Úvodní slovo biskupa královéhradeckého
V roce 2006 jsme si připomínali 140. výročí jedné z největších a nejkrvavějších
bitev 19. st., která se odehrála u Hradce
Králové. Podobně jako slavkovská bitva
je známa ve světě pod názvem „bitva
u Asterlitz“, protože generální štáb Napoleonovy armády sídlil ve Střelicích
u Brna, tak podobně mnohé publikace
zde hovoří o „bitvě u Sadové“. Pro nás,
Hradečáky je běžné říkat „bitva na Chlumu“.
S vědomím velké tragedie, kterou byla tato prohraná bitva, jsem Stálé
radě České biskupské
konference navrhl, aby
při podzimním říjnovém plenárním zasedání
ČBK biskupové Čech,
Moravy a Slezska vzpomněli značného počtu
obětí této památné bitvy.
Slavnostní bohoslužba
se konala 10. října 2006
v 18.30 hod. v chlumském kostele Proměnění Páně za účasti
všech biskupů. Hlavním celebrantem,
jako i kazatelem byl český primas pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk.
Slavnostní průvod, který přede mší sv.
vyšel ze sousedního domu, obešel část
obce s výhledem na chlumské bojiště a zastavil se u pomníku rakouského
1. armádního sboru, kde se biskupové
společně modlili za padlé vojáky v této
bitvě. Po té následovala pontifikální bohoslužba v chlumském kostele, kolem

kterého na místním hřbitově odpočívají vedle sebe rakouští, pruští a saští vojáci. Bohoslužbu doprovázel katedrální
chrámový sbor Cantores Gradecenses
pod vedením regenschori Mgr. Josefa Zadiny. Při zpátečním liturgickém
průvodu byli biskupové pozdravení
salvami veteránů v historických uniformách. Tato vzpomínková bohoslužba
mocně zapůsobila na
city účastníků jak v lavicích, tak kolem oltáře. Myslím, že jsme si
mnozí mohli uvědomit,
co znamená velký dar
míru a jakým neštěstím jsou válečné konflikty. Při bohoslužbě
byl použit mešní kalich
darovaný císařem Františkem Josefem I., který
jej věnoval 2. 11. 1866
při návštěvě chlumského bojiště a zúčastnil
se zde také zádušní bohoslužby za padlé. Naše bohoslužba za
zemřelé byla tečkou za vzpomínkovým
rokem prusko-rakouské války.
Chlumské bojiště navštívili také účastníci mezinárodní vědecké konference pořádané k 400. výročí narození prvního
jmenovaného biskupa královéhradeckého Juana Caramuela Lobkowicze, která
se konala ve dnech 11. – 16. října 2006
ve spolupráci s Akademií věd, Univerzitou Hradec Králové a Biskupstvím královéhradeckým v Praze a Hradci Králové.
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Výklad o této památné bitvě s procházkou po jednotlivých význačných místech vedl Prof. Dr. Zdeněk Půlpán, CSc.
Juan Caramuel Lobkowicz, ideový autor
vestfálského míru, kterým byla ukončena třicetiletá válka, nejdelší a nejkrvavější válka v našem středoevropském
regionu, nám znovu připomíná důležitost a potřebu světového míru.

Benedikt XVI. předal své mírové přání hlavám států a všem lidem dobré
vůle. Toto poselství adresuje především
těm, kdo prožívají bolest a utrpení, žijí
v ohrožení násilím a válkou. Především
vzpomíná na děti, jejichž budoucnost
je ohrožena světem dospělých. Hlavní
motto tohoto poselství zní: „Srdcem
míru je lidská osoba.“ Respektováním
důstojnosti a práv lidské osoby se prosazuje a vytváří mír. Přál bych si, aby
se tato slova vznášela i nad chlumským
bojištěm a zněla v srdcích všech občanů
Vašeho regionu.

Čtenářům Zpravodaje mikroregionu
obcí Památkové zóny 1866 přeji opravdu požehnaný a klidný Nový rok 2007.
Na tento první kalendářní den nového roku připadá i vyhlášení České republiky v roce 1993 a Římskokatolická
církev slaví Světový den míru. Papež

? Dominik Duka OP
biskup královéhradecký

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
• e-mail: urad@vsestary-obec.cz
• tel/fax: 495 458 155
• mobil (předseda): 724 184 485

Kč s poskytnutou dotací ve výši 2.552,tis. Kč. Projekt na základní techniku,
v kterém byly pořízeny sekací traktůrky do Nedělišť a Střezetic, křovinořezy do Hořiněvsi, posypovač pro
Sendražice, vozík a zameták do Světí
a do Všestar nástavba na sekání trávy na loni zakoupený traktor, obnáší
celkem 459,- tis. Kč a byl podpořen
dotací ve výši 200,- tis. Kč.

Co se událo?
Mimo projekt zaměřený na internet
a rozhlas čerpá mikroregion ještě finanční podporu od Královéhradeckého kraje na základní techniku, poradenskou činnost na výstavbu cyklostezek. S vyhodnocením těchto projektů
seznámil předseda p. Macháček Valnou
hromadu svazku obcí, která se konala
v pondělí 11. 12. 2006 téměř již tradičně v klubu AFK Neděliště. Jenom v
krátkosti vyčíslíme uvedené projekty v
korunách. Konečné náklady na projekt
internetizace byly ve výši 3.270,- tis.

Na profesionalizaci vynaloží svazek
celkem 95,- tis. Kč a z toho je podpora ve výši 67,- tis. Kč. Dotace ve výši
159,- tis. Kč, která byla poskytnuta na
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integrovaný projekt věnovaný dostavbě cyklostezky a renovaci pomníků z války 1866. Bohužel projekt byl
zpracován v nákladech v celkové výši
643,- tis. Kč, takže poskytnutá dotace byla využita pouze na dostavbu
cyklostezky, kdy celková cena této
dostavby činila 479,- tic. Kč. Tím byl
zprůjezdnění úsek Sedliště-Chlum.

Po volbách do zastupitelstev obcí
byla jmenována nová správní rada
ve složení p. Tomáš Bouček (Benátky), ing. Anna Ludvová (Čistěves),
pí. Jana Kuthanová (Hořiněves),
MVDr. Blanka Karešová, ing. Luboš Podlipný (Neděliště), p. Václav Horák (Sendražice), p. Stanislav Bednář (Střezetice), pí. Lenka
Bednářová (Světí) a Josef Macháček
(Všestary). Valná hromada pak dočela svazku znovu zvolila p. Josefa
Macháčka jako předsedu a pí. Janu
Kuthanovou jako místopředsedu.

Co je nového v mikroregionu a co se
chystá?
Krajský úřad Královéhradeckého
kraje vyhlásil ve spolupráci se společností EKO-KOM a.s. soutěž obcí
Královéhradeckého kraje „Čistá
obec“, ve sběru separovaného a nebezpečného odpadu. V průběžném
hodnocení si zatím stojíme následovně:
8. místo Všestary, výtěžnost 42,342 kg
121. místo Hořiněves, výtěžnost 17,886 kg
123. místo Čistěves, výtěžbost 17,820 kg
173. místo Máslojedy, výtěžnost 14,888 kg
196. místo Střezetice, výtěžnost 13,648 kg
215. místo Světí, výtěžnost 12,614 kg
218. místo Neděliště, výtěžnost 12,458 kg
248. místo Sendražice, výtěžnost 10,394 kg

Valná hromada pověřila správní
radu mimo přípravu standardního
čerpání dotací z POV a dílčích programů Královéhradeckého kraje
po jejich vyhlášení, přípravou projektu MAS (Místní akční skupina),
jejímž prostřednictvím by se měla
otevřít brána pro další možnosti
čerpání finančních prostředků poskytnutých EU.
(Josef Macháček)

(výtěžnost na 1 obyvatele)

Celkem je do soutěže prostřednictvím společnosti EKO-KOM v kategorii „Obce do 5.000 obyvatel“, zapojeno 318 obcí Královéhradeckého
kraje.
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Benátky
• Obecní úřad Benátky, Benátky, 503 03 Smiřice
• mobil (starosta): 724 073 797, tel/fax: 495 426 291
• úřední hodiny: St 18.00-19.00, e-mail: oubenatky@iol.cz, web: www.obec.benatky.webpark.cz

přístup do výše hladiny, aby byla zajištěna bezpečnost při používání rybníku
jako ledové plochy hlavně dětmi.

Co nového v obci Benátky
Po komunálních volbách, které proběhly na podzim, došlo k částečné změně
v zastupitelstvu. Nové zastupitelstvo
se sešlo poprvé v nové sestavě 22. 11.
2006. Jako každý rok i letos byl na adventní neděli rozsvícen vánoční strom
a navodil vánoční atmosféru, i přesto,
že nám počasí letos nepřeje.

Byla zahájena jednání o směně pozemku pro zřízení dětského hřiště. Byl vybrán pozemek za hospodou, který je
dle mínění zastupitelstva vhodný pro
vybudování malého dětského hřiště
a kde již historicky dětské hřiště bylo.
Po získání pozemku bude nutné vybudovat příjezdovou cestu, která by měla
být na místě dnešní uličky před hospodou. V nejbližší budoucnosti nás čeká
realizace vybavení hřiště, tak aby splňovalo představy nejen našich dětí, ale
i jejich rodičů. V tomto směru vítáme
jakékoliv Vaše nápady.

Co chystáme
V roce 2006 bylo hlavním úkolem
Obecního úřadu zajistit výstavbu plynu a kanalizace k nově vzniklým stavebním parcelám. Práce byly zahájeny
v dubnu a po celé léto se pilně pracovalo. Na podzim byly dokončeny úpravy
po stavebních pracích.

Sbor dobrovolných hasičů chystá tradiční ples, na který Vás všechny srdečně zveme.

Také byla opravena hráz rybníka, který musel být vypuštěn. Byl vybudován

(Tomáš Bouček)
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Čistěves
• Obecní úřad Čistěves, Čistěves, 503 15 Nechanice
• mobil (starosta): 725 081 252
• úřední hodiny: Po 19.00-20.00

V listopadu byla správou areálu bojiště války 1866 v rámci péče o pomníky
z této války provedena úprava jejich
okolí a špalíček z pokácených tújí byl
uložen do botanického oddělení Muzea
východních Čech v Hradci Králové.

V měsíci říjnu proběhly volby a občané, kteří využili svého volebního práva,
rozhodli že nové obecní zastupitelstvo
má toto složení: Jaroslav Čížek, Pavel
Hrdlička, Anna Ludvová, Karel Tuček
a Anna Vozárová. Přejeme jim, aby se
nelehká práce ve prospěch obce dařila.

Došlo i ke zdokonalení poslechu místního rozhlasu. Mnozí občané využili
nabídky Obecního úřadu a zapůjčili si
domovní hlásič, takže mohou poslouchat hlášení v teple domova.Tuhle službu oceňují obzvláště naši senioři.

Na nových stavebních parcelách byla
provedena kolaudace kanalizace a vodovodu. Na tomto místě chceme poděkovat paní Jarmile Němcové, Markétě Čapkové, Anně Vachkové a panu
Jaroslavu Noskovi za to, že tyto parcely
obci prodali a dále pak manželům Čížkovým za umožnění připojení obecní
kanalizace pod svou zahrádkou a manželům Vozárovým za prodej pozemku,
potřebného k vybudování cesty k nové výstavbě. Díky těmto občanům se
mohli noví vlastníci pozemků pustit do
stavebních prací.

Minimálně každé čtvrtletí se koná veřejné zasedání zastupitelstva. Zde se
projednávají připomínky občanů,podává přehled obecních aktivit v různých
sférách činnosti a je zde patrná shoda
dobrat se širší shody na věcech, dotýkajících se obce i občanů. I proto je účast
na tomto plénu důležitá.
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vyslechli řadu písní, básniček, koled
i slibů o polepšení a rozdali dary. Odměnou všem byly rozzářené dětské oči
a příslib přicházejících vánoc.

Knihovník pan Poul upozorňuje na
velký výběr knižních titulů a na službu,
kdy si lze u něho objednat i nejnovější
knihy a hradecká Městská knihovna je
dodá. Možnost návštěvy knihovny platí
nejen pro občany Čistěvsi, ale i okolních obcí. V knihovně je též umístěn
veřejný internet, který je využíván převážně mladou generací.

Bohužel se naší obci nevyhnul i jiný
posel a tak jsme se navždy rozloučili
s paní Alžbětou Poulovou. Její památka
zůstává zapsána v našich srdcích.
Dále sdělujeme, že jsou v Čistěvsi nabízeny k pronájmu obecní objekt bývalých dílen družstva a sušárna.Velice
výhodné podmínky pak obec nabízí
zájemci o provozování místního obchodu. Bližší informace na Obecním
úřadě.

Díky paní Menouškové pokračuje cvičení žen a i zde je každá zájemkyně
o svůj dobrý fyzický stav vítána Cvičí
se v úterý a čtvrtek v 19.00 hodin.
Ani na naši obec nezapomnělo nebeské
poselstvo s mikulášskou nadílkou k velké radosti dětí. Mikuláš, Anděl i Čert

Jaroslav Balcar – kronikář, Ing.Ludvová
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Hořiněves
• Obecní úřad Hořiněves, Hořiněves čp. 73, 503 06 Hořiněves
• mobil (starosta): 724 186 825, tel/fax: 495 426 160, 495 426 107
• úřední hodiny: Po a St 08.00-12.00 a 13.00-17.00, e-mail: ou@horineves.cz, web: www.horineves.cz

jakého ani nejstarší pamětníci nepamatovali, zvolna roztály, jen okousané koruny mladých stromů připomínaly ještě
v pozdním jaru sněhovou záplavu.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám jménem zastupitelstva obce Hořiněves popřála v novém roce vše nejlepší, především dobré
zdraví a spokojenost. Těším se na setkání s Vámi buď na úřadě, kde jsme připraveni Vám pomoci v jakékoliv Vaší
životní svízeli, nebo při jiných příležitostech přímo v obci.
J.Kuthanová, starostka obce

Historie obce – z kroniky obce
Hořiněves
Přírodní jevy a následky v roce 1941
Nový rok započal sněhovou bouří,
blýskalo se a v prvých dnech naválo
tolik sněhu, že následkem sněhových
závějí vlak nejezdil i spojení po cestách
nebylo možné. Dne 6. ledna napadlo
tolik sněhu, že domky na konci obce k
Sendražicům byly zaváty až po střechy.
Prohazovalo se několik dnů a musela
býti nařízena pracovní povinnost mužům od 18-ti do 60-ti let. Cesta k Sendražicům, podobala se horskému průsmyku. Perná práce byla od Škarytkovy
usedlosti na cestě k Sendražicům, kde
sníh dosahoval skoro po vedení telefonu. Dne 6. 2. proházeny cesty a trať znovu zaváty a vlak zůstal trčet u pazderny.
Pracovní povinnost trvala od 12. do 23.
února. Obavy, že na jaře budou povodně – byly bezdůvodné. Spousty sněhu,

1. Události v obci
Volby 2006 – dne 6. 11. 2006 proběhlo ustavující zasedání, na kterém nově
zvolení zastupitelé složili slib, a bylo
zvoleno vedení obce na nové volební
období.
Starostkou obce byla zvolena paní Jana
Kuthanová a paní Helena Pavlíková
místostarostkou. Dále byl zvolen kontrolní výbor, kde předsedá pan Otakar
Rejfek a členy jsou Petr Černý a René
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Němeček, finanční výbor s předsedkyní sl. Renatou Festovou a se členy Vítězslavem Hátle a Miroslavem Tichým
a stavební a bytová komise, kde bude
předsedou pan Miroslav Tichý a členy
Helena Pavlíková a Milan Novák.

Obec Hořiněves se stala k 140. výročí
prusko-rakouské války r. 1866 zasloužilým členem Komitétu 1866. Toto
členství získala za významnou pomoc
v oblasti péče o válečné hroby a pomníky z roku 1866 a podporu rozvoje cestovního ruchu po bojištích z roku 1866.
Ocenění předal obci předseda pan Ing.
Josef Komárek, místopředseda pan Ing.
Radek Teichman a jednatel pan RNDr.
Tomáš Kaláb.

Z 1. a 2. zasedání zastupitelstva obce:
• ZO souhlasí s rekonstrukcí uvolněných prostor po kancelářích
obecního úřadu v 1. patře budovy
čp. 73 a vybudováním další bytové
jednotky, jejího dispozičního uspořádání a dále dokončení plynového
vytápění

Rozsvěcení vánočního stromku – na
návsi před kostelem sv.Prokopa proběhlo 4. 12. 2006 již tradiční rozsvícení
vánočního stromku. O bohatý program se postarali žáci základní školy
a děti z mateřské školky. Školáci letos
organizovali také prodej drobných
upomínkových předmětů. Návštěvníci
si mohli vybrat pečené perníčky ,vyrobené magnetky, přáníčka, svícínky
nebo ozdobné květináče. Získané prostředky 2.017,50 Kč použije základní škola na projekt „Dánsko - podaná
ruka“ již v letošním roce při návštěvě
našich dánských přátel u nás v České
republice.

• ZO schvaluje přihlášení projektu: Nová expozice „Bitva u Hradce
Králové 3. 7. 1866 v Hankově domě“
do Fondu mikroprojektů programu
INTERREG IIIA
• ZO schvaluje partnerství a vzájemnou spolupráci v oblasti cestovního ruchu a turistiky s partnerským městem Klodzko v Polské republice
• ZO schválilo věcné záměry rozpočtu na rok 2007

Akci připravil Obecní úřad, Základní a
Mateřská škola Hořiněves za podpory
obchodu u paní Černé. Dále děkujeme
panu Sehnalovi ml. za ozdoby na vánoční stromek.

• ZO schválilo návrh cen za svoz komunálního odpadu na rok 2007
• ZO souhlasí se zahájením řízení na
výběr dodavatele projektové dokumentace dostavby rozestavěné budovy u kostela v Hořiněvsi

Obecní úřad
Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2007 je nutné zaplatit na

• více na www.horineves.cz
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Obecním úřadě v Hořiněvsi, případně
v knihovně v Žíželevsi. Po zaplacení
bude vydána nová známka. Popelnice,
které nebudou označené novou známkou, nebudou od měsíce března vyváženy. Domácnost, která nebude mít sjednaný svoz, bude vyzvána, aby doložila,
jakým způsobem nakládá s odpadem
vyprodukovaným v domácnosti. Ceny
na rok 2007 jsou navýšeny o zákonný
poplatek za uložení 1 tuny odpadu dle
zákona č. 185/2001, o inflační nárůst
dle ČSÚ, o nárůst pohonných hmot
a energií. Ceny v roce 2007 – měsíční
svoz: 588,- Kč, poloviční svoz: 1.114,-Kč.
Svozový pytel: 55,-Kč (vše včetně DPH).

tel.: 495 426 121, ordinační doba zůstala nezměněna.
Informace pro pacienty zubní ordinace v Hořiněvsi - objednávky se přijímají na tel. č. 495 263 131, 495 404 914,
ordinuje MUDr. Stanislav Němeček.
Separovaný sběr - průběžné výsledky
v soutěži „Čistá obec“ – zatím se obec
Hořiněves pohybuje na 121. místě z 318
obcí v Královéhradeckém kraji, které
jsou v soutěži zapojeny. Naše výtěžnost
je 17,886 kg separovaného odpadu na
občana.

JSDH Hořiněves
Slavnostní předání – 14. 10. 2006 byla
hasičům slavnostně předána do řádného užívání cisternová automobilní
stříkačka CAS 32 – T 815. Slavnosti se
účastnili představitelé HZS Královéhradeckého kraje, kteří zároveň předali
odznaky odbornosti Hasič III. členům
JSDH. V říjnu jednotka zasahovala u
dopravní nehody v obci Vrchovnice a
v listopadu proběhla příprava techniky
na zimní období.

Poplatek ze psů – do 28. 2. 2006 je povinen držitel psa zaplatit poplatek na
OÚ Hořiněves. Poplatek dle vyhlášky
č.1/2004 o místních poplatcích činí za
jednoho psa 100,- Kč, za každého dalšího psa 150,- Kč, důchodci zaplatí za
jednoho psa 50,- Kč, za každého dalšího psa 150,- Kč.
Základní škola Hořiněves – Zápis do
prvních tříd se koná ve středu 17. ledna 2007 od 16:00 do 18:00 hodin. S sebou je nutné přinést občanský průkaz a
rodný list dítěte. Jedná se o děti narozené od 9/2000-8/2001. Rodiče si mohou
kdykoliv před zápisem naši základní
školu prohlédnout. Další informace o
škole na www.zshorineves.net

Obecní knihovna Hořiněves
Výstava Betlémů – za přispění místních občanů proběhla úspěšná výstava
betlémů. Výstavu si v týdnu od 4. 12.
do 9. 12. 2006 prohlédlo velké množství návštěvníků.

Zdravotní středisko – ordinace praktického lékaře. Od 1. 7. 2006 ordinuje
v Hořiněvsi MUDr. Salaba Jaromír,

Beseda - 25. ledna 2007 od 16:00 hod.
proběhne beseda na téma - Co ještě
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nevíme – o válce 1866 s panem Alešem
Chvojkou, správcem Památníku bitvy
1866 na Chlumu a členem Spolku přátel vojenské historie - 6. prapor polních
myslivců FOTO bitva

Prohlídka současné expozice je možná
po domluvě s paní Rybářovou, Hořiněves čp. 125 na tel.: 495 426 118 nebo na
obecním úřadě tel.: 495 426 160.

Otevírací doba knihovny:
úterý
16:00 - 18:00
středa
9:00 - 10:00
čtvrtek
16:00 - 18:00

Žíželeves
Zajímavosti: Teplý podzim roku 2006 naposledy bylo v podzimních měsících
takto teplo v roce 1961 - oznámil Český
hydrometeorologický ústav. Průměrná
teplota za září, říjen a listopad je 10,8
stupně Celsia, což je 2,6 stupně nad
dlouhodobým průměrem.Dosud nejteplejší podzimní měsíce byly od roku
1961 před šesti lety, kdy se průměrná teplota pohybovala 1,9 stupně nad
dlouhodobým průměrem.

Internet - návštěvu na internet lze předem domluvit a objednat i mimo výpůjční dobu na tel.: 723 035 424 nebo
495 426 107.
TJ Sokol - v měsíci listopadu proběhlo
vymalování všech prostor sokolovny.
TJ Sokol plánuje:
• Valná hromada TJ Sokol – je plánovaná na konec února r. 2007
• Sokolskohasičský bál – plánuje se
na 10. 3. 2007
• Dětský karneval – plánovaný termín 11. 3. 2007

Kronika - výpis z jednání obecního zastupitelstva před 100 lety:
22. dubna 1906 – Bylo jednohlasně
rozhodnuto, aby farní pozemky, které
byly v r.1884 při zakládání nových pozemkových knih odtržené a připsány
do vlastnictví fary hořiněveské, byly
opět připsány k filiálnímu kostelu v
Žíželevsi.

Hankův dům – zastupitelstvo obce
schválilo realizaci projektu nové expozice v Hankově domě – „Bitva u
Hradce Králové 3. 7. 1866“ z fondu
mikroprojektů programu INTERREG
III.A. Jedná se o projekt podporovaný
partnerem z Polské republiky městem
Klodzko. Cílem tohoto projektu je rozvoj cestovního ruchu v naší oblasti a to
vytvořením nové expozice ve stávající
významné kulturní památce – roubené
stavbě v Hořiněvsi.

16. ledna 1907 – Vyřízení žádosti – Pan
Alois Hlavatý v roku 1878 v Žíželevsi
narozený, tamtéž příslušný, podal c.k.
okres. hejtmanství ve Dvoře Králové
dne 29. 12. 1906 žádost o povolení koncese ku provozování živnosti hostinské
a výčepnické - se při dnešním zasedání
ob.zastup. schvaluje, poněvadž jest žadatel úplně spolehlivý a zachovalý.
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naprosto zbytečná. Zastupitelstvo obce
Hořiněves v rozpočtu na rok 2007 počítá
s finanční podporou tohoto záměru. Důležitý bude přístup Královéhradeckého
kraje a Biskupství Královéhradeckého.

Kostel sv. Mikuláše – po podpisu
smlouvy o dílo mezi Římskokatolickou
farností Hořiněves a firmou Lestav s.r.o.
probíhá oprava kleneb nad presbytářem. Nejprve bylo nutné vyklidit půdní prostor, bylo postaveno prostorové
lešení, došlo k očištění, vyklínování a
zaspárování rubu klenby a podepření
vítězného oblouku. Dále bylo provedeno osazení chemických kotev pro uchycení táhel a zajištění armatury věnců.
Následovalo vyarmování vítězného oblouku a příčných žeber a betonáž věnce
a příčných a podélných žeber. Nyní je
třeba dokončit odšalování. Práce probíhaly dle harmonogramu za dohledu
investora, obce i projektanta. Celkové
náklady na 1. etapu oprav činí 750 tis.
Kč. A na úhradě těchto nákladů se podílí Královéhradecký kraj částkou 450
tis. Kč, Obec Hořiněves částkou 200 tis.
Kč a Biskupství Královéhradecké částkou 100 tis. Kč.

Obecní knihovna – dne 3. 12. 2006
proběhlo slavnostní rozsvícení vánočního stromečku před knihovnou ve
spolupráci s Obecním úřadem Hořiněves a obchodem paní Karabinové.
Vánoční setkání - 21. 12. proběhlo tradiční předvánoční setkání v knihovně
v Žíželevsi od 16:00 hod. Účastníci se
podělili o zajímavé vánoční recepty a soutěžili o nejkrásnější hrníček.
V knihovně bylo zajištěno i malé občerstvení.
SDH – V listopadu proběhlo v Žíželevsi cvičení, které bylo zaměřeno na
kontrolu hydrantů. Při cvičení byli přítomní hasiči poučeni okrskovým velitelem Václava Bouzem, jak obsluhovat
nadzemní a podzemní hydranty v obci,
a byl rozplánován dosah hydrantové
sítě v případě požáru.

V příštím roce je třeba pokračovat na
zajištění kleneb v další části kostela, jinak by tato vynaložená investice byla
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Povodňová komise Obce Hořiněves
– zastupitelstvo obce na svém zasedání
12. 12. 2006 zvolilo nového místopředsedu povodňové komise pana Petra
Černého ze Želkovic.

Seznam akci Hořiněves
• Obecní knihovna Hořiněves
Beseda s panem Alešem Chvojkou,
správcem muzea na Chlumu „ Co
ještě nevím o bitvě 1866“ – 25.1.2007
od 16:00 hod.

Předsedou komise je nadále starostka
obce J. Kuthanová, tajemníkem R. Festová a členové V. Bouz a M. Tichý. Povodňový plán obce Hořiněves – Jeřičky
bal zpracován v roce 2004 a průběžně je
aktualizován dle platné legislativy.

• TJ Sokol Hořiněves
Sokolskohasičský bál
10.3.2007 v sokolovně v Hořiněvsi
• Tradiční dětský karneval
11.3.2007 v sokolovně v Hořiněvsi
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Máslojedy
• Obecní úřad Máslojedy, Máslojedy, 503 03 Smiřice
• mobil (starosta): 723 698 028
• úřední hodiny: St 18.00-18.30

Máme tady další nový rok dvacátého
prvního století. Nastal čas rekapitulace, vyhodnocení uplynulých dvanácti
měsíců. Několik zajímavých událostí,
které stojí za připomenutí, se v roce
2006 uskutečnilo i v naší malé obci.

do místního zastupitelstva. Poprvé
v novodobé historii obce jsme měli
dvě kandidátky, celkem 12 kandidátů.
Výsledkem je pětičlenné zastupitelstvo. Čtyři pánové a já, zastupitelstvo
rozdílného věku, různého vzdělání.
Volební program některých z nás již
znáte a my jsme tady proto, abychom
vás nezklamali.

V první březnové sobotě se již tradičně sešli občané, v roce 2006 již ne
jenom ženy, ale všichni, kteří měli
zájem o více informací k blížícímu
se 140 výročí bitvy prusko-rakouské.
Pan Aleš Chvojka, z Muzea Východních Čech, nám podal podrobné informace, které souvisely s náročnými
přípravami setkání vojáků, bojovými
ukázkami a bitvou na Chlumu v prvních červencových dnech.

První milou povinností nově zvoleného zastupitelstva bylo vítání
nových občánků. Již po několik let
za sebou jsme měli možnost v naší
malé obci přivítat více děti najednou, v roce 2006 to byli dva chlapci
a dvě holčičky.
V prosinci k nám opět přišel čert
a Mikuláš. 2. prosince odpoledne bylo
připravené v místní hospodě pěkné
odpoledne pro děti, a když už to nikdo nečekal, přišel Mikuláš s čertem.
Na řadu přišly básničky a písničky.
Odpoledne bylo velmi pěkné, svědčí
o tom téměř stoprocentní účast našich děti. Přišli i ti nejmladší.

Na cestě za porážkou a vítězstvím se
rakouská a pruská vojska zastavila v
předvečer rozhodující bitvy i u nás,
na vojenském hřbitově.
V červenci připravili fotbalisté a
v září hasiči bohatý program pro
děti v prostorách nového sportovním areálu. Na nově vybudovaném
grilu bylo připraveno i několik pochoutek pro dospělé.

Před námi je již sedmý rok jednadvacátého století. Každou středu od 18.
hodin na Vás čekáme na obecním úřadě, abychom vyslechli Vaše požadavky, názore, podněty a připomínky.

V létě proběhl v obci první šipkový
turnaj o pohár starosty obce. Šipkový
klub ŠK Plác Máslojedy nás svou činností reprezentuje celý rok ve druhé
lize. Blahopřejeme.

Do nového roku Vám všem přeji hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a
radosti z dobře vykonané práce.

Měli bychom si připomenout i volby

(Blanka Karešová)
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Neděliště
• Obecní úřad Neděliště, Neděliště, 503 12 Všestary
• mobil (starosta): 602 583 250, tel/fax: 495 426 175
• úřední hodiny: Po 17.00-19.00, e-mail: nedeliste@seznam.cz, web: www.nedeliste.cz

Co se událo v obci za uplynulé
období:
V sobotu 14. 10. 2006 od 16,30 hodin
na pozvání občanského sdružení „o.s.
Neděliště – naše obec“ v našem kostele „NANEBEVZETÍ PANNY MARIE“
celebroval slavnostní mši svatou arcibiskup Mons. Karel Otčenášek.
Dne 15. 10. 2006 občanské sdružení „o.s.
Neděliště – naše obec“ uspořádalo 1. Nedělišťskou drakiádu.
Toto nedělní odpoledne (10 °C) bylo
zdánlivě bezvětrné, ale na konci úvozu na okraji obce foukal svěží – severovýchodní vítr, který byl dostatečně
silný na to, aby si přibližně 50 rodičů
a dětí ověřilo své dovednosti v pouštění draků.
Nad hlavami zúčastněných se to hemžilo draky kupovanými i draky vlastní
výroby rozličných tvarů, barev a velikostí. Soutěžilo se v těchto disciplinách: o nejlepšího draka, o nejposlušnějšího draka, o nejdokonalejšího
draka vlastní výroby, o nejzajímavějšího draka, o nejvytrvalejšího dětského účastníka, o nejvytrvalejší rodiče. Hodnotil se drak, který nejdříve
vzlétne a drak, který nejvýše vzlétl.
Každý z výherců obdržel diplom
a malý dárek. Všechny děti byly obdarovány sladkostmi a doplňovaly si
svou energii dortem nebo opékanými
buřty a brambory.

Výstava ovoce, zeleniny a květin
Český zahrádkářský svaz Neděliště pořádal ve dnech 28.-29.10.2006 v zasedaní místnosti obecního úřadu tradiční
výstavu ovoce, zeleniny a květin. Třináct vystavovatelů předvedlo více než
30 druhů jablek a hrušek, bohatý výběr zeleniny a zavařenin, pestré barvy
květin, zejména chryzantém. Výstavu
shlédlo více než 80 návštěvníků, včetně
dětí z místní mateřské školy.

Mikulášská nadílka
V sobotu 9. 12. 2006 uspořádal Sbor
dobrovolných hasičů Neděliště ve
spolupráci s Obecním úřadem Neděliště již tradiční Mikulášskou nadílku
s průvodem.
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I přes deštivé a chladné počasí (8° C)
se na parkovišti u koupaliště sešlo dosti rodičů s dětmi, z nichž mnohé byly
ustrojeny do masek čertů a Mikulášů.
Některé děti měly lampiónky, které před
odchodem do klubovny Sportovního
klubu Neděliště rodiče zapálili. Tento
průvod doprovázel a na děti dohlížel
čert. V klubovně na děti a jejich doprovod již čekal Mikuláš s dalším Pánem
pekla. Děti jednotlivě předstupovaly
před Mikuláše, který je buď pochválil
za to, že byly hodné, nebo pohrozil, že
zlobily a za přednesenou básničku nebo
písničku je obdaroval malým balíčkem
sladkostí.

Po této nadílce proběhla dětská diskotéka. Akce se zúčastnilo asi 30 dětí ve
věku od 1 do 15 let.

Sportovní dění
Hokej – SK Neděliště se účastní dalšího
ročníku Jaroměřské hokejové ligy. Dosažené výsledky svědčí o velmi dobré
hře našeho mužstva.
1. kolo: Jaroměř – Neděliště 3 : 6
2. kolo: Neděliště – Smiřice 7 : 2
3. kolo: Velichovky – Neděliště 4 : 2
4. kolo: Neděliště – Rasošky 7 : 6
5. kolo: Neděliště – Rychnovek 1 : 5
6. kolo: Jezbiny – Neděliště 4 : 5
7. kolo: Nahořany – Neděliště 4 : 7
8. kolo: Neděliště – Hořice 6 : 6
9. kolo: Neděliště – Česká Skalice 7 : 0
10. kolo: Neděliště – Brzice 9 : 0
11. kolo: Jásenná – Neděliště 1 : 1
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Po 11. kole se mužstva rozdělila na 1. a
2. ligu, naši budou bojovat v 1. lize.

Obecní úřad informuje
Obecní úřad Neděliště uspořádal anketu mezi občany, aby zjistil jejich názory
na budoucnost bazénu na koupališti.
Zde jsou výsledky:
Odevzdáno celkem 105 lístků
1) opravit ve stávajících rozměrech
způsobem č. 1 - 90 hlasů
2) zmenšit bazén způsobem č. 3
- 7 hlasů
3) neopravovat - 5 hlasů
4) opravit ve stávajících rozměrech
způsobem č. 2 - 3 hlasy

Fotbal – naše mužstvo ve 4. třídě A
střídá dobré výkony se slabšími, což je
vidět na výsledcích posledních 5 podzimních kol.
10. kolo: Neděliště – Cerekvice 3 : 3
11. kolo: Probluz B – Neděliště 0 : 0
12. kolo: Smiřice B – Neděliště 3 : 0
13. kolo: Neděliště – Malšova Lhota B 1 : 2
14. kolo: Neděliště – Velichovky B 1 : 1

Elektronické diskusní fórum
4 diskutující, žádný se jednoznačně nepřiklonil k jedné z nabízených možností.

Po podzimní části patří našemu mužstvu v tabulce 10. místo s 15-ti body.

Sendražice
• Obecní úřad Sendražice, Sendražice, 503 03
• e-mail: sendrazice@worldonline.cz
• tel/fax: 495 426 184
• úřední hodiny: Po 17.30-19.00

Události v obci

vzdat svůj hlas 204 občanů. Výsledky
voleb byly následující: ze SNK – Pro
naši obec byli zvoleni Václav Modrý
a ing.Václava Dušková, ze SNK – Za
obec krásnější Václav Horák st., Zdena
Dusová, František Matěna a ing.Karel
Bäumelt a ze SNK – Pro naši vesničku
Zdeněk Pejcha.

Hlavní událostí v obci, tak jako v celé
zemi, byly komunální volby. Občané
měli výběr ze tří sdružení nezávislých
kandidátů: „Pro naši obec“, „Za obec
krásnější“ a „Pro naši vesničku“. Kandidáti všech tří sdružení se sešli na předvolebním mítinku v sále obecního hostince, aby se představili svým voličům a
přednesli svůj program.

Dne 31. 10. 2006 na ustavujícím zasedání si nově zvolení členové zastupitelstva zvolili v tajné volbě starostu a místostarostu. Starostou se stal pan Václav

Účast ve volbách byla poměrně vysoká,
z 273 oprávněných voličů přišlo ode16

Horák starší a místostarostou ing. Karel
Bäumelt. Přejeme nově zvolenému zastupitelstvu mnoho úspěchů v nadcházejícím volebním období.

Zemřel náhle, tiše a bez bolesti 5. srpna
1906 ve svých 61 letech.
Naši vesničkou projížděl vždy dvakrát
v roce. Letní představení se hrála pod
starou lípou a zimní v hořejší hospodě
u Wintrů.

Jak jsme již uvedli v minulém čísle
Zpravodaje bylo v kostele sv. Stanislava
zřízeno elektrické zařízení pro zdejší
zvony. Prozatím byl zprovozněn pouze
jeden, ale dne 4. 11. 2006 byla instalace
dokončena a nyní již znějí hlasy obou
zvonů, které každý den ohlašují poledne a zní také před mší svatou.

Sendražičtí ho pochovali 7. srpna 1906
proti vchodu do kostela a přijali jej mezi
své drahé jako milého souseda, který na
pouti životem přišel k nim zemřít. Pořídili mu pěkný pomníček na kterém ještě dnes po 100 letech můžeme číst, že
zde odpočívá loutkoherec ANTONÍN
KAISER.

Druhý týden v prosinci byly dokončeny
práce na odbahnění rybníka a zpevnění
jeho břehu. Rybník bude součástí malého parku před obecním úřadem. Na
jaře by se mělo začít s vlastní parkovou
úpravou, a to zbudováním cestiček s lavičkami, zasazením stromů a keřů a založením trávníku. Součástí parku by také
mělo být dětské hřiště s pískovištěm.

Zajímavosti z obce – současnost
Druhou listopadovou sobotu při leči
v místním lese se na zemi před překvapeným členem „Mysliveckého sdružení Polabská lučina“ Vláďou Černým
objevilo mládě výra velkého. Po jeho
odchycení zjistil, že má poraněné levé
křídlo, pravděpodobně od elektrického vedení. Mládě bylo sice zesláblé, ale
v poměrně dobré kondici. Předali jsme
ho záchranné stanici v Jaroměři, kde
po prohlédnutí zjistili, že zranění je asi
2-3 týdny staré a dost vážné. Nebýt zásahu našich myslivců pravděpodobně
by nepřežilo. Myslivci tedy nejen střílí
zvěř, ale snaží se vracet zpět do přírody
i druhy, které z ní pomalu mizí. Také ji
chrání před škodnou a volně pobíhajícími psy, kteří v revíru škodí nejvíce.

Zajímavosti z obce – historie
Principál aneb chudý král. Málokterý
návštěvník vcházející do našeho kostelíka si povšimne vlevo za vchodem na
starém hřbitově malého pomníčku, téměř splývajícího se hřbitovní zdí. Zde
odpočívá ten, který ač sám chudý rozdával lidem radost a lásku.
Při představení “CHUDÝ BOHATEC
aneb TAK JEDNÁ SRDCE ŠLECHETNÉ“ dohrál svoji životní roli pod naši
starou lípou nástupce Matěje Kopeckého loutkoherec Antonín Kaiser.

(Ing. Dušková Václava)
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Střezetice
• OÚ Střezetice, Střezetice, 503 12 Všestary
• tel/fax: 495 447 440
• mobil (starosta): 724 183 050
• e-mail: obec@strezetice.cz
• web: www.strezetice.cz
• úřední hodiny: Po 19.00-21.00

ním roce byly více jak padesátce přihlížejících představeny valčíkové melodie
v podání souboru pana Kosiny. Nedělní program zpestřilo vystoupení Alibaba Bandu. Závěr patřil čertům a Mikulášovi, kteří byli k vidění také v úterý
večer ve vsi.

Pozdim – charakteristickým rysem začátku tohoto období je tradiční posvícenská zábava, o kterou jsme byli letos
ochuzeni, takže první společenskou
událostí byly podzimní komunální volby. O hlasy 70% voličů se přetahovala
dvě nezávislá sdružení, z nichž každé protlačilo do zastupitelstva několik
svých želízek. Staronovým starostou je
Stanislav Bednář a post místostarosty
zastává paní Ilona Bramborová.
Volební víkend zpestřila v neděli dětská
drakijáda zakončená opékáním párků
na hřišti u hasičské zbrojnice ve Střezeticích.

Polovina listopadu patřila hasičům
a jejich společnému snažení při čištění
kanalizace ve Střezeticích.
K dalším příjemným společenským
atrakcím a četnou návštěvností patří
o prvním prosincovém víkendu sobotní podvečerní program po seniory
a nedělní mikulášská nadílka. V letoš18

V poslední listopadovém týdnu probíhala v obecním lese prořízka dubového
porostu s možností pořízení palivového dřeva, nejedná se sice o událost společenskou, ale svou účastí to byla akce
srovnatelná s leckterým plesem.

V sobotu, 9. prosince, se v hostinci
U Vávry konala taneční zábava probluzských fotbalistů. Za hudební produkce skupiny 3,5 promile se bavilo 6
desítek lidí.
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Podobná akce se odehrála v neděli,
10. prosince, a to prořízka smrčiny.
Stromky z prořízky byly k mání za výhodnou cenu a svůj stromek si našlo
přes 20 občanů Střezetic a Dlouhých
Dvorů.

Události
V tomto období nebyl zaznamenán
žádný přírůstek ani úmrtí.
Významné životní jubileum oslavila
v listopadu paní Marie Munzarová,
Střezetice č.p. 9 a v prosinci pan Josef Ruml, Dlouhé dvory 27 a pan
Zdeněk Dejte, Střezetice 36.
Plánované akce
27. ledna – společenský ples pod záštitou Klubu žen ve Střezeticích.

Zajímavosti z historie

Veliké uznání zaslouží pan Bohumil
Chmelař ml. ze Střezetic za vysázení
zeleně v horní části poldru v Dlouhých Dvorech, které provedl na vlastní náklad. Za povšimnutí stojí také
rozšíření sítě pouličního osvětlení ve
Střezeticích, a sice o 1 lampu k lesu a 3
stožáry vyrostly za obecním úřadem.

Rok 1912 byl neobyčejně bohatý na
deště a zemědělské obyvatelstvo zažilo všechny svízele nebývalého mokra.
O žních obilí rostlo na polích v mandlích i obilí doposud neposečené a obtížně se sklízelo z rozbahněných polí.
Pro mokro těžce se dobývaly brambory, které většinou shnily na polích jako
ostatní okopaniny. Lidé mnoho zkusili i jejich tažný dobytek. Píce vyrostlo
nadbytek, ale podřadné jakosti, jetele
shnily posečené na řadech a otavy z luk
se namnoze ani nesklidily.

Podzim nám v letošním roce vydržel
až do poloviny prosince, kdy se teploty přes den snadno přehupovaly přes
10°C. Mráz nás navštívil nakrátko jen
v dušičkovém období, a to snad jen
proto, aby stromy shodily listí.
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Světí
• Obecní úřad Světí, Světí, 503 12 Všestary
• tel/fax: 495 458 128
• mobil (starosta): 606 649 132
• e-mail: obec@sveti.cz
• web: www.sveti.cz
• úřední hodiny: Po 17.00-19.00

Události v obci

Ve dnech 20. – 21. října se uskutečnili
v místnosti obecního úřadu volby do
zastupitelstva obce na volební období
2006 - 2010. Zastupitelstvo obce Světí
má 7 členů. Na kandidátní listině jich
bylo bohužel také pouze 7 a tak se
rozhodovalo pouze o počtu získaných
hlasů a nikoli o tom, kdo se do zastupitelstva dostane a kdo ne.

Toto čtvrtletí bylo velmi bohaté na
události a řadu nových změn v obci.
V měsíci září obecní úřad otevřel pro
občany veřejné internetové místo.
Toto místo se nachází v budově obecního úřadu a je otevřeno každé pondělí od 17.00 – 20.00 hodin.
V průběhu září Správa a údržba silnic nainstalovala v naší obci nové dopravní značení.

Dne 8. listopadu se konalo první veřejné zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce, které bylo také zasedáním ustavujícím. Na tomto zasedání
byla zvolena nová starostka obce Lenka Bednářová, místostarosta obce pan
Jiří Kulhánek. Dalšími členy zastupitelstva jsou pan Luděk Čihal, Josef
Honc, Ing. Radek Jon, Jiří Krejčí a sl.
Žaneta Vestfálová.

23. 9. pořádal Spolek dobrovolných
hasičů ve Světí v místním hostinci
„Na Zavadilce“ taneční zábavu.
27. 9. se uskutečnilo 5. veřejné zasedání. Hlavními body programu byly
mino jiné – rozpočtová opatření, záměr obce odkoupit od státu pozemek
p. č. 348/42 tj. ulice k Hriňom. Toto
zasedání bylo posledním zasedáním
zastupitelstva ve volebním období
2002 – 2006. Starosta pan Jiří Kulhánek poděkoval zastupitelstvu za jeho
práci pro obec a rozloučil se s Ing.
Václavem Šafkou a Otakarem Šafkou,
kteří skončili svoji činnost v rámci
zastupitelstva obce a znovu již nekandidovali.

V pátek 17. 11. uspořádal Sbor dobrovolných hasičů pro naše občany
zájezd do kuželny v Rychnově nad
Kněžnou, kterého se zúčastnilo čtyřicet zájemců. Ti byli rozděleni do dvaceti dvojic, které společně soutěžily v
nově zrekonstruované hale se čtyřmi
drahami.
Na sobotní odpoledne dne 2. prosince připravil kulturní výbor pro děti
Mikulášskou nadílku v sále místního hostince „Na Zavadilce“. Pro děti

Začátkem října převzala obec od stavební firmy Borta zrekonstruovanou
komunikaci okolo kostela sv. Ondřeje.
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byly připraveny soutěže, hry a s příchodem soumraku nás navštívil Mikuláš v doprovodu anděla a čertů. V
obci máme 47 dětí do věku 15-ti let.
Dětem se tato akce moc líbila a už se
těší na příští rok.

Co obec chystá?

První adventní neděli 3. prosince
uspořádal obecní úřad pro všechny
děti zdobení vánočního stromu. Vánočním stromem se stal vzrostlý smrk
před místním Konzumem. Zdobení
se zúčastnila spousta dětí. Každé si
přišlo pověsit svou ozdobu na tento
stromeček. Nejen ozdoby jsou na vánočním stromě, ale i vánoční osvětlení. Vypadá to, že letošní první adventní nedělí vznikla nová tradice a
to „zdobení vánočního stromu“.

• V průběhu měsíce února bude zastupitelstvo obce schvalovat na svém
veřejném zasedání rozpočet obce na
rok 2007 a taktéž navrhne svůj plán
práce na rok 2007.

Letitou tradicí je i „Předvánoční posezení důchodců“. I letošní rok tomu
nebylo jinak. Obecní úřad toto setkání pořádal dne 9. prosince. V obci
je celkem 58 občanů v důchodovém
věku. Setkání se konalo v místním
hostinci „Na Zavadilce“. Pro účastníky setkání byl připraven program a
občerstvení s hudbou pana Miroslava
Coufala. Setkání se zdařilo, těšíme se
na příští rok.

• Další kulturní akcí bude 24. března
dětský maškarní karneval.

• 6. ledna proběhne „Na Zavadilce“
Valná hromada sboru dobrovolných
hasičů obce Světí, na níž se bude
bilancovat uplynulý rok a taktéž se
navrhne plán činnosti na rok 2007.

• První kulturní akcí roku 2007 bude
17. února ples, který pořádá Sbor
dobrovolných hasičů Světí
• Další ples pořádá obecní úřad dne
17. března a bude to již VIII. obecní ples.

Závěrem mého příspěvku mi dovolte,
abych popřála všem občanům Světí,
ale i ostatních obcí, které jsou sdruženy
do mikroregionu OPZ 1866, příjemné
prožití svátků vánočních a šťastný nový
rok 2007.
(Lenka Bednářová)

V současné době probíhá v hospodě
„Na Zavadilce“ vánoční turnaj v kulečníku, do kterého se přihlásilo 18
zájemců. Všichni účastníci turnaje
obdrží věcné ceny.
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Všestary
• OÚ Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary
• tel/fax: 495 458 155
• mobil (starosta): 724 184 485
• e-mail: urad@vsestary-obec.cz
• web: www.vsestary-obec.cz
• úřední hodiny: Po, Út, Čt 07.00-12.00 a 13.00-15.30
St 07.00-12.00 a 13.00-17.00

síce ještě dokončovací práce, které
navážou na dokončení vodovodních
přípojek k novostavbám. Mimo to se
obec stala majitelem Rozběřické prodejny potravin, takže se budova, kterou si občané vybudovali v akci „Z“,
vrátila zpět do majetku obce.

Obecní úřad informuje – co se událo
v posledních měsících roku 2006?
V sobotu 28. října, v den státního
svátku (Den vzniku samostatného
československého státu) jsme v naší
obřadní síni přivítali naše nové spoluobčánky. Slavnostního aktu se zúčastnilo celkem devět dětí. Další tři se
omluvili a budou přivítání v dalším
termínu, který je pravidelně v období jara. A kdo se vítání zúčastnil? Ze
Břízy Valentýna s rodiči Daliborem
Tichým a Martinou Šťastnou, z Chlumu Filip s rodiči Petrem a Veronikou
Urbanovými, z Rosnic Karolína s rodiči Milanem a Adélou Bártovými a
Anežka s rodiči Janem a Irenou Macháčkovými, z Rozběřic Kateřina s
rodiči Milanem a Janou Vernerovými,
Jana s rodiči Vladimírem a Martinou
Košťálovými, Šárka s rodiči Jaroslavem a Soňou Zdvořilými a ze Všestar
Daniel s rodiči Pavlem Kabakčievem
a Danou Macákovou. Dalšími pozvanými byly ještě Václav Strůna z Chlumu, Elena Součková a Tereza Johnová
ze Všestar

V rámci hospodaření s odpady je
rozšířeno separování odpadů a další položku, kterou jsou tetrapacky,
krabicové obaly po mléku a džusech.
Pytle na ně jsou na Obecním úřadu k
dispozici zdarma a po naplnění se odkládají na sběrná místa, kde jsou společně s plasty, každý týden, odváženy.
V Základní škola Všestary proběhla
výměna oken v učebně, která je v traktu u tělocvičny a v budově II. stupně
a tělocvičny, byly namontovány termostatické hlavice, které by měly
přispět ke zvýšení pohody ve třídách.
Doufáme jenom, že nainstalované zařízení se dočká dlouhého funkčního
období a nebude vzápětí po instalaci
poškozováno.
Na setkání seniorů, které se uskutečnilo v sobotu 25. listopadu se představila hudební skupina ing. Kosiny s
komponovaným programem o Karlu
Hašlerovi.

Do provozu schopném stavu bylo
uvedeno prodloužení vodovodního
řádu v Rozběřicích. Na firmu Josef
Munzar-Ekostav zbyly na jarní mě-

(Josef Macháček)
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Na neděli 21. 1. a 4. 2. už v roce 2007
je pro naše fotbalová družstva rezervována všestarská tělocvična pro snad
již tradiční Turnaj v obecním fotbalu.
V první neděli by se měli sejít „dospělí“
a za čtrnáct dní nato elévové.

A co se chystá?
Nové zastupitelstvo obce, ve kterém jsou po dlouhé době zastoupeny
všechny místní části, přijalo na svém
zasedání rámcový program na čtyřleté
funkční období. Ten by měl navázat na
období předcházející.

Samozřejmě je připravena i plesová
sezóna, kterou již tradičně připravují
místní organizace dobrovolných hasičů. Bohužel v době uzávěrky zpravodaje ještě nebyly stanoveny termíny, takže
nám zbývá jenom čekat na jejich ohlášení na plakátovacích plochách nebo
v hlášení místního rozhlasu a také na
webových stránkách obce.

Znamená to, že bude pokračováno na
projektu výstavby splaškové kanalizace, bude se připravovat další výstavba
chodníků, mělo by se pokračovat v
opravách místních komunikací, dostavbou dětských hřišť a vybudování
dalších sportovišť.

(Josef Macháček)
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Mapa mikroregionu
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Různé
Jak funguje Lékařská služba první pomoci Královehradeckého kraje v okrese
Hradec Králové?
Lékařská služba první pomoci pro děti a dospělé:
ZZS Královehradeckého kraje
Územní středisko Hradec Králové
Hradecká 1690
tel.: 495 755 223
ordinační hodiny pro dospělé: nepřetržitě
ordinační hodiny pro děti: vš. den 15.30 - 22.00
So, Ne a svátek 08.00 - 22.00
Lékařská služba první pomoci - stomatologie:
ZZS Královehradeckého kraje
Územní středisko Hradec Králové
Hradecká 1690
tel.: 495 755 223
So, Ne a svátek 08.00 - 22.00
Lékárenská pohotovostní služba:
ZZS Královehradeckého kraje
Územní středisko Hradec Králové
Hradecká 1690
tel.: 495 755 223
provozní doba: nepřetržitě
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Důležitá čísla
Lékařská služba první pomoci - dospělí
- děti
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Okresní ředitelství Policie ČR
Městská policie Hradec Králové
Policie ČR, OO Holohlavy
Hasičský záchranný sbor Královehradeckého kraje
Záchranná služba
Hasiči
Policie
SOS
Hlášení poruch
Východočeská plynárenská - poruchová služba
Východočeská energetika - hlášení poruch
Vodovody a kanalizace - hlášení poruch
Telefonica O2 - ohlašovna poruch telefonních stanic
Nouzové otevírání dveří, aut a trezorů
721 735 800
603 542 255
Nouzové vyprošťování osob a výtahů
602 189 158

495 755 225
495 755 223
495 831 111
974 521 111
156
495 421 143
495 855 111
155
150
158
112

Havarijní a nouzové služby pro motoristy dispečink ABA
ÚAMK - linka pomoci

12 39
840 840 840
495 406 102
800 184 084
602 161 447
603 466 268
495 855 111
495 407 576
12 40
12 30

Linka důvěry
Linka bezpečí pro děti a mládež
Linka důvěry Hradec Králové

800 155 555
495 273 259

Počasí a stav vody
Český hydrometeorologický ústav Hradec Králové
Povodí Labe - dispečink
Zemědělská vodohospodářská správa

495 436 161
495 088 733
495 217 041

Krajský úřad a městské úřady
Krajský úřad Královehradeckého kraje
Magistrát města Hradec Králové

495 817 111
495 853 111
495 707 111
495 703 871
495 441 101
495 423 036
495 592 065

Městský úřad Chlumec n. Cidlinou
Městský úřad Nechanice
Městský úřad Smiřice
Městský úřad Třebechovice pod Orebem
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Kulturní a sportovní kalendář
Seznam akcí za Hořiněves

Světí

• Obecní knihovna Hořiněves
Beseda s panem Alešem Chvojkou,
správcem muzea na Chlumu „ Co
ještě nevím o bitvě 1866“ – 25.1.2007
od 16:00 hod.

• 6. ledna proběhne „Na Zavadilce“
Valná hromada sboru dobrovolných
hasičů obce Světí, na níž se bude
bilancovat uplynulý rok a taktéž se
navrhne plán činnosti na rok 2007.

• TJ Sokol Hořiněves
Sokolskohasičský bál
10.3.2007 v sokolovně v Hořiněvsi

• V průběhu měsíce února bude zastupitelstvo obce schvalovat na svém
veřejném zasedání rozpočet obce na
rok 2007 a taktéž navrhne svůj plán
práce na rok 2007.

• Tradiční dětský karneval
11.3.2007 v sokolovně v Hořiněvsi

• První kulturní akcí roku 2007 bude
17. února ples, který pořádá Sbor
dobrovolných hasičů Světí

Plánované akce Všestary
• Na neděle 21.1. a 4.2. v roce 2007 je
pro naše fotbalová družstva rezervována všestarská tělocvična pro
snad již tradiční Turnaj v obecním
fotbalu. V první neděli by se měli
sejít „dospělí“ a za čtrnáct dní nato
elévové.

• Další ples pořádá obecní úřad dne
17. března a bude to již VIII. obecní ples.
• Další kulturní akcí bude 24. března
dětský maškarní karneval.

Střezetice
• 27. ledna – společenský ples pod záštitou Klubu žen ve Střezeticích.
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Inzerce

Firma, zab˘vající se restaurováním a v˘robou náhradních dílÛ
historick˘ch automobilÛ, hledá pracovníky tûchto profesí:
autoklempíﬁ pﬁípadnû stavební klempíﬁ, automechanik,
zámeãník, nástrojáﬁ, truhláﬁ
• Základním pﬁedpokladem je chuÈ pracovat
a snaha zdokonalit se v profesi a oboru.
• Podmínkou není vyuãení
v oboru, za‰kolení poskytneme.
• Pracovi‰tû Nedûli‰tû.
Informace na
telefonickém ãísle:
602 412 000

PRODEJ KRMNÉHO MRAŽENÉHO MASA

Maso prodáváme po., stř., pá. 7.30 – 17.00, sobota 8.00 – 10.00 v prodejně
potravin Richard Lán – Elán Bříza 4, 503 12 Všestary a Těchlovice 1, 503 22
Libčany. B l i ž š í i n f o r m a c e n a t e l . : 7 7 7 5 5 2 4 4 1
Kuřecí salám - NOVINKA

Drůbeží s hovězím

19,90 Kč/kg
Vyrobeno pouze z čerstvým kuřat

19,90 Kč/kg
Vyrobeno z čerstvých hovězích ořezů a výběrového kuřecího masa

Drůbeží salám
19,90 Kč/kg
Vyrobeno z čerstvého drůbežího masa

Vařené hovězí s droby 1 kg
NOVINKA

Mletá svalovina

39,90 Kč/kg

39,90 Kč/kg
Vyrobeno z čerstvé hovězí svaloviny

Hovězí ořezky
44,90 Kč/kg

Hovězí maso s droby
19,90 Kč/kg
Vyrobeno z čerstvých hovězích ořezů, plic,
ledvinek

Všechny salámy lze vařit i s obalem díky
varnému střevu.
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Inzerce

Daňová kancelář nabízí komplexní služby fyzickým osobám, a to jak v oblasti podnikatelské činnosti, tak i v běžném občanském životě. Jedná se především o tyto služby:
-

-

zpracování daňových přiznání
odklad daňové povinnosti k 30. 6. 2007
optimalizace daňového základu
zastupování před správcem daně

zpracování daňové evidence
kontrola daňové evidence
vedení mzdové agendy
poradenská činnost

Významná je naše pomoc klientům při uplatnění společného zdanění manželů, které za
určitých podmínek umožňuje uplatnit za příslušné zdaňovací období daň společně a tím
mnohdy ušetřit i desetitisíce z rodinného rozpočtu. V případě zájmu poskytneme klientovi
zdarma předběžný výpočet daně z příjmů a v případě jeho dalšího zájmu zpracujeme i
příslušná daňová přiznání. Ta klient pouze předá příslušnému správci daně a potom už jen
čeká, až mu přeplatek na dani z příjmů bude vyplacen.

Ing. Radovan Vohralík
Na Hrázce 290
500 09 Hradec Králové

Tel.: 495 264 829
Fax.: 495 264 829
Mobil: 603 950 977
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