Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
Ostatní zařízení zpětnému odběru nepodléhají a jejich likvidace je hrazena
za smluvní ceny obcí.

Co je nového a co se chystá?
V současné době se zpracovávají a připravují podklady nutné pro vyřízení
dotace ze SROP a úvěru pro financování
projektu „Veřejná internetizace a veřejný rozhlas obcí památkové zóny 1866“,
do kterého se zapojily mimo Maslojed a
Sendražic všechny členské obce mikroregionu. Projekt přinese do obcí nejen
další místa s veřejně přístupným internetem, který bude k dispozici většinou
na obecních úřadech nebo knihovnách,
ale i veřejný rozhlas, který bude fungovat nejen lokálně jako obecní ale i v
rámci celého mikroregionu a bude nositelem aktuálních informací. Rozpočet na tento projekt je 3 002 377,- Kč a
dotacemi by měl být podpořen částkou
2 552 020,- Kč. Realizace by měla být
ukončena v první polovině roku 2006.
Zpracování dokumentace pro podání
žádosti se uskutečnilo s finanční podporou Královéhradeckého kraje a to ve
výši 70,- tis. Kč. celkové náklady této
části projektu byly 120,- tis. Kč.

Vzhledem k informacím, které prošly
sdělovacími prostředky, o platnosti a
neplatnosti občanských průkazů, sděluje Ministerstvo vnitra, odbor tisku a
public relations, že občanské průkazy
vydané od 1.1.2005 do 31.8.2005 jsou
platné. O ostatních průkazech, tedy i
nadále platí, že platnost průkazů vydaných do 31.12.2005 je nutno vyměnit
do konce letošního roku.
(Josef Macháček)

Novinky v legislativě
Novelizace zákona č. 185/ 2001 Sb. o
odpadech, přinesla změny související s
nakládáním s vyřazeným elektrotechnickým odpadem. Zpětnému odběru
podléhají pouze výrobky (elektronická
zařízení), které jsou kompletní (tzn. bez
chybějících součástí, sejmutých krytů, chybějících vypínačů, šňůr apod.).
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Všestary
1. září se uskutečnil první zásah JPO
Chlum s novým hasičským vozidlem
LIAZ 101 CAS 24. Premiéra se konala
mimo území našich obcí a to ve Mžanech. Současně s ním mělo premiéru při
stejném požáru i staré vozidlo, které nyní
slouží hasičům právě ve Mžanech. Nová
technika si vyžádala i úpravu garáže, která bude dokončena v polovině října.

Co se událo?
Cvičiště sokolu Chlum je jednou z nejfrekventovanějších ploch v našem okolí. Mimo využití při soutěžích hasičů a
při vzpomínkových oslavách válečných
událostí v roce 1866 se zde konaly 9.7.
závody Selské jízdy v parkurovém skákání a 27. 8. se u nás sešli sportovní
střelci z kuše z celé republiky na IV. ročníku soutěže ve střelbě z kuše „O pohár
starosty obce Všestary“.
Byla ukončena přestavba školní kuchyně v MŠ na Chlumu a po prázdninách se
začaly obědy dovážet ze školní kuchyně
ve Všestarech. V souvislosti s tímto došlo i ke změně v systému vaření obědů
pro cizí strávníky. Obědy jsou připravovány do odpovídajících přepravních
nádob a distribuovány „obědovým vozidlem“. V době uzávěrky tohoto čísla
se rozváží obědy pro 20 strávníků, kteří
jsou z Chlumu, Lípy, Rozběřic a Břízy.
Obědy jsou nabízeny v ceně 40,50 Kč.
Pro důchodce obec Všestary příspívá
11,- Kč na jeden oběd. Za dovoz oběda
je stanoven poplatek ve výši 5,- Kč za
jeden oběd a za zapůjčený jídlonosič je
vybírána vratná záloha 500,- Kč.
I další investice je spojena s Chlumem
a jedná se o opravu místní komunikace
kolem rybníka. Současně s komunikací
byly provedeny opravy vjezdů a byl také
opraven chodník k hasičské zbrojnici.
Dodavatelská firma SOVIS spol.s r.o. se
ještě vrátí na provedení dokončovacích
prací, které jsou závislé na realizaci přestavby hasičské zbrojnice.

24.9. proběhla soutěž požárních družstev „O pohár starosty obce Všestary“.
Bohužel termín uzávěrky je těsně před
konáním, takže výsledky budou až v
příštím čísle zpravodaje.
(Josef Macháček)

Dne 3. 9. se konala na hřišti pod rozhlednou hasičská soutěž u příležitosti
120. výročí Sboru dobrovolných hasičů Lípa. Zúčastnilo se jí 8 družstev
mužů, 3 družstva žen a 3 družstva dětí,
které reprezentovaly Sbory dobrovolných hasičů ze Břízy, Hořiněvse, Chlumu, Lípy, Nedělišť, Rozběřic, Střezetic,
Světí a Všestary. Soutěž byla rozložena
na dvě disciplíny a to na útok požárního družstva a na štafetu dvojic. V útoku
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v kategorii muži zvítězilo družstvo ze
Střezetic. Dále pak následovala družstva z Hořiněvsi, Světí, Lípy, Všestar,
Chlumu, Břízy a Rozběřic. V kategorii
žen byly nejlepší dívky z Hořiněvsi. Za
nimi pak ze Všestar a Nedělišť. V kategorii mladých hasičů skončila družstva
v pořadí Chlum, Rozběřice a Bříza.

v následujícím pořadí: Titanik Pardubice, Čistěves, Auto KNB a Lípa. Pořadatelem bylo zajištěno posezení s občerstvením přímo na hřišti. V hezkém
počasí přišlo mnoho příznivců malé
kopané, které tímto zveme i na příští
ročník.

Touto cestou SDH Lípa děkuje všem
uvedeným sponzorům: Obec Všestary;
Degussa Chrudim – přední výrobce a
dodavatel stavebních hmot a speciálních systémů pro stavební praxi; ZD
Všestary; Reling; Autobazar KNB; Statek Dlouhé Dvory; Petr Vondrus, Lípa
-voda, topení, plyn; Šolc, Lípa – zednické práce, SDH Chlum.

Co se chystá?

(Autobazar KNB Lípa 3)

Byla započata úprava plochy v areálu
základní školy a krytého bazénu, kde za
finanční podpory Královéhradeckého
kraje vznikne veřejně přístupné sportoviště, které má dvě hřiště pro volejbal
nebo nohejbal a jedno hřiště na malou
kopanou. Už bez podpory jsou připraveny na základě požadavků z jednotlivých místních částí, věci na dovybavení
i dalších hřišť.

(Radovan Dvořák)

V sobotu 10.9. se uskutečnil již III.ročník
turnaje v malé kopané o pohár „Jana Trčky z Lípy“, který pořádal Autobazar KNB
Lípa, 3. turnaje se zúčastnilo pět mužstev
z Královéhradecka a Pardubicka. Zahajovací utkání bylo tradiční derby mužů z
Lípy, svobodní proti ženatým.

Byla provedena projektová příprava
na opravu chodníků a vjezdů na Lípě
(1.150,- tis.Kč), která by měla řešit problémy s dešťovými vodami na komunikaci směrem na Čistěves. Ve Všestarech
je připraven projekt na vybudování 15
parkovacích míst (450,- tis.Kč), která by měla vzniknout nad zdravotním
střediskem. Poslední je oprava návsi ve
Bříze (4.050,- tis.Kč), do které spadá i
místní komunikace a chodník kolem
hasičské zbrojnice.
Blíží se také tradiční setkání seniorů,
které bude letos pravděpodobně vzhledem ke změně provozovatele hospody
Na Bojišti na Chlumu uspořádáno v jiných prostorách.

Letos vyhráli svobodní. Vítězem turnaje se stalo družstvo Dlouhých Dvorů
a nejlepším střelcem byl vyhodnocen i
kapitán tohoto mužstva Petr Brabenec.
Na dalších místech se umístily družstva
3

né)

Sendražice
Co se v obci událo od posledního
příspěvku:

tak i u obecního hostince, do kterého
při větších deštích zatékalo.

16. července proběhly oslavy 75. výročí
založení místního Sboru dobrovolných
hasičů. Po průvodu celou obcí za účasti
celkem 11 družstev z toho 8 družstev
mužů a 3 družstev žen proběhla soutěž, „O pohár starosty obce“. Po celkem
vyrovnaných výkonech se jednotlivá
družstva umístila takto:

Obci se též podařilo zakoupit loďku, ze
které se dařilo vytrhávat žabinec a řasy
na Poldru, nad požární nádrží a to z
důvodu toho, že se obci nepodařilo sehnat ryby „Amury“, které by toto jako
býložravci dokázali zlikvidovat sami.
V tomto příspěvku bychom byli velmi
rádi, kdyby jste nám mohli jakoukoliv
radou pomoci. Loďka, ale v žádném
případě v tomto úkonu nezahálela, neboť kdo měl zájem, mohl se na této loďce povozit, zapádlovat si a podobně, a
to za doprovodu dospělého občana.

u mužů:
1.místo obsadilo SDH Holohlavy
2.místo obsadilo SDH Neděliště
3.místo obsadilo SDH Sendražice

Obec Sendražice se má na co těšit. Zastupitelstvo obce podpořilo výstavbu
„Autocrossového areálu“, který by měl
sloužit i motocrossovému, ale i cyklocrossovému sportu.

u žen:
1.místo obsadilo SDH Hořiněves
2.místo obsadilo SDH Račice
3.místo obsadilo SDH Neděliště

Dále obec provedla zajištění obecního
skladu proti vloupání.

23. července uspořádal Sokol Sendražice, oddíl kopané, soutěž v malé kopané
za účasti 24 družstev.

(Josef Středa, starosta)

A výsledky? Na 1. místě skončilo velice
ambiciózní mužstvo sousedních Nedělišť, 2.místo obsadilo mužstvo Plačic
a 3.místo mužstvo FC Unitet Hradec
Králové.
O zajímavou podívanou se zasloužilo
i pěkné počasí. Škoda, že nepřišlo více
občanů, neboť se dalo na něco dívat.
Obci se mezi tímto podařilo opravit
střechy, a to jak u obecního obchodu,
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Benátky
Něco z historie obchodu v obci

Prodejna dnes

Ladislav Šolc kromě soukromě hospodařícího zemědělce měl hostinec a
obchod se smíšeným zbožím, po roce
1948 obchody přecházely do socialistického sektoru, stala se vedoucí prodejny
u Šolců Marie Černá z Hořiněvse.

Stále se snižujícím se počtem nakupujících a omezením množství nakupovaného zboží (pro velký nákup si většina
obyvatel obce dojela do Hradce Králové)
a také díky zvýšeným nárokům na drobné podnikatele se rozhodla p.Krušinová
ukončit svoji činnost v obchodě. Obecní
zastupitelstvo nenašlo náhradního provozovatele obchodu a tudíž byl obchod
uzavřen. Jako náhrada byla domluvena
zastávka autobusu Hypernovy 1x týdně.

Prodejna u Šolců začala nevyhovovat,proto obec za vedení Josefa Škvrny rozhodla postavit novou a moderní
prodejnu na pozemku R. Neumana čp.
10. Se stavbou bylo započato v r. 1971.
Stavba byla zařazena do akce Z a veškeré práce provedli občané z obce za
vedení p.Škvrny z čp. 31.

Současnost
Jakožto malá obec máme pro letošek
prioritu výstavbu inženýrských sítí
k parcelám směrem na Máslojedy/
el. energie, plyn, kanalizace, abychom
napomohli zvýšení počtu obyvatel v
naší obci. Jsme ve fázi, kdy byla dokončena projektová dokumentace a
čeká se na stavební povolení.

Okresní národní výbor v Hradci Králové dotoval tuto akci částkou 150 tisíc Kč. Od obce tuto prodejnu koupila
Jednota v Novém Bydžově. Po vybavení inventářem a zbožím se od začátku
dubna 1973 prodává. Průměrný měsíční obrat je v prodejně 85 tisíc a prodejna je dobře zásobena.

(Helena Forstová)
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Čistěves
Postupně byly nakupovány další hospodářské stroje: pohrabovačky, plečka na řepu, ježkové brány a ledkovač.
Mimo tuto činnost inkasovalo strojní
družstvo pro „Svaz“,později „Východočeskou elektrárnu“platby za odevzdaný
elektrický proud.

Hospodářská družstva (pokračování)
V r. 1915 za I.světové války nařídila
tehdejší vojenská správa malým elektrárnám odevzdat olovo z akumulátorových baterií pro válečné účely. Po
dlouhém jednání, kdy již odevzdání
olova a tím zastavení elektrárny bylo
neodvratné, sjednalo družstvo dodávku elektřiny od „Svazu hospodářských družstev pro konzum elektrické energie v Hradci Králové“. Tento
svaz se ustavil v roce 1911 a odebíral
proud z městské elektrárny na Labi
též v roce 1911 postavené.Jednalo se
však o postavení primérního vedení
v délce 13 km, jež by bylo pro jednu
obec velmi nákladné.

(Z kroniky vypsal Ing.Miloslav Zykl)

V uplynulém období pokračovalo v
obci osazení zelených ploch obrubníky.
Byla provedena zdařilá oprava „Božích
muk“na návsi, dále natřena fasáda obchodu sytě žlutou barvou a vchod do

V této situaci se ocitl i blízký Harachův
cukrovar v Sadové byla zřízena linka do
Sadové, postaven transformátor před
budovou mlýna a 1.listopadu 1916 bylo
provedeno připojení z Hradce Králové
zařízení z vlastní elektrárny zrušeno a
prodáno,budovy náležející strojnímu
družstvu prodány družstvu sušárenskému. Pro pohon strojů v sušárně a
mlýně byl instalován velký elektromotor(50kw). Pro konzumenty byl dodáván proud o napětí 220 V.
V roce 1930 zesílena sekundární síť na
napětí 220 – 380 V.
Po této rekonstrukci měli téměř všichni
rolníci vlastní elektromotory a družstevní elektromotor byl prodán.V Čistěvsi bylo pak v provozu 25 elektromotorů.
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bytu v této budově byl zateplen dřevěným přístřeškem. Spolu s nedávnou
opravou památníku obětí I.světové
války a pečlivě udržovanou zelení tyto
aktivity dodávají návsi pěkný ráz, což
kvitují projíždějící cykloturisté.

Na tradičním turnaji v malé kopané
„O pohár Jana Trčky z Lípy „jenž se
konal na hřišti Pod rozhlednou bojoval i tým Čistěvse.Vypadl až na
penalty, což je povzbuzením k další
činnosti.

Po kratší přestávce byl znovu otevřen
obecní obchod ,novou nájemnicí je
paní Iva Brejlová, díky níž mají občané opět možnost nakupovat v obci.

Tady musíme konstatovat ,že v obci
chybí činnost spolků ,nyní kdy se pořádaly oslavy výročí založení hasičských sborů, Čistěves chyběla.

Skrytou vadu v kanalizaci před domem č.13 se podařilo najít až po odkrytí silničních kostek a zeminy. Při
opravě byla udělána i nová šachta a
vpusť pro dešťovou vodu .

Ing. Anna Ludvová děkuje za vydatnou pomoc při zpracovávání příspěvků do zpravodaje panu Jaroslavu Balcarovi, Tomáši Lelkovi a Ing.
Miloslavu Zyklovi.
(ing.Anna Ludvová)

Poslední prázdninový víkend se konala na hřišti rozlučka s prázdninami, přičemž jsme zaregistrovali nové
branky se sítěmi.
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Světí
kraji silné krupobití, které nadělalo
mnoho škody na ovocných stromech
a obilí. Jinak byl rok příznivý, zhojily
se škody, takže úrody byla všeobecně
dobrá. 26. května se spustil velký lijavec, který zatopil pozemky a budovy v nižších místech položené. Velký
příval vody způsobil povodně.

Zajímavosti z historie

Podzim byl nebývale pěkný a teplý,
takže ještě 13. prosince kvetly na zahrádkách růže a jiné květiny.

Rok 1870 - zima byla tohoto roku
dlouhá a tuhá. Bylo mnoho sněhu,
který z jara pozdě roztál, takže se
dlouho začalo s jarními pracemi.

Rok 1873 - zima byla toho roku krátká, ale tuhá. Dne 15. března se již začalo se setím obilí. Krásné počasí trvalo do 23. dubna. Dne 24. dubna až
do 2. května přišly silné mrazy, které
spálily květy na stromech i len, který
právě vzcházel. Na to se dostavilo veliké sucho. Za celé letní období přišel
větší déšť jen 12. června. Od té doby
zapršelo až v září. Důsledkem velkého sucha byla velká neúroda. Neúroda byla příčinou drahoty.

Dne 11. ledna byla ve zdejším kraji
silná vichřice, která opět nadělala velké škody na stromoví a staveních.
V tomto roce se schylovalo k válce
Francie proti Prusku a státům německým. K této válce však nedošlo.
Počínaje rokem 1870 bylo zavedeno
vybírání školních přirážek od všech
poplatníků obce. Školní přirážky
měly nahradit dosavadní placení „sobotálesů“, který si do roku 1870 vybíral sám učitel.

Rok 1874 - v tomto roce byla skutečně
tuhá zima. Sněhu napadlo na 2 lokte,
proto byly všechny cesty nesjízdné
a tak se dalo jezdit pouze na saních.
Jaro začalo poměrně dlouho a k tomu
bylo velmi studené. Dne 16. května
padal ještě sníh. Ani v tomto roce nebyla úroda nijak zvláštní.

Rok 1871 - platy čeledě – statný čeledník měl ročně mimo stravu 20 zlatých
a nějaké přídavky na prádlo. Statná
děvečka dostávala ročně 16 zlatých.
Přídavkem dostávali 25 loket domácího plátna na košile, bochník chleba.
Úroky z půjček byly 6 až 7 % ze 100
zlatých.

(čerpáno z kroniky obce Světí)

Rok 1872 - dne 20. května se na Velikonoční pondělí strhlo ve zdejším
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Události v obci

Co obec chystá?

25. 6. 2005 se na hřišti „Na zámečku“
uskutečnil turnaj v malé kopané za
účasti 8 družstev. Naše mužstvo obsadilo cenné druhé místo za vítěznými Nedělištěmi. Na přelomu června a
července byla osazena střecha kostela
sv. Ondřeje okapy.

5. 10. 2005 se bude konat 5. veřejné
zasedání zastupitelstva obce v hostinci „Na Zavadilce“, 6. veřejné zasedání
proběhne v prosinci.
Na prosinec se chystá Mikulášská nadílka pro děti a předvánoční posezení
s důchodci.

15. 6. 2005 byl obci schválen Územní plán.
Dne 21. července 2005 proběhlo 4. veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Hlavní náplní zasedání byla nápravná opatření k auditu za rok 2004.
8. srpna 2005 byla zahájena oprava ulice „k Volfovým“. Oprava byla
ukončena vzhledem k častým dešťům
o zhruba čtrnáct dní později. Konečná úprava ploch přiléhajících k silnici
bude provedena na jaře 2006. Celková cena přesahuje 800 000,- Kč.
V průběhu července až září probíhaly
restaurátorské práce na Pomníku padlých v 1. světové válce. Zrestaurované
dílo bylo starostovi obce předvedeno
21. 9. 2005.
Dne 25.9.2005 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů pro místní občany
posvícenskou zábavu. Družstvo hasičů se v letním období zúčastnilo jedenácti soutěží v požárním sportu.
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Máslojedy
Po čtvrté v tomto kalendářním roce a
zároveň poprvé v novém školním roce
se opět setkáváme s informačním zpravodajem našeho Mikroregionu.

cházku lesem Svíbem. Odborný výklad
zajistil pan Chvojka z Muzea v Hradci
Králové. A tak jsme měli i přes nepřízeň
počasí možnost strávit příjemné odpoledne, kde se každý dozvěděl mnoho
zajímavého nejen o válce, jejích příčinách a důsledcích, ale hlavně o bitvě v
lese Svíbu. Vzhledem k tomu, že někteří
projevili i konkrétní zájem o možnosti
jak pomoci při údržbě pomníků a jejich
okolí, dozvěděli jsme se, jakou formou
i my můžeme být v případě potřeby nápomocni.

V naší obci se jednou z nejvýznamnějších událostí stala oslava hasičství v
Čechách. Hasičský sbor v Máslojedech
pamatuje již více než 120 let a to je určitě věk, který si zaslouží pozornost.
Na hřišti, kde se celá akce konala, byla
vystavena hasičská technika, včetně
zrekonstruované obecní hasičské stříkačky z roku 1885. Výroční den začal
soutěží hasičských sborů, po té jsme
všichni měli možnost shlédnout historickou hasičskou stříkačku obce Plačic
v akci, samozřejmě taženou koňským
spřežením. Odpoledne nám profesionální hasičský sbor názorně předvedl,
jaký pokrok učinilo hasičství u nás.
Celý den byl doprovázen zábavou pro
děti, dostatkem pití a jídla pro všechny.

Týden na to jsme se sešli na vojenském
hřbitově v obci. A tak zatím co jedni
řešili vhodnost prostor pro sportovní
vyžití, jiní si užívali nedělní odpoledne, našlo se několik nadšenců, kterým
nebylo zatěžko obětovat svůj volný čas
a zkulturnit okolí pomníků. Výsledek
určitě stojí za to.
Nezbývá než se těšit na hojnější účast
spoluobčanů při dalších akcích podobného charakteru.

Vzhledem k tomu obec vynaložila nemalé finanční prostředky na práce jako
je sekání trávy, úklid chodníků, okolí
autobusových zastávek a obecního úřadu. Rozhodně bychom se tedy měli každý zamyslet nad tím, jak vypadá okolí
našeho domu. Třeba stojí za to něco vylepšit, zdokonalit, upravit, některé věci
dát z dohledu ostatních…
Při rekapitulaci minulých dnů bych
také ráda připomněla dvě nedělní odpoledne, která někteří z nás věnovali
vzpomínce na válku z roku 1866. První
týden mohl každý z nás absolvovat pro10

Střezetice
domku paní Lorenzové , s přestavbou
prodejny na rodinný domek výrazně
pokročil p. František Kolovratník ml. a
z postupu prací je zřejmé, že do zimy
bude pod střechou. Před dokončením
je již také novostavba domku pana Černohouse.

Léto – nevím, jestli se letošní léto dá létem vůbec nazývat, neboť počasí se nepříznivě podepsalo snad všude. Teplotní průměr se za oba prázdninové měsíce
nepřehoupl přes 20° C, nerovnoměrné
zrání posunulo žně až do srpna resp.
na samý jeho konec. Kdo nestihl sena v
květnu, druhá příležitost se naskytla až
v posledním srpnovém týdnu.

Činila se i správa silnic a vysázela po
Střezeticích nové značky a co se bezpečnosti provozu týče, u č.p. 28 bylo
osazeno zrcadlo, aby usnadnilo výjezd z ulice od OÚ, kde už se nehoda
stala.

Na stavební ruch bylo ale i počasí krátké. Ve Střezeticích začali stavbu domku
manželé Bednářovi ml. v místech bývalé stodoly u č.p. 39, p. Munzar demoloval stodolu u č.p. 9. Dům č.p. 12 paní
Hesounové byl opatřen novou fasádou,
též i č.p. 72 manželů Šafkových. Stavení
p. R. Novotného, č.p. 16 dostalo novou
střechu.

Další akcí byla instalace nové plakátovací plochy, probrání příkopů a zřízení
propustku pod cestou u domku manželů Kotkových – to vše ve Střezeticích. V
Dlouhých Dvorech byla opatřena nátěrem kaplička, která přispěla výrazně k
zlepšení prostranství na návsi u dětského hřiště.

Na střeše se pracuje i v Dlouhých Dvorech, a to u paní Krivákové. Záclony v
oknech jsou už k vidění v novostavbě
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postavila obecní domek, v němž byla
zřízena hasičská zbrojnice a jedna
obývací místnost. Náklad na toto činil celkem 1 198 K 71 hal.

Zajímavosti z historie rok 1905
17. ledna skončilo funkční období
obecního starosty Václava Noska a po
něm se úřadu ujal Václav Souček a opět
se opakuje stará historie, nové spory
obecního zastupitelstva s bývalým starostou. Také ve funkci obecního pokladníka nastala změna.

Sbor dobrovolných hasičů konal 6
cvičení praktických a 5 teoretických,
účastnil se okrskového cvičení na župním sjezdu v Kunčicích a na dvou církevních slavnostech v Probluzi.

13. května byla povolena hostinská činnost Václavu Havlasovi v č.p. 43. Týž
den byl obecním výborem jmenován
čestným občanem obce Střezetic kníže Jiří Lobkowicz, zemský maršál království českého. Jmenování bylo částí
kolektivní akce, prováděné ve všech
obcích soudního okresu nechanického. Jmenování bylo čestnému občanu
oznámeno telegraficky, za depeši bylo
zaplaceno 1K 68 hal.

Události
V uplynulém období se postarali o
nové občánky manželé Kratochvílovi
ze Střezetic o dceru Kateřinu a manželé Hopjanovi z Dlouhých Dvorů, kteří
jako první přivítali na svět dceru Jitku a
8. července vstoupil do svazku manželského p. Daniel Krivák.

29. srpna obecní výbor žaloval Františka Demla pro urážku na cti a vyloučil
jej z obecního zastupitelstva.

Plánované akce
Na první prosincový víkend je plánována Mikulášská nadílka pro děti s večerním posezením a kulturním pásmem
pro dospělé.

14. března bylo dáno povolení ku
stavbě domovního a hospodářského
stavení č.p. 2 Janovi Fialovi. Obec
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V Hradci Králové červenec 2005

ných vojenských hrobů jak pruských
tak rakouských vojáků. U obce Střezetice se odehrála největší bitva vojenské
jízdy 19. století.

Vážení spoluobčané obcí farnosti
Probluz , milí přátelé !
Chtěli bychom Vás tímto seznámit s
probíhající opravou (záchranou) kostela v obci Probluz, který je již dlouhá
léta farním kostelem pro Vaši farnost,
do které patří také Vaše obec. Tento
kostel patří mezi jednu z mála cenných
kulturních raně barokních památek v
okolí města Hradec Králové. Jedná se
o stavbu, která byla postavena našimi
statečnými, pracovitými a skromnými
předky již v druhé polovině 17. století a vypíná se tedy nad krajem již přes
300 let. Zřejmě všichni dřívější i většina dnešních obyvatel z našich obcí tuto
stavbu znali a znají z přímé a často i
pravidelné návštěvy. V současné době
jsou z tohoto posvátného historického
prostoru, který nezničily ani těžké boje
prusko-rakouské války v roce 1866,
vypravovány za hojné účasti veřejnosti
především rozloučení s našimi blízkými. Dále jsme přesvědčeni, že velký význam má tato stavba jako odkaz našich
předků minimálně stejně, jako například stavba školy apod.

Kostel je ve velice špatném stavu - především střecha lodi a sakristie. Klempířské prvky již vlastně neexistují, některé
trámy střešní vazby jsou již za prahem
své životnosti, střešní krytina je značně
poškozena stářím a do střechy zatéká
atd…. Tento stav je odborníky označován za havarijní. Střecha byla přeložena
a velice úsporně opravena nákladem
farnosti asi před 11 lety. V tomto období se také podařilo s příspěvku bývalého
obyvatele obce rodáka z Probluze , dnes
bytem v Kanadě, opravit skromným
způsobem vnější omítky kostela věže
(omítka padala před vstup do kostela a
ohrožovala návštěvníky) a také střechu
a klempířské prvky věže a nejnutnější
elektroinstalaci v kostele nutnou pro
provoz kostela. V roce 2004 se podařilo získat příspěvek na opravu ve výši
250.000,-Kč ze zdrojů Královéhradeckého kraje. Další částkou 45.000,-Kč
přispěly – dvě zúčastněné obce podporující tuto opravu, obec Dolní Přím
a obec Střezetice. Farnost přispěla částkou 60.000,-Kč. Ještě v tomto roce byla
tedy provedena I. etapa opravy střechy
za výše uvedené finanční prostředky
celkem tedy asi 355.000,-Kč.

Kostel se nachází na protilehlé straně mělké mírné kotliny naproti vrchu
Chlum. V tomto celém prostoru proběhla největší bitva Prusko-rakouské
války v roce 1866 známá jako bitva u
Hradce Králové (tenkrát vojenská pevnost, jako Terezín, Josefov apod.). Kolem kostela se nachází několik význam-

Celková plánovaná částka na opravu
střechy však činí dle zpracovaného rozpočtu minimálně 1.135.000,-Kč.
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Na dokončení opravy zbývá tedy
780.000,-Kč. Věříme, že se dobrým
výběrem firem a případně alespoň
částečnou prací zdarma podaří tuto
částku snížit.

krytinu….. a případnému poškození krytiny při dodatečných opravách omítek. Na toto by bylo třeba
asi 40.000,-Kč.
Příspěvky a dary můžete zaslat na
účet farnosti č. 188 987 520 číslo
banky 0300 ČSOB a.s. pobočka Hradec Králové variabilní symbol 777
případně pokud potřebujete potvrzení pro účely odpočtu – snížení daňového základu – při výpočtu daně
z příjmu bude Vám vystaveno potvrzení na oznámené jméno s udáním bydliště a rodného čísla.

V roce 2005 je možné počítat s těmito
finančními prostředky :
1) Příspěvek Královéhradeckého kraje 200.000,-Kč
Již bylo schváleno Zastupitelstvem
Královéhradeckého kraje.
2) Diecézní fond na opravu kostelů
Biskupství královéhradeckého
50.000,-Kč

Děkujeme Vám velice za Vaši pomoc, prosíme o laskavé posouzení
naší žádosti a prosby i za jakýkoliv
případný příspěvek. Děkujeme Vám
a vyjadřujeme Vám hlubokou vděčnost také za Vaši přízeň, obětavost,
pomoc a podporu.

Již bylo schváleno příslušnou komisí.
3) Příspěvek farnosti z vlastních
zdrojů 110.000,-Kč
4) Příspěvek obcí Dolní Přím a Střezetice 40.000,-Kč

Za farnost Probluz
Administrátor P. Mgr. Jaroslav Brožek

Celkem tedy zatím 400.000,-Kč. Na
dokončení opravy střechy lodi kostela
včetně malé stříšky sakristie by mohlo stačit pokud nedojde k nepředvídaným dalším závadám v konstrukci
krovu apod. 450.000,-Kč.

Římskokatolická farnost Probluz,
farní úřad Wonkova ulice
Hradec Králové 500 02
Telefon: 495 220 038

Dále by bylo velice vhodné před výměnou krytiny na stříšce sakristie
opravit vnější omítky právě alespoň
nad touto stříškou, aby nedocházelo k padání staré omítky na novou

Vikář Královéhradeckého vikariátu
P. Mgr. Petr Boháč
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Neděliště
Dne 4. února 1903 – nové jeviště pořízeno a přišlo na K 446.52 a vykazuje se
na pořízení jeho následující vydání, jež
učiněno k přiznání k pojištění u banky
„Slávie“.

Neděliště a ochotnické divadlo
2. část
Jelikož staré jeviště nedostačovalo
svému účelu, pomýšleno na pořízení
jeviště nového a konána za tím účelem schůze aktivnářů ochotnického
divadla dne 9. května 1902 v hostinci
Čeňka Bohdaneckého. Na této schůzi
bylo rozhodnuto, staré jeviště prodati
ve prospěch jeviště nového a k prodeji
zvoleni byli páni Václav Láša a František Holštejn. Na to konaná schůze dne
19. května 1902 v hostinci u Ságnerů,
na které kromě jiného bylo usneseno,
by spolek divadelních ochotníků zřízen
byl a to v čase nejbližším a skládati se
má ze členů: I. čestných, II. zakládajících, III. činných a IV. přispívajících.

Přišel však 26. červenec 1914 a s ním
první světová válka, čtyři léta trvající a
také i po tuto dobu trvající nečinnost
místního ochotnického spolku.
26. ledna 1919 se konala valná hromada v hostinci u Machků v 1hod. odpoledne, kde byly nové volby, nově se přijímali členové, aby se práce spolku opět
dala do pohybu.
V tomto roce 1919 byla sehrána hra
„Nevěsta za českou korunu“, a to 23. a
25. března a po té, „Zápas o nevěstu“, v
roce 1920 „Poslední muž“ a „Kostnické plameny“ a poslední „Josef Kajetán
Tyl“.

Zakládajícím členem stane se ten, kdo
jednou pro vždy zaplatí K 5,-, činným
členem stává se ten kdo zaplatí 40 haléřů zápisného a přispívající stane se ten,
který roční příspěvek 60 haléřů spolku
zapraví. Při volných návrzích přikročeno k přijímání členů a zároveň k vybírání příspěvků. Za činné členy se přihlásilo 11 mužů a 6 žen, za přispívající
členy 6 mužů.

V roce 1920 byla zde založena Tělocvičná jednota Sokol a s ní též ve skutek
uvedena divadelní spolupráce s ochotnickým spolkem „Klicpera“. V následujícím roce sehrána byla dvě představení
„Ferdinand spí“ a „Pražský žid. Členové Sokola přišli s tím návrhem, že v naší
obci by se mohla divadelní představení
pořádat nejen v hostinci, ale že by se
mohla divadla hrát také v přírodě. A
tak v roce 1921 bylo zřízeno v zámeckém parku přírodní jeviště a hlediště.
A již v následujícím roce 1922 v měsíci
červenci byla zde hrána první divadelní
hra a to Jiráskova „Kolébka“ za značné
účasti občanstva.

Po dojití vysokým C. a k. místodržitelstvím schválených stanov, konána ustavující řádná valná schůze ochotnického
spolku „Klicpera“ v hostinci p.V.Bohdaneckého o 2 hod. odpol. dne 25.ledna 1903, na které bylo přijato 52 členů
spolku a provedeny volby předsedy, výboru a funkcionářů.
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V roce 1923 byla ochotnickým spolkem
objednaná u kamenické firmy Vomáčka ve Vojicích kamenná socha „Svobody“ s poprsím presidenta T. G. Masaryka za smluvenou cenu Kč 2.700,- a po
té umístěna v zahrádce před pč. 28. V
tomto roce 1923 byla dne 30/XII. sehrána divadelní hra „Karel Poslední“, která
byla opravdu poslední hrou na jevišti
v hospodě. Slavnostní odhalení sochy
„Svobody“ se konalo v měsíci červnu
1924, kdy byla současně sehrána historická hra „Tomáš Svoboda“ v přírodě,
kdy čistý výnos ze vstupného činil Kč
2.861,40 se kterými na výborové schůzi konané v červenci 1924 ochotnický
výbor takto naložil: Částku Kč 2.500,-uložiti na spořitelní knížku na pořízení
nového jeviště místní sokolské jednotě,
částku Kč 300,-- věnovati církvi československé. Přišel rok 1926, ochotnický
spolek „Klicpera“ prodal své jeviště za
Kč 1.500,-- p. Františku Černému, hostinskému v Sendražicích. A na své poslední valné hromadě konané 4. 3. 1926
v posledním bodu jednání poslední věta
zní takto: Ochotnický spolek „Klicpera“
předává celé své jmění Tělovýchovné
jednotě Sokol, ale žádá, že v případě v
jednotě sokolské by k neshodám došlo,
tj. že by divadelní představení se nedávala, mohl by ochotnický spolek zastoupiti a se svolením jednoty sokolské
na jevišti novém divadelní představení
dávati. A tak tímto rokem 1926 skončila veškerá další činnost ochotnického
spolku „Klicpera v Nedělištích.

V tomto roce majitel obchodu a hostince p. Josef Hőnig st. nechal starou
hospodu zbořiti a byla postavena ještě v tomto roce 1926 hospoda nová s
dostatečně prostorným jevištěm.
Ta předešlá obava z možné divadelní nečinnosti sokolské jednoty byla
zbytečná. Za ta uplynulá léta té její
existence zde v obci, byly jejími členy
sehrány desítky divadelních her, veseloher a operetek. A to nejen v novém
prostorném sále, na novém dostatečně prostorném jevišti, ale nadále i v
přírodním jevišti v zámeckém parku.
Divadla se hrála i za okupace a to pod
názvem „Místní osvětová komise“.
Divadla byla hrána až do roku 1958,
kdy Tělovýchovná jednota Sokol byla
rozpuštěna a od roku 1958 je zde
„Osvětová beseda“, při které je znovu obnovený, jako odbor Ochotnický soubor „Klicpera“ v Nedělištích,
který v divadelní ochotnické činnosti
pokračuje dál. První divadelní hrou
tohoto nového souboru byla vybrána
hra K.V.Raise „Zapadlí vlastenci“, která se hrála 8.,9.,10.května 1958. Další
hrou v témže roce byla hra K.J.Erbena „Tři zlaté vlasy děda Vševěda“,
sehrána byla 18. a 19.10.1958. Tehdy
byl divadelní soubor požádán radou
žen v obci Těchlovice, aby v tamní
obci sehrál hru „Zapadlí vlastenci“.
Soubor nabídku přijal a představení
bylo s úspěchem uskutečněno dne
1. 11. 1958.
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V roce 1959 v měsíci dubnu byla uvedena veselohra „Babička je formát“.
Po této hře začalo nacvičování podkrkonošské báchorky od Marie Kubátové „Jak přišla basa do nebe“ a poprvé
byla uvedena 19.prosince 1959, poté
25. a 26.prosince 1959, a touto inscenací bylo připomenuto stoleté výročí
ochotnického divadla v Nedělištích. V
měsíci březnu 1960, byla uvedena na
oblastní přehlídce ochotnických souborů ve Velkém Třebešově u České Skalice, v měsíci dubnu v Rožďalovicích a
v témže měsíci na krajské přehlídce ve
Skřivanech. Po vyhodnocení se „Basa“
dostala do ústřední přehlídky celostátní soutěže vesnických divadelních souborů konané v měsíci květnu 1960 v
Jindřichově Hradci,

Co proběhlo v obci v uplynulém
období
- 2. 7. 2005 se ve sportovním areálu
uskutečnily oslavy 120.výročí založení sboru dobrovolných hasičův
Nedělištích. Pro obveselení malých
i velkých byl připraven nafukovací
hrad jako obří skluzavka.

Na závěr této celostátní přehlídky vesnických divadelních souborů jedenáctičlenná ústřední divadelní porota takto hodnotila: Protože první místo tehdy
uděleno nebylo, tak druhým místem vítězným byla ohodnocena „Basa“.

- 30. 7. 2005 proběhl na fotbalovém
hřišti turnaj v malé kopané
- 20. - 21. 8. 2005 místní chovatelé
uspořádali ve sportovním areálu
výstavu drobného zvířectva,které se
zúčastnili chovatelé z celého okresu

Za Neděliště bylo celkem 72 osob, které
po těchto soutěžích převážely dva autobusy ČSAD a jeden stěhovací vůz pro
kulisy a další potřebné rekvizity.
Po této celostátní přehlídce bylo ještě v
tomto měsíci květnu 1960 představení
„Basy“ sehráno v Nechanicích, které
však už bohužel bylo už navždy posledním divadelním představením, které
ochotnický soubor „Klicpera“ v Nedělištích sehrál a který během času zde v
obci úplně zanikl.
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- 27. 8. 2005 uspořádal obecní úřad
ve spolupráci se sportovním klubem
ve sportovním areálu dětský den na
rozloučení s prázdninami. Kromě
různých soutěží byla připravena i
ukázka z výcviku policejních psů.

·

11.kolo 15.10.2005,15.30 hodin,
Neděliště – Rasošky

·

12.kolo 23.10.2005,15.30 hodin,
Lokomotiva HK B – Neděliště

·

13.kolo 29.10.2005,14.30 hodin,
Neděliště -Dolany

- 15. 10. 2005 organizují místní zahrádkáři výlet do Lysé nad Labem
- koncem října pořádají místní zahrádkáři výstavu ovoce a zeleniny
- začátkem prosince připraví obecní
úřad a sportovní klub pro děti mikulášskou nadílku

Obecní úřad informuje:
1) Pro zlepšení informovanosti občanů
nabízíme možnost posílání informací hlášených v místním rozhlase také formou e-mailů nebo SMS
zpráv. Zájemci o tuto službu nechť
sdělí obecnímu úřadu svoji e-mailovou adresu resp. číslo mobilního
telefonu.

- Pokračovala brigádnická činnost
členů sportovního klubu na úpravě
tenisového kurtu a zdrojů vody pro
závlahu sportovního areálu a napouštění koupaliště

2) Sportovní klub Neděliště nabírá pro
svůj rozšiřující se oddíl mažoretek
dívky ve věku 7 - 13 let. Bližší informace poskytne p. Uršula Stannerová, tel. 606 793 128.

Plánované akce
- V říjnu sehrají fotbalisté SKN svá
utkání IV.A třídy :
·

9.kolo 1.10.2005,16.00 hodin,
Neděliště – Urbanice

·

10.kolo 9.10.2005,10.00 hodin,
Malšova Lhota B – Neděliště

3) Žádáme občany z ulice Josefa Česáka a blízkého okolí, aby využívali
kontejner na plasty umístěný u bytovky č.p. 47 a odlehčili tak kontejnerům na návsi.
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Hořiněves
dle návrhu pana architekta Josefa Čermáka z Jaroměře. Stavbu provedl stavitel p. Josef Šulc z Pražského Předměstí
u Hradce Králové, rodák hořiněvský.
Celkový rozpočet obnášel 17.800 zl. r.
č. = 35.600,- K. Od roku 1920/21 se stala obecná škola v Hořiněvsi definitivně
dvojtřídkou. /výpis z kroniky/

Z kroniky obce Hořiněves
Historie obce - škola
V roce 1900 byl, pro účely školní, postaven „obecní dům“ na tzv. hořejším
konci obce číslo popisné 4. Pro nedostatek písemných dokladů s jistotou
udati se nemůže, kdy škola v obci Hořiněves zařízena byla, tož přece tvrditi
možno, že zde dříve pozůstávala, než
fara zřízena byla, an v první křestní matrice při křestním zápisu Ludmily Řehákové ze dne 17. září 1717 učitel hořiněvský Jan Horák jako svědek uveden
jest. Vyučovalo se v té době v privátním
domě č. 14 až do roku 1727, kdy rodinou Šporkovou budova ta, pro účely
školního vyučování i obývání učitele
definitivně upravena byla. K této farní
škole přiškoleny byly obce: Hořiněves,
Račice, Sendražice, Žíželeves, Malé Jeřice (Jeřičky), Máslojedy, Vrchovnice a
Rodov. V roce 1798 si obec Žíželeves a
v roce 1807 obec Želkovice, zřídily samostatnou školu. Začátkem roku 1834
přeložena byla škola spolu s byty pro
učitele do panského zámku, kde pro ni
zvláštní prostorné místnosti vykázány
byly. Počátkem roku 1897/92 byla zdejší škola rozšířena v trojtřídní a pro třetí třídu najata místnost v čp. 69 u paní
Marie Nettové. Tento stav nevyhovoval
proto přistoupeno v r. 1900 ku stavbě
nového domu obecního pro účely vyučovací. Koupeno bylo od Josefa Šmída
zámečníka čp. 4 se zahradou za 1.500
zl. a na této vystavena účelná budova

Současnost
Základní škola Hořiněves – v posledních měsících se proměnila z šedé a neviditelné školy v moderní, fungující a
smíchem naplněnou školu. A co se tedy
vlastně změnilo ?
19

- Nové vedení školy, od září roku 2004
se stala ředitelkou Mgr. Naďa Petrusová (1.-3. třída) a učitelkou Mgr.
Kateřina Čejchanová (4.-5. třída)

vých kroužcích. Nabídka: sportovní
kroužek, anglický jazyk, počítače,
flétna a dovedné ruce.
Letos byl pro žáky velkou odměnou výlet do hlavního města České republiky
a také „Noc se školou“, kde žáci s učitelkami přespali v prostorách školy.¨

- Celková úprava školy, vnitřní prostory byly obohaceny o hernu, kde
žáci tráví přestávky se svými oblíbenými hračkami, mohou zde trávit
volná odpoledne návštěvou odpoledního promítání filmů.¨

Snažíme se neustále naší školičku posouvat dále, rozvíjet ji a otevírat dveře
novým žákům, kteří určitě najdou nejednoho kamaráda, ale také spoustu
krásných chvil, na které se v životě nezapomíná.

- Vnější prostory dostaly novou podobu ve formě letní třídy, která je
vybavena vhodnými lavicemi a stoly
pro výuku. Na pozemku také žáci
uplatňují své vědomosti a dovednosti z přírodovědy v rámci péče
o zahradu, sázení, setí, obdělávání
půdy, atd.

Mgr. K. Čejchanová

Události v obci
Z činnosti obecního úřadu:

- Výuka je také posunuta modernějším trendem. Často bývá doplňována novými metodami (hra, u
pracovních činností – pokus, vaření, diskuse, atd..) nebo formami
jako počítačové výukové programy,
DVD, plavecký výcvik, divadlo, exkurse, často se žáci zapojují i do mimoškolních aktivit – pohádkový les
pro žáky mateřské školy.

V uplynulých měsících prováděli pracovníci obecního úřadu pravidelné
práce na údržbě a opravách zařízení v
majetku obce, o prázdninách především v mateřské a základní škole.
Dále jsme se jako obvykle starali o
všechna veřejná prostranství a chodníky.

- Odpolední aktivity, děti si mohou
vybrat z nabídky zájmových kroužků, které jim zprostředkovávají ředitelka a učitelka školy a také pracovnice obecního úřadu. Pondělí
až pátek každé odpoledne tráví vedení školy se svými žáky na zájmo20

Svépomocí byly obnoveny nátěry na
oknech obecního úřadu a vyměněny
hlavní vchodové dveře. Na budově hasičské zbrojnice v obci Želkovice byla
také nově natřena okna, vrata a vchodové dveře. Na zdravotním středisku byla
vymalována vstupní hala a opraveny
omítky v chodbě. V některých částech
obcí byly zrekonstruovány chodníky.
Na hřbitově v Hořiněvsi jsme upravili a
zlepšili vstupní prostor položením dlažby.V současné době provádíme první
opravy na čp.10 (rodný dům V.Hanky).

Z jednání Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866:
Obec Hořiněves, jako jeden z členů
svazku obcí Památkové zóny 1866, je
zapojena i do projektu „Veřejná internetizace a rozhlas obcí Památkové zóny
1866“, na který získal Svazek příslib dotace ze společného regionálního operačního programu. Předpokládaný termín realizace je r.2006 s odhadnutými
náklady asi 3,5 mil. Kč. Podíl Svazku
činí 15% nákladů celé akce. Toto téma
bylo také jedním z bodů jednání Valné
hromady Svazku, která se uskutečnila
29.6.2005 v areálu SK Neděliště.

Ze zasedání zastupitelstva obce:
- Zastupitelstvo obce projednalo spolupráci s Komitétem 1866 na zbudování naučné stezky „Sever“, která
povede přes obec Hořiněves.

Kostel sv. Prokopa Hořiněves
Pravidelné mše se konají vždy poslední
sobotu v měsíci od 16,30 hod.

- ZO schválilo návrh změny č.1 územního plánu obce

Obecní knihovna Hořiněves
Po dobu nezbytně nutnou, z důvodu
mateřské dovolené p. Kozákové, zastupuje v knihovně zaškolený p. Jonáš
Vojtěch. Otevírací doba do konce měsíce října zůstává nezměněna.

- ZO schválilo návrh na účast obce na
veřejné obchodní soutěži na prodej
nemovitosti – mycí rampa s pozemky v k.ú. Vrchovnice
- ZO bylo informováno o probíhající
opravě místní komunikace Libichov
– Žíželeves

Od 1. listopadu 2005 bude otevírací
doba malinko pozměněna a obohacena o dopolední hodinku.

- ZO doporučilo jmenovat 2 členy za
zřizovatele do Školské rady ZŠ Hořiněves

Úterý
Středa
Čtvrtek
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14.00 - 18.00
9.00 - 10.00
14.00 - 18.00

TJ Sokol

Věřím, že o otevírací dobu v dopoledních
hodinách bude zájem, využít ji mohou
zejména důchodci, zájemci o internet a v
rámci výuky i žáci místní ZŠ.

Oddíl kopané – v letních měsících se
uskutečnily dva fotbalové turnaje.
Počátkem měsíce července se konal
7. ročník memoriálu Karla Fejka v malé
kopané. Zúčastnilo se devět týmů a vítězství si odvezlo družstvo Miláno Jaroměř. Týden poté se odehrál v našem
areálu turnaj starých gard, který byl
uskutečněn poprvé po dlouhých letech
a hrál se jako memoriál Oty Rejfka st. a
Jardy Vejpravy st.. Přijelo pět družstev
– Smiřice, Jaroměř, Probluz, Sendražice
a domácí Hořiněves. Akce se velmi zdařila, i když se v odpoledních hodinách
zhoršilo počasí a začalo pršet. Dobrou
náladu to nepokazilo a při harmonice
pana Bráta se za šumění deště pod pergolou příjemně vzpomínalo na fotbalové zážitky. Trofej si odvezla stará garda
z Jaroměře. Naši starší pánové skončili
třetí.

V rámci celostátního TÝDNU KNIHOVEN OD 3. 10. – 9. 10. 2005 jsme pro
Vás připravili tyto akce:
- 4.10. od 16.00 hod. Den otevřených
dveří .
Přijďte se seznámit s novými prostory naší knihovny. Pro děti budou
připraveny omalovánky a soutěže,
dospělým nabídneme nahlédnutí do
kroniky obce Hořiněves.
- 5. 10. Návštěva žáků ZŠ , seznámení
s knihovním řádem a zapsání nových čtenářů.
- 6.10. od 16.00 hod - Hodinka nad
knížkou, předčítání pohádek.
Dále Vás rádi přivítáme na tradičním
Vánočním posezení a vyhodnocení nejpilnějšího čtenáře. Tentokráte asi nebude o překvapení nouze, protože dospělí
čtenáři zatím s přehledem vedou nad
dětskými. Zatím ale není vše ztraceno,
do Vánoc času dost, takže, děti, čtěte!!!

V měsíci srpnu byly rozehrány mistrovské zápasy mužů a dorostenců.
Hodnocení – zatím po odehraných pěti
kolech je družstvo mužů sedmé s 5
body.

Do budoucna opět plánujeme pozvání
cestovatele p. M. Stillera s jeho novými cestovatelskými diapozitivy a zajímavým vyprávěním. Tato akce bude
upřesněna na plakátech a letáčcích.

Dorostenci, po odchodu starších kluků,
zatím po čtyřech kolech nevyhráli, ale
snad se v dalších zápasech výsledkově
zlepší.
Oddíl kopané zve diváky z obce a okolí
do našeho areálu, přijďte povzbudit oba
týmy na zbývající domácí zápasy v podzimní části.

Srdečně se těšíme na Vaši návštěvu ve
Vaší knihovně.
R. Kozáková
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1.10.

sobota
od 13,30 dorost
Hořiněves – Myštěves
od 16,00 muži
Hořiněves – Nové Město

Kurz pro začátečníky - úterý od 19 hodin.
Více informací na tel. 495426160
TJ Sokol

15.10. sobota
od 13,00 dorost
Hořiněves – Nepolisy
od 15,30 muži
Hořiněves – Černilov B
22.10. sobota
od 15,30 muži
Hořiněves - Červeněves A

Drakiáda – dne 22. října od 14.00 hod.
proběhne 8. ročník Drakiády. Opět se
bude soutěžit o nejkrásnějšího vlastnoručně vyrobeného draka. Draci budou
startovat na louce u bývalé odchovny
směrem na Račice. Zveme všechny draky a dračice místní i přespolní.

Co se chystá

Kateřinská zábava - 19. listopadu (sobota) ve 20 hodin v Sokolovně.

Obecní úřad – 15.října proběhne svoz
nebezpečného odpadu a papíru. V Hořiněvsi můžete předat nebezpečný, nadměrný odpad a neznečištěný papír na 1.
stanovišti u bytovky od 10.20 hod. a na
2. stanovišti u hospody od 10.50 hod.do 11,20 hod.

Hankův dům – stálá expozice fotografií a dokumentů – Václav Hanka (17911861), možnost prohlídky po domluvě
s paní Rybářovou, Hořiněves čp.125 na
tel.: 495426118 nebo 495426160
Obec Hořiněves prodává stavební parcely v lokalitě Špuk I. Více na www.horineves.cz nebo tel. 495426107

Základní škola – začneme realizovat
mezinárodní spolupráci. V měsíci říjnu přivítá škola dva učitele z Dánska.
Při jejich návštěvě se bude připravovat
smlouva o vzájemné spolupráci a uskuteční se „Dánský den“ 4.10.2005 – na
který Vás základní škola srdečně zve.
Bližší informace na www.zshorineves.
net a na školní vývěsce.

Žíželeves
Události v obci
Historie - Škola – Od roku 1798 byla v
Žíželevsi v čp.42 pro místní děti škola
samostatná. Ve škole byla jednotřídka,
kam se vešlo až 62 dětí, druhou část
obýval pan učitel s rodinou. Pamětníci
vzpomínají na pana učitele Šimona, kolem roku 1933 na pana učitele Kubelku

Kurzy pro dospělé ve škole - cvičení
žen a dívek – úterý od 19 hodin
Počítače – tvorba webových stránek v
úterý od 18 hodin.
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a jako poslední učitelku paní Fléglovou
– Suchánkovou. Škola byla v Žíželevsi
do roku 1947, kdy děti přešly nejdříve
do Hořiněvsi a po půl roce do školy v
Želkovicích. Starší děti navštěvovaly
„měsťanku“ v Cerekvici. Děti do školy
doházely pěšky za každého počasí, v
zimě, když byly velké závěje, je dováželi
rodiče na saních jednou týdně do školy
pro úkoly. Ještě dnes vzpomínají, jaký
strach zažily za války, když musely přes
les. Přiložené foto z roku 1933 bylo zapůjčeno od paní Vlasty Kahlové, která
spolu s paní Marií Zářeckou, Zdenkou
Vítovou a p.Mexbauerovou na školu
základní, která byla spíše školou života,
zavzpomínali.

místním občanům řadu omezení, ale
nová cesta jistě povede ke zkvalitnění
příjezdu k domovu. Žádáme proto o
trpělivost všechny obyvatele Žíželevsi.
Obecní úřad – svoz nebezpečného
odpadu a papíru. Občané mohou nebezpečný, nadměrný odpad a neznečištěný papír osobně předat obsluze
na návsi dne 15. 10. 2005 v sobotu od
9,20 hod. do 9,50 hod.
Kostel sv. Mikuláše – na základě
podpory Královéhradeckého kraje se
začíná zpracovávat stavebně historický průzkum, jehož součástí je i geologický průzkum. V měsíci říjnu budou
vyhloubeny sondy k základům kostela. Tyto práce zajistí obecní úřad. Výsledek tohoto zkoumání bude přílohou k žádosti o zařazení do Programu
záchrany architektonického dědictví
MK ČR v roce 2005.

SDH – Místní rybníček (požární nádrž) se dočkal rekonstrukce. Nádrž byla
vyčerpána, bylo opraveno spárování a
doplněny kameny, které chyběly. Dno
bylo vybetonováno a nově nainstalováno bylo opravené stavidlo. Částečné
opravy se dočkalo také zábradlí, které
bylo zrezlé. Příjezdová cesta bude opravena v následující etapě. Akce proběhla
z iniciativy místních občanů, za pomoci SDH Hořiněves a materiální zázemí
zajistil obecní úřad.

Obecní knihovna – v rámci celostátní akce Týden knihoven 3.- 9.10.2005
budeme hledat „ Nejmenšího a největšího čtenáře“ knihovny.

Co se chystá

6. 10. 2005 proběhne „Společné čtení“ knihy od Boženy Němcové. Zveme
všechny děti i rodiče do knihovny od
15,30 hodin. Společně vybereme, jakou
knihu budeme od této autorky číst.

Obecní úřad - dne 26.9. zahájila firma
Colas a.s. opravu místní komunikace.
Pravděpodobný termín dokončení je
10. 10. 2005. Plánovaná akce připraví

Knihovna má otevřeno:
úterý od 20,00 - 21,00 hod.
čtvrtek od 15,00 – 17,00 hod.
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s dětmi divadelní kroužek a jak často hrávali představení na louce před
hospodou u Podlipných, kterou měl v
pronájmu pan Juriček. Manželé Havlovi vedli také ochotnický kroužek
pro dospělé v Žíželevsi.

Želkovice
Obecní úřad – svoz nebezpečného odpadu a papíru
Občané mohou předat osobně obsluze
nebezpečný odpad, nadměrný odpad a
neznečištěný papír v sobotu 15.10.2005
na návsi od 9,55 hod do 10,15 hod.

(Na školu zavzpomínali p.Macháček
a p.Němeček, přiložené foto zapůjčil
pan Macháček. )

Slavnostní odhalení.
Dne 7. září proběhlo slavnostní odhalení busty Jana Ámose Komenského, která se navrátila na své původní
místo před bývalou školu. Slavnosti
se zúčastnili místní občané a rodiče
žáků ze ZŠ Hořiněves. Děti vystoupily s pásmem básniček od Jiřího Žáčka
- Aprílová škola. Příjemné letní odpoledne bylo zakončeno malým občerstvením.

Jeřičky
Obecní úřad – svoz nebezpečného
odpadu a papíru. Občané mohou předat osobně obsluze nebezpečný odpad, nadměrný odpad a neznečištěný
papír v sobotu 15.10.2005 na návsi od
9,00 hod. do 9,15 hod.

Historie - První škola byla v Želkovicích, pro místní děti a děti z obce
Vechovnice od roku 1807 v čp.27.
Později v roce 1886 byla postavena
nová škola čp.35. Před školou byly
vysázeny lípy a usazena busta J.A.Komenského. Pamětníci vzpomínají na
pana učitele Plašila a na posledního
učitele p. Havla.

Historie z kroniky
Škola - od roku 1724 docházejí děti
z Jeřiček do školy na Chotěborky.
Hrabě Špork nařídil a také potvrdil
vyučování v čp. 2 v Chotěborkách.
Do této jednotřídní školy docházely
za letního času děti z Jeřiček, Lužan,
Hustířan a Vilantic. V zimě docházel
učitelský pomocník vždy do jednotlivých uvedených obcí několik hodin
vyučovat. Řídící učitel si mnoho vyučování nevšímal, neboť měl na starosti kostelní hudbu, pohřby, svatby
a jiné. Václav Jerie, řídící učitel, ve
školní kronice r.1858 uvádí, jakého

Škola byla jednotřídní, 1.- 5. ročník.
Od 6. ročníku navštěvovali žáci školu v Cerekvici n.Bystřicí. K uzavření
školy došlo asi kolem roku 1954,
kdy pan učitel odešel učit do školy na Boháňku. Dochovalo se, jak
pan učitel Havel s manželkou vedl
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úsilí bylo učiteli třeba, aby ovládl
tu zbujnost dětí, nehledě k vyučování, pak na vyučování zbylo málo
času a jen rákoskou udržoval tu
dětskou chásku pohromadě. V roce
1793 postavena byla nová škola dřevěná blíže kostela na místě, kde stojí
nynější škola zděná. Poměry na škole
se zlepšily teprve tehdy, když Chotěborky připadly k panství smiřickému.
V roce 1884 byla dřevěná škola v tak
zuboženém stavu, že ve zdích veliké
díry se nacházely. V roce 1885 rozhodla se obec Vilantice – Chotěborky, že postaví školu novou. Otevření
školy se konalo 12. listopadu 1885 za
účasti komise c.k. školní rady. Dne
20.června 1954 se konal v obci Jeřičky „Dětský den“. Žáci Obecné školy v
Chotěborkách pod vedením učitelky
Krystové, předvedli hezké hry, zpěvy
a přednášeli básničky. Slavnost se konala na louce u Brzků, za velké účasti obecenstva. Po skončení byly děti
obdarovány cukrovinkami. Od roku
1957 chodily všechny děti školou povinné do osmileté školy v Cerekvici
přesto, že Jeřičky jsou přiděleny na
Chotěborky. Vzhledem k dobrému
autobusovému spojení dojíždějí děti
do Cerekvice, neboť v zimě a sněhu
zvláště pro ty malé děti je to výhodné. výpis z kroniky p. Petera Liboslav
- kronikář

Kulturní akce
4.10.2005:

ZŠ - Dánský den od 8 hod

6.10.2005:

Obecní knihovna
Hořiněves od 16,00 hod.
„Hodinka nad knížkou“,
předčítání pohádek

6.10.2005:

Obecní knihovna
Žíželeves od 15,30 hod.
„Společné čtení“

22.10.2005: Drakiáda – ve 14 hodin
19.11.2005: TJ Sokol – Kateřinská
zábava – od 20,00 hod. v
sokolovně V Hořiněvsi
28.11.2005: Rozsvěcení stromečku
Hořiněves - pondělí od
17,00 hod.
27.11.2005: Rozsvěcení stromečku
Žíželeves - neděle od
17,00 hod.

Sportovní akce
Fotbal
15.10.2005: sobota od 13,00 hod.
dorost, Hořiněves–
Nepolisy od 15,30 hod.
muži Hořiněves
– Černilov B
22.10.2005: sobota od 15,30 hod.
muži, Hořiněves
– Červeněves A

Obecní úřad Hořiněves přeje všem
spoluobčanům krásný podzim a příjemné očekávání času adventního.
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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
150
155
158+112

Havarijní a nouzové služby pro motoristy dispečink
ÚAMK - linka pomoci

12 39
155 55
495 406 102
131 29
602 161 447
603 466 268
495 855 111
495 407 576
12 40
12 30

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

800 155 555
495 273 259

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

495 436 161
495 088 733
495 217 041

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

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

Městský úřad Chlumec n. Cidlinou
Městský úřad Nechanice
Městský úřad Smiřice
Městský úřad Třebechovice pod Orebem
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