Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
Co se do minulého zpravodaje nedostalo?

v našich obcích. V současné době jsou
již plné přípravě letošní oslavy i když
nad jejich konáním v prostoru areálu
na Chlumu z důvodu majetkoprávních
vztahů zatím visí otazník. Další projekty okolo památníku jsou směřovány na
příští rok kdy si připomeneme kulaté
výročí, tedy 140 let. Patří sem nejenom přístavba Muzea ale i obohacení
cyklotras a cyklostezek o místa pro
odpočinek a o místa s informačními
tabulemi, jejichž financování by mělo
být záležitostí dotčených obcí prostřednictvím svazku.

V minulém čísle jsem připomněl
Valnou hromadou svazku, která byla
svolána na 20. prosince loňského roku,
ale zapomněl jsem se zmínit o dalším
přistoupivším členu, kterým je obec
Sendražice. Přes opomnění v úvodní
stati byla ale obec představena ve
svém samostatném bloku v samotném
zpravodaji. Ještě jedna informace byla
nakousnuta a nedopovězena. Týkala se
výstavby II. části cyklostezky z Nedělišť na Chlum. V roce 2004 byla vybudována část v délce 430 m takže jsme
se s první částí o délce 590 m dostali do
poloviny cyklostezky, která vyústí na
panelovou cestu mezi Rozběřicemi a
Chlumem. Za část vybudovanou v loňském roce jsme zaplatili 302.569,- Kč,
z čehož 210.000,- Kč jsme získali jako
podporu od Královéhradeckého kraje.

(Josef Macháček, starosta)

A co je nového?
Od začátku letošního roku se
začala pravidelně scházet pracovní
skupina, ve které jsou zastoupeny
náš svazek, mikroregion Nechanicko,
Komitét 1866 a Golfový klub Hrádek.
Výsledkem našich společných jednání
vzhledem k tomu, že máme společný
výchozí potenciál, kterým jsou válečné
události z roku 1866, by měl být rozvoj
turistiky a cykloturistiky díky kterému
by se měla zvyšovat kvalita bydlení
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Všestary
Něco z historie – rok 1945

obyvatelé ochotně vypomáhali hlavně
chlebem.

K válečným událostem z roku 1866
se vrátíme v dalším vydání, které bude
aktuálně připraveno před samotnými
oslavami, které proběhnou v areálu památníku na Chlumu v sobotu 2. července a vzpomeneme na válku která naším
regionem prošla o 79 let později.

Protože docházelo k častým útěkům zajatců, byli při odchodu za vsí
počítáni. V Rozběřicích jednou chyběli
tři Angličani. Jeden ze strážných se
vrátil do čp. 17 k Vančurům, kde našel
tři uprchlíky, kteří již opustili úkryt ve
slámě. Vyvedl je před vrata kde jim
poručil aby si svlékli pláště a klekli si
na zem. Z malé vzdálenosti jednoho
z nich zastřelil. Než stačil vyměnit náboj v pušce, zbylí dva mu pušku vytrhli
a hodili za vysokou ohradní zeď dvora.
Při jejich útěku na ně strážný bez úspěchu několikrát vystřelil z revolveru.
Uprchlíci byli zadrženi strážemi nového transportu, který právě přicházel
cestou po obou stranách tehdy ohraničenou ploty.

V letošním roce oslavíme šedesáté
výročí ukončení druhé světové války.
Bylo by vhodné připomenout dnešní
generaci to, co předcházelo květnovým
dnům roku 1945.
Koncem února a v březnu roku
1945 procházely po silnicích našich
obcí kolony ruských a anglických
zajatců. Němci je přemisťovali do
vnitrozemí před blížící se východní
frontou. Na jednodenní odpočinek byli
ubytováni ve stodolách v Rosnicích,
Všestarech a v Rozběřicích.

Zastřelený zajatec měl být dvacetiletý syn z Anglie a byl pohřben na Všestarském hřbitově. Po skončení války
byl exhumován a údajně převezen do
Anglie.

Rusové byli po několikaletém
pobytu v zajetí vyhublí, oblečení v rozedraných uniformách, nohy místo bot
zabaleny v promočených hadrech. Na
rozdíl od nich Angličani byli dobře
ustrojení a v nepoměrně lepším zdravotním stavu. Pomáhalo jim, že dostávali balíčky od červeného kříže.

Na Všestarském hřbitově je hrob
ruského zajatce, zastřeleného za Kadečkovou, dnes již zbouranou stodolou
proto, že nechal na zem vytéct melasu,
určenou ke krmení dobytka. K tomuto
činu jej dohnal hlad.

Stravování ruských zajatců zabezpečovali obyvatelé obcí. Ve vyčištěných pařácích na brambory se vařila
polévka a do košů se krájely krajíce
chleba. Aby bylo možné zajistit dostatek potravin, jezdilo se s koňským povozem do vzdálenějších obcí. Tamější

V okolí se nacházelo několik
uprchlých zajatců. Ti měli v polích
vybudované zemljanky. Tři anglické
zajatce do konce války ukrývala rodina
Šrámova z Chlumu.
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Po skončení války se osvobození ruští zajatci vraceli do vlasti opět
pěšky, ne jako svobodní lidé, ale ještě
přísněji střeženi, než v německém zajetí. Za to, že se nechali zajmout byli
doma souzeni.

vaní hasiči ze Břízy společně se svými
bratry z Rosnic. Po vyhodnocení masek následovala série soutěží, taneční
hudba a nezastupitelná součást těchto
karnevalů již více jak 30-ti letá rosnická klouzačka.

(Jan Černý, Rozběřice)

V sobotu 5. února uspořádali hasiči z Rosnic výjezdní Hasičský ples
v pohostinství „U Kroupů“ na Dolním
Přímu a 5. března se přidali i hasiči
z Rozběřic. Potýkají se stejným problémem jako rosničtí a tak byl ples
uspořádán již tradičně ve Střezeticích.
Na 19. března připravili poslední ples
plesové sezóny 2004/ 05 hasiči ve
Všestarech, který byl pojat jako Josefovský a samozřejmě všichni Josefové
měli vstup zdarma. I tato akce měla veliký úspěch, který se projevil nejenom
velkou návštěvností, ale i spokojeností
všech přítomných. Na 26. března ještě
připravili hasiči z Lípy Pomlázkovou
taneční zábavu, která se uskutečnila
v hostinci „Na Bojišti“ na Chlumu.

Společenské události
V sobotu 29. ledna se sešla fotbalová mužstva ze všech místních částí
na I. Obecním turnaji v kopané. V 9.00
byl proveden výkop prvního zápasu, ke
kterému nastoupili fotbalisté ze Břízy a
z Chlumu. Postupně se do fotbalového
klání zapojila mužstva i z dalších místních částí. Sportovní klání bylo ukončeno v 15.00 hodin s následujícími
výsledky. V turnaji zvítězilo družstvo
ze Všestar, na druhém místě skončilo
družstvo ze Břízy a dále z Rozběřic,
Lípy, Chlumu a Rosnic. Závěrem doufám, že toto klání na sportovním poli
nebylo poslední, a že bude připravena i
jeho obdoba na travnatém povrchu.
Také v sobotu 29. ledna, ale od
20.00 hodin uspořádali Březští hasiči
Tradiční hasičský ples v místním hostinci „U Kudrnů“. K poslechu a tanci
zahrál hudební soubor „Hudba přes
50“ a na návštěvníky čekala opravdu
bohatá tombola, ze které si více jak
polovina z 97 platících hostů odnesla
ceny v různých hodnotách, rozměrech
a váhách. V neděli po plesu je pro děti
připraven Dětský karneval. Tento rej
masek společně připravují již zmiňo-

A co připraveno na další měsíce?
Hasiči ze Břízy a z Rosnic připravili
společně pro své členy zájezd do divadla Na Vinohradech na komedii argentinského spisovatele Eduardo Rovnera „Vrátila se jednou v noci“. Ten se
uskuteční v sobotu 16.dubna. A ještě
jednou Bříza tentokrát s tradiční Pouťovou zábavou, která bude 21. května
v Redigovaném hostinci
„U Kudrnů“ a k poslechu a tanci
bude hrát „Moderáto band“.
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(Josef Macháček, starosta)

Obecní knihovna ve Všestarech

další sobotu, a to 30. dubna, kdy bude
proveden svoz nebezpečného odpadu.

V roce 2004 navštívilo knihovnu
celkem 1511 čtenářů a ti si vypůjčili
celkem 1858 knih. Do knihovního
fondu bylo zakoupeno 54 nových knih
a mimo knihy je k dispozici 8 druhů
periodik. V knihovně je také vysokorychlostní a bezplatný veřejný internet.
Mimo otevírací dobu knihovny, která
je každé pondělí od 17.00 do 19.00
hodin, je veřejnosti přístupný internet pravidelně k dispozici i v učebně
informatiky ZŠ s odborným dozorem
a to každý čtvrtek od 17.00 do 19.00
hodin, za stejných podmínek, jako
v knihovně.

od

do

B!íza  hasi"ská zbrojnice

09.00

09.30

místo nakládání

Rosnice  hospoda

09.40

10.10

Vestary  nákupní st!edisko

10.20

10.50

Rozb#!ice  u bývalé hospody

11.00

11.20

Chlum  u autobusové zastávky

11.30

11.45

Lípa - u hasi"ské zbrojnice

11.55

12.15

A co nás čeká v příštích třech měsících?
Měli by být zahájena výstavba přechodu na Lípě přes komunikaci tř. 35/
442 a měla by být do vydání dalšího
zpravodaje dokončena. Dále je připravena rekonstrukce místní komunikace
okolo rybníka na Chlumu.

(Zdenka Čechová, knihovnice)

Obecní úřad informuje

Realizace by měla proběhnou v období po skončení vzpomínkové akce k
139. výročí válečných událostí z roku
1866 a měla by být dokončena do zahájení sklizně obilnin.

V sobotu 16. dubna od 09.00 do
12.00 hod pro občany, kteří nemají
možnost pořídit si dokladové fotografie a nejen pro ně, bude otevřen Obecní
úřad, kde si budou moci podat žádost
o nový občanský průkaz nebo cestovní
pas s vyfocením.

(Josef Macháček, starosta)

V pondělí 18. dubna 2005 bude
společnost RUND od 09.00 - 12.00 a od
13.00 - 17.00 vybírat na OÚ Všestary
poplatky za svoz komunálního odpadu. Poplatky mohou uhradit všichni
obyvatelé z členských obcí mikroregionu, kteří samozřejmě využívají služeb
společnosti RUND. S nákladními auty
uvedené společnosti se setkáme ještě
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Světí
Zajímavosti z historie - rok 1895

Ráno, když se rozednělo a nastal
klid, lidé vycházeli a byl slyšet nářek
a pláč z veliké zkázy. Úroda, která zůstala na poli, byla nadobro zničena. Na
poli zůstalo pouze bláto. Bylo usmrceno i mnoho ptactva, které leželo v blátě. Na zemi ještě ležely závěje krup. Na
stromech nezůstal kousek ovoce, ba
ani lísteček. Zdrcen stál každý nad tou
spouští a tak v poklidném jitru se nesl
nářek daleko do okolí. Bylo to krupobití jaké nemělo pamětníka.

Tento rok se zapsal všem, kteří ho
prožili do hluboké paměti. Vzpomínalo se na něj jako na „soudný den“, ale
přesněji jako na „soudnou noc“.
V tomto roce to vypadalo na velkou
úrodu. Jaro bylo vlhké a teplé. Všechno co rostlo jen bujelo. Rolníci byli
šťastni a těšili se představou o bohaté
úrodě. Dne 14. července začaly slibně
žně a zdálo se, že bude do 5. srpna po
žních. Bohužel žně skončily mnohem
dříve. Poslední červencové dny bylo
nesnesitelné vedro. Lidé se obávali, že
něco přijde, proto až do noci odváželi
úrodu. Den ten přešel v klidu a zdálo
se, že i noc bude klidná. Lidé spokojeně ulehli.

Touto smrští prošly tyto obce: jako
první Stěžery, Stěžírky dále Bříza,
Rosnice, Všestary, Světí, Svobodné
Dvory, Plotiště, Předměřice, Neděliště,
Lochenice, Sendražice, Smiřice a ještě
mnoho obcí na Jaroměřsku.
Po této pohromě nastalo sucho,
které trvalo až do zimy. Rozmohly se
tudíž myši, neboť měly v zemi zásoby
potravy. Bylo vydáno nařízení k povinnému hubení. Univerzitou v Praze byl
vynalezen tzv. Lifflerův bacil, který
po určité úpravě aplikovali na kousky
chleba, který se vkládal do děr.

Bylo půl dvanácté v noci, když se
lidé začali probouzet nebývalým hukotem. Od jihozápadu se přihnala „větrná
smršť“, která ničila vše co se jí postavilo do cesty. Lámala a vyvracela silné
stromy, strhávala ze střech krytinu. Obloha byla plná blesků a mocné burácení
hromů vyvolávalo v lidech děs.

(čerpáno z kroniky Obce Světí)

Lidé se báli vyjít ven. Když se
vichřice přehnala, tak se náhle začaly
ozývat silné rány do střech, zdí, dveří a
oken. Kusy ledu o váze 1⁄4 kg se sypaly
ze šedých mraků k zemi. Pod mohutnými ranami se bortily střechy a jediná
tabule skla, která byla obrácena k jihu
nebo západu nezůstala celá. Rozbitými střechami se valila lidem do bytů
voda.

Události v obci
V únoru byla zkolaudována ČOV pro
místní hospodu „Na Zavadilce“.
9. 3. 2005 proběhlo Veřejné zasedání
zastupitelstva obce. Hlavní náplní zasedání byl rozpočet na rok 2005. Další
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Veřejné zasedání proběhne na přelomu
dubna a května. Jeho náplní bude audit
hospodaření za loňský rok a konečný
účet obce za rok 2004.

zařízení terapeutické, světelné a psychorelaxační místnosti. Tato místnost
bude vybavena např. vodním lůžkem,
světelnou fontánou se světlovodnými
vlákny, světelným projektorem s otáčivým kolem a různými efekty, hvězdným nebem, UV lampou atd.

Kultura
Plesová sezóna byla zahájena v
lednu „Hasičským plesem“, který pořádal místní Sbor dobrovolných hasičů.
Druhý ples této sezóny, konaný v únoru, byl též „hasičský“.

Co obec chystá?
První dubnovou akcí bude dětský
karneval.

Poslední ples letošní sezóny byl
VI. Obecní ples, který se konal 26.
března. Výtěžek tomboly byl věnován
Speciální mateřské škole pro zrakově postižené děti v Hradci Králové
na projekt „SNOEZELEN“. Metoda
SNOEZELEN“ v praxi představuje

Informace pro občany
Provozní doba místní obecní knihovny je každý sudý týden ve středu
od 17.00 hod. do 18.30 hod.
(Jiří Kulhánek)
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Čistěves
Putování za pomníky z bitvy
r. 1866

který se doplňoval v Gorici z Němců,
Slovinců, Vlachů a náležel do svazku
IV.armádního sboru k brigádě plukovníka Poeckha, která vykrvácela ve
Svíbu.

Polní myslivec, pomník č. 292 rakouského 8. praporu polních myslivců se nachází na jižním vstupu do lesa
Svíb od Čistěvse.
Polní myslivec je krásným monumentálním dílem sochaře Viktora
Tilgnera, profesora vídeňské výtvarné
akademie narozeného roku 1844 v Prešpurku (Bratislavě), umělce proslulého
velkou řadou význačných prací pro
císaře, korunního prince Rudolfa,
dvůr, hrad, dvorní divadlo, Vídeň a
okolí, Bratislavu, Stier, Šoproň a jiné.
Pomník Polního myslivce je posledním
Tilgnerovým dílem, neboť krátce před
jeho odhalením u příležitosti 30. výročí bitvy v roce 1896 autor ve Vídni
zemřel.
Polní myslivec, figurální pomník
č. 292 z přímořského istrijského vápence zobrazuje poddůstojníka polních
myslivců, stojícího na stráži u hrobu.
Byl zřízen na pozemku věnovaném
obcí z výtěžků sbírek komitétu válečných vysloužilců ve Vídni, jemuž stál
v čele Ant. Marschall. Jména všech 43
podílníků jsou uvedena na litinové desce dole u myslivcových nohou na podstavci. Práci sochařskou prováděli ve
Vídni Otto Svoboda, v Hradci Králové
kameník Zdeněk Ježek, kovové součástky jsou dílem železáren v Blansku.

Hospodářská družstva v obci
Čistěves
V roce 1908 bylo usneseno postaviti se souhlasem sušárenského družstva vlastní elektrárnu. Stavbu zařízení, sekundární síť a domovní instalace
provedla firma Fr. Křižík.
Dynamo vyrábělo elektrický stejnosměrný proud o napětí 220V, který
poháněl diesselový motor sušárny.
Elektrárna byla dána do provozu v září
roku 1909 jako druhá ve východních
Čechách (první byla ve Věkoších).

Pomník je věnován památce padlých 8. praporu polních myslivců,
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Obec zařídila vlastním nákladem
veřejné osvětlení. Někteří rolníci si
zakoupili vlastní elektromotory a jeden
strojní družstvo, takže bylo v provozu
6 motorů. Elektrické světlo mimo sušárny a mlýna mělo zavedeno v obci
většina členů (34). Elektrárna získala
v obci oblibu, za první rok provozu
prodala 3200 kWh. V dalších letech
spotřeba proudu stále stoupala.

Poněvadž administrativní práce
v družstvu přibývala byl přijat účetní
p. František Štefan z Máslojed. Strojní
zařízení sušárny a elektrárny obsluhoval strojník p. Vítovský z Mokrovous.
Pokračování příště….
(ing. Anna Ludvová)

Benátky
Něco z historie obce - rok 1933

Školní rozpočet činil 3 173 Kč. V
měsíci květnu byl ředitelem hospodářské školy pořádán filmový večírek.
V zimním období sehráli místní
ochotníci divadelní hru „Ve stínu nenávisti“. Čistý výnos byl věnován na
pomůcky škole.
Ani letošního roku počet čtenářů
knihovny nestoupl. Vypůjčoval si 21
čtenář. Celkově byly vypůjčeny 202
svazky.

Mrazy koncem ledna dostoupily
20° C. V únoru napadlo 30 cm sněhu.
Jaro bylo celkem suché, úroda obilí
byla velmi dobrá. Celý podzim bylo
suché a teplé počasí a nastal nedostatek
pitné vody. Počátkem prosince nastaly
kruté mrazy, které trvaly až do vánoc a
dostoupily až -24°C.
Veliká zemědělská krise cenová
se v tomto roce ještě zhoršila. Pšenice byla za 124,-Kč, žito a ječmen za
80,-Kč, oves za 60,-Kč, cukrovka za
11,-Kč za 1q a brambory za 25,-Kč
za 1q. Řezníci prodávali stejně draho,
ačkoli kupovali za 3,-Kč 1kg živé váhy
vepře.

Události v obci
Obecní knihovna byla vybavena
novým počítačem, který byl připojen
na internet, tudíž se umožní občanům
obce přístup k internetu.
SDH Benátky pořádal dne 5.března
2005 v pohostinství „Pod Svíbem“ ples
hasičů. Hrála hudba Manual. Tombola
byla opravdu bohatá.

Rozpočet obce činil 16 436 Kč.
Větší položku si vyžádala úprava rybníka, který byl zčásti vyzděn nákladem
9 373 Kč.

(Helena Forstová)
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Hořiněves
Historie obce

výtěžek nezůstával nikterak pozadu za
výsledkem vzdělávacím a odvedl Odbor do roku 1914 více než 2.100 K ve
prospěch menšin národnostních.

Z kroniky obce Hořiněves - knihovna. V druhé polovici let osmdesátých století XIX. (1885-9) k podnětu
pana Jana Pražáka, rolníka, založen
byl v obci zdejší ochranný spolek
národnostní - Odbor Národní Jednoty
severočeské pro Hořiněves a okolí.
Dlouhého trvání neměl a pro nedostatek energie činovníků živořil, ba téměř
zanikl.

Světová válka vypuknuvší v r. 1914
utlumila činnost Odboru úplně a v roce
1919 nastala úplná stagnace. 13. března 1932 ustanovila se Místní osvětová
komise. Předsedou zvolen Josef Jakoubek, jednatelem František Papáček,
pokladníkem Jan Černý. Komise je
současně i knihovní radou. Knihovníkem se stal Jindřich Matuška. Prvním
počinem bylo řádné uspořádání Lidové
knihovny. Tato přemístěna ze školního
kabinetu do místní pokusné kuchyně.
Vyřadily se knihy zchátralé a zastaralé,
byl založen nový knižní seznam, který
čítal 698 knih.

Tehdy v r. 1900 přičiněním funkcionářů spolku „Divadelních ochotníků“
vzkříšen byl opět k novému činnému,
plodnému a účelnému životu. Současně se vzkříšením tímto, vznik vzala
„Lidová knihovna“ pro Hořiněves.
První příspěvek této složila „Ochotnická jednota „Hanka“ ve výši 60K
66 haléřů. Prvním předsedou obnoveného Odboru byl Karel Wolf, řídící
učitel, místopředsedou Jan Pražák,
rolník, jednatelem František Žába, učitel z Račic, knihovníkem Karel Exner,
obchodník zdejší.

(Výpis z kroniky)

Současnost
Obecní knihovna – po uvolnění
bytu v přízemí čp. 73 (budova obecního úřadu) se v současné době tyto
prostory upravují za účelem přemístění obecní knihovny, která bude poté
slavnostně otevřena. Knihovna tak
získá větší prostory, bude zřízeno oddělení pro mládež a pro dospělé. Také
se zlepší podmínky pro zájemce, kteří
navštěvují internet.

Odbor sleduje vlastní svůj účel, vyvinoval hlavně svoji činnost ve směru
vzdělávání lidu pořádáním veřejných
přednášek – ve směru zábavném pořádáním výletů, hudebních večírků a
večírků pěveckých. V přednáškovém
oboru podporován byl hlavně profesorskými silami z blízkého Hradce
Králové a to z obchodní akademie,
vyšší reálné školy, vyššího gymnázia a
jinými odbornými inteligenty. Hmotný

V prosinci 2003 oslavila paní Jarmila Rajsová 25 let knihovnické činnosti v místní knihovně. Od roku 2004,
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Základní škola - Výlet do Asie

kdy byl do knihovny instalován počítač
s připojením na internet, ji v knihovně
vypomáhala paní Radmila Kozáková.
V roce 2005 paní Jarmila Rajsová
ukončila svoji činnost v knihovně a
plně ji nahradila, již zaučená, paní
Kozáková. Čtenáři zde mají velký
výběr z 3.463 knih a 9 časopisů např.
Sluníčko, Mateřídouška, 100+1, VTM,
Zahrádkář, Bravo Girl, Maminka atd.,
pořádají se různé soutěže, turnaje a
přednášky.

Ve čtvrtek 24. 2. se uskutečnil v
naší škole Asia den. Na začátku vyučování se žáci seznámili se základními informacemi o Číně a Japonsku.
Měli možnost porovnat své zvyky,
pověry, peníze, kuchyni i ostatní s
asijskými zeměmi. Alespoň na chvíli
si žáci mohli vyzkoušet, jaké je být
někým jiným. S pomocí učitelky
a paní Matějkové vyráběli čínské
klobouky a změnili svůj zevnějšek.
Na závěr tohoto fantastického dne
se žáčci učili jíst čínskými hůlkami, které jim paní ředitelka dala
jako vzpomínku na náš Asia den.
Možná, že se paní kuchařka divila,
když k obědu udělala řízek a naše zlatíčka si statečně vytáhla čínské hůlky.
Možná jste se divili i vy, když vaše ratolest přišla domů s nalíčenými očky a
ječela na vás Honšů. A možná se budeme divit i my, co ještě naší malí číňánci
v životě dokáží.

1. Události v obci
2. 4. 2005 proběhl svoz nebezpečného odpadu ve všech částech obce – další
svoz se připravuje na podzim t. r.
Obecní úřad ve spolupráci s matrikou ve Smiřicích organizuje akci pro
seniory – výměna občanských průkazů, 19. 5 . 2005 (čtvrtek), informace na
telefonním čísle: 495 426 160.
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Foto: www.zshorineves.net
Učitelka: Mgr. Kateřina Čejchanová,
Ředitelka: Mgr. Naděžda Petrusová

Kostel sv. Prokopa

v sokolovně v 8 až 8,50 hod., prohlídka
muzea V. Hanky, občerstvení na Chlumu
pod rozhlednou.

S příchodem nového pana faráře Miroslava Fase se změnil i termín pravidelných bohoslužeb. Konají se vždy
v lichých sobotách od 16,30 hodin.
Srdečně Vás zveme.

Dětský den
5. června 2005 od 14,00 hod na hřišti
v Hořiněvsi

Obecní knihovna Hořiněves
Změna výpůjční doby po dobu rekonstrukce: úterý 16,00-17,00 hod., čtvrtek 16,00-17,00 hod.

Základní škola Hořiněves
Vyhlášení výtvarné soutěže „Fantastická
škola“, určeno pro žáky 1. stupně základních škol, termín uzávěrky 15. května
2005.

TJ Sokol
Zahájení jarní části soutěží v kopané
- oddíl dorostu i oddíl mužů. Termíny
jednotlivých zápasů zveřejněny ve vývěsní skříňce TJ.

Více na www-zshorineves.net
ZŠ - zájemci se mohou přihlásit do počítačového kroužku pro dospělé na téma
„Tvorba webových stránek“. Kurz bude
probíhat v odpoledních hodinách, zájemci hlaste se na tel.: 495 426 160.

SDH
Proběhlo prověřovací cvičení akceschopnosti jednotky JPO. Jednotka
akceschopná v počtu 8 členů.

SDH
Příprava techniky na STK, velitelské
dny, školení strojníků a mužstva. Účast
na soutěžích v okolních SDH.

Myslivecké sdružení Bažantnice

30. 4. 2005 - tradiční lidová zábava na
hřišti v Hořiněvsi.

V březnu t.r. byla vypuštěna dospělá
bažantí zvěř v počtu 20 ks v lokalitách
Hořiněveska a Račic.

Květen - Den otevřených dveří – požární zbrojnice JPO Hořiněves, besedy
s mládeží ZŠ a MŠ o práci hasičů.

2. Co bude
TJ Sokol, neděle 8. května 2005
XXVI. ročník turistického pochodu Jana Sedláčka krajinou Památkové zóny
událostí r. 1866, na 10 km a 15 km. Sraz

Okrsková soutěž v Hořiněvsi.
Červen - příprava na námětové cvičení
a na noční soutěž v požárním sportu
v Hořiněvsi.
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•

Obec Hořiněves prodává stavební parcely v lokalitě Špuk I.

30.dubna - tradiční lidová zábava
na hřišti.

•

Obec Hořiněves prodá traktor
Zetor 8011, min.cena 30 tis.Kč,

Kostel sv. Mikuláše - 22. 5. 2005
od 13 hodin se koná slavnostní pouť
s programem a benefičním koncertem.

Více na www.horineves.cz nebo na
tel. 495 426 107.

Obecní knihovna

Myslivecké sdružení Bažantnice

Pro mladé čtenáře se připravuje
soutěž „Namaluj svého oblíbeného
hrdinu“, bližší informace v knihovně.
Čtenáři mají možnost vypůjčit si nové
knihy a časopisy - např. Země světa,
Praktik, Rodiče, Udělej si sám, Kačer
Donald, VTM. Pro nejmenší návštěvníky jsou k dispozici omalovánky.
V knihovně jsou také různé propagační
letáky k turistickým výletům po okolí.

Proběhne letecká vakcinace lišek
proti vzteklině.
V červnu –„Měsíc myslivosti“ pořádá pro členy a rodinné příslušníky
Dětský den na chatě v Račicích.

Žíželeves
1. Události v obci
2. 4. 2005 proběhl svoz nebezpečného odpadu ve všech částech obce,
další svoz se připravuje na podzim t. r.
Po dvou letech opět přitéká voda
do zdejšího rybníčka, který je i požární
nádrží. Místní obyvatelé vědí, že to
znamená dostatek spodní vody. Voda,
která přitéká, je přepad vody ze studny u čp. 12 a čp. 14. Poslední roky bylo
vody málo, a tak hlavně hasiči uvítali
její dostatek v požární nádrži.

Želkovice

2. Co se chystá

V letních měsících připravuje OÚ
opravy a údržbu na budově hasičské
zbrojnice v obci – nátěry oken, dveří,
vrat, okapních svodů apod.

SDH
Místní hasiči plánují v měsíci dubnu sběr železného šrotu, brigádu na
hřišti a přípravy na hasičské soutěže,
12

Po odborné renovaci bude umístěna
socha Jana A. Komenského na původní

místo před budovu základní školy. Termín bude včas zveřejněn.

Potencionálním nebezpečím v letních měsících jsou splavované kupky
sena. Kromě propustků a mostů sem
můžeme zařadit i drobné vzdouvací
objekty – načerno osazené převážně
dřevěné prahy z fošen, které mnohdy
přehradí celý průtoční profil a dokáží
v podstatě nahnat povodeň i do míst,
kam by se při běžném stavu koryta
nemohla sama rozšířit.
Posledním, neméně významným,
nešvarem je vytváření „smetiště“ v korytě toku, které při vyšších průtocích
je odplavováno níže a spolu s dalšími
plaveninami doslova vodotěsně utemuje prakticky jakýkoliv průtoční profil
mostu a propustků. Čerpáno z povodňového plánu obce Jeřičky, zpracovaného v roce 2004.
Obecní úřad Hořiněves přeje
všem spoluobčanům pěkné prožití
jarních měsíců a děkuje všem, kteří
se starají o vzhled svých nemovitostí
i pořádek kolem nich.

Jeřičky
Protipovodňová komise vyzvala
majitele nemovitostí v záplavové části
k provedení zabezpečovacích povodňových prací při jarním tání.
Všeobecným potencionálním nebezpečím vzniku povodňových stavů,
respektive nežádoucího vybřežení koryta, jsou veškeré mostky, propustky a
neschválené vzdouvací objekty, které
mohou být při zvýšených vodních stavech zaneseny či ucpány plaveninami
přicházejících z povodí. Plaveniny
mohou být různého původu, většinou
se jednává o uplavené stohy dříví, jak
palivového tak prken a podobně, jejichž skladování se s oblibou provádí
na hranici pozemku, zpravidla na břehu
koryta, aby na parcele nepřekáželo.

Sendražice
Historie obce

místě Sendrahova čeleď, jejíž členové
vystavěli na statku nynějšího čp. 11
tvrz, která sloužila k obraně. Potomci
Sendrahovi se nazývali Sendražští ze
Sendražic. Odtud název obce. Obyvatelé Sendražic byli z kmene Chorvatů,
jemuž vládl v 10. století slavný rod
Slamníkovců.

V minulém čísle jsme si obec Sendražice přiblížili místopisným popisem
a dále si budeme postupně připomínat
historii samotnou.
Ve druhé polovině jedenáctého
století se usadila na hustě zalesněném
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Sídlili na hradě Libici, vystavěném
při toku řeky Cidliny.

Co připravujeme v letošním
roce?

Sendražice jsou poprvé doloženy
v roce 1297, kdy zde měl majetek
Ondřej ze Sendražic. Ve 14. století byl
již poblíž tvrze kostel a fara, ze které
vedly podzemní chodby do tvrze a
blízkého úvozu. Petr Hložek ze Sendražic zemřel v roce 1411. Zůstala po
něm vdova Ofka, která nějaký čas na
tvrzi sídlila. Žila tu prý se svobodnou
sestrou. Obě dle pověsti vycházely
podzemní chodbou do blízkého úvozu
a pak do lesa na procházky. Jednou si
sestry vyjeli na projížďku na koních,
kůň se však splašil, mladší ze sester
spadla a zabila se. Starší sestra se zachránila útěkem do chodby. Na tomto
místě zasadila potom na paměť své
mladší sestra kámen s vyrytým křížem.
Nyní je kámen umístěn pod starou lípou před popisným číslem 21.

V letošním roce je naším hlavním
úkolem vypracovat veškeré podklady
pro zahájení výstavby „Poldru č.2“,
která by měla začít v následujícím
roce, tedy v roce 2006. Jedná se o poldr, který bude v lokalitě, která byla již
4x zatopena.
Dále si v naší obci připomeneme
75. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů, na které vzpomeneme
při zápolením hasičských družstev „O
pohár starosty obce“. Den kdy se klání
uskuteční bude včas oznámen.
Svátky velikonoční naši obec zastihly téměř ve vzorné čistotě o kterou
se postarala mimo několika našich
občanů i Farma Horák a pracovník na
VPP. Chtěl bych dodatečné touto cestou všem, kteří se o pořádek postarali
upřímně poděkovat. Nyní čistíme místy zarostlý chodník.

Při kopání základů stavby v domě
čp. 11 se před mnoha lety našly památky po sesutých podzemních chodbách,
staré střepiny a spáleniště.

V neděli 10. dubna byl v obci
proveden sběr železného šrotu. Díky
kontrole, kterou provedla Krajská
hygienická stanice v našem obecním
hostinci, jsme začali provádět různé
úpravy tak abychom vyhověli přísným
požadavkům EU.

Uvedená pověst se blíží historické
skutečnosti.
(Almanach – 700 let obce Sendražice)

Vzhledem k letošním finančním
potížím, máme v úmyslu upravit prostranství kolem sv. Jana, včetně vysázení thůjí.
(Josef Středa, starosta)
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Střezetice
Během uplynulého období se u nás
sice nedálo nic převratného, protože
téměř všude panoval zimní klid, ale zaznamenali jsme několik společenských
akcí, které stojí za to připomenout. V
minulém čísle jsme nestihli zmínit Štěpánskou zábavu. Tato vydařená akce
se uskutečnila v tradičním termínu,
tedy 26. 12. 2004. K tanci hrála skupina POHODA. I oslava Silvestra patří
datem spíše k minulému Zpravodaji,
ale za připomenutí stojí. Obě akce proběhly na místě obvyklém, tedy v naší
hospodě.
Další událost se týká kulturního
počinu místního svazu žen. Ples se
uskutečnil 29. ledna, k tanci hrál devadesáti hostům Blue Band. Zábava byla
velmi zdařilá k čemuž jistě přispěla i
bohatá tombola.

Koncem února si v našem pohostinství uspořádali taneční ples hasiči
z Rozběřic. Poslední zmínka patří proběhnuvšímu dětskému karnevalu, opět
pod záštitou místních žen. Účast byla
veliká, co se domácích i přespolních
týče, hudbu zajistil Honza Malich.
Se začátkem února se začalo s
další částí kácení přestárlých topolů
okolo kravínu a hospodářských budov
za Střezeticemi. Topoly byly v těchto
místech vysázeny v roce 1953 v počtu
450 kusů.

Události
Do loňského kalendáře patří také ještě
prosincový přírůstek u manželů Bednářových v podobě dcery Aničky a dcera
Petra manželů Petra Líbala a Blanky
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Moravcové. V lednu se narodila Adélka Kotková a v únoru přibyla další
slečna, Andrea Semeráková, všichni ze
Střezetic.

budou moci zařídit. Je nutno počítat
s finanční částkou okolo 100,- Kč na
fotografie, výměna OP bude zadarmo.
Zastupitelstvo obce na svém jednání též schválilo příspěvek pro občany,
kteří jsou držiteli průkazu ZTP, ve výši
500,- Kč za rok na rehabilitaci, masáže,
bazén apod.

Významná životní jubilea oslavili Marie Demlová za Střezetic čp. 63 a Josef
Fikr ze Střezetic čp. 8.

Plánované akce
•

Hasičské cvičení 30. dubna 2005

•

Vítání občánků je připravováno na
7. května 2005

•

Dětský den připravuje ČČK Střezetice na počátek měsíce června.

Zajímavosti z historie - rok 1903
Zima 1902 – 1903 byla tuhá a dlouhá, po ni následovalo mokré léto. V desetiletí 1893 – 1903 převládala vlhká léta.
Josef Čepek čp. 32 postavil nové
hospodářské budovy. Obec pokračovala
v úpravě komunikace a prováděla se
oprava sochy sv. Trojice, oprava si vyžádala nákladu 78 K.

Informace z obecního úřadu
Zastupitelstvo obce na svém jednání schválilo Místní rybářský řád pro
vodní nádrže ve vlastnictví obce a nařízení č. 1/2005 o spalování rostlinných
materiálů. Pro likvidaci dřevěného
odpadu ze zahrad je možno si zapůjčit
zahradní drtič, který obec za tímto účelem koupila.

V tomto roce byl zaplacen zadržený
desátek probluzskému faráři za 18 let,
sumou 165,60 K (9,20 x 18).
Příjem obecní činil 2626 K 11h, vydání 2581 K 55 h, zůstatek tedy 44 K 56h.
Sbor dobrovolných hasičů čítal
v tomto roce 26 členů, konalo se 8 cvičení praktických a teoretických. Sbor se
účastnil župního sjezdu v Kratinohách a
dvou církevních slavností v Probluzi.

Dne 30. dubna proběhne v obou
obcích sběr nebezpečného odpadu a na
počátku měsíce května budou v obcích
Střezetice a Dlouhé Dvory přistaveny
kontejnery na nadrozměrný komunální
odpad – termín bude včas oznámen.

V roce 1903 došlo k opětné změně
vedoucího funkcionáře. Předsedou Besedy byl zvolen Leopold Zaplétal, farář
probluzský. Činnost spolku se rozšiřuje,
kupují se hospodářské stroje a pořádají
odborné přednášky.

Občané, kterých se týká výměna
občanských průkazů budou včas informováni o termínu návštěvy pracovnice
matriky s fotografkou na obecním úřadu ve Střezeticích, kde si tuto výměnu
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(Stanislav Bednář)

Neděliště
Neděliště a ochotnické divadlo

arciť též i nákladem svým a zasadili na
každý roh plotu jednu lípu. Bylť to náklad dosti značný na spolek počínající
svou činnost. Práce kamenická byla
smluvena na 83 zlaté (to je 166 K), vyšla však na 100 zlatých (to je 200 K).

1.část
Bylo to roku 1860, kdy někteří
mladíci v obci zdejší založili ochotnické divadlo a již předem určili, že z čistého výnosu má se nechat opravit socha
„Umučení Páně“, uprostřed vsi stojící,
neb již velmi sešlá byla a nevyhnutelné
opravy zasluhovala.- Ačkoliv jejich
začátek byl těžký, neb byli jen asi dva,
kteří divadlo v životě svém viděli a
ostatní ani ponětí o divadle neměli,
dokázali tito svou houževnatou pilností
tak divadlo obecenstvu si zalíbiti, že
nejen každý z obce, ale i ze širého
okolí, představení jejich se zúčastnil.
Byla tedy představení jejich báječně
navštěvována, tak, že lidé do síně i
kamenů si nanosili, na ně se stavěli, by
mohli přes množství ve světnici viděti.
Byloť divadlo v naší krajině něco nového v této době, klíčilo i pučelo símě
národního vědomí, duch pokroku dral
se i nepatrnými štěrbinami osvěcovati
dvěstěletou tmu.

Vzpomenouti sluší, že čistých příjmů užito bylo vždy k účelům dobročinným. Když v roce 1872 stihlo kruté
neštěstí západní kraje naší vlasti průtržemi mračen a povodní učiněno sta a
sta obyvatelů království českého žebráky, veliké množství oplakávalo ztráty
životů svých nejbližších a nejdražších.
Ve prospěch těchto nešťastníků uspořádali tak dne 9. 6. 1872 divadelní ochotníci zdejší představení „Staročech“,
z něhož odvedli 25 zlatých. Roku
1885 pamatováno i na zdejší hasičský
sbor, jemuž odvedeno ze hry 5 zlatých
čistého příjmu, roku 1880 pamatovali
ochotníci také na kostel, totiž na pořízení varhan, odvedená částka byla 70
zlatých.

Do divadla byl přístup každému
a vstupné libovolné. Proto také když
obsah pokladny po divadle byl sčítán,
bylo nejvíce drobných měďáků a přece bývalo někdy i přes třicet zlatých
(60 K) příjmu. A tak již v tomto prvním
roce dokázali ochotníci toho, že socha
kamenná „Umučení Páně“ p.Kopeckým, kameníkem z Hořic opravena
byla. Kolem sochy bývalo pusto, zřídili tedy ochotníci kamenný plot kolem,
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Až do roku 1902 bylo hráno na
starém jevišti a z mnohých her, které
na něm byly provozovány, jmenuji
jen: Veselý pohřeb, Vilfinh Štuhenberský, Oldřich a Božena, Král Václav a
jeho kat, Jan za chrta dán, Divotvorný
klobouk, Jeden z nás se musí oženit,
Dra Fausta čepička, Pražský Pepík,
Prefátyn a sedlák u fotografa, Kříž u
potoka, Marie matka pluku, Staročech,
Rohovin čtverrohý, Páni hodnostáři,
Bankrotář, Doktor Kalous, Posvícení
v Malčicích, Bratr Honák, Poklad,

Otec Palacký, Chudý písničkář, Úmyslná léč lásky, Jedenácté přikázání,
Strakonický dudák, Závěť, Karel Havlíček Borovský.
Zvláštní poznámka: dne 28.ledna
1866 byla uvedena hra Černý Petr a
dne 11. února 1866 se hrála veselohra
od Jana Nepomuka Štěpánka „Čech a
Němec“, kdy tato veselohra se poprvé
hrála v Praze v roce 1816 a v roce 1926
byla poprvé dávána v ND a v roce
1936 byly v ND v Praze hrána podruhé
a v neděli 25. prosince 1988 ji vysílal
československý rozhlas.

Co proběhlo v obci, či čeho se
účastní zástupci Nedělišť
•

21. 1. 2005 se konala valná hromada SDH Neděliště.

•

11. 2. 2005 proběhla v klubovně
SKN valná hromada Okresního
fotbalového svazu.

Plánované akce:

•

26. 2. 2005 se konala výroční členská schůze ČZS.

•

•

11. 3. 2005 proběhla valná hromada SKN.

14. kolo 26. 3. 2005, 15.00 hodin
Neděliště – Dolany

•

•

5. 3. 2005 proběhl „Ples občanů obce
Neděliště“, ples se konal v Lochenicích a účastnilo se ho více jak 200
tance chtivých občanů.

15. kolo 2. 4. 2005. 16.30 hodin
Jaroměř B – Neděliště

•

16. kolo 9. 4. 2005, 16.30 hodin
Neděliště – Jeníkovice

•

17. kolo 17. 4. 2005, 10.00 hodin
Malšova Lhota B – Neděliště

•

18. kolo 23. 4. 2005, 17.00 hodin
Neděliště – Velichovky B

•

Duben-červen sehrají fotbalisté SKN
svá utkání IV.A třídy.

5. 3. 2005 na tomto plese měli své
další vystoupení dívčí dětské mažoretky.
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•

19. kolo 30. 4. 2005, 17.00 hodin
Hořiněves – Neděliště

•

24. kolo 4. 6. 2005, 17.00 hodin
Neděliště – Rasošky/Josefov

•

20. kolo 7. 5. 2005, 17.00 hodin
Neděliště – 1. FC UF Hradec

•

25. kolo 11. 6. 2005, 17.00 hodin
Neděliště – Dohalice B

•

21. kolo 15. 5. 2005, 17.00 hodin
Třebeš B – Neděliště

•

26. kolo 18. 6. 2005, 17.00 hodin
Sendražice – Neděliště

•

22. kolo 21.5. 2005, 17.00 hodin
Neděliště – Smiřice B

•

23. kolo 29. 5. 2005, 17.00 hodin
Lok. Hradec B – Neděliště

Sobota 25. 6. 2005 – pořádají členové
SDH Neděliště hasičskou soutěž na
oslavu 120. výročí jejich vzniku.
(Ing. Luboš Podlipný)

Mapa mikroregionu
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Máslojedy
Z aktuálního dění v obci bych
chtěla připomenout setkání žen, které
se uskutečnilo první březnovou sobotu v místním hostinci, pod záštitou
Obecního zastupitelstva. Setkání
předcházelo osobní pozvání všech
žen z obce, při kterém byla mimo
pozvánku předána i drobná pozornost
– perníkové srdíčko. Pro každou ženu
byla připravena kytička a malé občerstvení. Pozvání přijala členka zastupitelstva Královéhradeckého kraje
a předsedkyně výboru pro životní
prostředí a zemědělství zastupitelstva
kraje paní ing. Petra Škopová, MBA,
která nám ve svém zajímavém vystoupení přiblížila činnost a poslání
krajského úřadu.

K nakažení vzteklinou nejčastěji dochází u lišek, polních hrabošů, koček,
křečka, králíků, morčat, psů, skotu,
ovcí, koz, koní a ostatních teplokrevných zvířat. Vnímavá jsou všechna
teplokrevná zvířata. Délka inkubační
doby je kolísavá a pohybuje se mezi
2 – 4 týdny až 15 měsíci. Po projevení prvních příznaků je vzteklina
neléčitelná a končí smrtí.
Onemocnění je smrtelné a nemůžeme ho ovlivnit žádným léčením.
Jediná obrana je pravidelné preventivní očkování vnímavých zvířat.
Prevence zahrnuje celý komplex
opatření zaměřených na likvidaci
nákazy, patří mezi ně např. zejména
orální vakcinace lišek a povinné očkování psů.

Při shlédnutí krátkého animovaného videozáznamu jsme měli možnost se seznámit s přípravou a představou rekonstrukce budov bývalého
pivovaru, která by v budoucnu měla
sloužit jako kanceláře Krajského úřadu pro Královéhradecký kraj. Zbytek
odpoledne všem přítomným zpříjemnila hudba.

Orální vakcinace lišek se v České
republice provádí dvakrát ročně, na
jaře v měsíci dubnu a na podzim,
zpravidla na začátku října leteckých
shozem vakcinačních dávek v lákavých soustech pro lišky a divoce žijící masožravce. V této době je třeba
omezit volné pobíhání psů a zabránit
konzumaci očkovacích návnad. Vakcína nepředstavuje pro psy riziko,
ale při konzumaci většího množství
návnad u psa je třeba zajistit ošetření u veterinárního lékaře. Kontrola
účinnosti je sledována sérologickým
vyšetřením ulovených lišek.

Vzteklina – lyssa, rabies
Vzteklina je akutní virové onemocnění zvířat, přenosné na člověka.
Postihuje především centrální nervový systém. K přenosu dochází při
pokousání nebo i potřísnění poraněné kůže slinami nakaženého zvířete.
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Vakcinace u lišek se provádí proto, že v populaci lišek jsou vytvořeny
podmínky po trvalý a opakovaný přenos nákazy a tím dlouhodobé udržování viru vztekliny v teritoriu a riziko
nákazy pro ostatní vnímavá zvířata i
člověka.

Jedná-li se o pokousání psem
nebo kočkou, je nutné při vyšetření
psa u veterinárního lékaře předložit
řádně vyplněný očkovací průkaz
nebo pas psa. Vakcinace proti vzteklině nesmí být starší více než 12
měsíců. Z dokladu, který provází psa
musí být samozřejmě jasné, komu
pes patří (jméno a adresa chovatele),
jak je starý, popis – plemeno, případně další informace. V případě, že toto
není řádně doloženo, přichází na řadu
výše zmíněné sankce. Psi čistokrevných plemen jsou označeni tetováním čísla uvedeného v rodokmenu,
netetovaná zvířata musí být označena
čipem.

Povinnost zabezpečit vakcinaci
proti vzteklině u psů a některých
dalších zvířat držených v zajetí např.
lišek, jezevců, kun, koček a fretek při
dosažení stáří 3 měsíců a poté vždy
jednou za rok, ukládá všem chovatelům zákon o veterinární péči. Chovatel je povinen uchovávat doklad
o tomto očkování a na požádání jej
předložit veterinárnímu lékaři.

Možná se někomu mohou tato
opatření zdát přísná, ale určitě jste
zaregistrovali zprávu o onemocnění
vzteklinou u člověka v sousedním
Německu. Ještě před třemi lety byla
vzteklina zjištěna u řady lišek i v našem kraji. V případě, že poraněný
člověk není schopen doložit informace o vakcinaci psa nebo o zdravotním
stavu zvířete, které mu způsobilo poranění, musí se podrobit preventivní
vakcinaci proti vzteklině.

Vzhledem k tomu, že se jedná o
nákazu, která je velmi nebezpečná,
podléhá nesplnění této povinnosti
sankcím podle veterinárního zákona.
Chovateli tak může být uložena pokuta až do výše 10 000 Kč.
Možná se ptáte, proč toto téma
v místním zpravodaji. V poslední
době jsme se setkali s několika případy, kdy došlo k poranění člověka
psem. Tolik diskutovaná otázka o
nebezpečným psech. Zpravidla se
nejedná o nebezpečného psa, ale o
neukázněného chovatele. Musíme si
uvědomit, že v případě, kdy dojde
k poranění člověka zvířetem, nejedná se pouze o psy, je třeba předložit
ošetřujícímu lékaři zprávu o vyšetření zvířete, které poranilo člověka.

(MVDr. Blanka Korešová)
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Různé
Správní poplatky platné od 17.1.2005
dle zákona !.634/2004 Sb., o správních poplatcích

Ov!"ení podpisu

30,- K#

Ov!"ení listiny  1 strana

30,- K#

Duplikát matri#ních doklad$

100,- K#

Výpis z ú"edních spis$  1 strana

50,- K#

Zm!na p"íjmení (hanlivé, sm!né, cizojazy#né)

100,- K#

Zm!na p"íjmení (v ostatních p"ípadech)

1.000,- K#

Zm!na jména

1.000,- K#

S%atek snoubenc$ bez trvalého pobytu v &R (oba)

3.000,- K#

S%atek snoubenc$ bez trvalého pobytu v &R (pouze1)

2.000,- K#

S%atek mimo stanovenou dobu nebo mimo stanovenou místnost

1.000,- K#

Vysv!d#ení o právní zp$sobilosti k uzav"ení manelství v cizin!

500,- K#

Nahlédnutí do matri#ní knihy nebo sbírky listin

20,- K#

ádost o výpis z rejst"íku trest$

kolek 50,- K#

Vým"na ob!anských pr#kaz#
Dnem 1.1.2005 nabylo ú!innosti na$ízení vlády !.612 ze dne 16.listopadu
2004, podle n"ho jsou státní ob!ané %eské republiky povinni provést
vým"nu ob!anských pr#kaz# bez strojov" !itelných údaj# v t"chto lh#tách

datum vydání OP

platnost OP

ádost o vydání nového OP podat

do 31.12.1994

do 31.12.2005

do 30.11.2005

do 31.12.1996

do 31.12.2006

do 30.11.2006

do 31.12.1998

do 31.12.2007

do 30.11.2007

do 31.12.2003

do 31.12.2008

do 30.11.2008
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Stávající řidičské průkazy (vydané od
1. 7. 1964 do 30. 4. 2004) budou i nadále platné, a to ve všech členských

státech Evropské unie. Jejich výměna
bude časově rozložena do termínů uvedených v tabulce:

Termíny povinné vým"ny $idi!ských pr#kaz#
podle návrhu novely zákona o provozu na pozemních komunikacích

datum vydání 'P od

datum vydání 'P do

návrh povinné vým!ny 'P do

01.07.1964

31.12.1986

31.12.2007

01.01.1987

31.12.1991

31.12.2007

01.01.1992

31.12.1993

31.12.2007

01.01.1994

31.12.1996

31.12.2010

01.01.1997

31.12.2000

31.12.2010

01.01.2001

31.04.2004

31.12.2013

Výměna řidičského průkazu podle současného znění zákona č. 361/200 Sbírky, ve znění pozdějších předpisů (§134
- Výměna dosavadních řidičských průkazů), nebude i nadále zpoplatněna,
protože se jedná o povinnou výměnu
ze zákona.

Typy řidičských průkazů vydávané
v tomto období jsou jejich držitelé
povinni vyměnit do pěti let od nabytí
účinnosti zákona (tj. do 31. 12. 2005).
Povinnost výměny se zatím do novelizace zákona č. 361/2000 Sb. netýká
řidičských průkazů vydávaných podle
tohoto zákona od 1. 1. 2001 dále (poslední typ ŘP MD).

Podle ust. 2 tohoto paragrafu se týká řidičských průkazů vydaných od 1. července 1964 do dne nabytí účinnosti zákona č. 361/200 Sb, (tj. 1. ledna 2001).
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Důležitá čísla
Lékařská služba první pomoci
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
Hlášení poruch
Východočeská plynárenská - poruchová služba
Východočeská energetika - hlášení poruch
Vodovody a kanalizace - hlášení poruch
Český Telecom - ohlašovna poruch telefonních stanic
Nouzové otevírání dveří, aut a trezorů
721 735 800
603 542 255
Nouzové vyprošťování osob a výtahů
602 189 158

495 755 223
495 831 111
974 521 111
495 515 284-5
495 421 143
495 855 111
150
155
158+112

Havarijní a nouzové služby pro motoristy dispečink
ÚAMK - linka pomoci

12 39
155 55
495 406 102
131 29
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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