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

fungovat i v sousedním mikroregionu
Nechanicko, je možné předpokládat, že
dojde ke spolupráci i na tomto poli.

Známé i neznámé osobnosti, které
mají vztah k naším obcím.
Dne 10. června 1791 se narodil v Hořiněvsi v čp. 10, Václav Hanka, spisovatel
český, slavný buditel vzájemnosti všeslovanské a objevitel rukopisu Královédvorského, zemřel 12. 1. 1861 v Praze a pochován je na Vyšehradském
hřbitově. Rok po Hankově smrti byla
v obci velká národní slavnost na jeho
počest a na rodném domě byla zasazena pamětní deska. Ten Den byl prvním
dostaveníčkem všech vlasteneckých
sdružení i vlastenců téměř celého kraje
královéhradeckého.

Na letošní rok byl připraven integrovaný projekt který zahrnoval opravu některých pomníku připomínající válku
1866 a dokončení úseku cyklostezky
z Nedělišť na Chlum. Dalším projektem, který je v současné době již částečně realizován je vybavení svazku obcí
základní technikou. V letošním roce
bude zakoupena mimo křovinořezy,
travní traktory, zametací kartáč, sekací
ústrojí s hydraulickým košem, posypový stroj i sněhová radlice. Byla předjednána i smlouva na zpracování projektu na
dopravní značení cyklostezek a dále i na
poradenství. Zatím neoficiální výsledky
schvalovacího procesu nás moc nepotěšily, protože na jeden projekt jsme finanční
podporu nedostali vůbec, na dva pouze
část a jeden byl podpořen v plné výši.

Co je nového v mikroregionu a co se
chystá?
Už v dohledné době se začneme setkávat s výsledky projektu „Veřejná internetizace a rozhlas obcí Památkové zóny
1866“, který bude podpořen dotací ze
SROP (Společný regionální operační
program). A ty výsledky? Budou to
další místa s veřejně přístupným internetem, která najdeme na obecních
úřadech nebo v knihovnách a veřejný
rozhlas, který by měl nosit aktuální
informace, a to nejenom místní, ale
díky moderní technologii i informace
od sousedů, i když zatím jenom v rámci našeho mikroregionu. Vzhledem
k tomu, že stejná technologie bude

(Josef Macháček)

Co teď vládne světem?
Ptačí chřipka, Aviární influenza, Mor
drůbeže – tři názvy pro jedno velmi
nakažlivé virové onemocnění ptáků a
drůbeže, projevující se vysokou nemocností a až 100% úhynem. Onemocnění
má tendenci se rychle šířit, nejčastěji
kapénkovou infekcí vzduchem, trusem,
kontaktem s nemocnými ptáky nebo
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s předměty kontaminovanými virem.
Za určitých okolností může onemocnět i člověk. K základním preventivním
opatřením ochrany chovů drůbeže a
ptáků patří u drobnochovatelů především
pravidelné čistění, případně desinfekce
prostorů určených k chovu, zamezení
vstupu volně žijících ptáků do objektů
zasíťováním oken a větracích otvorů. U
drůbeže, která musí být chována ve venkovních výbězích je třeba zajistit krmení
a napájení uvnitř objektu, kde je ustájena.
Venkovní voliéry by měli být zastřešené,
velikost ok pletiva by neměla umožňovat
vnikání volně žijícího ptactva do vnitřního prostoru voliéry.

které mají obce k dispozici. Sčítací listy
podepsané chovatelem a sčítacím komisařem budou předány na příslušnou
krajskou veterinární správu, kde budou
sloužit jako podklady pro další šetření.

V případě podezření výskytu onemocnění, laboratorním potvrzení přítomnosti viru u konkrétního nemocného
kusu drůbeže nebo volně žijícího ptactva, se vymezuje ohnisko nákazy – místo nálezu uhynulého nebo nemocného
kusu. Kolem „ohniska“ se vymezuje
„ochranné pásmo“ o poloměru 3 km a
„pásmo dozoru“ o poloměru 10 km (tj.
včetně ochranného pásma). Všem chovatelům drůbeže a ostatních ptáků ve
vymezených pásmech se v tomto případě nařídí na výzvu místně příslušné
obce zajistit k určitému datu a hodině
uzavření chované drůbeže a ptáků do
objektů a umožnit jejich řádné sečtení.
Následně obce zajistí sečtení veškeré
drůbeže a ptáků ve všech hospodářstvích s drůbeží a ostatními ptáky chovanými v zajetí v příslušném katastru.
K sečtení drůbeže se použijí sčítací listy,

Závěrem bych Vás všechny chtěla upozornit na tu skutečnost, že aktuální informace jsou na webových stránkách
Státní veterinární správy - www.svscr.cz,
kde jsou podrobné informace o výskytu ptačí chřipky v jednotlivých státech,
informace o tom, jak se máme chovat
při nálezu uhynulých ptáků, jak postupovat při jejich neškodné likvidaci, na
co se mají zaměřit chovatelé drůbeže
a ptáků při každodenní kontrole zdravotního stavu …

V současné době byla ptačí chřipka u
volně žijících ptáků zjištěna téměř ve
všech státech Evropy, ve Francii, Rumunsku a Turecku byla zjištěna i u
drůbeže chované ve velkochovech. V
našem okrese bylo předáno k laboratornímu vyšetření téměř 40 kusů převážně volně žijících vodních ptáků (labutě, volavky, kachny, ale i jedna husa
domácí, větší množství holubů …), v
rámci ČR již více jak jeden tisíc.

Podrobné informace můžete získat i
na Krajské veterinární správě pro Královéhradecký kraj – pracoviště Hradec
Králové. Současně bych chtěla všem
poděkovat za dosavadní spolupráci,
pochopení, nezveličování, ale ani podceňování dané situace.
(MVDr.Blanka Karešová)
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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

3

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

Další rozvoj obce dle územního plánu na sebe nedá dlouho čekat a v návaznosti na to i další žádoucí zvýšení počtu stálých obyvatel. Přibývá i
občanstva, nový rok 2006 vítalo 127
obyvatel při průměrném věku 39 let.
Máme i sedm seniorů, kteří již oslavili osmdesátku.

Demografický vývoj
Zajímavý je demografický vývoj obce.
Zapátrali jsme v dostupných zprávách
a bylo zjištěno: v roce 1869 obývalo
obec 188 občanů. Na konci 19. století v roce 1900 to bylo 175, aby se v
roce 1930 počet obyvatel vyšplhal až
na rekordních 200. V roce 1950 zůstalo v Čistěvsi pouze 113 občanů, v
roce 1961 jsme se dostali na nejvyšší
číslo v druhé polovině 20. století, 128
obyvatel. Rok 1970 zastihl v obci 121,
v roce 1980 115 a sestupná tendence
vyvrcholila rokem 1991, kdy je zaznamenáno jen 103 stálých obyvatel.

Jako všude, i zde letošní pravá zima
ukázala svou sílu a třetí březnový
týden byla kvůli nadílce sněhu pro
osobní auta zcela neprůjezdná silnice
mezi Čistěvsí a Chlumem. Okolo této
cesty se drželo více než stohlavé stádo
srnčí zvěře. Zajíci a bažanti při hledání potravy zabíhali až do vesnice. I
káňata držela pohotovost, aby jim neutekla žádná myška, které se zastesklo po denním světle. Na tuto zimu se
bude dlouho vzpomínat.

Díky aktivnímu přístupu Obecního
úřadu a rozumné cenové nabídce se
začíná obec zase zalidňovat a na získaných stavebních parcelách probíhá
čilý stavební ruch.
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Šachový klub Lípa

Další střípek z historie obce

Šachové soutěže jsou těsně před závěrečným finišem. Před posledním
kolem krajského přeboru je Lípa A
na pátém místě, Lípa B je jedenáctá
a jistým sestupujícím už je Lípa C na
dvanáctém místě. V krajské soutěži
západ zbývá odehrát stejně jako ve
východní skupině, dvě kola. Lípa D
drží výbornou druhou příčku. Na východě bojuje Lípa E a je osmá.

Stavebním vývojem obce Čistěves do
druhé světové války se zabýval student ČVUT – FA Milan Falta ve své
práci „Lidová architektura“ vypracované v ročníku 2005/2006.

Regionální přebor – západ je jedno
kolo před koncem a Lípa F je šestá.
V dubnu nás čeká již 18. ročník memoriálu Františka Koníčka, koncem
května valná hromada a v červnu vyklidíme pole pro přípravu vrcholné
letošní akce na Chlumu, 140. výročí
prusko-rakouské války.

Čistěves na císařském otisku Stabilního katastru (1840 - výřez).

Milan Falta: www.romarch.wz.cz
Přílohou této práce jsou mapy vojenské, katastrální a Millerova mapa z
roku 1720.

Zde je vidět, že celá obec, až na výjimky, byla postavena ze dřeva a tudíž
je pravděpodobné, že všechny tyto
objekty byly zničeny.

(Jaroslav Balcar)

obec 3.7.1866
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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

se jmény usedlých – Vojtěch Havelka,
Jan Mikulášků, Krištof Němec, Jan
Brzek a Jan Hubka, cizí člověk ze vsi
Žíželovsi.

Historie obce – z kroniky obce
Hořiněves
Po stopách zmizelé vsi (osady) Habřinka – na polní cestě vedoucí z Hořiněvsi do Lužan stojí dvůr Frantov.
V jeho blízkosti se nacházela ve 13.
století založená osada, ves Kusá Habřinka, která za války třicetileté zanikla asi kolem roku 1645.

Dne 29.10.1645 vydal švédský generál
Tostenston v Jaroměři rozkaz, v němž
určuje kvartýry své pěchotě. Slibuje
ochranu tomu, kdo se podvolí, a hrozí
vojenskou exekucí neochotným v placení kontribuce. Byly skutečně osady
a vesničky, které neměly již co odvádět a byly drancovány a vypáleny. Tak
zašla asi také naše Habřinka. Větší část
pozemků zaniklé vsi patří nyní do katastru obce Račice a menší do katastru obce Lužany. Dvůr Frantov koupí
od Gallase získal Jan Špork. Šporkové
vlastnili tento dvůr do r. 1792.

Roku 1654 dle berní role byla již Kusá
Habřinka pustá. Dále dle pramenů
Prokopa Dubického ve Sborníku 1958
bylo psáno - Habřinka Kusá byla
založena při kolonizaci ve 13. století v blízkosti dnešní samoty – dvora
Frantova, postaveného v II. polovině
17. století Františkem Ferdinandem
Gallasem, v okraji zpustlé – neobydlené vsi. Habřinka byla enklávou kláštera opatovického, který byl Divišem
Bořkem z Miletína r. 1421 vypálen a
zbořen.

Pak následovali tito držitelé: korunní
panství Liebig, císařský rodinný fond
a od 1918 československý stát. Dle
zápisů v kronice z r. 1959 se dovídáme, že na Frantově hospodařilo JZD
Lužany, které na samotu zavedlo elektriku a upravilo Frantov pro odchov
telat a jaloviny.

Po zboření kláštera stává se jeho zboží
většinou zápisným a zástavným. Ježto
většina klášterů byla ve 13. stol. založena českými panovníky, tito si činili
právo na jejich dědictví. Proto po zániku benediktinské kláštera v Opatovicích setkáváme se s královskými věřiteli Zikmundem, Jiřím z Poděbrad,
Vladislavem II a Ludvíkem. V roce
1588 urbář panství smiřického uvádí
Habřinku jako – Kusá Habřinka, ves,

1.Události v obci
Bezdrátový rozhlas – pravděpodobně
v měsíci dubnu bude vybudován bezdrátový rozhlas v Hořiněvsi a v okolních obcích.
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Nové pohlednice obce můžete zakoupit na Obecním úřadě v hořiněvsi za
5,-Kč/ks.

Řešení pohledové venkovní části plánované přestavby, další dispoziční využití vnitřních prostor je k nahlédnutí
a diskuzi na obecním úřade.

Připravují se oslavy 140. výročí prusko-rakouské války v r. 1866. Vzpomínkové tažení rakouských a pruských historických jednotek povede i
přes naše obce např. obec Hořiněves
bude obsazena pruským vojskem dne
29. 6. 2006 cca v 16 hodin.Vojsko potáhne od Frantova a po obsazení proběhne pietní akt u Hoříněvských lip.
Ve dnech 27. a 29. 6. budou pochodovat další jednotky od Úpice, přes
Žíželeves a Hořiněves na Chlum.

Vaše názory uvítáme i na e-mailové adrese: ou@horineves.cz

Obřadní síň – Hankův dům – zastupitelstvo schválilo podmínky pronájmu obřadní síně a zajištění obřadu.
Cena pro občany bez trvalého pobytu
na území obce je stanovena na částku
1.000,- Kč, pro místní občany je tato
služba zdarma. V loňském roce proběhly v Hankově domě první dvě svatby a svatebčané byli velmi spokojeni.

Oznámení
Na obecním úřadě je k nahlédnutí
architektonická a objemová studie
přestavby nákupního střediska v Hořiněvsi.
Na www.horineves.cz jsou zveřejněny
3 možné varianty a návštěvníci zde
mají možnost hlasovat. Přijďte nám
říci Váš názor.
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Ze zasedání zastupitelstva obce:

2. Co se chystá

- byl schválen rozpočet na rok 2006

Obecní úřad

- byl schválen záměr č.1/2006 na
pronájem kadeřnictví

Informace pro pacienty zubní ordinace v Hořiněvsi: objednávky se přijímají na tel. č. 495263131, 495404914.

- ZO souhlasí s uzavřením smlouvy
se spol. s. r. o. M.A.P. – stomatologická ordinace

Ordinuje MUDr. Stanislav Němeček.

- více na www.horineves.cz

Základní škola pořádá kroužky pro
dospělé.

Základní škola Hořiněves

Cvičení žen a dívek – středa od 19
hodin - zveme všechny dívky, ženy a
babičky z Hořiněvsi a okolí.

- V lednu bylo vydáno první číslo
školního časopisu Tučňáci, který
vydávají školáci za pomoci paní
učitelky, v měsíci březnu se chystá
druhé číslo, více na www.zshorineves.net

Základní škola připravila Projekt
„Podaná ruka – Dánsko 2006“.
Na základě dohody s dánskými partnery vyjede 17 žáků školy spolu se 3
dospělými v srpnu t. r. na 10 dní do
Dánska do Aarhusu.

- Školní rada při Základní a mateřské škole Hořiněves - 7. února
2006 se konalo první zasedání, na
kterém byl zvolen předseda pan
Otakar Rejfek a místopředseda
slečna Jana Vaňková.

Projekt má tyto součásti:
1. část sociálně – kulturní
Žáci a učitelky školy navštíví obě střediska pro handicapované děti a mládež
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a společně s nimi prožijí dva dny her a
společných činností.

- V dubnu proběhne školení strojníků a velitelů.
- 6. 5. 2006 se koná od 10 hodin
okrskové cvičení v areálu Čechovka v Žíželevsi
- 8. 5. 2006 bude Den otevřených
dveří v Hasičské zbrojnici v Hořiněvsi v rámci Sedláčkova pochodu
- 16. 6. 2006 se uskuteční v areálu
TJ Sokol od 22.00 hod. III.ročník „Noční soutěž v požárním sportu“

2. část - navázání nové spolupráce
Žáci a učitelky školy navštíví školu, se
kterou navážeme spolupráci, budou
tak mít příležitost osobně podiskutovat o problematice jednotlivých škol
a na místě domluvit podrobnosti spolupráce, výměn žáků, studijních materiálů a podobně.
3. část - poznávací
V rámci tohoto projektu navštívíme
Severomořské muzeum v Hirtshalsu,
Legoland v Billundu a a další pamětihodnosti dle výběru dánských partnerů.

Obecní knihovna Hořiněves
Otevírací doba nezměněna :
úterý:
16.00 - 18.00
středa:
9.00 - 10.00
čtvrtek:
16.00 - 18.00
Návštěvu na internet lze předem domluvit a objednat i mimo výpůjční
dobu na telefonu: 723 035 424 nebo
495 426 107
Ráda přivítám v naši knihovně i zájemce z řad starších spoluobčanů na
proškolení nebo i jen seznámení s internetem.
V sobotu 4. 3. 2006 naše pozvání přijal cestovatel pan M. Stiller a všechny
zúčastněné návštěvníky oslovil a zaujal zajímavým vyprávěním a promítáním o nám málo známém státu Litva.
18. 4. 2006 (úterý) od 16.00 se připravuje Velký turnaj v pexesu - tímto zvu
všechny děti, kteří mají chuť si hrát!

4. část - rekreační
Ve volných dnech budou mít děti čas
rekreovat se u moře. Ze 17 dětí účastnících se projektu jich 15 uvidí moře
poprvé v životě.
Myslivecké sdružení BAŽANTNICE
- V únoru a březnu probíhalo sčítání zvěře. V letošní tuhé zimě byla
práce celého mysliveckého sdružení zaměřena na časté přikrmování
zvěře.
- 18. března 2006 se konala výroční
členská schůze.
JSDH Hořiněves – připravuje v rámci
prevence požární ochrany přednášku
pro žáky ZŠ.

(R. Kozáková)
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u domu čp. 68, kde žil Jan Sedláček, který byl za II. svět. války popraven. Zdarma prohlídka Muzea
V. Hanky. Občerstvení na Chlumu, Pod rozhlednou.

TJ Sokol
Oddíl kopané zve všechny své příznivce na jarní mistrovské zápasy, které začaly 25. 3. 2006. Dorostenci mají
první výkop 15. 4. 2006.

• Dětský den - 28. 5. 2006 - neděle,
areál TJ Sokol od 14 hodin.

Nejslušnějším fotbalovým oddílem je
Sokol Hořiněves – Členové STK a DK
Okresního fotbalového svazu Hradec
Králové vyhodnotili podzimní část
III.ročníku soutěže o nejslušnější oddíl okresu Hradce Králové. Jednotlivá mužstva fotbalového oddílu jsou
hodnocena ve čtyřech kategoriích:

Hankův dům
Stálá expozice fotografií a dokumentů o Václavu Hankovi (1791-1861),
možnost prohlídky po domluvě s paní
Rybářovou, Hořiněves čp. 125 na tel.:
495 426 118 nebo 495 426 160.

1. podle pokut za přestupky vůči soutěžícímu řádu ČMFS, udělovaných
STK,

V roce 2005 byla vydána turistická
známka č. 1180 – rodný dům Václava
Hanky, který byl postaven kolem roku
1720 a v roce 1791 se v něm narodil
Václav Hanka.

2. podle obdržených žlutých karet,
3. podle obdržených červených karet,
4. podle pokut za provinění proti
Disciplinárnímu řádu ČMFS, udělovaných DK.

Obec Hořiněves prodává stavební parcely v lokalitě Špuk I.

Více na www.khfotbal.com/ofshk

Více na www.horineves.cz nebo telefonu: 495 426 107

TJ Sokol připravuje
Oddíl Sport pro všechny Vás zve:

Žíželeves

• 30. 4. 2006 – tradiční Pálení čarodějnic

Historie – pokračování

• 8. 5. 2006 Pochod J. Sedláčka, spojený s putováním po bojišti r. 1866
(10 a 15 km)

Druhý konfiskát postihl Trčkovo
zboží po Valdštejnově násilné smrti.
Císař daroval v roce 1636 zabavené
panství za věrné služby svému milci
hraběti Matyášovi Gallasovi.

• 27. ročník - start od sokolovny,
v 9.00 hod., slavnostní zahájení
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V roce 1698 koupil Žíželeves a několik dalších vesnic smiřického panství
Ferdinand Leopold Špork. V roce
1766 byl položen základ k novému
kostelu sv. Mikuláše (1766-1777),
stavitelem Františkem Kerberem, za
pomoci Karla Šporka, který byl spoluinvestorem.

SDH připravuje
Pálení čarodějnic, Dětský den a Rozloučení s prázdninami. Dobrovolné
sdružení hasičů se i letos rozrostlo
o nového člena. Družstvo se chystá
v letošním roce zapojit do soutěží v
okolí.
Na první soutěž 6. 5. 2006, která se
bude konat v Žíželevsi, budou mít
nový stejnokroj s nápisem Hasiči Žíželeves, v soutěži také použijí nové
hadice, pořízené z rozpočtu obce. V
letošním roce bude probíhat školení
strojníka a velitele, pod vedením velitele JPO SDH Hořiněves.

Ze starého kostela byly vyzdviženy
náhrobní kameny vládnoucích rodů
a položeny do základů nové stavby.
Dva náhrobníky ze 16. století jsou zazděny do oplocení školní zahrady.
V roce 1790 získal zadlužený majetek
císař Josef II. Příští majitelé se střídali rychle. Od císařské rodiny koupil
v roce 1863 Žíželeves a Hořiněves továrník Johann Leibig z Liberce a po
osmnácti letech se celý komplex vrátil do dvorního majetku. Na poslední kupní smlouvě je podepsán císař
František Josef I., který svou smrtí
znárodnění statků předešel.

Co se chystá:
Obecní úřad
Pouť – 4. 6. 2006 (neděle) proběhne
pouťová slavnost v kostele sv. Mikuláše v Žíželevsi, která je směřována k
podpoře záchrany tohoto kostela. V
letošním roce bude sloužena mše sv.
před kostelem.

Obecní knihovna

Z iniciativy obecního úřadu byla v
letošním roce opět podána žádost o
grant Královéhradeckého kraje. V
loňském roce byl zpracován projekt
statického zajištění kostela. Z tohoto
dokumentu je zřejmé, co je třeba vykonat, aby nedošlo k nejhoršímu (viz
kostel v Pilníkově). Návrh zajištění se
týká klenby a obvodových zdí kostela.
V první etapě je třeba provést zesílení

Od 3.února 2006 jsou spuštěny do
světa internetové stránky Obecní
knihovny Žíželeves. Doufáme, že budou kvalitním zdrojem informací pro
lidi zajímající se o kulturu a dění i v
tak malé vesničce, jako je právě Žíželeves. Více na www.zizeleves.unas.cz
Na stránkách naleznete informace
nejen o knihovně, ale také o obci a
SDH Žíželeves.
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byla na Chloumku hájovna, kde bydlel panský hajný a osázen byl třešňovými stromy. Na úpatí Chloumku směrem k Jeřičkám nacházela
se studně (dnes již zasypána) kam
obyvatelé Chloumku docházeli pro
vodu. Roku 1898 byla hájovna rozbourána. V následujících letech byly
třešňové stromy vykáceny a nahrazeny jehličnatým lesem. Majitelem
jest Pan Zdeněk Říha z Vrchovnice,
který tento les vyměnil od správy
státních lesů za svůj na „Vinici“ u
Poličan.

klenby a zesílení zdí v místě poruch.
Bohužel ani tato etapa se zřejmě nepodaří provést najednou. Celkové
náklady jsou totiž předběžně vyčísleny na částku 2.600 tis. Kč. Zajímavé je, že statickým výpočtem kleneb
bylo zjištěno, že klenby nevyhověly
ani ve fázi těsně po výstavbě, kde
ještě nedošlo k deformacím konstrukcí. Další etapou je krov. Ten je
poškozen masivním biotickým napadením.
Prodej pozemku pro stavbu rodinného domu p. č. 27/1, výměra
927 m 2 v k.ú. Žíželeves – informace
na OÚ Hořiněves.

Podle silnice vedoucí od Žíželevse k
Lužanům nachází se kámen, jakýsi
památník, o němž se vyprávějí dvě
pověsti: Kdysi jel tudy vozka s povozem a na místě, kde stojí kámen,
se s koňmi propadl. Druhá praví, že
tudy jel svatební průvod. Na označeném místě se koně splašili, nevěsta spadla z povozu a zabila se.

Želkovice
Historie – v kalendáriu regionálních osobností byl nalezen odkaz,
že se 11. 2. 1888 narodil v Želkovicích Josef HANČL – dirigent,
který působil v Brně, Liberci, Debrecíně, Vídni, Mladé Boleslavi, Poděbradech a v Piešťanech, zemřel
23. 09. 1953 v Praze.

Foto na www.smircikrize.euweb.cz
Od onoho kamene přes silnici nachází se v podobě trojúhelníku kus
pole, kde se říká „Na Zajíčku“. Odkud se vzal tento název není známo.

Jeřičky

(Z kroniky vypsal pan Petera L.)

Historie - obec Jeřičky jest položena v mírném údolí při toku říčky
Trotinky. Na jižní straně od Jeřiček
nachází se pahorek lesem osázený,
zvaný Chloumek. Ještě roku 1897

Seznam akcí uveden v tabulce na
straně 28 tohoto zpravodaje.
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Máslojedy
• Obecní úřad Máslojedy, Máslojedy, 503 03 Smiřice
• mobil (starosta): 723 698 028
• úřední hodiny: St 18.00-18.30

Dne 5. března 2006 pořádalo zastupitelstvo obce odpolední posezení slečen a paní Máslojed s občerstvením
a zajímavým programem. Pan Aleš
Chvojka, pracovník Krajského muzea, seznámil přítomné s programem
oslav 140. výročí prusko rakouské
války z roku 1866, včetně akcí a zabezpečení, které se budou týkat obce
a občanů Máslojed. Starosta ing. Hlavatý popřál přítomným ženám k svátku vše nejlepší. Přihlásil se k úkolům,
které obec bude muset ke jmenovaným oslavám zabezpečit a připomněl
také kvalitní přípravy a průběh oslav
hasičského sboru v Máslojedech,
včetně 120. výročí historické stříkačky v minulém roce. To podpořil natočený dokument pěkně zpracovaný
Stanislavem Kovářem.

jako nováček ve druhé lize se střídavými úspěchy. Po zápasech se silnými
soupeři se naše mužstvo, v němž jsou
také ženy, připravuje na posledních 8
kol, kde zabojuje o udržení se v lize.
Klub podpořil svým příchodem Marek Jonáš z Benátek. Přejeme našim
borcům hodně úspěchů. Po čase se
rozeběhlo znovu cvičení dívek a žen
na obecním úřadě pod vedením Moniky Brejlové dvakrát týdně.
Miroslav Belka a členové zastupitelstva pracují na nové edici webových
stránek obce, které jsou přístupné na
adrese www.maslojedy.cz. Novinkou
jsou sekce zájmových oddílů a sdružení. Rozšířená je sekce obecního
úřadu a obecných informací o obci
a jejích občanech. Očekává se aktivní účast a pomoc při aktualizaci ze
strany občanů zejména v rubrikách
novinky a galerie fotografií.

Po dlouhé „ladovské“ zimě projednal
Sbor dobrovolných hasičů plán příprav a zabezpečení oslav 140. výročí
prusko rakouské války, včetně pomoci řízení parkovišť, úprav koridorů,
kudy budou procházet pěší jednotky,
představující bojující vojska z roku
1866, a dalších úkolů.

(Ing. Oldřich Staněk)

V průběhu zimy probíhalo navážení
zeminy na budoucí sportovní areál.
Připravují se terénní úpravy, osazování zeleně a menší stavební práce
na vybudování venkovního posezení
s grilem. Šipkařský klub Plác bojuje
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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

činil Kčs 9.-- až Kčs 10.--. V roce 1970
se 7. dubna započalo s vybíráním bláta ze dna, které se nahromadilo ve velkém množství sesouváním ze stěn. Byla
provedena písková úprava spodku pro
kladení betonových panelů. 13. 4. bylo
započato a 15. 4. skončeno s pokládáním panelů a začalo betonování základů, které skončilo 3. 5. 1970.

Koupaliště Neděliště
O provedení stavby koupaliště bylo
rozhodnuto již roku 1967. Byla provedena potřebná dokumentace, která stála Kč 5.000,--. Dne 28. 1. 1969 byla tato
záležitost projednána na MNV se zástupci ONV a JZD. Při výroční členské
schůzi JZD, která se konala 20. 2. 1969,
bylo dohodnuto se zástupci Pozemních
staveb v Hradci Králové, kteří na této
schůzi byli přítomni, neboť měli nad
JZD patronát, že berou tuto akci do svého plánu a že ji provedou. Protože jako
prováděcí podnik neměli dostatek pracovních sil, byla dohodnuta spolupráce
s místními občany za normální mzdy,
běžných v té době. První rozpočet vypracovaný podnikem pozemní stavby
obnášel Kč 295.000,--. Druhý opravený
zněl na částku Kč 457.000,--.

Poté bylo zhotoveno bednění po obvodu celého bazénu a započalo se s betonáží a kamennými obklady na potoce.
26. 5. byly zdi koupaliště vybetonovány.
Od 8. do 13. 6. byly hotovy dokončovací práce. 29. 6. započal buldozer s úpravou terénu kolem koupaliště a 4. 7. bylo
koupaliště v provozu. 11. 7. bylo okolí
koupaliště oseto travou. Dne 17. srpna
1970 byla kolaudace koupaliště za účasti zástupců ONV, JZD, MNV a pozemních staveb.

V květnu 1969 se začalo s bouráním
drůbežárny, která stála v místě, kde je
nádrž a konaly se přípravy pro stavbu.
Dne 16. června pozemní stavby převzaly staveniště pro stavbu nádrže a
25. června se započalo s bagrováním a
10. července byla nádrž vybagrována.
Navážel se písek na úpravu dna, dopravovaly se betonové panely na dno.

Co proběhlo v obci v uplynulém
období:
• 20. 1. 2006 – v restauraci „Na koupališti“ se konala Valná hromada SDH
Neděliště.
• 27. 1. 2006 – v klubovně SK Neděliště se konala Valná hromada OFS.

V měsíci říjnu byly položeny betonové roury pro přívod vody do nádrže.
Hodinový výdělek našich spoluobčanů, kteří zde odpracovali mnoho hodin

• 10. 2. 2006 – tamtéž se konala Valná
hromada Českého svazu chovatelů
Neděliště
14

• 25.2.2006 – rovněž v klubovně SK
se konala Výroční členská schůze
Českého zahrádkářského svazu Neděliště.
• 4.3.2006 – proběhl v Lochenicích v
restauraci „U Novotných“ IV.společenský ples občanů z Nedělišť, na
jehož počátku měly své další vystoupení dívčí mažoretky.
• 10.3.2006 – v klubovně SK se konala
Valná hromada Sportovního klubu
Neděliště.

Plánované akce
• 30.4.2006 – Pálení čarodějnic spojené s opékáním buřtů.
Rozpis domácích fotbalových utkání
SK Neděliště
14. kolo 25. 3. 2006 v 15.00h
SK – 1. FC UF Hradec (odloženo)
16. kolo 8. 4. 2006 v 16.30h
SK – Smiřice B
17. kolo 15. 4. 2006 v 16.30h
SK – Cerekvice
19. kolo 29. 4. 2006 v 17.00h
SK – Sendražice
21. kolo 13. 5. 2006 v 17.00h
SK – Jeníkovice
23. kolo 27. 5. 2006 v 17.00h
SK – Malšova Lhota B
25. kolo 10. 6. 2006 v 17.00h
SK – Lok.Hradec B
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Sendražice
• Obecní úřad Sendražice, Sendražice, 503 03
• e-mail: sendrazice@worldonline.cz
• tel/fax: 495 426 184
• úřední hodiny: Po 17.30-19.00

že Komunální volby proběhnou již v
listopadu letošního roku, že je nutné nahlásit do těchto voleb dva své
zástupce, kteří budou prosazovat jejich nároky v ZO.

Co se v Sendražicích od posledního vydání zpravodaje konalo?
SDH uskutečnilo svůj Hasičský ples
s velkou tombolou. Zde lze konstatovat, jak vše dopadlo. Návštěva přibližně kolem 80 občanů, ale z toho
20 místních a ostatní přespolní. To
jsou věci opravdu k zamyšlení, neboť každý občan by si měl uvědomit,
co SDH pro obec znamená, neboť
niko nikdy neví, co tato dobrovolná organizace může pro každého
občana znamenat! Z tohoto důvodu
se domnívám, že je nutné ji v této
činnosti podporovat!

Dále se obci podařilo připravit novou knihovnu a to i pro účel dvou
internetů. Zde se mládež ptá, kdy to
již bude?
Nejvíce rádi jsme v době povodní
byli díky zhotovenému Poldru, který nám při letošních kalamitách zachytil všechnu vodu.
(Josef Středa)

Na druhé straně jsem rád, že zásluhou pana vedoucího Podlipného,
obecní obchod vzkvétá! Jeho široký sortiment se řadí mezi jednu z
nejlepších v našem okolí, což je demonstrováno tím, že do obchodu
jezdí nakupovat občané z vedlejších
vesnic. Pokud někdo žádá nějaký
výrobek, který nemá na skladě, určitě ho do dvou dnů obstará.

Kdy bude veřejný internet v
Sendražicích?
Vzhledem k tomu, že v rámci přelévání se uznatelných a neuznatelných
nákladů projektu „Veřejná internetizace a rozhlas obcí Památkové
zóny 1866“, byla vytvořena rezerva, kterou lze čerpat pouze v rámci
internetizace, požádali Sendražice
o 1 ks PC s perifériemi. V současnosti platný harmonogram počítá s
dodávkou PC a jeho zprovozněním
do konce měsíce června. Ukončení
včetně vyhodnocení celého projektu je pak naplánováno do konce měsíce srpna.

V měsíci březnu se sešla „Valná hromada Sokola“, za účasti zástupce Podorlické župy, která se závěrečným
pohoštěním dopadla velmi dobře. I
když volby nového výboru Sokola
se uskuteční až v roce 2007, starosta
obce upozornil, vzhledem k tomu,

(Josef Macháček)
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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

Proběhnuvší rej masek, opět pod záštitou místních žen proběhl 19. 3. 2006.
Účast byla veliká, co se domácích i
přespolních týče, vstupné symbolické a
hudbu zajistil Honza Malich.

Do minulého čísla jsme nezahrnuli požár osobního automobilu dne
23. 12. 2005 pana Marka před jeho
domem, který si vyžádal zásah chlumských hasičů a asistenci HZS z Hradce
Králové.
Poslední loňskou akcí byla Štěpánská
zábava, tato vydařená akce se uskutečnila v plánovaném termínu, tedy
26. 12. 2005, a to za účasti zhruba stovky lidí. K tanci hrál Libor Jáneš. Silvestrovská veselice se tentokrát nekonala.
Další událost se týká kulturního počinu
místní skupiny Červeného kříže, ples
proběhl dne 28. ledna a bohatá účast
byla odměněna bohatou tombolou.
V únoru u nás opět tančili rozběřičtí
hasiči. Tradičně hojná účast letos lehce
oslabila, přesto se jich sešlo víc jak sto.

Zima, byla krásná tuhá, ale dlouhá,
skončila o posledním březnovém víkendu krásným jarním počasím, a
voda ze sněhu tajícího na polích letos
nezpůsobila dramatické potíže jako v
letech uplynulých. Přesto byli naši hasiči na nohou a pumpovali vodu například ze dvorku u č. p. 8. Za odvedenou
práci děkujeme všem zúčastněným.
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Zajímavosti z historie: rok 1908-9
V tomto roce stavěl domovní a část
hospodářských budov Václav Dolanský čp. 1 a Josef Holeček si postavil
novou stodolu.
Stanoveny nové sazby za výkony kominické. Od toho roku platilo se z jednoho komína, při menších domcích 6
haléřů, při zemědělských usedlostech
8 haléřů.
Rok 1909 - Započalo se se stavbou
okresní silnice Probluz – Dlouhé Dvory. Obec uzavřela výpůjčku v Reifeisence na zaplacení stavebních nákladů
silničních. Tyto náklady byly 8085,46 K.

Události
Co jsme v minulých dílech mohly vynechat na nás dolehlo v uplynulém období v míře o to větší, a sice v podobě 3
úmrtí koncem zimy. Pan Jan Kněžour
z Dluhých Dvorů č.p. 21 s paní Zdeňkou Součkovou ze Střezetic č.p. 33 a
paní Marií Demlovou ze Střezetic č. p.
63. Na zmíněné můžeme již jen s láskou vzpomínat.

Započala se stavba domu čís. pop. 51.
18. dubna přejal obecní úřad starosta
Václav Nosek, který tento úřad zastával
již v letech 1895 – 1905.
30. května povoluje obecní úřad právo
výčepu Josefu Novotnému v čp. 3.

Přírůstek se u nikoho neobjevil.

Sbor dobrovolných hasičů

Významné jubileum oslavila paní Marie Bažantová ze Střezetic č.p. 56.

Členů činných 17, přispívajících 6, celkem 23 členů. V poklesu členstva projevuje se nastávající krize sboru. 26. ledna konala se valná hromada sboru. 14.
března usnesl se sbor, aby obec na svůj
náklad nechala opravit stříkačku a jiné
hasičské nářadí. O toto byl veden spor
již delší dobu. Současně se sbor usnesl, nebude-li mu vyhověno, že sbor se
rozejde. Obecní výbor na žádost hasičů
neodpověděl a sbor splnil své usnesení.

Plánované akce
30. 4. 2006 - Oslava 110 let založení
SDH ve Střezeticích spojená se soutěží O pohár starosty obce a hrami pro
děti
Červen 2006 - Dětský den
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Poslední likvidační schůze konala se za
plné presence členstva dne 18. dubna
toto roku.

4) Sběr a odvoz odpadu ze zahrádek
bude organizován v nejbližší době
a oznámen místním rozhlasem.

Tak po 13-ti letech působení rozešel se
místní spolek, který zde dobře působil
a příčiny? Byly malicherné a více osobní než zásadní.

5) Svoz nebezpečného odpadu je plánován v jarních měsících.

Informace Obecního úřadu ve Střezeticích:
1) Obec zadala vypracování územního plánu obce. S postupem prací
budou občané seznamováni na veřejných zasedáních zastupitelstva
obce.
2) INTERNET – možnosti komerčního připojení prostřednictvím
bezdrátových technologií nabízejí
na území naší obce fa Relink, Mgr.
Roman Balada, tel.: 607 936 233,
e-mail: relink@centrum.cz a fa LINECOM, www.linecom.cz
3) Žádáme majitelé psů, kteří nemají zaplacen poplatek ze psů na rok
2006, aby jej neprodleně uhradili
na OÚ ve Střezeticích.
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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

Zajímavosti z historie - světská
kapela

1. března 2006 se uskutečnilo 1.
veřejné zasedání obecního zastupitelstva v tomto roce. Na programu byl audit hospodaření obce
za rok 2005, konečný účet obce za
rok 2005, rozpočet na rok 2006 a
stručný plán činnosti obecního
úřadu v letošním roce.

Josef Diviš rodák ze Světí, bydlící
v Rozběřicích, řídil kapelu zvanou
„Světská“, která nesla název po obci
Světí. Tato kapela byla vyhlášená na
celém Hradecku. Její kapelníci Divišové, sídlili ve Světí. Tato hudba
byla na úrovni kapel vojenských.
Divišova kapela byla dlouhá léta kapelou královéhradeckého Sokola.

Sbor dobrovolných hasičů uskutečnil 4. března kuželkový turnaj v
Rychnově nad Kněžnou.

Světská kapela měla v celém okolí
velmi dobrý zvuk. Hrála v roce 1891
na Jubilejní výstavě v Praze. V roce
1894 hrála na Hospodářské výstavě v Hradci Králové a v roce 1903
na Hospodářské výstavě v Hořicích.
Toho roku hrála také v Pardubicích. Všude sklízeli hudebníci velké
úspěchy.

18. března 2006 pořádal Obecní
úřad Světí již VII. obecní ples. Výtěžek tomboly bude věnován Speciální mateřské škole pro zrakově
postižené děti v Hradci Králové.
Ples se vydařil a již se těšíme na
příští.
Další kulturní akcí v obci byl Dětský karneval dne 25. března 2006.

V roce 1905 pak přebírá řízení Světské kapely Josef Sekyra ze Světí. I on
dále Světskou kapelu proslavoval.

Co obec chystá v letošním roce?

(čerpáno z kroniky obce Světí)

• Pořízení projekční dokumentace
protipovodňových opatření pro
obec včetně výstavby retenční
nádrže „Na Panně“.

Události v obci
18. února 2006 pořádal Sbor dobrovolných hasičů ve Světí hasičský
ples, kterého se zúčastnilo téměř
100 velmi spokojených lidí.

• Další akcí je nákup nového kotle
pro místní hostinec a zaizolování stropu sálu.
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• Z větších akcí je naplánována
celková rekonstrukce cesty za
kostelem a odvodnění jeho obvodových zdí.

Sbor dobrovolných hasičů ve Světí
• pořádá dne 10. 6. 2006 pravidelnou soutěž „O pohár starosty obce Světí“. V měsíci červnu
taktéž proběhne oblíbený turnaj
v malé kopané. Obce OPZ 1866
jsou tímto zvány k účasti na obou
zmíněných akcích.

Mapa mikroregionu
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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

do 14 let. V první kategorii nastoupila
proti sobě družstva ze Břízy a Všestar. I
když ve třech vzájemných zápasech byli
lepší fotbalisté ze Všestar, tak o dort pro
vítěze se rozdělili i s poraženými. V kategorii starších byli opět nejlepší Všestary,
které za sebou zanechali Lípu, Rozběřice, Rosnice a Břízu. Celkem se zúčastnilo
turnaje 42 dětí a nad regulérnost zápasů
dohlížel přísným rozhodcovským okem
p. Jiří Špás.

Co se událo?
V mlze, která zrovna 3. ledna zahalovala chlumskou rozhlednu byl schován
70 metrový jeřáb společnosti Hanyš,
který zabezpečoval demontáž nejvyšší části věže kde, byly umístěny antény pro vysílání TV3-Galaxie. Snad již
v dohledné budoucnosti bude vrchol
rozhledny doplněn o zařízení pro přenos digitálního signálu TV signálu. Mimochodem, víte jaké parametry měla
rozhledna před touto operací? Celková
výška rozhledny byla 61,24 m, díl, který byl demontován, byl vysoký 5,8 m.
Vyhlídková plošina je ve výšce 34,6 m
a vystoupá se na ní po 96 schodech.

(Josef Macháček)

Dne 4. února 2006 se konal na Chlumě,
kopci zvaném „KAVKAZ“, Rej masek
na sněhu. Hlavní organizátor SDH
Chlum za přispění finanční podpory
Obce Všestary, připravili pro děti pestrý, sportovně-zábavný program. Díky
vynikajícím sněhovým podmínkám si
mohly děti vyzkoušet různé sportovní
discipliny např.: paralelní slalom, sjezd
nebo podjíždění branky apod. Děti, za
podpory diváků, zdolávaly kopec s velkým nadšením. Překážkou nebyl ani
náročný výstup na zmíněný kopec.
Dále program pokračoval soutěžemi, do kterých byli zapojeni i rodiče.O hudební kulisu se postaral DJ
Ondřej Hlávka, fotodokumentaci
zajistili Jakub Hlávka a Jakub Zvěřina.

V neděli 15. ledna se sešli družstva fotbalistů na II. ročníku obecního fotbalového turnaje a to v jeho zimní podobě,
tedy v podobě sálové kopané. Zastoupeny byly až na Lípu všechny místní části
obce. Tohoto klání se nejlépe zúčastnili
fotbalisté ze Všestary. Dále bylo pořadí
následující: na druhém místě družstvo
ze Břízy, jako třetí skončili Rosničáci
a dále Chlum a Rozběřice. Další fotbalový turnaj, který se uskutečnil
pod hlavičkou obce, byl určen pro
fotbalisty a i fotbalistky do 14 let.
Turnaj elévů byl rozdělen do dvou
kategorií a to od 6 do 10 let a od 11
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se rozdělily o hlavní cenu, ovocný dort.
Ale ani ostatní masky nepřišly zkrátka
a všechny byly oceněny alespoň čokoládovou figurkou. Zatěžkávací zkouškou prošla i tradiční rosnická klouzačka, na které se určitě svezli nejenom
rodiče přítomných masek, ale určitě i
někteří prarodiče. Ne, že je tak stará,
ale protože byla nedílnou součástí Hasičských plesů, které se konaly v Rosnicích … dávno tomu.

O „karnevalový make-up“ zájemců
se postarala Zuzana Zvěřinová, která
skvělými nápady vyzdobila jejich obličeje.V závěru, za své snažení, byly děti
odměněny cenami. Jako nejhezčí maska byla vyhodnocena „Vodnice“.
I přes menší účast si všichni dobře zasportovali a pobavili se.
Obrázky z Reje masek na sněhu jsou k
nahlédnutí na: /www.album.volny.cz/
chlum 28, pod heslem karneval.

(Josef Macháček)

(Marcela Hlávková)

Ledová plocha
V rámci pravidelné údržby a kontroly
techniky družstva hasičů se SDH Všestary podílelo na úpravě již zamrzlé
ledové plochy, která byla velmi popraskaná, zasněžená a znečištěná. Následovně napustili novou vodou a o tuto
plochu se pečlivě starali za vydatné pomoci občanů z obce Aleše Staňka, Petra Šandery, Jana Bálka a Zdeňka Hnízda. Takto připravená plocha byla ku
prospěchu školních akcí, které ji hojně
využívali. Na příští rok , dáli počasí,
chystá SDH Všestary různá vylepšení
a noční bruslení. Dalšími akcemi pořádanými sborem byly dne 3.11.2005
Mikulášská nadílka, kterou zajistil Oldřich Rehovič a dne 11.2.2006 velmi
zdařilý hasičský ples.

Plesová sezóna
Letošní plesovou sezónu podpořily hasičské sbory ve Bříze (11.2.), ve Všestarech (25.2.) a z Rozběřic (11.3.). První
dva sbory připravily Hasičské bály ve
svých místních hospodách, ale rozběřičáci museli přes pole, a to již tradičně
do Obecní hospody ve Střezeticích. K
poslechu a tanci bylo využito již osvědčených hudebních těles, a to Moderato band, Melodie Edy Běliny a Na Ex
Band. Ve spolupráci hasičů ze Břízy a
z Rosnic byl pro děti připraven Dětský maškarní karneval, který se konal
v neděli 12. února v sále, který byl
vytopen po předcházejícím Hasičském plesu. Pořadatelé byli trochu
zaskočeni velikou účastí dětí v dokonale připravených maskách a komise
ustavená z přítomných maminek si
netroufla vybrat nejlepší z nich. Nakonec bylo vybráno 12 masek, které

Děkujeme našim sponzorům. Dne
11. 3. 2006 vstoupil do stavu manželského jeden z našich členů Přemysl Ryba.
Gratulujeme a přejeme dlouhá společ(Karel Hnízdo)
ná léta.
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jsme byli jen dva. A lyžařská sezóna
ještě zdaleka nekončí. Dokud jsou tedy
vhodné podmínky, nezůstávejte doma
u televize, ale pojeďte s námi lyžovat.

Pojeďte s námi lyžovat
Přestože letošní zima se mnohým zdála nekonečně dlouhá a těžká, přinesla
také i nějaká pozitiva. „Únor bílý“ snad
pomohl posílit pole, zásoby sněhu na
horách mohou být dobrým zdrojem
pro podzemní vody i u nás. Pro lyžaře byly a jistě ještě budou podmínky
na horách naprosto výjimečné. A tady
bych se rád rozdělil i o svoji osobní
zkušenost. Běžnou se stala nabídka
skibusů, které vozí lyžaře obvykle jen
z větších městských aglomerací. Doposud jsem tedy volil cestu osobním
autem.

(Ing. Michal Derner)

Obecní úřad informuje
V pondělí 27. a ve středu 29. 3. 2006
bylo možno na Obecním úřadu Všestary uhradit poplatek za svoz komunálního odpadu, kde tuto transakci
prováděla přímo společnost RUND.
Kdo nestihl tuto úhradu provést má,
ještě možnost do 14. 4. 2006 poplatek
uhradit na Obecním úřadu Všestary
v jeho úředních hodinách. Pokud nedojde k úhradě ani v tomto termínu,
ukončí společnost až do zaplacení dotčeným vyvážení odpadů.

Během letošních jarních prázdnin však
nastala jedna zásadní změna. V hlášení obecního rozhlasu jsem se doslechl,
že pan Matějovský dojednal možnost
zastávky skibusu do Herlíkovic i ve
Všestarech. A tak jsme tuto možnost
vyzkoušeli. Vybrali jsme si skibus na
večerní lyžování a na telefonním čísle
737 222 456 jsme si zarezervovali místo v autobuse.

Na sobotu 29. 4. 2006 je připraven každoroční svoz nebezpečného odpadu,
který zajišťuje, stejně jako likvidaci
komunálního odpadu včetně separovaných komodit, společnost RUND.
Každý osobně by měl předat odpad
přímo na nákladní auto, kde si ho zaměstnanci společnosti převezmou.
Doufám, že se nebude opakovat situace jako v loňském roce, kdy někteří
občané v Rozběřicích a na Chlumu odpad prostě vyvezli na hromadu a další
osud odložených věcí je nezajímal. V
návaznosti na tento svoz proběhne ještě další, kde by měly skončit tzv. velkoobjemové odpady (křesla, gauče, …).

U motorestu Piccollo jsme nastoupili
něco po půl páté odpoledne a hned u řidiče jsme zakoupili permanentku. Těsně před šestou jsme stáli na sjezdovce
bez front. Kromě sjezdovky u kotvy je
osvětlena i sjezdovka se čtyřsedačkovou
lanovkou. Po třech hodinách na sněhu
jsme sbalili svá fidlátka a nechali se
vyložit zase až doma. Znovu jsme stejný výlet zopakovali po čtrnácti dnech
a autobus se pro nás zastavil, i když
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Bližší informace ještě budou vyvěšeny
aktuálně na úřední desce, ve vývěskách, na plakátovacích plochách a webových stránkách.

7. TT Víkend - Všestary 2006
Ve dnech 6. - 8. května se uskuteční
již tradiční velké mezinárodní setkání
přátel skutečné a modelové železnice.

(Josef Macháček)

Akci pořádá firma Deltax CZ, s.r.o.
Bude probíhat v sídle firmy, přilehlých
venkovních prostorách a v tělocvičně
základní školy.

Podle posledního oznámení MV ČR
o občanských průkazech končí
31. 12. 2006 platnost občanských
průkazů bez strojově čitelných
zón. Dále upozorňujeme, že občanům narozeným před 1. 1. 1936 končí
31. 12. 2008 platnost občanských průkazů bez strojově čitelných zón …. dle
vyjádření odboru správních činností
výše uvedeného ministerstva.

Je pro vás připraveno mnoho lákadel, namátkou: výstava železničních
modelů, provozní kolejiště, rozšířená
výstavní plocha, velké modulové kolejiště Klubu železničních modelářů
ZABABOV, TILLIG - WORK SHOP
2006, speciální modely Všestary 2006,
malosériové modely ČD a ČSD, modely, které přivezou zahraniční vystavovatelé a další.

(Josef Macháček)

Co se chystá?

V provozu bude také mimořádný historický vlak na trase Všestary - Hradec
Králové a zpět. Dále bude přistaven
mimořádný fotovlak na trase Všestary
- Hněvčeves - Smiřice a zpět. Cestou po
nepoužívané trati Hněvčeves – Smiřice
bude několik fotozastávek.

Je připravena rekonstrukce chodníku na Lípě včetně vjezdů. Tato akce
je výsledkem jednání se SUS Královéhradeckého kraje, které bylo svoláno
ve věci odstranění vod stékajích po
komunikaci. Vzhlede k tomu, že vody
mají původ na dvorech a pozemcích
nesouvisejících s komunikací přispěla
SUS na řešení pouze radou.

Nedílnou součástí tohoto svátku modelářů je i bohaté občerstvení. K dispozici bude jako již tradičně výstavní
stan Pivovaru Broumov-Olivětín, opékání prasátka a další pochutiny.

Další připravenou záležitostí je parkoviště ve Všestarech, které vyroste nad
zdravotním střediskem. Vznikne tak dalších
15 míst, která by měla sloužit občanům.

Přesné informace získáte na webových
stránkách firmy Deltax CZ, s.r.o.
www.deltax-bahn.cz
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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
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
155
150
158+112

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

12 39
12 555
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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Kulturní kalendář
kdy

poĲádá

co

místo konání

25.3.

TJ Sokol HoıinĒves Fotbal muži – první výkop

15.4.

TJ Sokol HoıinĒves Fotbal dorostenci – první výkop

18.4.

Knihovna
HoıinĒves

Velký turnaj v pexesu - OK HoıinĒves od
16,00 hod.

30.4.

SDH Stıezetice

O pohár starosty obce Stıezetice
v požárním sportu (110 let od založení)

30.4.

SDH Žíželeves

Pálení þarodĒjnic Na ýechovce

30.4.

SDH+TJ Sokol,
HoıinĒves

Pálení þarodĒjnic - hıištĒ HoıinĒves

6.5.

SDH Žíželeves

SDH - okrskové cviþení v areálu
ýechovka v Žíželevsi od 10,00 hod.

6.5.
7.5.
8.5.

Deltax CZ

VII. roþník „TT víkend“ pro všechny
pıíznivce modelového kolejištĒ. V dobĒ
konání bude pıístupné i Centrum
experimentální archeologie

8.5.

SDH HoıinĒves

Den otevıených dveıí v Hasiþské
zbrojnici v HoıinĒvsi v 9 hod.

8.5.

TJ Sokol HoıinĒves Pochod J. Sedláþka, spojený s putováním

Stıezetice

Celé Všestary

po bojišti r. 1866 (10 a 15 km) Sokolovna
HoıinĒves, prezence 8 - 8,50 hod.

27.5.

Okrsek
Pod rozhlednou

1. kolo soutĒže družstev v požárním
sportu

28.5.

TJ Sokol HoıinĒves DĒtský den – areál TJ Sokol od 14 hodin.

4.6.

Oú HoıinĒves

PouĹ v Žíželevsi, od 14,00 hodin.

10.6.

SDH SvĒtí

O pohár starosty obce SvĒtí v požárním
sportu

16.6.

SDH HoıinĒves

III. roþník - „Noþní soutĒž v požárním
sportu“ areál TJ Sokol od 22,00 hod.

18.6.

Hradecký klub
stıelcĽ z kuše

O pohár starosty obce Všestary ve stıelbĒ z
kuše

24.6.

SDH NedĒlištĒ

O pohár starosty obce NedĒlištĒ
v požárním sportu

29.6.

HoıinĒves

Oslavy 140. výroþí prusko – rakouské
války r. 1866 - Obsazení HoıinĒvsi
pruským vojskem. Pietní akt u
HoıinĒvských lip ( cca 16 hod.)

02.7.
03.7.

Muzeum
Východních ýech

140. výroþí bitvy u Hradce Králové pod
záštitou prezidenta ýeské republiky
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HıištĒ ve SvĒtí

Sokolské cviþištĒ
na Chlumu

Areálu památníku
BojištĒ 1866 na
Chlumu

