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MARAIS NEBO MAREŠ? PÁTRÁNÍ PO KOŘENECH FRANCOUZSKÉHO
HERCE ANEB STOPA VEDE NA MORAVU
V předminulém vydání
svazkového
zpravodaje
zaznělo, že světlo světa
spatřila zcela nová indicie,
která během dvacetiletého
pátrání po českých kořenech
francouzského herce ani
jednou nezazněla. Pokud by
se totiž ukázala jako
pravdivá, tak by výrazně
změnila
pohled
na
dosavadní stav pátraní.
Nastíněno bylo i to, že
stopa vede na Moravu,
konkrétně
do
městyse
Křtiny na Blanensku, a že
se
bezprostředně
týká
tamního
barokního
zámečku.
Co by ale měla mít jižní Morava společného s filmovou legendou francouzského filmu?
Tak tedy popořádku.
Teprve nedávno se mi podařilo objevit jeden cenný historický pramen, ve kterém je
zaznamenáno doslovné převyprávění celého příběhu panem Richtrem. Nutno podotknout, že
k záznamu došlo ještě předtím, než Stanislav Motl věnoval tématu jeden díl televizního pořadu a
kapitolu v knize. Nicméně ani v jednom médiu nebyla zmíněna poměrně klíčová pasáž z onoho
převyprávění, jež obsahuje informaci, jak celý příběh vlastně začal. Je možné, že informace
zapadla, Stanislav Motl jí nepřikládal velkou váhu, anebo o ní zkrátka nevěděl.
Začátek příběhu o českých kořenech Jeana Maraise totiž vede k jedné události, která se měla
odehrát právě na Moravě. Tam totiž pan Zítko z Černčic a pan Špetla z Bohuslavic zajížděli za
prací. Jednou se při jejich cestách zastavili u barokního zámku v obci Křtiny na Blanensku. Zaujala
je totiž skupinka houfujících se turistů kolem zřejmě známých osobností vycházejících ze zámku.
Zamířili tedy blíže a vzápětí zjistili, že se jedná o několik francouzských herců. Mezi nimi neměl
být nikdo jiný než právě Jean Marais. V ten moment pan Špetla řekl panu Zítkovi, aniž by tušil, že
spadá do bohuslavické větve Marešů, je-li mu známa příbuznost tohoto rodu s francouzským
hercem. Tuto informaci měl od svého otce, nadšeného divadelního ochotníka.
Na základě křtinské příhody se pan Zítko začal více zajímat o možných kořenech s protagonistou
francouzského filmového plátna, a inicioval zaslání dopisu. Zdálo se, že vlastnoručně psaná
Maraisova odpověď už možná navždy ponechá příběh s otevřeným koncem.
http://www.obcemetuje.cz
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Jak by ale nově nalezený údaj měl příběh dál rozvinout? Jean Marais totiž při rozhovoru s Jiřím
Žákem tvrdil, že Česko v minulosti nikdy nenavštívil. Autorovi biografie slavného herce ovšem
neuniklo, že v místnosti, ve které se rozhovor odehrával, se přitom nacházela spousta knih o Praze
a vůbec o celém Československu.
Pokud by se tedy podařilo potvrdit, že Marais někdy v minulosti do Československa zavítal, bylo
by nutné klást si otázku, proč by později tvrdil pravý opak.
Je to samozřejmě poněkud bláhová představa, že by známý francouzský herec navštívil jižní
Moravu, aniž by se o tom vědělo.
Teoreticky možné i přirozené by to bylo jedině v roce 1968, v době politického otevření země
vlivem událostí Pražského jara. Nicméně tehdy byl pětapadesátník Marais na vrcholu kariéry, jen
stěží by se mu podařilo uniknout pozornosti médií. Zcela vyloučit to ale nelze. Otázkou také
zůstává účel návštěvy barokního zámku. Mělo se jednat o pouhou turistickou prohlídku, anebo si
milovník umění a malíř v jedné osobě nechtěl nechat ujít vernisáž obrazů, na kterou mohl být
pozván?
A co na skutečnost, že se zmínky o městysu Křtiny vyskytují v bohuslavických pramenech, říkají
představitelé tamní radnice?
Tak přesně na tyto otázky obdržíte odpovědi zase až někdy příště.
S přáním pohodových jarních dní
Mgr. Milan Školník
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
ZÁPIS v mateřské škole se uskuteční 3. května 2019 od 10.00 do 14.00 hodin v budově školky.

KOUZLENÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
V pátek 15.2. přijel do školky kouzelník RENO, který nám předvedl spoustu krásných kouzel,
čarování s balonky, vytahování kapesníku z pusy, kouzlo s pizzou, s kartami a další. Kouzelník nás
uchvátil hned od začátku, děti ho s nadšením pozorovaly a přemýšlely, jak to mohl udělat... Kouzla
byla tak zajímavá, že některé děti hned začaly uvažovat o své budoucnosti v kouzelnické škole.
Vybrané děti mohly při kouzlení pomáhat a všechny nadšeně fandily.
To největší a nejkrásnější kouzlo nás čekalo na konci, vyčarování živého králíčka, kterého si
mohly děti pohladit. Vystoupení bylo veselé, vtipné, napínavé a líbilo se nejen dětem ve školce, ale
i našim hostům, dětem ze základní školy.
Bc Hana Jaklová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Exkurze do Hradce Králové
V úterý 8. ledna jsme se se čtvrtým a pátým ročníkem vypravili do Hradce Králové, navštívit
hvězdárnu a planetárium, abychom prohloubili své znalosti o vesmíru. V novém planetáriu jsme si
prohlédli interaktivní expozice a shlédli jsme program „Sluneční soustava“. Potom jsme prošli areál
hvězdárny, podívali jsme se i do kopule k dalekohledu.
Trolejbusem jsme přejeli do centra Hradce a šli jsme se podívat do vodní elektrárny Hučák.
Informační centrum pro nás mělo připravený program o energii z obnovitelných zdrojů. Žáci si na
malých modelech sami vyzkoušeli princip fungování strojů, které využívají energii solární, vodí,
větrnou, biomasu a bioplyn. Bohužel jsme nemohli navštívit strojovnu s turbínou, která je právě v
rekonstrukci. Velmi se nám v elektrárně líbilo, příjemně nás překvapily krásné prostory,
interaktivní vybavení i milý přístup provozovatelů.
Nakonec jsme se prošli centrem města. Výlet se povedl, a navíc se děti naučily orientovat v
jízdním řádu MHD i v odjezdech autobusů na hradeckém terminálu.
Mgr. Lenka Fišerová

http://www.obcemetuje.cz

e-mail: info@obcemetuje.cz

ČERNČICE
MASOPUSTNÍ PRŮVOD
Masopust se letos pořádal v sobotu 2. března. Plakáty a pozvánky v jednotlivých obydlích
připomínaly, že průvod projde celými Černčicemi. Ve 13 hodin se na školní zahradě sešlo mnoho
krásných masek, které hýřily barvami a veselím. Maskovaní byli dospělí i děti a byla radost je
všechny pozorovat. Masopust zahájila paní starostka veršovaným vzkazem pro děti a ty jí na
oplátku zazpívaly za doprovodu kytary a flétny písničku Masopust držíme. Obecní úřad pro občany
i pro účastníky průvodu nachystal bohatou výslužku, kterou učitelé a děti rozdávali všem, kdo
přišel masopustní průvod přivítat. Počasí nám přálo, a tak jsme prožili krásné odpoledne plné
dětského smíchu a radostných pohledů obyvatel Černčic. Děkujeme všem za finanční příspěvek 12
678,- Kč, sladkosti a občerstvení. Získané peníze budou použity na školní výlet dětí z mateřské i
základní školy.
Mgr. Miroslava Ježková, ředitelka školy

ČERNČICKÝ POKLAD
V Černčicích máme poklad…a ne tak ledajaký. Máme tu ledňáčka. Ne nadarmo se ledňáčkovi
říčnímu říká létající drahokam. Jeho tyrkysově modrá barva na hřbetní straně a cihlově červené
hrdlo září již z dálky. Pozorujeme ho u nás čtvrtým rokem při velkých mrazech, kdy se odváží do
obydlené části obce a vysedává nad tůňkou přímo u našeho domu s nadějí, že něco uloví. Letos
nám to nedalo a rozhodli jsme se, že ho budeme přikrmovat.
Přikrmování ptáků v zimě je hračka, nasypete do krmítka semínka slunečnice, ořechy, sem tam
pověsíte lojovou kouli. Každý ale ví, že ledňáček rád ryby. Ornitolog nám poradil, že nejlepší by
byly ryby do 12 cm, aby se nám nezadusil (skutečně se to už stalo) a ideálně živé. Díky partě
nadšenců dostával každý týden čerstvé rybky ze sádek. A jak mu chutnaly! Ledňáček u nás
vysedával a lovil tento rok mnohem déle než ty předchozí. Podle fotky jsme nakonec zjistili, že jde
o samičku. Pozná se to díky zobáku. Samečci mají zobáček černý kdežto samičky mají spodní část
červenou.
A tak naší paní ledňáčkové přejeme, aby si našla partnera, společně zahnízdili a vyvedli mladé.
Budeme se na ni těšit zase příští zimu, pokud se na stará kolena nerozhodne vyrazit na jih za
teplem.
Markéta Poláčková
Přírodovědný oddíl DUHA Čolci Černčice

VE SPOLUPRÁCI S MÍSTNÍMI ORGANIZACEMI A SPOLKY VÁS OÚ
ČERNČICE ZVE NA NÁSLEDUJÍCÍ AKCE:
6. 4. Ukliďme Česko + sběr železa
30. 4. Čarodějnice
25. 5. Sportovní odpoledne
15. 6. Pohádkový les
http://www.obcemetuje.cz

e-mail: info@obcemetuje.cz

JASENNÁ
Starostka: Ing. Jitka Slezáková
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SDH JASENNÁ
V uplynulém období neměla naše organizace nouzi o nové zážitky. V prosinci po vánočních
svátcích se v Restauraci Na Křižovatce konal Vánoční hasičský mariáš. Sešlo se 21 hráčů.
V novém roce následovala počátkem ledna výroční valná hromada, kde jsme zhodnotili práci za
celý uplynulý rok 2018.
První únorová sobota patřila již tradičnímu hasičskému plesu. K tanci a poslechu hrála skupina
Hektor. Účast byla hojná. V tombole se sešlo přes 500 pěkných cen.
Od začátku února v naší obci probíhají školení pro získání odznaků odbornosti HASIČ III/II
stupně, která vyvrcholí zkouškou v sobotu 30. 3. 2019. Ke zkoušce jsou přihlášeni dobrovolní
hasiči nejen z našeho, ale i okolních sborů.
Nadcházející akce pro rok 2019: 13. dubna 2019 – sběr železného šrotu
24. srpna 2019 – soutěž o Jasenský pohár
Mgr. Eva Dohnalová

KARNEVALOVÉ VESELÍ PRO DOSPĚLÉ V JASENNÉ
Masopustní období a maškarní rej představují v naší obci Sokolské šibřinky. Tradičně se již
spoustu let konají první březnový víkend. Letošní rok tedy připadly na 2. března.
Po několik let nazpátek jsme se snažili dát šibřinkám tematický ráz. Ten měl nejen pomoci
účastníkům v námětech na maškarní kostýmy, ale stejně laděnou výzdobou sálu měl přispět
k příjemnější atmosféře a spojitosti všech návštěvníků. Bohužel jsme se nesetkali s příliš dobrou
odezvou. Proto jsme se v tomto roce rozhodli, nechat volnost fantazii všech a téma zvolili
všeobecné. Šibřinky se tentokrát konaly v tematickém rázu: „Fantazie nemá hranic“. Jako
pořadatelé jsme čekali nástup nejrůznějších kostýmů ve velkém počtu. Bohužel se tak nestalo. Sál
místní restaurace rozproudilo 28 převlečených návštěvníků, kteří ale originalitou, vtipem a dobrou
náladou jen zářili. Na parketu se objevily například tyto převleky: mouchy, lesní víly, pytel mouky,
kuře, pirát, myš, vězeňská služba a další. Všichni dokázali udělat spoustu legrace nejen pro sebe,
ale hlavně pro návštěvníky okolo, kterých bylo celkem 82. Každoroční tradicí je vyhlašování
nejlepších kostýmů včetně jejich originality a hlavně zábavy, kterou jsou schopni vymyslet.
Tentokrát vybrali členové kapely Brillant Band tyto nejlepší: mouchy alias „hmyzáci“, myška,
vězeň se svou službou a lesní víly.
Obrovskou zásluhu na zábavném maškarním plese měla kapela Brillant Band, která již spoustu
let hraje nejlepší „pecky“, které si jen můžeme přát.
Náš ples by se samozřejmě neobešel bez tomboly, ve které letos bylo více než čtyři sta cen. Za
všechny ceny, které se v ní objevily, je nutné poděkovat hlavně našim členům a všem sponzorům
místním i přespolním. Samozřejmě poděkování patří všem, kteří náš ples navštívili, podíleli se na
organizaci či jinou formou podpořili jeho konání.
http://www.obcemetuje.cz
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NEDĚLNÍ KARNEVALOVÉ VESELÍ PRO DĚTI
Karneval v Jasenné pokračuje i v neděli, kdy je celý sál určen pro děti v převlecích. Letošní
březnovou neděli navštívilo dětský karneval celkem 82 zamaskovaných dětí a 108 dospělých. Je
tedy zřejmé, že o nouzi masek rozhodně nešlo. Na parketu se objevovali například princezny,
spidermani, piráti, karkulky, berušky, víly, křemílek a vochomůrka a mnoho dalších.
Program letos vedli zástupci složek integrovaného záchranného systému: hasič, policista a
záchranář. V tomto duchu probíhaly také soutěže pro děti a jejich rodiče. Nechyběl tanec,
rozcvičky, ale ani překážková dráha a hromadné soutěže. Děti měly možnost vyhrávat nejrůznější
ceny jako přívěsky, nafukovací balonky, lízátka, autíčka a další. Odpoledne s dětmi uteklo příliš
rychle a teprve chvilku před pátou hodinou byla vyhlášena závěrečná soutěž pro děti.
Dětský karneval v posledních letech navštěvuje mnoho dětí a rodičů hlavně z Jasenné, ale i
z okolí. Za to jsme moc rádi a doufáme, že tomu tak bude i v dalších letech.
A protože ani dětský karneval se neobejde bez příprav, chystání, zdobení a úklidu, je jistě na
místě poděkovat všem, kteří svůj volný čas věnují právě tomu a přispějí tak k zábavě pro všechny
děti.

A CO CHYSTÁME DÁL…..
TJ Sokol Jasenná by Vás dále ráda pozvala na akci určenou opět našim dětem, a to
„Pálení čarodějnic“, 30. dubna. Tradičně se uskuteční na sokolském hřišti v podvečerních
hodinách. Opět budou připraveny jednoduché i náročnější úkoly pro děti všech věkových kategorií.
Chybět nebude ani občerstvení pro všechny.
A pokud se nám podaří sehnat dostatečně vysoký strom, postavíme i májku…
Těšíme se na viděnou…..
Mgr. Zuzana Polednová
jednatelka TJ

VÁNOČNÍ BRUSLENÍ
V pátek 28. 12. 2018 od 16 do 18 hodin si obec Jasenná pronajala pro své občany ledovou plochu
na zimním stadionu v Jaroměři. Bruslilo se, hrálo se hokejové utkání a někteří jen fandili. Akce se
zúčastnilo 50 našich občanů. Byla to velmi vydařená akce, kterou zorganizovala p. Hana
Brdičková.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V pondělí 7. ledna 2019 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. Od 15.30 hodin procházely obcí
děti s pokladničkami. Letos se vybralo v naší obci 19.884,- Kč. Charita děkuje všem občanům,
kteří přispěli do Tříkrálové sbírky.
http://www.obcemetuje.cz
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AKTIVNÍ KLUB SENIORŮ
Od ledna opět pokračuje
pravidelné
posezení
důchodců v kulturním domě
čp. 68 a aktivní paní Hana
Brdičková připravuje pro
důchodce program. V úterý
29. 1. 2019 jeli důchodci
obecním Fordem Tranzit do
Hradce Králové do bazénu
na
plavání
s cvičením.
V úterý 12. února 2019 se
konala přednáška o zdraví p.
MUDr. Martina Tulacha na
téma Nebezpečné spalničky
a vhodné očkování pro
seniory. V úterý 5. března
2019 se konalo v Restauraci
Na Křižovatce ostatkové
posezení, kde nechyběly
k občerstvení
čerstvé
koblihy.
K obveselení
přítomných přispěli i někteří
pěkně „vyšňoření“ účastníci
– Hana Brdičková, Jaroslav
Kašpařík a Věra Ondrová.
Odpolední program byl
obohacen i ukázkami skla
zdobeného
technikou
pískování,
které
velmi
šikovně provádí p. Ivana
Holečková.
V dubnu připravuje p.
Hana Brdičková pro seniory
návštěvu
divadelního
představení
francouzské
komedie MAFIE A CITY
v podání
divadelního
souboru
Vrchlický.
Představení se koná v neděli
28. dubna 2019 od 19 hodin
v jaroměřském
divadle.
Dopravu zajistí obec.
http://www.obcemetuje.cz
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AKCE REALIZOVANÉ V OBCI V ROCE 2018
1. Odbahnění a rekonstrukce rybníku Lakomec prováděla firma Vodní zdroje Ekomonitor
Chrudim od 23. 1. 2018 do 13. 4. 2018. Celkové náklady činily 683.868 Kč, z toho dotace
z Ministerstva zemědělství ČR činila 547.000 Kč, což je 80 % celkových nákladů. Při akci
se provedlo odstranění nánosů ze dna rybníka v objemu cca 1223 m³, oprava hráze - 609 m³
a oprava bezpečnostního a manipulačního objektu. Navíc obec provedla opravu pravého
břehu rybníka vyštěrkováním za 12.100 Kč a opevněním za 7.525 Kč. Odbahněním došlo
k vyčištění rybníka a zároveň k většímu zadržení vody v obci, zpevněním břehů se
zamezilo dalšímu podemílání břehů rybníka. Při opravě hráze se odstranily náletové
porosty včetně kořenů, zabetonovaly se nezpevněné kameny a zaspárovala se celá hráz.
Opravilo se i vypouštěcí zařízení a přepad. Nyní je rybník Lakomec v dobrém stavu.
2. Stavební úpravy chodníků v centrální části obce od objektu čp. 229 až ke křižovatce u
čp. 16. Jednalo se o chodníky podél silnice III 30815 v celkové délce 395 m. Akci
prováděla firma ŠPELDA s.r.o., Říkov od 26. března do konce června 2018. Celkové
náklady akce činily 2.982.658 Kč, z toho činila dotace ze Státního fondu dopravní
infrastruktury 2.165.000 Kč. Původní chodníky z betonové dlažby a betonových desek byly
v nevyhovujícím až havarijním stavu, na konci životnosti, povrch byl narušený a nerovný,
obtížně schůdný. Tato akce zlepšila bezpečnost chůze po chodnících a přispěla k lepšímu
vzhledu obce.
3. Rekonstrukci sociálního zařízení v mateřské škole jsme prováděli v červenci a srpnu.
Firma Arkast s.r.o. Ladislav Pekárek z Josefova vybourala stávajících obklady i dlažby,
pan Aleš Janatka z Jaroměře provedl nové rozvody vody a odpadů. Zároveň se provedla i
rekonstrukce stoupaček. Nové obklady s dětskými motivy (zvířátky ze zoo) a nová dlažba
v umývárnách a WC byla provedena v obou patrech a v suterénu. Firma osadila nová
umyvadla, nové záchodové mísy a vodovodní baterie. Obec uhradila za tuto rekonstrukci
v mateřské škole částku 524.464 Kč. Na podzim provedl p. Janatka ještě výměnu všech
WC mís v sociálním zázemí pro personál v hodnotě 13.400 Kč. Tato akce byla potřebná,
neboť sociální zařízení bylo původní z roku 1980, kdy se mateřská škola stavěla. Touto
akcí se zlepšily podmínky a vylepšil se estetický vzhled sociálních zařízení v celém
objektu. Nové obklady působí na děti pěkným veselým dojmem a naši nejmenší mohou
trávit pobyt v mateřské škole v příjemných prostorách.
4. Zateplení stropu a opravu střechy na nákupním středisku provedla firma IZOTRADE
Praha v září 2018 za 175.692 Kč. Foukanou tepelnou izolací v půdním prostoru nad
stropem prodejny i skladů se výrazně zlepšily termoizolační podmínky celého objektu.
Zároveň se opravilo i částečně oplechování střechy. Drobné opravy prováděl i p. Hynek za
2.251 Kč.
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5. Demolice domu čp. 140 na parcele p.č. 136 v k.ú. Jasenná (bývalé Velackovo u kostela)
prováděla firma ŠPELDA s.r.o., Říkov od 20. září do 30. října 2018 za 366.342 Kč.
Na odstranění této stavby jsme získali z Ministerstva pro místní rozvoj dotaci ve výši
293.074 Kč. V letošním roce plánujeme na tomto místě rozšířit příjezdovou komunikaci
k novostavbám rodinných domků vzadu za tímto domem a na části zbudovat parkoviště ke
hřbitovu a ke kostelu.
6. Rekonstrukci a vybavení hasičské klubovny v čp. 68 jsme spolu s hasiči prováděli
v červnu 2019. Osazení nových plastových oken za původní dřevěná okna zajistila firma
Proplast K za 39.087 Kč, nové obklady a dlažby na sociálním zařízení a chodbě provedla
firma p. Hynka za 27.520 Kč, položení nového lina za 24.425 Kč provedl p. Martin Plačko,
nové WC a umyvadlo osadil p. Bartoš z Vlkova za 6.755 Kč. Na nové vybavení klubovny
hasičské mládeže nábytkem obec převedla hasičům částku 27.500 Kč. Modernizace
klubovny se prováděla před oslavami 140 let založení Sboru dobrovolných hasičů
v Jasenné, které se konaly v pátek 6. července 2018. Obec se snažila alespoň částečně
hasičům pomoci s financováním těchto oslav.
7. Chodníky podél silnice III 308 15 začala v říjnu 2018 budovat firma ŠPELDA s.r.o.,
Říkov. Nejprve prováděli zatrubení stávajícího příkopu od čp. 110 až k čp. 180. V pátek
14. prosince se pro rok 2018 práce ukončily a obec uhradila p. Špeldovi za tuto práci
564.385 Kč. Firma letos nastoupila na zatrubování příkopu 18. března, po dokončení
zatrubení zahájí firma práce na výstavbě nových chodníků. Jedná se o chodníky od
odbočky k Agru od čp. 125 až na konec obce k čp. 234 k Fajčikovým v celkové délce
1.339,6 m. Bude to největší akce letošního roku.
8. Výměna okapů a svodů na celé budově základní školy čp. 215 provedla v červnu 2018
firma Miroslava Dyrce za 91.204 Kč. Oprava už byla nutná.
9. Klempířské práce na výměně okapů a svodů na celém objektu staré školy čp. 136
provedla firma p. Miroslava Dyrce z Rasošek za 99.360 Kč.
10. Zbudování sociálního zařízení v přízemním bytě v čp. 8 (bývalá pošta). Firma p.
Martina Seidla z Českého Meziříčí provedla nové elektrorozvody a následnou
kompletaci vše za 45.375 Kč. Pan Aleš Janatka z Jaroměře provedl nové rozvody vody a
nové odpady napojené na splaškovou kanalizaci a následné osazení bojleru, WC,
umyvadla, vodovodních baterií, celkem za 45.108 Kč. Zednické práce včetně nových
obkladů a dlažeb prováděla firma Arkast Josefov 44.920 Kč. Přípravné zednické práce
vykonávali obecní pracovníci. Celkové náklady činily 135.403 Kč. Po této rekonstrukci
jsme mohli pronajmout stávající byt jako sociální byt.
11. Zakoupení 300 výtisků pěkné knihy Pověsti obcí dolní Metuje za 19.846 Kč. Pověsti
převyprávěla p. Eva Koudelková, ilustroval Petr Netík a vydala Tiskárna V & H Print
Hlávko s.r.o. Nové Město nad Metují. Publikace jsou v prodeji za 70,- Kč na obecním
úřadě.
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12. Od 1. 8. 2018 jsme přijali p. Ladislava Fikejze z Velichovek jako nového obecního
pracovníka do trvalého pracovního poměru. Na dobu 12 měsíců jsme na něho získali
příspěvek od Úřadu práce ve výši 15.000 Kč měsíčně, tj. 180.000 Kč na celý rok.
13. Drobné investice a opravy na obecních objektech
- Zpevnění a podepření stropů (nosných traverz) ve sklepě u průjezdu v čp. 229 – provedla
velmi dobře stavební firma p. Jiřího Hanuše z Jasenné za 33.695 Kč
- Zprovoznění Pošty Partner od 1. 2. 2018 znamenalo nainstalovat a zprovoznit
zabezpečovací systém na poštu Partner čp. 68 za 34.110 Kč
- Oprava výtahu v MŠ na dopravu svačin a obědů dětem mezi školní kuchyní a I. a II.
patrem za 23.201 Kč
- Pořízení hlášení GSM poruch ke 2 čerpacím stanicím na splaškovou kanalizaci za
23.201 Kč od firmy Čerpadla Vrchlabí
- Oprava sociálního zařízení v nákupním středisku za 8.700 Kč (výměna WC míst)
- Nátěr všech vnitřních dveří v 1. patře v mateřské škole za 16.940 Kč
- Pořízení konvektomatu za necelých 300.000 Kč do školní kuchyně v mateřské škole
- Dokončení vybavení nábytkem školní družiny v základní škole
- Obec pořídila hasičům z dotace od Hasičského záchranného sboru přilby, obuv a hadice
v hodnotě 42.550 Kč
Ing. Jitka Slezáková
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ŘÍKOV
Starosta: Jan Kavan
Místostarosta: Jan Vrzáň

e-mail: obec@obecrikov.cz
tel: 491 453 240

ROZPOČET NA ROK 2019
Zastupitelstvo obce Říkov schválilo v lednu rozpočet na rok 2019 jako nevyrovnaný s příjmy
3.836.400,- Kč a výdaji 5.170 125,- Kč, kdy bude do výdajové části financování zapojen přebytek z
minulých let ve výši 1.333 725,- Kč. V letošním roce obecní zastupitelstvo plánuje vybudování či
rekonstrukci příjezdové cesty k č.p. 1- objekt bývalého mlýna, č.p. 2 – stavení pana Linharta a č.p.
69 – stavení paní Veselé. Tato cesta naváže na vydlážděný prostor před rodinnými domky,
vybudovaný v roce 2015, rekonstrukci antukového hřiště ve sportovním areálu, zakoupení dalších
kontejnerů na druhotné suroviny a vybudování zastřešení pro nové
a stávající kontejnery, nezbytné provedení oprav objektu obecního úřadu vybudovaného v období
září 1998 až červen 1999 a uhrazení nezbytných vydání nad případnými projekty v souvislosti se
zakoupenou sokolovnou.

SVĚTLA OPĚT SVÍTÍ
Jednáním mezi novými starosty, tedy mezi naším starostou a novou starostkou v České Skalici se
podařilo opět zprovoznit tři světla veřejného osvětlení od posledního objektu v Bezručově ulici
(kdysi bývalá moštárna) po písák u obchvatu, což v dřívější době nebylo pro nepochopení ze strany
českoskalické samosprávy možné. Pro bezpečnost silničního provozu v tomto úseku je to jen ku
prospěchu, zejména poté, kdy se zde převážně pohybují občané pracující ve firmě Gondella CZ,
dojíždějící a docházející z České Skalice.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Obecní úřady v jednotlivých obcích se spolupodílejí na zabezpečování likvidace jak domovních
odpadů, tak i odpadu biologického původu. Rovněž ani jinak tomu není i u nás, kdy na jednotlivých
místech v obci jsou rozmístěny kontejnery na sklo, papír a plasty, kam mohou občané tento odpad
odkládat prakticky bez časového omezení. Na vybírání elektroodpadu, který již dosloužil, jako jsou
televizory, videa, rádia, ledničky, mrazničky, vysavače a podobně, baterií do vozidel i svítilen,
ojetých pneumatik z osobních automobilů, zbytků barev, laků, olejů, nebezpečných látek, nádob od
spreyů, ale i dalších věcí, které jsou vždy v letácích vyjmenovány, dojíždí do obce 2 x ročně firma
a občané jsou vždy včas
o termínech a místech sběru obecním úřadem informováni, čímž by neměl být problém se těchto
nepotřebných věcí legálním způsobem zbavit. Rovněž pro nadměrný odpad jako třeba skříně,
křesla, postele, linolea, koberce, kočárky atd. je zpravidla 2 x ročně přistaven velkoobjemový
kontejner. Pokud se jedná o železný šrot, tak místní hasiči 1 x ročně sběr tohoto odpadu
zabezpečují. Biologický odpad rostlinného původu, trávu, větve, listí, zbytky z výpěstků ze
http://www.obcemetuje.cz

e-mail: info@obcemetuje.cz

ŘÍKOV
zahrádek soustřeďujeme na obecním pozemku v kontejneru pro bioodpad, který je průběžně
vyvážen. Toto zabezpečuje obecní úřad v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku a
vždy po dohodě lze tento odpad na příslušné místo uložit. Mimo uvedených možností by na
domovní komunální odpad měl mít každý svoji popelnici, kdy si může zvolit vyvážení jako
týdenní, 1 x za 14 dnů, 41 x za rok anebo 13 x za rok a s likvidací odpadů by neměl mít problém.
Dalo by se tedy říci, že by neměl být nikdo, kdo by měl nějaký problém se zhostit se ctí
„svého“ odpadu. Neměl, ale má, i když třeba zrovna tento dotyčný si jej ani jako problém
nepřipouští.
Co je na tom, že někdo z obce to po něm musí napravit, uklidit a uvést do pořádku, když „ON –
hrdina“ tento domácí problém dokázal vyřešit stejně tak rychle, jako v životě řeší i jiné věci. Že
nemluvím jen tak do větru, dokládá situace z 30. prosince 2018, kdy se třicítka občanů, dospělých i
dětí rozhodla provést úklid okolí – viz příspěvek velitele JSDH Říkov Luboše Lukavského ml.
A ještě jeden, či dva „nešvary“ se vyskytují. Některé naše kontejnery na sklo jsou
kombinované a umožňují vkládání jak skla tabulového, tak i lahví. K tomuto účelu konstruktér
v horní části kontejneru vytvořil štěrbinu pro vhazování tabulového skla do kontejneru a stejně tak i
kruhový otvor pro vkládání lahví. Dokázal bych pochopit, že někdo, kdo přinese občas tabulku skla
a nechce ji rozbíjet na kousky, aby je vhodil kruhovým otvorem dovnitř, raději ponechá tabuli, či
tabule vedle kontejneru vcelku, protože si štěrbiny na vhození kontejneru nemusí ani všimnout.
Nad čím se však člověk musí pozastavit, že někdo soustředí doma lahve do papírových tašek a tyto
i s lahvemi odloží u kontejneru, i když je lze zcela bez obtíží možné vhodit kruhových otvorem
dovnitř.
Upozornil bych ještě, že kontejner není určen pro sběr tabulového skla s vloženým drátem.
Stále více občanů využívá služeb dopravců PPL, GLS, DHL. GEIS, DPD atd., kteří jim
dopravují různé druhy objednaného zboží v papírových krabicích a ty se pro ně, po převzetí zboží,
stávají nepotřebnými a ukládají je do sběrných nádob. Nevhazujte tam prosím krabice celé, zkuste
je rozložit, aby i pro ostatní tam bylo dostatek místa. Já vím, někdy to jde těžko, zejména když jsou
ve spojích přelepeny izolepou, či obdobně lepicí páskou, ale nůž či nůžky si s tím přece poradí.
Uvedené postřehy mám z naší obce, ale nedělám si žádné iluze, že ani v okolních obcích tomu
není jinak. Rovněž si samozřejmě nemyslím, že veškerý nepořádek v okolí naší obce, či v našem
katastru mají na svědomí jen občané Říkova. Osobně se domnívám, že v naší obci se nám likvidace
druhotných surovin poměrně daří zajistit.
Chtěl bych však zdůraznit, že naprostá většina spoluobčanů našeho regionu si důležitost
třídění a likvidace odpadů uvědomuje a takto se i chová, protože jinak bychom zde žili jako
na jednom velkém smetišti, a to by jistě nikdo z nás nechtěl. Za to, že se takto chovají a vedou
k tomu i další generaci, jim patří velký dík, protože bohužel ne pro všechny občany je toto
ještě naprostou samozřejmostí.
Jaroslav JARKOVSKÝ

HASIČI ŘÍKOV
Dne 7.prosince 2018 jsme se v hojném počtu sešli na obecním úřadě na valné hromadě našeho
hasičského sboru za účasti kolegů hasičů z okolních sborů, zastupitelů obce, bývalé paní starostky
Jarkovské a za Okresního sdružení hasičů v Náchodě k nám zavítal starosta OSH p. Kraus.
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V průběhu schůze jsme zhodnotili uplynulý rok a činnost sboru a dále jsme ocenili práci
aktivních členů předáním čestných uznání SDH Říkov, 6 členů našeho sboru bylo oceněno
věrnostními stužkami za 10 a 20 let členství v SDH a 10 členů obdrželo medaile a pamětní listy u
příležitosti 100 let výročí vzniku samostatného Československa.
Na závěr jsme ještě předali medaili a pamětní list u příležitosti 100 let výročí vzniku ČSR naší
bývalé paní starostce MVDr. Jarkovské jako poděkování za podporu činnosti a prosperity jednotky
SDH obce, o kterou se po dobu výkonu funkce starostky po dobu bezmála 24 let zasloužila.
Říkovský sbor dobrovolných hasičů má ke dni 28.2. 2019 celkem 29 členů, z toho 5 žen a 15
členu je součástí výjezdové jednotky SDH obce.

VÝJEZDY JEDNOTKY
Dne
22.prosince 2018
vyjela
naše
jednotka v počtu
7 členů na strom,
který
se
pravděpodobně
podmáčením
vyvrátil
přes
mlýnský náhon a
zatarasil
i
příjezdovou cestu
od betonárky ke
mlýnu.
Strom
jsme rozřezali a
odklidili
na
krajnici.

V neděli 10.března 2019 těsně před půlnocí jsme vyjížděli společně s HZS Jaroměř, JSDH
Č.Skalice a V.Jesenice na požár kabelů v trafostanici v místním podniku Gondella. Nejdříve bylo
nutno počkat na pracovníky energetiky, kteří tu noc měli plné ruce práce s odstraňováním následků
vichřice, která v tu dobu řádila po celé republice, aby vypnuli el. proud. Poté byl požár rychle
zlikvidován několika sněhovými hasícími přístroji.
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Někdy před Vánocemi, v diskusi na veřejné schůzi zastupitelstva obce padl návrh uspořádat
brigádu na úklid příkopů podél
příjezdových cest, vedoucích do
obce. Pravdou bylo, že nepořádek
v příkopech byl značný, na druhou
stranu od úklidu nás odrazovalo
zimní počasí. Nakonec jsme se, dá
se říci
spontánně narychlo pod
záštitou SDH sešli i
přes
nepříznivé počasí dne 30.prosince,
a byli
jsme překvapeni účastí,
kdy se nás sešlo bezmála
30.
Odpadu se sebralo hodně a byli
jsme překvapeni, co
všechno je někdo schopen
pohodit do příkopu, ačkoliv má
možnosti, jak se bez
problémů
a
námahy
odpadu zbavit legálně.
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V minulém vydání tohoto zpravodaje jsme Vás mimo jiné informovali o tom, že obyvatelé
Říkova se zase mohou cítit bezpečněji, protože dva členové naší hasičské jednotky absolvovali kurz
první pomoci na hasičské škole v Bílých Poličanech.
Na základě poznatků z kursu a po vzoru z dalších
obcí se zastupitelstvo obce rozhodlo, že obec Říkov
zakoupí automatizovaný externí defibrilátor (zkráceně
AED), který bude veřejně dostupný.
AED je přístroj, který, pokud je dostupný, tvoří
nedílnou součást základní neodkladné resuscitace při
bezvědomí a zástavě srdce. Je to mikroprocesorem
řízený přístroj, který mohou obsluhovat jak
nevyškolení, tak trénovaní zachránci. Po zapnutí
přístroje se zachránce okamžitě řídí hlasovou a
obrazovou nápovědou.
V čase srdeční zástavy je řada osob postižena život
ohrožující poruchou srdečního rytmu – komorovou
fibrilací. Prostřednictvím AED je možné dodat
kontrolovaný elektrický výboj, nazývaný defibrilace,
který může obnovit normální srdeční rytmus.
Pokud je defibrilace provedena 3-5 minut od náhlého kolapsu, zvyšuje se pravděpodobnost
obnovení srdečního oběhu na 50-75 %. Veřejný přístup k AED tak představuje šanci časného
provedení defibrilace před příjezdem záchranné služby.
V návaznosti na rozhodnutí pořídit AED jsme se rozhodli v počtu 3 členů naší jednotky
absolvovat základní kurz KPR/AED, který je zaměřen na základní neodkladnou resuscitaci a
správné a bezpečné použití AED.
Důraz je v něm kladen zejména na praktický nácvik kvalitně prováděné resuscitace.
V tomto kursu jsme absolvovali šest hodin intenzivního
praktického tréninku, jak poskytnout nepřímou srdeční
masáž a jak používat automatizovaný externí defibrilátor.
Po úspěšném absolvování kurzu jsme obdrželi certifikát
Evropské resuscitační rady s mezinárodní platností.
Jediné, co si lze přát, abychom vědomosti z kursu a
defibrilátor používali v naší obci, pokud možno co nejméně.
Luboš Lukavský
velitel JSDH obce Říkov
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RYCHNOVEK
Starosta: Veronika Velacková
Místostarosta: Tomáš Drtina, Ing. Tomáš Valášek

e-mail: ou.rychnovek@cmail.cz
tel: 491 810 558

MILÍ ČTENÁŘI,
jsou za námi první měsíce roku 2019. Hned v úvodu roku proběhla v celé zemi Tříkrálová
sbírka, do které se aktivně zapojili i občané všech místních částí naší obce. Na podporu aktivit
Charity ČR bylo v Rychnovku, Zvoli a Doubravici vybráno 15 916 korun, což je o 1 000 korun
více než v loňském roce. Velké poděkování patří vám všem, kteří jste finančně přispěli!

MASOPUST
Masopust (na Moravě fašank nebo fašinek) je doba od Tří králů do Popeleční středy.
Nejznámější a zároveň nejveselejší jsou poslední dny masopustu, spojené s radovánkami a
hodováním. Masopustní tradice, spojená s průvody maskovaných lidí byla jakýmsi klínem mezi
Vánocemi a Velikonocemi. O masopustních radovánkách se u nás dochovaly písemné zprávy již ze
13. století. V naší obci tradici Masopustu, před několika lety, obnovily mateřská a základní škola,
které společně začaly organizovat masopustní průvod. A tato nová tradice byla dodržena i letos.
V úterý 19. února vyrazil veselý masopustní průvod z Bunkule do Zvole. U hasičské zbrojnice ve
Zvoli děti vystoupily se společným tanečním a hudebním programem, kterým jistě pobavily
všechny přihlížející. Děti ze základní školy dokonce samy napekly masopustní koláčky, které spolu
s dobrotami od kuchařek z mateřské školky mohli ochutnat všichni účastníci průvodu. Masopustní
veselí se pak přesunulo do zbrojnice, kde se o všechny obětavě postarali členové SDH Zvole.
Připravena byla vytopená hasičárna, chutné občerstvení i svačinka pro děti z MŠ a ZŠ.
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MAŠKARNÍ REJ PRO DĚTI
V sobotu 2. března od 14 hodin pořádali členové SK Rychnovek odpolední Maškarní rej pro
děti. Hned po čtrnácté hodině se to na sále začalo hemžit dětmi s nádhernými maskami a
originálními kostýmy. Účast byla opravdu veliká a zábavné odpoledne se spoustou soutěží a
tancování si všechny děti náležitě užily. Velký dík patří všem pořadatelům a jejich pomocníkům!
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PLÁN ROZVOJE OBCE
Obec Rychnovek doposud neměla žádnou aktuální komplexní rozvojovou koncepci, která je
pro řízení obce a pro rozhodování o klíčových otázkách budoucnosti obce poměrně důležitá.
V současné době probíhají práce na zpracování dokumentu „Plán rozvoje obce Rychnovek“.
Zpracování tohoto dokumentu je pro správný rozvoj naší obce nezbytné, např. z důvodu úspěšného
plánování financování jednotlivých akcí a získávání finančních prostředků z nejrůznějších dotací a
grantů. Hlavním smyslem je organizace rozvoje obce a koordinace jednotlivých zájmů tak, aby
obec prosperovala jako celek. Byli bychom rádi, aby strategie rozvoje naší obce byla vytvořena
nejen na základě práce odborníků a zastupitelů, ale také pomocí názorů a námětů občanů obce. Za
tímto účelem byl sestaven dotazník, jehož vyplněním mohou naši občané ovlivnit budoucnost obce.
Dotazník bude doručen v nejbližších dnech do všech schránek v Rychnovku, Zvoli a Doubravici.
Dotazník je anonymní a odevzdávat se bude na obecním úřadě.

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE
V letošním roce bude zadáno zpracování nového územního plánu naší obce. Upozorňujeme
proto vlastníky pozemků v katastrálním území Rychnovek, Zvole a Doubravice u České Skalice, že
je poslední možnost požádat o změnu funkčního využití pozemku. Žádosti je možné předložit na
Obecním úřadě v Rychnovku nejpozději do 31. 5. 2019

POZVÁNKA NA OSLAVY 130 VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH ZVOLE
Členové SDH Zvole vás srdečně zvou na oslavy 130 výročí
založení sboru, které se uskuteční v sobotu 8. června 2019 u
hasičské zbrojnice ve Zvoli. Podrobnosti najdete včas na
plakátech.
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VELKÁ JESENICE
Starosta: Petr Jeništa
e-mail: info@velkajesenice.cz
Místostarostové: Jaroslav Zelený a Ing. Kamil Lukášek
tel: 491 459 256
www.velkajesenice.cz
KULTURA V OBCI
Vážení spoluobčané,
jako každý rok, jsme uspořádali pro děti Dětský karneval, který se konal po Sokolském plese
17.2.2019. Karnevalu se pravidelně účastní nejen děti z naší obce, ale i z okolních vesnic. Děti
celé odpoledne plnily různé úkoly, tancovaly a za odměnu dostávaly sladkosti a malé dárečky.
Děkuji členům kulturní komise, kteří připravili krásnou výzdobu a upekli zákusky. Nemohu
opomenout skvělou dětskou Diskotéku, kterou zajistil DJ Rejza.

Další kulturní akcí bude 30.3.2019 divadelní představení DS Maska z České Skalice. Divadelní
sbor přijede představit komedii „TŘI GRÁCIE U UMAKARTU“. Věřím, že společně strávíme
příjemné sobotní odpoledne.
Mezi další plánované akce je již tradiční „Den matek“. V letošním roce se sejdeme 11.5.2019
v místní tělocvičně.
Všem občanům přeji krásné jaro, hodně sluníčka, zdraví a pohody.
Za Kulturní komisi, Jana Cohornová
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ZAHRÁDKÁŘI
Vážení!
Zahrádkáři zahájili rok 2019“ Výroční členskou schůzí“ a volbami nového výboru.
První akcí, na kterou vás všechny srdečně zveme je „Čarodějnické posezení“, které se jako každý
rok uskuteční 30.4. v klubovně zahrádkářů od 17 hodin. Bude opět připraveno bohaté pohoštění.
Bližší informace na plakátech a na info Obce.
8. května jedeme na výlet do Polska. Dopoledne navštívíme zahradnictví v Želaznu, v
odpoledních hodinách bude individuální prohlídka města Klodska. Kdo bude mít zájem může
navštívit hradby nebo labyrint hradu, kde jsou každých 30 min. prohlídky s průvodcem, nebo projít
město a posedět v kavárně apod.
Na večer bude posezení s večeří asi v 17-17,30 hodin
Závazné přihlášky do 20.dubna a opět pojištění do ciziny jednodenní (tak jako v letech
minulých).
Bližší na plakátech nebo rozhlasem, popř.info Obce. Přihlášky opět u p. Hromádkové nebo na
poště u p. Tomšové. Cena bude upřesněna.
Srdečně všechny zveme na plánované akce a těšíme se na vaši účast.
Za výbor ZO Blanka Hromádková

HISTORIE - NOVINKY O HRADU VESELICE
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás touto cestou informoval o historických zajímavostech obce Veselice, které
přicházely na světlo světa během celého loňského roku a o kterých se zatím příliš nemluví.
Nejdříve bych se však rád zmínil o osmi instalovaných pultových panelech informujících o
kulturních památkách našich obcí. Panely byly slavnostně odhaleny 28. října 2018 ke 100. výročí
vzniku samostatného Československého státu a snad jsou všechny informace na nich uvedené
dostačující natolik, aby si každý mohl vytvořit svoji vlastní představu o tom, jaké měli naši
předkové kolem sebe vzácné spoluobčany a jak bohatá je naše obec na kulturní památky, třebaže
jsme si to ani neuvědomovali.
Nyní k novým objevům týkající se historie obce Veselice, které přicházely na svět v průběhu
celého roku 2018. V únoru byl učiněn nález možného dalšího hradního či hradištního příkopu,
který se nacházel východně od hradu a táhl se od severu (potok Rozkoš) v mírném oblouku směrem
k jihu (řeka Metuje). Zda tu skutečně příkop byl či nikoli, by mohl určit průzkum, který by se
realizoval v průběhu letošního roku.
Dalším, byť jen drobným objevem, jsou obrázky hradu Veselice, které zobrazují jeho podobu
ve 14. a 16. století. Původ těchto obrázků a autor však nejsou známi. Protože dosud žádná
publikace tyto obrázky neobsahovala, je i tato skutečnost velmi zajímavá.
Mezi další objev z konce léta 2018 patří náhodně nalezené hradby nad západním svahem. Po
konzultaci a zhlédnutí místa archeology, musely být ale znovu zasypány. Hradby jsou přibližně 3 m
vysoké a s nejvyšší pravděpodobností zůstanou neobnažené v zemi.
Jiný průzkum ukázal, že z jádra hradu vedla v podzemí chodba, která pravděpodobně
vyúsťovala ve zmíněném západním svahu. Tato domněnka však zatím není potvrzena.
Na základě těchto nových objevů se 18. února 2019 konalo na obecním úřadě jednání, kterého
se zúčastnili archeologové a památkáři a společně jsme řešili možné další postupy, jak se o tomto
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místě dozvědět více informací. Na konec jsme došli k závěru, že nejvhodnější bude provést tzv.
geofyziku, která by měla zmapovat námi požadované území a blíže tak určit místo, které by stálo za
archeologický průzkum. Vše ale záleží na Vás občanech a zastupitelích, zdali se na tento průzkum
uvolní peníze z obecního rozpočtu.
Jaroslav Zelený

ARCHEOLOGIE VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ VELKÉ JESENICE
Katastrální území obcí Velká Jesenice, Veselice i Volovka je velmi bohaté na místa spojená
s historií našich prapředků, které reprezentují archeologické nálezy a lokality. Ve Volovce je to
zejména mohylové pohřebiště v lese Kopce z mladší doby bronzové (1250 – 950 př. n. l.), ve
Veselici na Nouzíně je to místo zaniklého hradu ze 13. století a východně od hradu je to místo ještě
staršího možného osídlení. V místě, kde se říká V Bahnech či Na Bahně, je opět naleziště bohaté na
různé předměty ze 12. – 13. století. V obci Velká Jesenice je to například tzv. Čápův písečník, kde
byl ve 40. letech 20. století učiněn objev žárových hrobů z let 1300 – 1020 př. n. l. anebo místo
bývalé tvrze či prostor kolem kostela.
Je proto velmi důležité, abychom si tuto skutečnost uvědomovali a neničili je tak, třeba i
nevědomky, různými terénními zásahy. Asi největším ohrožením archeologických památek
představuje stavební činnost. V těchto případech je stavebník povinen svůj stavební záměr ohlásit
(jakýkoliv a kdekoliv) v předstihu archeologickému pracovišti. Pro naši obec se jedná o Muzeum
Náchodska a domluvit se s archeologem na dalším případném postupu, aby nedošlo
k nenávratnému poničení historického kulturního dědictví. Tuto povinnost stavebníkovi ukládá
zákon 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
http://www.obcemetuje.cz
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V případě, že investorem stavby je soukromá osoba (např. výstavba rodinného domu), tak je
případný archeologický výzkum proveden na náklady muzea a stavebník se nemusí obávat, že by
kvůli archeologickému nálezu byla jeho stavba zakázána či dlouhodobě zastavena. V případě
rodinných domků by se jednalo o zdržení v řádu dnů. Je však potřeba mít na paměti, že včasné
nahlášení stavebního záměru umožní archeologovi se na případný výzkum připravit a zajistit tak
jeho rychlé provedení.
Ačkoliv tato podmínka nebývá uvedena ve stavebním povolení, ukládá ji výše uvedený zákon
a stavební úřad pro kolaudaci objektu požaduje vyjádření archeologického pracoviště, že stavba
proběhla v souladu s výše uvedeným zákonem.
Jaroslav Zelený

STOUPAJÍCÍ POČTY SRÁŽEK DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ S LESNÍ
ZVĚŘÍ
V posledních letech stoupá vytíženost dopravních cest okolo naší obce. S tím souvisí také vyšší
počet střetů dopravních prostředků s volně žijící zvěří v krajině. V následujících řádcích popíši, jak
je možno těmto střetům předcházet a pokud již nastanou, jak postupovat s ohledem na sraženou
zvěř.
Ke střetu může dojít v jakoukoliv denní i noční hodinu, a to bez ohledu na roční období. Nejvíce
rizikovým časem však bývá svítání a soumrak, kdy se volně žijící zvěř přemisťuje z důvodů hledání
potravy. V noci je třeba dbát ještě větší opatrnosti, jelikož světla zvěř oslňují, čímž se chová
zmateně a nepředvídatelně.
Jak se tedy vyhnout samotné srážce? Nejlepším preventivním opatřením je samozřejmě
přiměřená rychlost jízdy a pozornost. Je nutné především v úsecích označených dopravní značkou
pozor zvěř, lesních úsecích, ale i mezi poli ubrat na rychlosti a sledovat dění nejen před sebou na
komunikaci, ale i okolo silnice. Ano, takových úseků je mnoho, ale pokud jezdíte stejnou trasu
několikrát týdně, již jste jistě vypozorovali, kde má zvěř své migrační koridory a lze ji s vyšší
pravděpodobností očekávat. Pokud tedy zvěř zahlédnete v blízkosti komunikace je třeba, v noci
ztlumit dálková světla, dále ubrat na rychlosti a připravit se na brždění. Pokud zvíře začne od
komunikace odbíhat pryč, máte pro tentokrát vyhráno, pokud stojí a čeká, můžete se pokusit ho
vyplašit zatroubením a čekat, jakým směrem se rozběhne a dle toho jednat, pokud běží směrem ke
komunikaci a bude vám tedy křižovat cestu, je nutné začít okamžitě brzdit! Zvíře se již zastaví
s velmi malou pravděpodobností, prostě již běží a skočí Vám klidně přímo na automobil.
V případě, že jste začali včas brzdit a například velmi zpomalili nebo zastavili je potřeba očekávat,
že zvíře nebylo samo a budou ho následovat další kusy zvěře. Je nutné se před opětovným
zrychlením (rozjetím) ujistit, že již žádná další zvěř není v dohledu.
Pokud je srážka se zvěří je nevyhnutelná, doporučení odborníků zní jasně: brzdit plnou silou a
volit čelní náraz. Automobil je na čelní náraz konstruován a deformační zóny pohltí energii v co
nejvyšší míře. Jakýkoliv manévr je z pohledu rychlosti nutné reakce řidiče spíše riskantní. Dále je
třeba zdůraznit, že pokud dojde ke srážce se zvěří, jedná se o dopravní nehodu, při které došlo ke
škodě na majetku třetí osoby (§ 47 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích) a řidič je v tomto případě povinen (§ 47 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu
na pozemních komunikacích)
a) neprodleně oznámit dopravní nehodu policii, která dále informaci předává místně příslušné
myslivecké organizaci
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b) zdržet se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření dopravní nehody, zejména
přemístění vozidel – pokud musí postavení vozidla měnit z konkrétního důvodu (např. vyproštění
osob, obnovení provozu), je povinen vyznačit situaci a stopy
c) setrvat na místě dopravní nehody až do příjezdu policie
Jistě vyvstává otázka, zda jako řidič, který ohlásí nehodu na policii budu pokutován. Ve většině
případů dopravních nehod, kdy dojde ke srážce se zvěří, se jedná o řidičem nezaviněnou nehodu.
Zvěř vběhne do jízdní dráhy neočekávaně – z lesního porostu, z křoví a podobně a řidič střetu
nemůže zabránit. Řidiči v tomto případě pokutováni nejsou a věc se odloží dle ustanovení § 58
odst. 3) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích. Každý případ se posuzuje individuálně, záleží na
okolnostech, zda zvěř do vozovky vběhla nebo zda tam třeba již stála a řidič nehodě mohl zabránit.
Někdy se stává, že je škoda na vozidle minimální, či nevznikla žádná, a řidič neví, jak se má
zachovat. Řidič je účastník nehody a povinen ze zákona nehodu ohlásit a postupovat, jak již bylo
napsáno. Přesto pokud účastník nehody vědomě poruší zákon a nehodu na policii z nějakého
důvodu hlásit nechce, měl bych alespoň kontaktovat příslušný myslivecký spolek. V okolí naší
obce se jedná o Myslivecký spolek Velká Jesenice, případně obecní úřad Velká Jesenice (tel:
491 459 256), který informaci předá myslivcům. Zvěř, pokud není při střetu usmrcena, může být
pouze omráčena a následně po nabytí vědomí být velmi nebezpečná, případně je zraněna a bez
jakéhokoliv ohlášení, vámi odsouzena k bolestivé smrti v přírodě!
Ing. Kamil Lukášek,
Myslivecký spolek Velká Jesenice
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VRŠOVKA
Starosta: Pavla Dušková
Místostarosta: Ondřej Fábera

e-mail: starosta@vrsovka.cz
tel: 491 475 432, www.vrsovka.cz

VÁŽENÍ ČTENÁŘI A PŘÍZNIVCI OBCE,
v letošním roce nás v obci čeká řada stavebních úprav. Budeme se zabývat víceúčelovým letním
areálem s kioskem, který s nejvyšší pravděpodobností zůstane v letošní sezóně pro veřejnost
uzavřený. Čeká nás oprava budovy obecního úřadu, který díky loňskému suchu praská a „kácí se“
směrem do silnice. A do třetice stavebních úprav budeme řešit otázku budoucnosti bývalé
„mlékárny“.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Již tradiční sbírka se uskutečnila v sobotu 5. ledna 2019
a v rámci ní bylo v naší obci vybráno 6 470 Kč. Část
výtěžku sbírky byla určena na pomoc osobám a rodinám,
které se ocitly v nouzi a chtějí svoji situaci aktivně řešit,
na humanitární projekty v zahraničí a dále na podporu
aktivit dobrovolnického centra Diecézní charity v Hradci
Králové – pomoc v mimořádných situacích. Děkujeme
všem za finanční příspěvek a hlavně koledníkům –
Terezce, Šárce a Matějovi a v neposlední řádě také
Kubovi za doprovod.

KARNEVAL
Kulturní místnost rozzářily dětské tváře na karnevalu,
který se konal v neděli 17. února 2019. Pro děti byly
přichystány soutěže, za které dostávaly sladké odměny –
děti házely míčky do klaunovy pusy, motaly bonbon na
tužku, skládaly puzzle a nosily na lžíci ping-pongový
míček po připravené dráze. Jak děti, tak jejich rodiče se
mohly mezi soutěžemi občerstvit. Nezbytnou součástí
akce byla také dětská diskotéka. Na závěr byly dětem
předány medaile a diplomy a nechyběl ani zmrzlinový
pohár. Poděkování za organizaci karnevalu patří skupině
maminek „6MAM“, která se aktivně podílí na kulturních
akcí v obci.
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LETNÍ AREÁL
Oznamujeme, že v letošním roce bude kiosek v rámci Letního areálu Vršovka pro veřejnost až do
odvolání uzavřen. V současné době pracujeme na projektové dokumentaci, která bude splňovat
hygienické i stavební požadavky pro získání dodatečného stavebního povolení. Poté budou
následovat stavební úpravy kiosku – omyvatelný materiál kolem baru a za barem, dvojdřez, teplá
voda a rekonstrukce stropu. V buňkách naproti vznikne zázemí pro personál a zároveň dojde i k
rekonstrukci WC. Nebude možné používat venkovní krb a pravděpodobně ani stávající pódium.
Venkovní prostory jsou však i nadále k dispozici – dětské hřiště, hřiště na beach volejbal i nohejbal,
travnatá plocha pro fotbal, kubb i tréning hasičů, avšak dočasně bez možnosti občerstvení v rámci
kiosku a použití WC. Uživatele sportovních hřišť žádáme, aby předem informovali zastupitele obce
o užívání hřiště a pokládáme za samozřejmost, že budou užívat hřiště v souladu s jeho účelem a
udržovat na hřišti pořádek.
Kromě toho bude potřeba vyřešit i otázku nového provozovatele kiosku s občerstvením. Případní
zájemci o provozování kiosku s občerstvením mohou své žádosti předběžně zasílat na e-mail
starosta@vrsovka.cz. O finálním nájemci rozhodne zastupitelstvo obce na některém z pravidelných
zasedání, přičemž termín možného zahájení činnosti aktuálně nelze určit, protože je závislý na
zkolaudování zařízení.
http://www.obcemetuje.cz
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REKONSTRUKCE OBECNÍHO ÚŘADU
Velké sucho v roce 2018 bylo příčinou zhoršení prasklin na budově obecního úřadu. V letošním
roce zahájíme rekonstrukci obecního úřadu, knihovny a hasičárny, která bude spočívat v drenáži
kolem celé budovy a „sešití“ prasklin. Součástí rekonstrukce bude i oprava schodiště. Následně
bude probíhat oprava střechy, výměna oken a modernizace interiérů.

BUDOVA BÝVALÉ „MLÉKÁRNY“
Budova je v havarijním stavu a zastupitelstvo se letos musí zabývat otázkou, co s tím. V první
řadě se nabízí možnost budovu odstranit a tím předejít jejímu dalšímu chátrání. Nicméně naprosto
chápeme a rozumíme všem, kteří na tuto budovu mají nostalgické vzpomínky a přáli by si, aby
zůstala v nějaké smysluplné podobě zachována. Svůj názor ohledně budoucnosti této stavby nám
můžete sdělit, buď v anketě na webových stránkách obce www.vrsovka.cz nebo lépe osobně na
obecním úřadě.

SVAZKY OBCÍ
Obec Vršovka je součástí dvou aktivních Dobrovolných svazků obcí. Jde o Dobrovolný svazek
obcí Metuje, kam pravidelně přispíváme novinkami a články do tohoto zpravodaje, který vychází
4x do roka a je distribuován do vašich schránek. Od letošního roku je připravena veliká a pozitivní
změna – barevný vzhled zpravodaje, který doufáme, že oceníte.
Dále jde o Dobrovolný svazek obcí Novoměstsko. Zde působíme nově v radě, což pro nás
znamená větší možnost v podílení se a vymýšlení nových činností a aktivit tohoto svazku. Během
měsíce března nebo dubna bude v rámci projektu s názvem „Pojď si k nám odpočinout“, který
realizuje tento svazek, instalované odpočívadlo se stojanem na kolo, odpadkovým košem a mapou
odpočinkových míst. V roce 2017 bylo rozhodnuto, že toto odpočívadlo bude umístěné u malého
rybníčku.
V neposlední řadě se účastníme i setkání starostů obcí správního obvodu obce s rozšířenou
působností Nové Město nad Metují, jehož součástí je pravidelně blok novelizací a novinek v
povinnostech obcí. Díky ORP se starostka obce mohla zúčastnit v měsíci únoru vzdělávání starostů,
které bylo zaměřené na přípravu na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení.
Obec Vršovka je v rámci těchto svazků velice aktivní – účastní se pravidelných sněmů,
komunikuje a sbírá zkušenosti od ostatních starostů a starostek.

KULTURNÍ MÍSTNOST
Na webových stránkách obce přibyla záložka „Obsazenost kulturní místnosti“, kde se dozvíte
informace o obsazenosti a využitelnosti „kulturky“. Žádáme všechny zájemce, kteří mají zájem o
pronájem kulturní místnosti, aby svůj požadavek nahlásili předem osobně na obecním úřadě nebo
telefonicky či e-mailem starostce nebo místostarostovi obce. Na základě toho proběhne rezervace

http://www.obcemetuje.cz

e-mail: info@obcemetuje.cz

VRŠOVKA
na konkrétní datum a akci. Tyto obecní prostory je možné využít k pořádání soukromých rodinných
akcí, ke kulturním akcím, k přednáškám, ke sportovním přenosům atd.

SBĚRNÝ DVOREK
Jsme rádi, že hojně využíváte kontejnery na tříděný odpad. Kontejnery na plasty se vyvážejí
každý týden v pátek a ostatní dle potřeby. Velkoobjemový kontejner na bioodpad je standardně
uzavřený, otevření probíhá vždy na konkrétní žádost občana (žádost lze podat na obecním úřadě v
úřední hodiny). Kontejner na železo je přístupný bez omezení – v případě, že víko bude na jedné
straně uzavřeno, je potřeba kontejner obejít a vyhodit železo do druhé poloviny kontejneru. Je
nepřípustné ukládat jakýkoliv typ odpadu mimo nádoby kontejnerů. Do kontejneru na sklo lze
odložit pouze odpad, který projde otvory kontejneru. V případě nadrozměrných skleněných odpadů
je tedy nutné využít sběrný dvůr v Novém Městě nad Metují. Informace, co do kontejnerů patří,
naleznete na štítcích jednotlivých kontejnerů. Nerespektování těchto pravidel přináší obci zbytečné
dodatečné náklady, prostor sběrného dvorku je proto nepřetržitě monitorován kamerovým
systémem. Občany žádáme o důslednost při třídění, v opačném případě jsme nuceni na kamerových
záznamech dohledávat hříšníky a následně to s nimi řešit, popřípadě nahlásit Městské policii – při
opakovaných problémech.

KUBB
Jaro je už za dveřmi a s jeho příchodem je spojené i zahájení sportovní sezóny. Díky tomu, že
jarní počasí přišlo dříve než samo jaro oficiálně, kubbisté nelení a již začali trénovat. Zanedlouho je
totiž čekají první turnaje - 13. 4. Husinec – Praha a 4. 5. Vysočina.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V brzké době začnou trénovat i hasiči. Zdá se, že družstvo žen bude po mnoha letech konečně
kompletní. Díky tomu a díky loňskému úspěchu mužů se všichni na novou sezónu moc těšíme.
Zahájíme ji 18. května ve Lhotě za Červeným Kostelcem.

HOLKY Z VRŠOVKY
Běhat se dá celý rok, kdekoliv a za jakéhokoliv počasí. A tak už po několikáté Holky z Vršovky
a další dne 1. 1. 2019 ve 14:00 rozběhaly Vršovku. Kromě toho se už stihly zúčastnit několika
běžeckých závodů. 12. ledna na Winter Runu v Hradci Králové vyhrála Tereza Sychrovská a
Romana Baškovská doběhla třetí. A 24. 2. na Haki Runu v Hradci Králové se Kateřina a Romana
Baškovské obě umístily na třetím místě ve své kategorii.
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SMS NOVINKY
Přejete si dostávat novinky a aktuální informace z obce Vršovka prostřednictvím SMSek? Pokud
ano, stačí nahlásit vaše telefonní číslo a budeme vás informovat. K odběru obecních SMSek se
přihlásíte také na webových stránkách obce www.vrsovka.cz – Přihlásit odběr – zde zadáte svoje
telefonní číslo – Přihlásit se k odběru SMS. Tato služba slouží i v opačném případě, když už
SMSky nebudete chtít dostávat. Ti, kteří své číslo uvedli v minulosti, jsou v tomto systému již
evidovaní.
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