BOHUSLAVICE
Starosta: Jiří Tojnar
Místostarosta: Vlastimil Nývlt

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

DĚTSKÝ DEN V BOHUSLAVICÍCH.
V sobotu 2. června byla v rámci projektu „Kultura a
spolupráce se vyplatí nám všem“ registrační číslo CZ
11.4.120/0,0/0.0/15_006/0000080 oslav uspořádána u
příležitosti oslav Dětského dne akce pod názvem Pojď s
námi do pohádky. Akce proběhla za krásného slunečného
počasí za účasti místních dětí s rodiči, účastníků z
partnerských měst – 20ti dětí s doprovodem z polských
Pieszyc a 40ti dětí s doprovodem z Nové Paky. Celkem bylo
zaregistrováno 300 soutěžících včetně doprovodu, kteří
prošli celou trasu v prodlouženém pojetí proti
předcházejícím
ročníkům. Na osmi
stanovištích plnily pod
taktovkou pohádkových postav různé úkoly, které bvly v cíli
odměněny balíčkem sladkostí a, upomínkových předmětů. Na
sokolské zahradě měly
děti zdarma k disposici
kolotoč,
tvarované
nafukovací
balonky,
houpačky a trampolínu,
kde se mohly podle chuti
vyřádit. Po ukončení
obchůzky a občerstvení
shlédly vystoupení tanečního soboru děvčat z Nového Města
nad Metují, parkurového vystoupení chlapců taktéž z Nového
Města a účastnily se tanečního vystoupení pod vedením
Moniky a Markéty Tojnarových. Celá akce byla velmi zdařilá
i díky příznivému počasí.
Vlastimil Nývlt, místostarosta

„PRŮMĚRNÝ UČITEL VYPRÁVÍ. DOBRÝ UČITEL VYSVĚTLUJE.
VÝBORNÝ UČITEL UKAZUJE. NEJLEPŠÍ UČITEL INSPIRUJE.“
Tento citát kdysi dávno pronesl americký spisovatel Charles F. Browne a je až s podivem, jak
moc je aktuální, když hned dvě inspirující učitelky co nevidět opustí brány bohuslavické základní
školy a uzavřou tak jednu zásadní životní etapu.
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Řeč je o Mgr. Janě
Hladíkové a Janě Matoulkové,
pro které budou letošní školní
prázdniny už těmi posledními,
ať už ve funkci ředitelky učitelky anebo učitelky vychovatelky, jelikož obě
dámy odcházejí na zasloužený
odpočinek, při kterém se
namísto školních dětí budou
věnovat
už
jen
svým
vnoučatům.
Jana Hladíková uzavírá
učitelskou kariéru s více než
třiceti osmi lety pedagogické praxe. Není proto
překvapením, že jakožto nejzkušenější nejčastěji
učila právě ty nejmenší.
Na sklonku osmdesátých let nastupuje do
funkce ředitelky a vzápětí buduje základní školu o
pěti ročnících. Její působení lze jednoduše
zhodnotit úryvkem z poslední inspekční zprávy:
„Ředitelka školy zodpovědně a velice pečlivě plní
všechny své povinnosti, její způsob řízení lze
hodnotit jako velmi dobrý. Výrazným prvkem
školy je vstřícné, laskavé a kooperativní klima.“
Právě ve vytvoření silného a spolupracujícího
týmu, který zažil jednadvacet ministrů školství, se
nejvíce projevily manažerské schopnosti Jany
Hladíkové. Inspekční zpráva pak už jen uzavírá
slovy: „Kvalifikované učitelky a vychovatelky ZŠ
realizují velice kvalitní výchovně vzdělávací
proces a zájmovou činnost žáků.“ což je
vysvědčení s vyznamenáním, kterým se ne úplně
každý ředitel může pochlubit.
Pokud je Jana Hladíková vůdčí osobností,
chceme-li hlavou školy, tak Jana Matoulková je
bezesporu kulturním srdcem školy. Zcela unikátní
vztah k dětem v kombinaci s literárním a
hudebním nadáním dokázala přetvořit do akcí,
jako jsou pravidelné besídky ke Dni matek anebo
Broučkiáda. Nemluvě o nespočtu kroužků, které za svoji dvaadvacetiletou pedagogickou kariéru
vedla.
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Ve výčtu aktivit je třeba se zastavit i za branami školy a byla by škoda nevyzdvihnout alespoň
některé.
Oběma dámám totiž není cizí ani veřejná činnost. Jana Hladíková je nejdéle sloužící
zastupitelkou v historii obce. V zastupitelstvu zasedá permanentně od roku 1994 a na svém kontě
má už šestinásobné zvolení. Jana Matoulková vedla kandidátku Občanského fóra v roce 1990 a
podílela se tak na porevolučním rozvoji obce. Ještě jednou kandidovala, byť už jen na zadním a
takřka nevolitelném místě kandidátky, v roce 1998, kdy ji obrovský volební výsledek vynesl do
funkce místostarostky.
Obě pojí i hudební nadání. Jana Hladíková je dodnes aktivní členkou pěveckého sboru Kácov.
Jana Matoulková pak hrdou nositelkou odkazu sbormistra Františka Krahulce.
Společenská obětavost Jany Matoulkové by vydala na samostatnou knižní publikaci. V podstatě
nikdo v Bohuslavicích se tak výrazně nezasloužil o rozvoj kulturního dění, jako právě ona.
Jana Matoulková položila základy a po léta spoluorganizovala dnes již legendární Pohádkový
les, který zejména v devadesátých letech trhal rekordy v návštěvnosti, když pohádkově-naučnou
trasou přírodou procházely tisíce dětí s jejich rodiči či prarodiči. Nemluvě o participaci na
divadelních představeních, koncertech, dětských karnevalech či výletech, organizaci masopustu a
dalších aktivitách.
Po několik desetiletí svými články - obohacenými básničkami - otevírala vydání obecního
zpravodaje, kam přispívala i za další zájmové organizace, ve kterých působila.
V roce 1988 svědomitě převzala pomyslnou štafetu ve psaní bohuslavické kroniky, kde po sobě
zanechává ty nejkvalitnější záznamy.
Jana Matoulková se nikdy nevyhýbala ani společenské odpovědnosti. Vzhledem k jejím
řečnickým a spisovatelským dovednostem patří mezi okruh řečníků, kteří jsou s důvěrou
oslovováni, aby promlouvali na pietních aktech a posledních rozloučeních.
Je-li vhodné nejen začít, ale zároveň i skončit citátem, nabízí se jeden od Alberta Einsteina:
„Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat.“ Dovolím si
poděkovat za všechny, ve kterých tyto dvě renesanční dámy probudily onu radost tvořit a hlavně
poznávat.
Mgr. Milan Školník

KVĚTINOVÁ SOUTĚŽ ZNÁ SVÉ VÝHERCE!
Spolek přátel Bohuslavic uspořádal v průběhu měsíce června soutěž o nejrozkvetlejší dům. V
odborné porotě zasedly hned čtyři ženy. Za Spolek přátel Bohuslavic Gabriela Veselovská s Věrou
Netolickou a za profesionály zabývajícími se rostlinami, jejich prodejem a hlavně výzdobou - tzv.
floristy - Maruška Barabášová, ke které se připojila Lucka Rozínková.
„Hodnocena byla celková estetika a fantazie, tedy jak si kdo s květinami vyhrál, aby působily
reprezentativně. Stačilo jen, aby byly vidět buď ze silnice anebo z chodníku a v ten moment byla
nemovitost zařazena do soutěže“ okomentovala pravidla majitelka Floristiky Lucie z nedaleké
Vršovky.
Ceny výhercům, které věnovala akciová společnost AGRO CS Česká Skalice v podobě
speciálních květinových substrátů, následně předala předsedkyně pořádajícího spolku Alena
Školníková. „Květinovou soutěž jsme pojali jako překvapení, aby se nikdo nemohl připravit a ceny
tak skutečně obdrželi jen ti, kteří se o zvelebování svého obydlí pravidelně starají. Rozkvetlých
domů jsme v Bohuslavicích napočítali přes třicet. Vytipováno bylo několik favoritů, ze kterých
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nezávislé floristky vybraly prvních pět nejlepších. V příštích letech dáme příležitost i ostatním,
nabízí se totiž nejen soutěž o nejrozkvetlejší dům, ale i zahradu, těch je v Bohuslavicích také nemalé
množství“ doplnila hlavní organizátorka akce.
Vítězové prvního ročníku o nejrozkvetlejší dům:
1) manželé Timurovi
2) paní Marie Tomášová
3) pan Miroslav Jindra
4) paní Olga Richtrová
5) rodina Huškova
Absolutní vítězové Timurovi
Mgr. Milan Školník
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ČERNČICE
Starosta: Ladislav Tylš
e-mail: obeccerncice@seznam.cz
Místostarosta: Mgr. Markéta Poláčková, Milena Skalická
tel: 491 475 121
ŠKOLNÍ VÝLET DO MIRAKULA
Ve středu 30. května jsme jeli na školní výlet do Mirakula. Sešli jsme se ve tři čtvrtě na šest
na vlakové zastávce. Cestou jsme několikrát přestupovali, a když jsme konečně dorazili na místo,
byli jsme nedočkavostí celí bez sebe.
Na začátku nás upoutala nafukovací trampolína. Také jsme si vyzkoušeli velikánské
houpačky. Moc nás to bavilo. Prošmejdili jsme i podzemní chodby, které ústily vždy v nějakém
zajímavém hradě. Lezli jsme různými průlezkami, jeli jsme dlouhými tobogány. Prošli jsme i
naučnou stezku, kde jsme viděli rozklad papíru, lahví, skla nebo krabic od mléka.
Nakonec jsme se vyřádili ve vodním světě, kde jsme se příjemně osvěžili. Unavení, ale
dostatečně vyřádění jsme zvládli cestu domů vlakem. Nečekaná překážka na trati způsobila velké
zpoždění vlaku, a tak jsme byli rádi, že si pro nás rodiče přijeli auty do České Skalice. Musím říct,
že jsme si výlet moc užili a děkujeme rodičům za jejich pomoc.
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„HRAJME SI I HLAVOU“
Ve čtvrtek 21. června jsme se se žáky pátého ročníku vypravili do Hradce Králové, kde
katedra fyziky Univerzity Hradec Králové pořádala ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem již
11. ročník „Hrajme si i hlavou“. Akce je určena všechny, kteří si rádi hrají, přemýšlejí a bádají nad
záhadami světa kolem nás.
První věc, kterou jsme viděli, byly stánky, kde jsme plnili různé úkoly. Poznávali jsme
rostliny, pozorovali lom světla, stříleli z děla nebo vyfukovali bubliny. Za správné odpovědi jsme
sbírali papírky neboli „Hlavouny“, za které jsme si pak mohli vybrat ceny. Také jsme si vyrobili
hmyzí hotel, hudební nástroj z gumové rukavice nebo píšťalku z brčka. Navštívili jsme 3D tisk,
zkoušeli jsme si programovat lego robota a s napětím sledovali chemickou show.
Pak jsme šli společně do restaurace na oběd. Někteří si dali svíčkovou, další boloňské špagety
nebo řízek a hranolky. Oběd jsme zakončili zmrzlinou a přípitkem s přáním zdaru a úspěchů
v dalších školách, na které se po prázdninách vypravíme. Myslím si, že na černčickou školu
budeme všichni moc vzpomínat.
Žáci 5. ročníku a Mgr. M. Ježková, řed. školy
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TĚŠÍME SE NA JARO….
„Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na tě vezmu bič…“, s dětmi z mateřské školy jsme se chystali
podle lidového zvyku ozdobit Morenu a odnést ji k řece. Na 1.jarní den panoval ve školce čilý ruch.
Dřevěná kostra byla přizdobena pecnem chleba, rohlíky, větvičkami, trávou a dalším přírodním
materiálem. Na krk jsme pověsili Moraně náhrdelník ze skořápek. Děti Moranu naložily na
žebřiňák a už jsme všechny jely Černčicemi k řece Metuji. Tam děti Moraně zazpívaly, zamávaly
na cestu proudem, pak už se jen spokojeně dívaly, jak Morena mizí za ohybem řeky.

Čarodějnice ve školce jsou velkou událostí. Děti si přinesly jednoduché kostýmy a na zahradě
začal rej. V hrnci se
vařil lektvar, házelo
se polínky. Nechyběl
přeskok
přes
hraničku dřeva a
samozřejmě
slavnostní
let
zahradou
na
košťátkách. Děti se
hodně vyřádily a k
tomu nám ještě přálo
počasí. Těšíme se, že
si zase příští rok
zalétáme.
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LOUČÍME SE S PŘEDŠKOLÁKY
Tentokrát končí předškolní docházku 11 dětí. Loučení bylo veselé, moc jsme se všichni při
divadelním představení na zahradě mateřské školy nasmáli. Loupežnické vystoupení se všem dětem
líbilo. Shlédli jsme je společně s rodiči
předškoláků, kterým děti vlastnoručně
vyrobily pozvánky.
Pan rytíř slavnostně mečem pasoval
předškoláky na budoucí školáky. Paní
učitelka potvrdila, že je opravdu ze školky
propouští, protože se toho hodně naučili a
jsou všichni šikovní. Děti dostaly na
památku drobné dárky a knihu. Přejeme
jim hodně úspěchů ve škole, nové zážitky
a hodně kamarádů.
V mateřské škole je od září 2018 ještě
několik volných míst.
Dagmar Brichová
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JASENNÁ
Starostka: Ing. Jitka Slezáková
Místostarosta: Josef Hlávko

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

BIBLIOGRAFIE JIŘÍHO UHLÍŘE 1954–30. 6. 2017
Recenze
K 80. narozeninám PhDr. Mgr. Jiřího Uhlíře (*21. 4. 1937) vydalo Město Jaroměř ve spolupráci
s Městskou knihovnou Jaroměř knihu s názvem Bibliografie Jiřího Uhlíře 1954–30. 6. 2017. Knihu
k vydání připravil Odbor školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu v Jaroměři pod vedením
odpovědné redaktorky Ing. Bohumily Steklé za
spolupráce autora v r. 2017. Kniha vyšla 8. 3. 2018,
vytiskla a svázala ji jaroměřská Tiskárna TISK AS.
Má rozsah 409 stran formátu A5, 2854 anotovaných
záznamů, souhrn česky, anglicky a německy, 3
rejstříky: personální, geografický a předmětový.
Jedná se o chronologický soupis knih, článků,
studií, seriálů, medailonků osobností, recenzí,
bibliografií a filmografií publicisty a spisovatele
literatury faktu PhDr. Mgr. Jiřího Uhlíře a soupis
příspěvků o tomto velmi plodném autorovi,
emeritním profesoru Střední lesnické školy Trutnov
(1961–1998). Své práce otiskl v cca 150 různých
regionálních i celostátních periodikách, almanaších
a sbornících v České republice i na Slovensku.
Vzhledem k bohaté literární činnosti je členem
Obce spisovatelů, řádným členem Klubu autorů
literatury faktu v Praze a členem Střediska
východočeských spisovatelů v Pardubicích.
Od května 1955 je J. Uhlíř stále velmi činorodý
publicista, odborný spisovatel literatury faktu,
literární a regionální historik, erudovaný bibliograf
a filmograf, průkopník informatické výchovy na
středních školách v České republice. Je spoluautorem 11 vydání středoškolských učebnic českého
jazyka (kapitoly Základy informatiky a Jak pracovat s informacemi), vydaných Státním
pedagogickým ústavem v Praze v letech 1980–1992. Též je průkopníkem vědeckopedagogických
bibliografií pro lesnické školství a všechny typy lesnických, dřevařských, nábytkářských a
papírenských škol na území Čech, Moravy, Slezska, Slovenska a Podkarpatské Rusi v letech 1850–
1968 a 1969–1992.
Účelem této unikátní bibliografie je seznámit odbornou i širší veřejnost s bohatým literárně
publicistickým a vědeckým životním dílem 81letého PhDr. Mgr. Jiřího Uhlíře, jaroměřského
historika a pilného přispěvatele do časopisu Lesnická práce. Tato bibliografie komplexně
zpřístupňuje rozsáhlé literárně historické a publicistické dílo J. Uhlíře. Jedná se zejména o 35
samostatných knih, almanachů a sborníků z let 1965–2017, 19 převážně historických seriálů na
pokračování z let 1982–2017. Registruje též Uhlířovy netištěné rukopisy, bibliografické kartotéky,
dokumentární filmy a expozice. Více než 2000 publikovaných příspěvků se týká Jaroměřska
(Jaroměře, Josefova, Starého Plesu, Vlkova a Jasenné), a to včetně 17 knih a sborníků. Celá
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bibliografie má 2854 anotovaných záznamů, z nichž více než 200 se jich týká významných
osobností lesnictví a lesnického školství. Novinkou oproti jiným personálním bibliografiím jsou
soupisy ohlasů na vydané knihy, články, zprávy, recenze a také 139 anotovaných záznamů
literatury a medailonků o publicistovi J. Uhlířovi.
Tato bibliografie je velmi důležitým podkladem pro hlubší studium nejen regionální
problematiky Jaroměřska, ale především lesnického školství a významných lesnických osobností
v České republice a na Slovensku. Do dalších plodných let lze jen našemu bývalému profesoru
Střední lesnické technické školy v Trutnově popřát pevné zdraví, a ještě hodně zajímavých článků
do Lesnické práce (od září 1965 dosud přes 330 příspěvků).
Prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc.,
LDF ČZU Praha. Ve středu 14. 3. 2018

SDH JASENNÁ
Ve čtvrtek 12. dubna 2018 byl náš sbor přizván k hořícímu lesu na Novém Plese. Zásahu
se zúčastnilo pět členů, kteří přispěli ke zdárnému zvládnutí požáru.
Tradiční sběr železného šrotu a starého papíru připadl letos na sobotu 14. dubna 2018.
Akce byla úspěšná, utržené peníze za prodej papíru byly věnovány základní škole. Chceme
poděkovat všem občanům, kteří podpořili místní hasiče.
Další dubnovou sobotu proběhla brigáda. Zúčastnilo se jí více než 20 členů. Cílem byl
úklid hasičské zbrojnice a vyklizení hasičské klubovny, která plánovaně projde rekonstrukcí.
Chystá se zateplení budovy, vyměněna oken a oprava podlahy.
Závěrem chceme ještě jednou pozvat širokou veřejnost na oslavu 140. výročí založení
SDH v Jasenné. Akce se uskuteční v pátek 6. července na sokolském hřišti. Dobrou náladu jistě
podpoří hudební doprovod několika skupin a bohaté občerstvení.
Mgr. Eva Dohnalová

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 V MATEŘSKÉ ŠKOLE JASENNÁ
V čerstvě uplynulém školním roce navštěvovalo naši MŠ 42 dětí. A to nejen místních, ale
i z okolních obcí – Šestajovice, České Meziříčí, Králova Lhota, Skršice a Lejšovka. Děti byly
rozděleny do dvou tříd. Starší děti Kohoutci – počet 22, z toho 9 předškoláků a mladší děti Zajíčci –
počet 20, z toho 4 dvouleté děti. Ve školce pracují tři paní učitelky – Zdeňka Tkadlecová, Alena
Polednová a Eliška Trejtnarová, která pracovala na půl úvazku jako učitelka a na půl úvazku jako
chůva u dvouletých dětí.
Podzim byl ve znamení zvykání a seznamování s novým prostředím i s kamarády.
Schůzka s rodiči se konala v září, kde byly rodičům sděleny důležité informace a plánované akce
na celý rok.
Zima pro nás začala příjezdem Mikulášské družiny s čerty a andělem, kterou nám
zajišťují žáci 4. roč. ZŠ. Tradiční je vystoupení dětí MŠ i ZŠ s vánočním pásmem, které je určeno
nejen seniorům, ale i rodičům a veřejnosti. Před vánočními prázdninami nesmí chybět ani nadílka
hraček pod stromečkem a vánoční pracovní dílna s rodiči. Předvánoční atmosféru umocnil
autobusový zájezd do betléma do Třebechovic a do skanzenu v Krňovicích.
V lednu se každým rokem několik starších dětí účastní vystoupení na výroční schůzi zahrádkářů.
V únoru začal plavecký výcvik pro předškoláky – 10 lekcí v plaveckém bazéně v Dobrušce.
Předškoláci se také podíleli na zahájení školního plesu svým předtančením se šmoulí tématikou.
http://www.obcemetuje.cz
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Zajímavým zpestřením byla ukázka papoušků v ZŠ. Samozřejmostí je pořádání karnevalu pro děti
v MŠ, plného zábavných soutěží.
Jaro začalo vynesením paní Zimy k rybníku. Konala se 2. schůzka rodičů. V dubnu se do
základní školy šli zapsat naši předškoláci. Do místní základní školy nastoupí od 3. září 2018 pět
dětí. Kuriózní akcí byl Interaktivní výchovný program s domácími kozami. Viděli jsme ukázku
výcviku a dovedností těchto zvířat. Duben zakončily čarodějnice se soutěžemi a opékáním buřtů.
V květnu přišlo k zápisu do mateřské školy rekordních 16 rodičů s dětmi. Na školní výlet jsme se
vydali do ZOO parku do Stěžer a na Rytířské hradiště do Městských lesů HK. Ke Dni dětí bylo
posledního května zorganizováno sportovní odpoledne s rodiči a dětmi. Rodiče i děti si vyzkoušeli
netradiční disciplíny a občerstvili se dobrotami, které připravili šikovné maminky. V červnu byly
děti pozvány k Pečenkovým, kde se jich ujaly aktivní seniorky a maminky na MD. Vymyslely pro
děti soutěže, připravily občerstvení a žáci ZŠ pro školkáčky sehráli pohádku „O perníkové
chaloupce“. Na závěr roku je pro naše předškoláky připraveno nocování v MŠ – děti vyrazí na
krátký výlet, zasoutěží si, opečou buřtíky, zdolají stezku odvahy za svitu hvězd a zjistí, jak vypadá
školka v noci. Poslední akcí před prázdninami byla besídka pro rodiče a veřejnost. Nechybělo ani
slavnostní pasování předškoláků na školáky panem králem. Souběžně s vystoupením dětí byla pro
veřejnost nainstalovaná výstava výtvarných prací dětí MŠ a žáků ZŠ, kteří svým vystoupením
výstavu zahájili.
V průběhu roku byly děti 2x vyfotografovány panem fotografem. Několikrát k nám
zavítalo divadlo s pohádkami: Kluci z pohádek, Domku, domečku, O Sněhurce, O přátelství, O
chytré horákyni. Naše školka se spolu s rodiči zapojila do charitativní akce s Fondem Sidus a
podpořili tak nemocné děti v nemocnicích. V naší MŠ sbíráme i víčka od PET lahví pro
handicapovaného chlapce.
O screaningové vyšetření očí dětí mělo zájem 15 rodičů. Vyšetření může odhalit závažné
oční vady. Paní učitelky se účastnily dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky a školení
první pomoci se zdravotnicí - paní Klárou Hynkovou.
Na závěr bych chtěla poděkovat paní ředitelce Mgr. Daně Dvořákové, za přátelskou
spolupráci, kolegyním za jejich práci a péči o děti a rodičům za podporu a zájem o školku. Dále
paním kuchařkám Martině Holečkové a Věře Javůrkové za dobrou a pestrou stravu pro děti i
zaměstnance a školnici paní Lence Zapadlové za péči o čistotu prostředí v MŠ. Posledním třem
jmenovaným i za ochotnou pomoc při větších akcích. V neposlední řadě patří dík paní starostce
Ing. Jitce Slezákové a zastupitelstvu obce za vstřícný přístup. Díky nim má naše školka krásný
barevný „kabátek“, ekologické vytápění, udržovanou zahradu a na letní prázdniny naplánovanou
rekonstrukci sociálního zařízení.
Přeji vám všem pohodové léto a dětem krásné prázdniny.
Zdeňka Tkadlecová,
vedoucí učitelka MŠ

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 V ZÁKLADNÍ ŠKOLE JASENNÁ
Školní rok 2017 - 2018 prožili žáci naší školy velmi aktivně.
Výuka byla doplněna množstvím kroužků, které byly vedeny hravou formou a
prohlubovaly v žácích možnost hodnotného využití volného času. V počítačových kroužcích
získávali žáci dovednosti s interaktivní technikou, v keramickém kroužku a v Ručínku si
procvičovali estetické cítění a měli radost z hezkých výrobků, které si odnášeli domů, hudební
základy dostávali v kroužku Hra na kytaru bez not, sportovní vyžití měli v kroužku sportovním
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a logické myšlení rozvíjeli v kroužku šachovém.
Výuku a čtenářskou gramotnost jsme rozvíjeli návštěvou divadel, knihoven a hudebně
výchovných koncertů.
Učivo prvouky bylo doplněno besedami na téma život dravých ptáků a papoušků, třídění
odpadků a vycházkami do přírody a lesů s poznávací tématikou. Velmi hezkou besedu připravila
pro žáky Lenka Šubrtová na téma Amerika, aneb jak se žije jinde.
Jak rozumně hospodařit s penězi se dozvěděli žáci na besedě Lukáše Brchela na téma
Finanční gramotnost pro školy.
Kulturní život obce byl obohacen akcemi našich škol. Slavnostním rozsvícením
vánočního stromu s pásmem koled, vítáním občánků ve spolupráci se sborem pro občanské
záležitosti, vánoční besídkou pro občany Jasenné i Šestajovic, školním plesem, který byl zahájen
předtančením dětí a žáků. Kytarový kroužek zahrál na Noci kostelů a k pěkné atmosféře přispěly i
výkresy žáků, které ozdobily náš kostel.
Společně s mateřskou školou jsme přivítali podzim kloboukovou slavností a oslavili
adventní svátky v Třebechovicích pod Orebem prohlídkou betlémů a návštěvou skanzenu
v Krňovicích, kde se děti seznámily se starými zvyky a obyčeji Vánoc.
Svátky jara jsme připomněli hledáním velikonočního zajíčka a podstatu Velikonoc
přiblížil žákům pěknou besedou a hraním na kytaru pan farář místní farnosti Mgr. Petr Boháč.
Den dětí jsme letos oslavili ve spolupráci s místními seniory. Chlapci si zahráli fotbal,
děvčata se naučila nový tanec, společně jsme si zasoutěžili, zatančili a žáci naší školy všem zahráli
pohádku O perníkové chaloupce. Děkujeme za pohoštění, milé přijetí a krásně prožité dopoledne
všem starším spoluobčanům a především paní Pečenkové a paní Brdičkové, hlavním
organizátorkám této akce.
Své síly si poměřili žáci na sportovní a výtvarné olympiádě malotřídních škol
v Dolanech. V hodu kriketovým míčkem a běhu na krátké tratě jsme se umístili na předních
místech. Ve výtvarné soutěži jsme také získali první místo. Celkově se naše škola umístila na
čtvrtém místě, přesto jsme domů nejeli zklamaní.
Děti ve školní družině pracovaly podle vzdělávacího programu Kdo si hraje – nezlobí.
Paní vychovatelka Vendula Šrámková připravila pro děti školní karneval a diskotéky, kde si
zatancovaly a zahrály spoustu her. Po celý rok jsme se také těšili z výtvarných prací, které pod
vedením paní vychovatelky děti nakreslily a jejich výkresy zdobily naší školu.
Na závěr školního roku jsme přichystali besídku pro rodiče. Program si žáci z větší části
sami připravili a ve vystoupeních se nám představil družinový sbor s pásmem písní, který
doprovázela na varhany paní vychovatelka Vendula Šrámková, taneční soubor žáků 1. a 2. ročníku
a vystoupení žáků 3. a 4. ročníku s pásmem Škola trochu jinak pod vedením paní učitelky Renaty
Šubrtové. Celé pásmo bylo doplněno školním sborem, který na kytaru doprovázela paní učitelka
Markéta Kirschová.
Po celý týden měli občané možnost zhlédnout výstavu výtvarných prací a ukázek
tvorby keramického kroužku v kulturním domě obecního úřadu na téma Rok ve školách.
Všichni jsme se mohli přesvědčit o šikovnosti našich dětí, žáků i pedagogů našich škol.
Odměnou pro všechny žáky i paní učitelky byl třídenní výlet do Lanžova. Zde jsme
využívali sportovní areál, procházeli krásné okolí, navštívili Zoologickou zahradu ve Dvoře
Králové nad Labem. Nechyběly různé hry, noční pochod, zpívání u táboráku, opékání špekáčků a
večerní diskotéka. Pochutnali jsme si na jídlech, které nám připravoval pan Martin Kirschner. Ani
špatné počasí nám výlet nezkazilo a všichni jsme si ho užili.
http://www.obcemetuje.cz
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Na závěr chci poděkovat paní učitelkám, paní vychovatelce a zaměstnancům obou škol,
členům školské rady, paní starostce, zastupitelům obce, rodičům a přátelům škol za práci a
iniciativu, kterou našim dětem a žákům věnují a přeji všem krásné sluníčkové léto a našim dětem
nádherné prázdniny.

Foto - Vystoupení dětí ze ZŠ, Mgr. Dana Dvořáková - Ředitelka PO ZŠ a MŠ Jasenná
Ing. Jitka Slezáková

Svazek obcí Metuje
je v roce 2018
finančně podpořen
z grantu
Královehradeckého
kraje
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ŘÍKOV
Starosta: MVDr. Vladimíra Jarkovská
Místostarostové: Josef Petráček, Jan Vrzáň

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

HASIČI ŘÍKOV
Jak jsem Vás již informoval v
minulém vydání zpravodaje, v
prosinci převzal náš sbor
do užívání nové vozidlo Mercedes
Benz. Postupně jsme se začali s
novým vozidlem seznamovat,
upravovat a vybavovat podle
našich představ. Již během
projektování a výroby nového
vozidla pro náš sbor jsme
uvažovali o možnosti pevného
zabudování do kontejnerové
vestavby alespoň minimálního zdroje hasící vody pro prvotní zásah, bohužel naše představa
vzhledem k velikosti úložného prostoru vozidla a uspořádání vyjímatelného kontejneru nebyla
technicky proveditelná.
Nakonec jsme tento problém vyřešili vyjímatelným vysokotlakým hasícím zařízením, které je
rozměrově kompatibilní s hasičskou stříkačkou PS12 a tím pádem se dá v kontejneru
za stříkačku zaměnit. Tento agregát nám na zakázku dle našich požadavků vyrobila firma
ALCETEK v Lanškrouně. Vysokotlaké hasicí zařízení ALCETEK je přenosné vysokotlaké
čerpadlo s vodou, užívané pro hašení malých požárů, hořících automobilů nebo požárů
v počátečním stádiu. Dále je možné využít při úklidu, mytí a čištění např. po povodních
a záplavách. Kvůli nízké spotřebě hasebních látek je dostačující pro 5 minut hašení. Vysoký
hasební účinek je dosažený rozprašováním vodní mlhy tlakem, regulovatelným v rozmezí 30 až
150 bar v hasicí pistoli, případně lze použít pěnotvorný nástavec. Hasicí zařízení je plně autonomní
vzhledem ke svému pohonu (vlastní zážehový motor). Vodní nádrž má kapacitu 100 l vody.
Součástí zařízení je vysokotlaká hadice o délce 50 metrů na ručně navíjeném bubnu.
V současné době se seznamujeme s obsluhou a možnostmi našeho nového zařízení. Dne
10. června jsme poprvé předvedli agregát v akci na Dětském dni v Říkově, kde vodní mlhovina ze
zařízení poskytla soutěžícím dětem příjemné osvěžení v parném dni.
Dále něco z činnosti naší jednotky SDH:
V březnu jsme absolvovali velitelský a strojnický kurs na stanici HZS v Jaroměři
a prodloužení odborné způsobilosti strojníků na ÚHŠ v Bílých Poličanech. V květnu jsme provedli
sběr starého železa a byli jsme se podívat na stanici HZS v Hradci Králové při dnech otevřených
dveří. Dále jsme měli v plánu kurs základů první pomoci, který byl ale z důvodů malého počtu
zájemců odložen. V červnu jsme v rámci českoskalického okrsku zajišťovali technickou četu a
dopravu materiálu na okresním kole soutěže v požárním sportu v Náchodě. V sobotu dne 9. června
http://www.obcemetuje.cz

e-mail: info@obcemetuje.cz

ŘÍKOV
se naše družstva – muži a ženy zúčastnili hasičské soutěže v požárním útoku v sousední Velké
Jesenici a v neděli, jak již výše zmíněno dětský den v Říkově
s ukázkou vysokotlakého agregátu.

Na závěr bych chtěl čtenáře zpravodaje informovat, že více informací o našem sboru najdou na
facebookových stránkách (www.facebook.com/sdhrikov/), které fungují již asi ½ roku.
Luboš Lukavský – velitel JSDH obce Říkov

NAROZENÍ OBČÁNKA
V druhé polovině měsíce března se v rodině manželů Němčanských narodil druhý syn,
který dostal jméno Matyáš. Rodičům blahopřejeme a přejeme jim pevné nervy při výchově obou
synů.

VELIKONOCE
O tom, že velikonoční svátky jsou svátky pohyblivé, se můžeme přesvědčit i pouhým
nahlédnutím do kalendáře roku 2017 a 2018. Zatím, co loňské velikonoční pondělí připadlo na 17.
4. 2017, tak to letošní již připadlo na 2. 4. 2018. Na tom, že letos, tak jako každý rok, chodili
chlapci, by nebylo až tak nic divného. Pozoruhodnější je, že svému slovu z loňska dostáli i chlapci
poněkud starší, kteří mají již i své potomky. Pokud jim toto předsevzetí vydrží i pro další období,
bude jistě život v obci o něco pestřejší.
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ČARODĚJNICE
Tak jako každý rok, tak i v tomto letošním roce uspořádala TJ Sokol ve spolupráci s OÚ 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 vyjímečný tím, že se nás u
ohně sešlo na naše poměry nebývale mnoho. Sešlo se tu 20 dětí doprovázených 40 dospělými.
Potěšitelné bylo i to, že se této akce zúčastnili i rodiny s dětmi z lokality Nad Mlýnem a věříme, že
se jim mezi námi líbilo a příště přijdou zase. Počasí nám přálo, bylo pěkně a bez deště až do
samého večera.
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NECHÁME SE PŘEKVAPIT?
V době od 4. 6. 2018 do 30. 6. 2018 je uzavřena silnice Říkov – Velká Jesenice z důvodu její
rekonstrukce. Úsek od železniční vlakové zastávky do Velké Jesenice vypadal spíše jako
tankodrom, než silnice, po které by se mělo v 21. století jezdit motorovými vozidly. Úsek z Říkova
k vlakové zastávce byl v pořádku, s pevným asfaltovým povrchem bez jakýchkoliv výtluků, ale
druhá část komunikace byla v žalostném stavu.

DĚTSKÝ DEN
V neděli dne 10. 6. 2018 uspořádala TJ Sokol Říkov ve spolupráci s OÚ dětský den. Rovněž i
tato akce se vydařila, dětí přišlo víc než dost a stejně tak i jejich rodičů a příbuzných. Všichni jsme
si užili pěkné, příjemné slunečné odpoledne.

RŮZNÉ
V měsíci květnu a červnu se uskutečnily v naší obci již tři svatby, a jak se proslýchá, tak čtvrtá je
na obzoru. Na tak malou obec, jakou Říkov je, je to opravdu zajímavá shoda náhod. Všem, kterých
se tato životní událost týká, přejeme vše nejlepší na společné cestě životem
a blahopřejeme k tomuto významnému kroku.
Jaroslav JARKOVSKÝ
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Starosta: Veronika Velacková
Místostarosta: Petr Krsek

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

Vážení a milí čtenáři,
máme za sebou překrásné jaro a už i první tropické dny. Pojďme si zavzpomínat, jak jsme požili
uplynulý půlrok.

ZAHRADNÍ SLAVNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY V RYCHNOVKU-ZVOLI
Ve čtvrtek 24. května proběhla na příjemném prostranství pod lipami u mateřské školy ve
Zvoli již tradiční zahradní slavnost. Na
diváky čekal bohatý program a nejedno
překvapení. Po pásmu básniček a
písniček, které si děti připravily, proběhlo
slavnostní loučení s předškoláky a jejich
pasování na školáky. Všichni absolventi

mateřské školy se přítomným nebojácně představili a
prozradili, čím by chtěli v dospělosti být. Poté je
mušketýr mečem pasoval na školáky. Od učitelek ze
ZŠ obdrželi „pasovací“ dekrety a slavnostní šerpy. Do
první třídy ZŠ nastupuje z naší mateřské školy 7 dětí a
my jim přejeme v září pohodový start a ať je pro ně
učení vždy zajímavou hrou plnou zážitků.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Při výčtu zajímavých událostí minulého čtvrtletí nesmíme zapomenout na, pro budoucnost naší
obce, velmi důležitou slavnost. 27. května 2018 proběhlo tradiční vítání nových občánků naší obce.
Na malé slavnosti se sešli dva chlapci a čtyři holčičky. Všechny přítomné potěšilo vystoupení dětí
z Mateřské školky Rychnovek-Zvole, která bylo, jako již tradičně milou součástí vítání.
Našim nejmenším - přejeme do života co nejvíc slunečných dní a jejich rodičům hodně štěstí,
radosti a trpělivosti při výchově jejich ratolestí.
http://www.obcemetuje.cz
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VÝLET DO DIVADLA
I v letošním roce připravil obecní úřad výlet za kulturou – do divadla. Tentokrát jsme získali
vstupenky na představení Garderobiér, které uvádí Divadlo Bez zábradlí v Praze, v hlavních rolích
s Karlem Heřmánkem a Josefem Cardou. V sobotu 19. května přesně v poledne vyjel zcela
zaplněný autobus z Rychnovka směr Praha. Divadelní představení nadchlo většinu přítomných,
herecké výkony pánů Heřmánka a Cardy sklidily zasloužený dlouhotrvající potlesk. A protože i
cesta proběhla hladce, vraceli jsme se se spoustou zážitků a pocitem příjemně stráveného dne.

5 MINUT S POŽÁRNÍ OCHRANOU
S létem nastává doba setkávání se s přáteli, ideálně s grilováním či opékáním, prostě doba
pohody s něčím dobrým na ohni. Takovýto oheň chceme, a mluvíme o,, dobrém ohni“, bohužel se
z něho může stát velmi rychle ,,zlý oheň“.
Připomeňme si proto několik užitečných rad: obecně je pro vznik ohně zapotřebí tří věcí:
1. zápalná teplota (u každé látky jiná)
2. látka, která začne hořet
3. kyslík (obsažený ve vzduchu)
Při nechtěném vzplanutí stačí jedné z těchto věcí zamezit – zavřít poklop grilu, na pánev s olejem
dát pokličku, mokrou utěrku atd., a vypnout sporák, sundat kotlík z ohně. Velmi důležité je nehasit
olej vodou, neboť 1 l vody zvětší svůj objem na 1 700 l vodní páry, která se,, obalí“ vzníceným
olejem a pokryje vše ve své blízkosti. O požáru a těžkých popáleninách netřeba psát…. Pokud už
k nehodě dojde a spálíme se, je důležité z postiženého místa nic nestrhávat, pouze chladit proudem
čisté vody a nepřestávat do doby odjezdu do nemocnice, či příjezdu zdravotní záchranné služby.
http://www.obcemetuje.cz

RYCHNOVEK
Pokud bychom přestali dříve, popálenina bude stále působit v hlubších vrstvách kůže a pronikat
dál. Také může dojít ke vzplanutí oblečení na člověku. Nejbezpečnější uhašení je takové, že oheň,,
uválíme“ a dohasíme například dekou,
atd. Samozřejmě směrem od ohniště a
z kopce dolů.
Kdo by chtěl být na grilování
maximálně vybavený, existují hasicí
přístroje skupiny ,,F“, které jsou určeny
pro hašení olejů, nebo se může využít
hasicí přístroj pěnový. Oba dva zamezí
přístupu vzduchu k hořící látce. Věřím,
že ani jednoho nebude zapotřebí.
Informace a materiály čerpány ze
seminářů požární prevence okr. Náchod
a projektu Hasík CZ, preventivně
výchovná činnost v oblasti PO a OOB,
Citadela Bruntál o.p.s.
Krásné léto plné pohody přeje za SDH
Zvole
Štěpánka Muzikářová.

Našim občanům a všem čtenářům zpravodaje přejeme příjemné prožití letošního léta a krásnou
dovolenou bez mráčků..

Veronika Velacková
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SLAVĚTÍN NAD METUJÍ
Starosta: MVDr. Miroslav Věříš
Místostarosta: Eva Nováková

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

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Souhrn jarních událostí ve
Slavětíně otevřeme připomínkou
neděle 29. dubna, kdy jsme v sále
obecního úřadu přivítali čtyři
nové občánky naší obce.
Děkujeme
všem
rodinným
příslušníkům, kteří se na nás
přišli podívat a všem dětem,
které účinkovali v pásmu písní a
básniček a tím se zasloužili o
slavnostní ráz akce.
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SLAVĚTÍN NAD METUJÍ
SRAZ RODÁKŮ
Tradiční sraz rodáků se letošní rok uskutečnil už v příjemném jarním odpoledni 1. června.
Organizátorce setkání, paní Růženě Věříšové, děkujeme nejenom za čas věnovaný přípravě, ale i za
článek bilancující tuto akci:
"Již osmé setkání rodáků, kamarádů a přátel Slavětína proběhlo za příjemného odpoledne a
večera 1. června 2018 v mistním Cyklohostinci. S prvotním nápadem přišel můj bývalý soused přes
ulici, šarmantní, nyní již více než osmdesátiletý Jirka Novotný, který stejně jako já prožil své
dětství ve slavětínském Hlohově. Dodnes mi znějí v uších jeho slova "Do hospody nás pozvi,
Růženko. Vždyť jinak se scházíme už jen na pohřbech". A tak jsem ho před lety poslechla a dobře
jsem udělala. Z mnoha ohlasů vím, že se mnozí prvního červnového pátku už nemohou dočkat a
ověřují si termín dopředu sami a s velkým předstihem. Setkání jsou vždy velmi srdečná a milá.
Obzvlášť potěší, když se šeptandou nebo náhodným setkáním informace dostane k sousedovi z
mládí, o kterém nikdo neměl zprávy, kterého jsme považovali za ztraceného ve světě a on se
najednou objeví mezi námi. To je potom radosti, vzpomínek na mládí, na společné lumpárny a na
staré známé. Na setkání v příjemném prostředí Cyklohostince probíráme novinky v obci, tlacháme
o starých časech a je nám spolu fajn. Jen pro zajímavost - letos se nás sešlo více než padesát."

DEN DĚTÍ
Počasí následujícího dne, soboty 2. června bylo o poznání parnější. Ale neodradilo to slavětínské
hasiče, kteří ve spolupráci s obecním úřadem uspořádáli oslavy Dne dětí. Díky všem, kdo se
podíleli na přípravě a provedení soutěží, starali se o občerstvení a celkově o hladký průběh
akce. Za komentář průběhu děkujeme Květě Kubíčkové:
"Letošní Dětský den první červnovou sobotu byl na téma osmdesátých let.
V tomto duchu byly pro děti připraveny i soutěžní disciplíny. Skákání gumy, panáka nebo
chození na chůdách. Každý si také dle vlastní fantazie vybarvil voskovou svíčku v podobě
oblíbeného
Mumínka.
Připravena byla i točená
zmrzlina, masíčko na rožni a
oblíbené langoše. Maminky
napekly
jako
tradičně
výborné koláčky a zákusky.
Vše
završil parádní
fotbálek
skoro
všech
zúčastněných dětí. Bylo
krásné počasí a tak sprcha z
hadice jednoho z tatínků na
hrající a rozdováděné děti,
byla výborné osvěžení a
zábavou na závěr."
Obecní úřad Slavětín nad
Metují přeje všem hezké léto
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ŠESTAJOVICE
Starosta: Jaroslav Cejnar
Místostarosta: Alena Postupová

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

LOUTKOVÉ DIVADLO V ŠESTAJOVICÍCH
V sobotu 31. března, o velikonočním víkendu, zavítalo do naší obce z iniciativy obce loutkové
divadlo. Loutkový soubor Maminy z Jaroměře zahrál našim dětem dvě pohádky. První pohádka se
jmenovala O Bazilíškovi a druhá Myšistroj. Představení se konalo v tělocvičně nad hasičskou
zbrojnicí a pozvání přijalo velké množství dětí v doprovodu rodičů nebo prarodičů. Pohádky
v podání jaroměřského souboru byly nejen poučné, ale také vtipné a pobavily i dospělé. Pro děti
bylo přichystáno i drobné občerstvení.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Poslední dubnový večer se i v naší obci konalo tradiční pálení čarodějnic. Vatra byla připravena
na obecní louce za mostem a hasiči se postarali nejen o bezpečnost celé akce, ale přichystali i
možnost občerstvení včetně opékaní uzenin na malém ohníčku. Připravené lavice se brzy zaplnily
nejen místními občany, ale zavítali i mladí s dětmi, kteří v naší obci sice již nebydlí, ale dojíždí na
http://www.obcemetuje.cz
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ŠESTAJOVICE
návštěvu. Počasí nám přálo, vítr se k večeru utišil, takže vše proběhlo bez komplikací a přítomní
mohli v klidu posedět a popovídat si. Přítomné děti se do sytosti vydováděly na rozlehlém
prostranství v okolí připravené vatry.

OSÍDLENÉ ČAPÍ HNÍZDO
V uplynulých dnech jsme si mohli všimnout, že čapí hnízdo, umístěné na stožár u požární
zbrojnice, bylo letošní jaro úspěšně osídleno. Párek čápů bílých tam odchovává svá mláďata. Od
roku 2015, kdy byla umístěna nová podložka pro čapí hnízdo na toto místo, je to poprvé, kdy se
čapí rodinka zde takto usadila na delší dobu. Novou podložku přijel umístit v roce 2015 pan Petr
Kafka spolu s panem J. Vránou, kteří se snaží o usídlení těchto ptáků v našem kraji.
Pohyb bílých čápů v okolí naší obce má svou tradici, proto je také čáp zobrazen na symbolech
znaku naší obce.
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ŠESTAJOVICE
Podle dostupných informací, uvedených v knize pana Tomáše Diviše „Čáp bílý v Dolním
Pometují bylo v minulosti
často obsazované hnízdo za
naší obcí v blízkosti rozcestí
na Jasennou. Toto hnízdo
vzniklo podle vyprávění
pamětníků kolem roku 1950
vysoko v koruně stromu a
bylo obsazeno několik let po
sobě. Nové hnízdo vzniklo
v lukách v polovině 70. let
minulého století v koruně
rozpadlého
dubu.
Další
hnízdo bylo postaveno v roce
1989 na pahýlu topolu
v lukách u Metuje, směrem
k obci Volovka. Hnízdění
tam však nebylo úspěšné,
protože hnízdo se rozpadlo a
spadlo.
Doufejme, že čápi usídlení v hnízdě uprostřed naší obce svá mláďata úspěšně odchovají a příští
rok se k nám opět vrátí.

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
V tomto roce se zastupitelé obce sešli třikrát na pravidelném zasedání. Projednávali zejména
finanční hospodaření obce, připravovanou opravu podezdívky u Pomníku padlým, který stojí
uprostřed obce a záležitosti související s běžným chodem obce.
Přeji Vám krásné prožití letních dní.
Mgr. Alena Cejnarová.

ÚKLID ODPADKŮ
Dne 14.4. se sešli někteří členové SDH Šestajovice – Roztoky, aby dobrovolně sesbírali do pytlů
odpadky z příkopů podél krajských komunikací, procházejících našimi katastry. Tak se totiž někteří
občané zbavují svých odpadků, místo aby je ukládali na místa k tomu určená. Sesbíraných odpadků
byla opět nepěkná hromada.
Chtěl bych tímto poděkovat Květoslavu Vláškovi, Janu Suchánkovi, Josefu Hrnčířovi, Jiřímu
Dubnovi a Pavlu Krskovi, kterým není jedno, jak vypadá okolí naší obce a ve svém volném čase se
letos zúčastnili této již tradiční akce.
Jaroslav Cejnar – starosta obce
http://www.obcemetuje.cz
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VELKÁ JESENICE
Starosta: Petr Jeništa
Místostarostové: Jaroslav Zelený a Pavel Rudolf

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

CO SE DĚJE VE ŠKOLE…
Ač je to k nevíře, rok se s prázdninami sešel a teplá voda, babičky a dědečkové, stany, hory a
louky na nás čekají. Než se ale rozutečeme ze školních lavic, poohlédněte se s námi za uplynulým
školním půlrokem…
V minulém vyprávění jsme se rozloučili u jara a Jarních dílen. Od té doby nás mimo jiné
navštívila slečna s vydařeným programem Recyklohraní, hasiči s poučným programem Hasík a 4.
ročník se víceméně úspěšně pokusil získat řidičský průkaz na kolo při výuce na dopravním hřišti.
Od půlky dubna jsme se proměnili ve vodníky a brázdili vody Náchodského bazénu s Plaveckou
školou. V květnu byli nynější prvňáčci zaslouženě pasováni na čtenáře, protože ukázali, že za ten
školní rok ušli pořádný kus cesty a písmenka a knížky jsou jejich kamarádi. Budoucích prvňáčků
jsme na zápise přivítali 5 a všichni dokázali, že jsou to šikovné děti a do školy už mohou nastoupit
– moc se na ně těšíme!
6. června byla matička Praha poctěna naší
návštěvou. Tady máte k nahlédnutí shrnutí
zážitků, které nás tam potkaly:
VÝLET DO PRAHY
Ve středu jsme jeli na výlet autobusem.
Jeli jsme do Prahy dvě a půl hodiny. Když
jsme přijeli, byla tam průvodkyně. Šla s
námi do zahrady a tam bylo moc a moc
růží. Potom jsme šli na záchody a jedno dítě
stojí 10 Kč. Potom jsme šli na Petřín. Když
jsme vyšli z Petřína, bylo tam zrcadlové
bludiště, tam nám vyprávěli o nějaké válce.
Potom jsme šli do Chrámu svatého Víta a
tam byli pohřbeni panovníci. A šli jsme do
Zlaté uličky a tam byl dům Červeného
střelce,
čarodějnice,
zlatníka
a
hospodského. Šli jsme do Daliborovi
Hladomorny, kde byly lebky a klec. Házeli
se tam do takové studny peníze pro
mrtvoly. Když se někdo kdysi nepřiznal, tak
ho mučili nebo mu něco uřízli třeba ruku. Šli jsme nakupovat do obchodu, kde byly krásné pohledy
Prahy. Byli jsme u velké výměny stráže ve 12:00h. Bylo to super. Nazpátek jsme jeli autobusem a
my jsme spali celé dvě a půl hodiny. Pak jsme byli nakupovat v benzinové pumpě brambůrky a pak
jsme přijeli domů. A to je konec ahoj!
Zaznamenala pilná studentka Anežka, která navštěvuje 4. ročník.
Na konci června nás čekalo ještě popovídání s příslušníky Policie ČR, veselý a všemi oblíbený
Hon na poklad, sportovní hry a 5. ročník zažil dobrodružství při přespání ve škole.
Přejeme Vám krásné léto, pohodové letní dny a slunce v duších…
Za ZŠ zapsala Marta Kmoníčková.
http://www.obcemetuje.cz
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VELKÁ JESENICE
CO SE DĚJE VE ŠKOLCE…
Blíží se konec školního roku a z našich předškoláčků se za chvíli stanou žáci 1. třídy základní
školy. Však jsme je také řádně na školáky ošerpovali a pasovali opravdovým mečem. Každý z nich
si užil svoji chvilku slávy, doprovázenou fanfárou a potleskem mladších kamarádů.
Do MŠ bylo přijato 11 nových dětí.
V jarním období jsme se věnovali různým aktivitám. Tak například:…
Rej čarodějnic, při kterém si děti vařily čarodějný lektvar z tajného receptu, trénovaly let na
koštěti a kouzlily pomocí zaklínadel.
V průběhu května jsme také tvořili dárečky pro maminky.
Navštívila nás zubní lékařka s kamarádem dráčkem, na kterém se děti učily správné čištění zubů.
MDD jsme oslavili zábavou spojenou s pohybem, využili jsme krásného počasí a celý den
strávili venku. K této příležitosti se rozzářily oči dětí nad sponzorským darem ve formě šlapadel a
čtyřkolek, která nám věnovala firma KD planeta se sídlem v Městci. Touto cestou, bychom Vám za
naše děti, chtěli ještě jednou moc poděkovat!
Na školní výlet jsme se vypravili do Perníkové chaloupky pod Kunětickou horou. Zde nás uvítal
milý pán, který představoval dědka z chaloupky. Provedl nás pohádkovým lesem do Perníkářské
dílny Ježibaby, dále do Medového ráje, Nebe a Pekla. V Medovém ráji děti dostaly perníček na
ochutnání a domů si přivezly perníkovou drobnost v podobě srdíčka, podkovičky či koníka, jakožto
památku z výletu.
Jako každý rok jsme využili možnosti navštívit místní knihovnu. O příjemné povídání nad
knížkami se postarala paní knihovnice Marta Valešová.
Také jsme zhlédli hranou a zároveň loutkovou pohádku, v podání žáků z Jiráskova Gymnázia
Náchod. Do představení se měly možnost zapojit i děti.
Předškoláci se se školkou rozloučí tradičním přespáváním, spojené s hledáním pokladu a stezkou
odvahy.
Tímto se loučíme i my, kolektiv MŠ. Děkujeme rodičům za spolupráci během celého školního
roku.
Přejeme příjemně strávené léto, plné zážitků a pohody!
Kolektiv MŠ
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ČZS
Vážení! Po úspěšném „Čarodějnickém posezení“ dne 30.4. se konalo „Setkání přátel“
zahrádkářů. ZO ČZS Náchod v naší klubovně hostila členy naší Základní organizace ČZS, kteří se
tohoto setkání zúčastnili. Sešlo se nás hodně. Z Náchoda přijelo asi 46 členů, z naší ZO asi 20
členů, další zahrádkáři přijeli z Pohoří. Akce Náchodské ZO se vydařila.
9.června jsme jeli na výlet. Odjezd byl od pošty v 7,30 ráno. První zastávkou bylo město
Litomyšl, kde jsme navštívili zahradní školku a státní zámek, odpoledne jsme navštívili zámek a
zahrady v Nových Hradech u Litomyšle. Výlet jsme zakončili večeří v“ Motorestu Lípa“.
V sobotu 16.6. se konal „Výlet na kole nejen pro zahrádkáře“. Sraz byl v 9 hodin u pomníku
T.G. Masaryka /u Voglů/. Zúčastnilo se 16 výletníků z Velké Jesenice. Trasa: Veselice, kde se
přidali cyklisté z Pohoří, Motomuzeum Šestajovice, výstava kaktusů v Jasenné u Dubnů, Jelení
farma u Dašků ve Slavětíně, pozdní oběd v Nahořanech a na závěr cesta domů. Počasí bylo letní,
výletníci spokojeni.

Další akce zahrádkářů proběhne v září, a to 19.ročník Velkojesenického
ČUČA, datum bude upřesněno. Všechny zveme na posezení i do soutěže…….
Krásné a pohodové léto všem přeje za zahrádkáře Blanka Hromádková

FOTBAL
Velká Jesenice vyhrála okresní přeborTJ SOKOL Velká Jesenice fotbalová mladší přípravka má
za sebou nejúspěšnější sezónu v novodobé historii. Mladší přípravka, hrající okresní přebor, prošla
soutěží naprosto suverénně, z 50 utkání dokázala 46 vyhrát a jen 4 prohrát a to s Velkým Poříčím a
Červeným Kostelcem. Po celou sezónu se hráči snažili hrát důrazný kombinační fotbal, a tak ze 13
soupeřů skončili suverénně PRVNÍ, s 28 bodovým náskokem. Úspěch ml.přípravky podtrhla i
předpřípravka, která skončila v okresní soutěži TŘETÍ díky vynikajícímu jaru a starší přípravka,
která skončila v okresním přeboru DRUHÁ. Největším úspěchem ale zůstává, že hráči docházejí na
tréninky v hojném počtu a s radostí trénují. Za úspěchem stojí trenéři Mirek Monser, Jiří Kašpar,
http://www.obcemetuje.cz
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Petr Havlík a asistenti Pavel Moravec a Pavel Jakl. Všem patří obrovský dík, že si najdou čas a
věnují se mládeži. Přejme ať nám to vydrží a ať mají hráči radost z fotbalu i nadále.
Jarní „fotbalová školička“
Fotbalová školička,
zaměřená
na
všesportovní
průpravu, má za sebou
3.ročník.
Školičkou
prošlo 21 dětí, které se
scházely jednou týdně
na hřišti, od dubna do
června. Do školičky
docházeli i 4 leté děti
a tak o srandu bylo
postaráno.
Trenéři
Žaneta Havlíková a
Petr Havlík učili děti
první
sportovní
návyky a dle rodičů
úspěšně. Po letních
prázdninách
je
plánován již 4. ročník
školičky, kam je již
možné se přihlásit.
Vše potřebné na webu www.skolickafotbalu.estranky.cz
Místopředseda TJ SOKOL Velká Jesenice Havlík Petr
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DEN MATEK
Jak už bývá tradicí, i letos jsme uspořádali malou oslavu ke Dni matek, na kterou byli pozváni
všichni spoluobčané. Maminek se sešlo 45. Hlavním programem bylo zajímavé promítání a
vyprávění Jaroslava Zeleného o historii naší obce. Přednáška byla velice zajímavá a myslím, že i
poučná. Dalším programem bylo promítání a humorné vyprávění o dovolené v Thajsku, kterou nám
přišel představit Jaroslav Pavlát. Oběma moc děkuji za krásné odpoledne, které bylo ukončeno
předáním kytičky každé mamince.
Všem přeji krásné pohodové léto.
Za Kulturní komisi Jana Cohornová

…Z ÚŘADU…
Pozemky k zastavění rodinnými domy
Na úřadě se nám množí požadavky na změny územního plánu. Státní orgány, nechtějí uvolnit
nové pozemky pro zastavění, protože nyní je vyčleněno místa pro zastavění dost. Jenže vlastníci
pozemků určených k zastavění sami stavět nechtějí a odmítají je i prodat. V obci v současnosti
nejsou žádná stavební místa. Proto obec plánuje kanalizaci a vodovod směrem k Říkovu a u
komunikace Za humny, kde je výhled zastavění příznivější.
Obec tímto vyzývá občany a hlavně majitele k podávání požadavků a námětů. Detailně bude o
změnách rozhodovat již nové zastupitelstvo po podzimních volbách.
Program rozvoje obce
Obec potřebuje mít strategický plán rozvoje. Je například požadován jako příloha žádostí o
dotace. K dlouhodobějším plánům rozvoje obce by se měli vyjádřit hlavně občané. Do domácností
si rozdáme dotazníky a podle těch pak uvidíme. Kdo by měl chuť podílet se na přípravě i
vyhodnocení dotazníků, ať se přihlásí na úřadě. Bude velmi vítán.
100 let republiky – pomník osvobození
Okolí pomníku letos Velkojesenická upravila podle přání sousedů a následně se o vzhled vzorně
starají zahrádkáři. Na podzim k pomníku slavnostně vysadíme novou lípu. Při té příležitosti
bychom chtěli nalézt současné potomky a příbuzné těch, kteří v první světové válce za svobodu
země padli a jejichž jména jsou na pomníku. Prosíme tedy každého, kdo dokáže k nějakému jménu
na pomníku přiřadit místo bydliště, příbuzné, nebo příběh, ať nám to poví.
Vodovod a kanalizace „Pod Kostelem“
Obec získala dvě dotace Královéhradeckého kraje na projekty vodovodu a kanalizace v lokalitě
„Pod Kostelem“. Obě dotace jsou vždy ve výši 53.000, což je 80% ceny projektů. Obec projekt
obou sítí v této lokalitě pořídí celkem za 27.100 Kč. Projekt kanalizace naplánuje napojení dosud
nepřipojených domů. Projekt vodovodu naplánuje propojení dvou hlavních větví našeho vodovodu.
To pomůže k lepšímu tlaku v potrubí a menším uzavírkám a ztrátám při poruchách.
Budou obecní volby
Kandidátky spolu s petičními podpisy musí být předány do konce července!!!
Hezký léto s odpočinkem od velkých starostí přeje Petr Jeništa, starosta
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VRŠOVKA
Starosta: Ing. Jiří Teplý
Místostarosta: Ondřej Fábera

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

VÁŽENÍ ČTENÁŘI A PŘÍZNIVCI OBCE
čas dovolených a letních radovánek je tu. Přijměte pozvání do naší obce a prožijte zde aktivní
odpoledne s celou rodinou. V rámci letního areálu Vršovka si můžete zahrát plážový volejbal, tenis,
nohejbal, fotbal nebo proslulou hru kubb. Pro ty nejmenší je k dispozici dětské hřiště se
skluzavkou, houpačkami, trampolínou, horolezeckou stěnou a pískovištěm. Během letní sezóny je
pravidelně otevřený kiosek s občerstvením.

ČARODĚJNICE
Poslední dubnový večer se to ve Vršovce hemžilo samými čaroději a čarodějnicemi. Sraz byl ve
20.45 hodin u hřiště, odkud odcházel lampiónový průvod, který prošel částí obcí a vracel se zpět na
místní hřiště. Zde již byly pro zájemce připraveny koše s ohněm na opečení buřtů a následovalo
tradiční zapálení hranice s čarodějnicí. K tanci a poslechu zahrála kapela Dohořet. Akce, která
zároveň otevřela letošní sezónu kiosku s občerstvením, vyvrcholila ohňostrojem.

SBĚRNÝ DVOREK
Jsme velice rádi, že hojně využíváte kontejnerů na tříděný odpad. Bohužel jsme při
posledním vývozu velkoobjemového kontejneru na železo zjistili, že kromě železa sem
lidé házejí odpad, který patří do jiných kontejnerů. Jelikož ve sběrném dvoře v Novém
Městě nad Metují dochází ke komplikacím předávání odpadu, rozhodlo zastupitelstvo
tomuto problému předcházet. U kontejnerů budou nainstalovány bezpečnostní kamery,
které budou nepřetržitě monitorovat prostor u tříděného odpadu. Tímto vás tedy žádáme
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VRŠOVKA
o důslednost při třídění, abychom nemuseli přistoupit k radikálnímu řešení a dohledávat
hříšníky na kamerových záznamech.
ZVELEBENÍ OSTRŮVKU NA NÁVSI
Letos v létě proběhne revitalizace zeleného prostranství na návsi. Zastupitelstvo schválilo
grafický návrh od Ing. Hrabíka z České Skalice, který bude realizovat výsadbu zeleně. Nově bude
prostor osázen květinami a uprostřed vyroste dřevěná zvonička se znakem obce.
Zároveň bude instalováno nové posezení a dětský koutek u malého rybníčku.
-pdu-

PŘEHLED AKCÍ

5. - 7. 7. 2018

DUBOVÁ VRŠOVKA VOL.2
(REGGAE FESTIVAL)

14. 7. 2018

THE DITCHRUNNERS /ROCKABILLY/
USA + další

4. 8. 2018

2. ROČNÍK BENEFIČNÍ AKCE FOTBALEM
PROTI RASISMU
Zahrají: THE OFFENDERS (SKA) BERLÍN,
T6HANX (HC-PUNK) a další

18. 8. 2018

SEPULTURA REVIVAL + B-SIDE +
METAL CRAFT

29. 9. 2018

PUNX VOMIT FEST VOL.2
KONFLIKT / SVK, BIO-CANCER / ŘECKO,
SINTAX / JERUZALEM, a další
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