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telefon: 491 475 321
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Poslední srpnový den, v den bohuslavické pouti, proběhly na sokolské zahradě v Bohuslavicích 
za bohaté divácké účasti hasičské oslavy ku příležitosti 140 let založení SDH spojené se srazem 
rodáků. Program byl vskutku pestrý, na své si přišli jak dospělí, tak i děti. Nejenže bylo možné si 
v dopoledních hodinách prohlédnout základní, mateřskou i starou evangelickou školu a oba kos-
tely, ale hlavně odpoledne bylo opravdu na co se dívat. Po slavnostním zahájení proběhly ukázky 
přípravky, mladých hasičů SDH a složek IZS. Do pozdního večera bylo možné si prohlédnout histo-
rickou i moderní hasičskou techniku okolních sborů nebo také opočenskou parní krásku (historic-
kou parní stříkačku) přímo v akci. Mezi ryze hasičskými záležitostmi se představila Šárka Kosařová 
s ukázkou drezury koně Ramazottiho, Jezdecký klub Bohuslavice poté dětem zajistil projížďky na 
koních.  Velmi napínavá byla ukázka psovodů Městské policie Jaroměř, prezentace armád z 1. svě-
tové války a 5. praporu polních myslivců divákům rozšířila obzory. Představil se rovněž juniorský 
mistr světa v bench-pressu Alex Maryška z Bohuslavic, se kterým si změřili své síly někteří z řad 
organizátorů i diváků. Změřili, ale nepřekonali! Po celé odpoledne si návštěvníci mohli zastřílet 
na střelnici a děti se vyřádily na skákacím hradu nebo na houpačkách, nakonec někteří odváž-
livci skončili v pěně. V závěru odpoledne proběhl útok v dobových kostýmech s dřevěnou vozní 
stříkačkou z roku 1799. Počasí přálo a občerstvení bylo ke spokojenosti všech vynikající. Program 
doplňovala dechová hudba Stavostrojka a večer k tanci zahrála skupina JK Band. 
Bylo milé vidět tolik rodáků, sousedů a přátel pohromadě. Věříme, že se v takovém počtu a družné 
náladě sejdeme dříve než za dalších deset let.

Kateřina Kyralová
foto: Petr Linhart, Sabina Fejtková

Oslavy 140 let založení SDH Bohuslavice
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Rekonstrukce sociálního zařízení v Základní škole a mateřské škole v Bohuslavicích v loň-
ském a letošním roce
V průběhu prázdnin ve školním roce 2017-2018 byla 
provedena rekonstrukce sociálních zařízení a šaten  
v základní škole.  Do výběrového řízení bylo oslove-
no osm firem z okolí, z nichž žádná neprojevila zájem  
o realizaci zakázky. Na základě opakované výzvy se při-
hlásila stavební firma PH-stavební, s.r.o. se kterou byla 
2.7.2019 podepsána smlouva o dílo a stavba byla zahá-
jena. Rekonstrukce byla k oboustranné spokojenosti  
s nákladem 2.299.318 Kč zrealizována a k 1. 9. 2018 pře-
dána k užívání. (Celou fotogalerii si můžete prohlédnout 
na odkazu www.bohuslavice.com/o-obci/fotogalerie/)

Rekonstrukce sociálního zařízení v mateřské škole
Letošní prázdniny probíhaly pro změnu v duchu rekon-
strukce sociálních zařízení v mateřské škole. Opět byl 
problém se získáním prováděcí firmy, které jsou vesměs 
zavaleny prací a nemají volné kapacity. Opět bylo oslo-
veno osm firem, z nichž projevily zájem dvě. Byla vybrá-
na stavební firma STAVOS Nechanice , s.r.o., s nimiž byla 
dne 4. 4. 2019 podepsána Smlouva o dílo s rozpočto-
vaným nákladem 1.477.185 Kč.  Staveniště bylo dne  
4. 7. 2019 předáno firmě, která neprodleně zahájila prá-
ce. Postupně byly vybourány obě místnosti s WC a umý-
várnami, byly provedeny nové rozvody elektroinstalace, 
vody a odpadů včetně nového napojení na tlakovou ka-

nalizaci, uspořádání WC a umýváren podle nových norem a celé zařízení bylo obloženo novými ob-
klady ve veselých barvách podle výběru personálu školky.  Rekonstrukce byla ukončena a předána 
uživateli opět k oboustranné spokojenosti a bez nedodělků k 2.9.2019.

Inženýrské sítě a komunikace pro nové RD 
V průběhu letošního srpna byl zahájen první krok ve vybu-
dování inženýrských sítí pro nové rodinné domy v prostoru 
výjezdu na Rohenice, kde vznikne sedm stavebních parcel. 
V současné době jsou již dvě parcely zastavěny, další jsou 
před zahájením. Byl proveden rozvod elektřiny, před dokon-
čením je tlaková kanalizace a vodovod.  Tlaková kanalizace 
je realizována ve spolupráci s Presskannem Prostějov, vo-
dovod s VAKem Náchod, obě sítě na náklady obce. Sítě bu-
dou dokončeny do konce září. Komunikace včetně chodní-
ku a dešťové kanalizace přijde na řadu zřejmě v příštím roce 
s tím, že prostor bude zatím upraven tak, aby byl pojízdný. 

Novinky v Bohuslavicích
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Úprava zpevněných ploch před Obecním úřadem
V září 2019 bude zahájena plánovaná akce úpravy prostranství mezi Obecním úřadem a Mateřskou 
školou. Náklady částečně pokryje dotace z Mikroprojektu pod názvem „Bohuslavice – Pieszyce 
budou atraktivní ještě více“. Celý projekt musí být zrealizován do konce října 2019 a zahrnuje vy-
dláždění prostranství mezi oběma budovami včetně nezbytného mobiliáře. Před zahájením povr-
chových úprav bude provedena nová vodovodní přípojka pro Obecní úřad. 

Vlastimil Nývlt, místostarosta

Na poslední srpnovou sobotu připravil Sbor dobrovol-
ných hasičů ve spolupráci s Obcí Bohuslavice a Spol-
kem přátel Bohuslavic oslavu u příležitosti 140 let od 
založení sboru. Akce to byla vydařená a možná právě 
proto je vhodné hned v úvodu ocenit práci všech hasi-
ček a hasičů, tradičních hasičských rodin, a dalších, co 
se na přípravách a organizaci podíleli. On totiž pojem 
dobrovolnost přestává být v dnešní době samozřej-
mostí a možná za nějakou dobu bude už jenom rari-
tou. Myšlenku spojit zřejmě největší akci za posledních 
deset let se srazem rodáků lze jenom kvitovat. Zatímco 
odpolední program byl zaměřen hlavně na hasiče, tak 
v dopoledních hodinách byl prostor věnovat se rodá-
kům. Původní záměr povykládat o zajímavých osob-
nostech z bohuslavické historie nebyl vůbec špatný, 
ale čím více se termín blížil, tím více na přednášejícího 
doléhalo, zdali to přeci jen nebude pro letní den po-
někud těžkopádné či snad únavné. Navíc je obtížné 
historii něčím zpestřit, obohatit nad rámec běžného 

výkladu. Historičtí významní rodáci pochopitelně nemohou vystoupit z plátna a povídání doplnit. 
A pak mě to napadlo. Někdo jiný totiž může – úspěšní a zajímaví, chcete-li významní, rodáci ze sou-
časné doby. Pochází vůbec z Bohuslavic takoví lidé? Někteří Vás napadnou hned, u jiných musíte 
zapřemýšlet, abychom snad na někoho nezapomněli. A hlavně – budou mít čas a zájem přijet? 
 Kdo zavítal na dopolední přednášku v domnění, že půjde jen o historický výklad, tak byl možná 
překvapen, u čeho všeho měl možnost být. Mohl slyšet báseň od Jany Matoulkové, složenou pouze 
pro tu příležitost. Vidět taktovku uznávané dirigentky, sbormistryně, a především středoškolské  
i vysokoškolské učitelky Dany Ludvíčkové, kterou dostala darem od Posádkové hudby Hradec Krá-
lové. Možná jako jediná žena na světě dirigovala vojáky. V české historii je navíc teprve druhou 
ženou dirigentkou symfonického orchestru. Jejím otcem byl ředitel základní školy a fundovaný 
průvodce František Pilz. Návštěvník dopoledního programu mohl vidět i dresy někdejšího fotba-
lového reprezentanta (a našeho bezesporu nejznámějšího rodáka) Ivo Ulicha, které ho provázely 
fotbalovými kluby v Česku, Německu i Japonsku. Dnes mimo jiné úspěšně podniká, spolu s bra-
try vybudoval společnost M&T vyrábějící designové dveřní a okenní kliky. Dá se říci, že zakládají 
klikařskou tradici v Čechách, jak se ostatně můžeme dočíst v nejednom novinovém článku. Jen 
dodávám, že lidé, jako je Ivo Ulich, v podstatě propagují obec už jenom tím, že jsou. Výčet vý-
znamných rodáků těmito dvěma samozřejmě nekončí. Málo se ví, že v čele Krajského vojenské-

Po stopách významných bohuslavických rodáků
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ho velitelství v Hradci Králové ještě do nedávna byl 
rovněž bohuslavický rodák – plukovník Václav Špa-
ček. Do roku 2011 tak byl nejvýše postaveným vojá-
kem v Královéhradeckém kraji. Pokud jste fanoušci 
vojenského letectví, tak ano, jablko nepadlo daleko 
od stromu. Jedná se o otce majora Martina Špačka, 
pilota bojového letounu JAS-39 Gripen. U význam-
ných bohuslavických rodáků převládá hudba, čímž 
už prozrazuji zpěvačku Lenku Pavlíčkovou, která tři  
a půl roku účinkovala v Hudebním divadle Karlín. 
Dnes připravuje nadané žáky prestižní úpické Základní 
umělecké školy Anny Marie Buxton ke studiu na kon-
zervatořích. O překvapení na dopolední přednášce ne-
byla nouze. Dokonce i ze strany vystupujících. Já nevě-
děl, co přesně si Jana Matoulková připravila na úvod  
a na závěr programu. Ona zase netušila, že pro mě je 
pátým významným bohuslavickým rodákem, resp. 
rodačkou. O jejím bohuslavickém působení víme  
a nerad bych se opakoval. Zmíním snad jen to, že coby zástupkyně starosty z let 1998–2001 byla 
jedinou ženou ve vedení obce za 658 let od první písemné zmínky. Na novoměstsku je však známá 
zejména jako řečnice se spisovatelským nadáním. Každý, kdo na povídání zavítal, si odnesl per-
níkové srdce. Jana Matoulková je upekla speciálně pro onu příležitost. Pro někoho bylo setkání 
rodáků symbolickým návratem domů, pro dámu Danu Ludvíčkovou dokonce návratem do prostor, 
které ji jsou blízké. Se starostou obce jsme totiž zamířili na obecní úřad, kde dříve býval ředitelský 
byt. Vzpomínky na dětství se dostavily hned při vstupu. Pro jiné představovalo povídání o význam-

ných rodácích možnost, jak potkat bývalé učitelky,  
a to ať už ze středoškolských, anebo prvostupňových 
let. Možná bychom přeci jen našli spojitost mezi dopo-
ledním a odpoledním programem, tedy mezi rodáky 
a vystupujícími na Sokolské zahradě. Prezentace ar-
mád Světové války, kterou komentoval Martin Tichý  
z historické jednotky 5. praporu polních mysliv-
ců (specializující se hlavně na Prusko-rakous-
kou válku 1886, konkrétně bitvu u České Skali-
ce), je toho ukázkovým příkladem. Martin má  
v Bohuslavicích rovněž kořeny. Našim význam-
ným rodákům může zdatně sekundovat. Za vý-
robu historických doplňků se stal živnostní-
kem roku 2018. Se všemi významnými rodáky 
samozřejmě počítáme dál. Je toho tolik, čím mo-
hou inspirovat, co mohou ukázat, o čem povídat …  
a byla by velká škoda toho do budoucna nevyužít. Tak 
na viděnou při další podobné příležitosti

Mgr. Milan Školník
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Dne 15.června 2019 se uskutečnil v naší obci Po-
hádkový dětský den. Startovalo se od kostela za 
krásného počasí. Děti procházely jednotlivými sta-
novišti s pohádkovými bytostmi. Trasa je dovedla 
až ke kulturnímu domu, kde se malovalo na obli-
čej a stříkalo vodou na terč, tomu v horkém počasí 
málokdo odolal. Pro ty nejmenší bylo připraveno 
loutkové divadlo Kozlík s pohádkou „Jak šel Koz-
lík do světa“. Příjemně strávený den byl pro děti 
hezkou oslavou jejich svátku. Velký dík patří všem, 
kteří se na této akci podíleli, zejména pak Spolku 
přátel Černčic a SDH Černčice. V pohádkovém lese 
připravilo dětem program na 20 dobrovolníků.

Radmila Novotná

V srpnu bylo u nás v obci malé pozdvižení. Dům 
u rybníka, kterému místní neřeknou jinak než 
„Čejpův dům“, se stal na dva dny místem, které 
si vyhlídla Česká televize pro natáčení jedno-
ho z dílu nového českého krimiseriálu „Zloči-
ny velké Prahy“. Hlavní zápletkou byla vražda 
v pekárně. Místní dům je dlouhodobě neobývaný 
a nachází se v něm stará pec, čas jako by se zde 
zastavil na počátku 20. století. To se náramně 
hodilo filmařům, seriál se totiž odehrává ve 
20. letech minulého století. Hlavní postavou je 
prvorepublikový inspektor Budík, kterého ztvár-
nil Jiří Langmajer. Filmový štáb v čele s panem 
režisérem Jaroslavem Brabcem byl velmi milý 
a byla radost s nimi strávit chvíle při záběrech 
do místní kroniky. Pana Langmajera jsme se 
nedočkali, zato jsme měli tu čest seznámit se 
s charismatickým Jaroslavem Pleslem a Deni-
sem Šafaříkem, kteří představují policisty, vyšet-
řující zločin tehdy spáchaný ve zdejší pekárně. 
V pekárně se v Černčicích pekl chleba ještě bě-
hem 2. svět. války, ale už méně než před ní, po 
válce s rušením živností pečení skončilo.

Markéta Poláčková

POHÁDKOVÝ DĚTSKÝ DEN

VRAŽDA V PEKÁRNĚ
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ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 V ČERNČICÍCH

MŠ ČERNČICE

V letošním školním roce navštěvuje základní 
školu rekordní počet 43 žáků. Naše škola se 
stala trojtřídní. O prázdninách byla z místnosti 
školní družiny vybudována třetí třída. Koupili 
jsme interaktivní tabuli, pan Lukášek z Nahořan 
položil nové lino, na půdě jsme našli 5 lavic  
a k nim přikoupili nové židličky. Paní učitelka 
Mgr. Kateřina Mervartová třídu krásně vyzdobila, 
aby zde 2. září mohla přivítat 9 nových prvňáčků 
– Aničku Černou, Matyáše Hlávka, Anežku 
Kobulskou, Klárku Machů, Andrejku Mňukovou, 
Nguyena Hieu Trunga, Dorotku Novotnou, 
Marečka Padyáska a Nikolku Přibylovou. V první 
třídě bude pracovat asistent pedagoga. Třídní 
učitelkou II. třídy je Mgr. Miroslava Ježková. V letošním školním roce bude učit 17 žáků 2. a 5. ročníku.  
U žáků druhého ročníku také pracuje asistent pedagoga. Novým zaměstnancem školy je Jana Tichá 
PhDr., je třídní učitelkou III. třídy a učí 17 žáků 3. a 4. ročníku. Do třetího ročníku přibyl nový žák 
Boris Čečetka z Vršovky. Již druhým rokem otevíráme dvě oddělení školní družiny. Děti se těší na 
paní vychovatelku Hanu Sedláčkovou a Petru Poláčkovou. Do mateřské školy chodí letos 34 dětí,  
o které se stará vedoucí paní učitelka Dagmar Brichová, paní učitelky Hana Jaklová a Jana Hejzlarová. 
Přejeme všem žákům, aby se jim ve škole líbilo, aby vědomosti a dovednosti získávali s chutí  
a každý den byl pro ně zážitkem. Novým zaměstnancům přeji hodně trpělivosti, elánu a radost  
z dobře vykonané práce.

Mgr. Miroslava Ježková, ředitelka školy

Do nového školního roku srdečně vítáme 
všechny dětí. Letos se nás sešlo opravdu hodně. 
Ve třídě Myšky se třemi věkovými skupinami 
je 19 dětí, ve třídě Žabičky s nejmladší 
věkovou skupinou je dětí 15. Těšíme se také 
na spolupráci s obcí a rodiči a tímto děkujeme 
za dva krásné zahradní domky z dílny truhláře. 
Začátek školního roku byl ve znamení veselého 
vystoupení šaška Ály. Písničky, povídání, legrace 
se dětem moc líbily. A co nás čeká? Protože jsme 
vesnická školka půjdeme procházkou k polím, 
zvířátkům, do lesa a brzy společně ochutnáme, 
co nám dává zeleninová zahrádka. Přejeme 
všem hezké podzimní dny.

Dagmar Brichová, učitelka
Herní prvek s nově vybudovanou dopadovou plochou.
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SDH ČERNČICE
!! „Jsme průběžně první‘‘ !!  to si zatím říkají 
ženy ze soutěžního družstva SDH v Černčicích 
v soutěži v požárním útoku. Po prázdninové 
odmlce holky naskočily do podzimní části soutěží 
VH Print náchodské primátor ligy průběžně na  
1. děleném místě s Velkými Petrovicemi. Hned 
po závodech ve větrném Vysokově už byly těsně 
první. Na Novém Hrádku jely tzv. na jistotu.  
S heslem „do třiceti holky“ nastříkaly čas 29:54, 
ale bylo to tam a už vedou o 7 bodů a to už 
by měly udržet. Čekají je ještě 2 kola soutěže  
v Bukovici a na Kramolně, kde se rozhodne, 
zda se jim podaří obhájit titul z roku 2015. 
Mužské družstvo je na tom o poznání hůř. Dlouhodobě se jim nedaří a jsou průběžně na 12 místě.  
V soutěži O pohár starosty Okrsku Nové Město nad Metují je již dobojováno, a tak se muži umístili na  
2. a ženy na 1. místě. 

Jitka Lukášková

SDH Černčice srdečně zve:

Tradiční posvícenská zábava
Kde: Tělocvična Černčice

Kdy: 26.10. 2019 od 20 hod.
Hudba: Rocksorry,občerstvení zajištěno

Ve spolupráci s místními spolky Vás OÚ srdečně zve:
Podzimní štrúdlování – neděle 13. října od 14 hodin v místní tělocvičně, můžete se těšit na ochut-
návku slaných i sladkých štrúdlů, výbornou kávu, hudební doprovod, vyhlášení soutěže „O nejlep-
ší podzimní štrúdl“. Srdečně zve Spolek přátel Černčic.

Výsadba starých odrůd ovocných stromů – středa 16. října od 16 hodin u zvonice. Sázení starých 
odrůd ovocných stromů v obecním sadu, akce otevřená pro širokou veřejnost. Pořádá přírodověd-
ný oddíl DUHA Čolci Černčice.

Černčické strašidlení – úterý 29. října od 16 do 19 hodin, sraz na louce u č.p.50. Dlabání dýní, 
bramboračka z kotlíku a stezka odvahy v podvečer prázdninového dne. Akce otevřená pro každého 
odvážlivce. Pořádá přírodovědný oddíl DUHA Čolci Černčice.

„Jak se mít v Chile čile“ - čtvrtek 7. listopadu od 18:00 na OÚ v Černčicích, tuto jihoamerickou 
zemi přijede představit Milan Školník.

Výstava fotografii JV Asie – od 3. prosince do 25. února bude v městské knihovně v Novém Měs-
tě nad Metují výstava fotografií černčického cestovatele Jana Tomana. Během podzimu bude mít  
o svém cestování přednášku i na OÚ Černčice.
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JASENNÁ
Starosta: Ing. Jitka Slezáková
Místostrarosta: Martin Holeček

e-mail: ou.jasenna@seznam.cz 
telefon: 491 881 151

www.obec-jasenna.cz

Předposlední srpnovou sobotu se na sokolském hřišti v Jasenné uskutečnil již 25. ročník soutěžě 
o Jasenský pohár starostky obce. V dopoledních hodinách probíhaly útoky starších a mladších 
žáků. V mezičase po odběhnutí všech družstev si mohly přihlížející děti vyzkoušet stříkání na terč. 
Z mladších žáků zvítězilo družstvo z Českého Meziříčí a ze starších družstvo z Jasenné. Odpoledne 
navazovala soutěž v požárním útoku mužů a žen. Dohromady se zúčastnilo deset družstev. První 
místo v kategorii mužů obsadila SDH Zvole, v kategorii žen zvítězily ženy z Vlkova a odvezly si tak 
putovní pohár. Na soutěž přijali naše pozvání hasiči z polského Lubnowa. Přivezli s sebou svůj 
nový zásahový vůz a umožnili nám si ho důkladně prohlédnout.
V pondělí 16. 9. 2019 uspořádal sbor tradiční „Zlatou hodinku“ spojenou s opékáním prasete. 
Následující akce pro členy i příznivce proběhne 26. 10. 2019 - tajný výlet, zakončený posezením  
a tancem.

Mgr. Eva Dohnalová

Falcon Cup
Z iniciativy mladých místních sportovců došlo  
k obnově turnaje v malé kopané. 1. ročník turna-
je s názvem „Falcon Cup“ se uskutečnil na sokol-
ském hřišti 10. srpna 2019. Celkem se přihlásilo 
šest družstev, které bojovaly o nově vytvořený 
putovní pohár, ale také o hodnotné ceny, které 
byly částečně nakoupeny, ale také věnovány od 
sponzorů. Dřevěný vyřezávaný pohár pro tuto 
příležitost zhotovil pan Miroslav Kříž, místní 
umělecký řezbář. Celodenní sportovní zápolení 
bohužel doprovázel drobný déšť. I přes to, byly 
odehrány všechny zápasy. Po sečtení získaných 
bodů bylo rozhodnuto. První ročník turnaje vyhrál místní tým, který se kromě putovního poháru 
radoval také z hlavní výhry, sudu „zlatavého moku“. Bohužel náš turnaj nenavštívilo příliš mnoho 
fanoušků. Věříme, že to bylo pouze kvůli nepříznivému počasí a doufáme, že se to u dalších pořá-
daných akcí změní.

Prázdniny skončily a my jsme se rozhodli, že zpříjemníme začátek školního roku všem dětem. Pro 
tuto příležitost jsme uspořádali DEN pro DĚTI. Šlo o den, kdy všechny děti zabavíme, pokusíme se 
jim nabídnout něco zajímavého a umožníme jim odnést si několik příjemných zážitků. 
Pro děti byly připraveny „startovní“ sluníčka, na která měly možnost sbírat značky za vykonané 
soutěžní disciplíny. Děti společně s rodiči například jezdily v kolečkách, učily se chodit jako siam-
ská dvojčata, zahrály si taneční soutěž, běhaly s čepicí Večerníčka apod. Nouze o sportovní vý-
kony a zábavu rozhodně nebyla. Během celého odpoledne děti mohly navštívit další vzdělávací  

Sbor dobrovolných hasičů Jasenná

Tělocvičná jednota Sokol Jasenná

Den pro DĚTI
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a zážitkové „stánky“. Zde si mohly nechat namalovat obrázek na obličej, projet se na koních z neda-
leké Čápovky, vyzkoušet si resuscitaci se zástupci Zdravotnické záchranné služby Královéhradec-
kého kraje, vyslechnout krátkou přednášku o dravcích s panem Ing. Petrem Zvolánkem a formou 
hry získat znalosti o přírodě s Ing. Josefem Vláškem z místního Mysliveckého spolku. Vzhledem  
k nepříznivému počasí nebylo možné vystavovat a předvést modely letadel, jak bylo avizováno na 
plakátech. Akci pro děti tentokrát nepřálo počasí. Od brzkých ranních hodin pršelo, a proto jsme 
zvažovali zrušení nebo přesunutí celého dne. Nakonec bylo rozhodnuto vše v bojových podmín-
kách uskutečnit. A toto rozhodnutí se vyplatilo. Neohrožení rodiče s dětmi začali přicházet již ve 
14 hodin. Nakonec se na sokolské hřiště přišlo podívat přes 60 dětí všech věkových kategorií od 
několikaměsíčních až po náctileté. Kromě sportovních disciplín měly děti také za úkol nakreslit 
to, co se jim nejvíce líbilo. V závěru následovalo vyhodnocení obrázků, za které si úspěšní malíři 
odnesli drobnou odměnu.  Malé potěšení čekalo i na všechny účastníky soutěží. 
Pokračování DNE pro DĚTI následovalo v neděli. Na sokolské hřiště přijel cirkus, který navštívila 
spousta dětí i rodičů. K vidění byla zvířata, ale i nejrůznější akrobatické a zábavné kousky. Dětem 
byl tak dopřán krásný závěr celého víkendu. 
Po oba dny zajišťovali na hřišti občerstvení členové TJ Sokol Jasenná. Pro každého se našlo něco 
dobrého k pití a hlad mohl zahnat například gyros, párek v rohlíku nebo hranolky. 
DEN pro DĚTI byl jednou z větších akcí, kterou naše organizace pořádá. To s sebou přineslo i řadu 
úkolů a času, který bylo třeba obětovat přípravám. Proto je nutné poděkovat všem, kteří se aktivně 
na přípravách podíleli, pomohli se stavěním stanů, zajištěním občerstvení, průběhem celého od-
poledne i se závěrečným úklidem. Poděkování patří také všem „účinkujícím“, obci Jasenná, která 
zakoupila část odměn pro děti, SDH Jasenná za zapůjčení stanů a vybavení i rodičům, kteří se 
nenechali odradit deštivým počasím a přišli se svými dětmi za zábavou.
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Svou tradici má řadu let podzimní turnaj ve volejbale. Jedná se o turnaj, jehož hlavní trofejí je 
putovní pohár starosty Sokola.  V letošním roce se uskutečnil 14. Září 2019. Do volejbalového klá-
ní se přihlásilo pět družstev. Nikomu ze sportovců nechybělo nadšení a chuť nejen bojovat, ale 
také se dobře pobavit. Připraveno bylo samozřejmě občerstvení a dobroty na grilu. Večerní náladu  
a zpestření programu zajistila country kapela s názvem „Kdo má čas“. Tento turnaj uzavírá pod-
zimní sportovní utkání, která se konají na sokolském hřišti. Volejbalisté ale své nadšení neztrácejí  
a již nyní připravují a organizují další tentokrát vánoční turnaj, na který jsou všichni zájemci srdeč-
ně zváni.

• prosinec - Mikulášská nadílka
• prosinec - Vánoční turnaj ve volejbale
• prosinec - Vánoční turnaj ve stolním tenisu
Informace o připravovaných akcích budou včas zveřejněny na facebooku TJ Sokol Jasenná a ve 
vývěskách v podobě plakátů.

Mgr. Zuzana Polednová 
jednatelka TJ Sokol Jasenná

Pro školní rok 2019/2020 bylo do Mateřské školy Jasenná zapsáno 44 dětí. Z tohoto počtu k nám 
12 dětí dojíždí z okolních obcí (Šestajovice, Králova Lhota, Skršice, Nový Ples), ostatní děti jsou 
místní. Nově přijatých dětí je 13, z toho 7 dvouletých.  Děti jsou rozděleny do dvou tříd podle věku. 
Do třídy U zajíčků chodí 22 dětí ve věku od 2 – 4 let. Třídu U kohoutků navštěvuje také 22 dětí, a to 
ve věku od 4 – 6 let. 

Na podzim 2018 jsme s dětmi oslavili posvícení návštěvou pouťových atrakcí. V září si děti pro-
hlédly živé dravce a sovy. V říjnu se uskutečnilo fotografování dětí a navštívilo nás také 2x divadlo 
s pohádkami „Kašpárek a Kalupinka“ a „Čert a Káča“. Rodiče se spolu s dětmi účastnili podzimní 
pracovní dílny v MŠ, kde s dětmi vyrobili lampičky z lahvičky. Starší děti se mohly přihlásit do spor-
tovního kroužku s projektem „Bavíme se sportem“.    
Zima pro nás začíná Mikulášskou nadílkou – Mikuláše, čerty a anděla si k nám přišli již tradičně 
zahrát děti 4. ročníku naší ZŠ. Před Vánocemi jsme s dětmi navštívili divadlo v Jaroměři s pořadem 
„Putování za vánoční hvězdou“. Nechyběla ani nadílka hraček v MŠ. V lednu nás opět navštívilo 
divadlo se třemi pohádkami. V únoru si děti zaskotačily na našem karnevale. Starší děti si vyjely na 
exkurzi do jaroměřské knihovny.    
Jaro jsme přivítali vynesením paní Zimy. Děti se poučily z „Bajek pana Ezopa“, se kterými k nám 
zavítalo další divadlo. Od března se naši předškoláci účastnili plaveckého výcviku v bazéně v Dob-
rušce. Při jarní exkurzi jsme se podívali do veterinární ordinace pana dr. Šedivého i s ukázkou pro-
hlídky jeho pejska. Výlet do Jaroměře do záchranné stanice pro volně žijící zvířata si užily všechny 
děti. Rodiče spolu s dětmi si v MŠ vyrobili velikonoční dekoraci v pracovní dílně. Čarodějnický rej 

Podzimní turnaj smíšených družstev ve volejbale

Dále připravujeme…

Nový školní rok 2019/2020 v Mateřské škole v Jasenné

Ohlédnutí za akcemi loňského školního roku v mateřské škole
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Děti a žáci našich škol prožili školní rok velmi aktivně.
Začátek školního roku probíhal ve znamení oslav 100 let Republiky. Na výletě do Prahy se žáci školy 
seznámili s významnými kulturními památkami našeho hlavního města. Společně jsme poznávali 
osobnosti naší země a tento projekt jsme zakončili během Emila Zátopka, v kterém si žáci vzájem-
ně poměřili své síly. Ve spolupráci s obecním úřadem jsme se zúčastnili sázení stromu Republiky. 
O úzké spolupráci našich škol vypovídají akce, které jsme organizovali společně. Podzimní stezku 
odvahy, Mikulášskou nadílku, vánoční jarmark a zahájení adventu rozsvícením vánočního stromu, 
výlet do Potštejna, kde děti zhlédly betlémský příběh narození Ježíška. Vánoční vystoupení pro 
rodiče a občany naší obce je vždy pěkným zakončením roku a ukázkou dovedností našich dětí, 
žáků a pedagogů.
Výtěžek Tříkrálové sbírky v částce 19 844 Kč, kterou naše školy organizovaly, byl věnován Domovu 
sv. Josefa v Žirči. V rámci integrovaného záchranného systému jsme spolupracovali se zdravotníky, 
kde si děti i žáci praktickými ukázkami nacvičovali první pomoc a zhlédli práci hasičských sborů při 
evakuaci školy a záchranu zraněných. 
Velmi pěknou tradicí našich škol je setkávání se seniory. Velký ohlas měla dramatizace pohádky  
O Červené Karkulce, kde se projevil i herecký talent našich žáků. Děkujeme za organizaci her  
a soutěží našim seniorům a věříme, že tato spolupráce bude i nadále pokračovat.
Hodiny tělesné výchovy byly rozšířeny plaveckým výcvikem a poprvé v loňském roce i výjezdovým 
lyžařským kurzem Medvědovy lyžařské akademie v Sedloňově.
Úspěchem pro naši školu byla sportovní a výtvarná olympiáda malotřídních škol v Dolanech. Naši 
žáci se umístili v mnoha soutěžích na předních místech a celkově jsme získali druhé místo, z které-
ho jsme měli velkou radost. Učivo bylo doplněno návštěvou divadelních představení, Hvězdárnou 
v Hradci Králové, výletem na zámek Loučeň a putováním s handicapem v Dobrušce, kde žáci na 
mnoha úkolech poznávali složitý život našich handicapovaných spoluobčanů. Získali i správné vě-
domosti, jak si mají své zdraví chránit.
Během roku jsme se zapojili do mnoha výtvarných soutěží, kde naší školu nejlépe reprezentovala 
žákyně 4. ročníku Simona Dohnalová, která se vždy umístila na prvních místech.

Ohlédnutí za školním rokem 2018 – 2019 v Základní škole v Jasenné

se soutěžemi jsme uspořádali dopoledne na zahradě MŠ. Pěknou akcí bylo malování na tašky. Děti 
si tak samy vytvořily dárek pro maminky k jejich svátku.    
Na konec školního roku jsme naplánovali výlet do Perníkové chaloupky do Rábů u Pardubic. Před-
školáci si užili tajemný výlet do podzemních chodeb v Josefově a nocování ve školce. Ve školce se 
dětem o zábavu postaral kouzelník Carlo. Na závěr školního roku jsme pozvali rodiče a veřejnost 
do kulturního domu na vystoupení dětí a rozloučení s předškoláky, kteří dostali šerpu, vysvědčení, 
knihu a pan král je slavnostně pasoval na školáky. 
S dětmi jsme se zapojili i do několika výtvarných soutěží – zahrádkářská soutěž: „moje oblíbená 
květina“, soutěž o berfootové bačkůrky pro děti MŠ a soutěž o vzduchovou trampolínu. Tentokrát 
jsme se na stupních vítězů neumístili. Ve spolupráci s rodiči jsme na zahradě MŠ zbudovali barefoo-
tový chodníček pro zdravá chodidla dětí a stavbu z proutí – domeček, který poskytuje dětem stín  
i úkryt. Další akce jsme pořádali ve spolupráci se ZŠ – viz článek p. ředitelky. Myslím si, že se dětem 
snažíme nabídnout dostatek všestranných akcí, které přispívají k radostnému prožívání pobytu  
v mateřské škole.

Zdeňka Tkadlecová
 vedoucí učitelka MŠ
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Prázdniny utekly jako voda a je tu opět září a s ním i začátek nového školního roku. V pondělí 2. 9. 
2019 na slavnostním zahájení školního roku přivítala paní ředitelka Mgr. Dana Dvořáková všech-
ny žáky, rodiče, hosty, paní učitelky a vychovatelky a za obec přítomnou paní Hanu Brdičkovou  
a starostku obce. Zvlášť srdečně byli přivítáni naši prvňáčci, letos jich je 11 a jsou to tyto děti: Anna 
Brejlová, Josef Bubela, David Fišar, Nicolas Koričanský, Sebastián Městecký, Matyáš Pišta, Ondra 
Poláček, Matěj Prostředník, Nicolas Slavík, Antonie Svobodová a Vojtěch Študent.
Ve školním roce 2019/2020 bude jasenskou školu navštěvovat 31 dětí, v 1. ročníku 11, ve 2. roční-
ku 5 dětí, ve 3. ročníku 7 dětí a ve 4. ročníku 8 žáků. Paní ředitelka bude učit žáky 1. a 3. ročníku, 
paní učitelka Mgr. Renata Šubrtová žáky 2. a 4. ročníku. Výtvarnou, hudební a pracovní výchovu 
a angličtinu bude vyučovat paní učitelka Mgr. Markéta Kirschová. Paní Lenka Horáková je školní 
asistentka. Ve školní družině se bude věnovat dětem vychovatelka paní Vendula Šrámková. 
Jak jsme si přečetli v předcházejících článcích, je o naše děti v mateřské i základní škole velmi 
dobře pečováno a postaráno, s láskou se jim věnují všechny paní učitelky a vychovatelky. Svědčí  
o tom i velmi bohatý a pestrý program, který pro děti během roku připravují. 
Tak přejeme všem našim školákům i paní učitelkám úspěšný školní rok! 

Ing. Jitka Slezáková 

Slavnostní zahájení nového školního roku v jasenské škole

Žáci čtvrtého ročníku byli zařazeni do mezinárodního testování v oblasti matematiky a prvouky 
TIMSS 2019. Výsledek testování se dozvíme až v letošním školním roce.
Ve školní družině připravila paní vychovatelka pro děti karneval a několik diskoték. Tato odpoled-
ne plná her a tanců se dětem velmi líbila. Nejstarší žáci si užili stezku odvahy a společný program 
zakončený spaním ve škole. Školní rok jsme zakončili besídkou pro rodiče a občany Jasenné.  Pře-
kvapením bylo i hezké rozloučení žáků čtvrtého ročníku a jejich rodičů s pedagogy naší školy.
Ráda bych na závěr poděkovala všem zaměstnancům, rodičům a sponzorům obou škol a našim 
dětem a žákům popřála úspěšné zahájení nového školního roku.

Mgr. Dana Dvořáková
ředitelka ZŠ a MŠ
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NAHOŘANY
Starosta: Josef Hlávko
Místostrarosta: Milena Zákravská, Miloš Kratěna

e-mail: podatelna@nahorany.eu
telefon: 491 474 102

www.nahorany.eu

Družstvo mužů z SDH Nahořany má za sebou svoji nejlepší sezónu, nejen, že obhájilo prvenství 
v poháru starosty okrsku Nové Město nad Metují, ale především se poprvé v historii stalo vítězem 
V&H Print Náchodské hasičské Primátor NTC ligy. Do tohoto prestižního hasičského seriálu osmi 
závodů v požárním útoku v letošním roce zasáhlo více jak dvacet družstev a ročník byl mimořád-
ně vyrovnaný. O celkovém prvenství se rozhodlo až v úplně posledním závodě a navíc posledním 
útokem. Někteří naši členové na celkové vítězství čekali 17 let, takto dlouhou dobu se naši hasiči 
tomuto sportu intenzivně věnují. V minulosti se již stali prvním i druhým vícemistrem, ale titul 
stále unikal. Před třemi lety došlo k částečné generační výměně a družstvo bylo doplněno našimi 
odchovanci. Poslední dva roky hasiči intenzivně trénovali, a to nejen v Nahořanech, ale přede-
vším na tréninkovém hřišti na Kramolně. Jsem rád, že tato snaha nevyšla vniveč a titul je konečně 
v Nahořanech. Rád bych poděkoval všem členům družstva za vzornou reprezentaci a odpovědný 
přístup a do dalších let jim přeji, aby se nejen opět vyhrávalo, ale aby se hlavně závodilo, neboť je 
čím dál obtížnější sladit pro závody a hlavně pro tréninky čas sedmi členů družstva, kdy každý má 
své zaměstnání a většinou i rodiny. 

Miloš Kratěna
Místostarosta obce Nahořany

Dne 7.9.2019 jsme připravily již IX. ročník závodu na kolech pro děti „Nahořanský lvíček“. Sobotní 
ráno nás však přivítalo chladným a trvale vyhlížejícím deštivým počasím. A tak jsme celé dopole-
dne sledovaly oblohu a očima rozháněly mraky. Navzdory špatnému počasí jsme přesto všechno 
připravily a když zhruba hodinu před startem přestalo pršet, doufaly jsme, že přijede alespoň pár 
dětí. O to větší bylo naše překvapení, když na start přijelo celkem 35 dětí v doprovodu rodičů, 
prarodičů, sourozenců a kamarádů. Trať jsme z důvodu nepředvídatelného počasí nachystaly více 
méně v uličkách obce a kousek za obcí oproti loňským ročníkům, kde trať vedla v krásném okolí 
Nahořan a řeky Metuje. Disciplíny na jednotlivých stanovištích na trati dlouhé cca 3000 m byly při-

Mistrovský rok hasičů z Nahořan

Spolek žen Nahořany – NAHOŘANSKÝ LVÍČEK 2019
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praveny pro děti od 3 – 15 let. Děti plnily úkoly zaměřené na provoz na silnici, určovaly dopr. znač-
ky, výbavu kola, zdravovědu  a dále vše s čím se mohou setkat na projížďkách na kole. Poznávaly  
z obrázků naše okolí, památky ČR, zvířata, rostliny, zkoušely se orientovat v terénu. U každé z těch-
to disciplín plnily také úkoly, jako hod na cíl, plížení terénem, střelbu ze vzduchovky, lezení po laně  
a také překonávaly různé překážky na kole (slalomy, jízdu nerovným terénem, apod.). Každý dět-
ský účastník závodu při dojetí do cíle, dostal diplom s průkazkou cyklisty a různé ceny z reflexních 
materiálů. Děti si mimo to odnesly plno dobrot, které získaly za plnění úkolů. Všichni pak dočerpa-
li energii a tekutiny připraveným občerstvením, grilovaným masem a sladkými dobrotami, které 
jako již na každou naši akci, napekly ženy nejen z našeho spolku. A tak bych na závěr chtěla moc 
poděkovat všem, kteří se podíleli při přípravě a starali se o průběh celé této akce.

Stanislava Tupcová

V neděli 22. září jsme oslavili v Obecním hostinci v Nahořanech den seniorů. K poslechu a tanci 
zahrál OK Styl z Náchoda. Obec připravila tradičně pro naše seniory zdarma občerstvení a odpole-
dní program. Sousedé si nejen popovídali, zavzpomínali, ale hlavně si zatančili. Děkujeme všem za 
hojnou účast a budeme se těšit opět za rok.

Josef Hlávko, starosta obce Nahořany

Setkání se seniory v Nahořanech
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RYCHNOVEK
Starosta: Veronika Velacková 
Místostrarosta: Tomáš Drtina, Ing, Tomáš Valášek

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

www.rychnovek.cz

Vážení a milí čtenáři,
tři čtvrtiny roku 2019 jsou nenávratně za námi a tak se můžete opět začíst do řádků, které přináší 
informace o dění v našich obcích v uplynulém čtvrtletí.

Obecní úřad  a SDH Rychnovek společně při-
pravili již tradiční „ Sousedské posezení na 
návsi“ v Rychnovku. Posedět, popovídat 
a příjemně společně strávit sobotní odpole-
dne přišlo téměř 70 lidí. K dobré náladě při-
spělo zajímavé vystoupení souboru Sestry 
Chalupovy ze Skalice u Hradce Králové, kte-
ré ve čtyřech obrazech předvedly s noble-
sou módu a eleganci první republiky. Dob-
rou náladu podpořila také kapela ANO 
z Velké Jesenice, která celé odpoledne, až do večerních hodin, hrála k tanci i poslechu. Někte-
ří si s kapelou i rádi zazpívali známé lidové či zlidovělé písničky. Jako již tradičně nechybělo vý-
borné občerstvení, které pro příchozí připravili členové SDH, a medovina pana Červinky. Večer 
pak rozezněla náves v Rychnovku diskotéka pro všechny věkové kategorie. Nálada byla výborná 
a někteří účastníci vydrželi až do pozdních nočních hodin.

Díky aktivním spolkům bylo uplynulé období 
v naší obci tradičně bohaté na různé akce. Živo 
bylo v Rychnovku ve sportovním areálu, kde se 
každoročně v letních měsících pořádají různé 
turnaje, a živo bylo také ve Zvoli. Již několik 
let se vždy koncem července schází milovníci 
říčních plavidel všeho druhu na akci  „Doubra-
vicko-zvolské úpění“ -  splavení řeky Úpy 
z Doubravice do Zvole. Plavidla byla letos vel-
mi povedená. Přihlížejícím divákům, kterých 
každý rok přibývá, se představily nejrůznější 

skupinky řekoplavců  např. plovoucí ambulance i se sestřičkami a pacienty, hasiči, skupinky hi-
ppies a Japonců, uprchlí trestanci i tradiční arabský šejk.  Humor účastníky provázel po celou dobu 
plavby, i když plavební podmínky v tomto roce nebyly zrovna ideální.  Vše dobře dopadlo, nikdo 
nedošel újmy a tak večerní posezení v Borku příjemně zakončilo den.
Další letní akcí bylo tradiční „Netradiční odpoledne“, které již poněkolikáté organizovaly ženy-ha-
sičky z SDH Zvole. Na začátku prázdnin v sobotu 29. 6. 2019 se před hasičskou zbrojnicí ve Zvoli 
uskutečnilo zábavné klání ženy versus muži. Disciplín bylo nepočítaně a nebylo vůbec důležité, 
kdo vyhrál, hlavně, že zvítězila dobrá nálada.

Letní sousedské posezení 

Další akce
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Prázdniny jsou nenávratně pryč. V pondělí 2. září se opět po zhruba dvou měsících otevřely školy 
napříč celou naší zemí. V letošním roce se na 2. září mohly děti navštěvující školu v Rychnovku-Zvo-
li opravdu těšit. Během letních prázdnin proběhla totiž oprava sociálního zařízení a některých dal-
ších prostor v budově ZŠ. Tato rekonstrukce byla jednoznačně letošní největší investiční akcí obce. 
Celou rekonstrukci, jejíž výše dosahovala bezmála 2 400 000 Kč., podpořil i Královéhradecký kraj 
dotací ve výši 775 000 Kč. V průběhu neuvěřitelných osmi týdnů (!) bylo kompletně zmodernizová-
no sociální zařízení v obou podlažích budovy, dále byl přebudován bývalý byt v prvním poschodí 
na krásnou novou učebnu, která svými rozměry lépe odpovídá potřebnému počtu žáků v ní. Záro-
veň zde vznikla i nová ředitelna. V přízemí bylo zařízeno odpovídající zázemí pro pedagogy a nové 
prostory získala také školní družina. Celá budova byla vymalována,  byly zakoupeny nové lavice  
a tak  děti nastoupily 2. září do čistého, novotou vonícího prostředí. Celkový počet dětí v naší škole,  
v právě zahájeném školním roce, je 33. Do 1. ročníku nastoupilo 11 dětí! A to nás opravdu velmi 
těší. Děkujeme všem, kteří se na rekonstrukci  budovy základní školy nějakým způsobem podíleli 
a celému osazenstvu přejeme úspěšný školní rok, pevné zdraví a hodně radosti ze společné práce!

Veronika Velacková

Začátek školního roku 2019/2020
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ŘÍKOV
Starosta: Jan Kavan
Místostrarosta: Jan Vrzáň

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

www.obecrikov.cz

V sobotu dne 31. 8. 2019 se uskutečnilo již tra-
diční posvícení u hasičské zbrojnice. Neproběh-
lo však ani opékání celého prasete, ani pečení 
vepřových kýt, ale podával se vepřový gulášek 
a nutno podotknout, že byl vynikající. Maso bylo 
libové a určitě přišlo každému k chuti. Letošní 
akce se zúčastnilo přes 100 platících občanů 
za symbolické vstupné, kteří tak měli možnost 
strávit krásné odpoledne i večer ve společnosti 
svých spoluobčanů. Je velice potěšitelné, že se 
mezi nás přišli podívat a posedět i naši spoluob-
čané, kteří s námi již v obci přímo nežijí, ale k obci je váže pevné pouto.  Počasí  letos bylo teplé až 
dusné, vždyť již od rána svítilo slunce a ve 14:30 hodin se pohybovala teplota nad třicítkou. Ještě 
navečer v 17:30 hodin bylo 29°C. I letos byly k dispozici dětem atrakce v podobě nafukovacího 
ranče, kolotoče a prvků, které jsou zde pro ně instalovány. Děti na nich skotačily až do samého 
setmění. Také následující den v neděli bylo počasí od rána slunečné, tropické a s teplotou vyšší než 
předchozího dne. Vše tedy v rámci úklidu mohlo proběhnout bez jakýchkoliv obtíží.  Na závěr ne-
zbývá než všem, kteří se o zdárný průběh akce zasloužili poděkovat, protože bez přispění a pomoci 
každého z vás, by nebylo ani možné celou akci zajistit. Tím, že jsme se sešli v hojném počtu po oba 
dny se podařilo vše rychle zařídit. Jedno ponaučení však pro příště přeci jenom máme. Při stavění 
stanu, bylo ten den vedro, dusno, tak nikdo nedbal na slova Robina, aby se stan k zemi ukotvil. 
Většinou každý z nás k tomu měl nějaké ty poznámky na jeho adresu o zbytečnosti a ono ejhle. Ve 
14:00 hodin, kde se vzal, tu se vzal, přišel zcela nahodilý a za ten den ojedinělý poryv větru a stan 
otočil skoro o 180 stupňů. Naštěstí to odneslo jen pár ohnutých trubek z konstrukce stanu, ale 
i ty bude třeba uvést někým šikovným do původního stavu nebo nechat udělat nové, aby byl stan 
k dalšímu stavění připraven. A kdo si myslíte, že to v neděli „schytal“, no přeci Robin, protože nebyl 
dost důsledný, netrval na svém, aby se stan ukotvil a kdoví, zda to s tím větrem nějak nezařídil. 
Jinak si však přejme, abychom se za rok opět všichni ve zdraví na takovéto akci shledali.

POSVÍCENÍ

V úterý dne 3. září 2019 v 09.00 hodin se konala v kapli Svatých andělů strážných v Říkově, tak jako 
každý rok posvícenská mše svatá, kterou odsloužil farář římskokatolické farnosti v České Skalici.

V letošním roce nastoupilo do Základní školy v České Skalici kromě žáků, kteří tam již docházejí i pět 
prvňáků. Jeden chlapec - Honzík a čtyři děvčata -  Sofie, Alice, Julie a Eliška. První den školní docházky 
letos byl v pondělí 2. 9. 2019 a bohužel počasí slavnostnímu nástupu prvňáčků do školy moc nepřálo, 
protože od rána bylo zataženo, pršelo a teplota se pohybovala kolem 17°C. S porovnáním na před-
chozí tropické a slunečné dny se jednalo o dost výrazné ochlazení. V současné době s námi v obci žije 
22 dětí do 5 let a 33 dětí od 5 let do 17 roků. Celkově je v obci v evidenci trvale hlášeno 218 občanů.

POSVÍCENSKÁ MŠE SVATÁ

DĚTI ŠKOLOU POVINNÉ
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Akce 25 balónů nad Rozkoší se uskutečnila od čtvrtka dne 5. 9. 2019 do soboty dne 7. 9. 2019 velká 
balónová show organizovaná příznivci balonového létání, která byla i s mezinárodní účastí. Ně-
kteří z nás, kteří se tou dobou nacházeli v obci, měli možnost zaregistrovat v pátek v 7:00 hodin 
nad obcí pohyb těchto vzdušných plavidel, která vzlétla v 6:45 hodin z Ratibořic. Já jsem v té době 
o této akci nevěděl a ráno mne překvapilo velké množství balónů na obloze.  Napočítal jsem jich 
potom 23, včetně jakési vzducholodi, které se prý, jak jsem později zjistil, říká ryba. No co, byla 
to podívaná, balony pluly po obloze a zmizely v dáli a já šel po svých běžných povinnostech. O to 
větší bylo mé překvapení ten samý den navečer v 19:00 hodin, když se nad námi ze směru od České 
Skalice začaly objevovat ve větším počtu opět balóny. To již asi zaregistroval větší počet obyvatel 
naší obce, zejména poté, kdy tyto balóny začaly dosedat na různých místech v jejím okolí, na poli, 
na louce a volných plochách. Jen na poli nad obcí dosedlo asi 6 takových balónů. Jak jsem se 
později dozvěděl, tak ty startovaly v Náchodě u Hypernovy v 17:50 hodin. V každém případě to pro 
říkováky byla jistě podívaná, která se každý den jen tak nevidí.

Jaroslav JARKOVSKÝ

BALONOVÁ SHOW 
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Prázdniny jsou za námi, zima za humny. I čápi 
z hnízda u hasičské zbrojnice odletěli...  
Zastupitelstvo obce děkuje za kladné odezvy na 
přímý přenos z čapího hnízda, který za průběž-
ného dolaďování technických problémů přeno-
su signálu probíhal od dubna do září. S podzi-
mem vystřídá detaily ptačí rodiny na televizi 
u vchodu do prodejny potravin pásmo kultur-
ních aktualit a historických snímků ze života 
obce. Ohledně připomínek, týkajících se přeno-
su signálu z kamery u hnízda živě na net, dosud 
platí názor zastupitelstva, že projekce slouží mimo jiné k podpoře návštěvnosti obecní prodejny 
potravin. Zájem dokládá následující fotografie obrazovky od pana Kárníka.

Hezké dny babího léta můžeme 
strávit sportem na obecním hřišti. 
Areál je pravidelně využíván ustá-
lenou skupinou příznivců. Pro ne-
smělé zájemce budiž připomenuto, 
že vstup pro občany Slavětína je 
zdarma, nutná je pouze jednorá-
zová registrace na Obecním úřadě. 
Registrace zahrnuje sdělení kódu 
ke klíčům na víceúčelovou hrací 
plochu, k sociálnímu zařízení, šat-
ně, sprchám a skladu sportovních 
potřeb. Multifunkční areál je možné 
využít na tenis, volejbal, basketbal, 

nohejbal nebo fotbálek. Díky výbornému osvětlení lze sportovat i po soumraku, přičemž čas vy-
užití je zpravidla omezen až desátou hodinou večerní. Vytížení hřiště zatím není takové, aby bylo 
nutné vytvářet pořadník, v atraktivních termínech je možné čas, než se hřiště uvolní, strávit  u nově 
pořízeného venkovního stolu na ping pong. Pálky a míčky jsou zdarma dostupné na místě. Děti 
mohou areál využívat pouze pod kontrolou dospělého doprovodu, podobně jako dětské hřiště 
pod Obecním úřadem. Pro všechny, kteří krátké a sychravé dny raději tráví doma v teple s pěknou 
knížkou, připomínáme, že obecní knihovna má otevřeno každý pátek od 16 do 18 hodin. Díky péči 
paní Procházkové a spolupráci s knihovnou v Novém Městě nad Metují nemusíte mít strach, že 
k půjčení  jsou jen staré známé tituly. Část knih je průběžně obměňována z novoměstského  fondu.

SLAVĚTÍN NAD METUJÍ
Starosta: MVDr. Miroslav Věříš
Místostrarosta: Mgr. Jakub Tláskal

e-mail: urad@slavetinnadmetuji.cz
telefon: 491 475 530

www.slavetinnadmetuji.cz

Co nového ve Slavětíně
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Velký dík za propagaci obce patří slavětín-
ským hasičům, kteří se s úspěchem zúčast-
nili s naším speciálem akce Sraz vozidel 
Škoda 1203 v Dolní Kalné a hasičských oslav 
v sousedních Bohuslavicích. Další připravo-
vanou akcí je Drakiáda, která se za příznivé-
ho počasí uskuteční koncem září na cestě 
V hluboké .Pro velký úspěch se letos opět 
koná Slavětínská dýňová slavnost. Akce 
proběhne v sobotu 19. října od 14 hodin  
u budovy Obecního úřadu a na dětském 
hřišti. Vše potřebné,včetně občerstvení   
a obvazového materiálu, bude na místě. Jen 
nože, pily a dláta si každý doneste svoje. 

SLAVĚTÍN NAD METUJÍ

Od září se opět lze zapojit do pravidelných aktivit, a to do cvičení, které pod vedením Lucky Pumro-
vé probíhá každou středu od 19.30 hodin v Zrcadlovém sále Obecního úřadu. Na stejném místě 
se každý pátek od 15.30 hodin schází mládežnický taneční soubor Slávoš Dance, zájemci mohou 
kontaktovat Alici Tláskalovou.
Vítání nových občánků plánujeme na neděli 6. října od 10.00 hod. v Zrcadlovém sále Obecního úřa-
du. Návštěvu divadelní múzy v naší vesničce zajistí tento podzim místní Dětské divadelní sdružení 
Splav. Komedii s názvem Sami jsme malí, ale spolu obrovští nacvičily Hedvika Tláskalová,  Mag-
daléna Mňuková, Sára Hovorková a Justýna Kroulová v režii Alice Tláskalové. Představení sehrají 
v  Cyklohostinci v sobotu 12. října  2019  od 17.00 hod. Mistrem zvuku je Kryštof Macek. Vstupné 
dobrovolné, pitný režim zajištěn. Přijďte se k nám pobavit.

S podzimními večery je spojeno cestovatelské setkávání v místním Cyklohostinci každý druhý 
pátek od 19 hodin.  Kdo má chuť a zájem, může  velmi lehce nahlédnout do světa  a  dozvědět 
se, jak to kde chodí, poslechnout si vyprávění světoběžníků a shlédnout  obrázky z cest dalekých  
i blízkých.
18. října 2019:  Východní Turecko, vypráví Markéta Dubnová ze Všestar
1. listopadu 2019:  Rok v Indočíně, vypráví Honza Toman z Černčic
15. listopadu 2019: Cestování po Iránu, vypráví Standa Valtera z Čánky
29. listopadu 2019: Cesty na Mont Blanc, vypráví Láďa Jirka ze Záhornice
13. prosince 2019: Cejlon neboli Srí Lanka, vypráví  Pepa Zikmund ze Slavětína

Barborky ve Slavětíně  oslavíme ve středu 4. prosince od 18 hodin koncertem v místním kostelíku, 
sousedským  setkáním u punče na návsi a rozsvěcením vánočního stromu.  Zdá se to ještě daleko, 
ale uteče to.
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V květnu byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu královéhradeckého kra-
je. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace na financování výdajů vy-
naložených na realizaci projektu s názvem „Oprava střechy na obecním domě, pořízení občanské 
vybavenosti“. Výše poskytnuté dotace činí 184.000 Kč.
Dotace byla použita na opravu střechy na obecním domě, včetně výměny střešních oken, v celkových 
nákladech 380.450 Kč. Dále byla použita na zakoupení 12 ks pivních setů v celkové výši 29.537 Kč,
které budou sloužit pro setkávání občanů při posezeních a kulturních akcích. Do herny nad ha-
sičskou zbrojnicí budou zhotoveny 4 ks švédských laviček za 10.860 Kč a do zasedací místnosti 
obecního domu budou zakoupeny nové stoly za 24.015 Kč. Podíl dotace na celkových nákladech 
projektu činí 41,36 %.

ŠESTAJOVICE
Starosta: Alena Postupová
Místostrarosta: Vlastimil Skořepa

e-mail: obec@sestajovicena.cz
telefon: 491 881 126

www.sestajovicena.cz

DOTACE Z PROGRAMU OBNOVY VENKOVA Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

V červnu byla dokončena odstavná plocha 
u hřbitova, kterou zhotovila firma STAVIBET 
s.r.o., České Meziříčí. Celkové náklady z obec-
ního rozpočtu činily 109.466 Kč a vznikla tak 
4 parkovací stání, která budou jistě sloužit ku 
prospěchu místních obyvatel.

Alena Postupová

Těsně před prázdninami, 22. června, jsme se všichni mohli sejít na obecní louce za mostem na 
velmi zajímavé akci. V odpoledních hodinách zorganizovaly místní maminky ve spolupráci s vede-
ním obce a místním Sborem dobrovolných hasičů akci pro naše nejmenší. Bylo připraveno několik 
stanovišť, na kterých si děti mohly vyzkoušet svou šikovnost a fyzickou zdatnost. Nechybělo ani 
obligátní skákání v pytli nebo hod míčkem na cíl či pokus o shození plechovek proudem vody. Na 
jiném stanovišti si děti mohly ověřit své znalosti týkající se bezpečnosti silničního provozu. Na jed-
notlivých stanovištích děti sbíraly razítka jako znamení o úspěšném absolvování dané disciplíny 
a poté byly odměněny drobnými dárky. Na závěr hravého odpoledne bylo připraveno vystoupení 
kouzelníka, které zaujalo všechny děti i mnohé dospělé. Po celou dobu konání akce zajistili hasiči 
ve spolupráci s vedením obce dobré občerstvení pro děti i jejich doprovod.  

ODSTAVNÁ PLOCHA U HŘBITOVA

Léto v naší obci
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Další program tento den byl určen jak pro dospělé, tak pro děti. Jednalo se o promítání letního 
kina, které bylo v naší obci novinkou. Technicky toto promítání zajistila firma TS Production . Pro-
mítán byl film Špunti na vodě, rodinná komedie, určená jak pro děti tak dospělé. Shodou okolností 
byl zrovna ten den film vysílán i v televizi, ale atmosféra letního promítání u většiny z nás zvítězila. 
Také po dobu této akce zajistili občerstvení místní hasiči.
Další společenskou událostí v naší obci bylo Pouťové posezení, které pro občany našich obcí i pro 
přátele a známé ze širokého okolí připravilo Myslivecké sdružení Ples se sídlem v Šestajovicích. 
Tato akce se konala 17. srpna v centru obce, v okolí obecního domu a v těsné blízkosti dětského 
hřiště. Kdo měl chuť přijít se pobavit, mohl ochutnat některou z mysliveckých specialit. Přítomné 
děti se pak mohly vyřádit na dětském hřišti, které bylo celé odpoledne plné dovádějících holčiček 
a kluků.
Poslední akce se konala na samý závěr prázdnin 
a to 31. srpna. Jednalo se o přátelské posezení, 
které zorganizovali místní hasiči pro své členy, 
jejich rodinné příslušníky i pro širokou veřej-
nost. Posezení se konalo na prostranství před 
hasičskou zbrojnicí, takže přítomné děti se opět 
mohly vydovádět na dětském hřišti. Kdo měl 
chuť, mohl ochutnat grilovanou kýtu, něco slad-
kého ke kávě a k dobré zábavě přispěl i dostateč-
ný výběr nápojů pro děti i dospělé.  Počasí nám 
přálo, tak jsme se touto akcí rozloučili s prázdni-
nami a tak trochu i s létem. 

19. srpna začaly práce na opravě silnice protínající naši obec, na kterou jsme tak dlouho čekali. 
Konkrétně se jedná o úsek od křižovatky na Jasennou (tzv. U sloupu) až k Roztokám, kde se napojí 
na úsek, který byl opraven v minulých letech. Objednavatelem této práce je Správa a údržba silnic 
Královehradeckého kraje, investorem Královehradecký kraj a práce provádí firma Strabag a.s. Tyto 
práce nám sice přinesly některá omezení v dopravě, ale za nově opravenou silnici to přece stojí …
Přeji nám všem krásný a aspoň trochu slunečný podzim.

Mgr. Alena Cejnarová

Oprava silnice



23

V době uzávěrky zpravodaje ještě probíhá dle zákonných termínů a lhůt výběrové řízení. Nejlevnější 
uchazeč byl vyzván k doplnění všech potřebných podkladů a smlouva může být podepsána ke 
konci září. Nejlevnější uchazeč, kterým je firma M – Silnice, chce hned začátkem října začít na horní 
Malé straně. Do konce listopadu bude v co nejdelším úseku směrem do vsi vybagrována současná 
cesta a navozeny nové štěrkové vrstvy. Nakonec, ještě před zimou, se celý opravený úsek pokryje 
asfaltem. Po novém štěrku, než se zaasfaltuje, nepůjde úplně běžně jezdit, ale k domům se po něm 
i autem dostanete. Takže nemožnost příjezdu a tím nutnost odstavení auta mimo dům prý bude 
trvat vždy jen několik dnů – maximálně týden.
Opravovat se budou všechny červeně označené cesty:

Práce poběží celý říjen, a jak dovolí počasí, tak i v listopadu. Od prosince do února je zimní přestávka 
a znovu se podle počasí začne během března. Podle smlouvy by vše mělo být hotovo nejpozději 
s koncem července, ale firma tvrdí, že tak dlouho tu nebudou … uvidíme. Je to 2,5 km cest, něco 
přes hektar asfaltu (11.345 m2) a víc než 7.000 m3 výměny materiálů – stará konstrukce pryč, nové 
štěrky zpátky. Smlouva na stavbu bude za cenu 22.354.461,- Kč včetně daně. S ostatními náklady 
a možnými vícepracemi chceme být připraveni na cenu 26 milionů, takže máme podepsaný úvěr 
až na 20 milionů. Čerpat ho nemusíme celý a splacený bude nejpozději v roce 2028. Snad všechno 
poběží, všichni zvládneme omezení, nepořádek a obtíže a za rok touhle dobou už bude úplně 
hotovo.

VELKÁ JESENICE
Starosta: Petr Jeništa
Místostrarosta: Jaroslav Zelený, Ing. Kamil Lukášek

e-mail: info@velkajesenice.cz
telefon: 491 459 256

www.velkajesenice.cz

Asfaltování Malé Strany

Schnou nám stromy všude. Vykáceli jsme smrky v obecních lesích „V Kopcích“ a v „Boru“. Bude-
me sázet listnáče. Něco už teď na podzim, něco až z jara. Postupně se kácí „mlází“ za kapličkou 
i stromy uvnitř obce. Na místo, kde byl loni velký ozdobený vánoční smrk vysadíme novou jedli 
a budeme doufat, že se udrží.

Usycháme
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Velikým úsilím a „politickým tlakem“ jsme v červnu od Kraje a jeho Údržby silnic získali příslib 
opravy hlavní cesty na dolním konci a výjezdu na Skalici. Už nijak neumíme ovlivnit co a jak opraví. 
Takže sice „něco“ na Čeperce a u přejezdu opravili, ale myslíme, že by to i za stejné peníze šlo jinak 
a lépe. Na to jsme ale malí páni.

Poslední srpnovou sobotu se u zahrádkářů hrálo a zpívalo. Pro každého, kdo měl chuť to pořádala 
parta, která vždy na Štědrý večer zpívá u kapličky. Příchozích pár bylo. Snad to bude zase brzy 
příště a třeba bude i víc příchozích.

Letos se kvůli malému zájmu neuskuteční podzimní taneční, takže sobota je zatím v tělocvičně vol-
ná. Na stropě díky práci stolních tenistů přibyla nová světla. Pinec teď prý půjde hrát daleko lépe  
a světla uspoří elektriku. Na podlaze, díky práci party badmintonistů, přibylo namalované badmin-
tonové hřiště a spolu s mobilní sítí je tak v tělocvičně k dispozici plnohodnotný kurt na tento sport.
V Hospodě a jako správcová už téměř rok vládne Lucka Pavlátová a doufáme, že nám to ještě dlou-
ho společně vydrží. Přeju hezký podzim. Pro oko, pocit a úsporu topení (a stavbu asfaltů) bych přál 
teplý a slunečný. Pro přírodu a budoucnost by asi neuškodil uplakaný a deštivý…

Petr Jeništa

Upozorňujeme občany, že od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona  
č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem.
Vzhledem k blížící se účinnosti novely zákona prezentuji nejčastější dotazy a odpovědi zveřejněné 
na webu Státní veterinární správy ČR. V naší obci (Velká Jesenice, Veselice, Volovka) předpokládáme 
zavedení rozšíření obecního systému evidence psů o číslo mikročipu ke každému pejskovi v naší 
obci. Tato skutečnost pomůže lehčeji dohledat majitele, pokud se pes například zaběhne.
Na koho se povinnost povinného označení mikročipem bude vztahovat, kdy začíná platit?
• Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes 
označený mikročipem. Od tohoto data by měl být na území České republiky označený každý pes.
• Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (tedy 
nejpozději v půl roce věku).
• Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.
Proč se povinnost zavádí?
Zavedení povinného označení všech psů na území ČR by mělo být přínosem zejména v těchto 
oblastech:
• zjištění identity psa v případě potřeby kontrolních orgánů (SVS, PČR, Celní správa, obce atd.).
• účinnější monitoring chovů a kontrola dodržování stanovených pravidel a předpisů (např. počtu 
držených zvířat, jejich věk, vakcinace, dodržování zoohygienických podmínek, zajištění pohody 
zvířat) a postih chovatelů v případě týrání zvířat,
• umožnění kontroly při prodeji psů prostřednictvím obchodníků, jak z hlediska veterinárních, tak 

Opravy hlavní cesty

Zpívání u zahrádkářů

Tělocvična – novinky a volný dlouhodobý termín

POVINNÉ „ČIPOVÁNÍ“ PSŮ!
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z hlediska finančních předpisů,
• bude možné prokázat vlastnictví psa, což je velmi důležité v případě odcizených psů i v případě 
postihu vyplývajícího ze zodpovědnosti za psem způsobenou škodu (např. případy, kdy pes 
způsobí dopravní nehodu, psi pytláci atd.),
• zatoulané řádně označené a evidované zvíře má podstatně větší naději, že se vrátí ke svému 
původnímu majiteli, jeho návrat je operativnější.
Kdo označení mikročipem provádí, jaká je jeho cena?
• Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat 
veterinární léčebnou a preventivní činnost (jsou registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR)
• Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120-450 Kč a závisí na jeho typu. Další částku si 
soukromí veterinární lékaři účtují za jeho aplikaci. Ceny jsou smluvní.
Kdo bude provádět kontroly, zda mají psi čip?
• Dozorovým orgánem je Státní veterinární správa.
 Není „čipování“ pro psa nebezpečné či zdravotně závadné?
• Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm je 
umístěn v aplikační jehle a je sterilně aplikován do podkoží zvířete. Obal mikročipu je vyroben  
z biokompatibilních materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso.
• Mikročip je pouze pasivním nosičem informace, neobsahuje žádný vlastní zdroj energie. Aktivovat 
mikročip umí jen speciální čtecí zařízení.
Jaké hrozí sankce v případě nesplnění této zákonné povinnosti?
• Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit správní řízení s uložením pokuty až 20 000 Kč,  
protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině.
 Bude zároveň od ledna 2020 již fungovat registr čipovaných psů? Funguje již nějaký?  
K čipování psů již dochází…
• Příslušná novela zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon) nezavádí povinný zápis do jakéhokoli 
registru psů. Povinností je, aby v dokladu o očkování proti vzteklině (tj. v očkovacím průkazu,  
v pasu psa) bylo uvedeno číslo mikročipu. Obec si však může povinnost evidence stanovit 
vyhláškou. Některé obce to již takto nastaveno mají. V současné době není zatím řešena oblast 
jednotné celostátní evidence psů.
Vztahuje se nová povinnost také na kočky či další druhy zvířat?
• Příslušná novela veterinárního zákona zavádí povinné označení pouze u psů.
• Situace je však odlišná, pokud se svým zvířetem plánujete cestovat do zahraničí. V takovém 
případě se povinnost označení zvířete mikročipem stanovená evropskou legislativou již řadu let 
vztahuje nejen na psy, ale také na kočky a fretky.
Můj pes má platné očkování proti vzteklině. Termín přeočkování má až v průběhu roku 2020 
(případně 2021 či 2022). Musím jej nechat čipovat ještě v roce 2019, nebo stačí až při přeočkování?
• Jak již bylo uvedeno výše, na základě zmíněné novely veterinárního zákona je s účinností od  
1. ledna 2020 očkování psa proti vzteklině platné pouze pokud je pes označen mikročipem, 
případně označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Není tedy možné tuto 
proceduru odkládat až do dalšího přeočkování. Pokud tak již chovatel neučinil, je nutné nechat 
psa označit nejpozději do konce roku 2019, jinak bude očkování považováno za neplatné. 
Bližší informace naleznete na stránkách Státní veterinární správy ČR – www.svscr.cz případně na 
telefonu Státní veterinární správy pro Královehradecký kraj +420 495 279 059

2.místostarosta Kamil Lukášek
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Soutěžní sezóna je téměř za námi. Čeká nás 
poslední hasičská soutěž na Kramolně dne 
21. 9. 2019, která uzavře naše boje o tituly. Osud 
si s námi ale neustále pohrává. Ze zdravotních 
důvodů nám vypadla další členka, takže náš 
ženský team momentálně doplňují Velké Pe-
trovice a Bohuslavice. My se ale nevzdáváme. 
V tabulce si stále držíme své páté místo, což 
považujeme za úspěch. V Bukovici dne 14. 9. 
se nám dokonce podařilo urvat třetí místo. Na 
celkové umístění to sice vliv nemělo, ale radost 
byla veliká. Naši kluci po jarní části vedli ligu, 
takže rozhodně patřili k favoritům. Podzim se 
jim ale bohužel už tak nedaří. Je vidět, že u nich pracují nervy a tréma, což si samozřejmě vybírá 
svoji daň. Ve Vysokově se čekalo na vodu, na Novém Hrádku a v Bukovici zaváhání na terči. Žádné 
kloudné umístění z toho nebylo. Čeká nás tedy dosti infarktový závěr sezóny.

Holky z Vršovky se opět účastnily mnoha běžec-
kých závodů. Mezi nejúspěšnější patří: Běh pro 
Nonu na Špince dne 22. 6. 2019, kde si Romana 
Baškovská doběhla pro 1. místo a Kateřina Baš-
kovská pro 3. místo. 19. 6. 2019 T-mobile olym-
pijský běh v Kostelci nad Orlicí, kde se Romana 
a Tereza Baškovské obě umístily na čtvrtém 
místě. 
Gladiator Race Holice - Romana Baškovská 
6. místo ve své kategorii. Dále si Romana Baškov-
ská bodově stojí velice dobře i v seriálu běžec-
kých závodů na Náchodsku tzv. Primátor Cup. 

Vážení čtenáři a příznivci obce, 
připravujeme pro vás tradiční podzimní akce, na které se můžete těšit. Pro podrobnější informace 
sledujte webové stránky obce či vývěsku.  
23. září 2019  Kominík ve Vršovce
29. září 2019   Drakiáda
18. - 19. října 2019   Výlov rybníka
28. října 2019   Dýňování
23. listopadu 2019   Ochutnávka
1. prosince 2019   Rozsvícení vánočního stromu
6. prosince 2019   Mikulášská nadílka

VRŠOVKA
Starosta: Pavla Dušková
Místostrarosta: Ondřej Fábera

e-mail: starosta@vrsovka.cz
telefon: 491 475 432

www.vrsovka.cz

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

HOLKY Z VRŠOVKY
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Ani Kubbisté nezahálí. Jako výbornou přípravu 
na MS ve Švédsku pojali kluci Turnaj v Dobruš-
ce  22. 6. 2019. Odvezli si krásné první místo. Ve 
Švédsku se loňská obhajoba třetího místa nevy-
dařila, avšak medaile si kluci přeci jenom přivez-
li. A to z Malého Mistrovství Světa, které je prý ve 
Švédsku dost ceněné. 30. 8. 2019 proběhlo Mis-
trovství České republiky v Kubbu 2019 v Novém 
Plese. Z pátečních šestek si kluci přivezli už pátý 
titul mistra republiky a k tomu titul vicemistra 
ze sobotních trojek. 14. 9.2019 se na koupališti 
Broumar v Opočně uskutečnil Czech Kubb Cup 
2019 - 500€ Prize money, největší český turnaj  
a jediný mezinárodní. O jeho výsledky se s vámi 
podělíme v příštím čísle. 

Kontejnery na tříděný odpad jsou hojně využívané, ale bohužel se nám sem nadále vyhazují také 
odpadky, které do kontejnerů rozhodně nepatří a které se do nich ani nevejdou a povalují se ko-
lem, což na kráse naší obce rozhodně nepřidává. Proto vám přinášíme podrobný přehled toho, co 
do jednotlivých kontejnerů patří a co naopak ne. 

PLASTY – do těchto kontejnerů patří: PET lahve od nápojů (čisté, sešlápnuté), igelity, sáčky, taš-
ky, čisté folie, kelímky, krabičky od pokrmových tuků, obaly od mycích prostředků, prázdné obaly 
od kosmetiky, misky, kbelíky, hračky, obaly TetraPak (krabice od mléka, džusu), plastové výrobky, 
polystyrén. Rozhodně sem nepatří: jednorázové pleny, bakelity, laminované pryskyřice, molitany, 
obaly od maziv a olejů, znečištěné plasty (např. od zbytků potravin, chemikálií, oleje), novodurové 
trubky, linolea a jiné výrobky z PVC, automobilové plasty. 

SKLO – do těchto kontejnerů patří: nevratné lahve bez uzávěrů, sklenice od kompotů apod., la-
hvičky od kosmetiky, lahvičky od mycích prostředků, okenní skla a tabulová sklad ze skříní (pouze 
rozbitá, aby se vešla přímo do kontejneru, nikoliv vedle něj), skleněné nádobí, skleněné střepy. 
Rozhodně sem nepatří: skla s drátěnou výztuží, zrcadla, žárovky a zářivky, televizní obrazovky, au-
tomobilová skla, keramika, porcelán, obaly od chemikálií i léků. 

PAPÍR – do těchto kontejnerů patří: noviny, časopisy, katalogy, reklamní letáky, sešity, knihy, kan-
celářský papír, papírové obaly, krabice, karton a lepenka. 
Rozhodně se nepatří: papír mastný, mokrý, znečištěný zbytky potravin, krabice od nápojů, použité 
pleny, obvazy, hygienické potřeby, uhlový, dehtový a voskovaný papír a kopíráky. 

Bohužel neustále dochází k porušování třídění a ukládání odpadků mimo kontejnery, které obec 
na svoje náklady musí po nepořádných občanech uklízet a odvážet. Proto jsou zde umístěny ka-
mery, které snímají každý pohyb v oblasti sběrného dvora. Při zjištění odhozeného odpadku mimo 
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kontejner bude hříšník dohledán na kamerovém záznamu. Tento záznam bude automaticky pře-
dán přestupkové komisi do Nového Města nad Metují a občan bude poté vyzván k podání vysvět-
lení a bude mu uložena sankce. Proto vás žádáme o správné třídění a odpady, které do kontejnerů 
nepatří nebo které se do nich nevejdou, odvážejte do Sběrného dvora v Novém Městě nad Metují. 
Ten najdete v Družstevní ulici č.p. 586. Otevřeno je každý čtvrtek od 15 do 17 hodin a sobotu od  
9 do 12 hodin. Příjem odpadů je zdarma! 

Ve čtvrtek 4. září 2019 byla obec Vršovka přizvána k jednání o dodatečném povolení stavby „Rekul-
tivace vytěžených ploch“. Jedná se o několik soukromých pozemků v katastrálním území Vršovka, 
kam firma KENVI CZ, s.r.o v průběhu minulých měsíců se souhlasem majitelů těchto pozemků, ale 
bez řádného stavebního povolení vyvážela zeminu a suť z okolních staveb. V červenci 2018 bylo  
s touto firmou zahájeno řízení o odstranění stavby a firma pak v srpnu 2018 zažádala o dodatečné 
povolení stavby. Přes rok trvalo, než získala veškerá souhlasná stanoviska, kromě jiného i z  Odbo-
ru životního prostředí. Souhlasné stanovisko obce Vršovka k dodatečnému povolení stavby bylo 
vyjádřeno ještě v roce 2018. Na jednání 4. 9. 2019 firma KENVI CZ sdělila, že navážení zeminy je 
téměř u konce a nebude pokračovat v takové intenzitě. Počítá ještě s občasným odvážením zemi-
ny, dále s tříděním na místě a s tím souvisejícím využitím materiálu pro jiné stavby. Obec Vršovka 
vznesla na firmu KENVI CZ požadavek, aby těžká technika nepoužívala komunikaci Vršovka -  Spy. 
Byl zmíněn také zvýšený provoz na silnici Vršovka - Černčice, nedodržování rychlosti, prašnost. 
Trvalo se i na požadavku opravy sjezdu a komunikace, ale o tom budeme vést další jednání.

Přinášíme vám aktuální informace o stavu letního areálu: Během letních prázdnin došlo k zápi-
su do katastru nemovitostí a doplnění dokumentů pro dodatečné povolení a užívání stavby. To 
vše se podařilo po dlouhých 10 měsících čekání, urgování a neustálého doplňování potřebných 
dokumentů k zahájení stavebního řízení. Zdržení bylo ze strany projektantky, která byla oslove-
na již v říjnu 2018, ale vedla zdlouhavá jednání s hygienickou stanicí a také předávání projektové 
dokumentace na stavební úřad bylo postupné. Kompletní projektová dokumentace byla předána 
10. 8. 2019. Mezitím probíhalo ze strany obce poptávkové řízení po stavební firmě, která provede 
rekonstrukci areálu tak, aby splňovala hygienické a stavební požadavky dle projektové dokumen-
tace. Osloveno bylo 12 stavebních firem – pět z nich na naši poptávku vůbec nereagovalo, zástupci 
čtyřech firem se byli na hřišti podívat, ale poté konstatovali, že se výběrového řízení nezúčastní  
z důvodů velkého množství subdodavatelů ne jednotlivé práce a tři firmy nabídku podaly. O vítě-
zi a zároveň zhotoviteli rozhodne zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání 16. září 2019. 
Budeme velice doufat, že zima bude mírná, aby se dala rekonstrukce stihnout do začátku nové 
sezóny. Dalším plánovaným krokem je zveřejnění zájmu o pronájem areálu a dále i modernizace 
dětského hřiště. 
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