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Vážení pátelé Mariánské zahrady,
v letošním roce se k vám dostává první výtisk novin Mariánské zahrady (dále jen
MZ), v nmž vás chceme seznámit s inností a projekty svazku, s kulturním a
spoleenským životem v nm, s pipomínkou 5. výroí jeho založení. Pi této
píležitosti byla vydána publikace „Mariánská zahrada“, v níž je pehled dní od
r. 2004 a je v ní pedstaveno všech 26 lenských obcí, památky a pírodní
zajímavosti na území MZ. Souástí brožury je i turistická mapa.
Letos se také konala ada akcí smujících k poznání zajímavých míst v MZ,
málo navštvovaných nebo veejnosti nepístupných, a budeme v nich
pokraovat. Chceme propagovat turistickou oblast MZ a dostat ji do povdomí
veejnosti, abychom se již nesetkávali s otázkou: „Co je vlastn Mariánská zahrada?“ Odpov na ni
lze nalézt v lánku jednoho z jejích zakladatel, Jaromíra Gottlieba, který najdete v tchto novinách.
V souasné dob sdružuje svazek obcí Mariánská zahrada už 27 len – v záí byla na valné
hromad pijata obec Zelenecká Lhota. V íjnu pak podala žádost o pijetí obec Rokytany.
Do tchto novin pisply svým lánkem také nkteré lenské obce MZ a pedstavily, co se
významného u nich stalo, jaká dležitá kulturní i spoleenská akce se uskutenila, jaké finanní
prostedky sehnaly, co se jim podailo vybudovat.
Eliška Formanová
pedsedkyn svazku obcí MZ

315 a 5 let Mariánské zahrady
Tuto sobotu, 25. ervence 2009 bude ve 14.00 hodin v Bystici
zahájena oslava pátého výroí založení dobrovolného svazku obcí Mariánská
zahrada. Organizátoi srden zvou na zajímavý program a chystané pohoštní
nejen obany lenských obcí, ale i píznivce, zájemce, v neposlední ad i
tenáe Jiínského deníku. Kolik je tedy té Mariánské zahrad rok? Jedním
slovem tžko íci - tím spíš, že na Jiínsku máme hned ti „Mariánské
zahrady".
Nejstarší „Mariánskou zahradou“ je území bývalého panství Schlik,
kde byly na ásti Jiínska a Kopidlenska na pelomu 17. a 18. století provedeny rozsáhlé krajinné
úpravy v obdivuhodném souladu s intenzivní výstavbou sakrální i svtské architektury. Sám
název Mariánská zahrada je sice 10 rok mladý, ale pojmenovávaný urbanistický komplex je letitý,
svým slohem pevážn barokní. První Mariánská zahrada je tedy souborem pírodních a kulturnhistorických památek a mohla by letos slavit klidn 315 let své existence, pokud bychom se rozhodli
vzít za její poátek letopoet 1694, kdy byla hrabtem Františkem Josefem Schlikem na jednom
z vrch Velišského hbetu postavena jedna z nejvýznamnjších staveb celého komplexu - kaple
Lorety.
Druhá Mariánská zahrada vymezuje naproti tomu prostor ist komunáln-politický. Práv
téhle Mariánské zahrad je letos 5 let. Dne 16. ervence 2004 se 14 starostek a starost
rozhodlo vyjádit vli svých obcí úžeji spolupracovat ve všech otázkách rozvoje venkova pi
respektování pírodního a kulturnhistorického ddictví, které je spojuje, a založilo svazek obcí
Mariánská zahrada. Druhá Mariánská zahrada s první není úpln totožná. leny svazku se ze svého
zájmu staly napíklad pozdji i Vitinves i Dtenice, tebaže v historickém území schlikovského
panství nikdy neležely, na druhé stran nikoli teba Staré Hrady, akoli v minulosti patily
k základním kamenm schlikovského majetku i schlikovské správy. I tak zahrnuje druhá Mariánská
zahrada dnes již 26 lenských obcí a jedná se o vbec nejrozsáhlejší spolupráci samospráv v okrese
Jiín, ne-li i jednu z nejvtších v Královéhradeckém kraji.

Do tetice Mariánská zahrada je pojem i z rezortu cestovního ruchu. Oznauje území jižn od
Jiína s jeho neobyejn vysokým potenciálem využití, nehled na píslušnost jednotlivých katastr
k panstvím v minulosti i ke lenství ve svazku v pítomnosti. Tato Mariánská zahrada, ást okresu
Jiín, má ambici stát se autonomní oblastí turistického ruchu, specifickou destinací tematicky
bohatého turistického regionu eský ráj. Tetí Mariánská zahrada ješt neslaví žádné výroí a jestli,
tak jen první krky. Byly vydány první publikace a propaganí materiály, v souasnosti se území
otevírá prvním zájemcm. Mnoho vcí a služeb zde návštvníci ješt nenaleznou, ale - všeho do asu!
Nakonec je teba íci, že pée o rozvoj Mariánské zahrady tetí, stejn tak jako pée o ochranu
Mariánské zahrady první leží do znané míry na bedrech Mariánské zahrady druhé. (P.T. tenáe jsem
pece varoval, že to bude ponkud složité...) A za onou druhou mžeme v sobotu do Bystice zajít
a popát jí do dalších let hodn zdaru.
Mgr. Jaromír Gottlieb
editel Regionálního muzea a galerie Jiín
(Otištno v Jiínském deníku 24.7.2009)

Projev pedsedkyn svazku obcí MZ, pednesený 25. 7. 2009 v Bystici
Vážení pátelé, vážení hosté, vážení píznivci Mariánské zahrady,
dovolte mi, abych Vás pivítala na dnešní oslav, která se koná u píležitosti pátého výroí
založení svazku obcí Mariánská zahrada. Vítám mezi námi námstka hejtmana Krajského úadu
Královéhradeckého kraje Josefa Táborského a editele Regionálního muzea a galerie v Jiín Jaromíra
Gottlieba, zakladatele Mariánské zahrady.
Svazek obcí Mariánská zahrada byl založen 14 obcemi na území jihozápadn od Jiína 16.
ervence 2004. V souasné dob je ve svazku celkem 26 obcí s 31 místními ástmi, to je celkem 57
obcí s tém 10 000 obyvateli o rozloze 20 662 ha. lenskými obcemi jsou: Bchary, Budeves,
Bukvice, Bystice, ešov, Dtenice, Dolní Lochov, Cholenice, Chyjice, Jiínves, Kopidlno, Kostelec,
Libá, Nemyeves, Ohave, Ostružno, Podhradí, Sedlišt, Slatiny, Slavhostice, Staré Místo, Steva,
Údrnice, Veliš, Vitinves, Vršce. Z nich jsou dv msta a jeden mstys.
Symbolem vymezené turistické oblasti a zárove symbolem MZ je kaple Loreta. Základním
cílem je udržení, obnova a rozvoj místních kulturních a spoleenských tradic, životního stylu,
pospolitosti venkovského obyvatelstva, obnova a rozvoj obcí, zlepšování obanské vybavenosti a
technické infrastruktury, slaování zájm a inností místních samospráv, spolupráce s obdobnými
subjekty a propagace svazku obcí MZ a jeho zájmového území.
Hlavní myšlenkou rozvoje svazku obcí MZ je posílit vztah k místu, kde lidé žijí, uvdomní si
vlastních koen a aktivní pístup k životu.
MZ má zpracovány dva základní dokumenty, kterými jsou: Dlouhodobá strategie rozvoje MZ
a Marketingová studie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti MZ. Spolupracujeme s Regionálním
muzeem a galerií v Jiín, se svazkem obcí Valdštejnova zahrada, Místní akní skupinou Otevené
zahrady Jiínska, Akademií Jana Ámose Komenského v Jiín, Obanským sdružením SH, Sdružením
eský ráj Turnov.
K tomu, abychom mohli plnit vytyené cíle, koordinovat další postup obcí, musíme dkladn
oblast MZ znát. Proto vítáme zájem odborník. Území MZ potebuje przkum po stránce historické,
kulturnhistorické, pírodovdné, geologické, potebuje posouzení, jak konkrétn postupovat,
abychom zachovali jeho hodnotu a zárove zlepšovali podmínky pro zdejší obyvatele i návštvníky,
kteí budou pispívat k rozvoji oblasti. Na téma MZ vzniklo už nkolik diplomových prací na rzných
vysokých školách, na podzim se jím zanou zabývat studenti dvou seminá Univerzity Pardubice.
Pro propagaci a vzájemné poznávání byl zásadní projekt Medializace turistické oblasti
Mariánská zahrada, dokonený v r. 2007, který byl spolufinancován EU a Královéhradeckým krajem.
Na vypracování se podílelo RMaG v Jiín, výstupem projektu byl soubor materiál o historii a
souasnosti lenských obcí, informaní tabule v obcích.
Vzájemnému poznávání a propagaci obcí v rámci MZ posloužila výstava, která se uskutenila
v r. 2007 na zámku ve Starých Hradech. Uspoádal ji svazek obcí ve spolupráci s Památníkem
národního písemnictví, Regionálním muzeem a galerií v Jiín, Obanským sdružením SH a
nkterými místními školami. Stejnému úelu slouží publikace, kterou dnes dostáváte,výstava zde
v Bystici a samozejm také noviny vydávané svazkem obcí. MZ má i své internetové stránky,
pínosem jsou i místní zpravodaje a brožury vydávané v nkterých obcích.

Ke zvýšení povdomí o MZ byly uspoádány pednášky o barokní komponované krajin,
obnovila se tradice poutí a procesí a uskutenilo se nkolik koncert v kostelích, výstavy atd. V roce
2006 byla vztyena kamenná stéla v blízkosti Holého vrchu se znakem MZ a se znakem rodu Schlik.
Významná pro turistickou oblast MZ je také prezentace na veletrzích cestovního ruchu ve
spolupráci se Sdružením eský ráj z Turnova a v rzných soutžích. V letošním roce jsme se
zúastnili národní soutže EDEN, do níž se mohly pihlásit turistické destinace splující kritéria
stanovená Evropskou komisí a agenturou CzechTourism, která je garantem tohoto projektu v esku.
Nepoítali jsme s vítzstvím, šlo o upozornní, že existujeme. Z 21 pihlášených vyhrála destinace
eské Švýcarsko. Na vyhlášení výsledk v Brn, kde MZ zastupovala i Sdružení eský ráj, jsme
pevzali malý dárek a diplom za úast.
Mariánskou zahradu zviditelují i obce, které se pihlásí do soutže Vesnice roku,
vyhlašované Ministerstvem pro místní rozvoj, Svazem mst a obcí R, Ministerstvem zemdlství R
a Spolkem pro obnovu venkova. Neznamenají úspch jen pro samotnou vesnici, ale jsou dležité také
pro celý svazek obcí, i to je píspvek k jeho propagaci. V loském roce se obec Bukvice umístila na
1. míst v rámci Královéhradeckého kraje a v celostátním kole získala mimoádné ocenní za
cílevdomý pístup ke komplexnímu rozvoji obce. V minulých letech se soutže úastnila obec
Dtenice, letos Veliš a Ostružno. lenem MZ je obec Slatiny, která nejvyšší ocenní v kraji získala
ješt ped založením MZ.
Svazek obcí MZ se v r. 2004 stal správcem Programu obnovy venkova Královéhradeckého
kraje pro oblast spadající pod správu Mstského úadu Jiín. Zpracovává všechny podané žádosti o
dotace a komunikuje s Krajským úadem, odborem regionálního rozvoje. Zajiš ování administrace
dotaních titul POV pro Jiínsko pináší dobré jméno celé MZ.
V roce 2007 zaala spolupráce na projektu „Usnadnní pístupu k celoživotnímu vzdlávání
na venkov“, jehož nositelem byla Akademie Jana Ámose Komenského v Jiín. MZ organizovala
dotazníkové akce k przkumu zájmu o vzdlání, podílela se na pilotních kurzech. Výstupy pak použila
v projektu „Vzdlávání v MZ“, na který získala po dva roky dotaci z Programu obnovy venkova.
Krajského úadu Královéhradeckého kraje. Byly poádány kurzy v lenských obcích se zájmovým
zamením na výpoetní techniku, anglitinu, právní minimum pro obce, zdravotní minimum pro
poskytování první pomoci, keramiku, aranžování a další. Zájem projevilo na 400 lidí všech vkových
kategorií, každý z nich za 20-30 hodin výuky uhradil poplatek ve výši 100 K.
Svazek obcí MZ využívá nkterých dotaních titul, které jsou ureny dobrovolným svazkm
obcí a které by jednotlivé obce samy nezískaly. V r. 2004 byl z Programu rozvoje venkova
Královéhradeckého kraje umožnn jednotlivým obcím nákup výpoetní techniky, v letošním roce byla
z téhož programu poízena technika na údržbu veejných prostranství, travní osivo a hnojivo.
O tom, že v obcích probíhá mnoho rznorodých akcí, nás pesvdil poslední zpravodaj MZ
vydaný koncem loského roku. O tom, jaké akce uspoádala v minulosti MZ, jsem už hovoila.
V letošním roce jsou všechny kulturní a spoleenské akce vnovány pátému výroí založení
svazku. V dubnu se ve spolupráci s Regionálním muzeem a galerií v Jiín uskutenila postní pou
k Božímu hrobu v Drahorazi a v msíci kvtnu ve spolupráci s Lepaovým gymnáziem z Jiína
nauná procházka po lesních kaplikách. V msíci ervnu se odehrál turnaj v malé kopané v Jiínvsi.
Dnes se spolen setkáváme v Bystici. Brzy bychom ve spolupráci s jiínským muzeem chtli
pipomenout ponkud opomíjené kostely v Kostelci i ve Starém Míst a pipravit program pro bližší
poznání Vitinvse i Slatin.
Na závr bych chtla podkovat:
1) Za získání nemalých finanních prostedk pro MZ z rzných grant pedsednictvu a pedevším
Ing. Market Obitkové.
2) Jednotlivým obcím, v nichž se konají akce MZ, za jejich podíl na píprav a realizaci. Obce se sice
stávají známjšími, ale uvdomujeme si, že jsou to pro n starosti navíc.
3) Za pomoc pi píprav a realizaci dnešní oslavy obanm Bystice a všem, kteí se na ni podílejí a
kteí na ni pispli – Krajskému úadu Královéhradeckého kraje, lenským obcím svazku a dalším
píznivcm. Takto velkou akci by vedení MZ samo uskutenit nemohlo.
Dkuji za pozornost a peji Vám píjemné zážitky!
Eliška Formanová

Oslavy 5. výroí svazku obcí Mariánská zahrada
Poté, co pan starosta Jií Vohnout souhlasil s návrhem pedsednictva, aby se slavnost konala
v Bystici, a stanovení termínu, se rozbhly pípravy. Pedsednictvo vytváelo program, pipravovala
se publikace o jednotlivých obcích i celé Mariánské zahrad a také stejn zamená výstava. Akce
byla medializována v Jiínském deníku, v Nových novinách, na internetových stránkách,
v informaních centrech a v rozhlase. O rozvoz plakát se postarala pedsedkyn Eliška Formanová a
Naa Bíšková, byly vylepeny ve všech lenských obcích i v jejich místních ástích.
Oslava se konala v sobotu 25. ervence od 14 hodin. Pedsednictvem MZ byl pipraven
bohatý program. Velkou zásluhu na uskutenní akce mají i obané Bystice. Vše bylo komplikováno
tím, že se 23. ervence veer pehnala krajem velká
bouka a ve východních echách byl vyhlášen kalamitní
stav. Bouka a silný vítr po sob nechaly popadané a
polámané stromy i sloupy vysokého naptí a petrhané
dráty. Elektina nefungovala. Obce z celého okolí byly
do pátku veera a nkteré až do soboty dopoledne
(Bukvice, Kelina, ást Stevae) bez elektrické energie.
Byla to napjatá situace. V Bystici naštstí pustili
elektrický proud již ve tvrtek odpoledne.
V sále u obecního úadu v Bystici byla
pedsednictvem MZ uspoádána výstava o Mariánské
zahrad, kde byly pedstaveny jednotlivé lenské obce
textovou ástí a velkým množstvím fotografií. Po
proslovech pedsedkyn Elišky Formanové a editele
Regionálního muzea a galerie v Jiín Jaromíra Gottlieba
a také po prudkém dešti zatancoval folklórní soubor
Hoeák z Lázní Blohradu. Poté první námstek
hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Josef Táborský,
místopedseda a lenka pedsednictva svazku obcí
Mariánská
zahrada
Petr Soukup a Naa Bíšková poktili publikaci nazvanou
„Mariánská zahrada“. Po tanením vystoupení
následovala hudební produkce country skupiny Trosky.
Pro
vtší
zpestení
odpoledne
vystoupily
„Draice
z Bukvice“,
následovala kapela Fámy, pak pro velký úspch opt
„Draice z Bukvice“. Vrcholem celého programu bylo
vystoupení skupiny Fešáci s dcerou Michala Tuného.
V prbhu odpoledne si návštvníci mohli prohlédnout
výstavu. Veer oslavu zakonila skupina Kanci. Kulturní
akce se vydaila. Jaká akce bude píšt? Uvidíme.
Petr Soukup

Vesnice roku 2009 v Královéhradeckém kraji
Do 15. roníku soutže Vesnice roku 2009 se za Královéhradecký kraj pihlásilo 50 obcí a
mstys. Hodnocení provedla krajská hodnotitelská komise ve dnech 25. 5. - 10. 6. 2009 a posuzovala
následující okruhy: Koncepní dokumenty, spoleenský život, aktivity oban, podnikání, pée o
stavební fond a obraz vesnice, obanská vybavenost, inženýrské sít, úspory energií, pée o veejná
prostranství, pírodní prvky a zele v obci, péi o krajinu, pipravované zámry a informaní
technologii obce.

Pedsedou desetilenné hodnotitelské komise byl Ing. Pavel Dvoáek (starosta obce
Havlovice – vítz Vesnice roku 2007) a místopedsedkyní Eliška Formanová (starostka obce Bukvice
– vítz Vesnice roku 2008).
Zlatou stuhu a vítzem soutže Vesnice roku 2009 v Královéhradeckém kraji se stala obec
Žernov na Náchodsku.
Jiínsko reprezentovaly: Bílsko u Hoic, Brada-Rybníek, Holovousy, Konecchlumí, Kova,
Libu, Miletín, Ostrom, Vrbice a také lenské obce Mariánské zahrady - Ostružno a Veliš.
Místopedsedkyn hodnotitelské komise Královéhradeckého kraje, pedsedkyn svazku obcí
Mariánská zahrada, starostka obce Bukvice Eliška Formanová se zajímala mimo jiné i o dní v jiných
svazcích obcí. Jak svazek pracuje, co je pínosem pro lenské obce, kolik je ve svazku lenských obcí,
kolik mají obyvatel atd.
V sobotu 12.9.2009 byly vyhlášeny výsledky celostátního kola. Obec Žernov
z Královéhradeckého kraje obsadila tetí místo.
Eliška Formanová

Organizace svazku obcí Mariánská zahrada
Poátkem roku 2009 zaalo pracovat nové pedsednictvo, zvolené v prosinci 2008 na valné
hromad ve Veliši. Pedsedkyní svazku se stala starostka obce Bukvice Eliška Formanová, prvním
místopedsedou starosta obce Dtenice Ing. Radomír Vališka a druhým místopedsedou starosta msta
Libá Petr Soukup. leny pedsednictva jsou pí. Naa Bíšková a Ing. Marketa Obitková.
S pistupující obcí Bchary je od zaátku roku 2009 celkem 26 lenských obcí: Bchary,
Budeves, Bukvice, Bystice, ešov, Dtenice, Dolní Lochov, Cholenice, Chyjice, Jiínves,
Kopidlno, Kostelec, Libá, Nemyeves, Ohave, Ostružno, Podhradí, Sedlišt, Slatiny, Slavhostice,
Staré Místo, Steva, Údrnice, Veliš, Vitinves a Vršce.
lenský píspvek pro rok 2009 zstává stejný - 10,- K na obana. Úetnictví pro rok 2009
pebírá od Kateiny Pikardové ze Starého Místa Ing. Michaela Tourková z Bukvice. Pro vedení
úetnictví byl zakoupen notebook a tiskárna, které budou kdykoli k dispozici pedsednictvu .
Rovnž byla zvolena revizní a inventarizaní komise. Pedsedou revizní komise byla zvolena
Michaela Havelková z Cholenic, leny se stali Kateina Pikardová ze Starého Místa a Josef Havránek
z Vitinvse. Inventarizaní komisi povede pedseda Ing. Jan Škoda z Bchar, leny jsou pí. Obitková
z Dolního Lochova a pí. Rychnová ze Stevae.
Na první schzi pedsednictva byl dohodnut pravidelný termín schzí, a to vždy druhý tvrtek
v msíci v 17 hodin na obecním úad v Bukvici. Valná hromada se bude konat pravideln 1x za ti
msíce v úterý od 18 hodin, vždy v té lenské obci, na kterou dle abecedního seznamu pijde ada.
V msíci beznu probhla valná hromada ve Vitinvsi, v ervnu ve Vršcích, v záí v Bystici, kde se
naplánovalo, že píští valná hromada se uskutení v Libáni.
Na valné hromad v Bystici 22. záí 2009 byla do svazku pijata Zelenecká Lhota, stala se
27. lenskou obcí.
Petr Soukup

Projekty – dotace
Na valné hromad ve Veliši byly navrženy projekty na rok 2009. Podle tchto odsouhlasených
projekt se podávaly žádosti o dotace.
Pedsednictvo podalo žádosti na Krajský úad Královéhradeckého kraje na vyhlášené dotaní tituly.
Nejprve se z Programu obnovy venkova podala žádost na nákup techniky na údržbu veejného
prostranství pod názvem „Mariánská zahrada krásnjší“. Další žádost byla ve volnoasových
aktivitách na sportovní akci. Pedsednictvo ve spolupráci s obcí Jiínves uspoádalo pro lenské obce
I. roník turnaje v malé kopané (píšeme o nm na jiném míst). Tetí žádost byla podána v grantu
„Obce a mikroregiony“ na profesionalizaci svazku obcí a na vybavení svazku obcí základní
technikou. O pátý dotaní titul jsme požádali v cestovním ruchu, na tematické vycházky po MZ a
ásten na oslavu pátého výroí založení svazku obcí. Ve všech podaných žádostech jsme uspli a
dostali dotaci.
Nesmíme také zapomenout na dar od hejtmana Královéhradeckého kraje, který nám poskytnul na
poádání oslav k našemu výroí. Dkujeme!
Eliška Formanová

Žádost o podporu na záchranu kaple Lorety a kopce Veliš
Pedsednictvo na svém jednání 8. 1. 2009 rozhodlo požádat oddlení památkové pée Mstského
úadu v Jiín a Národní památkový ústav o pomoc pi ešení záchrany ohrožených památek
v Mariánské zahrad. Jde o kapli Loretu a o provedení úprav vrcholu Veliš a pístupových cest.
Žádosti byly podány 9. 2. 2009. Probhlo jednání s geology a památkái o záchran, zúastnila se pí.
Formanová a pí. Chalupková za spolenost Schlick s.r.o. Ve stedu 16. 9. bylo další jednání o tom, jak
pokraovat dál. Další krok bude konzultován s odborem životního prostedí Mstského úadu v Jiín
– nap. zavezení lomu, vyištní náletových devin, skácení lípy ....
Naa Bíšková

Spolupráce s Akademií Jana Amose Komenského v Jiín
V letošním roce jsme opt navázali na úspšnou spolupráci s Akademií Jana Amose
Komenského v Jiín. Na jae byla uveejnna výzva k podávání projekt do Operaního programu
Vzdlávání pro konkurenceschopnost, který je zamený na zkvalitnní a modernizaci systém
poáteního, terciárního a dalšího vzdlávání a jejich propojení do komplexního systému
celoživotního uení. Byl vypracován projekt zamený na zlepšování jazykové výuky a zapojení
moderních vyuovacích pomcek do výuky. I pes celkem dobré bodové hodnocení nebyl vybrán
k realizaci. V ervenci byla vypsána nová výzva. Projekt byl pepracován a nyní se eká na výsledky
hodnocení všech komisí. Pokud bude projekt úspšný, bude v nm Mariánská zahrada vystupovat jako
partner a bude se zúastovat aktivit projektu, pedevším organizování pilotních kurz zamených na
profesní jazykovou pípravu.
Ing. Marketa Obitková

Spolupráce s MAS Otevené zahrady Jiínska
Svazek obcí MZ je vedle Akademie Jana Amose Komenského v Jiín a jiínského
jednatelství Krajské hospodáské komory hlavním partnerem tzv. Místní akní skupiny
(MAS) Otevené zahrady Jiínska. Hlavní cílem sdružení je erpat finanní prostedky z
programu LEADER na obnovu a rozvoj kulturního a pírodního ddictví, podporu podnikání
zemdlského i v cestovním ruchu a na obnovu a rozvoj vesnic. A práv obce z MZ jsou v
r. 2009 již prvními žadateli o dotace. Díky aktivní spolupráci zástupc svazku obcí tak bude
možné v následujících letech získat pro dané území další finanní podporu.
David Jung, BBS, pedseda MAS

Spolupráce s Univerzitou Pardubice
Základy byly položeny na setkání kroniká, uitel a zájemc o Mariánskou zahradu v srpnu
2007 ve Starých Hradech, které se konalo pi píležitosti výstavy vnované této barokní komponované
krajin (uspoádal ji Památník národního písemnictví v Praze ve spolupráci se svazkem obcí MZ,
Regionálním muzeem a galerií v Jiín, základními školami v Jiínvsi, Libáni a Veliši a také
Obanským sdružením SH, které výstavu i setkání iniciovalo).

Spolupráce je možná díky grantu CZ.1.07/2.2.00/07.0188 „Inovace studijního programu
Historických vd Filozofické fakulty a Výtvarných umní Fakulty restaurování Univerzity Pardubice“
erpanému z evropských sociálních fond v rámci operaního programu Vzdlání pro
konkurenceschopnost. Mariánské zahrady se bude týkat jedna z aktivit tohoto grantu, „Management
regionálního ddictví“. Náplní této aktivity bude dvousemestrální seminá na Fakult restaurování,
který povede Mgr. Vladislava íhová, PhD., a dva (totožné) jednosemestrální semináe na Fakult
filozofické, jež bude vést Mgr. Jana Stráníková. Zatímco studenti FR budou po absolvování nezbytné
teoretické pípravy zajiš ovat v terénu dokumentaci drobných památek, tak studenti FF se zamí na
výzkum písemných pramen. V optimálním pípad by se ob skupiny mly zabývat týmiž
památkami, pedávat si zjištné informace a pispt tak k hlubšímu poznání dané lokality. Výuka
zane v íjnu 2009 a potrvá do ervna 2012.
Na schzce, která se uskutenila v ervnu 2009 v Jiín a které se zúastnili vedoucí seminá,
zástupci jiínského muzea, archivu, pracovníci památkové pée z Mstského úadu Jiín a
pedsedkyn svazku obcí MZ, byly zvažovány ti varianty: soustedit se na 1-2 objekty, obsáhnout
celé území MZ nebo vytipovat jeho ásti, které jsou zajímavé z hlediska historie, kulturní historie,
národopisu, po stránce pírodní, na nichž je soustedno více památek a o nichž je dochována ada
písemných pramen a jiných podklad pro odborný výzkum. Po diskusi byla zvolena tetí možnost –
MZ je území velmi rozsáhlé a nelze hned na poátku práce ho zabírat celé, teprve praxe ukáže, jak
reálné jsou možnosti obou stran, takže je teba si nechat vtší pole psobnosti než jen 1-2 památky.
Bhem léta probíhala intenzivní spolupráce vedoucích seminá s pracovníky Státního
okresního archivu Jiín, Regionálního muzea a galerie v Jiín a odboru památkové pée Mstského
úadu v Jiín. Vedení MZ poskytlo vydané propaganí materiály a další potebné informace. Po
vytipování konkrétních lokalit bude navázán kontakt i se starosty a kronikái píslušných obcí, editeli
místních škol a zástupci církve, od nichž se oekávají doporuení i na další spolupracovníky v míst.
PhDr. Eva Bílková

I. roník turnaje v malé kopané
Dne 27. 6. 2009 jsme uspoádali na fotbalovém hišti v Jiínvsi turnaj v malé kopané.
Zúastnilo se celkem 10 družstev z 18 pihlášených.
Družstva reprezentovala obce: Bukvici (dv družstva),
ešov, Chyjice, Jiínves (dv družstva), Kopidlno,
Nemyeves, Veliš, Vršce. I. roník turnaje v malé
kopané zahájila pedsedkyn svazku obcí MZ Eliška
Formanová a všechny pítomné pivítal starosta obce
Jiínves pan Jaroslav Mlejnek. Pan J. Schindler,
zástupce TJ Sokol Jiínves, seznámil hráe s prbhem,
s organizací a podmínkami soutže. Organizaci a herní
podmínky zajistil TJ Sokol Jiínves. Hrálo se o velký
putovní pohár a ocenna byla družstva na prvních tech
místech.
Poháry a diplomy pedávali první námstek hejtmana
Královéhradeckého kraje Ing. Josef Táborský a
pedsedkyn
 svazku
obcí MZ
Eliška
Formanová
První místo
a putovní
pohár
získalo
družstvo Bukvice .2, druhé místo obsadilo družstvo
Nemyeves, tetí bylo družstvo Chyjití tygi, tvrté SK
Vršce. Na závr pedsedkyn podkovala družstvm za

úast i reprezentaci obcí a TJ Jiínves za organizaci. Turnaj se vydail. Poasí pálo, po celou dobu
svítilo sluníko. V píštím roce bude vyhlášen II. roník turnaje v malé kopané o putovní pohár.
Ukázalo se, že v MZ žijeme nejen kulturou, ale i sportem.
Eliška Formanová

Pednáška o Mariánské zahrad
2. íjna 2009 uspoádala Jiínská beseda v Porotním sále jiínského zámku pednáškové
kolokvium vnované Mariánské zahrad. Na 80 návštvník vyslechlo tyi píspvky, pedstavené
na pozvánce takto:
Ing. Miroslava Watzko: „Hranice ostré, hranice mkké, zanikající, vznikající“
... kterak krajinu vymezit a dlit, kde má krajina své umlé a pirozené hranice, za jakých historických
a politických podmínek vznikl územní útvar Mariánská zahrada, v jaké situaci se práv nachází a kam
bude jeho vývoj do budoucna smovat.
Ing. Karel Watzko: „Mariánská zahrada – jednota mnohostí“
... kížky, kapliky a sochy svatých jsou rozesety u cest, které se vinou mezi kostely zvlnné krajiny
Mariánské zahrady. Propojené v celek vykazují tyto prvky podivuhodný ád a harmonii. Kompoziní
vazby, osové linie a krajinné výhledy ... skryté zákonitosti duchovní geometrie krajiny.
Ing. Jií Krupka: „Obnova alejí Mariánské zahrady“
... historické mapy a dobové kroniky ukazují, které ze stávajících cest a fragment starých alejí
vznikly za doby Františka Josefa Schlika a které pozdji, jaké je jejich souasné druhové složení a jaké
stromy mohly podél tchto cest rst na poátku 18. století, jak tyto aleje správn obnovovat.
Ing. Jií Balský: „Zaniklý krajinný prvek u jiínveského zámku?“
... co je onen zajímavý útvar, jež byl v nedávné dob vysledován na císaském povinném otisku
stabilního katastru obce Jiínves, poízeném v 2. tvrtin 19. století.
EB
MARIÁNSKÁ ZAHRADA – ODKAZ A INSPIRACE
(SETKÁNÍ P ÍZNIVC MARIÁNSKÉ ZAHRADY)
Jiínská beseda pipravila 2. íjna podveerní pednáškové kolokvium, na kterém pednesli
tyi mladí vysokoškoláci zajímavé píspvky vnované tématu, který má název „Mariánská zahrada“.
Ing. Miroslava Watzko a Ing. Karel Watzko se zamili na vymezení území a jeho mnohotvárnost,
Ing. Jií Krupka na obnovu alejí a Ing. Jií Balský na zajímavosti u jiínveského zámku.
Název „Mariánská zahrada“ již na Jiínsku zdomácnl a zmínné píspvky byly kvalitní a
zajímavé, jak ostatn bývá u Jiínské besedy obvyklé. Celá akce by však nebyla tak zajímavá a
neobvyklá, kdyby Jiínská beseda nemla tentokráte výborného partnera – Obanské sdružení SH,
které pozvalo na neformální setkání ty, kteí se na naplování názvu (pojmu) Mariánská zahrada
njakým zpsobem podíleli. A tak se mohli pítomní zájemci ješt ped vlastním kolokviem seznámit
s tím, co vlastn pojem Mariánská zahrada pedstavuje.
Mariánská zahrada dnes pedstavuje ti hlavní pojmy: Mariánská zahrada jako unikátní
barokní komponovaná krajina, výchozí pojem, který dal podnt k dalším aktivitám. Na
znovuobjevení této krajiny má nejvtší podíl tehdejší editel Regionálního muzea a galerie v Jiín
Mgr. Jaromír Gottlieb, který byl následn i u dalších aktivit a který ve svém píspvku uvedl adu
zajímavostí souvisejících s Mariánskou zahradou.
Mariánská zahrada jako svazek obcí. Logickým vyústním snahy o to, aby se mohlo takové
bohatství minulosti využívat a rozvíjet, bylo založení svazku obcí pod stejným názvem. O jeho vznik
se zasloužil již zesnulý Ing. František Obitko, jeho první pedseda, kterého vzpomnli mnozí
vystupující, mimo jiné i souasná pedsedkyn svazku obci Eliška Formanová, která seznámila
pítomné s dosavadními i souasnými aktivitami svazku, vetn nedávných oslav 5. výroí jeho
vzniku. Svazek obcí byl spolu s hospodáskou komorou také spoluzakladatelem obanského sdružení
Otevené zahrady Jiínska (Místní akní skupiny – MAS). Jeho pedseda David Jung informoval
o možnostech erpání prostedk v rámci realizace strategického plánu Leader.
Mariánská zahrada jako turistické území. U zrodu myšlenky využít potenciálu území pro
vymezení Turistické oblasti Mariánská zahrada stál PhDr. estmír Jung. Svazek obcí nechal
vypracovat marketingovou studii o možnostech rozvoje cestovního ruchu v daném území, které je

významnou ástí turistického regionu eský ráj. Cestovní ruch pedstavuje jednu z dležitých oblastí
zdroje podpor z nejrznjších grant a dotací.
Mariánská zahrada, a je již pijímána jako kterákoliv z uvedených možností, má dnes adu
stálých píznivc a partner. Na nkterých projektech a akcích spolupracovala s Akademií Jana Amose
Komenského v Jiín, Regionálním muzeem a galerií v Jiín, Lepaovým gymnáziem v Jiín, pány
Michaelem Pospíšilem – muzikantem a Karlem Neckaem – fotografem, školami, kronikái a mnoha
dalšími. O kulturn-historickém a pírodním bohatství území vzniklo nkolik diplomových a
bakaláských prací, od íjna 2009 se Mariánská zahrada stala tématem pro dva semináe na
univerzit v Pardubicích. O tom všem se na setkání hovoilo. Ale nejvtší zásluhu na tom, že se takové
setkání lidí stejného zájmu uskutenilo, má další z partner - Obanské sdružení SH. Patí mezi
dlouhodobé propagátory myšlenek Mariánské zahrady nejrznjšími formami – napíklad v Listech
starohradské kroniky, výstavou o Mariánské zahrad v zámku Staré Hrady a mnoha dalšími. Jeho
pedsedkyn PhDr. Eva Bílková vystihla patrn nejdležitjší aspekt tohoto setkání – možnost
propojení vtšinou samostatných inností a pochopení všech souvislostí, které mohou vést
k naplování toho, co je krásné již svým názvem – Mariánská zahrada.
PhDr. estmír Jung

Tematické vycházky v Mariánské zahrad
První vycházkou se zaalo již v dubnu a vedla z Pševse k Božímu hrobu v Drahorazi. Pou
byla doprovázena hudbou p. Michaela Pospíšila. V kostele byla
pednáška k historii místa, kterou zajistilo Regionální muzeum a
galerie v Jiín.
Pokraovalo se v kvtnu „Putováním po lesních kaplikách“
(více v samostatném lánku). Na svátek sv. Anny se již tradin
poádá pou v Dolním Lochov, stará tradice byla obnovena v r.
2005. Z návsi ke kapli putovalo více než 100 lidí, nkteí
v dobových kostýmech. V kapli byla mše svatá za doprovodu
hudebních sbor.
Na svátek Nanebevzetí Panny Marie byla pou v Kostelci za
doprovodu „Literák“
s p. Pospíšilem. Na
této pouti bylo bohužel
málo lidí, protože bylo
krásné poasí a doba
žní a ást místních obyvatel pracovala na polích. Možná
to bylo také tím, že Kostelec je nejmenší obec v našem
svazku, má pouhých 43 obyvatel.
V rámci festivalu Jiín – msto pohádky se uskutenilo
setkání
k 10. výroí
památného
Jiínského
apelu ke smíení a vztyení smírího kíže na hbetu
Veliše. Po slavnostní mši následoval pátelský veer ve
Veliši (viz samostatný lánek).
Poslední vycházka byla 4. íjna, na svátek sv.
Františka z Assisi. Kostel jemu zasvcený je ve Starém
Míst. V kostele byla mše, opt s hudebním doprovodem
skupiny Literácy. Touto akcí se letošní tematické
vycházky uzavely.
Ing. Marketa Obitková

Putování po lesních kaplikách
V msíci lednu navrhli na schzi pedsednictva MZ paní Naa Bíšková a pan Petr Soukup
uspoádání nauných vycházek na území Mariánské zahrady. Zámrem bylo seznámit co nejširší
veejnost se zdejšími významnými krajinnými prvky, pírodními, umleckými i architektonickými
památkami - církevními i svtskými.
Pedsedkyn se obrátila na PhDr. Evu Bílkovou a ta doporuila profesorku Lepaova
gymnázia paní Vlastu Horikovou a studenty, kteí se podíleli na projektu Pedagogické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze „Výchova ke vztahu ke kulturn historickému ddictví“ a za téma si
zvolili Mariánskou zahradu.
Na sobotu 16. kvtna 2009 byla naplánována nauná vycházka pod názvem „Putování po
lesních kaplikách“. Na mén známá místa Jiínska se snažilo pedsednictvo MZ pozvat co nejširší
veejnost. S propagací pomohl Jiínský deník, Nové noviny, paní Vlaka Matjková z eského
rozhlasu. Byly vytištny plakáty a letáky, mailem byly pozvánky rozeslány do každé obce. Záleželo
pak na zastupitelstvech jednotlivých obcí, jakou udlají propagaci akce v míst.
Toho dne 16. kvtna v dopoledních hodinách bylo deštivo a poasí nebylo naprosto naklonno
nejen organizátorm, ale i potencionálním úastníkm. I pes tuto nejistotu dorazilo na místo srazu u
hišt v Podhradí na 50 zájemc. Nkteí pišli, jiní pijeli auty, další malým autobusem z Jiína.
Poasí se nakonec umoudilo a poutníkm na cestách vedoucích pevážn lesem zasvitlo i sluníko.
Prvním zajímavým místem byla kaple Loreta (symbol Mariánské zahrady) postavená r.1694
na Velišském hebeni, kde se i v souasné dob konají v letních msících bohoslužby. Návštvníci se
mohli podívat do interiéru i vyjít na stechu kaple a rozhlédnout se po krajin. Výlez na stechu byl
tak trochu sportovní výkon, kdy si každý mohl vzpomenout na hodiny
tlocviku ve škole, kde se uil, jak nejlépe pekonávat pekážky a prlezy.
Avšak zážitek to byl ojedinlý, nebo kde se návštvník kaple i kostela
dostane pi prohlídce památky na stechu. Bohužel celá stavba je velmi
obrostlá zelení a stromy a
výhled do krajiny je z tchto
dvod na nkteré svtové
strany siln omezen.
Od kaple Lorety se
putovalo ke kapli Andl
Strážc, zvané „Andlíek“,
postavené na šestibokém
pdorysu ped r. 1713. Málokdo ví, že se nachází
v blízkosti obce Podhradí v lese, jen bystré oko znalce
krajiny mže zahlédnout její obrysy v lese ze silnice
vedoucí z Vokšic do Hlásné Lhoty.
Ke tetí kapli Nejsvtjší Trojice jsme dlouho putovali lesní cestou.
Stojí západn od Ostružna, v údolí blízko rekreaního stediska Sklá a
byla postavena na trojbokém pdorysu kolem roku 1720. Nedaleko nad ní
v blízkosti léivého pramene byl zámeek, tzv. Schlikovské lázn.
tvrtá, poslední kaple, ke které jsme museli vystoupat na vrchol
ediového kopce nedaleko Dolního Lochova,
je kaple sv. Anny, postavená v r. 1670 na
kruhovém pdorysu. Na svátek sv. Anny sem
picházelo mnoho poutník. Protože se do
kaple nevešli, byla zvenku k ní pistavena i
kazatelna, aby kázání mohla probíhat pod širým
nebem.
Úastníci vycházky byli i vlastivdn poueni. U každé kaple pednesl
jeden z gymnazist peliv pipravený stavebn historický popis a možno
konstatovat, že to byl výklad fundovaný, nad kterým bdlo bystré oko paní
profesorky Vlasty Horikové. Dkujeme.
Podkování si zaslouží i paní Naa Bíšková, která zajistila vstupy do

objekt (Loreta a Trojice) a staten vedla všechny lesními cestami a pšinami k ureným cílm.
Nkde bychom se asi bez ní ztratili. Autobus nakonec odvezl úastníky z Dolního Lochova do Jiína a
nkteré pak do obce Podhradí.
Všichni byli spokojeni, putování pro n bylo nevšedním zážitkem. Nkteí konstatovali, že bez
prvodce by ani kapliky nenašli, a mnoho z nás zde bylo poprvé v život. Nejvíce organizátory akce
potšily dotazy, kudy povede další nauná vycházka v MZ, protože takových by mohlo být více. Paní
Bíšková sdlila, že má na rok 2010 v plánu vycházku na Veliš (kostel i bývalý hrad) a do Vokšic
(sýpka a zámek s parkem).
Ing. Vladimír Turek

Setkání u smírího kíže po deseti letech
Souástí devátého roníku festivalu Jiín-msto pohádky v roce 1999 bylo i ekumenické
setkání na arkádovém nádvoí jiínského zámku, na kterém pednesli královéhradecký emeritní biskup
– arcibiskup Karel Otenášek za katolíky a biskup Slezské evangelické církve augsburského vyznání
Vladislav Volný za evangelíky památný Jiínský apel ke smíení. Tomu pedcházelo vztyení
smírího kíže v samotném „srdci“ Mariánské zahrady, na hbetu Veliše, jako hmotného symbolu
tohoto aktu, nebo na kíži jsou vytesány letopoty úmrtí jezuitského misionáe Matje Burnácia a
ešovského hajného Tomáše Svobody, kteí zemeli kvli náboženské nesnášenlivosti.
Po deseti letech se sešli u smírího kíže a na
pátelském veeru ve velišském kulturním dom ti, kteí
stáli u zrodu tchto událostí – Mgr. Jaromír Gottlieb,
PhDr. estmír Jung, JUDr. Jaroslav Veselý a Ing. Jií
Vitvar, ti, kteí se podíleli na procesu tvorby a vztyení
smírího kíže – zejména autor návrhu prof. Miloš Šejn,
socha Aleš John, pracovníci jiínského muzea a mnoho
dalších, ti, kteí pednesli zmínný apel – arcibiskup
Otenášek a biskup Volný. Krom nich zde byla ada
dalších vysokých církevních pedstavitel, nap. za
eskoslovenskou církev husitskou její patriarcha dr.
Tomáš Butta, královéhradecký biskup Štpán Klásek,
emeritní biskup Mgr. Jaromír Tuek, za ímskokatolickou církev krom Mons. Otenáška i generální
viká královéhradeckého biskupství Mons. Tomáš Holub
a provinciál jezuit v R František Hylmar, SJ, za
evangelíky krom biskupa Volného i redaktor Radia
Proglas a TV Noe, reverend Jaroslav Kratka.
Ekumenickou bohoslužbu vedl fará eskobratrské
církve evangelické, administrátor jiínského sboru, Mgr.
Petr Chlápek. „Minipou “ ke smírímu kíži obohatili
svými zpvy Michael Pospíšil a Literácy Jitín, u
smírího kíže vedli zpvy muzikanti a zpváci pod
vedením Marie Stíbrné.
Po setkání u smírího kíže následoval pátelský
veer v kulturním dom ve Veliši na téma Odpuštní
(jak tžké je odpustit). Veer moderovali reverend
Jaroslav Kratka a generální viká Tomáš Holub a jeho
hlavním hostem byla dr. Kateina Lachmanová psycholožka, teoložka, spisovatelka. Hudebními vstupy
pispli k výborné atmosfée veera i houslisté Ludmila
Šulcová, Pavel Jandejsek a klavírista Pavel Krmárik,
prbh setkání u smírího kíže i pátelského veera
zaznamenali pro budoucí asy Oldich Havlíek a Jií
Kubíek. Oberstvení zajistily svými vlastními
dobrotami ženy z farností v Jiín, Železnici, Husova
sboru a ze svazku obcí Mariánská zahrada, obsluhu
starostky obcí Veliš a Bukvice – Naa Bíšková a Eliška Formanová. Na úspchu veera se podílela i
rodina Schlik z Jiínvsi a svazek obcí Mariánská zahrada.

Jak ekl v závreném podkování jeden ze spoluorganizátor veera Ing. Jií Vitvar – snahou
všech spolupoadatel bylo, aby ob ásti byly chvílemi radosti a pipomenutím událostí, jejichž
význam a dosah pesahuje souasnost. Z prbhu setkání u smírího kíže i pátelského veera je
zejmé, že se to díky všem, kteí se na dnešním dnu podíleli, více než podailo.
PhDr. estmír Jung

Podkování Jaromírovi Gottliebovi
Na valné hromad v Bystici, která se konala 22. 9. 2009, podkovala pedsedkyn svazku
obcí Mariánská zahrada spolu se starostkami a starosty lenských obcí panu Jaromírovi Gottliebovi za
všechnu práci, kterou vykonal pro Mariánskou zahradu od prvních krk až do souasnosti, a za
zázemí, které jí poskytoval.
Dkujeme jednomu ze zakladatel Mariánské zahrady ješt jednou touto cestou a pejeme mu
hodn sil a zdraví v jeho všestranné innosti.
EF

Mariánská zahrada a Zpravodaj Sdružení eský ráj
K propagaci turistické oblasti Mariánská zahrada pispl i lánek ve Zpravodaji Sdružení
eský ráj (roník 2009, íslo I) pod názvem Turistické mikroregiony - dležitá souást podpory
cestovního ruchu.
Úelem Zpravodaje SR je postupn pedstavit všechny mikroregiony, které v kraji psobí.
Jejich innost je dležitým zázemím rozvoje turistického ruchu, obce podporují dležité projekty,
které rozšiují nabídku turistického regionu ( viz lánek ve zpravodaji).
V tomto ísle Zpravodaje byly pedstaveny ti mikroregiony: Podkozákovsko, Pojizeí a
svazek obcí Mariánská zahrada.
Jejich zástupcm byl položen stejný okruh otázek - význam mikroregionu a zkušenosti,
aktivity a pipravované projekty, spolupráce se Sdružením eský ráj, názor na budoucnost rozvoje
cestovního ruchu v eském ráji.
EF

Soukromá Galerie Na Špejcharu v Bukvici vstoupila do povdomí návštvník
Letošní sezóna byla zahájena vernisáží výstavy dvou výtvarník – Renaty Culkové z Oseku u
Sobotky a majitele galerie Jiího Qido Valtera v sobotu 9. kvtna ve 14.00 hodin. O hudební doprovod
na klávesy se postaral Miroslav Filsak z Jiína. Pi zahájení byl pivítán dvoutisící návštvník galerie
od jejího otevení - pan Breuer z Jiína s chotí, který dostal od majitele galerie na památku akvarelový
obraz Náves v Bukvici. Na výstav, kterou zhlédlo 270 lidí, byl pedveden batikovaný textil, figury
strašidel, naivní malba a akvarelové obrazy Bukvice a okolí.
Vernisáž druhé výstavy se konala 27. 6. 2009. Zde se za hudebního klávesového doprovodu J.
Q. Valtera pedstavila Iveta Dandová z Mnichova Hradišt se svými pletenými výrobky z orobince.
Druhá pletaka – její dcera Adéla, provdaná iháková, se vernisáže nezúastnila, vzhledem k tomu,
že v té dob se starala o své 14denní miminko. Výstavu
navštívilo 235 osob.
Tetí nemén zdailá výstava byla zahájena 25.
7. 2009. Byla to výstava krásné keramiky Zlaty Pokorné
z Libunce, kde pi vernisáži byl pivítán ptistý
návštvník této sezóny - paní Mgr. Ida Seidelmannová,
starostka Msta Police nad Metují, která si jako
pozornost galerie odvezla akvarelový obraz letních
jahod. Zahájení doprovodili na své nástroje brati Bob a
Vladimír Hochmanové. Výstavu navštívilo 292
návštvník.
tvrtá, již podzimní, výstava byla jako výstava
rodinného typu zahájena 5. 9. 2009 za akordeonového
doprovodu. Své obrazy a malované kameny zde pedvedla rodina Horákova a Jankova. Výstavu
navštívilo i pes nepíznivé poasí 104 návštvník.

Závr letošní sezóny patil akvarelovým a tušovým obrazm Jiího Q. Valtera. Jedná se o
ztvárnní obce Bukvice a jejího bezprostedního okolí. Výstava byla ukonena k 30.íjnu.
Galerii Na Špejcharu letos navštívilo 921 spokojených zájemc o výtvarné umní, o emž
svdí veliké množství zápis v návštvní knize, které jsou vstupenkami na výstavy, jelikož majitel
galerie považuje tuto innost za zábavu a vstupné zde již ze zásady žádné nevybírá. (Celková
návštvnost od otevení galerie je 2.794 zapsaných osob.)
Výstavní sezónu roku 2009 lze hodnotit jako velice zdailou, i když byl zvolen kalendá prací
spíše manuáln výtvarných nežli jen malíských. Z toho plyne, že návštvník vyhledává radji pestrost
a pro tu je ochoten i dojet do obce Bukvice - vesnice roku 2008 Královéhradeckého kraje - vzdálené
od Jiína osm kilometr, ve které se stále nco dje.
Jií Qido Valter

Galerie J. B. Spektrum ve Vokšicích
Bylo uspoádáno 6 výstav (fotografie Miroslava Jirana, obrazy Jana Severy, obrazy a grafika
Vladimíra Komárka a Michala Šigola, obrazy Evy Hnykové, Vlastimila Mužíka, obrazy a plastiky
Vladimíra Komárka a Miloše Šedivého), ve spolupráci s Obanským sdružením SH Prvomájové
odpoledne a Hudebn-literární festival Alfreda Strejka a Štpána Raka.
Na vernisážích vystoupili klavíristé Eliška Stará
a Pavel Krmárik, Michael Pospíšil a Literácy Jitín,
hereka Luba Skoepová. Zahajovacími projevy zaujali
pedevším Michal Šigol a Jitka Pírková.
Obanské sdružení SH ve spolupráci s galerií
uspoádalo prvomájový poad a hudebn literární
festival. 1. kvtna byla v poadu Hana Kofránková a
Jaroslav Krek 130 pipomenuta významná životní
výroí obou osobností naší kultury. Do Vokšic na podnt
Alfreda Strejka, který poad uvádl, pijeli jubilantm
blahopát významní umlci (Jitka Molavcová, Ta jana
Medvecká, Josef Somr, Boivoj Navrátil, František
Derfler, Jura Pavlica, Josef Krek s manželkou, Pavel Jurkovi, Karel Jakub, Edita Adlerová a Jana
Rychterová, Ladislav Kyselák, Jií Šlupka Svrák, Petr Kovaík, Erwin Kukuczka). V ervenci byl na
programu 9. roníku Hudebn literárního festivalu Alfreda Strejka a Štpána Raka minirecital
Štpána Raka, poad vnovaný Jaroslavu Ježkovi, v nmž A. Strejka doprovázel Jan Matj Rak, a
poady Vivat Comenius a Tulák po hvzdách, v nichž vystoupili Alfred Strejek a Štpán Rak.
Za rok 2009 galerii navštívilo na 2000 lidí.
Josef Bucek

Základní škola Bodláka a Pampelišky ve Veliši
Rok 2009 byl pro naši školu pomrn významný - vlastn stejn jako každý
rok. Všechny více i mén významné události, kterých bylo opt nepoítan, však
byly zastínny událostí vpravd nejvýznamnjší. Byla jí oslava 111. výroí otevení
školy ve Veliši (tedy v souasné budov - škola ve Veliši byla samozejm již
mnohem díve). Pro nás všechny, kteí
jsme se na píprav "oslav" v podob
setkání nad skromnou výstavou podíleli, to bylo velmi
píjemné a objevné bádání a myslím, že jsme byli do
jednoho obohaceni o adu zajímavých a do jisté míry
"jiných" pohled na školství v prbhu posledních
nkolik desítek let.
Každopádn byl rok 2009 pro naši školu
potvrzením toho, že se vyplácí poctivé a
upímné snažení, a odmna v podob – pro mnohé
bezvýznamného, ale pro nás velmi motivujícího – podkování nkterých rodi, je tou nejlepší
smrovkou, která nás na naší cest vede.
Mgr. Jan Jiterský, editel školy

Rok 2009 v lenských obcích
Bukvice
V roce 2005 obec zakoupila zemdlskou usedlost bývalý „Škaloudv statek“ na návsi v Bukvici.
Jedná se o ti nemovitosti a cca 1 ha pilehlých
pozemk. V letošním roce jsme zapoali se stavebními
úpravami. V první etap byla obnovena stecha na
severní stran s osmi stešními okny a na jižní stran
byly vybudovány dva rizolety s novými okny a
s konenou vnjší omítkou. Vzáptí na první etapu
následovala etapa druhá, která spoívala ve vybudování
pvodních teras a celkové sanaci objektu. Plánovaný
rozpoet na akci v letošním roce je cca 2,8 mil. K.
Stavební úpravy jsou financovány z Krajského úadu
Královéhradeckého kraje z Programu obnovy venkova,
z Ministerstva pro místní rozvoj R a z Krajského úadu KHK (za vítzství v krajském kole v soutži
„Vesnice roku“) a z rozpotu obce Bukvice. V roce 2010
bychom chtli pokraovat tetí etapou. Záleží však na
získání finanních prostedk.
Krom tradiních kulturních a spoleenských akcí
v letošním roce obec velkolep slavila 120 let od založení
Sboru dobrovolných hasi. Místní ženy „Draice
z Bukvice“ pipravily tajn dv vystoupení, která sklidila
velký úspch.
Na pání starost svazku obcí Mariánská zahrada
vystoupily i na oslav v Bystici, na Dtském dnu
v Psinicích, v msíci listopadu v Údrnicích a v Jiínvsi..
V letošním roce byly zahájeny komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bukvice. V msíci
íjnu jsme podali žádost o dotaci v rámci Místní akní skupiny Otevené zahrady Jiínska na „Úpravu
prostranství u budovy p. 27 v Bukvici“ – u obecního úadu. Pokud získáme finanní prostedky, tak
bude v r. 2010 vytvoeno píjemné a upravené prostedí s novou a opravenou komunikací u budovy
obecního úadu. V blízkosti kaple sv. Jana Nepomuckého bychom chtli postavit altánek, oddechové
místo pro turisty a dchodce.
Plány máme velké, ale jako každá malá obec máme malý rozpoet. O to víc se musíme snažit získávat
finanní prostedky na naše velké plány.
Eliška Formanová, starostka

ešov
V roce 2009 byla provedena oprava místních komunikací v obci ešov a Libšice. Akce byla
dotována Krajským úadem Královéhradeckého kraje ástkou 800.000,- K. Celkové náklady inily
2.128 tis. K. Provádíme opravu chodník, výmnu dlaždic za zámkovou dlažbu.
Upravili jsme prostranství okolo Obecního úadu v ešov, vetn osetí trávy.
Obec má rozpracovaný územní plán. V letošním roce jsme na nj obdrželi od Krajského úadu
Královéhradeckého kraje dotaci ve výši 54,7 tisíc K.
Kulturní akci pímo obec žádnou neorganizovala. Sportovní klub fotbalist z ešova se zúastnil
soutže v malé kopané v Jiínvsi. SDH ešov i Libšice provádí každoron sbr želeného šrotu a
provádí údržbu hasiských zbrojnic za finanní podpory obce. Pro dti poádají pohoštní a táborový
ohe na Mezinárodní den dtí a také na ukonení prázdnin.
Sdružení stezka ešov-Vysoké Veselí, kde je obec lenem, provedla u sochy Tomáše Svobody,
myslivce ešovského, v ešovských Valech pietní setkání a položení kvtin.
Blažena Šoltysová

Dolní Lochov
Letos se opt konalo procesí ke kaplice sv. Anny
v nedli 26.7., kdy je u nás pou . Hudební doprovod pi
procesí a mši zajistil Chrámový sbor u sv. Františka pi
kláštee Kižovník na Starém Mst v Praze WOWES –
COLLEGIUM Praha pod vedením sbormistra p. Marka
Fraka, úastníci hudební dílny Michaela Pospíšila
„Barok bez paruk“ a skupina Literácy. V kapli byla mše
a po jejím skonení následovalo fotografování úastnic
procesí v dobových kostýmech.
V letošním roce se žádná investiní akce neprovádla.
Obec podala na podzim žádost o dotaci na úpravu veejného prostranství v MAS Otevené zahrady
Jiínska. Nyní se eká na schválení dotace Státním zemdlským intervenním fondem. Úpravy by
mly probhnout píští rok na jae.
Ing. Marketa Obitková

Cholenice
Náš kulturní život zaal 3. ledna 2009, kdy se na sále Hostince u Vak sešla menší skupinka dítek a
rodi, aby zhlédla pedstavení loutkového Divadla Martínek z Libán.
Další již tradiní akcí byl Ples pod cylindrem, který se konal 14. února 2009, na který
14. bezna 2009 navázala v naší obci hojn navštvovaná Dtská maškarní diskotéka a veer
Maškarní diskotéka pro dosplé.
20. bezna 2009 jsme vyrazili za kulturou do Prahy na muzikál Mona Lisa.
Duben je každoron zasvcen hlavn arodjnicím.
Dtský den byl letos pojat netradin, protože byl po celý den veden kouzelnickým duem Radek a
Simona. Na dtech jsme poznali, že se jim nov pojatý dtský den líbil, a to je hlavní. Kouzelnické
duo nám zpestilo i veerní program pro dosplé, pi kterém pedvedlo svá dv vystoupení ocenná
boulivým potleskem. Na 6. ervna 2009 myslím nezapomenou dlouho dti ani dosplí.
20. ervna 2009 vyrazila parta nadšenc na Cyklotour ve stejných modrých trikách, které jim za
tímto úelem poídil obecní úad Cholenice.
8. srpna 2009 opt tradiní turnaj v Malé kopané a
22. srpna 2009 Tenisový turnaj.
12. záí 2009 jsme uspoádali výlet do Prahy, jehož
programem byla plavba parníkem po Vltav a návštva
ZOO. Dle ohlasu úastník se výlet vydail a tšíme se
na další.
2.-3. íjna 2009 jsme podnikli výlet na Šumavu.
Ubytování jsme mli zajištno v píjemném prostedí
penzionu Šumavous nad Vimperkem. Protože jsme
v pátek
pijeli do
penzionu
ve veerních hodinách, stihli jsme pouze veei a
ubytování. Nkteí byli unaveni a po veei ulehli do
pipravených postýlek, nkteí si dojmy z cesty sdlovali
déle. Po snídani jsme vyrazili na 7 km dlouhou cestu
Povydí. Píroda byla krásná, poasí mrazivé, túra pro
nkteré nároná (vetn m). Dále jsme navštívili
vesniku Hoštice, kde se natáela komedie „Slunce,
seno, jahody“ a poté se vydali na cestu dom.
V listopadu nás ekala v Praze dtská show Boek
stavitel a muzikál Dti ráje.
Na poslední msíc v roce bylo naplánováno rozsvcení vánoního stromeku, Mikulášská nadílka a
vánoní koncert Kyzivátovy dechové hudby Libá (5. prosince 2009).
Michaela Havelková

Kopidlno
INVESTINÍ AKCE
Msto Kopidlno v listopadu 2009 dokonilo výstavbu víceúelové sportovní haly v areálu základní a
mateské školy. Projekt v celkové hodnot 32 mil. K byl
spolufinancován z Regionálního operaního programu
NUTSII Severovýchod. Sportovní hala bude sloužit jak
žákm základní školy, tak široké veejnosti a zájmovým
organizacím z okolí.
Další investiní akcí, kterou msto v roce 2008 zahájilo a
v letošním roce dokonilo, je výstavba veejného
vodovodu ve Pševsi.
V íjnu byla zahájena rekonstrukce budovy bývalého
muzea v Hilmarov ulici, kde vznikne nové Kulturní a
vzdlávací centrum.
Další akce jsou ve fázi píprav. Jedná se pedevším o
kanalizaní sbrae a istírnu odpadních vod, rekonstrukci námstí, rekonstrukci komunikací a
chodník, pípravu území pro výstavbu rodinných dom,
zateplení základní školy a dostavbu vstupu a nových
šaten v areálu základní a mateské školy.
KULTURA
Výstava dl prof. Jindicha Severy
Sté výroí narození sochae a pedagoga Jindicha Severy
si Kopidlno pipomnlo v kvtnu nejen jeho výstavou,
ale zárove svého významného rodáka ocenilo estným
obanstvím msta udleným in memoriam. Jmenovací
listinu pevzala pi vernisáži z rukou starosty Petra
Albrechta dcera sochae Jitka Severová, která
picestovala na slavnost v doprovodu dalších rodinných píslušník.
Výstava, jež probíhala v obadní síni mstského úadu bhem kvtna práv díky pispní rodiny
výtvarníka, piblížila veejnosti široký tvrí dosah Jindicha Severy a jeho veejnou angažovanost.
Slavnosti slunovratu – dtský den
Slavností slunovratu, které se odehrávaly na fotbalovém hišti v Kopidln 13. ervna. Ti, kteí úspšn
absolvovali celou sérii disciplín, si poté mohli zatoit kolem štstí a vybrat odmnu. Krom her si
mohly dti vyzkoušet i skoky na gum za pomoci trampolíny nebo si zablbnout na skákacím hradu.
Promnlivé ervnové poasí ukázalo o sobotním odpoledni tu píznivjší tvá, a tak obvyklý úspch u
dtí sklidila závrená sprcha, ke které pispchali s automobilovou stíkakou místní hasii.
Mladé Hilmarovo Kopidlno
V sobotu 16. kvtna se ve mst konal již 23. roník pehlídky mládežnických dechových hudeb
Mladé Hilmarovo Kopidlno. Pehlídka se koná na poest významné osobnosti msta – Františka
Matje Hilmara, který psobil na zdejší škole jako uitel a je autorem první tištné polky „Esmeraldy“.
Václav Šimnek, místostarosta

Libá
V Libáni se stále nco dje, bylo tomu tak samozejm i v roce 2009.
V letošním roce hýbala mstem výstavba nové kanalizace vetn istírny odpadních vod v rámci akce
„Cidlina – istá voda“, která byla v letních msících dokonena a zkolaudována, byly provedeny
slibované úpravy povrch dotených komunikací. Ješt v letošním roce by mla být zahájena akce
„Dokonení kanalizace I.“, jejíž souástí by mly být kanalizaní stoky za koupalištm a ást ulice
Lindnerovy, to jsou stoky, které se do projektu Cidlina nedostaly. Msto požádalo Ministerstvo
zemdlství R a Královéhradecký kraj o dotaci na tuto dostavbu kanalizace, dílím úspchem je, že
msto již obdrželo dotaci na projektovou dokumentaci pro výše uvedenou stavbu, ale bohužel dosud
nám nebylo dorueno písemné potvrzení o pidlení dotace na akci jako takovou, i když víme, že
dotaci máme odsouhlasenou Zastupitelstvem KHK.

Stále je v jednání zahájení vodovodu do Kešic, kde ale doposud není potvrzena dotace, potebná pro
realizaci této akce. Pipravujeme rovnž projekt „Regenerace a revitalizace stedu msta a pemístní
stanoviš autobusové dopravy“. Architektonický návrh této akce byl po pipomínkách oban upraven
a nyní se pipravují projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu povolení. Tento velký projekt
by ml být mimo spoluúast msta financován z regionálního operaního programu, piemž jeho
hodnota pesahuje dvacet sedm milion korun.
Ani v oblasti kultury nestojí Libá stranou, z celého výtu budu jmenovat jen nkteré. Jako
každoron se v zimních msících konaly plesy jednotlivých organizací. V kvtnu žila Libá
Foerstrovými dny, kdy si mohl každý vybrat koncert dle svého gusta, vystoupili nap. manželé
Procházkovi – pvecký recitál, Pvecké sdružení pražských uitel nebo Gabriela Vránová a Otakar
Brousek st., v záí potom Spirituál kvintet a Michal Viewegh v rámci akce „Celé esko te dtem“.
Tento festival by se nemohl konat bez píspvk sponzor, dárc a dotací od jednotlivých institucí,
jejichž výet by byl velmi široký. V ervnu se konala tradiní Libáská hvzdná noc, která je vždy
navštvována velkým potem návštvník, nejen z Libán, ale i širokého okolí, letos vystoupil nap.
Aleš Brichta, skupina Benefit a další. O letních
prázdninách probhla Neckyjády aneb suchou nohou
pes libáské koupališt, Louení s prázdninami ve
Psinicích (foto) atd. Na podzim nás ješt ekalo
pedstavení divadla Járy Cimrmana s divadelním kusem
Hospoda Na mýtince a Vánoní koncert Václava Hybše
s hosty.
Nejdležitjší událostí pro SDH Libá bylo pedání
výjezdového auta LIAZ CAS 24 od HZS Jiín. Pedání
probhlo za úasti široké veejnosti a místopedsedy
senátu R pana Jiího Lišky, zástupc HZS Jiín editele
územního odboru plukovníka Zikeše a Ing. Oborníka a zástupc msta Libá. Nelze se nezmínit o
živelné pohrom ve form vichice, která postihla i nás, bezprostední pomoc zajistil práv Sbor
dobrovolných hasi Libá.
Samozejm ani ve sportu nestojí Libá stranou. Krom pravidelných mistrovských utkání fotbalist –
pípravky, žák, dorostu a muž a volejbalist – žen a muž se konají i turnaje, nap. Memoriál Radka
Kyziváta – fotbalový turnaj pípravek.
Zdárn byla ukonena letošní sezona na libáském koupališti. Koupališt se dailo po celou dobu
provozu udržet v dobrém technickém stavu a vzhledem k úspšnému pokusu o utsnní spár
v betonovém plášti byla i voda na vysoké kvalitativní
úrovni. Oberstvení pana Rudolfa Janeby fungovalo ke
spokojenosti návštvník.
Z menších investiních akcí je nutno jmenovat výstavbu
dláždných chodník a prostranství ped libáským
hbitovem (foto), kompletní rekonstrukci vstupu do
prodejny ve Psinicích, drobné opravy chodník a
komunikací a plynofikace kotelny v ubytovn na
koupališti. Bohužel se nám již nepovedlo restaurování
pomníku Mistra Jana Husa na námstí v Libáni z dvodu
nedostatku finanních prostedk, dotace nám nebyla
udlena.
V tchto dnech již pipravujeme akce na rok píští a opt se máme-máte na co tšit.
Petr Soukup, starosta

Podhradí
V roce 2009 byly uskutenny následující investiní akce:
V ejkovicích byl dokonen vodovod v hodnot 4.038.142,- K s využitím dotace Královéhradeckého
kraje ve výši 2.800.000,- K. V souasné dob se dokonují vodovodní pípojky k jednotlivým
nemovitostem v potu 50 v celkové hodnot cca 952.000,- K. Mstys Podhradí uhradí odboení pro
jednotlivé pípojky, vlastní pípojky pak budou pefakturovány jednotlivým obanm. Bylo zapoato
s pístavbou hasiské zbrojnice.

V Podhradí byla vybudována „ Deš ová kanalizace na Vrchách“ v hodnot cca 950.000,- K. Hasii
vybudovali nové oplocení okolo obecního domku p. 70.
V Hlásné Lhot bylo v msíci íjnu zapoato s dokonením ásti deš ové kanalizace od ehákových
ke Strnadovým v hodnot díla cca 700.000,- K.
Z kulturních akcí je možno jmenovat:
- 2. setkání rodák a pátel Šlikovy Vsi dne 27.6.2009, kde hasii HZS Jiín pedvedli názornou
ukázku vyproš ní osob z havarovaného vozidla, byla uskutenna ukázka model letadel,
kulturní odpoledne bylo ukoneno zábavou.
- Memoriál Josefa Štolovského v malé kopané v Hlásné Lhot.
- Memoriál Aloise Keliny v kopané dne 1.8.2009 u píležitosti 75. výroí Podskalanu
Podhradí.
- Hasiské sbory se zúastnily okrskové soutže 10. okrsku v Ostružn dne 5.6.2009,
z celkových 10 družstev první tyi místa obsadila družstva mstyse Podhradí. Vítzné
družstvo Hlásné Lhoty v okresní soutži v Jiín skonilo na 4. míst.
- Nové obánky naší obce jsme pivítali dne 7. listopadu v ejkovicích s kulturním
programem dtí z MŠ Veliš.
Ivana Chramostová

Slavhostice
Nejvtší investiní akcí obce v roce 2009 je realizace vodovodu. Na jeho výstavbu obec získala dotaci
od Ministerstva zemdlství a Královéhradeckého kraje již v závru loského roku. V listopadu 2008
se zapoalo s pívodním adem a napojením v obci Chroustov, která leží od naší obce asi 2 km a je
zásobována vodou od Podbrad. V letošním roce se pokraovalo s hlavním ádem po celé obci a
výstavbou ATS 2, která bude sloužit k napojení dalších sousedních obcí, a to Kozojed, Žlunic a
Sekeic. V návaznosti na hlavní ád byly budovány domovní pípojky. Pipojilo se 85 nemovitostí.
Poslední a jednou z nejdležitjších ástí, na které se stále ješt pracuje, je ATS 1 s vodojemem 100
kubík. Pedpoklad dokonení celé akce by ml být konec listopadu a v návaznosti kolaudace.
V íjnu byla zahájena oprava veejného osvtlení s dotací z Programu obnovy venkova. Byly
vymnny pouliní lampy, které již osvtlily celou obec a nahradily ty pedchozí, které sloužily více
než 30 let. Ped dokonením je úprava rozvodné skín.
Nyní se rozjíždí, po získání dotace od Královéhradeckého kraje, realizace nového územního plánu
obce. Zapoala jednání s vybraným zpracovatelem. Dokonení této akce je plánováno v roce 2011.
Z hlediska zásobování potravinami je velmi dobrým poinem získání prodejny SD Jednota Nová Paka.
Za necelé ti týdny byla ást bývalé velkoprodejny zrekonstruována. Byly provedeny nové elektrické
rozvody, stavební úpravy zrušením výloh, obnoveny nátry a vymalováno. Jednota dodala nové
vybavení a pizpsobila provoz tohoto zaízení na zpsob svých prodejen COOP potraviny. Po
navezení zboží byla prodejna 18. záí otevena a zaala sloužit ke spokojenosti nejen místních oban
a chalupá, ale i lidí ze sousedních obcí.
Z kulturních akcí se v letošním roce uskutenil 28. února tradiní ples SDH. Tahákem byl hudební
doprovod Františka Nedvda mladšího. Hospoda upoádala 21. bezna Josefovskou zábavu.
V letošním roce nedošlo na pou ovou, ani na posvícenskou zábavu. Tradin se konala na hišti u
lesa 30. dubna arodjnická vatra a 8. kvtna mírová vatra u píležitosti Dne vítzství. 16. kvtna
oslavily ženy místní i chalupáské Den matek. Na víceúelovém hišti uspoádala hospoda 22. srpna
turnaj v nohejbale trojic za úasti 4 mužstev. Z vítzství se radovali hrái z Knžic.
František Melichárek, starosta

Údrnice
V letošním roce jsme vybudovali u kulturního domu v Údrnicích nový septik a provedli rekonstrukci
chodníku k bytovce. Na poslední chvíli, ped nepízní poasí na stavební práce, jsme opravili
nástupišt autobusu v Bílsku a sted návse v Údrnicích.
Podali jsme žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova. Máme naplánovány stavební práce
v celkové výši necelých 5 milion K. Jsou pipraveny projekty na opravy místních komunikací,
montáž bezdrátového rozhlasu ve všech našich obcích. V Únticích pjde o revitalizaci pozemku ve
stedu obce a nákup malotraktoru na údržbu zelen. V pípad pidlení dotace bude pracovní rok
2010 nabitý.

Na konci ervna jsme uspoádali dtský den a tradiní turnaj v malé kopané, v srpnu pro dti
rozlouení s prázdninami. V záí jsme zorganizovali zájezd na muzikálové pedstavení divadla
Brodway MONA LISA, v íjnu do Státní opery na pedstavení KUDY KAM. Mrzí m, že ze strany
místních oban byl o tato pedstavení malý zájem a museli jsme doplnit autobus lidmi z okolních
obcí. V listopadu probhlo kulturní odpoledne pro dchodce, v prosinci mikulášská nadílka pro dti.
Hodn práce je již provedeno, ale stále jí hodn zbývá. Pipravujeme projekt veejného vodovodu,
zatím pouze pro Údrnice. Práce nikdy nekoní, stále bude co opravovat a zvelebovat. Asi to tak je
správné. Na závr bych chtl jménem obecního úadu podkovat všem, kterým není vzhled našich
obcí lhostejný a nebojí se piložit ruku ke spolenému dílu.
Vladimír Voleník, starosta

Vitinves
Rok 2009 byl pro obec Vitinves ve znamení výkop, bláta a zemní techniky na veškerých
komunikacích. Probíhala u nás finann nároná akce - vybudování kanalizace a vodovodu. Obané se
do roka napojí na hlavní ady a poté se dokají obnovení povrch silnic.
Byli jsme úspšní u nadace Partnerství a získali dotaci,
která bude využita na vytvoení projektu nového
sportovišt a místa pro trávení volného asu na
Husankách. Podobu Husanek vymyslí z ásti obané
svými návrhy na nkolika plánovacích setkáních, z nichž
už jedno nedávno probhlo.
Mezi kulturní akce patily tradiní plesy hasi a
zahrádká, konané v sousední Nemyevsi. V zasedací
místnosti obecního úadu jsme mezi námi pivítali
nkolik nových obánk a probhla zde i velikononí
výstava, kde místní lidé vystavili vlastnorun vyrobené
kraslice, pomlázky a jinou jarní výzdobu. Sbor
dobrovolných hasi uspoádal pálení arodjnic a v lét
pak turnaj v malé kopané, nazývaný „Husanka cup“ a
soutž v požárním sportu. Svaz zahrádká zorganizoval
každoroní výstavu meík.
Ke konci roku bylo pipraveno setkání pro místní
dchodce a slavnostní rozsvícení vánoního stromeku
s pivítáním adventu.
O reprezentaci obce se zasloužil tým mladých hasiek,
kterým se letos podailo zvítzit hned na tech ligách
v požárním sportu, a to lize Východoeské, Jizerské a
Podkozákovské . Tímto jim patí náš Dík!
Josef Havránek

Vršce
I v r. 2009 obohatily život v obci kulturní a sportovní akce.
Jako pokaždé zaal i rok 2009 sérií ples – v lednu ples
uspoádaný Spolkem dobrovolných hasi, v únoru ples
poádaný Obecním úadem a v beznu se poadatelské
role zhostili lenové Sportovního klubu Vršce, konal se
též tradiní Maškarní ples.
V dubnu se také konen dostalo na nejmenší obany,
SK Vršce spolen s kulturní komisí OÚ uspoádal
Dtský maškarní karneval a 30. 4. arodjnický rej
ukonený lampiónovým prvodem.
V polovin kvtna se konaly již tradiní Vepové hody,
kde zabíjakové laskominy pekli a vaili lenové SK
Vršce, k poslechu a tanci hráli Fajtovi. Jako každoron byl kulturní komisí OÚ Vršce uspoádán
Dtský den.

V ervnu se tým reprezentant naší obce, složený pevážn z len SK Vršce, zúastnil 1. roníku
fotbalového turnaje, který poádal svazek obcí Mariánská zahrada. Po neš astném penaltovém
rozstelu obsadili naši borci 4. místo. V tomto msíci jsme také v obci pivítali 5 nových obánk.
V ervenci se mohli zájemci zúastnit pochodu na ešovské valy. Tento pochod jako již po nkolikáté
byl poádán SK Vršce.
V záí uspoádal SK Vršce již 3. roník turnaje v líném tenise zakonený tradiním posezením
v místním pohostinství.
V listopadu SK Vršce uspoádal Posvícenskou zábavu, v prosinci spolen s kulturní komisí
Mikulášskou nadílku a vánoní Zpívání u jesliek v kostele sv.Vavince.
Investiní akce
V roce 2009 probhla další etapa rozsáhlých oprav a obnovy místních komunikací, rozšíení
parkovišt u bytového domu, rekonstrukce chodníku (zámková dlažba), úprava zelen v obci a
v neposlední ad pevoz a restaurování sochy sv.Trojice.
V místním pohostinství a sále bylo nov vymalováno, na sále byla provedena renovace parket. OÚ se
podailo získat dotaci na vysázení 1ha dubového lesa. Dále se nakoupilo nové vybavení do místního
obchodu.
V letošním roce by mla být dokonena zmna územního plánu.
Závrem bychom chtli podkovat všem obanm, kteí se podíleli na poádání akcí, které obohatily
spoleenský život ve Vršcích i pomohly zlepšit vzhled obce.
Tomáš Skrbek, místostarosta
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