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

Václavice a kouř z jednotlivých dělových výstřelů.

140. výročí prusko-rakouské války
První pověsti o válce – bylo to časně z
jara v měsíci březnu roku 1866, kdy do
domu č. 29 (nyní 49) přišel starý, šedivý,
velký muž. Byl to Vincenc Hanka, jeden
z bratranců Václava Hanky z Hoříněvsi,
který řekl: „Jestlipak jste již slyšeli velkou novinu. Za čtyři neděle bude válka
s Prajzem.“ … A netrvalo to ani měsíc, vyučování bylo zastaveno, a místo
toho začali všichni žáci cupovat plátno.
Již tato okolnost, že ve všech obecných
školách bylo připravováno cupování na
rány vojínů pro polní nemocnice, utvrdila lid na venkově ve víře, že válka je
neodvratná. Začátkem měsíce června
nařídila vláda nové odvody daní.

Bylo to v neděli 1. července v 5 hodin
ráno, vzpomíná Josef Volf, kdy spal
jsem se starším bratrem Václavem, pojednou budí nás matka slovy: „Hoši,
vstaňte honem, pojďte se podívat, co
jede po silnici oficírů!“ Byli to důstojníci všech zbraní, celkem 400, kteří tvořili štáb a suitu generála Benedeka, který
tudy jel v čele do Hradce Králové. Po
celý den trval nepřetržitě tento pochod.
Kolem naší vsi Máslojed, se rozložil IV.
armádní sbor, většinou Maďaři, Rumuni a Slováci, VIII. armádní sbor tábořil
od naší vsi na východ k Sendražicům a
k Nedělišti.
Mnohem klidnější než nedělní den byl
den pondělní, 2. července. Byl to skutečně den před bouří. Ani z blízkého
ležení v polích nedocházelo mnoho vojáků do vsi. Nebylo ovšem již nic k jídlu
k dostání, vše bylo snědeno. Odpoledne
se dostala do vsi zpráva, že Prajzi jsou
již v Cerekvici.

Do naší vsi Máslojed dorazili v červnu
jako první kyrysníci a 1 škadrona se zde
po několik dnů ubytovala. V domě č. 29
byli ubytováni 2 muži s koňmi. Tito kyrysníci si utvořili terč ve stráni, na tak
zvané Březině, směrem k Sendražicům,
a zde, z široké polní cesty, stříleli ze
svých karabin po několik dnů do terče.
Na to v pondělí dne 25. června po poledni dorazil do naší obce celý prapor
myslivců i s hudbou a přenocoval zde.

Ráno dne 3. července, po sedmé hodině ranní počal na silnici čilý ruch.
Tryskem přejížděly vozy, za chvíli děla.
O půl osmé byla vypálena z rakouského děla od Dohalic prvá rána na pruské hulány. K 9. hodině, když již všichni uprchlíci z domů odešli, po silnici
tryskem projížděla děla a vozy s náboji
a opět vozy prázdné, takže touto jízdou

27. června bylo v naší obci od Náchoda
slyšet hřmění děl, a obyvatelstvo spěchalo na 320 metrů vysoko položenou,
širokou cestu, odkud se naskýtá nádherný rozhled na Krkonoše a Orlické hory. Bylo odtud zcela dobře vidět
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a blízkou střelbou z děl vzduch se tou
měrou otřásal, že okna řinčela a zděná
stavení se třásla.

víru a hnáni tak za Pardubice, kde se až
po dlouhém čekání dostali po mostě za
Labe. V Lochenicích, na Labi po obou
stranách dřevěného mostu stálo několik loděk a dřevěné sloupy mostu byly
obvázány slámou, aby most byl připraven k zapálení.

V tu dobu, vzpomíná Josef Volf, rozhodla se matka skrýt se v hlubokém,
velikém, klenutém sklepě, kdyby se byl
neobjevil v síni domu rakouský důstojník, jenž pravil, ať hledí rychle odejít,
že o tuto ves bude sveden tuhý dělostřelecký boj.

Poté šli uprchlíci směrem do Skalice,
Divce a Černilova, odkud vzal celou
rodinu Volfovu na vůz panský šafář z
Hoříněvsi a zavezl jí přes brod na Labi
u Skalice do panského dvora Zderaze
u Smiřic.

Když vyšli jsme z domu, zcela drobně
pršelo. V tu dobu hřmělo již v blízkosti
naší obce mnoho rakouských děl a těžký, vlhký vzduch prosycen byl čpavým
dýmem. Na jihovýchodním konci vsi,
stál již hlouček lidí. Všichni tito lidé
měli v úmyslu jít chodníkem, vedoucím přes pole k Nedělišti. Avšak pro
stále táhnoucí pluky pěchoty kolem
jižní strany obce k lesu Svíbu, nemohli lidé vpřed. Husaři jeli po dvou a byla
jich nekonečná řada. Byl to husarský
pluk č. 7, jenž přidělen byl IV. armádnímu sboru. Když řetěz husarů neměl
konce, poručil jeden z důstojníků téhož
pluku zastavit. Takto uvolněnou mezerou všichni rychle proběhli, aby se pak
na chodníčku jeden za druhého srovnali a tak postupovali. Když došli do
vsi Nedělišť, začali se rozcházet; mnozí
lidé uznávali za lepší jít ke Hradci, jiní,
a k těm patřili písmák Josef Volf, dali
se k Lochenicům, aby se zde dostali za
Labe.

Když došli 4. července domů, domovní
dveře byly dokořán otevřeny a závora
silného zámku seknutím přeražena. Ve
třech obytných světnicích leželi na zemi
42 ranění vojínové. Ve veliké světnici leželi na postelích dva ranění důstojníci.
Uprostřed stál veliký stůl, na kterémž se
prvý čas prováděly operace. Ve vsi byla
pruská posádka, zprvu 200 mužů se 4
důstojníky, poddůstojníky a lékaři. K
ošetřování raněných vojínů sem přišly
i pruské jeptišky, které se ubytovaly v
usedlosti č. 27 u Vacků, kde si z velké
obytné světnice upravily modlitebnu.
Strava pro raněné a pro posádku se vařila na dvoře hospody Kadečkovy č. 1.
V hospodě u Kadečkových byly složeny
zásoby potravin a porážel se rekvírovaný dobytek. Byli tam ubytováni důstojníci a část mužstva. Ve vsi shořela
pouze 3 stavení.
Domů vracející se občané našli domy své
povětšinou vydrancované, cenné věci

Ti, kteří šli ke Hradci, špatně volili. Večer byli prchajícím vojskem stržení do
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vykradené. Všude scházelo zvláště živobytí, nejvíce chléb. Po příchodu do domu
po mnoho dnů byli všichni živi jen mlékem, vzpomíná Josef Volf, pokud matka nebo služka předstihla Prušáky, aby
podojila a schovala trochu mléka, kteréhož ostatně velmi málo od hladových
a zanedbaných krav nadojila. Chléb
nebyl vůbec ke koupi. Mnohé děti ze
vsi, a také my, živili jsme se drobnými
hruškami Jakubkami z velikého stromu
v naší zahradě, byly sice dosud nezralé,
ale přece hladovým nám chutnaly.

kopány pro kosti, které byly očištěny
od masa a draho placeny továrnami na
výrobu klihu. Úřady se k tomu chovaly
zcela lhostejně.
Polní úroda v obci byla takřka zničena,
obilí zůstala zachovaná čtvrtina, zrna
bylo namláceno jen trochu, brambory
byly zničeny úplně. Ztenčil se stav dobytka, protože každému byly 1, 2 až 3
kusy rekvírovány. Náhrady státem za
válkou způsobené škody byly zcela nedostatečné.
Zde, v lese Svíbu, byly za války 1866
největší ztráty, a to 1/3 všech v boji padlých a raněných vojínů.

Hned druhý den po bitvě byli sháněni
pruskými vojíny po vsi lidé k zakopávání mrtvol. Leč s počátku byla ves téměř
liduprázdná. Jen šest rodin a pět jednotlivých osob zůstalo přes bitvu doma.

„Vzpomínky na válku 1866“; 1927; Josef Volf.
(MVDr.Blanka Karešová)

Teprve třetí, čtvrtý, pátý den, kdy lidé
zvláště muži, počali se domů vracet, začalo se pilně s pohřbíváním. Pruští vojíni žádné rakouské vojíny nezakopali.

Známé i neznámé osobnosti, které
mají vztah k naším obcím
Jan Sedláček – nar.13. 7. 1905 jako syn
zdejšího holiče. Vystudoval Obchodní
akademii v Hradci Králové. Byl kulturním činovníkem Sokola a záložním kapitánem. Jan Sedláček pracoval v ilegalitě, kterou tvořili většinou čsl. důstojníci – mezi těmito i máslojedský rodák
generál Václav Volf, kterého stihl stejný
osud. Mezi tuto skupinu se vetřel agent
gestapa Libel ovládající plynně česky.
Tento agent použil i před Janem Sedláčkem poznávacího hesla a tak Jan Sedláček utvrzen v tom, že mluví před svým
– počal mluvit o ilegálním hnutí a druhý den 14. 2. 1940 byl zatčen a uvězněn

Vždy ráno chodili od domu k domu a
vyháněli všechny práce schopné muže,
často i ženy, zakopávat. Domácímu lidu
museli pomáhat i lidé, které Prusové
kdekoliv potkali nebo chytli. Pohřbívání mrtvol trvalo až do 21. července.
Ačkoliv zápach z mrtvol v lese Svíbu
byl hrozný, byla naše obec ušetřena
od epidemické cholery, pouze jeden
muž, lesní hlídač Stříbrný, onemocněl
a zemřel.
Zdechliny koní byly delší čas na bojišti
nezakopané, ale již v roce 1867 – 68 byly
všechny zdechliny koňské na bojišti vy3

internetizace a rozhlas obcí památkové zóny 1866“, ve svých obcích a to
hlášení veřejného rozhlasu. Například
v Čistěvsi musejí zatím poslouchat jenom hlášení, které je připravováno ve
Všestarech. V době, kdy máte toto číslo
zpravodaje v rukách by měl být rozhlas
již plně funkční a měl by být doslova i
do písmene mikroregionální. Znamená
to, že zprávy připravované na jednotlivých Obecních úřadech bude možno
odvysílat nejenom doma, ale dle uvážení i v dalších obcích. Stejně tak by již
mělo fungovat celkem 12 veřejně přístupných míst s připojením na internet.
Tato místa jsou nejenom v prostorách
obecních úřadů (Benátky, Hořiněves,
Neděliště, Střezetice, Světí a Všestary)
a v knihovnách (Čistěves, Hořiněves,
Sendražice a Žíželeves), ale i v krytém
bazénu (Všestary) a v Základní škole
(Hořiněves).

v Hradci Králové, poté Drážďanech a v
Rottenburgu . Odsouzen byl 11.12.1942
ve Stuttgartě. Po dlouhých a krutých
výslechách na nikoho nic neprozradil.
Dne 1.6.1943 v 5,36 hod. ve Sttughartu
sekera ukončila život mladého statečného Sokola, otce dvou dětí.
Na uctění památky se již 27 let koná
Sedláčkův pochod vždy 8.května. Pravidelnými a váženými účastníky jsou
potomci a příbuzní Jana Sedláčka.
(Jana Kuthanová)

Co je nového v mikroregionu a co se
chystá?
V době uzávěrky tohoto čísla již někteří občané zaznamenali novinku, která
uváděna do života za spolufinancování
Evropské únie prostřednictvím SROP
(Společný regionální operační program) a kterou přinesl projekt „Veřejná

(Josef Macháček)
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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

která bude zajišťovat i montáž veřejného
osvětlení. Předpokladem je, že bude celá
akce dokončena do konce června.

Co nového v obci?
V měsíci květnu začala stavební akce
„Kanalizace a plyn k nové výstavbě“.
Obec zařizuje realizaci sítí pro výstavbu sedmi rodinných domků na okraji
obce směrem na Máslojedy.

Celkové náklady na toto dílo jsou projektovány v částce 2,2 milionu Kč.
Dále začala montáž bezdrátového rozhlasu, který je realizován v rámci celého Mikroregionu obcí Památkové
zóny 1866.

V současné době je kanalizace hotová,
přívod plynu rovněž, až na přípojky
k jednotlivým parcelám. Probíhá výstavba budek pro přípojky na plyn a elektřinu. Začala pracovat i firma na stavbu
sloupů nadzemního elektrického vedení,

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

Obecní úřad ukončil výběrové řízení
na prodej nových stavebních parcel k
bytové výstavbě ve dvou lokalitách.
Nyní probíhají výběrová řízení na firmu, která provede zasíťování pozemku
inženýrskými sítěmi.

Události v obci
V měsíci červnu byl uveden do provozu bezdrátový rozhlas. Občanům obce
se tak budou také dostávat informace o
provozu zdravotního střediska ve Všestarech, škole ve Všestarech, školce na
Chlumu apod.

Volnočasové aktivity

Byl schválen jeden ze dvou návrhu pohlednice obce Čistěves, která je dílem
fotografa Jaroslava Hrůzy. Pohlednice
je vydaná k výročí prusko – rakouské
války, jež se naší obce tak silně dotkla.
Naváže tak na pohlednici, která byla
vydaná před mnoha desetiletími za
I. republiky Československé.

30. dubna se na dolním hřišti pálily
čarodějnice. Nepříznivé počasí odradilo od vyšší účasti. 10. června proběhla soutěž pro děti a turnaj dvojic o
drobné ceny ve francouzké hře Pétangue. Ve druhém květnovém víkendu
prošly lesem Svíb a naší obcí účastníci
Sedláčkova pochodu z Hořiněvse .

Bylo upraveno hřiště na volejbal a
nohejbal. Provoz zde bude zahájen
10. června soutěží v Pétanque.

Za vše dobré, co se v Čistěvsi děje patří
dík všem, kteří neváhají přiložit ruku
k dílu.

Práva volit poslance do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR využilo 73
voličů ze 104. Své hlasy rozdělili mezi
11 politických stran. Nejvíce hlasů - 23,
obdržela ČSSD, 15 ODS , 13 Strana Zelených, 10 KDU-ČSL, KSČ 5 hlasů a po
1 hlase malé strany.

(ing.Anna Ludvová)

Šachový klub Lípa
Šachový klub Lípa pořádá přes prázdniny Letní bleskové turnaje v hostinci „U
polních myslivců“ pod chlumskou rozhlednou v těchto pátečních termínech:
7. 7., 14. 7., 21. 7., 28. 7., 4. 8., 11. 8., začátky vždy v 17.00 hodin. Turnaje jsou
otevřeny i neregistrovaným, přijďte si
zahrát šachy.

Škola obnovy venkova v Hořicích uspořádala seminář na téma „Obecní kroniky a
jejich vedení.“jehož se zúčastnil z Čistěvsi nově jmenovaný kronikář pan Jaroslav Balcar. Zde se od pana magistra
Chutného ze Státního archivu v Jičíně
dozvěděl mnoho užitečných rad a návodů jak dobře vést obecní kroniku.

Hostinec „U polních myslivců „ uvádí
v rámci cyklu Hluboká brázda pásma
6

vzpomínek a písní z desek z historie
československé pop-music v těchto termínech:
Sobota 15. 7. Slunečný hrob Vládi
Mišíka.
Sobota 29. 7. Čestný občan města
ER Michal Prokop.
Pátek 18. 8. Pieta Karla Kryla.
Pátek 8. 9. Klokočí divadla Semafor.
Pátek 6. 10. Árie měsíce
Waldemara Matušky.

Pátek 27. 10.
Pátek 24. 11.
Pátek 15. 12.

Černá kára Evy
Olmerové
Mistrál Karla Gotta.
Já ráda vzpomínám
Hana Hegerová

Začátky vždy v 18,30 hodin. Pořady
připravuje a uvádí Jaroslav Balcar z
Čistěvsi.
(Jaroslav Balcar)
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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

z posledních svých schůzí definitivně
zastupitelstvo odhlasovalo náklad na
zakoupení nové motorové stříkačky v
ceně 40 tisíc Kč. V roce 1932, při slavnosti, k níž se sjeli hasiči z okolí, odevzdávala obec sboru novou motorovou
stříkačku. Slavnost zahájena průvodem
s hudbou na prostranství u sochy sv.
Františka. Na místě předvedli hasiči
požární cvičení.

Historie obce – z kroniky obce
Hořiněves
Hasiči – v roce 1883, kdy starostou
obce byl Josef Řehák, rolník, z usnesení
obecního výboru založen byl za přispění obce a pojišťovací společností ve Spy
nyní Albrechticích, dobrovolný sbor
hasičský.
Od společnosti pojišťovací propůjčena
byla spolku čtyřkolová stříkačka a v
roce 1884 došla sboru plná výzbroj od
firmy J. Smekal v Praze. Valnou hromadou členskou zvoleni byli po prvé velitelem Jan Pražák, rolník, podvelitelem
Josef Řehák výborem Josef Pražák obchodník, cvičitelem Alois Litomyšský.
Činných členů bylo na počátku 32.

V pondělí 13. června 1932 vypukl v ranních hodinách požár v chalupě Františka Tomše čp. 9. Dík motorové stříkačce
byl oheň za půl hodiny po příchodu hasičů utlumen. Shořela došková střecha
chalupy a s ní shořela i typická baroková lomenice z r. 1787.

Spolek vykonal v roce 1907 a 1908 veřejné cvičení požární. Podobný sjezd
župy a provedení veřejného cvičení
požárního konán byl v Hořiněvsi dne
17. června 1923.

Události v obci
Bezdrátový rozhlas – realizace akce se
opozdila z důvodu jednání s dodavatelem o smlouvě o dílo.

Dne 9. července 1924 po 11 hod. v noci
vypukl požár v budově bývalého zámku který obývalo 22 rodin zaměstnanců velkostatku. V krátké době sjelo se
6 stříkaček z okolních obcí, ale oheň
nebylo možno omezit. Oheň trval ještě třetího dne. Dále z kroniky v roce
1931 - místnímu sboru dobrovolných
hasičů věnovala správa obce dva velmi
cenné dary. Nákladem 15 tisíc Kč vybudovala hasičskou zbrojnici a v jedné

V současné době byl zahájen zkušební
provoz. Což znamená, že je zapotřebí
zjistit především nastavení venkovních
reproduktorů a jejich hlasitost.
Prosíme Vás tedy o určitou shovívavost a také o to, aby v případě, že někde bude nastavení příliš hlasité nebo
naopak někde nebude slyšet vůbec,
abyste nás kontaktovali, a to buď přímo
na obecním úřadě, nebo na telefonních
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číslech: 495 426 107 a 724 186 825. V
rámci tohoto zkušebního provozu dodavatel, firma Vegacom, reproduktory
upraví.

V červnu a v červenci 2006: proběhnou oslavy 140. výročí prusko-rakouské války v r.1866.
Vzpomínkové tažení rakouských a
pruských historických jednotek povede
i přes naše obce.

Nové pohlednice obce můžete zakoupit na Obecním úřadě v Hořiněvsi za
5,- Kč/ ks.

Hořiněves bude obsazena pruským vojskem dne 29. 6. 2006 cca v 15 hodin.
Vojsko potáhne od Frantova a po obsazení proběhne pietní akt u Hoříněvských lip a slavnostní otevření naučné
stezky vedoucí od Josefova, přes Hořiněves na Chlum. Dle informací Komitétu 1866 by naší obcí mělo projít více
jak 150 vojáků. Téhož dne se také uskuteční pochod vojenských historických
jednotek k bojišti na Chlumu.Potáhnou
od Úpice, přes Doubravici, Velehrádek,
Velký Vřešťov, Žíželeves a Hořiněves.
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, v letošním roce zatím jedna 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
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možnost hlasovat. Přijďte nám i Vy říci
svůj názor.

2. Co se chystá
Obecní úřad: úprava prostranství u
bývalé hasičské zbrojnice včetně vybudování dřevěného mostku a pískového
hřiště na petanque.

Ze zasedání zastupitelstva obce
• byl vybrán uchazeč o restaurování
pomníků z prusko-rakouské války
1866 v Hořiněvsi v lokalitě „Hořiněveské lípy“

Úprava tohoto prostranství a především vybudování chodníku a lávky přispěje k bezpečnému průchodu občanů
k autobusové zastávce.

• byl vyhlášen záměr č. 4/2006 na pronájem nebytových prostor určených
k provozování praxe praktického
lékaře pro dospělé v obci Hořiněves, s podmínkou zajištění provozu
5 dní v týdnu.

Obecní úřad jedná o výběru dodavatele stavby: oprava střechy na bytových
jednotkách čp. 129, 130, 131. Přesto,
že v letošním roce byla naplánována
1. etapa opravy balkónů na těchto bytových domech, havarijní stav střechy
po letošní zimě upřednostnil právě tuto
investiční akci.

• více na www.horineves.cz
Základní škola Hořiněves: v letošním
roce budou poprvé žáci Základní školy
Hořiněves trávit část prázdnin společně i s učitelkami na zahraničním výletě
v Dánsku. Odlétají 1. 8. 2006 a návrat
plánují na 10. 8. 2006.

Změna praktického lékaře od 1. 7. 2006
Dne 19. 6. 2006 proběhne výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče v oboru
praktické lékařství pro dospělé, které
vyhlásil krajský úřad z podnětu MUDr.
Jaroslava Bosáka. Výběrové řízení provede krajský úřad za účasti členů komise z řad zástupců krajského úřadu a
pojišťoven.
Informace pro pacienty zubní ordinace v Hořiněvsi: objednávky se přijímají
na tel. č. 495 263 131, 495 404 914, ordinuje MUDr. Stanislav Němeček.
Tříděný sběr: obecní úřad zvažuje od
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září 2006 zvýšit počet komodit separovaného odpadu ještě o třídění nápojových kartonů. Jedná se o krabice od
džusů, mléčných výrobků, vín apod..
Krabice se budou sbírat vypláchnuté
a stlačené. Zájemci o třídění tohoto odpadu si budou moci vyzvednout na OÚ
červený pytel na třídění nápojových
kartonů a po naplnění předat na určené
místo. Prosíme o Vaše názory a vyjádření zájmu o tuto iniciativu.

Setkání seniorů: na měsíc září v naší
knihovně plánujeme setkání seniorů
nad fotografiemi, spojené s malým občerstvením. Srdečně zveme všechny,
kdo mají doma schované zajímavé fotografie z mládí i ze současnosti a jsou
ochotni se podělit se svými vzpomínkami a životními příběhy.

JSDH Hořiněves: hasiči získají rozhodnutím zastupitelstva a za přispění
grantu Královéhradeckého kraje ve výši
1.275.000 Kč repasovanou cisternovou
automobilovou stříkačku TATRA 815
6x6 CAS 32.

Otevírací doba knihovny:
úterý
16.00 - 18.00
středa
9.00 - 10.00
čtvrtek
16..00- 18.00

Ve dnech 29. 6. – 14. 7. 2006 bude knihovna z důvodu dovolené uzavřena.

Internet: 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.

Noční soutěž: dne 16. 6. 2006 proběhla
noční soutěž v požárním útoku družstev mužů a žen.
O pohár starostky: 12. srpna od 10,00
hodin - pravidelná soutěž družstev
v požárním útoku pro ženy a muže.

R.Kozáková, knihovnice

Kadeřnictví v Hořiněvsi: opět otevřeno – objednávky paní Monika Poláková
přijímá na telefonu: 604 644 592.

TJ Sokol připravuje
Oddíl kopané

Obecní knihovna Hořiněves: výstava
minerálů a zkamenělin – ve dnech od
23. 5. – 8. 6. 2006 proběhla v naší knihovně výstava minerálů a zkamenělin. Výstava se setkala s velkým zájmem spoluobčanů i návštěvníků z okolí. Vystavené
exponáty jsou součástí sbírek M. Kozáka
a K. Przechowského, žáků ZŠ.
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24. 6. 2006

se uskuteční 8. ročník
Memoriálu Karla Fejka
v malé kopané (sobota)

5.- 6. 7. 2006

se uskuteční 2. ročník
Me m o r i á l u Otakara
Rejfka a Jaroslava Vejpravy (středa, čtvrtek)

Oddíl Sport pro všechny: připravuje
turnaj v petanqu.

A SRPNU. V měsíci červnu knihovna
uzavřena od 15. 6. do 23. 6. a v měsíci srpnu od 10. 8. do 22. 8. Mimo tyto
dny Vám bude knihovna připravena
poskytnou všechny knihovnické služby. Více na www.zizeleves.unas.cz

Hankův dům: stálá expozice fotografií
a dokumentů o Václavu Hankovi (17911861), možnost prohlídky po domluvě
s paní Rybářovou, Hořiněves čp. 125 na
tel.: 495 426 118 nebo 495 426 160.

Obecní úřad: v současné době probíhají jednání s Policií ČR a odborem dopravy vedoucí k zajištění bezpečnějšího
provozu na pozemních komunikacích
v našich obcích. V obci Žíželeves jde
např. o osazení zrcadel na komunikaci
II. třidy .

V roce 2005 byla vydána turistická
známka č. 1180 – Hankův rodný dům,
který byl postaven kolem roku 1720.
Václav Hanka se v tomto domě narodil
až r. 1791.
Obec Hořiněves prodává: stavební parcely v lokalitě Špuk I.

Pouť: 4. 6. 2006 (neděle) proběhla pouťová slavnost u kostela sv. Mikuláše
v Žíželevsi, která je směřována k podpoře záchrany tohoto kostela. Pouť
byla zahájena slavnostním průvodem
šermířské skupiny Abbaca z návsi až
ke kostelu. Poté byli návštěvníci seznámeni s kroky, které směřují k záchraně
kostela. Starostka obce oznámila přítomným, že se podařilo v tomto roce
z grantů Královéhradeckého kraje získat částku 450 tisíc korun na statické zajištění klenby nad presbytářem.
Na dofinancování je dále třeba zajistit
dalších 135. tis. Kč. a první práce mohou začít. Je však nutné stále pokračovat. Snahou je proto zařazení tohoto projektu do Programu na záchranu architektonického dědictví ČR.
Jedná se o památku, která je vedena
v ústředním seznamu kulturních památek ČR a je významnou dominantou nejenom obce, ale i celého okolí.

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

Žíželeves
Historie: do českého divadla aktivně
zasáhl žíželevský rodák František Hlavatý (1873 - 1952), herec a režisér Pražských městských divadel. Vynikl v charakterních rolích jako komik a vedle
činoher režíroval i opery a operety. Napsal celkem 24 divadelních her, z nich
svého času nabyli popularity Mlsní kocouři, Dobráček švec, Bílá myška a Na
vysoké stráni. Své herecké zážitky uložil do dvoudílných memoárů „ Herecké
vzpomínky“. Městská knihovna v Praze
má tyto memoáry ve vlastnictví.
Obecní knihovna: INFORMACE O
VÝPŮJČNÍ DOBĚ V MĚSÍCI ČERVNU
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Z celkové výsadby 70 stromů neobrazily asi jen čtyři.

Pouť navštívilo asi 150 poutníků a i
přes nepřízeň počasí (byl silný studený vítr) se slavnost vydařila. V letošním roce jsme přivítali i vzácné hosty
z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje - radního a gestora v oblasti
kultury, školství a sportu, pana ing.
Zdeňka Krause s manželkou, pana
projektanta ing. Petra Rohlíčka s rodinou a zastupitele Královéhradeckého kraje pana ing. Vladimíra Dernera
s manželkou.

Co je nového v obci: v měsíci květnu
se v Želkovicích přihlásili k trvalému
bydlišti noví spoluobčané – vítáme je
a přejeme jim spokojený život v malé
obci.

Jeřičky
Obecní úřad: v současné době probíhají jednání s Policií ČR a odborem
dopravy vedoucí k zajištění bezpečnějšího provozu na pozemních komunikacích v našich obcích. V obci
Jeřičky jde např. o omezení kamionové dopravy obcí.

Poděkování patří také sponzorům firmě RCHP Benátky, obchodu p. Karabinové, účinkujícím - sbormistrovi panu P. Semerákovi a jeho sboru,
panu Muzikáři a jeho skupině, panu
Köplovi potulnému šumaři, skupině Abbaca a sl. Mgr. Uhlířové za vystoupení, perníkáři panu Vostřezovi,
paličkářce paní Pavlíčkové a návštěvníkům, kteří 4. 6. 2006 přispěli na obnovu kostela ve sbírce částkou 9.041,Kč. Poděkování také patří všem, kteří
se zapojili do příprav a zajistili klidný
průběh konání akce.

Seznam akcí za Hořiněves:
16. 6. 2006 Hořiněves - Noční soutěž
v požárním sportu
24. 6. 2006 Hořiněves - Memoriál Karla Fejka v Malé kopané
29. 6. 2006 všechny obce - začátek oslav
140 výročí války 1866

Prodej pozemku pro stavbu RD:
p. č. 27/1 výměra 927 m2 v k.ú. Žíželeves,
informace na OÚ Hořiněves.

12. 8. 2006 Hořiněves - O pohár starostky:soutěž v požárním sportu
5.- 6. 7. 06

Želkovice
Třešňová alej: s napětím jsme očekávali, jak přezimovaly stromky po tak
kruté zimě.
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Hořiněves - Memoriál O.
Rejfka a J. Vejpravy – Turnaj staré gardy – fotbal

Máslojedy
• Obecní úřad Máslojedy, Máslojedy, 503 03 Smiřice
• mobil (starosta): 723 698 028
• úřední hodiny: St 18.00-18.30

Obecní zahrada prochází další etapou
ošetřování travnaté plochy, kdy zároveň
byly dokončeny zemní práce spojené s
touto investicí. Na tomto pozemku se
zahájila stavba víceúčelového grilu s
možností příjemného posezení. Termín dokončení je dán datem, kdy se v
našem katastru uskuteční vzpomínkový akt k výročí bitvy - tedy 29. 6. 2006.

Čím žije obec v době příprav na
oslavy?
Obec Máslojedy se připravuje na nadcházející oslavy 140. výročí prusko-rakouské války z roku 1866. Občané naší
obce provádějí parkové úpravy nejen na
vojenském hřbitově v obci a u pomníku
Sedláka, který je věnován obětem z 1. a
2. světové války, ale i v okolí svých rodinných domků. Na náklady obce byly
zrekonstruovány některé vjezdy na pozemky občanů z hlavní silnice. Opravy
se prováděly rovněž na budově bývalé
školy. Obec zakoupila nové lavičky k
budově obecního úřadu a na cestu k hájence v lese Svíb, odkud je velmi pěkný
výhled na rozsáhlé území severně od
naší obce, Krkonoše. Nemalé finanční
prostředky také obec investovala do
úprav a rekonstrukce jednotné kanalizace.

Obec připravuje ve spolupráci s prvním
náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje, panem Helmutem Dohnálkem, rekonstrukci obou přístupových
cest k památnému lesu Svíb. Úpravy
povrchu polních komunikací by měly
být hotovy ještě před zahájením hlavních akcí oslav na bojišti z r. 1866. Tuto
úpravu bude provádět středisko Správy
a údržby silnic z Nového Bydžova, se
kterým má naše obec již několikaletou
dobrou zkušenost při realizaci i jiných
stavebních akcí.

Rekonstrukcí prochází i hasičská nádrž. V současnosti se svedla dosavadní kanalizační přípojka do obchvatu a
po úpravách dna se nádrž připojila ke
zdroji čisté vody.

Vzpomínkové akce se dotknou naší
obce již 29. června 2006 v 18:00 hodin.
V rámci akce „Vzpomínkové tažení
rakouských a pruských historických
jednotek na bojiště ke Chlumu“ bude
v naší vsi předvedena bojová ukázka
– „ústup bojem přes vesnici“. Vojáci v
historických rakouských a pruských
uniformách nám názorně předvedou,
jak se bojuje mezi obydlenými rodinnými domky.

Sbor dobrovolných hasičů, se mimo příprav na případné hasičské zásahy, také
zapojil do úprav veřejných prostranství
v obci, vysázeli 100 nových stromků,
současně po zimě ošetřili stromy vysazené v minulém roce. Podíleli se i na
čištění hasičské nádrže.
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Ve dnech 2. a 3. června 2006 proběhly
řádné volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky s účastí
98 ze 151 registrovaných voličů, což je
64,9%.

Naši fotbalisté připravují pod záštitou
obecního úřadu na sobotu 1. července
2006 slavnost na nové obecní zahradě.
Program bude bohatý s aktivní účastí
dětí i dospělých. Děti tak slavnostně
ukončí školní rok a současně si všichni
připomeneme nadcházející 140. výročí prusko-rakouské války z r. 1866 na
místech bitvy, která si vyžádala nejvíce
obětí na lidských životech. Smutným
mementem je velký počet pomníků a
mohyl připomínající tuto událost.

Výsledky voleb v naší obci:
31 ČSSD
30 ODS
15 KSČM
8 Strana zelených
6 KDU-ČSL
3 SNK-EU
2 Nezávislí demokraté
1 Nezávislí
1 Koruna Česká
1 Pravý Blok

Na neděli 2. července 2006 připravuje
hasičský sbor pořádkovou službu v souvislosti s očekávanou návštěvou jedné z
hlavních akcí – bitvy o Chlum. Při této
příležitosti bude vystavena i historická
hasičská stříkačka, která téměř pamatuje období výše uvedené války.

(ing.Luboš Hlavatý, MVDr.Blanka Karešová,
ing.Oldřich Staněk)
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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

hájkovým husaři, na lukách kanonýři a
dál ke světským hranicím infanterie.

Některé záznamy z pamětí Josefa
Lindra, Neděliště č. p. 49 týkající se
událostí roku 1866.
(Tak jak je napsal autor.)

Červenec 1866:

Červen 1866:

2. července začali dělat baterie u Březiny za Kovárnou a na Tomáškovým poli.
My sme utíkali z domu do Dobřenic.
Všecko dříví vojáci spálili a ploty otrhali a slámu odnesli, už nebylo ani kapka vody, všecko bylo pryč.

26. června byla první srážka s Prusama
u Náchoda.
27. června u Skalice a Vysokově u Kleny a u sv. Václava.
28. června U Královýho Dvora v tyto
dni se stěhovali lidé od hranic. Na tisíce mladého lidu utíkalo před Prusem,
že prej bere každýho mladýho pod svý
prapory až do 40 roků.

3. července byla hlavní srážka a naše
museli coufnout a Prušák postupoval
ku předu.
4. července chtěli dobývat pevnost Hradec, ale brzy je to přešlo.

26. června jsme jeli na fiřpou do Hradce a tam sme stáli před kostelem pod
lipama. Začali tam před námi zavírat,
abychom nemohli pro vodu. Taky farář
zavřel dveře, ale ty se vysadily a voda se
pumpovala. Ta studně byla zázračná co
dala pár tisíc puten vody. Na lucer sme
tam chodili, protože sme neměli čím
koně nakrmit.

4. července sme utíkali do Babic a byli
sme tam až do 9-ho. a když sme šly
domů, pršelo. Ale já s Prostředníkem
sem šel 8-ho a šli jsme pořád přes celý
bojiště. Na první padlé jsme přišli a
Přímu, byli to Sasi a to jich tu leželo až
po Sendražice, vzláště konů na velkém
kuse a na Salvátoru a cesta z Chlumu do
Rozběřic od Hejcmanky, na tom poli ke
vsi a nade vsi k Nedělišťům, tam leželo
pár tisíc čák a patrontaší a kvéru. Tam
jsem viděl taky pruské zbraně. Prostředník si vzal jednu Pruskou šavli a
porád jsme se pustili na naše pole, jestli taky to je pošlapané. Žito na „zadě“
jsme měli k Hoříněvsi a to bylo pryč,
že nestál ani klas, erteple, len a směska

30. června se jelo přímo do Josefova s
chlebem a ke Vřešťovu a zase do Nedělišť do lágru.
30. června začali odpoledne vojska jet
tak, že se cesta do Máslojed netrhla a to
trvalo celou noc, druhý den celý a noc
taky celou. Čekali sme k nám Prušáci,
u zahrady stáli, u lágru huláni, na Pod16

co byly na předním po Šlégroj taky tak.
Pšence byla na červince od Fejglu, ječmen, oves, řepa u slív všecko tak rozjeté,
že nebyl ani klas. Tomášek a oba Brusnický ty sklidili jako minulý rok. Na
Smiřické straně sklidili sedláci všecky
na chleba a něco na prodej. Když jsem
přišel domů, koukám, ploty byly všecky
pobraný, vrata a dveře a devatery včely
taky pryč. Ze stodoly šalování, střecha a
z chlívku a ze sklepa taky. Tři fůry sena
a všude plev a krve, protože jich u nás
leželo moc plezírovaných.

• 6.5., 13.5., 27.5.2006 – měly naše
dívčí mažoretky vystoupení v Nedělištích a ve Světí.

9. července hledali po vesnici pruské
vojáci a obecní výbor a obecní výbor či
co bylo nebo někteří, kteří byli doma a
nebo kteří brzo přišli domů tak rabovali víc než Prejzy. Bohdanecký Vincenc
našel u Davidů, u Holštejnů, Bouzů
mnoho zboží, též u Černých cestáků a
Dušků. Nám vzali u Bohdaneckých 1
kopu tenkého plátna.

• 10.6.2006 – skončil další ročník fotbalové 4.A třídy, naše mužstvo se
umístilo na 4. místě.

Něco málo k počasí: 19. - 22. května
byly takové mrazy, že byl led víc než na
coul, erteple zmrzly na troud a po horách padal sníh.

Plánované akce:
• 29.7.2006 – Turnaj v malé kopané
na místním fotbalovém hřišti.

Co proběhlo v obci v uplynulém období:

• 18.-20.8.2006 – Výstava místních
chovatelů drobného zvířectva.

• 27.3.2006 – postihly mnohé občany
záplavy z tajícího sněhu.
• 1.4.2006 – ČZS provedl sběr železného šrotu.

• 26.8.2006 – Obecní úřad uspořádá
dětský den aneb rozloučení s prázdninami.

• 30.4.2006 – čarodějnice s opékáním
buřtů a lampiónovým průvodem.

• Počátkem srpna začne další ročník
fotbalové 4.A třídy.
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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

představit.Vedoucí družstva: Václav
Modrý st., družstvo: Zbyněk Merxbauer, Václav Modrý ml., Michal
Dančuk, Petr Šolc, Lukáš Hlavatý,
Stanislav Špás a střídavě na potřebných postech Petr Lenhart a Lukáš
Runštuk.

Co se stalo v naší obci od posledního příspěvku
Opět dominovalo naše družstvo
hasičů, kteřé si tentokrát zajelo zasoutěžit do Předměřic nad Labem.
Vskutku se jim to vyplatilo, nejenže
z osmi družstev byli první, ale vyhráli i Pohár okrskové komise.

Dále na žádost občanů a za přispění obce bude zakoupeno elektrické
zvonění do kostela, které zároveň
bude sloužit jako bezpečnostní zařízení a začne zvonit v případě nežádoucích návštěv.

Bylo by velmi dobré navázat na šedesátá léta, kdy družstvo doslova hýbalo obcí a vyhrávalo jak okrskové a
okresní soutěže, ale podařilo se mu
vyhrát i soutěž krajskou. Po zásluze
bylo oceněno tou největší poctou a
bylo vybráno k účasti na předávky
vody z Černé hory na vrchol Sněžky. Tohoto cvičení se zúčastnilo celkem 10 sborů a Sendražické družstvo bylo nasazeno na předposlední
etapu pod vrcholem Sněžky. Stejný
pokus německé armády za války
skončil neúspěchem, ale naše družstva to dokázala.

Jelikož ze zdravotních důvodů budu
k 31.červenci 2006 končit ve funkci starosty, chtěl bych touto cestou
všem kolegyním a kolegům poděkovat za veškerou spolupráci s přáním mnoha úspěchů v každodenní
práci.
(Josef Středa)

Trend, který vedoucí družstva
br. Václav Modrý st. nastavil, se domnívám, je velmi správný a přináší
své ovoce.
Na dalším sportovním zápolení,
tentokrát v Holohlavech, toto družstvo obsadilo druhé místo se ztrátou
pouhých 3 vteřin. Považuji za velmi správné naše dobré hochy Vám
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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

První společenskou událostí letošního
jara byla pomlázková zábava pod záštitou SDH Střezetice.
30. 4. 2006, proběhla u příležitosti 110
let založení SDH hasičská soutěž O pohár starosty obce. Bohaté účasti přespolních sborů a programu přihlíželo
jen skromné publikum, což jistě zavinilo sychravé počasí. Vítězně z klání vyšlo
družstvo Pšánek následované Dolním
Přímem.

Odpolední program s ukázkou profesionálního zásahu přilákal přes nepřízeň
počasí obecenstvo, především z řad domácích. Večer se pak nesl ve znamení
pálení čarodějnic, a to na dvou místech
zároveň. Tradiční dětský den, který vyšel na 28. května, měl letos dvě části.
V dopoledním bloku se konala dětská
rybářská soutěž, které se účastnilo 5 rybařících družstev z nichž vítězně vyšel
Adam Bednář.
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Odpolední blok, naplánovaný jako
řada soutěží podél cesty k lesu byl
kvůli nepřízni počasí přesunut do
sálu místního hospody. Z této části
vyšli vítězně všichni zúčastnění. Den
byl zakončeno společným opékáním
párků na dětském hřišti.

Poslední květnová sobota patřila sběru nebezpečného odpadu. Kontejnery
na nadrozměrný odpad stály v obou
obcích o měsíc dříve a lidé je naplnili
hnedle dvakrát!
Poslední společenskou událostí uplynulého období byly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Vše se odbylo pokojně na obvyklých
místech, tedy v Dlouhých Dvorech v
knihovně a ve Střezeticích v zasedací
místnosti místní hospody.
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Volební účast 74,63% přeskočila republikový průměr o více než 10%.

Jan Kučera postavil stodolu a sýpku
při čp. 2, Rudolf Bakchl domovní a
hospodářské budovy při čp. 6 a František Matoušek dostavěl svůj nový
domek čp. 51. Dále byla postavena
obecní váha nákladem 533.20 K.

Jak jsme již zmiňovali, zima odešla s
poslední březnovým víkendem, jaro
panovalo do začátku května a první
polovina května byla letní, a pak už
zase podzim s teplotami okolo 10°C.

Školní budova na Probouzí měla
mnoho závad a nevyhovovala dobře
již svému účelu, proto bylo uvažováno o stavbě nové školní budovy. Za
těchto okolností usneslo se obecní zastupitelstvo střezetické dne 12. února,
postaviti ve Střezeticích vlastní školní
budovu. Na základě tohoto usnesení
podána žádost o povolení ku stavbě k
okresní školní radě. Tato žádost byla
zamítnuta výměrem ze dne 20. května
t.r. pro nedostatečný počet dětí. Otázka stavby nové školní budovy v Probouzí vzala náhle neočekávaný vývoj.
Dne 23. dubna vyhořela probluzská
škola a bylo ihned přikročeno ku
stavbě nové školní budovy. Rozpočtený příspěvek obce Střezetic na novou
školu činil 19.000 K.

I přes toto chladné počasí se parta
sportuchtivých mladých mužů pustila do stavby hřiště na malou kopanou
ve Střezeticích a jejich úsilí je již vidět
v zelenajícím se plácku za hasičskou
zbrojnicí ve Střezeticích.

Události
V tomto období nebyl zaznamenán
žádný přírůstek.
Bohužel jsme se navždy rozloučili s
paní Helenou Demlovou z Dlouhých
Dvorů.
Významná životní jubilea oslavili
ing. Fur, paní Tichá a Novotná Marie
všichni ze Střezetic a paní Brabencová z Dlouhých Dvorů.

Informace obecního úřadu

Zlatou svatbu oslavili manželé Bednářovi ze Střezetic.

Firma EKOSTAV začala s výměnou
dlažby na chodnících na návsi ve
Střezeticích a chystá se oprava místní komunikace u statku v Dlouhých
Dvorech směrem k vlakové zastávce.

Zajímavosti z historie - rok 1910
V tomto roce bylo pokračováno ve
stavbě okresní silnice. Výdaje na
tuto stavbu činily z obecní pokladny
8.177,78 K.

Začala také instalace bezdrátového
rozhlasu a veřejného internetu na
obecním úřadě 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

Z kroniky obce Světí

Dalším bodem zasedání bylo předání
finančního daru mateřské školce pro
zrakově postižené děti „Lentilka“ v
Hradci Králové ve výši 20 000 Kč. Tyto
prostředky byly získány pořádáním 7.
obecního plesu. Dar předal osobně starosta obce pan Jiří Kulhánek ředitelce
mateřské školky paní Kašparové.

Rok 1904. Jaro bylo klidné a vlhké.
Od května nastala značná vedra. Od
5. května až do 27. září nepršelo. Tím
nastalo veliké sucho a úroda byla spálena. 21. června se ve 4 hodiny odpoledne strhlo nad krajem krupobití.
Od východu se přihnal šedý mrak a
z něj se sypaly kroupy velikosti slepičích vajec. Celý úrodný kraj se změnil
k nepoznání. Úroda byla rozbita a zatlačena do bláta. Stromy zůstaly bez
listí a ovoce. Řepa byla malá a brambory jako hrášky. Urodilo se pouze
jetelové semínko. Teplé jaro bylo také
bohaté na chrousty. Ti ožrali stromy
i keře dohola.

27. 5. 2006 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů ve Světí pro místní, ale i
přespolní děti „Dětský den“. Pořadatelé připravili bohatý program se spoustou her a soutěží. Tento „Dětský den“,
který je pořádán každým rokem, je už
vyhlášený. Důkazem toho je, že letošního soutěžení se zúčastnilo celkem 93
dětí ve věku od 1,5 do 15 let. Přičemž
naše obec má pouze 45 dětí. Všechny
děti byly spokojené, odnesly si spoustu krásných dárků a zážitků. Ke všemu
přispělo i hezké počasí. Už teď se těšíme na příští rok.

V tomto roce bylo uděleno domovské
právo Josefu Skořepovi, který pocházel
z Rozběřic. Za příslušníka obce se také
přijal Josef Šedivý z č.p. 13.
(Lenka Bednářová)

Vybavení areálu hřiště bylo posíleno o
buňku převezenou od Konzumu, aby
se vylepšilo zázemí pro konání podobných akcí.

Události v obci
Dne 26. 4. 2006 proběhlo 2. veřejné
zasedání zastupitelstva obce, kde byli
občané seznámeni s kupní smlouvou
o převodu infrastrukturního majetku,
v níž obec předává část vodovodu pro
veřejnou potřebu firmě Vodovody a
kanalizace Hradec Králové a. s..

Současně dne 27. 5. 2006 proběhly
okrskové závody v požárním sportu,
které se konaly na hřišti „Pod rozhlednou“ na Chlumu. Celkovým vítězem se
stalo družstvo ze Světí, které tak obhájilo svoje loňské vítězství.
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2. a 3. 6. 2006 se v naší obci, tak jako
všude v České republice, konaly volby
do poslanecké sněmovny. Účast byla
poměrně vysoká. K volební urně přišlo
73 % oprávněných voličů.

Co obec chystá?
Dne 15. 7. pořádá sázková kancelář
vedoucího Konzumu pana Otřísala
pro své příznivce společné posezení na
hřišti „Na Zámečku“, které bude spojeno s konzumací dobrého jídla a pití.

V sobotu 10. 6. 2006 pořádal starosta
Obce Světí hasičské závody o „Pohár
starosty obce“. Závodů se zúčastnilo
8 družstev. Vítězem poháru se stalo
družstvo hasičů z Hoříněvse. Našemu
družstvu se absolutně nedařilo a skončilo až na šestém místě!

Na období prázdnin je naplánována letos finančně nejnáročnější akce a sice
rekonstrukce cesty za kostelem.
Zasedání zastupitelstva proběhne pravděpodobně v měsíci srpnu v hostinci
„Na Zavadilce“. Kromě jiných témat
se bude řešit příprava voleb do obecního zastupitelstva, které proběhnou na
podzim letošního roku, a především
pak sestava vlastní kandidátní listiny
pro zmíněné volby!!!

Blíží se 140. výročí bitvy u Hradce Králové v roce 1866. Naše obec je součástí
naučné stezky a v souvislosti s tím byl
koncem června u kostela sv. Ondřeje
umístěn informační panel, který návštěvníkům dokumentuje válečné dění
dne 3. 7. 1866 na katastru naší obce a
zároveň krátce hovoří o historii obce
Světí.

(Lenka Bednářová)

Poslední červnovou sobotu – 24. 6.
uspořádal Sbor dobrovolných hasičů
na hřišti „Na Zámečku“ turnaj v malé
kopané mužů za účasti osmi družstev,
většinou z našeho regionu, ale i ze
vzdáleného Liberce.
K 30. 6. 2006 končí ve funkci knihovnice paní Jiřina Dolanová a na její místo nastupuje paní Jana Pauknerová.
Tímto paní Dolanové naše obec děkuje za dlouholeté vzorné vedení obecní
knihovny. Chod knihovny zůstává i nadále zachován v současném rozsahu.
(Lenka Bednářová)
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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

Na stejnou sobotu je připraveno divadelní představení v hostinci U Kabiho
ve Všestarech. Divadelníci z Předměřic
nad Labem přivezou pohádkovou hru
Cesta do pohádky a zpátky. S jakým
úspěchem byla předvedena se zmíníme také až v následujícím čísle.

Co se událo v místních částech Obce
Všestary?
V sobotu 06.května uspořádal volejbalový oddíl TJ Sokola Všestary již
X. ročník Jarního volejbalového turnaje. Turnaj byl připraven na účast
12 družstev mužů a 8 družstev žen.
Přijeli však jenom 4 družstva žen a
7 mužů. Mužstvo pořadatele skončil
na 5. místě.

(Josef Macháček)

Základní škola a mateřská škola,
Všestary - jak proběhlo jaro v naší
škole a školkách.

Ve stejnou sobotu začal i třídenní TT
Víkend, setkání příznivců modelového kolejiště. Stejně jako každý rok se
ve Všestarech sešly stovky milovníků
malé železnice.

Po dlouhé zimě se děti těšily a připravovaly na období, které je plné mimoškolních aktivit. Chlapci bojovali v
meziškolních turnajích ve fotbale. Na
hradecká hřiště vyráželi kluci od 2. tř.
až po deváťáky. Nejúspěšnější byli ti
nejmladší a sklidili obrovské ovace za
vzornou reprezentaci. Slávu naší školy
šířila i děvčata z I. a II. st. s aerobikem,
kdy družstvo vystoupilo pod vedením
manželů Bělíkových na MČR ve fitnes
týmech a obsadilo desáté místo ze 79
skupin. I jim patří pochvala a dík.

TJ Sokol Všestary uspořádal v sobotu
20.května Všestarské sobotní fitness
dopoledne 2006. I přes poměrně malou účast, ve srovnání s předcházejícími ročníky, se do cvičení fitness a jogy
zapojilo 26 cvičenek a to převážně z
okolních obcí. Dopoledne bylo zakončeno vodním aerobikem v krytém bazénu.
Další sobota 17. května patřila střelcům z kuše. Vzhledem k tomu, že již
5. ročník závodů o pohár starosty Obce
Všestary ve střelbě z kuše, se koná po
uzávěrce tohoto čísla podáme informace o jeho průběhu v příštím čísle.

Děti z prvního stupně oslavily Den
Země prací a úklidem okolí školy,
kolemjdoucí potěšily výstavou svých
výtvarných prací na „plotové galerii“.
Budoucí prvňáci si o dvou sobotách
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zkusili, jak to bude od září prima mezi
spolužáky, a sešli se s vyučujícími na
dopoledni plném her.

putování po mapě i historií, a ještě v
cizím jazyce, pořádně vytráví.
Teď už jen dokončit práci v jednotlivých hodinách, „doladit“ vysvědčení a
formu, zkusit si ještě trošku zasportovat a hurá na prázdniny!!

Tradičně k této době patří různé exkurze a školní výlety. Na výletech se
postupně vystřídaly všechny třídy a
zbrázdily křížem krážem celý kraj. Během exkurzí se vzdělávali žáci na letišti
v Čáslavi, podívali se do Židovského
města v Praze, navštívili galerie a hvězdárnu, deváté třídy se vypravily za kameny do Teplických skal, aby v praxi
zhlédly učivo z hodin přírodopisu.

Na závěr tedy ZŠ a MŠ Všestary přeje
všem čtenářům krásné a slunečné léto.
(Mgr.Dagmar Frízlová)

Obecní úřad informuje
V sobotu 22.dubna jsme v obřadní
síní Obecního úřadu přivítali 17 malých občánků. V letošním roce se narodilo 9 a 8 to stihlo ještě v loňském
roce. Ze Břízy to byli Alena Ptáčková, Filip Tesárek, Barbora Novotná
a Lukáš Špalek, z Chlumu František
Paleček, z Lípy Soňa Staňková a Šárka Trojanová, z Rozběřic Jaroslav
Kacálek a Eliška Jirková, ze Všestary
Marie Maisnerová, Jaroslav Rychtera, Lucie Nováková, Tomáš Beránek,
Michal Samek, Jana Doležalová, Diana Veselá a Šárka Mlatečková, které
na tento slavnostní akt doprovodili
nejenom rodiče a sourozenci, ale i
prarodiče, strýčkové a tety.

Děti z mateřských školek byly u zvířátek v ZOO ve Dvoře Králové. Pro
maminky si ke Dni matek připravily
dárky, podnikly výpravy za medem a
zvířátky do okolních vesnic. Na Chlumu stihnou ještě před koncem školního roku opékat buřty a prožít i noc s
pohádkami v budově školky. V obou
školkách proběhne slavnostní rozloučení s předškoláky.
Svátek dětí vyvrcholil odpolední přehlídkou zájmové činnosti žáků, kdy si
pro rodiče a ostatní přátele školy připravili, co už se v kroužcích naučili a
co je baví. Myslíme si, že to bylo krásně
strávené odpoledne a všichni jsme byli
nadšeni šikovností našich dětí.

Hospodaříme dobře s odpady? Na
přelomu měsíce dubna a května přistavila společnost RUND ve všech
místních částech kontejnery na velkoobjemový odpad za jehož likvidaci obec uhradila fakturu ve výši

Nesmíme zapomenout ani na nedílnou součást školy, na školní jídelnu,
kde nám paní kuchařky zpříjemňovaly výbornými obědy „těžkou“ školní
práci.Vždyť při násobilce, pravopisu,
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bylo zprovozněno za podpory Královéhradeckého kraje v loňském roce.
Zatím provizorně bylo dokresleno i
parkovací místo pro držitele ZTP.

51.293,- Kč. Následně byl proveden i
sběr nebezpečného odpadu, za který
bylo obci vyfakturováno 31.060,- Kč.
K volbám do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky, které se
uskutečnily ve dnech 2. a 3. června
2006 přišlo ve všech šesti volebních
okrscích celkem 909 voličů (74,1%)
ze 1225 registrovaných voličů. Jeden
hlas byl neplatný. Výsledky odpovídaly výsledkům celkového sčítání:
329 hlasů ODS, 268 hlasů ČSSD,132
hlasů KSČM, 67 hlasů KDU-ČSL, 43
hlasů Strana zelených, 26 hlasů SNK-EU. Pro dalších deset stran, které
dostaly důvěru, hlasovalo méně než
10 voličů. Těmito volbami však volební rok nekončí a určitě se sejdeme
ještě na podzim u komunálních.

V současné době se ještě připravuje
dodatečně dárek dětem k jejich mezinárodnímu dni. Budou to, i když
zatím pouze v ústních částech Všestary, Bříza a Lípa, dětská hřiště.

Co se chystá?
Konečně by mělo po papírové válce
dojít k realizaci prodloužení vodovodu z Rozběřic na Hejcmanku. V
přípravě projektu „Všestary - Kanalizace a ČS“ (ČS – čerpací stanice)
spějeme do stádia kdy budou projednány všechny majetkoprávní vztahy
takovým způsobem, který umožní
vydání územního rozhodnutí. Je zadáno zpracovaní další projektové
dokumentace a to na rekonstrukci
chodníku v centrální části Všestar
a budou připraveny podmínky pro
zadání projektové dokumentace na
výstavbu chodníku ve Všestarech u
výpadovky na Střezetice. Ještě zbývá
jeden projekt, který není zrealizován a to „Solární ohřev teplé vody v
krytém bazénu“. Projekt je ve stádiu
kdy se zpracovává Energetický audit,
který ještě před dokončením navrhuje pro větší životaschopnost další
vylepšení.

Z investičních akcí, které byly naplánovány na letošní rok byla zahájena
rekonstrukce chodníku na Lípě, který
přímo navazuje na přechod přes komunikaci I/35, která prochází místní
částí. Termín dokončení byl stanoven s ohledem na konání 140.výročí
prusko-rakouské války, tak aby v neděli 2. července, v době kdy očekáváme zvýšenou dopravní zátěž, bylo
již vše hotovo a uklizeno. V termínu
bylo předáno k užívání parkoviště ve
Všestarech u zdravotního střediska.
Se svou kapacitou 15 parkovacích
míst bude využíváno i návštěvníky
bazénu, alespoň doufám, pro které
byl vybudován i chodník podle veřejně přístupného sportoviště, které

(Josef Macháček)
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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 a sportovní kalendář
Seznam akcí za Hořiněves:

Čistěves:

16. 6. 2006 Hořiněves - Noční soutěž
v požárním sportu

Hostinec „U polních myslivců „ uvádí
v rámci cyklu Hluboká brázda pásma
vzpomínek a písní z desek z historie
československé pop-music v těchto termínech:
Sobota 15. 7. Slunečný hrob Vládi
Mišíka.
Sobota 29. 7. Čestný občan města
ER Michal Prokop.
Pátek 18. 8. Pieta Karla Kryla.
Pátek 8. 9. Klokočí divadla Semafor.
Pátek 6. 10. Árie měsíce
Waldemara Matušky.
Pátek 27. 10. Černá kára Evy
Olmerové
Pátek 24. 11. Mistrál Karla Gotta.
Pátek 15. 12. Já ráda vzpomínám
Hana Hegerová

24. 6. 2006 Hořiněves - Memoriál
Karla Fejka v Malé kopané
29. 6. 2006 všechny obce - začátek
oslav 140. výročí války
1866
5.- 6. 7. 06

Hořiněves - Memoriál
O. Rejfka a J. Vejpravy
– Turnaj staré gardy
– fotbal

12. 8. 2006 Hořiněves - O pohár
starostky: soutěž v požárním
sportu

Plánované akce Neděliště:
29. 7. 2006 Turnaj v malé kopané
na místním fotbalovém
hřišti.
18. - 20. 8.

Začátky vždy v 18,30 hodin. Pořady
připravuje a uvádí Jaroslav Balcar z
Čistěvsi.

Výstava místních
chovatelů drobného
zvířectva.

26. 8. 2006 Obecní úřad
uspořádá dětský den
aneb rozloučení s
prázdninami.
Počátkem srpna začne další ročník
fotbalové 4.A třídy.
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Inzerce

K VAŠEMU KUŘÁTKU - K VAŠEMU SELÁTKU
NĚKOMU K SVÁTKU - I TCHÝNI NA PAMÁTKU
JEN VÍNO OD NOVÁKŮ
stáčená vína do vlastních nádob z Mutěnic, lahvová
vína naše i zahraniční, perlivá vína i bezalkoholická
Jiří Novák
Rosnice 60
tel. 606 560 208
e-mail: jiri.mag@email.cz
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