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VÁŽENÍ ČTENÁŘI, 

 
     letošní zima k nám byla velice vlídná, doufejme, že takový bude i celý zbytek letošního roku, 

a že nám příroda nepřipraví žádná nepříjemná překvapení. 
     Na úvod letošního prvního setkání nad stránkami zpravodaje ještě maličko zavzpomínáme na 

konec roku 2013. První svátek vánoční 25. 12. 2013 se totiž konala „významná“ sportovní událost. 
Proti sobě se při hokejovém klání postavili téměř profesionálové z HC Rychnovek a hokejoví 
amatéři rozličného věku ze všech místních částí naší obce. Velmi vydařenou akci uspořádali 
členové již zmíněného HC Rychnovek na zimním stadionu v Jaroměři. O toto utkání byl velký 
zájem jak mezi hráči, tak mezi diváky, kterým byla zároveň vyhrazena část ledové plochy k 
bruslení. Zápas probíhal v duchu fair-play, nikdo nebyl zraněn ani nezkolaboval a po nerozhodném 
výsledku o výsledku utkání rozhodla až trestná střílení.  Co říci na závěr - hráči i diváci prožili 
zábavný a trochu i vzrušující sváteční podvečer.  Vznikne nová tradice?  
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PLESOVÁ SEZÓNA      
   Začátek roku patřil tradičně hasičským plesům. První v pořadí se konal 

ples SDH Rychnovek - 24. 1. 2014 v restauraci Na Křižovatce v Jasenné. 
Příjemná hudba, bohatá tombola a výborná místní kuchyně patřily k 
nejlepším zážitkům celého večera. SDH Zvole pořádal svůj ples 8. 2. 2014 
v kulturním domě v Dolanech. Letos se sešlo více než 300 plesajících a tak 
bylo na tanečním parketu až do pozdních nočních hodin stále plno. Oběma 
organizacím patří za každoroční starost o naše společenské vyžití velký dík.  

ZVOLSKÁ ZABÍJAČKA    

     Následující víkend už nebyl na tanec čas. 15. 2. 2014 se konala zvolská zabíjačka. Od brzkých 
ranních hodin se nesla od hasičské zbrojnice vůně tradičních zabíjačkových dobrot – ovaru, 
pečených krup, guláše, později i prejtu, jitrnic a tlačenky. Účast byla opět veliká. Kdo by si také 
nechal ujít příležitost dobře se najíst a příjemně posedět s přáteli. Zpracovala a zkonzumovala se 
dvě a půl prasata o celkové hmotnosti 475 kg a vypilo deset padesátilitrových soudků piva. 
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MASOPUST V RYCHNOVKU   
    S mírným zpožděním,  až na popeleční středu, objevil se v Rychnovku masopustní průvod. 

Pod maskami se skrývaly děti ze základní a mateřské školy, které spolu se svými učitelkami 
vzkřísily tuto tradici v naší obci. Děti na jejich cestě kromě sluníčka doprovázela i skupinka 
dospělých, někteří odvážní také v maskách. Nechyběly ani tradiční masky, jako je např. kobyla 
nebo bába s nůší.  Průvod si to namířil od budovy MŠ k obecnímu úřadu, kde už na něj čekalo 
množství přihlížejících. Následovalo pásmo říkanek a písniček, které všechny přítomné mile 
naladilo. Doufáme, že se dětem podaří oživit tradici masopustu v naší obci, a že příští rok se nás v 
průvodu sejde ještě více. 

 

VÝLET DO DIVADLA 
     V neděli 16. 3. 2014 v 11:30 hodin vyrazil autobus plný divadelních nadšenců na zájezd do 

Prahy do Divadla Na Fidlovačce. Od 15:00 hodin bylo na programu představení dnes již klasického 
muzikálu Divotvorný hrnec. Divotvorný hrnec byl prvním opravdovým americkým muzikálem v 
Evropě i u nás. Jeho úspěšný jevištní křest se odehrál v lednu 1947 na Broadwayi. Libretisté E. 
Harburg a F. Saidy byli blízkými přáteli J. Voskovce a J. Wericha, a proto jim s důvěrou dali své 
požehnání a právo nejen na překlad, ale i na autorskou úpravu. V této úpravě se pak hraje dodnes. 
Velkou zásluhu na tom, že toto dílo zapustilo trvalé kořeny na české půdě, má nepochybně i hudba 
Burtona Lanea. 

Výlet se moc vydařil a všichni účastníci si odnesli pěkný kulturní zážitek, na který budou dlouho 
vzpomínat. 
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NĚKTERÉ PLÁNOVANÉ AKCE V 1. POLOLETÍ 2014  
 (podrobnosti na plakátech): 
30. 4. 2014 Čarodějnice  SRĜiGi�6'+�=YROH 
10. 5. 2014 Nohejbalový turnaj – dorost – okresní finále SRĜiGi�6.�5\FKQRYHN 
31. 5. 2014 Dětský den SRĜiGi�6.�5\FKQRYHN 
7.  6.  2014 Myslivecký den SRĜiGi�0\VOLYHFNi�MHGQRWD�2OãLQ\ 
21. 6. 2014 Volejbalový turnaj smíšených družstev – večer hudba SRĜiGi�6.�5\FKQRYHN
28. 6. 2014 Oslava 125 let SDH Zvole a 130 let Základní školy SRĜiGi�SDH�Rychnovek�a�

Obec�Rychnovek 

MATEŘSKÁ ŠKOLA RYCHNOVEK - ZVOLE 
oznamuje, že zápis dětí pro školní rok 2014/2015 proběhne 
                v úterý 6. května od 12 do 16 hodin 
                       v budově mateřské školy 
 
(Rodiče s sebou přinesou rodný list dítěte a občanský průkaz) 
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BUDE NOVÁ SILNICE!!! 
Ano, zní to neuvěřitelně, ale současně s vydáním tohoto zpravodaje začíná veliká rekonstrukce 

hlavní silnice (II/304) ve Velké Jesenici. Dlouhodobá práce místostarosty Zeleného, zúžení silnice, 
jednostranný zákaz vjezdu náklaďáků a bortící se opěrné zdi, to vše nakonec přesvědčilo Kraj, 
který je majitelem, že si silnici opraví. 

Oprava začíná 31. března a hotovo má být do konce září. Pokud by nastaly vážné stavební 
problémy nebo dlouhodobá nepřízeň počasí, je jako časová rezerva uvažován i měsíc říjen. 

Rekonstrukce silnice v sobě obsahuje několik souběžných staveb: 
Celková oprava všech konstrukčních vrstev silnice 
Opravy opěrných zdí (u Holečků, u kostela, u Semeráků a u Vondráčků) 
Výstavba nové opěrné zdi u Louvarů 
Kompletní rekonstrukce jednotné obecní kanalizace a přepojení domovních přípojek 
Výstavba nové dešťové kanalizace – odvodnění komunikace 
Příprava na rekonstrukci a vybudování obecních chodníků 
Dále také proběhne přeložka sdělovacího telefonního kabelu od samoobsluhy směrem k České 

Skalici a přeložka elektrických sloupů u Hrudků. 
Velká Jesenice bude od dubna do září pro průjezd uzavřená! K vesnici vždy půjde z nějakého 

směru dojet, ale průjezd a příjezd bude jen omezeně umožněn místním obyvatelům, protože naše 
cesta na Malé Straně intenzivní průjezdnou dopravu kapacitou nezvládne. Pokud k nám pojedete 
z okolí, vždy se předem informujte na obecním úřadě, nebo u toho ke komu jedete, kudy se ke 
svému cíli dostanete. 

Oprava si vyžádá i změny v linkách autobusů. 
Podrobnější informace o stavbě, objížďkách uzavírkách i autobusech jsou na vývěskách a 

obecních internetových stránkách. Budou také v průběhu stavby doplňovány. 
Prosím všechny o trpělivost, pochopení a toleranci a budeme doufat, že vše bude zakončeno 

nejpozději v říjnou novou hezkou a hladkou silnicí. Do té doby budeme muset všichni něco 
vydržet. 

Petr Jeništa 
 

HASIČI VELKÁ JESENICE 
 Naše výjezdová jednotka se od začátku roku účastnila čtyř akcí, dramatické záchrany osob z 

uzamčeného objektu, dvakrát kácení stromů, hrozících pádem a byla povolána k požáru suché trávy 
v těsné blízkosti trafostanice v České Skalici.  

    8. března jsme pořádali tradiční Hasičský ples, za veliké účasti tance a dobré zábavy chtivých 
spoluobčanů, které překvapili místní hasiči tanečním vystoupením na ústřední píseň ze seriálu 
"Sanitka", hasičům se dostalo velikého uznání v podobě neutuchajícího potlesku, za což místní 
hasiči všem zúčastněným touto cestou děkují. 
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V nejbližší době nás čeká tradiční sběr železného šrotu a elektro odpadu, které se uskuteční 29.3. 
V dubnu, konkrétně v sobotu pátého se naši členové zúčastní akce Čistá Rozkoš, kde budou sbírat 
odpadky v okolí Rozkoše.  

  Naše soutěžní družstvo se v dubnu začne připravovat na další sezonu požárních soutěží, které 
začínají v květnu.    

Za SDH Velká Jesenice místostarosta Břetislav Krčil 
 

ZAHRÁDKÁŘI 
Vážení, dovolte mi, abych vás všechny jménem výboru zahrádkářů pozvala na akce, kterými 

začínáme rok 2014. 
Již v pondělí 14. dubna se koná od osmnácti hodin posezení v restauraci „U Valešů“ s floristkou 

paní Vajsarovou na „předváděni Velikonoční dekorace a vazby“ spojené s prodejem. Za poplatek 
vám budou naaranžovány vámi přinesené předměty. 

30. dubna zveme na „Čarodějnické posezení“ v areálu zahrádkářů, kde vás čekají jako vždy 
různé dobroty. 

V sobotu 10. května se koná výlet do „Zahradního centra v Praze Střešovicích  a v odpoledních 
hodinách navštívíme „Japonské  zahrady“ v Březové-Oleško. 

Vzhledem k rekonstrukci silnice bude odjezd v 7 hodin ráno z rozcestí u sv. Václava 
(u Cohornů). Cena autobusu je 250 Kč. Přihlášky se zálohou se přijímají do 23. dubna. Bližší 
informace najdete na plakátech, které jsou vystaveny. 

Srdečně zvu všechny na naše akce a těšíme se na vaši účast. O dalších aktivitách vás seznámím 
v dalších zpravodajích. 

Přeji všem krásné a slunečné jaro 
Za výbor ZOČZS  Blanka Hromádková 

 

INFORMACE ZE ŠKOLY 
V naší škole proběhnul 21. ledna zápis budoucích prvňáčků. Pokud by ještě zájem, určitě se 

k nám vejdou i další. 
Zápis do mateřské školy teprve bude. Jelikož je v plánu předškolní oddělení opět ve škole, tak ve 

školce nejspíš bude pár volných míst i pro případné nové přespolní děti. 
Děti a zaměstnanci školy letos opět prošli vesnicí masopustním průvodem. Masky byly vydařené, 

počasí přálo a nejvíc potěšila vstřícnost místních obyvatel. Naše rozdováděné maškary dostaly po 
cestě dosyta najíst a napít. Vesnici máme ale dlouhou, takže se děti omlouvají, že některé domy 
nestihly navštívit. 
âNROD�Pi�QRYp�WHOHIRQQt�NRQWDNW\: 
 mateřská škola 731414731, 
školní jídelna 731414613 
základní škola – stávající pevná linka 491459262 a mobil 731414788. 
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VENČENÍ PSŮ A JEHO DŮSLEDKY 
Čím dál víc se nám na úřad scházejí stížnosti na psí výkaly na veřejných prostranstvích. Stále 

více majitelů psů považuje veřejné prostranství za vhodné k vyvenčení svého psa a ani je 
nenapadne po svém psu uklidit. Samozřejmě, že tím porušují obecní vyhlášku, ale to není to 
nejdůležitější. Oni tím hlavně špiní životní prostor všech ostatních, přidělávají práci a starosti těm, 
kterým to vadí a nakonec to jdou uklidit, a hlavně tím zadělávají na hygienické problémy. 

Milí pejskaři. Pěkně Vás prosíme, pokud už vodíte svého psa na vyvenčení na veřejné prostory, 
tak po něm prosím ukliďte. Pokud je mi známo, tak Vám na Vašich pozemcích u Vašich domů, 
taky nikdo cizí nic ošklivého a zapáchajícího nezanechává (zatím…). 

Petr Jeništa 

ČISTÁ ROZKOŠ 
V sobotu 5. dubna dopoledne proběhne druhý ročník uklízení pobřeží vodní nádrže Rozkoš. Na 

akci se podílí všechny pobřežní obce, Povodí Labe, Rybářské organizace působící na přehradě a 
ornitologové. Je jasné, že uklízí ti, kteří nepořádek nezpůsobili, ale jinak to nejde. Vloni bylo na 
březích vidět, že takováto akce má smysl a letos snad už nepořádku bude méně. Z naší obce se 
chystají myslivci a hasiči a přidat se může kdokoliv další. Pytle zajistíme a odpad odvezeme. Hlaste 
se na práci. 

 

PODĚKOVÁNÍ UČITELKÁM MŠ VE VELKÉ JESENICI 

Ve vyzdobené tělocvičně vánočními ozdobami se 11. Prosince konala vánoční besídka. 
Účinkovaly tam děti ze základní a mateřské školy ve Velké Jesenici. Program byl pestrý a velice 
pěkný. Paní učitelka Nikola Chreňová tam představila svoje čertíky – předškoláky, kteří sklidili 
veliký potlesk. 

12. prosince mateřská škola pokračoval se svým programem ve své třídě, která byla svátečně 
vyzdobená a nechyběl zde ani vánoční stromeček. Pod stromečkem čekalo na děti překvapení. Byly 
tam zabalené dárky (na tyto dárky přispěli rodiče), které však mohli rozbalit až po úspěšném 
vystoupení. 

Děti se zaujetím zpívaly národní písně, vánoční koledy a také tancovaly. 
Obdivovali jsme práci p. učitelek, které dokázaly malé, ještě ani tříleté děti udržet v soustředění a 

předvést dokonale to, co se naučily. 
Děti ve zdejší školce jsou šťastné. Paní učitelky – tety je dovedou zaujmout a zaměstnat tak, že 

jsou spokojené a navíc se naučí mnoho potřebného pro život. 
Účastnily se s nimi drakiády, navštívily knihovnu v Jaroměři a v letošním roce viděly i dvě 

divadelní představení. 
Za to vše je potřeba poděkovat p. učitelkám. Zejména vedoucí MŠ Markétě Plašilové DiS paní 

učitelce Bc. Denise Holbíkové a paní učitelce Bc. Nikole Chreňové. Nelze však opomenout ani 
práci školnice Jany Vackové. Myslím si, že málokde mají takovou pracovnici. Nejen že vzorně 
vykonává svojí práci, ale má i výborný vztah k dětem a děti jí mají velice rády. 

Na vánoční besídku se přišla podívat i paní učitelka Červenková, která ve zdejší školce pracovala 
ve funkci vedoucí MŠ. Vystoupení dětí MŠ si nenechala nikdy ujít a sledovala jej s dojetím. 

Závěrem již lze jen napsat, že vánoční besídky MŠ a ZŠ ve Velké Jesenici byly velmi pěkné, 
rodičům se velice líbily a všichni odcházeli spokojeni. 
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Paní učitelkám patří velké poděkování za nácvik vánočních programů a zároveň za velmi dobrou 
pedagogickou práci. 

Ing. Eva Stolinová 

ŘÁD ZLATÉ VAŘEČKY 
„Řád zlaté vařečky“ toto vyjádření pronesl stálý odběratel obědů ze školní jídelny ve Velké 

Jesenici. Tento názor zastávají všichni, kteří se ve školní jídelně stravují i ti, kteří si odnášejí v 
jídlonosičích obědy domů. Obědy jsou velice chutné a určitě by se lehce vyrovnaly obědům 
nejlepších stravoven. I děti jsou spokojené a chutná jim tak, že si chodí velmi často přidávat. Chtěli 
bychom poděkovat našim kuchařkám Janě Hladíkové - Náglové a Nadě Lukáškové za výborné 
obědy s vyjádřením plné spokojenosti. 

Ing. Eva Stolinová 

BUDE SE KONAT 
  5. 4. – Čistá Rozkoš,  
14. 4. – velikonoční vazba,  
30. 4. -  Pálení Čarodějnic,  
10. 5. – výlet zahrádkářů 

dále fotbaly mužů i mládeže – žáci budou letos hrát své domácí zápasy před nedělními mistráky 
mužů, takže choďte na fotbaly dřív. Přípravka, Qiã� GUXKê� POiGHåQLFNê� IRWEDORYê� WêP, zatím 
termíny zápasů nemá. 
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  TROCHU Z HISTORIE 
    V dnešním příspěvku se znovu po delší době vrátíme trochu do historie naší obce a jejího okolí 

a opět si něco povíme o vývoji náboženského vyznání mezi našimi předchůdci. V minulých dílech 
jsme si vyprávěli o tom, jak byli naši předci nuceni přistoupit ke katolickému náboženství a 
jakékoliv jiné vyznání bylo u nich provázeno tresty a někdy i vězením. Mnozí raději opustili 
rodnou vlast, jen aby nemuseli přestoupit k jiné víře. Někteří zase přistoupili na katolickou víru jen 
zdánlivě, ale uvnitř tuto víru neuznávali. 

   Náboženské nepokoje vyvrcholily Opočenskou bouří roku 1732. Potlačením této bouře a 
pronásledováním viníků se vrchnosti podařilo vymýtit mezi svými poddanými veřejné uznávání 
jiného náboženství než katolického.  

 Když v roce 1781 Josef II. vydal toleranční patent a tím zaručil svobodu náboženského vyznání, 
byl už lid v naší obci přivyklý víře katolické a nenastaly v tomto ohledu žádné změny. 

      Další obrat nastal až po skončení 1. světové války. 
V průběhu 1. světové války sloužila totiž katolická církev v Rakousku – Uhersku výhradně 

panujícímu rodu Habsburků a tím i válce. Modlila se za vítězství, světila zbraně, děla i zákopy, 
povzbuzovala vojíny k nadšenému boji s nepřáteli a ani jednou nepřipomněla v tuto dobu lidu a 
vojsku 5. přikázání – Nezabiješ!  

   Některá vítězství Rakouska – Uherska byla oslavována děkovnými bohoslužbami a církev se 
nebránila ani odevzdání posvěcených zvonů na ulití nových děl k dalšímu zabíjení.  

   Všichni rozumní lidé, kteří to pozorovali, stávali se z tohoto důvodu ve víře vlažnější, jakkoliv 
byli předtím zapálenými katolíky. To se stávalo hlavně u vojínů, kteří se vraceli z fronty, kde byli 
přímými svědky válečného zvěrstva, posvěceného církví. Mezi lidem zavládla častá náboženská 
lhostejnost a nechuť zúčastňovat se církevních úkonů.  

   To si uvědomovala i část českého katolického kněžstva, sdružená v Jednotě duchovenstva a 
rozhodla se po válce, kdy naše země opět získala svobodu, ozdravit poměry v církvi. 

   Své požadavky zformulovali do několika bodů, z nichž nejdůležitější byly například 
demokratická zpráva církve volbou biskupů i kněžstva za účasti lidu, zavedení českého jazyka do 
veškeré bohoslužby, úprava studia kněžského dorostu a zdobrovolnění kněžského celibátu. 

   Tento program předložila Jednota papeži a žádala o schválení reforem. Nutnost reforem 
obhajovala obavou, že u nás dojde k duchovnímu rozvratu, protože již při posledním sčítání lidu se  
750 tisíc označilo jako bez vyznání.  

Pokud nedojde k určitým změnám v církvi, bude tento počet stále narůstat.  
Papež však prohlásil, že nikdy nestrpí, aby si kněžstvo osobovalo právo na nějaké reformy, a 

nikdy se nestane, aby byl celibát zrušen. Nad Jednotou pak pronesl soud, aby byla zrušena. List s 
tímto vyjádřením obdržel pražský arcibiskup 3. ledna 1920. 

8. ledna 1920 se sešlo kněžstvo Jednoty v Národním domě na Smíchově. Bylo přítomno 215 
reformistických  římsko- katolických kněží. 

 Po vzrušených debatách, zda poslechnout doporučení papeže, bylo přikročeno k hlasování. Z 
přítomných 215 kněží 140 hlasovalo pro vytvoření nové církve. Předseda Klubu reformního 
duchovenstva Dr. Farský přečetl připravený návrh organizačního řádu nové církve, který byl ihned 
schválen. 
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  Provolání bylo uveřejněno v novinách a 11. ledna 1920 veřejně vyhlášeno v Mikulášském 
chrámu na Starém Městě v Praze při českých bohoslužbách, které sloužil Dr. Karel Farský.  

Tak došlo k založení církve československé. 
Mezi aktivními členy reformního duchovenstva byl i jaroměřský kaplan Alois Kuřík, s nímž 

přestoupila do československé církve polovina jaroměřských měšťanů. 
 O tom, jak se vše vyvíjelo přímo v naší obci a jejím okolí, si povíme zase někdy příště.    

  SOUČASNÉ DĚNÍ V OBCI 
Zastupitelstvo obce se sešlo v tomto roce zatím jednou a to 26. 2. 2012 na svém pravidelném 

zasedání. 
Na programu jednání bylo hlavně projednání a schválení rozpočtu na tento rok a rozpočtový 

výhled na roky 2015 – 2018.  
Zastupitelé byli také informováni o probíhajících kontrolách hospodaření za loňský rok 

pracovnicemi Krajského úřadu a zároveň o proběhlé kontrole čerpání dotace na uskutečněné 
veřejné osvětlení v našich obcích. 

Dále byla schválena Dohoda o spolupráci s Městskou knihovnou Jaroměř na provoz naší 
knihovny. 

 Knihovna v naší obci je pro každého otevřena vždy v pátek od 17 hodin a zájemci mohou využít 
služeb paní Jeleny Mervartové a zapůjčit si kteroukoliv knihu z naší nabídky nebo použít bezplatně 
internet, který je v knihovně k dispozici. 

  V neposlední řadě byly projednány záležitosti týkající se každodenního provozu obce, včetně 
možnosti získat dotaci na veřejně prospěšné práce. 

       MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ   
Členové mysliveckého sdružení „ Ples“, které je činné v naší obci, se sešli na výroční členské 

schůzi, která se konala 22. 2.2014 v restauraci U Kulaté báby v Josefově. Zde měli možnost 
vyhodnotit svou činnost v loňském roce a podebatovat s přáteli z okolních mysliveckých sdružení. 

 Další akcí, kterou uskutečnili, bylo přátelské posezení pro členy a jejich partnerky, které se 
konalo 8. 3. 2014 v Rybárně na Starém Plese.  

 Naši myslivci pro nás připravili bohaté občerstvení a mile překvapili i květinou pro přítomné 
ženy. Společně jsme poseděli a prožili tak příjemné téměř jarní odpoledne. 

  SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
    Také místní hasiči se sešli  na výroční členské schůzi, aby zhodnotili svou činnost v loňském 

roce a naplánovali akce pro rok letošní. První z nich uskutečnili v pátek 14. března. Sešli se, aby v 
rámci brigády posbírali a odvezli k likvidaci odpadky, které se opět nashromáždily v příkopech 
cest, vedoucích k naší obci. Doufejme, že pořádek podél cest nějakou dobu vydrží a nebude někoho 
nezodpovědného opět lákat k odhození něčeho, co nepotřebuje. 

Touto cestou bych chtěla místním hasičům za tuto činnost poděkovat. 
 

                                 Přeji Vám všem příjemné prožití jarních dní 
 

                                                                               Mgr. Alena Cejnarová 
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Starosta: MVDr. Vladimíra Jarkovská e-mail: obec@obecrikov.cz 
Místostarosta: Josef Petráček a Jan Vrzáň tel: 491 453 240 

ROZPOČET NA ROK 2014 
Na veřejném zasedání 29. 1. 2014 schválilo zastupitelstvo obce Říkov rozpočet na rok 2014 s 

příjmy 2.667.570,- Kč a výdaji 3.354.470,- Kč. Do financování příjmové části bude zapojen 
přebytek z minulých let ve výši 1.079.900,- Kč.  V letošním roce zastupitelstvo naplánovalo 
dokončení infrastruktury v lokalitě Nad Mlýnem, bude se projednávat nový územní plán a na 
dětské hřiště se umístí nové herní prvky. 

 

DĚTSKÝ KARNEVAL 
    Dne 1. 2. 2014 se v 

odpoledních hodinách uskutečnil 
na Obecním úřadě v Říkově 
dětský karneval. Akci pod 
hlavičkou TJ SOKOL Říkov 
zorganizovala, tak jako již po 
několikáté, Bc. Věra Vaňková, 
která pro děti připravila program. 
Občerstvení na baru pro přítomné 
zajišťovaly paní Alena Petráčková 
a Eva Maryšková. V příjemném 
prostředí za doprovodu rodičů 
mohly tak děti strávit celé 
odpoledne, které bylo různými 
hrami doslova nabité.  Zhruba 
pětadvacet dětí bude mít na toto 
odpoledne pěkné vzpomínky.   

 

LOUTKOVÉ DIVADLO POPRVÉ V ŘÍKOVĚ 
     Zastupitelstvo obce uspořádá pro nejmladší obyvatele obce dne 29. března 2014 v 

odpoledních hodinách představení Boučkova loutkového divadla z Jaroměře, které představí svoji 
hru Kašpárek a princezna. 

 

PRODEJ PARCEL K VÝSTAVBĚ RODINNÝCH DOMKŮ 
Obec Říkov nabízí v lokalitě Nad Mlýnem k výstavbě rodinných domků volné parcely. Současně 

upozorňuje, že došlo k rozdělení některých větších parcel na parcely menší. Bližší informace lze 
získat na OÚ v Říkově nebo na shora uvedeném e mailu či telefonním čísle 724 184 504. 

 
                                                                      Jaroslav JARKOVSKÝ 
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Starostka: Ing. Jitka Slezáková e-mail: obec.jasenna@tiscali.cz 
Místostarosta: Josef Hlávko tel: 491 881 151 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
 V sobotu 4. 

ledna 2014 proběhla 
v naší obci Tříkrálová 
sbírka. Čtyři skupiny 
malých koledníků 
vybraly v Jasenné 
krásných 11. 641,- 
Kč. Celkově se vybralo 
v Jaroměři a okolí 
překvapivých 
190.718,- Kč a 52 
Euro. Z výtěžku si 
65% ponechá Domov 
sv. Josefa na pořízení 
nového výtahu pro 
klienty a na nákup 
zdravotnického 
materiálu. Děkujeme 
všem, kdo přispěli na 
obnovu technického 
vybavení v Domově 
sv. Josefa v Žirči.             

UKONČENÍ PLESOVÉ SEZÓNY 

 
Plesovou sezonu zahájil 18. 1. 2014 tradiční zahrádkářský ples, 

který byl pěkný s pečlivě připravenou tombolou. Škoda jen, že 
přišlo málo návštěvníků. Účast byla přibližně jako vloni, tj. asi 70 
lidí. V sobotu 31. ledna 2014 se konal hasičský ples, který se 
hasičům opravdu vydařil. Plesu s bohatou tombolou se letos 
zúčastnilo asi 200 lidí. Školní ples ZŠ a MŠ v sobotu 15. 2. 2014 
byl s bohatou tombolou také velmi pěkný. Ke zpestření jistě 
přispělo i předtančení dětí z mateřské školy a vystoupení dětí ze 
základní školy. Letos bylo asi 130 spokojených návštěvníků 
tohoto bálu. Plesová sezóna byla zakončena sokolskými 
šibřinkami 1. března 2014 a nedělním dětským karnevalem 2. 3. 
2014, o nichž se dočteme níže v článku TJ Sokol Jasenná. 
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CO OBEC REALIZOVALA V ROCE 2013 
5HNRQVWUXNFH� YHĜHMQpKR� RVYČWOHQt� ± v říjnu 2013 provedla firma Jiřího Kristy z Rožnova 

výměnu stávajících lamp veřejného osvětlení za diodové úsporné osvětlení LED za 531.618,- Kč se 
zárukou 5 let. Na tuto akci jsme získali dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu přes 
Místní akční skupinu Mezi Úpou a Metují ve výši 306.956,- Kč, z vlastních finančních prostředků 
uhradila obec 224.662,- Kč. Jednalo se o výměnu celkem 77 lamp, z toho 73 svítidel bylo 30 W a 4 
svítidla 70 W.  
=EXGRYiQt�YHĜHMQpKR�RVYČWOHQt�PtVWQt�NRPXQLNDFH�X�þS�����������D�����– jedná se o rozšíření 

stávajícího veřejného osvětlení do ulice za Samkovými čp. 216 k Hejnovým čp. 189. Byly osazeny 
2 nové sloupy veřejného osvětlení a na nich se umístily svítidla LED. Akci prováděl v říjnu 2013 p. 
Martin Seidl z Českého Meziříčí za cenu 67.370,- Kč.  
1RYp�UR]KODVRYp�]DĜt]HQt�QD�REHFQtP�~ĜDGČ�– v září 2013 bylo nainstalováno nové rozhlasové 

zařízení pro hlášení místního rozhlasu a byl zpracován digitální povodňový plán obce. Na tento 
varovný a vyrozumívací systém a digitální povodňový plán jsme získali dotaci přes Místní akční 
skupinu Mezi Úpou a Metují, finanční podíl obce činil 15 %, tj, 108.140,- Kč. Akci prováděla firma 
COLSYS z Kladna. 
1RYi� YUDWD� X� KDVLþVNp� ]EURMQLFH� – v červenci 2013 firma p. Slavomíra Čemana dodala a 

nainstalovala dvoje nová lamelová vrata do hasičské zbrojnice za 98.540,- Kč. 
1RYi�FKODGLFt�YLWUtQD�Y REFKRGČ�þS�����– v červenci 2013 jsme pořídili velkou chladící vitrínu 

do obchodu za 93.702 Kč, čímž jsme přispěli k lepšímu vybavení našeho obchodu.  
2SUDYD� VRXVRãt� 1DQHEHY]HWt� 3DQQ\� 0DULH ± pan Petr Tomáš z Nového Města nad Metují 

provedl v srpnu 2013 opravu stávajícího kamenného sousoší Nanebevzetí Panny Marie před č.p. 
96, z něhož byly odcizeny v roce 2004 čtyři sochy. Po navrácení těchto soch byly sochy opraveny a 
opět vráceny do sousoší. Obec uhradila za kompletaci a opravu sousoší částku 35.000,- Kč. 
6WDYHEQt� SUiFH� QD� E\WRYpP� GRPČ� þS�� ��� – byly dokončeny hlavní nosné zdi a postaveny 

komíny pro všechny tři byty. Práce jsme prováděli svépomocí.  
9\ãWČUNRYiQt�FHVWLþHN�QD�KĜELWRYČ�– obecní pracovníci provedli vybrání hlíny podél pomníků a 

vysypání cestiček a volných prostranství mezi hroby štěrkem, pořízení štěrku stálo 15.000 Kč. 
Zatím byla provedena jen severní strana hřbitova mezi bránami. Pokračovat na jižní straně hřbitova 
se bude v letošním roce.  
=Ĝt]HQt�EH]SHþQRVWQtKR�SĜHSDGX�QD�QiGUåL�ýDSiN�± v říjnu 2013 zřídili obecní pracovníci na 

odtoku z požární nádrže Čapák bezpečnostní přepad pro případ velkého přívalu povrchových vod 
z polí za zahradnictvím do vodní nádrže 
3URþLãWČQt� NDQDOL]DFH� ± po červnových povodních jsme provedli pročištění kanalizačních 

potrubí a šachet. Zároveň jsme dohledávali zaasfaltované kanalizační šachty a osadili jsme je dekly, 
abychom je mohli průběžně čistit a kontrolovat.  
9\EUiQt�QiKRQX�]D�&KDOXSRYêPL�þS������± p. Čeněk nám vybral náhon za čp. 170, do něhož je 

napojen odpad z Čapáku a který je sveden do jasenského potoka 
9\EDYHQt�SUR�]iVDKRYRX� MHGQRWNX�6'+�,,,� ± z Královéhradeckého kraje jsme získali dotaci 

102.820 Kč na vybavení našich hasičů, kteří zasahovali u povodní. Za tyto peníze se pořídila 
motorová pila, kalové čerpadlo, lano, hadice, ochranné pomůcky pro hasiče – obleky, boty a 
rukavice.  
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2SUDYD� WHFKQLN\� QD� ~NOLG� REFH� D� ~GUåEX� YHĜHMQp� ]HOHQČ� ± pravidelné a běžné opravy a 
udržovací práce na multikáře, rideru, pojezdových sekačkách a křovinořezech.  
 

INFORMACE O PLÁNOVANÉ KANALIZACI 
 Během měsíce dubna 2014 by měla být podepsaná smlouva se Státním fondem životního 

prostředí o poskytnutí dotace na akci Čisté Labe z Jaroměřska na zbudování oddělené splaškové 
kanalizace v obcích Jasenná, Šestajovice, Rychnovek a Dolany.  

Po podpisu smlouvy bychom v sále Restaurace Na Křižovatce uspořádali informativní schůzku 
občanů se zástupci dodavatelské firmy BAK Trutnov a CGM Czech, kteří by podali bližší 
informace o postupu výstavby kanalizace v Jasenné. Termín konání schůzky by byl upřesněn a 
vyhlášen v místním rozhlase.  

Předběžně firma předpokládá, že by se s výstavbou v Jasenné začalo již v květnu 2014, kdy by 
nastoupily 3 pracovní party, které by současně pracovaly na třech úsecích hlavní stoky kanalizace 
ve směru od Šestajovic do středu obce. Jedna pracovní parta by průběžně realizovala veřejné části 
přípojek až pro rozdělovací šachtu na hranici soukromého a obecního pozemku.  V roce 2014 by se 
tak měly zbudovat asi dvě třetiny hlavní stoky včetně veřejné části přípojek. V roce 2015 by se 
dokončovala kanalizace a v květnu a červnu by se napojovaly přípojky. 

 
Ing. Jitka Slezáková 

REKONSTRUKCE KLUBOVNY A SKLADU SPORTOVNÍHO NÁŘADÍ - 
ČERVENÝ DOMEČEK 

 
 Již v září 2013 získala TJ Sokol Jasenná dotaci přes Místní akční skupinu Mezi Úpou a 

Metují na akci 
s názvem 
„Revitalizace 
klubovny a skladu 
sportovního 
nářadí“. 
Zrealizované 
výběrové řízení 
vyhrála firma 
Tesařství a 
pokrývačství 
Martin Holeček. 
Díky mírnému 
zimnímu počasí 
byly práce na 
známém 
„červeném 
domečku“ 
zahájeny počátkem 
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roku 2014. Postupně proběhla likvidace poškozeného opláštění i interiéru a vyklizení objektu. Do 
této doby byly provedeny následující práce: oprava podlah, zateplení, elektroinstalace, 
vyvložkování a oprava komínu, výměna venkovních dveří, venkovní opláštění včetně nátěrů, nové 
vnitřní dřevěné obložení, drobné opravy zastřešení a půdního prostoru. Práce nadále plynule 
pokračují bez větších stavebních či jiných komplikací. Celá rekonstrukce bude provedena do konce 
června 2014.  
                                    

SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY A DĚTSKÝ KARNEVAL 
 Každoročně zahajuje TJ Sokol Jasenná svou aktivitu Sokolskými šibřinkami, které mají 

tradiční termín a konají se vždy první březnový víkend. Letos se uskutečnily hned  
1. března. Námětem celého večera byly pyžama (návrat k tématickému ladění šibřinek, které ale 
není podmínkou účasti). Bohužel se v tento den sešlo asi pět akcí v okolních obcích, které 
zapříčinily menší účast. I přesto byla tradice plného sálu zachovaná, což doufejme, svědčí o 
oblíbenosti této tradičně organizované akce. Celkový počet 156 platících návštěvníků (63 masek) 
rozhodně nemohl zůstat bez povšimnutí. Zamaskovaní účastníci oslňovali nejen ve vkusných 
pyžamech, ale i v dalších originálních maskách. O půl desáté bylo připraveno předtančení zajištěné 
taneční skupinou Yasmin. K tanci a poslechu opět zahrála hudební skupina Brillant band, na jejíž 
účast se těšíme i v dalším roce.  

 Karnevalovým veselým se pokračovalo i další den, tentokrát v kolektivu cca 60 dětí 
nejrůznějších věkových kategorií. Letošní dětské odpoledne zpestřili hravými soutěžemi, tancem a 
dobrou náladou Králíci z klobouku (Dita Frisová, Zuzana Polednová). Hudebně akci zajistila 
dobrovolnice Karolína Rolečková. Doufáme, že všechny děti si karneval užily a odnesly si kromě 
rozdávaných 
sladkostí i příjemné 
a veselé zážitky. 

 Šibřinky a 
dětský karneval 
patří k náročnějším 
akcím, co se týká 
organizace. 
Zajištění 
bezproblémového 
chodu, výzdoby a 
čistoty sálu po oba 
dny není vůbec 
jednoduché. Proto 
si dovolím na závěr 
poděkovat všem 
členům TJ Sokol 
Jasenná i dalším 
dobrovolníkům, 
kteří se podíleli na 
přípravách i 
následném úklidu. 
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SPORTOVNÍ SOBOTA 
 V sobotu 8. března uspořádala sestra Marcela Týčová příjemný den pro nadšence a 

přátele sportu. Po období zimního klidu to byla jedna z prvních sportovních aktivit před začínající 
sezónou. Nechyběl samozřejmě volejbal a doplňkový badminton. Polední menu bylo zajištěno 
z jaroměřské pizzerie. Celý den byl doprovázen pohodovým sportovním duchem a dobrou náladou. 
Závěr patřil příjemnému posezení v hospůdce na letišti a dále v Jasenné. Přestože účast nebyla 
příliš vysoká, lze tuto akci hodnotit jako zdařilou. Doufáme, že elán organizátorů neopadne a 
uspořádají i další ročník v následujícím roce. 

 

KONDIČNÍ CVIČENÍ V JASENNÉ 

 
 Od července 2014 bude zahájeno kondiční cvičení, které vzniká z iniciativy bratra 

Miroslava Adama. Tato sportovní aktivita je určena nejen pro členy TJ, ale i pro zájemce z široké 
veřejnosti. O zahájení budou včas podány potřebné informace. 
 

POZVÁNKA NA DALŠÍ AKCE TJ SOKOL JASENNÁ 

 
• 5. 4. 2014 XIII.ročník turnaje ve stolním tenisu o putovní pohár 
  - místo konání: sál Restaurace Na Křižovatce, sál Kulturního domu     
• 30. 4. 2014 Stavění májky, Pálení čarodějnic 
  - místo konání: sportovní areál TJ Sokol Jasenná 
 
• 17. 5. 2014 Mini ROCK FEST 
  - koncert 3 - 4 amatérských hudebních skupin 
  - místo konání: sál Restaurace Na Křižovatce 
 
• 7. 6. 2014  Volejbalový turnaj smíšených družstev 
  - místo konání: sportovní areál TJ Sokol Jasenná 
  

       Mgr. Zuzana Polednová  
                                                                         jednatelka TJ Sokol Jasenná 
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MASOPUST 2014 V BOHUSLAVICÍCH 
Oslavy masopustu byly vždy 

společenskou záležitostí a lidé 
se při nich dobře bavili. 
Písemnými zprávami jsou 
doloženy ze 13. století, ale 
jejich původ sahá 
pravděpodobně mnohem dál 
do minulosti. Masopust je ve 
srovnání s ostatními zvláštní 
svátek. Oblíbily si ho všechny 
vrstvy obyvatel, od 
nejchudších až po panovníky. 
Ve městech i na venkově se od 
středověku organizovaly 
taneční zábavy a průvody 
masek. Se zábavou souviselo i 
dobré jídlo. Pod názvem Masopust se skrývá celé období od Tří králů až do začátku postní doby. 

 
A nám se rok s rokem sešel a opět je tu svátek pro všechny: MASOPUST, který obec pořádá po 

několikaleté odmlce a od roku 2011 se stal tento svátek tradicí, která se snad bude v příštích letech 
dál rozvíjet. Průvod masek naší obcí procházel dne 1. března 2014 v doprovodu hudby a 
bezpečnost zajišťovaly zdejší hasiči.  Alegorický vůz v podobě nazdobeného obecního traktůrku 
oddaně a bez kapičky alkoholu kočíroval Pavel Novotný. Trasa obcí měřila necelých 9 km a spolu s 
dospělými tuto trasu absolvovaly i místní děti. Zájem o toto rejdění masek rok od roku stoupá, 

včetně přihlížejících a v 
neposlední řadě 
nadšených lidiček, kteří se 
na průvod masek 
připravují a mají vždy u 
svých domů již 
připraveny stoly a stolky s 
pohoštěním, patří jim 
velké poděkování. Mezi 
maskami byl v oblečku 
Červené karkulky starosta 
obce a jako správná 
karkulka měl košík plný 
dobrot od místních 
hospodyněk, na které mu 
chodily a mlsaly všechny 
pohádkové bytosti, např. 
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šašek, vodník, medvěd, zlaté slunce, k překvapení všech i kůň jedl sladké a občas přilétla i nějaká 
ta včelka a ostatní maškary, které rejdily a rejdily až  dorejdily do místní hospůdky, kde 
pokračovalo masopustní veselí, hrálo a tančilo se do pozdních večerních hodin. 

Účastníci masopustu všem příznivcům děkují za vstřícnost. 
 

Iva Rohlenová 

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ, PLÁNOVANÝCH PRO DRUHÉ 
ČTVRTLETÍ 2014 V BOHUSLAVICÍCH. 

Dne 17. dubna 2014 od 19.30 hod. se koná v evangelickém kostele koncert ke 100.  výročí 
narození pana Františka Krahulce, učitele a sbormistra z Nového Města nad Metují.  Na koncertě 
vystoupí pěvecký sbor, složený pouze k tomuto jubileu z žáků a členů sborů vedených panem 
Františkem Krahulcem pod vedením paní Dany Ludvičkové, roz. Pilzové. 

Ve středu 30. dubna přiletí na sokolskou zahradu rej čarodějnic spojený s pálením ohně a 
zakončený ohňostrojem.  Na akci bude zajištěno občerstvení i reprodukovaná hudba. 

Ve  dnech  27. – 30. dubna se zúčastní již po třetí dvě bohuslavické umělkyně společně s umělci 
z Nové Paky a polských Pieszyc malířského plenéru v Nové Pace, zakončeného 1. května vernisáží. 
Obrazy, které vzniknou na tomto plenéru, budou vystaveny v Bohuslavicích u příležitosti česko-
polských dnů kultury. 

Od 20. května 2014 bude v evangelickém kostele nainstalována výstava spiritismu, spojená s 
presentací katalogu. 

V sobotu 24. Května od 13 hod. bude uspořádán na sokolské zahradě Den dětí a sportu za účasti 
dětí z Nové Paky a Pieszyc. Tato akce je pořádána podruhé a postupně zřejmě nahradí Pohádkový 
les, pořádaný dlouhá léta na Králíčkově kopci.  

V neděli 25. května se opakovaně uskuteční v evangelickém kostele akce Noc kostelů.  
Kromě akcí pořádaných v Bohuslavicích se zúčastní  13.5. – 15. 5. 2014 bohuslavické děti  

výměnného pobytu dětí, kde budou společně s dětmi z Nové Paky a Pieszyc poznávat kraj 
Novopacka.  

Obec Bohuslavice se zúčastní  30 - 31. 5. 2014 Ochutnávky a presentace regionální polsko-české 
kuchyně v Nové Pace, kde bude presentovat bohuslavické speciality. 

V sobotu 14. června proběhne na sokolské zahradě již tradiční akce česko-polské dny kultury s 
bohatým programem za účasti hostů a účinkujících z Nové Paky a Pieszyc, spojenou s výše 
zmíněnou výstavou obrazů v Orelně.  

Týden poté dne 21. června pořádá SDH okrskovou soutěž O pohár starosty na sokolské zahradě.  
Současně s těmito akcemi se Bohuslavice opět zúčastní akcí pořádaných v rámci dotačních titulů 

ve spřátelených městech -   7. června nočního pochodu  Bielawa – Pieszyce, 15. června Dnů města 
Pieszyce, spojených s kulturní a sportovní presentací s účastí naší přípravky malých hasičů pod 
vedením paní Jany Herzigové a 21. června 2014 Slavností slunovratu v Nové Pace opět s účastí 
naších, dnes již populárních malých hasičů. 

Všechny zmíněné akce, pořádané v Bohuslavicích budou včas plakátovány a již dnes zveme 
všechny příznivce a zájemce o dobrou zábavu k účasti.      

      Vlastimil Nývlt 
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VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, 

 
Přilétlo jaro a letos to ani nebylo příliš zdaleka. Zima byla teplá a vlídná, a pokud není člověk 

zrovna vášnivý milovník zimních sportů, tak si nemohl nijak naříkat. Mnoho z nás si několikrát v 
zimě povzdechlo, kdyby to tak chtělo vydržet až do jara. A ejhle ono to snad už vydrží. Krása., sice 
sucho, ale krásně.  Mnozí z nás už mají za sebou i první venkovní opékání a to je půlka března. 
Před rokem touto dobou bylo v noci kolem -8° C a na Ostravsku sněžilo. Takže Jaro vítej a už tu 
zůstaň. 

 
V zrekonstruované kulturní místnosti jsme sledovali napínavé souboje zimní olympiády na 

velkém plátně a starosta se postaral i o nezbytné občerstvení, abychom při té námaze netrpěli žízní, 
hladem či jiným nedostatkem, za což mu patří velký dík. I jinak se zatím dařilo využít prostor v 
„kulturce“ pro zábavu. Několik ping-pongových turnajů přes zimu tvořilo v zimě náplň několika 
víkendových dní. 

 
Ministerstvo vnitra ČR zaregistrovalo ke dni 12. 12. 2013 občanské sdružení Kubb Vršovka, 

takže aktuální mistři republiky mají již i oficiální klub. Jejich cílem je mimo jiné propagace tohoto 
sportu, nábor nových hráčů zlepšování úrovně atd. Případní zájemci mohou navštívit stránku 
https:/www.facebook.com/kubbklubvrsovka. 

 
Tím pro dnešní den končíme a doufáme, že krásné jaro se přeloupne do krásného léta a tento rok 

si sluníčka opravdu užijeme. 
Daniel Holba a Ladislav Marek 
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PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ VE ŠKOLE 
     Projektové vyučování mají žáci naší školy moc rádi. Tentokrát probíhalo na téma „Zimní 

olympijské hry v Soči“. Naším cílem bylo nejenom seznámit žáky s místem konání ZOH, se 
zimními sporty, ve kterých se na olympiádě soutěží, ale i s českými sportovci, národní hrdostí a 
pojmem fair play. 

     Žáci sledovali celou olympiádu s velkým zájmem. Na interaktivní tabuli jsme si pouštěli 
krátké spoty, seznámili se pomocí Google Earth s tím, kde se Soči nachází. 

     Zajímavá byla také matematika, jejíž cílem byly ZOH v číslech. Děti vymýšlely a počítaly 
slovní úlohy, například o tom, na který hokejový zápas přišlo více fanoušků, porovnávaly časy 
Martiny Sáblíkové s ostatními soupeřkami nebo časovou ztrátu na zlatou medaili českých 
biatlonistů. 

     Nádherná byla i hodina tělocviku, kdy paní učitelka připravila zimní disciplíny v tělocvičně. 
Probíhaly závody v biatlonu, při kterém si děti navlékly lyže vyrobené z kartonu, střílely do branky 
a běhaly trestná kolečka, nechyběl curling s gumovými kroužky a veselo bylo při soutěži se 
„čtyřbobem“. 

     Při pracovních činnostech žáci vyráběli hokejový stadión s hokejisty a ve výtvarce kreslili 
sportovce v různých 
disciplínách. 

     Jeden den jsme si na 
počest naší zlaté olympioničky 
nakreslili křídami knírky. Žáci 
je hrdě nosili celý den a 
odcházeli s nimi domů. 

     Zážitkem bylo předávání 
pololetního vysvědčení 
olympijskou výpravou, kdy se 
učitelský sbor převlékl za 
sportovce a pod olympijskými 
kruhy na stupních vítězů 
každému žákovi vysvědčení 
předal. 

     Aktivity spojené s 
olympiádou žáky velmi bavily. 

              
Mgr. M. Ježková, řed. školy 

ASTRONOMICKÝ KOUTEK – POHLED NA NOČNÍ OBLOHU 
Jako tradičně nám 20. března nastává jarní rovnodennost a začíná astronomické jaro. Letos 

přesně v 17:56 SEČ. Bohužel jarní obloha není zdaleka tak výrazná jako obloha v zimě. Na jaře se 
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Mléčná dráha nachází nízko nad severním obzorem a díváme se proto mimo rovinu naší galaxie. 
Není to ale na škodu, otevírá se nám tak výhled ke vzdáleným galaxiím. Při pohledu na noční 
oblohu jsou nejnápadnější tři hvězdy – Arktur, Regulus a Spika. Tvoří tzv. jarní trojúhelník, podle 
kterého se dá v této roční době dobře orientovat. Nejnápadnějším souhvězdím je mohutný Lev. 
Spojnice hvězd připomíná ležícího krále zvířat dívajícího se na západ. Jeho nejjasnější hvězda je 
modravě bílý Regulus. Nejjasnější hvězdou jarní oblohy je ovšem Arktur v souhvězdí Pastýře, svítí 
výrazně rudě.  

V březnu vrcholí období viditelnosti nejjasnější planety – Venuše, která vychází necelé dvě 
hodiny před Sluncem. V ranních červáncích Jitřenka vydrží na naší obloze až do září. Rudá planeta 
Mars bude od dubna pozorovatelná po celou noc. Nejkrásnější planeta Saturn vychází až po 
půlnoci, pozorování tedy bude spíš pro ranní ptáčata.  

Dnešní koutek uzavřeme vzpomínkou na prvního kosmonauta. Jurij Gagarin se narodil 9. března 
1934. Kdyby tragicky nezemřel v roce 1968 při letecké havárii, možná by se byl podíval na 
oběžnou dráhu vícekrát. A možná by se dožil i letošních osmdesátin. 

Nezbývá než popřát krásné jarní dny a jasnou noční oblohu.  
        Markéta Poláčková 

 

KARNEVAL V ČERNČICÍCH 
 Zima pomalu končí, ale karnevalový rej začal 22. 2. v budově tělocvičny v Černčicích. 

Čertíci, princezny, čarodějové a další se točili v tanci, který začal slavnostní promenádou a 
představováním masek. Hudba pomohla dětem překonat počáteční ostych a pak už se vesele 
tancovalo a soutěžilo. Zazněly sólové písničky, skákalo se v pytlích, házelo na šaška, prolézalo 
tunelem…Šikovní byli i rodiče. Běh koně tatínka s dítětem na zádech přes překážkovou dráhu 
sklidil velký potlesk, zvlášť když odměnou byl nejen pamlsek, ale i seno pro koníka. Všichni se 
bavili, až spustila poslední písnička. Nezbývá než všem poděkovat a těšit se příští rok na shledanou. 

ČTEME SVÝM DĚTEM 
 Říká se, že kniha provází člověka celým životem. Učitelky v mateřské škole v Černčicích 

čtou dětem skoro každý den ale tentokrát to bylo trochu jinak.A jak to všechno začalo?              
 Děti si přinesly na školní výstavku svoji oblíbenou knížku. Všichni jsme knihy prohlíželi, 
povídali si o nich a pak jsme se rozjeli do knihovny v Novém Městě n. M. Paní knihovnice nám 
ukázala nejen dětskou, ale i dospěláckou knihovnu. Děti mohly pohádky poslouchat, kteroukoli 
knižku si vybrat, osahat a v útulné koutku prohlížet. Barevné stolečky zase lákaly ke kreslení 
obrázků. Děti si odvezly plno krásných dojmůa taky omalovánky a záložku do vlastní knížky.               
Jjjj Pojďme oslovit mamínky a tatínky. Nápad byl na světě. Děti se těšily, kdo jim přijde 
přečíst pohádku do mateřské školy. Přivítali jsme nejen maminky, babičky, ale i tatínka. Maminky 
se přiznaly, že byly trošku rozechvělé a měly před celou skupinkou trému. Všechno nakonec dobře 
dopadlo. Ve škole si rodiče mohli zakoupit na prodejní výstavce knížku a jedna krásná Malované 
čtení se stala společným dárkem pro děti v mateřské škole.              
Společný zážitek byl neopakovatelný, věříme, že se čtení líbilo nejen dětem, ale i rodičům a za 
všechny děti děkujeme 

        
 v.uč.Brichová 
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MASOPUST 
     V úterý 4. března v 15 hodin jsme se sešli před školou. Chodili jsme po vesnici a rozdávali 

jitrnice a tlačenku s chlebem. Každému, kdo přišel otevřít, jsme popřáli hodně zdraví. Já jsem šla za 
vránu, kamarádka Lucka za Červenou karkulku a spolužačka za myšku. Dostávali jsme peníze do 
kasiček a sladkosti. Zakončení bylo u Plašilů. Pochutnali jsme si na čaji a cukroví. Potom jsme se 
rozešli domů. Co se vybralo, to poslouží na školu v přírodě, kam se chystáme jet, až nám budou 
opravovat školu. Nezapomeneme se rozdělit s mateřskou školou. Děkujeme všem, kdo přispěl. 

                                                                                         Jana Ježková, žákyně 4. ročníku 








