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

Co se událo?
V úterý 29. srpna byl na Obecním
úřadě v Hořiněvsi slavnostně zahájen provoz veřejně přístupných míst
k internetu a provoz bezdrátového
rozhlasu. Tohoto slavnostního zahájení se zúčastnili mimo zástupců
členských obcí svazku i hosté a to z
Centra regionálního rozvoje ČR pro
NUTS II. Severovýchod, České spořitelny a.s., odboru strategie a rozvojových projektů Magistrátu města
Hradec Králové a mikroregionů Nechanicko a Uranická brázda.
Na Dožínkách Královéhradeckého kraje se náš svazek prezentoval
ve stánku Královéhradeckého kraje
svým propagačním letákem.

Co je nového v mikroregionu a co se
chystá?
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
vyhlásil ve spolupráci se společností
EKO-KOM a.s. soutěž obcí Královéhradeckého kraje „Čistá obec“ ve sběru
separovaného a nebezpečného odpadu.
V průběžném hodnocení si zatím stojíme následovně: 11. místo Všestary s
výtěžností 11 kg na obyvatele, 38. místo
Čistěves s výtěžností 7,7 kg, 107. místo
Střezetice 4,6 kg, 110.místo Sendražice 4,6 kg, 148. místo Neděliště 3,8 kg,
159. místo Hoříněves 3,6 kg, 168. místo Světí 3,5 kg a 260. místo Máslojedy
1,6 kg. Celkem je do soutěže prostřednictvím společnosti EKO-KOM v kategorii „Obce do 5.000 obyvatel“, zapojeno 300 obcí Královéhradeckého kraje.
(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

V nejbližší době bude provedena kolaudace na inženýrské sítě.

Co nového v obci Benátky
V měsíci srpnu byly dokončeny práce na výstavbě kanalizace k plánované
výstavbě rodinných domků směrem k
Máslojedům.

Studánka
Byla provedena oprava přípojky v délce
50 metrů na přívodu vody do studánky.
Betonové trubky byly nahrazeny polyetylénovou trubkou.

Dále jsou postaveny skříně na elektrické a plynové přípojky.V současné
době zbývají ze sedmi parcel na prodej pouze dvě.

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

Dvořák (14 let), ozdobou pak byly dvě
zástupkyně něžného pohlaví, Ivana Fojtová a Kateřina Krejčová.

Polymar cup pro Kráma před Doubravou.
Chlum - V hostinci U Polních myslivců proťal cílovou pásku 6. ročníkem
Memoriálu Jana Bubely prázdninový
šestidílný seriál oblíbených šachových
bleskových turnajů pod názvem Polymar cup 2006, pořádaný Šachovým
klubem Lípa v památném místě prusko
- rakouské války z roku 1866.

Vítězem prázdninového seriálu Polymar cupu se stal Krám po dramatickém souboji až na pomocné hodnocení
před Doubravou, oba z ŠK Lípa, třetí se
umístil mocným finišem Fiala z Jičína,
nakonec o pouhou půlku za lídry letošního klání.
Dík lípských pořadatelů patří zejména
Polymě Hradec, která podala šachistům
pomocnou ruku, dále paní Marii Hrdé
z válečného muzea Chlum, pivovaru
Svijany a v neposlední řadě též osazenstvu hostince U Polních myslivců
za vytvoření vskutku domácí pohody,
bez níž by uspořádání této oblíbené letní akce nebylo možné. Zvláštní poděkování organizátorů soutěže pak patří
Obecnímu úřadu Všestary, Hradeckým
novinám, Československému šachu a
dalším médiím.

Pod chlumskou rozhlednu si našlo
cestu třiadvacet vyznavačů nejrychlejší disciplíny královské hry, kteří mezi
sebou svedli posledních 242 nelítostných, ale nekrvavých válek. Nejlepším
vojevůdcem se v poslední kapitole stal
jičínský Fiala před pardubickým Jedličkou a Kořínkem ze Slavie Hradec.
Hodně práce měl tentokráte arbitr turnaje Jaroslav Balcar z Čistěvsi. Celkové
pořadí však stihl spočítat v rekordním
čase, a tak se vyhlašování vítězů stihlo
ještě před půlnocí. O pravidelné dodržování gastronomického a pitného
režimu všech setníků se vzorně staral
personál hostince U Polních myslivců
v čele s Lukášem Rusem.

(Lubomír Douděra)

Během šestidílného seriálu Polymar
cupu 2006 bylo mezi 58 šachisty z 15
oddílů z celé ČR vybojováno 1449 bleskových bitev. Doyenem turnaje se stal
nestárnoucí Jaroslav Sládek z Jičína (79
let), naopak benjamínkem pak David
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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

vojsko. Roku 1813 prošlo těmito místy za války proti Francii ruské vojsko,
vedené carem Alexandrem I., a pruské vojsko, vedené králem Fridrichem
Vilémem III. V této době byly podle
kroniky v Hořiněvsi vysazeny také dvě
lípy u kostela „zvané Napoleonky“. Hořiněvské lípy stojí na návrší, které bylo
pohanským kulturním místem a pohřebištěm, o čemž svědčí dříve odkrytá
žároviště a popelnicové hroby. Dřevěný
vysoký kříž byl v roce 1867 nahrazen
kamenným pomníkem, postaveným na
paměť padlých v bitvě 1866. Dnes Hořiněvské lípy nejsou tak významným
orientačním bodem, jako tomu bylo v
minulosti, protože strže vzniklé těžbou
písku, byly zalesněny.

Historie obce – z kroniky obce
Hoříněvské lípy – chráněný přírodní
útvar. Jen málo stromů má vztah k tak
tragickým událostem jako Hořiněvské
lípy. Kolik stromů asi „vidělo“ takové
množství vojska na pochodu, raněných
a umírajících, tolik pozlátka generálů
i smrtelného potu obyčejných vojínů,
vehnaných do vražedné bitvy z poklidu vesnic a měst celé Evropy. Hořiněvským lipám byla osudem přiřknuta tragická úloha ve válce r.1866, kdy se staly
orientačním bodem, který neposloužil
zbloudilému poutníku, ale korunovačnímu princi Bedřichu Vilémovi. Ten
stál v čele II. armády, jejíž příchod rozhodl bitvu v neprospěch Rakušanů.
Dosažení výšiny popisuje ve své knize
o válce 1866 K. Kudr - „Třem divizím
byla hořiněvská výšina dána za cíl. Tam
nahoře viděli děla a na vrcholu mocný
strom. Teprve později, když Prusové
nahoru se hrnuli, uviděli, že to jsou dvě
překrásné lípy, které zastiňovaly velký
kříž. Tento bod byl dán gardě za cíl pochodu“. Z výšiny, na kterém lípy stojí, je
dobrý rozhled a je proto možné, že zde
bylo stanoviště pozorovatelů i při dřívějších vojenských operacích. V roce
1745 na Chlumu tábořilo pruské vojsko, roku 1757 ustoupil Karel Lotrinský
po bitvě u Louthenu, 1758 pronásledoval pruská vojska polní maršál Daun,
1792 přes Chlum táhlo opět pruské

1. Události v obci
Oslavy 140. výročí bitvy r. 1866
Občané i hosté událostí mohli po 140
letech na vlastní oči spatřit vojáky v
historických uniformách prusko-rakouských vojsk, kteří provedli ukázky bojů za války 1866 přímo v obci.
Poté se vojsko a občané přemístili k
Hořiněvským lípám, kde proběhlo za
přítomnosti starostky paní Jany Kuthanové, ředitele Muzea východních
Čech v Hradci Králové PhDr. Zdeňka
Zahradníka, místopředsedy Komitétu
pro udržování památek z války 1866
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ing. Radka Teichmana, pana Václava Klimeše vedoucího odboru Správní
a ŽP z Městského úřadu ve Smiřicích,
paní starostky z Račic nad Trotinou p.
Jakoubkové Evy a předsedy Mikroregionu DSO války 1866 p. Macháčka
Josefa slavnostní zasazení 2 ks nových
lip a odhalení naučné stezky - Sever po
stopách války 1866.

Internetizace a bezdrátový rozhlas
V Hořiněvsi byl 29. srpna oficiálně
slavnostně zahájen projekt „Veřejná internetizace a bezdrátový rozhlas obcí
Památkové zóny 1866, který je spolufinancovaný Evropskou unií a Ministerstvem pro místní rozvoj.
Úprava veřejného prostranství v centru obce - stavbu prováděla firma Borta
s.r.o. a byla předána v řádném termínu.
Vybudovaný chodník i lávka pro pěší
již slouží svému účelu a záměr, zabezpečit bezpečný průchod občanů k autobusové zastávce se zdařil. Tato akce
byla podpořena dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje
ve výši 212.500,- Kč.

Ze zasedání zastupitelstva obce
-

byla schválena smlouva o nájmu
nebytových prostor určených k
provozování praxe praktického lékaře pro dospělé s MUDr. Jaromírem Salabou

-

bylo schváleno zvýšení rozpočtu o
částku 43.000,- Kč na opravu požární zbrojnice v Žíželevsi

- více na www.horineves.cz

Základní škola Hořiněves
Základní škola a mateřská škola v
Hořiněvsi opět slavnostně zahájila
nový školní rok shromážděním všech
žáků školy. Vzhledem k tomu, že jsme
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o prázdninách společně cestovali do
Dánska, netrvalo naše odloučení tak
dlouho a jak všichni konstatovali, na
společnou práci ve škole se všichni žáci
už moc těšili. Obzvlášť čtyři noví prvňáčci. Díky nim opět stoupl počet žáků školy,
takže letos už máme rekordních 21 žáků.
Žáci jsou v naší dvojtřídce rozděleni takto: jedna třída slučuje 1., 2. a 3. ročník, ve
druhé třídě jsou žáci 4. a 5. ročníku.

Školní družina tak nejen poskytuje aktivně prožitý čas pro děti po vyučování,
ale navíc pomáhá i rodičům, kteří nemusí mít obavy o to, jak jejich dítě tráví
volný čas, nemusí se obávat, zda dítě v
pořádku dorazí autobusem domů, protože po skončení činnosti v družině je
autíčko bezpečně dopraví domů v čase,
kdy rodiče jsou již doma ze zaměstnání,
což považujeme za obrovskou výhodu.

Novinkou v letošním školním roce je
povinná výuka cizího jazyka již od třetí
třídy po třech hodinách týdně, v naší
škole se zaměřujeme na angličtinu.

Škola bude v letošním školním roce
pokračovat v započaté spolupráci s přáteli z Dánska. V červenci jsme prožili
úžasných deset dnů nejen u moře, ale
i na výletech do Legolandu, Mořského
akvária, Fjordcentra apod.

Opět chystáme práci pro děti v kroužcích. Letos organizujeme kroužek anglického jazyka, keramiky, a to pro děti
i dospělé, kroužek práce na počítači a
kroužek mladých hasičů.
Další převratnou událostí pro naší školu bylo zřízení školní družiny. Děti se
s nadšením zapojily do odpoledních
činností a družinu navštěvují moc rády.
Je pro ně připraven velice podnětný a
zábavný program, jako je například návštěva krytého bazénu ve Všestarech,
školní soutěž Hořiněvská SUPERSTAR, karneval „Rio de Hořiněves“, výlety s kulturní a poznávací tématikou
do blízkého okolí, ale také množství
rukodělných prací, sportovní hry apod.
Navíc zřizujeme dvě družstva cheerleaders (roztleskávaček), a to pro mladší
a starší dívky. Již se těšíme na veřejná
vystoupení u příležitosti různých oslav
v obci a blízkém okolí.
6

Tříděný sběr

Těšíme se, až naše přátele přivítáme
příští prázdniny u nás a budeme mít
možnost ukázat jim krásu a zajímavosti
naší země. Plánujeme s nimi návštěvu
nejen hlavního města Prahy, ale také
třeba Krkonoš, ve spolupráci s místními hasiči jim ukážeme nácvik požárního útoku, ve škole budeme společně malovat a vytvářet keramiku apod.
Zajímavé pro ně jistě bude i shlédnutí
bitvy na Chlumu.

Od září t.r. je možno třídit tzv. tetrapaky. Jedná se o nápojové kartony – krabice od džusů, mléčných výrobků, vín
apod., které je nutno před uložením
řádně vymýt a stlačit.
Na obecním úřadě můžete zakoupit
pytel na třídění obalů od tetrapaků
za 12,-Kč a po jeho naplnění jej uložit na sběrná místa tříděného odpadu (plasty,sklo) a nebo zdarma využít
popelnice na tyto kartony, které jsou
nově umístěny u sběrných nádob na
tříděný odpad v obci Hořiněves a v
obci Žíželeves.

Věříme, že i v tomto školním roce bude
činnost školy pro děti zajímavá, že je
práce bude bavit a že budou chodit do
školy rády a s chutí, tak jako v minulém
roce.

V ostatních našich obcích, v případě
zájmu občanů, je také možno v dalším
období tyto popelnice instalovat. Věříme, že tyto nádoby nebudou někteří
zneužívat a ukládat do nich jiný odpad,
než který tam náleží. Bohužel zatím nemáme příliš dobré zkušenosti s tříděním odpadu na našich hřbitovech, kde
jsou umístěny popelnice na sklo a plasty a zvažujeme, že toto třídění zrušíme,
protože nacházíme v těchto nádobách
vše jiné, než co tam skutečně náleží.

Svozové autíčko – Ford transit jezdí
na trase Račice nad Tr., Lužany nad Tr.,
Jeřičky, Žíželeves, Želkovice, Benátky,
Máslojedy a Sendražice.

Obecní úřad
Zdravotní středisko – ordinace praktického lékaře
Od 1. 7. 2006 ordinuje v Hořiněvsi
MUDr. Salaba Jaromír, tel.: 495 426 121,
ordinační doba zůstala nezměněna.

Přesto všem děkujeme za spolupráci při
recyklaci. Dále v našich obcích, letos
již podruhé, proběhl svoz nebezpečného odpadu – sběr se uskutečnil dne
23. 9. 2006 od 9,00 – 11,30 hod. Další
akci chystáme na jaro příštího roku.
V těchto termínech je též možno odevzdat nadměrný odpad.

Informace pro pacienty zubní ordinace
v Hořiněvsi
Objednávky se přijímají na telefonním čísle 495 263 131, 495 404 914
ordinuje MUDr. Stanislav Němeček.
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Volby do zastupitelstva obce a do Senátu ČR se konají ve všech okrscích
(Hořiněves, Žíželeves, Želkovice a Jeřičky) dne 20.,21.10.2006.

Zveme srdečně všechny spoluobčany do knihovny na malé setkání nad
fotografiemi a kronikou. Přivítáme,
když si besedující přinesou vlastní
fotografie z mládí i ze současnosti. Přijďte se podělit o vzpomínky
a životními příběhy. Povídání nám
zpříjemní i malé občerstvení.

JSDH Hořiněves – V srpnu proběhla soutěž v požárním sportu o Pohár starostky obce Hořiněves. Naše
družstvo žen vyhrálo a naši muži
obsadili 2.místo. V září se družstvo
mužů účastnilo Noční soutěže v
Dubenci. Obě družstva také soutěžila v Habřině, tam družstvo žen, ve
své kategorii zvítězilo a tím získalo
pětiletý pohár. Dále hasiči zasahovali při likvidaci obtížného hmyzu v
Žíželevsi a při strništním požáru v
obci Lípa. Jednotka se účastní podzimních kol soutěží a připravujeme
se na školení a námětové cvičení
okrsku č. 5 - Hořiněves.

Otevírací doba knihovny:
úterý
16.00 - 18.00
středa
9.00 - 10.00
čtvrtek 16.00 - 18.00
Internet
Návštěvu na internet lze předem domluvit a objednat i mimo výpůjční dobu na
tel.: 723 035 424 nebo 495 426 107.

Výbor SDH Hořiněves spolu s velitelem jednotky připravuje program pro
výcvik a výchovu mladých hasičů.

Ráda přivítám v naši knihovně i zájemce z řad starších spoluobčanů na proškolení nebo i jen seznámení s internetem. R. Kozáková, knihovnice.

Obecní knihovna Hořiněves

TJ Sokol připravuje

Celostátní akce Týden knihoven
od 2.-8. října.

Oddíl sport pro všechny
Drakiáda - 22. 10. 2006 od 14,00 hod.
proběhne 9. ročník Hořiněvské drakiády na louce v Hořiněvsi směrem
na Račice. Přivítáme rádi všechny
draky, dračice i jiné létající příšery.
Uskuteční se soutěž v nejlepším lítání,
vítěz obdrží pohár a všichni příchozí
si na závěr opečou párek a občerství se
teplým čajem.

Beseda se včelařem – dne 3. října
2006 od 17:00 hod proběhne beseda
o životě a chovu včel s odborníkem
panem Mgr.Jiřím Brzkem.
Setkání seniorů - 8. října (neděle) od 14,00 hod se setkají senioři.
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Komise doporučila uzavřít smlouvu s
firmou umístěnou jako první. V případě, že z důvodů na straně vybrané firmy
nedojde k uzavření smlouvy, bude možno uzavřít smlouvu s firmou umístěnou
na druhém místě. Po podpisu smlouvy
začnou stavební práce. Termín dokončení je 30. 11. t.r. Tato akce se koná za
podpory Královéhradeckého kraje,
Obce Hořiněves a Římskokatolické
farnosti Hořiněves.

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

Žíželeves
Kostel sv. Mikuláše – 24. 8. 2006 proběhlo na Obecním úřadě v Hořiněvsi
výběrové řízení na stavbu statického
zajištění klenby nad hlavní lodí a presbytářem. Byly podány dvě nabídky, s
ohledem na skutečnost, že z hlediska
záruky a referencí se obě nabídky jevily
jako srovnatelné, rozhodla komise, že
jediným kriteriem pro hodnocení bude
nabídková cena.

Obecní knihovna – od 2.- 8. 9. 2006 proběhne celostátní akce Týden knihoven.
Knihovna bude pořádat již tradičně
společné čtení a ve spolupráci s Obecní
knihovnou Hořiněves besedu s odborníkem na včely, panem Mgr. Brzkem
Jiřím.
Od září mají návštěvníci knihovny a
internetu k dispozici e-mailovou adresu zizeleves@centrum.cz, kterou mohou využívat pro komunikaci s úřady
apod., více na www.zizeleves.unas.cz
SDH
V srpnu byla za odborné pomoci pana
Jiřího Polcara opravena střecha na hasičské zbrojnici v Žíželevsi. Dále se jednotka v srpnu zúčastnila soutěže o pohár starostky v Hořiněvsi a 9. 9. soutěže
v Habřině, která se konala u příležitosti
oslavy 120 let SDH Habřina. Na podzim se chystají cvičení sboru ve spolupráci s okrskem č. 5 - Hořiněves.

Z toho vyplynulo následující pořadí:
1. Lestav s.r.o., Žirečská Podstráň 70,
Dvůr Králové nad Labem, 2. Loučka
s.r.o. Legionářská 572, Pardubice.
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osudu“ (14 účinkujících). Tak pokračovala jejich činnost až do roku 1919 s
provedením celkem 13 divadelních her.
Od té doby není známa jejich činnost.
Až zápis z první schůze Spolku divadelních ochotníků ze dne 15. 2. 1923, kde
jest seznam členů tohoto spolku v počtu 72 osob a znovu byla zahájena činnost divadla 23.3.1924 hrou „Vesnická
královna Helenka z Pazderny“. Potom
dne 21. 4. 1924 sehráli hru „Kráska ze
Šumavy“.

Želkovice, Jeřičky
Veřejný bezdrátový rozhlas
Občané, kteří mají špatnou slyšitelnost místního rozhlasu mohou využít
nabídky na zapůjčení domácích hlásičů. Hlásič je k dispozici na obecním
úřadě k výpůjčce za zálohu 250,-Kč.
Je možné si hlásič nejdříve doma odzkoušet a pak teprve složit příslušnou
zálohu. Součástí tohoto přístroje jsou
i digitální hodiny, budík a rádio.
Rozhlas je slyšet dobře a občané,
kteří již této možnosti využili, jsou
spokojeni. Pokud máte zájem volejte
tel.: 495 426 107, 724 186 825.

Jako padesáté představení byla sehrána Jiráskova „Vojnarka“ v přírodě na
zahradě pana Janáka v Jeřičkách dne
6. 7. 1941.
Hlasy tisku - Večerní České slovo a A-Zet, píší: Bohatá činnost spolku v malé
obci, 40 let divadla v Jeřičkách. Na oslavu 40 tiletého jubilea Ochotnického
spolku v Jeřičkách na Jaroměřsku byla
nacvičena Zeyerova hra Radúz a Mahulena.

Tříděný sběr
Občané si mohou vyzvednout na OÚ
Hořiněves červený pytel – 12,- Kč, který je určen na sběr nápojových kartonů.
Po naplnění a zavázání, se tento pytel
přistaví ke kontejneru na plasty, odkud
bude odvezen svozovou firmou.

Měla takový úspěch, že byla několikrát
opakována a také hrána v Račicích dne
8. 2. 1942. Spolek také sehrál dramatizaci románu Karoliny Svělé „Kříž u potoka“. V roce 1948 zahájil spolek znovu
svou osvětovou činnost divadelní hrou
„Česká chaloupka“. Ještě dne 1.ledna
1950 sehrál spolek veselohru o 3 dějstvích „Jedenácté přikázání“. Další činnost Jeřičských divadelních ochotníků
není nikde uvedena.

Jeřičky
Historie - Divadelní ochotníci se scházeli v Jeřičkách od roku 1901-1950.
Dle zápisu počala činnosti divadelních
ochotníků v Jěřičkách, prvním jejich
divadelním představením, dne 31. prosince 1901 hrou „Otče náš“. Další hrou
byla dne 10. února 1902 „Ludvácký
trojlístek“ za účasti 27 herců. Téhož
roku 6.dubna sehráli hru „Ve spárech

Z kroniky vybral L. Petera
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Máslojedy
• Obecní úřad Máslojedy, Máslojedy, 503 03 Smiřice
• mobil (starosta): 723 698 028
• úřední hodiny: St 18.00-18.30

140. výročí války prusko-rakouské. V
rámci oslav proběhla v Máslojedech
29. června 2006 pietní akce na vojenském hřbitově v obci. Rakouská a
pruská vojska se u nás zastavila na své
cestě po bojištích z roku 1866.

kterou zahájí 10. září. V uplynulém
období skončili na 11. místě (ze 16)
a pro nové boje získali posilu v Aleši
Kotlárovi.
Konec prázdnin zpříjemnili dětem
hasiči. Poslední volnou sobotu před
začátkem školního roku pro ně připravili na hřišti odpoledne plné zábavy, dětských her, soutěží a překvapení
s posezením nejen pro ně a jejich rodiče.

Na začátku prázdnin, 1. července, se
konalo oficiální otevření sportovního
areálu se soutěžemi pro děti s příjemným posezení pro všechny příchozí.
Při této příležitosti se také otevíral
obecní gril. K tomu byla přidána i
ukázka historické hasičské techniky.

Rozloučili jsme se s prázdninami a na
podzim skončí i další volební období.
Nové volby do zastupitelstva obce s
sebou přivedou nové osobnosti. Kdo
to bude, to záleží jenom na nás samých. Do konce roku by mělo nové
zastupitelstvo přivítat nové občánky,
v posledních 12 měsících se u nás
narodila dvě děvčátka a dva chlapci.
Blahopřejeme. Na ty větší se určitě
přijde na začátku prosince podívat
Mikuláš s čertem.

Sportovní areál je pravidelně využíván fotbalisty a občas také leteckou
ukázkou místního a příchozích paraglidistů. Gril pak na různé oficiální i soukromé akce. V rámci nového
přísnějšího trendu posuzování pravidel silničního provozu se aktivizovala
kontrola dodržování povolené rychlosti.
Šipkařský klub uspořádal turnaj o
Pohár starosty obce Máslojedy. Zúčastnilo se jej 14 borců ze čtyř obcí,
včetně Hradce Králové. Pro soutěžící
bylo připraveno občerstvení, včetně
specialit z grilu. Vtipné ceny obdrželi
všichni účastníci a oceněno bylo také
šest nejlepších, v pořadí: M. Navrátil, R. Štefan, P. Podlezl, L. Brejla, Z.
Polák a R. Roušal. Šipkaři se připravují na novou sezónu ve druhé lize,

Do nového volebního období nám
všem přejeme hodně zdraví, štěstí a
chuti do práce, nejen při vylepšování
naší obce a jejího okolí.
(Oldřich Staněk, Blanka Karešová)
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Neděliště
• Obecní úřad Neděliště, Neděliště, 503 12 Všestary
• mobil (starosta): 602 583 250, tel/fax: 495 426 175
• úřední hodiny: Po 17.00-19.00, e-mail: nedeliste@seznam.cz, web: www.nedeliste.cz

plotů jako v rybníku. Byla okolo Prahy,
Berouna a Roztok taková strašná povodeň, že už 450 let taková nebyla. Pobrala nadobro vesnice, z jedné obce z třiceti čísel zbylo osm. Jsou stamilionové
škody. Rok 1874 – 16.května – na den
sv. Jana z Nepomuků padal sníh a bylo
zima, že lidi chodili v rukavicích.

Extrémní počasí v letech 1866 - 1901
Rok 1866 – 10. února bylo horko jako
ve žních. 19.- 22. května – byly takové
mrazy, že byl led víc než na coul. Brambory zmrzly na troud a po horách padal sníh. Rok 1868 – leden – byly tůze
velké větry a všechny cesty hned zaváté.
Sedmého se vyhazoval sníh ke Světí, ale
jen samí domkáři. Když šli domů tak
se dohodli, že půjdou k představenému
Šanderovi, ať jim zaplatí od vyhazování
sněhu. Šandera je vystrkoval ze seknice
a Černý mu dal facku. Únor – tůze velké větry a sníh. Březen – pěkně a teplo
jako v létě.

4. července – bylo navečer velký hromobití s přívalem a vítr vyvrátil a rozlámal mnoho stromů. Rok 1875 – 17.
července –padaly kroupy a byly velké
lijáky. Lilo jako z konve, že pár roků tak
nepršelo. Srpen – skoro celý teplý a suchý, takže to je hodné paměti, aby byla
taková horka jako letos.

Duben – 17-tého napadlo na 1/4 loktu
sněhu na to velký mráz.

25. září – byl náramný mráz, že byl
na půl palce silný led, zamrzly řepy a
brambory.

7. prosince – asi ve 12 hodin v poledne
přišel tak velký vítr, že rozbořil mnoho
stavení pořád nadobro. Taškový střechy
byly skoro všechny dole i štíty to scházelo. V cihelně to shodilo všechny paraple, takže nebyly k potřebě. U stodol
velkou lípu a mnoho topolů a jiných
stromů polámal.

7-8. prosince. Byly mrazy, že není pamětníka, takže hromadu brambor zamrzlo ve sklepích. Rok 1876 – 19. května – Byl mráz, že byl na půl palce silný
led na vodě.
20.května – zmrzlo všechno ovoce,
zvláště třešně ty zůstaly jako úhel černé. Rok 1878 – 13.května – začaly padat
kroupy a tak silně přes půl hodiny se
sypaly jako z pytle a přitom se stala taková povodeň, že to žádný nepamatuje,
takže to pobralo osení z pole. Rok 1880
– 4. března – z rána přišel takový déšť a
přitom bouřka, že v malé chvíli bylo tolik vody, že šla lidem dole až do stavení

24. prosince – bylo takové teplo, že
mohl chodil bos a mnoho lidu oralo.
Rok 1869 – leden – teplo jako v létě.
6. května – byl mráz, že byl silný led.
Rok 1870 – 27. října – bylo takové velké
povětří, že to bořilo stavení a vyvracelo
stromy. Rok 1872 – 25. května – byl náramný déšť tak, že voda stála na úrovni
12

tlouklo, obrazy na stěnách se kývaly,
dobytek řval a ptactvo v klecích křičelo.

a přes silnici. Polní cesty jsou vůbec
tak pomleté, že není pamětníka a pole
též jsou místy vzaté tak, až hrůza na
to podívat. Rok 1881 – 29. leden – z
největších mrazů, kdy mrzlo, že kde
nebyl dobrý sklep tak pomrzly lidem
brambory a i velké množství slepic a
najednou z toho přišla taková obleva
a přitom velký deště, že všady ležela
voda.

10. února – začalo silně mrznout až
–25°C a silně chumelilo. Březen – začalo silně pouštět, takže každý den
bylo množství vody. Čtvrtého též
praskla hráz u nádržky a ryby šly k
Lochenicům.

21. července – přišel takový vítr, že už
takový nebyl od roku 1859, takže rozlámal mnoho stromů a pobořil mnoho stavení a přitom byl strašný déšť.
Rok 1887 – 22. května - padal sníh
takže bylo bílo jako v zimě.

Co proběhlo v obci v uplynulém období a čeho se Neděliště účastnily
• 1.7.2006 – ČZS uspořádal výlet.
• 29. 7. 2006 – Sportovní klub uspořádal další ročník turnaje v malé
kopané.

Rok 1890 – 22. května – odpoledne se
začaly sypat strašně kroupy a rozbily
mě úplně po 3 korcích žita, po 3 lenu,
po 3 jetele a po 2 a půl korcích ovsa.
Rok 1890 se bude pamatovat každému neboť mnoho úrody zničily kroupy a ustavičné deště.
Rok 1891 – 29. července – byla u nás
zase povodeň, že šla voda s panského pole zkrs mnou zahradu. Je mě 48
roků, ale tohle nepamatuju a to už je
letos potřetí. Rok 1895 – leden – letošní leden byl tůze přísný, byly silné
mrazy a přitom velká chumelenice,
tak že po kolik roků již nebylo tolik
sněhu.
Rok 1901 – 10. ledna – ve 4 hodiny
ráno bylo tady silné zemětřesení, tak
že na některých místech se zdi trhaly,
komíny spadly, nádobí v policích se

• 19.-20.8.2006 – Místní chovatelé
drobného zvířectva uspořádali tradiční výstavu.
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• 26. 8. 2006 – se na místním fotbalovém hřišti konal dětský den aneb
rozloučení s prázdninami, který
uspořádal obecní úřad.
• 26. 8. 2006 – proběhl v obci svoz
nebezpečného odpadu firmou
„RUND“.

Plánované akce
V říjnu a v listopadu sehrají fotbalisté
SKN svá utkání IV.A třídy :
• 10. kolo 7. 10. 2006 16.00 hodin
Neděliště - Cerekvice
• 11. kolo 14. 10. 2006 16.00 hodin
Probluz B - Neděliště
• 12. kolo 21. 10. 2006 15.30 hodin
Smiřice B – Neděliště
• 13. kolo 28. 10. 2006 14.30 hodin
Neděliště – Malšova Lhota B
• 14. kolo 04. 10. 2006 14.00 hodin
Neděliště – Velichovky B
• 15. kolo 11. 11. 2006 13.30 hodin
Rasošky - Neděliště
- koncem října uspořádají místní
zahrádkáři výstavu ovoce a zeleniny
- začátkem prosince proběhne
mikulášská nadílka pro děti.
Obecní úřad informuje
V obci je k dispozici veřejnosti víceúčelový antukový kurt.
Provozní doba: duben – říjen
Všední dny: 15.00 – 20.00 hodin
Soboty, neděle, svátky: 9.00 – 20.00
hodin
Kurt je zpřístupněn veřejnosti zdarma, za půjčení sítě je stanoven poplatek Kč 20,-. Rezervaci na konkrétní
termín je možno zajistit u správce kurtu p. Jiřího Němečka, tel. 602 417 407.
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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

autobusové spoje. Podařilo se nám
také vyjednat s dopravními společnostmi částečnou úpravu jízdního řádu školních autobusů dle
požadavků rodičů dětí. Pro větší bezpečnost dětí nyní autobusy
projíždějí celou obcí a zastavují na
zastávkách, což dříve nebylo.

Události v obci
Obec získala dotaci z Programu obnovy venkova na rok 2006 na úpravu obecního rybníka. Tato akce je
součástí plánu na zkrášlení obce. V
okolí rybníka by měla být parková
úprava s lavičkami a v budoucnu i
koutek pro děti. Nyní jsou již provedeny přípravné práce a brzy se začne s vlastní akcí.

Naši pochvalu zasluhuje nový vedoucí obecního hostince pan Kraus,
kterému se podařilo ze skomírajícího podniku vytvořit příjemné místo k posezení. Občané začínají stále
více navštěvovat místní hostinec a
nešetří chválou na vzornou obsluhu,
čistotu a hlavně na velký sortiment
pití a jídla, jak studeného tak teplého. Otevřeno je každý den. Pan vedoucí nabídl výpomoc sportovcům,
že jim zajití občerstvení dle přání na
hřišti při fotbalových zápasech.

Byly také dokončeny úpravy místních prašných cest, na které byl natažen asfaltový povrch. I tato akce
byla dotována z Programu obnovy
venkova.

Obecní úřad
Po abdikaci dosavadního starosty
pana Josefa Středy, kterému děkujeme za jeho dlouholetou činnost
ve funkci starosty a za práci, kterou
pro obec udělal, nastoupil na jeho
místo v ZO pan Václav Modrý. ZO
na svém jednání dne 2.8.2006 si
zvolilo nového starostu, pana Václava Horáka, a místostarostu, ing.
Karla Bäumelta.

Do 1.září jsme provedli úpravu
autobusových čekáren, které byly
vyčištěny a vybíleny, provedly se
opravy oken a laviček. Nyní se
snad bude občanům lépe čekat na
15

statečné děti. Celé odpoledne bylo
doprovázeno hudbou a také s ní, ve
formě diskotéky, bylo dětské odpoledne zakončeno.

Konec prázdnin
Dne 28.8.2006 pořádala TJ Sokol
Sendražice na obecním hřišti dětské
odpoledne, které mělo dětem zpříjemnit konec prázdnin. Na tomto
odpoledni děti nejen sportovaly, ale
byla zde i znalostní část, která měla
prověřit kolik toho přes prázdniny zapomněly. Výsledek však mile
překvapil.Ve sportovní a znalostní
části děti získávaly body a pro pět
nejlepších z každé kategorie, které
byly tři, byly připraveny hodnotné
ceny (helma na kolo, malířská sada,
světelná sada na kolo, školní potřeby atd.), diplom a pohár. Další částí byla také zkouška odvahy, která
spočívala v tom, že děti rukou sahaly do neznáma a ukázala jak máme

Po delší době odmlky kostelních
zvonů ze Sv. Stanislava, se dle starých tradic opět ozývá jejich hlas.
Umožnilo to moderní elektrické
zařízení, na jehož realizaci přispěli
nejen Obecní úřad Sendražice a stálí občané Sendražic, ale i ti, kteří
zde teprve staví. Příspěvek poskytli
též občané Rodova, Račic, Smiřic a
Hradec Králové. Obec všem děkuje
za jejich pomoc při zlepšení stavu
obecní kulturní památky.
Zvláštní poděkování patří iniciátorům této akce, kteří věnovali a ještě
věnují svůj volný čas této záležitosti.
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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

Další snahou správní rady mikroregionu je i propagace jednotlivých obcí v
rámci regionu. Návštěvníci červencových vzpomínkových akcí na Chlumu
mohli navštívit stánek našeho mikroregionu, kde byly k dostání informativní
materiály a na významných místech v
naší oblasti se nainstalovaly informační
tabule.

Letošní léto u nás rozhodně nelze, co
se veřejného ruchu týče, považovat
za okurkovou sezónu. Během prázdnin firma EKOSTAV provedla opravu
chodníků podél hlavní silnice ve Střezeticích, která výrazně přispěla ke zlepšení dojmu při průjezdu obcí. V rámci
omezených finančních prostředků se
udělal kus práce, za což patří dík firmě
i shovívavosti spoluobčanů, kteří byli
touto činností dotčeni.

Další akcí s plošným vlivem na všechny
je jistě realizace projektu bezdrátového
rozhlasu a veřejného internetu v našich
obcích, čehož si našinec nemohl nepovšimnout, když se z našich tlampačů linou informace i všestarského OÚ.
Projekt byl financován z finančních
prostředků obcí mikroregionu a z dotace od Ministerstva pro místní rozvoj
ČR a z fondů EU.
17

Střezetickým sportuchtivým dobrovolníkům se podařilo dokončit od jara
budované hřiště za hasičskou zbrojnicí,
které uvedli 9. září při společném fotbálku a posezení do provozu.

Počasí nás letos nezlobilo jako loni,
v červenci bylo opravdu letní s minimem srážek, takže kombajny vyjely
na pole 26. července. V srpnu to bylo
horší a kde nestihli sklidit během
1. srpnového týdne, tam se jim žně
často posunuly až do září, a to s tím,
že zemědělci sklízeli klasy s naklíčenými obilkami. Srpnové počasí však
nahrálo do karet houbařům, a to tak,
že to leckde v lese vypadalo často jako
na nádraží.

Události
V tomto období nebyl zaznamenán
žádný přírůstek. Dne 20. července jsme
se s těžkým srdcem rozloučili s panem
Jiřím Sýkorou ze Střezetic.
Významné životní jubileum v minulých
dnech oslavila paní Zlata Kulhánková
ze Střezetic, které tímto gratulujeme.
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Zajímavosti z historie - rok 1911
Rok 1911 byl katastrofálně suchý, jakého nebylo pamětníka. Nepršelo od
jara do podzimu. Z toho nastala všeobecná neúroda, zejména píce byl velký nedostatek.
Stát poskytoval zemědělcům slevy na
daních a věcné podpory ve formě krmiv pro dobytek. Byl také velký nedostatek vody, studny byly namnoze
úplně bez vody a prohlubovaly se.

Plánované akce na další období
• Poslední veřejné zasedání stávajícího zastupitelstva obce
• Volby do zastupitelstev obcí se budou konat 20. - 21. 10. 2006
• Mikulášská nadílka
• Společenské posezení pro Seniory

Dokončila se stavba okresní silnice
Probluz – Dlouhé Dvory, tato stavba
si vyžádala celkový náklad 24.000 K.
Při obecní váze byla postavena budka,
za kterou bylo zaplaceno 150 K a dalších 85 K za různý materiál, celkem
235 K. Na stavbu mostní váhy došla
subvence ve výši 200 K.

Informace obecního úřadu

Josef Černý postavil si novou stodolu
při čp. 44. Konaly se volby do říšské
rady rakouské. Za venkovské obce
volebního okresu hradeckého zvolen byl opět Hynek Srdínko rolník ze
Svobodných Dvorů za stranu agrární.
Vedle sucha objevil se další zlý škůdce
v podobě záplavy polních myší – hrabošů.

• V návaznosti na otevření fotbalového
hřiště ve Střezeticích byl na plochu
sloužící k odkládání železného šrotu umístěn kontejner. Tímto žádáme
spoluobčany, aby zvážili, co do železa
patří a až poté vyrazili ke zbrojnici.
• Koncem měsíce září nebo na začátku října budou přistaveny kontejnery na nadrozměrný komunální
odpad a na odpad ze zahrad a totéž
se bude opakovat v měsíci listopad.
Proto důrazně upozorňujeme, aby
lidé odpad nepálili a nezhoršovali
životní prostředí v obci a neobtěžovali tím další spoluobčany!!!

Ničily se jedem, ve zdejší obci bylo
zaplaceno za jed proti myším 33 K 60
hal. Obec měla spor s Václavem Dolanským čp. 1, soudních útrat zaplatila 33 K. Obecní příjem činil 5.676 K
46 hal.
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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

Pověst o Světí
Za sychravého listopadového dne přišel do Světí o holi divný muž. Suchý
jako hrábě, sehnutý jako když nese
nůši hříchů, zarostlý jako Krakonoš.
Šoural se bojácně po kamenité cestě
bos, na nikoho nepohleděl, věšel hlavu,
jakoby hledal troník nebo grešli, těžce
oddychoval a sténal. Kdo si ho mohl
prohlédnout zděsil se. Oči měl vyděšené, ale vyhaslé jako mrtvola. Tvář
zarostlá dlouhým zmechovatělým vousem, který přecházel po stranách hlavy
v kroucený popelavý a nečesaný vlas.
Na těle měl nepranou košili, otřepené, odřené bezbarvé spodky, přes to
dlouhý, promaštěný a rozedraný černý
kabát, splývající téměř na paty. Šel od
stavení ke stavení a prosil skuhravým
hlasem, aby mu dali lidé jíst. Lidé se
ho však báli a zavírali před ním dveře
i vrata. Přišel na návsi do velkého statku. Prošel otevřenými vrátky na dvůr,
šoural se po zápraží do síně a prosil,
aby mu dali jíst. Hospodyně ho chtěla
odbýt, že nemá na rozdávání, ale pak
se nad unaveným podivným mužem
slitovala, dala mu jíst a pít a nechala ho
přespat na seníku. Druhého dne časně
ráno potkal hospodář divného muže
ve vratech, který mu řekl: „ Dobré jitro
sedláče!!“. Jsi dobrý muž, ale lituji tě,
neboť se zlou jsi se potázal, že popřál

jsi přístřeší a poskytl pohostinství mně,
věčnému židu.
Nesu strašného trestu: věčně musím
bloudit světem, hnán od lidských prahů a neukojitelného hladu a neuhasitelné žízně. Od této chvíle bude tě stíhat jedno neštěstí za druhým….“
Udivený sedlák hleděl za potácejícím
se věčným židem. Chvíli přemítal o
strašném proroctví a myslil si : „Hm,
nějaký pomatenec.“
V poledne se nápadně oteplilo, odpoledne se přihnaly mraky a s nimi zlá
listopadová bouře, jaké nebylo v kraji
pamětníka.
Strašnou hromovou ranou otřásla se
ves, blesk sjel do statku, který rázem
stál v plamenech a shořel do základů.
Průtrž mračen zatopila kraj a sedlákovi pobrala s pole osení, luka zanesla na
loket vysoko hlínou a kamením. Sedlák byl v několika hodinách dokonalým žebrákem.
Nešťasten pracoval bezradně celé dny
na pustých polích a ve zničeném lese.
Jednou se vracel do útulku, který jeho
rodina nalezla v obecní pastoušce.
Znenadání zjevil se před ním věčný
žid, příčina jeho neštěstí a bídy. Zvedl
motyku, kterou nesl na rameně, aby ho
jednou ranou zabil.
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Žid se vzpřímil, napřáhl ruce a zaskuhral: „ Co činíš, což nevíš, že kdo by mne
zabil, nastoupí místo mne se všemi strašnými muky, které bude muset snášet
věčně?“ Chuďasovi klesla ruka. Věčný
žid se opět shrbil a slabým úplně jiným
tajemným hlasem řekl: „Umiň si vykonat nějaký dobrý skutek a s tím pevným
úmyslem jdi kopat tam pod obrovský
dub, který stojí uprostřed doubravy a budeš opět šťasten. Nesplníš však, co jsi si
umínil, stihne tě ještě větší trest.“ Žid se
obrátil a zmizel v lesní houštině. Sedlák
tentokrát věřil slovům židovým, chvíli o
nich přemýšlel, pak si umínil, že bude-li mu opět pomoženo, koupí do kostela
nový zvon, protože starý je prasklý. Poslechl, šel k dubu a kopal až nalezl velký
poklad, truhlici velkých zlatých peněz,
skvostných nádob a drahého kamení.
Zaplesal v duchu a poděkoval Bohu, který ho těžce zkoušel. Manželce Barboře
zjasněla tvář a omládla, když slyšela, jak
muž přišel k celé truhle zlata a kterak si
dopomohou zase k dřívějšímu majetku.
Hned druhého dne šel do Hradce k vyhlášenému zvonaři Simeonovi a dal za
veliké peníze ulít zvon ke cti a chvále
Panny Marie, kterou celou dobu utrpení prosili o pomoc.

a 21. října 2006. Největší akcí tohoto období je rekonstrukce silnice za kostelem.
Stavební práce byly zahájeny 28. srpna.
Silnice by měla být zrekonstruována do
konce září. Položená zámková dlažba zajistí důstojný přístup nejen k této kulturní památce ale i k přilehlým domkům.
Pro děti byly na hřišti „Na zámečku“
nainstalovány nové houpačky, skluzavka a houpací koník. K tomuto novému vybavení hřiště přibude v brzké
době ještě dětský kolotoč. Děti toto zařízení v hojném počtu využívají.
26. srpna se uskutečnil Na Zámečku
„Hasičský den“, kromě občerstvení pro
dospělé uspořádali hasiči i rozlučku
dětí s prázdninami, jejíž součástí byla
mimo jiné i stezka odvahy pro školáky.

Co obec chystá?
• V prostorách obecního úřadu se
pro občany připravuje veřejné internetové místo.
• Správa a údržba silnic nainstaluje
v obci nové dopravní značky.
• Poslední veřejné zasedání v tomto
volebním období by se mělo uskutečnit 27. 9. 2006.
• 23. září pořádá spolek dobrovolných hasičů v místním hostinci
taneční zábavu.
• Ve dnech 20. a 21. října proběhnou
na obecním úřadě volby do obecního zastupitelstva , které bude zajišťovat chod obce v následujících
čtyřech letech.

(Čerpáno z kroniky obce)

Události v obci
26. 7. se konalo veřejné zasedání
stupitelstva obce. Hlavním bodem
sedání bylo sestavení kandidátky
komunálních voleb, které se konají

zazado
20.
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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

budova postavená v akci „Z“ vrátila
zpět do majetku obce.
Ze Všestar zmizela jedna památka, a
to roubená škola, která stála u vchodu
do zahrady s minerálním vzřídlem.
Tato budova z roku 1767 našla nový
domov ve skanzenu v Krkovicích a
stane se jeho nedílnou součástí. Zastupitelstvo obce se rozhodlo podpořit přestěhování této budovy částkou
12.000,- Kč což by mělo činit 10 % z
přepokládaných nákladů.

Obecní úřad informuje
Byla úspěšně dokončena rekonstrukce chodníků a vjezdů na Lípě. Pod
slovem úspěšně je schován předávací
protokol mezi SUS královéhradeckého kraje (správce komunikace) a Colas (dodavatel díla). Celkem na Lípě
přibylo nebo bylo zrekonstruováno
chodníků v hodnotě 1,638.094,- Kč.
Co se chodníků a Lípy týká ještě chybějí dva úseky a to u I/35 a prodloužení nového chodníku směrem na
Čistěves což odnáší cca 400 m.
Společnost Alestra smontovala první
tři dětská hřiště, a to jak jsme se zmiňovali v posledním zpravodaji ve Bříze za 62.654,50 Kč, na Lípě za 46.429,Kč a ve Všestarech za 70.199,50 Kč.
Dodávka byla nasmlouvána pouze na
montáž jejich vybavení. Ostatní dokončovací práce (dopadové plochy)
provedli v převážné míře členové
místních sdružení hasičů a vzácně se
zapojili i rodiče dětí, pro která byly
hřiště postavena.
Společnost Ekostav zahájila po zdlouhavém čekání na stavební povolení
práce na prodloužení vodovodního
řádu v Rozběřicích takže se městská
voda dostane i na Hejcmanku. Mimo
to se obec stala v Rozběřicích majitelem prodejny potravin, takže se

(Josef Macháček)

Co se chystá?
Hlavním tématem měsíce říjen budou pravděpodobně komunální
volby, které se budou konat v pátek
20. října od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 21. října od 8.00 hodin
do 14.00 hodin. V místních částech
Obce Všestary budou připraveny
tradiční volební místnosti a to ve
Všestarech v Základní škole II.stupeň, ve Bříze, na Lípě, v Rosnicích
a v Rozběřicích v zasedacích místnostech hasičských sdružení a na
Chlumu v Mateřské škole.
V době uzávěrky byly zahájeny práce na opravě střech na prodejně a na
hasičské zbrojnici v Rozběřicích.
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Základní škola Všestary připravuje výměna oken v učebně, která je v
traktu u tělocvičny.

na Střezetice, na úpravu chodníků
a prostranství ve středu Všestar
(od cukrárny kolem kostela až po
ZŠ I.stupeň). Pokračuje se i na přípravě dokumentace na odkanalizování Všestar. Jedná se o Sokolském
cvičišti na Chlumu (Lípě?), kde by
měly být vytvořeny podmínky pro
provozování různých aktivit, které
by se vzájemně neomezovaly. Další všesportovní areál, který by měl
využít nejenom potenciálu TJ Sokol
Všestary a Základní školy Všestary
se nabízí v areálu „Sokolovny“ ve
Všestarech. Zatím byly osloveny
projekční kanceláře na zpracování
základní studie uspořádání areálu.

Další věc, která se týká Základní školy II.stupně, je modernizace regulace topení v jednotlivých
třídách. Tato záležitost spadá do
povinností zřizovatele, tedy obce.
Doufáme jenom, že nainstalované
zařízení se dočká dlouhého funkčního období a nebude vzápětí po
instalaci poškozováno.
Mimo uvedené záležitosti se připravují další projektové dokumentace a to např. na výstavbu chodníku ve Všestarech u výpadovky

(Josef Macháček)
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Mapa mikroregionu
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Různé
Jak funguje Lékařská služba první pomoci Královehradeckého kraje v okrese
Hradec Králové?
Lékařská služba první pomoci pro děti a dospělé:
ZZS Královehradeckého kraje
Územní středisko Hradec Králové
Hradecká 1690
tel.: 495 755 223
ordinační hodiny pro dospělé: nepřetržitě
ordinační hodiny pro děti: vš. den 15.30 - 22.00
So, Ne a svátek 08.00 - 22.00
Lékařská služba první pomoci - stomatologie:
ZZS Královehradeckého kraje
Územní středisko Hradec Králové
Hradecká 1690
tel.: 495 755 223
So, Ne a svátek 08.00 - 22.00
Lékárenská pohotovostní služba:
ZZS Královehradeckého kraje
Územní středisko Hradec Králové
Hradecká 1690
tel.: 495 755 223
provozní doba: nepřetržitě
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Důležitá čísla
Lékařská služba první pomoci
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

Knihovna Hořiněves - Beseda se včelařem – dne 3. října 2006 od 17,00 hod.

Hostinec „U polních myslivců „ uvádí
v rámci cyklu Hluboká brázda pásma
vzpomínek a písní z desek z historie
československé pop-music v těchto termínech:
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

Knihovna Hořiněves - Setkání seniorů
- 8. října (neděle) od 14,00 hod.
TJ Sokol Hořiněves, oddíl sport pro
všechny - Drakiáda - 22. 10. 2006 od
14,00 hod.

Plánované akce Neděliště
V říjnu a v listopadu sehrají fotbalisté
SKN svá utkání IV.A třídy :
• 10. kolo 7. 10. 2006 16.00 hodin
Neděliště - Cerekvice
• 11. kolo 14. 10. 2006 16.00 hodin
Probluz B - Neděliště
• 12. kolo 21. 10. 2006 15.30 hodin
Smiřice B – Neděliště
• 13. kolo 28. 10. 2006 14.30 hodin
Neděliště – Malšova Lhota B
• 14. kolo 04. 10. 2006 14.00 hodin
Neděliště – Velichovky B
• 15. kolo 11. 11. 2006 13.30 hodin
Rasošky - Neděliště
- koncem října uspořádají místní
zahrádkáři výstavu ovoce a zeleniny
- začátkem prosince proběhne
mikulášská nadílka pro děti.

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

Světí
• V prostorách obecního úřadu se
pro občany připravuje veřejné internetové místo.
• 23. září pořádá spolek dobrovolných hasičů v místním hostinci
taneční zábavu.
Všestary
• Setkání seniorů se bude konat
25. 11. 2006 v hospůdce U Kabiho
ve Všestarech
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