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Starosta: Jiří Tojnar
Místostrarosta: Vlastimil Nývlt

e-mail: starosta@bohuslavice.com
telefon: 491 475 321

Zápisky z Chile
Léto je sice v plném proudu, ale v mém případě se jedná už o druhé léto během letošního roku.
Jak je možné uniknout české zimě a absolvovat hned dvě léta? Jednoduše, stačí zavítat na druhou
stranu polokoule. Jelikož jsem čtyři měsíce pobýval v jihoamerickém Chile, konkrétně na tamní
Univerzitě rozvoje, tak mě Orlický týdeník při té příležitosti před časem vyzpovídal. Rád se o pár
otázek a odpovědí podělím i se čtenáři Zpravodaje Svazku obcí Metuje, kteří na rozdíl od těch na
Rychnovsku budou mít i informační náskok – během podzimu budu realizovat cestopisné přednášky v Bohuslavicích a v Černčicích. Níže uvádím text, který byl otištěn v Orlickém týdeníku. Čtenáře sice stručně seznámí s vybranou zemí, ale většinu informací lze stejně načíst z knih, nebo si
pustit Cestománii se Štěpánovou a Vladykou. A právě proto cestopisné přednášky o Chile budou
zaměřeny poněkud netradičněji. Na jedné straně bude snaha prezentovat hezké fotky, povykládat
něco málo z bohaté, ale zároveň i krvavé historie, a zhodnotit např. česko-chilské vztahy. Na straně
druhé bude nabídnout mix zcela nevšedních zážitků, jako třeba …, ale co bych to byl za cestovatele a přednášejícího, kdybych je vyzradil už nyní. Hezké léto a na podzim na viděnou
Mgr. Milan Školník
„Jaké je Chile?
Země je unikátní po geografické stránce. Na šířku má pouhých 144 kilometrů, takže během pár hodin se dostanete z pobřeží Tichého oceánu na jedné straně k velehorskému pásmu majestátných
And na straně druhé. Na délku už je ale lepší využít vnitrostátní lety, jelikož zdolávat téměř čtyři
a půl tisíce kilometrů v autobuse by vyšlo na tři až čtyři dny cesty. Je ale třeba dodat, že Chilané
mají vskutku profesionální síť autobusových dopravců, takže i delší vzdálenosti je v pohodlných
a klimatizovaných autobusech možné podniknout, ať už ve dne, anebo v noci. Z pohledu podnebí
záleží, kde se zrovna nacházíte. Na severu v suchých pouštních oblastech je přes den velmi horko,
ale v noci teploty výrazně klesají. Ve středu země, v hlavním městě Santiagu, je klima nejpříznivější. V letních měsících přes třicet stupňů, během slunečných jarních i podzimních dní klidně i kolem
dvaceti pěti. Jih Chile je pocitově srovnatelný s naším podnebím. Zároveň platí, že čím víc na jihu,
tím častější jsou deště. Jen pro srovnání – během čtyř měsíců, co jsem byl v Santiagu, pršelo pouze
dvakrát. To se ale s příchodem červnové zimy změnilo. Vzhledem k tomu, že se Chile nachází na
jižní části polokoule, tak roční období tam jsou přesně obráceně.
Co může Chile nabídnout cestovatelům?
Záleží, zdali cestovatel preferuje spíše města a jejich historii, anebo dává přednost přírodě, potažmo vysokohorské turistice. Většina muzeí, parků a různých atrakcí pro turisty je koncentrována
ve více než pětimilionovém Santiagu. Pro milovníky vína se v blízkosti hlavního města nachází
spousta vinic. Lyžaři si mohou zalyžovat ve vysokohorských střediscích. Zájemci o přírodní úkazy
mohou navštívit jak rozsáhlé národní parky na jihu, tak nejsušší poušť na světě na severu. Stojí za
to zavítat do města Valdivia, které Chilané vnímají jako jedno z nejhezčích v celé zemi. Vliv německých komunit je patrný v Puerto Varas, jehož architektura Vám bude připadat, jako byste byli jen
pár kilometrů od česko-německé hranice. Mým nejoblíbenějším místem zůstane přístavní město
Valparaíso. Je to město nejen s malebnými zdmi, impozantními válečnými loděmi, ale i smutnou
historií. Ozbrojené povstání v čele s Pinochetem tam 11. září 1973 zahájilo dobu, na kterou Chilané
neradi vzpomínají.
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Jací jsou Chilané?
Otevření a komunikativní, tak jako ostatní latinskoamerické národy ve srovnání s námi Středoevropany. Uvádí se totiž, že jsou spíše uzavřenější a v komunikaci se snaží držet profesionální odstup,
jelikož vyspělé Chile se v řadě oblastí dokáže rovnat evropským zemím. Stejně také, že chilská
španělština je vlivem času natolik pozměněna, že i sousední Argentinci mají někdy problém Chilanům vůbec rozumět. Já jsem tyto stereotypy úspěšně vyvracel. Komunikoval jsem s místními při
všech možných příležitostech a ani jednou se mi nestalo, že by se nechtěli bavit, nebo že bych měl
problém porozumět, ba naopak.
Vědí o České republice?
Chilské povědomí o České republice je poměrně velké. Nejčastěji jim samozřejmě naskočí
Československo, tak v ten moment musíte
upřesnit, že jsme již několik let samostatní.
Pro všechny případy mám v mobilu vždy připravené video z návštěvy bývalého prezidenta
Klause v Chile, při které zmizelo protokolární
pero v přímém přenosu. Tuto úsměvnou událost mají Chilané pořád v živé paměti, protože
je ve světových médiích zviditelnila stejně tak
jako nás. Vedle Klause navíc tehdy seděl současný prezident Sebastian Piñera, který se do
úřadu po čtyřleté pauze vrátil. Existují ale i takoví, kteří Vás svým přehledem překvapí. Na univerzitě jsem narazil na akademika, který věděl
vše o sportovní kariéře našich fotbalistů jako jsou Baroš, Čech nebo Nedvěd. Děkan jedné z fakult
Eugenio Guzmán, se kterým jsem byl v kontaktu, před časem podnikl cestu po Evropě a navštívil
Prahu a další česká města. Česká historie ho musela zřejmě uchvátit, ptal se mě totiž na osobnosti
z různých oblastí – spisovatele Franze Kafku, skladatele Leoše Janáčka či církevního reformátora Jana Husa. Je třeba zmínit, že latinskoamerické země jsou silně křesťansky založené a např.
papež Jan Pavel II. má jenom v Santiagu hned několik soch nebo míst po něm pojmenovaných.
Setkával jsem i s dalšími, kteří již Evropu a konkrétně Česko navštívili. Pokud je to v jejich finančních silách, tak Chilané obecně rádi cestují. U nás nejčastěji absolvují Prahu, kde je hlavním cílem
Pražské Jezulátko, Karlštejn, a pak se vydají směr Plzeň a Karlovy Vary. Tato trasa je totiž nejvíce
propagovaná ve Španělsku a v zemích Latinské Ameriky vládní organizací CzechTourism. Přitom je
škoda omezovat se jen na určité oblasti, když Královéhradecký kraj může nabídnout barokní areál
Kuks, Orlické hory nebo Krkonoše, řadu zámků, nemluvě o samotném Hradci Králové. Jako dárek
z Filozofické fakulty jsem vezl knihu o našem krajském městě ve španělštině, která udělala panu
děkanovi radost, a to právě proto, že o našem regionu předtím neslyšel. Organizace, které nás
v zahraničí propagují, by neměly zapomínat, že Královéhradecký kraj je i vstupní branou do Polska,
tedy do rodiště minimálně v Chile nesmírně populárního Jana Pavla II.“
(částečně převzato z Orlického týdeníku)
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ČERNČICE
Starosta: Jaroslava Jelenová
Místostrarosta: Mgr. Markéta Poláčková

e-mail: obec@cerncice.eu
telefon: 491 475 121

Obecní úřad
Máme za sebou volby do Evropského parlamentu. V pátek 24. a sobotu 25. května přišlo
k volební urně v naší obci 33, 59 % voličů.
K volbám do EP přišel i nejstarší občan
v doprovodu malé pravnučky.

Nádherná podívaná pro každého, kdo prochází obcí
Rádi bychom chtěli touto cestou poděkovat
všem, kteří se starají o úklid a čistotu v naší
obci. Zvláštní dík a obdiv patří občanům, kteří
se starají o růže před svými domy.
OÚ Černčice

SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY
Děti v Mateřské škole v Černčicích cvičí rády a což teprve se zvířátky. Česká obec sokolská připravuje pro
organizace metodickou nabídku cvičení pro děti a naše
nejstarší děti se letos cvičení opět zúčastnily. Provází je
kobylka, veverka, ježeček, opice, beruška a samozřejmě
sokolík. Děti chodily pravidelně cvičit do místní tělocvičny a plnily jednotlivé činnosti. Nejlépe jim šlo skákání, běh mezi překážkami, házení, bavilo je podlézání
překážek, běh do dálky, hod na koš. Nejvíce jim dalo
zabrat skákání přes švihadlo. S beruškou se zase plnily
různé vědomostní testy nebo vyrábění a kreslení. Na závěr školního roku dostaly děti za odměnu diplom, omalovánky a další drobnosti. Děti získaly jistotu, cvičební návyky, procvičily šikovnost, obratnost, pozornost. Provázela je radost z pohybu a hry.
Těšíme se na další ročník, chci poděkovat obci Černčice za možnost cvičit v tělocvičně a za nově
zakoupené cvičební pomůcky, které určitě už po prázdninách využijeme.
Dagmar Brichová, vedoucí učitelka MŠ
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ŠKOLNÍ VÝLET DO FAJNPARKU
Letos jsme si vybrali pro závěrečný školní výlet návštěvu zábavního parku u Chlumce nad Cidlinou.
Už ráno bylo jasné, že nás čeká tropický den. Děti byly vybavené kšiltovkami a opalovacími krémy.
Cesta vlakem a autobusem byla náročná, ale cíl stál zato. Po vstupu do Fajnparku jsme zamířili
k autíčkům. Děti se mohly střídat v řízení mini aut a safari aut po vyznačených trasách. Nejzábavnější ale bylo řízení vesmírných ufo vozidel, která do sebe mohla narážet.
Fajnpark nabízí nejen sportovní a zážitkové atrakce, ale i naučné stezky. Takovou stezkou pro nás
byl výlet do druhohor – procházka dinopralesem. Prohlédli jsme si modely dinosaurů v životní velikosti doplněné pohybovou a zvukovou animací. Podobná byla procházka hmyzákovem, kde jsou
detailní modely některých druhů hmyzu v nadživotní velikosti. A uklidňující byla stezka pro bosé
nohy Bosov. Chůze po drobných kamínkách, hrubém i jemném písku příjemně masírovala nohy.
Samozřejmě zbyl čas na očekávaný rozchod u Hopsálkova. Děti si vyzkoušely trampolíny všeho
druhu, nafukovací hrad, plážové sporty a dětské bagry. Také se osvěžily v brouzdališti a mohly
utratit své kapesné. Nakonec jsme všichni nasedli do vláčku, který projíždí celým Fajnparkem. Děti
si jízdu moc užily, hlavně část, která vedla tunelem. Potom jsme se vydali k vlakovému nádraží.
V pořádku jsme dojeli až do Černčic, trochu unavení, ale plni zážitků.
Mgr. Lenka Fišerová
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DUHA ČOLCI ČERNČICE
Oddíl Čolci Černčice je od roku 2015 jedním z článků DUHY – sdružení dětí a mládeže pro volný
čas, přírodu a recesi. Zabývá se organizováním mimoškolní činnosti dětí a mládeže. Náplň činnosti
oddílu v Černčicích stojí na principech zážitkové pedagogiky, hlavním posláním je ochrana a péče
o přírodu. Co je u nás nového? Ve školním roce 2018/2019 jsme se z důvodu nového přírůstku do
rodiny setkávali v delších časových blocích jednou až dvakrát do měsíce. Na podzim se k nám
také přidala jako druhá vedoucí Markéta Pavlová z Nahořan. Maminek a někdy i babiček, které
nám chodí pomáhat, je čím dál více a patří jim velký dík. Bez nich by to nešlo. K letošku máme
totiž registrovaných 32 členů. Co všechno jsme zažili? Setkání s divokými koňmi, v rámci projektu
72 hodin jsme umístili ptačí budky. Také jsme si užili podzimní strašidlení a dlabání dýní. Již tradičně pekli na Vánoce perníčky a vyráběli šumivé bomby do koupele. V novém roce jsme se vydali do
hvězdárny a planetária v Hradci Králové. Při největších mrazech pozorovali a dokrmovali ledňáčka
říčního živými rybkami ze sádek. Jako každoročně jsme na jaře šli pomoci na úklidovou akci Ukliďme Česko. V dubnu jsme také připravili pro děti z prvního stupně novoměstských škol dopoledne
plné pokusů a povídání o vodě. V květnu jsme strávili krásný víkend v Ekocentru Dotek v Horním
Maršově v Krkonoších. V červnu pak s paní Kamenskou malovali na teepee a na trička, a tak trochu
si zahráli na indiány, když jsme se učili střílet z luku. Od září se budeme opět pravidelně setkávat
každý týden. Věříme, že nás bude čekat další parádní rok plný nových zážitků a objevů.
vedoucí M. Poláčková, M. Pavlová, DUHA Čolci Černčice

Divocí koně se přišli podívat…a vzápětí odklusali pryč… (Ptačí park Josefovské louky).
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Ornitolog Filip Laštovic vypráví o stromu života. (Projekt 72 hodin a umístění ptačích budek).

Malování na teepee s paní Kamenskou.
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Starosta: Ing. Jitka Slezáková
Místostrarosta: Martin Holeček

e-mail: obec.jasenna@tiscali.cz
telefon: 491 881 151

Májová RETRODISKOTÉKA
Mnoho členů naší organizace fandí hudbě v jakékoli podobě. Proto jsme do pořádaných akcí zařadili opět po roce diskotéku, určenou pro všechny věkové kategorie. Akce s názvem „Májová RETRODISKOTÉKA“ se uskutečnila 24. května na sále místní restaurace. Pozvání ke hraní přijal DJ STEEN,
který byl ochoten zahrát cokoli dle přání návštěvníků. Bohužel se nás na sále sešlo pouze 60. Nezabránilo to ale dobré atmosféře a chuti do tance. Zpestřením večera bylo losování vstupenek,
které proběhlo kolem půlnoci. Na výherce čekalo občerstvení v podobě dobrého „moku“. Přestože
tanečníků nebylo mnoho, akce se všem líbila. A to je vlastně důvod, proč se takové akce dělají.

Jarní turnaj smíšených družstev ve volejbale
Jaro a podzim jsou ideálním obdobím pro pořádání nejrůznějších turnajů. Naše organizace
takto pravidelně pořádá i volejbalový turnaj
smíšených družstev. Přípravy začaly již ve středu a ve čtvrtek, kdy byl postaven stan chránící
proti případnému dešti či slunci a byly rozvěšeny sítě, které zachytí míče letící jinam, než si
hráči přejí. Nadšení sportovci ze šesti družstev
se začali sjíždět v sobotu 8. června již po osmé
hodině. Bylo třeba najít vhodné místo pro zázemí týmů. Pořadatelé měli zase plné ruce práce
se zajištěním občerstvení a přípravou hřišť.
Přesný začátek turnaje překazil déšť, který ale
netrval dlouho a spíše přispěl k pročištění vzduchu. Hned poté se začalo hrát. Poslední ze zápasů byl odehrán před pátou hodinou. Následovalo
vyhodnocení a předání zasloužených cen. Po sdělení všech zásadních dojmů dne se sportovci začali rozjíždět domů. Mnozí z nich se zase na podzim vrátí, aby obhájili nebo zlepšili své sportovní
výsledky.

Dále připravujeme…
10.8.2019

7.9.2019

14.9. 2019

• FALCON CUP Jasenná
• turnaj v malé kopané,
začátek v 8:30 hodin
• místo konání - sportovní areál
v Jasenné

• Den sportu a zábavy pro děti
• místo konání - sportovní areál
v Jasenné

Všem sportovním nadšencům přejeme krásné
a pohodové léto plné zážitků.

• Podzimní turnaj „O pohár
starosty sokola“ ve volejbale
• místo konání - sportovní areál
v Jasenné

Mgr. Zuzana Polednová
jednatelka TJ
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NAHOŘANY
Starosta: Josef Hlávko
Místostrarosta: Milena Zákravská, Miloš Kratěna

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

Ocenění v soutěži Vesnice roku 2019
Budova Infocentra ve Lhotě u Nahořan, místní část obce Nahořany, získala ocenění v Soutěži Vesnice roku 2019 - Zlatou cihlu v Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje 2019, kategorie
B – obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby.
Tato budova sloužila vždy občanům Lhoty, do roku 1960 zde byl Národní výbor, po roce 1960,
kdy Lhota přišla pod správu obce Nahořany zde byla knihovna, která ukončila svou činnost v roce
1984. Budova od roku 1960 hodně chátrala a byla v žalostném stavu. Historicky se nejméně 2x řešil
prodej této budovy. V roce 1989 navrhl prodej MNV v Nahořanech, nicméně Občanský výbor ve
Lhotě tento prodej neschválil. Další místní referendum bylo okolo roku 2005, kdy se Lhotečtí vyjádřili proti prodeji této budovy. Naše zastupitelstvo hledalo prostředky na obnovu této nemovitosti
a hlavně na její smysluplné využití. Bohužel žádné dotační možnosti nebyli k dispozici.
Po vstupu obce Nahořany do Euroregionu Glacensis, tedy euroregionu, který se zabývá především česko-polskou spoluprací se nám otevřela možnost zde vybudovat Infocentrum, kde by se
setkávali Češi a Poláci, tedy posílení cykloturistiky na připravované cyklotrase okolo Rozkoše, která bude procházet v bezprostřední blízkosti této budovy. K našemu milému překvapení nám tato
dotace byla udělena a my jsme začali s prací. Stavba byla dokončena dne 30. srpna 2018. Jsem
přesvědčen, že budova Infocentra bude ku prospěchu cykloturistiky, využijí jí také občané Lhoty ke
komunitnímu setkávání, ale především přispěla ke krásnému vzhledu neuvěřitelně krásné návse
obce Lhota u Nahořan.
Tuto snahu ocenila komise soutěže Vesnice roku 2019 a udělila naší obci a této budově cenu Zlatá
cihla v Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje 2019, kategorie B – obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby. S ohromnou radostí Vám mohu sdělit, že naše obec zaujala
hodnotící komisi dvakrát, další cenu jsme získali Cenu hejtmana za podporu aktivního trávení volného času. Děkuji všem, kteří přispěli k tomuto úspěchu a blahopřeji vítězné obci Nový Hrádek za
první místo v Královehradeckém kraji.
Josef Hlávko, starosta obce Nahořany

Před rekonstrukcí
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Po rekonstrukci

Život a dílo bratří Čapků
V rámci projektu MAP II (místního akčního plánu), rozvoje vzdělávání v mikroregionu Novoměstska
se naše škola zúčastnila soutěžní výstavy výtvarných prací na téma Život a dílo bratří Čapků. Žáci
měli v návaznosti na četbu malovat či jinak graficky ztvárnit některé z jejich děl.
Cílem projektu bylo především rozvíjet čtenářskou gramotnost, kritické myšlení i vztah k regionu.
Soutěž byla plánována již od září 2018 pracovní skupinou čtenářská gramotnost, které jsem členkou. Do soutěže se zapojily základní školy jak z Nového Města nad Metují, tak i z okolních obcí, tedy
i naše nahořanská.
Naše paní učitelka výtvarné výchovy Stanislava Henclová dostala volnou ruku v tom,jakou část
z bohaté tvorby bratří Čapků s žáky zpracuje a jakou výtvarnou techniku k tomu žáci použijí. Konkurence byla veliká, pestrost prací byla opravdu nevídaná. Přesto práce našich dětí prakticky opanovala všechna vítězná místa. V první kategorii(6 – 9 let) získala 1. místo Anička Bohdaská 2. místa
získali Dominika Kratěnová, Adélka Kozáková, Max Grim a Vojta Lukášek. Na 3. místě se umístil
9

NAHOŘANY
Tobík Vlášek. Ve druhé kategorii (10- 12 let) se na 2. místě umístili Matyáš Tláskal a Vráťa Žák.
Opravdu šlo o neuvěřitelný úspěch.
Je zde nutné zdůraznit, že hodnotící komise byla složena mj. z několika profesionálních výtvarníků
a výtvarné práce byly naprosto anonymní, takže nikdo neměl tušení z jako školy „dílka“ pocházejí.
Samotná výstava se konala ve spolupráci s Městskou knihovnou v Novém Městě nad Metují a byla
instalována v prostorách společenského sálu. Po celý květen měla široká veřejnost možnost výstavu navštívit. Dne 30. května 2019 bylo slavnostní vyhlášení vítězů za účasti odborné poroty a zástupců města Nové Město nad Metují. S našimi vítězi, jela do Nového Města nad Metují paní učitelka Henclová. Děti získaly celou řadu krásných cen a diplomy a navíc naše škola získává pro všechny
dět dar ve formě knih v hodnotě 5000-Kč, které budou mít naši čtenáři k dispozici od září 2019.
Všem dětem a především paní učitelce Henclové velmi děkujeme za skvělou reprezentaci naší
školy v soutěži takového formátu a těšíme se na další výzvy.
Mgr. Kateřina Davies Haladová
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RYCHNOVEK
Starosta: Veronika Velacková
Místostrarosta: Tomáš Drtina, Ing, Tomáš Valášek

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

Vážení a milí čtenáři,
V letošním roce se léto dostavilo pomaloučku a polehoučku, ale je tady a s ním další ohlédnutí za
událostmi uplynulého čtvrtletí v našich obcích.

Vítání občánků
12. května 2019 proběhlo tradiční vítání nových
občánků naší obce. Na malé slavnosti jsme
přivítali do společenství naší obce 5 nových
občánků – čtyři děvčátka a jednoho chlapce.
Všechny přítomné potěšilo hezké vystoupení
dětí z Mateřské školky Rychnovek-Zvole, která bylo, jako již tradičně milou součástí vítání.
Našim nejmenším a jejich rodičům přejeme do
života co nejvíc slunečných dní, hodně štěstí
a milující rodinu.

Výlet do divadla
I v letošním roce připravil obecní úřad výlet za kulturou – do divadla. V sobotu 18. května jsme
společně vyrazili do Prahy. První zastávka byla v Poděbradech, kde byla právě zahajována letní
lázeňská sezóna. Celé město se na tuto událost náležitě připravilo. Prošli jsme si nádherně upravený park a náměstí. Mnozí se zastavili na chutném obědě a pak už jsme pokračovali směr Divadlo na Fidlovačce Praha. Na programu byla divadelní hra Cizinec, hra těžící z tradice zápletkové
komedie a absurdního dramatu. Představení nadchlo většinu přítomných, herecké výkony všech
účinkujících, v čele s Martinem Písaříkem v hlavní roli, sklidily zasloužený dlouhotrvající potlesk.
K pěknému zážitku z celého dne jistě přispěla i dobrá nálada v autobuse a bezproblémová cesta.

Dětský den

Jaro se pomalu přehouplo do léta a byl tu
1. červen – Mezinárodní den dětí. Pro děti z našich obcí připravili zábavné odpoledne, plné
her a soutěží ve sportovním areálu v Rychnovku, členové Sportovního klubu Rychnovek. Dětí
se sešlo několik desítek a všichni plnily připravené úkoly s vervou a nadšením. Odměnou jim
by opečené buřty a pěkné dárky pro všechny.
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RYCHNOVEK
Oslavy 130 výročí založení SDH Zvole
Největší společenskou událostí první poloviny letošního roku byly bezesporu oslavy 130. výročí
založení SDH Zvole. A že bylo co slavit! 130 let - to znamená několik generací zvolských občanů, kteří svůj volný čas, dovednosti a píli věnovali ušlechtilé myšlence nezištně pomáhat druhým
v nesnázích. Sbor tu byl v dobách dobrých i zlých. Činorodá práce předchůdců dnešních členů
byla poznamenána např. i dvěma světovými válkami nebo změnami politických režimů - přesto
tu dnes dobrovolní hasiči stále jsou a pevně věříme, že i nadále budou.
Současní členové SDH se na oslavy pečlivě připravovali několik týdnů, a tak v sobotu 8. června
mohla celá sláva vypuknout. Jak bylo naplánováno, o půl druhé se vydal slavnostní průvod obcí.
V čele kráčela dechová hudba Stavostrojka, za ní koňské dvojspřeží s historickou hasičskou stříkačku, kterou zdobili zasloužilí členové sboru v historických uniformách. Průvod prošel obcí a zastavil
se u pomníku padlých, kde položením květiny a státní hymnou byli vzpomenuti členové sboru,
kteří padli v obou světových válkách. Průvodu a následujícího programu se zúčastnili také hosté z
okolních sborů, představitelé obce a široká veřejnost. Ti všichni měli, později odpoledne, možnost
shlédnout ukázky dovedností těch nejmenších v požárním sportu nebo si prohlédnout historickou
i současnou hasičskou techniku. Dechová hudba Stavostrojka hrála k tanci a poslechu celé odpoledne. O večerní zábavu se postarala skupina Experiment z České Skalice. Zvolským hasičům do
dalších let přejeme hodně obětavých členů s nadšením pro práci ve sboru.
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RYCHNOVEK
Zakončení školního roku
Je již několikaletou tradicí, že se naše děti z Mateřské školy i Základní školy loučí se školním rokem
zahradní akademií. Mateřská škola ji připravila na úterý 11. června a celá se odehrála na Bunkuli
pod lipami. Děti předvedly, co se za celý rok naučily a za své výkony sklidily bouřlivý potlesk. Druhá část akademie patřila předškolákům, na jejím konci se představili paní ředitelce ze ZŠ a byli
pasováni na školáky. Letošní ročník předškoláků je opravdu silný – do první třídy v září půjde hned
11 dětí.

Základní škola měla svoji akademii ve čtvrtek 13. 6. 2019 na zahradě školy. K hezkému odpoledni
přispělo i krásné počasí a chutné občerstvení, které připravili rodiče školáků. Po skončení akademie se mohli rodiče zúčastnit workshopu o budoucí podobě školní zahrady.
Našim občanům a všem čtenářům zpravodaje přejeme příjemné prožití letošního léta a krásnou
dovolenou bez mráčků..
Veronika Velacková
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ŘÍKOV
Starosta: Jan Kavan
Místostrarosta: Jan Vrzáň

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

TJ SOKOL ŘÍKOV
Dne 30. března 2019 po výroční členské schůzi TJ Sokol ŘÍKOV zajistila tělovýchovná jednota pro
veřejnost promítnutí dříve natočených snímků z let 1977 v podstatě až do současné doby. Sešlo se
nás na 50 občanů a společně jsme měli možnost zavzpomínat na dobu, jak se v Říkově žilo tenkrát
a jak se žije nyní, co vše se za tu dobu v obci změnilo, oživit si vzpomínky na naše spoluobčany,
z nichž někteří již bohužel nejsou mezi námi, i když jsme s nimi určitý úsek našeho života měli možnost prožít. Zvláštní poděkování pak patří panu Vladimíru Čepelkovi, který bohužel dne 29. 5. 2019
zemřel, který po celý svůj život měl jako koníčka filmování a jehož zásluhou jsme měli možnost
v nejednom případě do minulosti obce nahlédnout. Poděkování patří i Ing. Jiřímu Jarkovskému,
který zrealizoval přenesení natočených snímků na současné možnosti techniky, čímž nám umožnil
jejich shlédnutí.

VELIKONOCE
V letošním roce připadla dívčí koleda u nás v obci na neděli 7. 4. 2019 a chodilo 16 kolednic. Velikonoční pondělí bylo 22. 4. 2019 a chodili jak chlapci, kterých bylo 17, tak i dospěláci, kterých však
bylo o poznání méně. Přesto nepochybuji, že se to všem líbilo
a velikonoční svátky se vydařily.

ČARODĚJNICE
Tak jako každý rok, tak i v tomto letošním roce uspořádala TJ Sokol ve spolupráci s OÚ v Říkově
pálení čarodějnic. Jak je již zvykem, nejedná se o nějakou velkou hranici, ale spíše o takový malý „
táborák „ sloužící k pobavení dětí a opečení vuřtů. Letošní „ rej„ byl do počtu účastníků stejný jako
v roce předešlém a sešlo se asi na 60 občanů. Zpestření si pro všechny připravil pan Jiří Linhart,
který pro děti umožnil projetí se v kočáře taženém koněm. Pro děti to byl ohromný zážitek, o čemž
svědčí neutuchající zájem o jednotlivé jízdy a jezdily by snad až do rána. Stává se již samozřejmostí, že se nejen této akce, ale i jiných společenských akcí zúčastňují i rodiny s dětmi z lokality Nad
Mlýnem, čímž se daří oživit společný život v obci. Počasí nám přálo, bylo bez deště až do samého
večera, jen trochu profukoval větřík, ale akci to neohrozilo.

DĚTSKÝ DEN
V neděli dne 16. 6. 2019 uspořádala TJ Sokol Říkov ve spolupráci s OÚ dětský den. Rovněž i tato
akce se vydařila. Nedá se říci, že by přišly všechny děti z obce, protože ne každému se to právě
v daný čas hodí. Soutěžících dětí bylo 19 a další děti ještě sportovnímu klání nedorostly, tak mu jen
přihlížely. V podstatě se dá říci, že dětí přišlo víc než dost a stejně tak i jejich rodičů a příbuzných.
Kolem 14.00 hodiny se sice obloha zatáhla, spadlo i pár kapek, ale vše se v dobré obrátilo a do
samého večera nás potom již provázelo krásné slunečné počasí, které přispělo k dobré náladě.
Jaroslav JARKOVSKÝ
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ŘÍKOV
HASIČI ŘÍKOV
Z naší jednotky SDH:
Dne 12. dubna jsme pořádali sběr železného šrotu. Ačkoliv jsme železo sbírali i loni na podzim
a měli jsme obavy, že bude suroviny tentokrát málo, podařilo se nám nasbírat 3 840 kg, což nám
přineslo slušný finanční příspěvek do naší pokladny. 18. dubna ve 1430 hodin vyjížděla naše jednotka společně s profesionálními hasiči z Jaroměře, Náchoda a dále s dobrovolnými hasiči z České
Skalice, Velké Jesenice a Nového Města nad Metují k požáru hořících kokosových vláken. Ve firmě,
která zpracovává kokosové vlákno, došlo na volné ploše k požáru balíků. Hasiči nasadili několik
proudů a za pomocí nakladače rozhrnuli a uhasili hořící hromadu. Naše jednotka zajišťovala v průběhu hasebních prací doplňování vody z hydrantové sítě do cisteren a po uhašení požáru jsme
zajišťovali po dobu 16 ti hodin dohlídku požářiště.

Dále jsme v dubnu v rámci odborných příprav absolvovali osmihodinovou cyklickou odbornou
přípravu velitelů na Broďáku u Červeného Kostelce a velitelský a strojnický kurs v provizorních
podmínkách dočasné stanice HZS v Jaroměři.
Dne 1. června jsme v rámci českoskalického okrsku zajišťovali přípravu soutěže, technickou četu
a dopravu materiálu na okresním kole soutěže v požárním sportu v Náchodě. V sobotu dne
18. května se naše družstva – muži a ženy zúčastnili hasičské soutěže v požárním útoku ve Velké
Bukovině a 1. června v sousedních Chvalkovicích. Mimo to máme v plánu účast na dalších soutěžích v blízkém okolí až do konce soutěžní sezóny v říjnu.
Před letošní soutěžní sezónou jsme pro soutěžní družstvo žen zakoupili nové pracovní obleky, trika
a soutěžní přilby TITAN a dále jsme pořídili pro možnosti tréninku nádrž na vodu
požární sport.
V sobotu 15. června se konalo v bývalé továrně Tiba, dnes pobočce podniku Agro CS a.s. v České
Skalici velké taktické cvičení hasičů s námětem požáru, následném výbuchu a vyhledávání pohřešovaných osob. I naše hasičská jednotka se v počtu 7 hasičů cvičení zúčastnila. Ráno jsme vyjeli
na soutěž do Velké Jesenice, a když už jsme se chystali na start, tak většině přítomných hasičů
15

ŘÍKOV
telefony hlásily výjezd k požáru. Naštěstí se za chvíli do vysílaček potvrdilo, že se jedná o cvičení, čímž naše napětí částečně opadlo. Naše jednotka dostala za úkol zřídit čerpací stanoviště pro
doplňování cisteren u náhonu, který protéká areálem a následně jsme ještě měli za úkol vyhledat
pohřešovanou topící se osobu, která spadla do vody. To se nám povedlo a tonoucího jsme vytáhli
a poskytli mu první pomoc. Jednalo se samozřejmě o figuranta, ale i tak bylo celé cvičení zajímavé
a přínosné.
Luboš Lukavský – velitel JSDH obce Říkov
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SLAVĚTÍN NAD METUJÍ
Starosta: MVDr. Miroslav Věříš
Místostrarosta: Mgr. Jabuk Tláskal

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

Prázdninové čtení by mělo ladit s poklidným tempem a pohodou letních chvil a proto je na místě
připomenout si a zhodnotit událostmi nabité uplynulé týdny. Z ohlasů četných návštěvníků akcí,
které proběhly v obci, se v první řadě ozývá: „... tak zas se povedlo dostat na jednu louku lidi ze
všech koutů vsi..., ...po letech jsou pořádně vidět hasiči..., ...dobře, že se děti vytáhnou ven...“. Zní
to moc hezky, ale je zapotřebí připomenout si pečlivou práci s přípravou každé taškařice a obrovské úsilí několika nadšenců z řad SDH Slavětín a jejich přátel na zajištění organizace a bezpečnosti
pro spoustu účastníků.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Jarní sérii odstartovaly oslavy pálení čarodějnic. Už tady byla nasazena vysoká laťka z hlediska počtu účastníků a strašidelné malebnosti
jejich úborů. Hasiči se blýskli přípravou, občerstvením i závěrečným úklidem bojiště. Nápad
s těstovými hady, které si děti mohly samy upéct na satelitních ohništích, byl prostě perfektní.

SBĚR
Pochvalu si dorost ze Slavětína zaslouží i za vysbírání odpadků z příkopů v katastru obce, které
proběhlo za pomoci Obecního úřadu, hasičů a firmy Marius Pedersen. Jeden se nestačí divit, co
všechno a v jakém množství se za rok dá vyhodit z projíždějících aut.
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SLAVĚTÍN NAD METUJÍ
DĚTSKÝ DEN
Dětský den, který proběhl v sobotu 1. června ,si připomeneme z komentáře pani Květy Kubíčkové:
„Na letošním Dětském dni nechyběla zábava ani poučení. Tématem byl Integrovaný záchranný
systém. Do areálu sportovního hřiště byla přistavena sanitka Záchranné služby Královehradeckého kraje. Sestra záchranné služby děti učila poskytnout první pomoc a s panem řidičem jim ukázala vybavení sanitky.
Jako druhá složka systému přijela Policie ČR. Pprap. Severina Francová moderovala ukázku psovodů SZKČ z Rychnovského a Náchodského okresu. Proběhla bezchybná ukázka práce policejního psa. Vystřídala je policistka z DI Náchod. Vysvětlila dětem zásady správného chování na silnici
a děti měly možnost prohlédnout si služební automobil dopravní policie. Jedním z překvapení
byl příjezd dodávky dopravní policie. Po občerstvení následovalo vystoupení tanečního seskupení
Slávoš dance.
Zlatým hřebem odpoledne a druhým překvapením byl zásah slavětínských hasičů na hořící domeček, postavený na louce. Děti pomáhaly hasit a z přistavené kádě nosily kbelíčky s vodou. Pro
krásně zmáchané děti přišlo poslední překvapení. Hasiči z Bohuslavic nastříkali hasící pěnu. Konalo se pěnové řádění a nadšení dětí nemělo konce. Pěnové „sněhuláky“ pak hasiči ostříkali vodou
z hadice. Bylo krásné počasí a vše vyšlo tak, jak jsme si všichni přáli.
Velké poděkování za ukázky a pomoc patří pprap. Severině Francové, hasičům z Bohuslavic, sestře
záchranné služby paní Bašové a panu řidiči Lachmanovi. Pprap. Sokolovi a pprap. Doležalovi , DI
pprap. Zalandové, dětem tanečního seskupení Slávoš dance a slavětínským hasičům, kteří dětský
den zorganizovali a zajistili po technické stránce.“
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SLAVĚTÍN NAD METUJÍ
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Díky dobrému nápadu a zápalu paní Lídy Tláskalové a její rodiny se naše obec poprvé zapojila do Noci kostelů v pátek 24. května. Vernisáž
prací paní Tlástalové byla uvedena kytarovým
koncertem žákyň ZUŠ Bedřicha Smetany Nové
Město nad Metují pod vedením paní Ludmily
Netíkové a návštěvníci si chodili vychutnávat atmosféru této neobvyklé výstavy až do půlnoci.

SRAZ RODÁKŮ
Pozdrav a pozvání napřesrok ze Srazu rodáků a přátel Slavětína nám zprostředkuje paní Růžena Věříšová: „Smích a dobrá nálada se šířily Slavětínem n. Met. Uteklo to jako voda a zase jsme
se po roce sešli ve slavětínské hospodě. Letos bylo rodáků, místních občanů a jejich kamarádů
napadesát. Zazněly vzpomínky na dětství, dávné lásky a všelijaké lumpárny. I počasí nám přálo.
Zapomněli jsme na neduhy a bylo nám spolu moc dobře. Tak zase za rok , již podesáté ! První pátek
v červnu, t. j. 5. 6. 2020 od 14. hodin.“

Závěrem ze Slavětína nezbývá než popřát krásné a pohodové léto a hodně trpělivosti s dopravními
komplikacemi při objíždění opravovaných úseků cest
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ŠESTAJOVICE
Starosta: Alena Postupová
Místostrarosta: Vlastimil Skořepa

e-mail: ou_sestajovice@quick.cz
telefon: 491 881 126

Jarní brigáda hasičů
16. března tohoto roku se sešli místní hasiči na brigádě, která se stala po zimních měsících již tradicí. Společnými silami se rozhodli vyčistit okolí cest vedoucích k naší obci od nepořádku, který
se tam nashromáždil od loňského roku. A že ho je vždy požehnaně. Za tuto aktivitu jim patří dík.

Pálení čarodějnic
Další akcí, kterou si vzali naši hasiči na starost,
bylo tradiční pálení čarodějnic. Poslední dubnový večer jsme se tak mohli všichni sejít na
obecní louce za mostem. Vatra byla připravená již dlouho dopředu, nechyběla ani postava
čarodějnice na jejím vrcholu. Hasiči se postarali o občerstvení, kdo měl chuť, mohl si opéct
nabízenou uzeninu na menším ohníčku. Počasí
nám přálo, takže se děti mohly vyřádit na louce
a dospělí posedět a podebatovat do pozdních
večerních hodin při nabízeném občerstvení.

Čapí hnízdo
S příchodem jara k nám opět zamířil párek čápů
a zabydlel se na čapím hnízdě na návsi. V současné době již z čapího hnízda vykukují hlavičky
mláďat. Zajímavý obrázek se mi naskytl jednoho rána před odjezdem do práce, když se jeden
z čápů důstojně procházel po návsi. Očividně
však nestál o popularitu, protože než jsem ho
stihla vyfotit, zamával křídly a odletěl. Takže
mám k dispozici pouze foto hnízda i s mláďaty.

Program rozvoje obce
22. května se konalo v zasedací místnosti obecního domu veřejné projednávání Programu rozvoje
obce Šestajovice na období let 2019- 2024. Tomuto projednávání předcházelo již setkání pracovní
skupiny složené ze zastupitelů obce. Na tomto projednávání byly nastíněny další možnosti a plány
pro rozvoj naší obce. V neposlední řadě zde byly vyhodnoceny dotazníky, které měli naši občané
možnost vyplnit v loňském roce a projevit tak svůj názor na život v našich obcích a podílet se na
jeho zlepšení. Bohužel se toto veřejné projednávání nesetkalo s velkým zájmem ze strany občanů.
Přeji vám všem krásné letní měsíce plné pohody a odpočinku.
Mgr. Alena Cejnarová
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Oprava silnice
Na konci května byla dokončena oprava silnice vedoucí na Starý Ples.

Na konci léta nás čeká oprava silnice, která vede přes naši obec . Bude se opravovat úsek Roztoky
(pod strání) – Šestajovice (U Sloupu) v celkové délce 2355 m. Předpokládaný termín zahájení
stavebních prací je 19. 8. 2019 a termín dokončení stavebních prací 22. 9. 2019. Termín úplného
dokončení stavby je 3. 11. 2019. Oprava bude probíhat za úplné uzavírky silnice. Bližší informace
budou zveřejněny na webových stránkách obce a úřední desce a také rozesílány mobilním rozhlasem. Zcela jistě oprava pro nás všechny přinese komplikace, ale věřím, že je společně přečkáme.

Poděkování
Netušil jsem, že někteří naši občané z našeho širokého okolí, nám na pokračování poskytnou aktuální témata k podobnému problému, a to pro každé číslo našeho zpravodaje. Tímto bych chtěl
jménem svým i jménem naší obce poděkovat všem našim mentálně retardovaným spoluobčanům, kteří svým chováním zpestřují život nás všech okolo. Kdyby nebylo těchto osob s narušenými psychickými funkcemi, kteří dle jejich jednání nemohli dokončit ani základní školu, neměli
bychom pravděpodobně na stránkách našeho zpravodaje co uveřejňovat. Tento lidský odpad naší
společnosti se opět vyznamenal. Fotografie nepotřebují komentář a hovoří za vše …
Vlastimil Skořepa
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Pojízdná prodejna
Od dubna zajíždí do naších obcí pojízdná prodejna se sortimentem pečiva, lahůdek, cukrářských
výrobků a potravin Marta Dobruška. Prodejní dny jsou: pondělí, středa, pátek ve 12.45 hodin
u obecního úřadu a ve 13 hodin v Roztokách.
Alena Postupová

Informace o volbách:
Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 24.05. – 25.05.2019
– výsledky hlasování – obec Šestajovice. Voličů celkem 153, vydaných obálek 50, volební účast
32,68 %, odevzdané obálky 50, platné hlasy 50.
Strana
Platné hlasy
číslo
Název
celkem
v%
1
Klub angažovaných nestraníků
1
2,00
3
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
1
2,00
5
Občanská demokratická strana
7
14,00
7
Česká strana sociálně demokratická
4
8,00
9
Komunistická strana Čech a Moravy
6
12,00
12
Koalice Rozumní, ND
1
2,00
15
Pro Česko
1
2,00
16
Vědci pro Českou republiku
1
2,00
24
HLAS
2
4,00
26
Koalice STAN, TOP 09
5
10,00
27
Česká pirátská strana
5
10,00
28
Svob. a př. dem. – T. Okamura (SPD)
6
12,00
30
ANO 2011
7
14,00
34
Demokratická strana zelených
2
4,00
39
Křesť. dem. unie – Čs. strana lidová
1
2,00
Přeji Nám všem krásné sluníčkové léto.
Vlastimil Skořepa
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VELKÁ JESENICE
Starosta: Petr Jeništa
Místostrarosta: Jaroslav Zelený, Ing. Kamil Lukášek

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

„Pálení čarodějnic“ ve Veselici
30. duben je již tradičně spojován s dávným
zvykem zapalování ohňů a vater, které slouží
k ochraně vesnice před čarodějnicemi, jež letí
na sabat. Tento zvyk je velmi starý a vše nasvědčuje tomu, že vychází z keltského svátku
Beltine, jež byl slavností lásky, plodnosti, magie a přivítáním letního období, plného života
a radosti. Díky této skutečnosti se různé podoby Filipojakubské noci slaví v mnoha evropských zemích. Veselice již tradičně i tento rok
pořádala „pálení čarodějnic“, jelikož i tak malá
vesnice, jako je Veselice, si nemůže dovolit
nechat svévolně poletovat čarodějnice okolo
obydlí zdejších dobrých obyvatel. K ochraně
své vesnice muži zapálili malou vatru u „Pastoušky“ a uspořádali sešlost místních obyvatel s občerstvením. Dohled nad ohněm zajišťoval zdejší SDH Veselice. Uspořádáním této drobné akce se
Veselice připojila k tisícům dalších míst po celé České republice potažmo Evropě.
Ing. Kamil Lukášek

Pozdravy ze školy
Hezké předprázdninové pozdravy posíláme ze školy! Všichni školáci i celé osazenstvo školy se už
těší na mořskou pěnu, lesní víly a další prázdninová dobrodružství. Zatím se ale ještě snažíme vymáčknout z našich mozkových závitů to nejlepší, co nám tam za celý školní rok zůstalo. Tak se za
tím uplynulým školním půlrokem ohlédněte s námi. Hned jak jsme vytrávili po Vánocích, přišla
nám do školy povídat paní spisovatelka o spisovatelském povolání, jak se píše pohádková knížka
a jakou práci má knihař při vazbě. V pohádkovém duchu jsme pokračovali i v únoru. Divadelní
představení Co si kašpárek zapamatoval z Starých pověstí českých nám v tělocvičně s loutkami
zahrál herec, kterého bychom si hned mohli splést s pohádkovým dědečkem.
V březnu jsme stihli hodně věcí. I přes nepřízeň počasí prošel masopustní průvod vesnicí. Děti ze
základní i mateřské školy nesou pomyslnou pochodeň této tradice dál. Děkujeme všem, kteří na
nás čekali s milým slovem i pohoštěním! V uměleckém duchu se nesl březen i dále – všechny děti
si vlastnoručně namalovali plátěné tašky pod vedením zkušené paní výtvarnice. 21. 3. nás čekalo
Vynášení zimy. Odpoledne se vydal původ ze školní družiny směrem k velkému rybníku, kde se setkal s dětmi z mateřské školy. Krásnou loutku Zimy, Moreny či Smrtolky - jak se jí říká – vyrobenou
z pečiva jsme za zpěvu písní utopili a pojistili si tak, že zima odešla. Letos se jí sice moc nechtělo
vzdát vlády, ale tradice je to povedená!
V dubnu již opravdu ťukalo jaro na dveře. Jarní dílny pořádané v tělocvičně se tak setkaly s úspěchem. Po krátkém vystoupení dětí si každý mohl na připravených stanovištích vyrobit jarní dekoraci. Budoucích prvňáčků jsme při dubnovém zápise měli 10. Všichni dokázali, že jsou to šikovné
děti a do školy už mohou nastoupit. Je jich tento rok více, tak ať se jim ve škole líbí a mohou se do
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ní stále jen těšit! Ve stejném měsíci se z žáčků opět po roce stali vodníci a každý čtvrtek se neohroženě vrhají do vln bazénu v Náchodě na pravidelných lekcích Plavecké školy. Vodnické bazénové
řemeslo pověsí na hřebík až na konci června, to už na ně bude čekat vodnické řemeslo prázdninové, kde zúročí naučené zkušenosti – rybníky, přehrady, řeky a bazény už na ně jistě čekají.
Na začátku června měli nynější prvňáčci Svátek Slabikáře, při kterém ukázali, že za školní rok ušli
pořádný kus cesty a písmenka a knížky jsou jejich kamarádi. 11. června jsme se vydali do Českého
ráje na hrad Kost. Kdo si mylně myslí, že „do Českého ráje, cesta příjemná je“ – jako se zpívá v písničce Ivana Mládka, tak se hluboce mýlí. Po křivolakých cestičkách jsme se sice dokodrcali až na
místo určené, ale igelitové pytlíky na případné blinkací nehody byly stále vytažené. Odměnou nám
byla prohlídka hradu s princeznou Anetkou a velmi zdařilé divadelní představení Záhada dračí sluje s realistickou dračí obří loutkou a vystoupením na živých koních. Ke konci školního roku nás již
tradičně čeká oblíbená šipkovaná, sportovní den a pak - zasloužené prázdniny! Přejeme Vám do
letních měsíců hodně sil a energie, klidu a stálý úsměv na tvářích.
Za kolektiv ZŠ zapsala Marta Kmoníčková
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Co se dělo v MŠ
Nový rok 2019 začal u nás v MŠ velmi aktivně. V lednu jsme v předškolním oddělení přivítali paní
spisovatelku Vítovou, která nás seznámila nejen se svým povoláním, ale také se svými knihami. Se
ZŠ jsme se zúčastnili divadelního představení „Co si Kašpárek … aneb ze starých českých pohádek.“
Děti ve školce uspořádaly masopustní karneval, na který dorazily v krásných a mnohdy i originálních maskách. Hned na to následoval spolu se ZŠ masopustní průvod po vesnici. I když nám počasí
příliš nepřálo, tak průvod se vydařil a opět jsme se ukázali v tradičních i netradičních maskách.
Jaro jsme přivítali vynášením paní Zimy. Byla vhozena do rybníka za zpěvu písní a zimu se nám alespoň na pár dní podařilo vyhnat. Společně se ZŠ jsme uspořádali jarní dílničky, kterých se zúčastnili nejen děti, ale také jejich rodiče. Měli možnost si spolu vyrobit slepičky na vajíčka, velikonoční
přáníčko, jarní dekorace a spoustu dalšího.
V dubnu začal dětem z předškolního oddělní plavecký výcvik, který trval až do konce školního roku
a čekal je velký den – zápis o první třídy a příští rok přivítají ve škole 10 nových prvňáčků. Během
dubna přišly do školky také nová lehátka a lůžkoviny, ze kterých měly malé děti velkou radost.
Na začátku května proběhl zápis do MŠ a příští školní rok nám přibude sedm nových kamarádů.
Nastal čas našich maminek. Jako dárek pro ně děti vytvořily krásně malované tašky. Pro maminky
i tatínky si děti připravily besídku plnou básniček, písniček ale i tanečků. Nejedna maminka uronila
slzičku nad povedeným vystoupením. A na svátek tatínků se v MŠ také nezapomnělo, děti si pro
ně přichystaly malé překvapení. Svátek dětí byl plný překvapení. Nejprve jsme se s dětmi vydaly
na tajný výlet. Předškolní děti se vydaly na zmrzlinu až do České Skalice. Malé děti se vydaly na
Nový Dvůr, kde poznávaly zvířátka, jezdily na koni a užily si zmrzlinu. Dalším překvapením byla
bublinková show, která se uskutečnila díky sponzorskému daru od pana Václava Kejdany a jeho
firmy KD planeta s.r.o. a my tímto velmi děkujeme. Samy děti si pak vyzkoušely vytvářet různě
velké bublinky a měly možnost vyrobit obtisk barevných bublin na papír. Ke konci školního roku
nás čekala ještě spousta akcí. Předškolní děti navštívily spolu s dětmi se ZŠ divadelní představení
na hradě Kost. Hrad si následně i prohlédly. Všechny děti z MŠ vyrazily na výlet za zvířátky na farmu
Wenet do Broumova. Zúčastnily se přednášky o včelách a včelích produktech, besedy s myslivci
a předškolní děti čekalo spaní ve škole a slavnostní rozloučení, na kterém dostaly něco na památku.
Mateřská škola bude uzavřena od 1. 7. – 8. 8. 2019 a během prázdnin proběhne rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ a celá školka bude nově vymalována.
Na konci tohoto školního roku nás čeká ještě jedna změna a to odchod p. ředitelky PhDr. Mgr. Aleny Polákové, které bychom chtěli velmi poděkovat za její spolupráci s námi a popřát ji zasloužený
odpočinek, hodně zdraví a pohody na ještě mnoho dalších let. A nové p. ředitelce Mgr. Šárce Rohulánové přejeme co nejklidnější prázdniny a úspěšný vstup do ředitelské funkce.
Všem rodičům děkujeme za spolupráci v celém školním roce a přejeme Vám krásné letní prázdniny! A v novém školním roce se na Vás budeme těšit!
Kolektiv MŠ
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Stráň Třešňovka
I v letošním roce měl s příchodem jarních měsíců SDH Veselice napilno. Během března proběhl nejen sběr železného šrotu, ale také již tradiční údržba stráně Třešňovka, která se nachází
v kopci podél cesty na Nouzín. Tato činnost sice
nepatří prioritně k hasičským aktivitám, přesto
jsme se k ní dobrovolně „zavázali“ před šesti
lety, protože v ní spatřujeme smysl.
V minulosti byla tato stráň a přilehlá prostranství hojně osídlena rozmanitým rostlinstvem,
k němuž se neodmyslitelně vázala široká škála hmyzu. Jeho počty ale v posledních letech
rapidně klesají, což je obecně nejen následek
nadměrného používání pesticidů a jiných
běžně využívaných chemikálií, ale na vině je
také nedostatečná až nulová údržba lokalit,
na kterých se dříve šetrně hospodařilo. Navíc je spousta donedávna běžných venkovských zahrad s lučními květinami měněna na „anglické trávníčky“. Obecně je známo, že pokud mizí druhově bohatá společenstva rostlin, mizí s nimi
i celá řada na ně vázaných živočichů (včelky, motýli, kobylky, ještěrky, brouci i ptáci). Proto jsme
se rozhodli alespoň částečně obnovit pestrost tohoto místa, které zbavujeme náletových dřevin a
jiných invazivních rostlin. A že to není práce marná, nám v následujících měsících ukazují kvítka
prvosenek, fialek, podléšek, kopytníků, jahodníků, česnáčků, vrbiny, kontryhele a spousty dalších
rostlinek, u nichž je možné spatřit hemžení „hmyzáčků“. Pokud takové počínání dává smysl i Vám,
můžete jej podpořit několika původními květinami v zahradě, část své zahrady pokosit až na podzim nebo dát alespoň prostor rostlinám vysemenit. Ráda bych poděkovala všem, kteří se těchto
aktivit dobrovolně účastní. Jste skvělí! :-) Mějte krásné letní dny plné radosti a slunce.
Zdeňka Francová
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Zahrádkáři
Vážení!
Po úspěšném Čarodějnickém pohoštění a výletu do Polska, který se konal 8.května , jsme uspořádali 22.6. výlet na kolech. Sraz byl v 9 hodin u pošty. Jeli jsme směr Peklo-1 zastávka na oběd,
dále Ostrovy,Bražec-zastávka na kávu, Václavice-Branka,Provodov-Šonov,Jehlan –Lhota, výlet byl
zakončen na hřišti ve Velké Jesenici. Další naší plánovanou akcí bude jubilejní 20. ročník Velkojesenického ČUČA, které se koná tak jako vždy v září ( asi 21.9.2019).Vše bude včas upřesněno.
Přejeme všem krásné léto, vydařenou dovolenou, dětem samé jedničky na vysvědčení a těšíme se
na všechny v soutěži o to nejlepší Velkojesenické ČUČO…
Za výbor ZO ČZS Blanka Hromádková

Fotbalové přípravky mají historický DOUBLE
TJ SOKOL Velká Jesenice oddíl přípravek dokázala opět vyhrát okresní přebor. V dlouhodobé soutěži obhájila prvenství z minulé sezóny. Po sezóně se koná prestižní turnaj memoriál A.Prouzy,
kde Velká Jesenice často končila pod vrcholem. Letos jsme měli i pomyslné štěstí a tak po velmi
srdnatém výkonu jsme uspěli i ve finále, které někteří hráči odehráli na hranici svých možností,
kdy dokázali otočit nepříznivý výsledek a mohli slavit prvenství nejen na turnaji, ale i tzv. DOUBLE.
Všem našim hráčům děkujeme za předváděné výkony po celou sezónu a přejeme jim pohodové
prázdniny. V srpnu se sejdeme a začneme si opět na trénincích užívat spousty srandy a pokusíme
se nejednoho soupeře potrápit, tentokrát v KRAJSKÉM PŘEBORU. Koho baví fotbal, ať přijde mezi
nás,“za blbneme“ na tréninku a užijeme si utkání. U NÁS HRAJÍ VŠICHNI!
www.pripravka-velkajesenice.estranky.cz
autor P.H.
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Dokončená oprava hrobu Jana Haže
Koncem května byla dokončena oprava hrobu Jana Haže, který chátral mnoho desítek let. Celý
hrob musel být vyčištěn od staré špíny a mechu, dále musel být celý narovnán a musely být pořízeny nový kříž a epitafní deska, která byla zcela zničena. Malým oříškem bylo ji znovu složit a poté
vyluštit chybějící slova. Vše se však podařilo a nyní můžeme hrdě říci, že máme krásný hrob našeho
váženého občana, jehož čtyři sochy z 2. poloviny 19. století lemují naši obec. Opravu provedl pan
Tomáš Cvejn z Vysokova a celkové náklady činily 23.485,-- .
Jaroslav Zelený

Jan Haž (obchodník a sochař samouk)
Jan Haž (*1849 - †1899) se narodil v naší obci v domě č. p. 127. V roce 1869 koupil jeho otec dřevěnou chalupu (č. p. 100), která tehdy stála přímo pod hrází rybníka (nyní koupaliště). Tuto chalupu
Jan Haž v roce 1885 zboural a postavil nové zděné stavení v kopci nad bývalou chalupou. Číslo
popisné zůstalo stejné a budova tu stojí dodnes. Oženil se 17. září 1883 s Marií Žilíkovou z č. p. 75.
Jan Haž byl obchodník a sochař samouk. Pro obec vytvořil celkem pět soch, z nichž jedna musela být pro velmi špatný stav v devadesátých letech 20. století odstraněna (kamenný kříž u kostela). Další čtyři sochy v naší obci stojí dodnes a v roce 1995 byly prohlášeny za chráněné kulturní
památky. Zemřel mladý ve věku pouhých padesáti let na souchotiny (tuberkulóza) 30. listopadu
1899 (záznam v matrice zemřelých). Byl pohřben ve staré části místního hřbitova. Hrob se nachází
u zíďky dělící starou a novou část hřbitova a jeho údržbu na svá bedra převzala obec.
Jaroslav Zelený
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VELKÁ JESENICE
Střídání na postu ředitelky školy
Od poloviny prázdnin se novou ředitelkou stane naše dlouholetá učitelka Mgr. Šárka Rohulánová.
Jí i sobě přejeme, ať školu vede dobře a s nadhledem. Ať kromě našich dětí zvládne i provozní
a administrativní velehory problémů na ředitelské cestě.
Protože…přesně v polovině prázdnin skončí funkční období naší dlouholeté paní ředitelce PhDr.
Aleně Polákové. Tímto jí i tady mnohokrát děkuji za výchovu spousty dětí. Školu a školku u nás
vedla od roku 2006, tedy třináct let. Ti co s ní začínali v první třídě, ti letos maturují. Kdo s novou
paní ředitelkou nastupoval do páté třídy, ten už pár let pracuje, možná má i bakalářský titul na
vysoké škole a k magisterskému už to má jen kousek. Za její ředitelování se tu vystřídalo několik
učitelek a některé už také odchovaly docela velké děti. Děkujeme za čas a elán, který do naší malé
školy dokázala dát. Přejeme, ať užívá pohodu a klid bez našich mazlíčků a těšíme se, že se za námi
občas přijde podívat. Děkujeme, paní ředitelko!!!
Petr Jeništa

Hasiči v plné práci
Naši dobrovolní hasiči měli letos hodně divoké jaro. Za březen měli devět výjezdů, v dubnu jeli
osmkrát. Někdy se so seskupilo na čtyři výjezdy za týden. Některé výjezdy končili jen rychlým návratem na základnu. Na některých si chlapi pořádně mákli v hořícím lese, nebo zase do noci promrzli při dlouhodobém hledání osob po lesích a stráních v pekelském údolí. Po každém výjezdu
také musí nějaký čas strávit přípravou techniky, výstroje a výzbroje na další akci. Kromě výjezdů
se příkladně starají o techniku. Přes zimu upravili zděděnou cisternu Tatra 815 pro potřeby naší
jednotky a starou Tatru 148 „Madam“ předali ve výborném stavu do Provodova-Šonova. To vše
dělají zadarmo a ve svém volném čase. Tímto moc děkuji jak členům jednotky, tak jejich zázemí
v jejich domovech.
Petr Jeništa

Informace z úřadu
• S Českou Poštou se stále dohadujeme o podmínkách prodeje budovy pošty. Až dořešíme, měl
by se úřad přestěhovat na poštu a provozovat tam i poštovní služby pod hlavičkou „Pošta Partner“.
• Asfaltování malé strany chystáme. Trvá to déle, ale bude to akce za 25 milionů a tak potřebujeme mít všechno uchystáno, aby se to dalo postavit a aby všechny papíry odpovídaly zákonům
o zakázkách. Stavba ještě pořád může začít na podzim, ale spíš to vypadá až brzy zjara.
• Na místě po „Sálu“ (Auli Hotelu) připravujeme výstavbu garáže pro technické služby. Měla
by být asi na úrovni samoobsluhy. Bude zázemím pro stroje Velkojesenické a teď rychle by měla
umožnit také zaparkování hasičské cisterny v teple a ne v „zákopu“ na hřišti. Časem by mezi ní
a silnicí měla vyrůst nová hasičská zbrojnice. O dotaci na její výstavbu jsme teď požádali. Stavba
bude nejdřív za dva roky.
• Kůrovec a sucho zničilo smrky uvnitř obce. Musíme pokácet ty u samoobsluhy a hlavně vloni
nově zdobený „Vánoční“ strom na hřišti u školy.
• Musíme vyřešit situaci, kdy někteří platí stočné za vše co do odpadu a na čističku pouštějí, ale
někteří platí jen část za vodu odebranou z vodovodu. To co odeberou z vlastní studny, skrz záchod,
sprchu nebo dřez nám také pošlou do trubek a na čističku, to už neplatí.
Hezké léto, Petr Jeništa
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VRŠOVKA
Starosta: Pavla Dušková
Místostrarosta: Ondřej Fábera

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

Vážení čtenáři a příznivci obce,
dovolte nám, abychom Vám popřáli krásné a slunečné léto, plné klidu a pohody

JARNÍ ÚKLID OBCE
V pátek 19. 4. se uskutečnila obecní brigáda ve spolupráci s místními hasiči. Ti se konečně probrali
z několikaletého zimního spánku a sešli se ve vskutku hojném počtu. A protože celkově dorazilo
mnoho lidí, udělalo se také mnoho práce: zabetonovaly se dopravní značky; došlo k úpravě zeleně
a chodníků na návsi; proběhl svoz dřeva na čarodějnice; demontovala se stříška před hasičárnou;
dále proběhl úklid roští a stanu u kulturní místnosti; hasiči vyklidili mlékárnu a velkou hasičárnu,
vyklidili hřiště a provedli svoz železného šrotu. A jako každý rok byla pro všechny zúčastněné připravená odměna v kulturní místnosti v podobě piva, lima a párků s chlebem.

ČARODĚJNICE
Poslední dubnový večer se to ve Vršovce hemžilo samými čaroději a čarodějnicemi. Sraz byl
v 17 hodin, kdy byly pro děti přichystané hry,
samozřejmě s čarodějnickou tématikou a po
nasbírání razítek na jednotlivých stanovištích
obdrželi všichni sladkou odměnu. Na opékání buřtů byly připraveny koše s ohněm a po
tradiční čarodějnické večeři se děti mohly těšit na průvod. Lampiónový průvod vycházel
ve 20.30 od hřiště, prošel částí obcí a vracel
se zpět. Zde byla již tradičně zapálena hranice s čarodějnicí a akce následně vyvrcholila
ohňostrojem. Děkujeme všem, kteří se zasloužili o tento příjemný podvečer – Sboru
dobrovolných hasičů za zajištění občerstvení
a 6MAM za soutěže pro děti.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Soutěží v Černčicích dne 18. 5. 2019 odstartoval SDH Vršovka boj o titul NHPL 2019. Dosud jsou za
námi tři soutěže, kde ženy dvakrát obsadily páté místo a jednou šesté. Průběžně jsou na pátém
místě v těsném závěsu za oběma družstvy Kramolny. V čele tabulky jsou prozatím Velké Petrovice
a Černčice. Jelikož v týmu žen došlo k mnoha změnám v postech, celkově považujeme naše útoky
za vydařené a vskutku bezchybné, pouze je potřeba celkově zrychlit. Družstvo mužů je na tom
o poznání lépe. Dvakrát obsadili třetí místo a jednou druhé. Čelo tabulky si hlídají z druhého postu
se ztrátou jednoho bodu na vedoucí Meziměstí.
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KUBB
Ani to, že je vršovské hřiště letos pro veřejnost zavřené kvůli rekonstrukci, neodradí naše kubbisty trénovat. Poctivě dodržují své tréninkové čtvrtky a trénují buď u nás na hřišti nebo na Novém
Plese. Nikdo nepříjde ani o Czech Kubb Cup, pouze se změní místo konání. Perfektní zázemí pro
tuto akci našli kubbisté na koupališti v Opočně a bude se konat 14. září. 31. července celá vršovská
výprava vyráží na Gotland na MS obhajovat loňské třetí místo. Na obě akce jsou všichni srdečně
zváni. Takže, kdo má chuť, může přijít nebo přiletět svůj team podpořit.
Dne 13. 4. se kubbisté se dvěma teamy zúčastnili turnaje v Husinci – Praha, kde skončili druzí
a sedmí a 25.4. obsadili druhé místo na 4. ročníku Husinec KUBB OPEN.

CZECH POINT
Na jeho služby se mohou spolehnout občané, kteří nedovedou s úřady komunikovat elektronicky
a chodí si na kontaktní místa pro výpisy. Rádi bychom Vás upozornili na to, že tuto službu naleznete i na našem obecním úřadě. Jsme tu pro Vás vždy v pondělí a ve středu v úřední hodiny a rádi
Vám pomůžeme s následujícími výpisy: z bodového hodnocení řidiče, z insolvenčního rejstříku,
z katastru nemovitostí, rejstříku trestů aj. Za tuto službu je vybírán správní poplatek.
V současné době pracujeme na zpracování a následném podání žádosti o rozšíření těchto služeb.
Pokud nám Ministerstvo vnitra naši žádost schválí, od 1. 1. 2020 budeme na našem úřadě ověřovat
podpisy a listiny.
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VRŠOVKA
HOLKY Z VRŠOVKY
Holky z Vršovky se účastní mnoha běhů ať už jako celý team nebo jen část. Mezi nejúspěšnější patří například Safariběh ve Dvoře Králové na podporu nosorožců, kde Romana Baškovská doběhla
ve své kategorii druhá. Ještě oblíbenější než samotné běžecké závody se pro ně ale stávají tzv.
Gladiator races. Běžecký překážkový závod na vzdálenost 6 až 10 km v extrémním terénu (bahno,
voda, prudké výběhy, hustý les) doplněný o spoustu přírodních a umělých překážek (cca 20 až 30+
překážek, např. brodění se bahnem, skok do vody, šplh, bariéry, ohnivé překážky, lanové překážky
aj.) Celý team se účastnil Gladiator Race Run v Hradci Králové 31.3. a část teamu ještě Gladiator
Race Milovice a Šiklův Mlýn.

LETNÍ AREÁL
Přinášíme Vám aktuální informace o stavu letního areálu: Během měsíce června bude zažádáno
o dodatečné povolení a užívání stavby na stavebním úřadě. Projektová dokumentace je připravená, nyní se čeká na zápis v katastru nemovitostí, kdy je nutné změnit zápis „orná půda“ na „ostatní
plocha“. Probíhá výběrové řízení na dodavatele, který provede stavební úpravy dle hygieny a stavebního úřadu.
Hřiště je pro Vás přístupné bez omezení, dle zájmu si můžete přijít zahrát nohejbal, beach volejbal,
kubb, fotbal a pro Vaše děti je zde k dispozici dětské hřiště.
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