2/2017

Zpravodaj
obcí Chomutice, Chomutičky, Obora
Nastal čas k ohlédnutí za prvním pololetím letošního roku. Starosta obce od
začátku roku svolal celkem 6 veřejných zasedání zastupitelstva obce. Zápisy jsou
k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. Trápí nás neúčast občanů na veřejných
zasedáních zastupitelstva. Usnesení, rozpočet, další důležité informace a fotografie
z akcí obce jsou zveřejněny na webových stránkách obce. Sešli jsme se společně
na několika vydařených kulturních akcích pořádaných obcí, zájmovými
organizacemi nebo školou.
Nyní máte možnost začíst se do příspěvků obecního úřadu, různých
organizací a seznámit se s dějinami našich obcí.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
čas plyne jako voda a polovina roku 2017 je již za námi. Ohlédněme se nyní
společně v čase zpět a připomeňme si události, které v tomto období proběhly.
V minulém čísle zpravodaje jsem se zmínil o naší v současné době největší
investiční akci, kterou je výstavba nové mateřské školy. Na začátku roku 2017
jsme vypsali výzvu včetně zadávací dokumentace na zhotovitele mateřské školy,
ale z důvodu jediného účastníka zadávacího řízení jsme toto zadávací řízení byli
nuceni zrušit a vypsat ho znovu. V opakované výzvě jsme již byli úspěšnější
a proběhlo hodnocení došlých nabídek, ale i tak jsme ztratili minimálně jeden a půl
měsíce z plánovaného termínu k dokončení stavby. Ve výběrovém řízení byla
vybrána a zastupiteli odsouhlasena hradecká firma D.E.E.D CZECH s.r.o., se
kterou jsme uzavřeli smlouvu o dílo v celkové částce 10.759.977,- Kč včetně DPH.
Stavební práce se rozeběhly ihned po podpisu smlouvy o dílo a v současné
době již stojí hrubá stavba včetně vazby a pokud to počasí dovolí, bude zanedlouho
hrubá stavba „pod střechou“.
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Další neméně významnou investiční akcí je rekonstrukce WC v základní
škole. V dubnu letošního roku zastupitelstvo odsouhlasilo vypracování projektové
dokumentace a následné vypsání výzvy včetně zadávací dokumentace na tuto akci
a ke konci školního roku byla podepsána smlouva s vybraným uchazečem.
Rekonstrukci provádí firma Karel Mareš z Horní Nové Vsi – Lázní Bělohradu
v celkové částce 1.453.113,-Kč včetně DPH. Většina z nás dobře ví, v jakém stavu
se záchody již nacházely, a tak změnu k lepšímu jistě uvítá vedení školy,
pedagogický sbor a další pracovníci, ale hlavně děti a jejich rodiče. Stavební firmu
lze zatím jen chválit, neboť pracují i o sobotách a nedělích a dobře vědí, že
dokončení rekonstrukce WC je naplánováno do konce letních prázdnin.
Začátkem roku jsme rovněž zažádali o dotaci na opravu hřbitovní zdi
a rekonstrukci hasičské zbrojnice. Na obě akce je poskytována dotace ve výši 70%
uznatelných nákladů a jedná se o dotační program Ministerstva zemědělství –
Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků a Údržba a obnova hasičských
zbrojnic.
Na obě akce byla vypsána výzva k podání cenové nabídky a proběhlo již
otvírání obálek a hodnocení nabídek. Na opravu hřbitovní zdi byla vybrána firma
Lubomír Valeš – zpracování kamene s nabídkovou cenou 180.000,- Kč a na
rekonstrukci hasičské zbrojnice byla vybrána firma Stavhaus, s.r.o. s nabídkovou
cenou 668.272,- Kč včetně DPH.
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V těchto dnech jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace na opravu
hřbitovní zdi a očekáváme, že rozhodnutí o poskytnutí dotace na rekonstrukci
hasičské zbrojnice přijde rovněž v nejbližších dnech, neboť jsme splnili všechny
náležitosti v podané žádosti.
Na závěr bych mohl ještě zmínit schválený záměr zastupitelstva obce na
instalaci dopravních zrcadel v místech se špatnou viditelností v zatáčkách nebo
v křižovatkách při výjezdu vozidel z místních komunikací na komunikace II. a III.
třídy, tím by se zajistila vyšší bezpečnost v silničním provozu.
A poslední letošní akcí, kterou bychom chtěli uskutečnit, je oprava
oplocení „parčíku“ před farou a vybudování odpočinkového místa pro cyklisty
s posezením a orientační mapou našeho regionu a informacemi o naší obci.
Plánovaných akcí není málo a budeme zajisté velmi rádi, pokud se všechny podaří
dovést do zdárného konce.

Kultura a sport

Po mnoha letech se nám do vsi vrátila krásná klasická zima se sněhem a mrazem.
Všichni užívali zimních radovánek, které někteří znali jenom z televize. Chlapi si
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zahráli pod hvězdami hokej, někdo
se začal učit bruslit, děti sáňkovaly
za školou, kolem vesnice se
pohybovali lidí na běžkách. Malí
sportovci si užili i Sportovní
odpoledne na ledu. Příznivci
biatlonu si mohli vyzkoušet tento
sport na vlastní kůži v závodě kolem
sportovního areálu. Nezbývá nám,
než se těšit na další podobnou zimu.

Letošní Babinec jsme spojili s výstavkou ručních prací. Mnoho žen a dívek nám
ochotně zapůjčilo své výrobky různých technik – pletení, háčkování, vyšívání,
paličkování, šití, malba, kresba, fotografie i aranžování. Všem moc děkujeme.
Bylo vidět, že máme v obci opravdu šikovné ženy. Po vystoupeních sboru
a sborečku z místní školy přišla řada na poklábosení při kávě a čaji. Pohoštění
připravily kuchařky ze školní jídelny.
8. března byly pozvány všechny ženy na malou oslavu jejich svátku v zasedací
místnosti OÚ. Žákyně ZŠ si připravily kulturní pásmo a vyrobily ženám malou
pozornost. Obecní úřad zajistil chutné občerstvení a pěknou jarní kytičku.
Dětský maškarní bál jsme letos
naplánovali na sobotu 19. března.
Příjemně nás překvapila velká účast. Do
školní tělocvičny se dostavilo sedmdesát
dětí v maskách v doprovodu maminek,
babiček i tatínků. Kromě tance byly
připravené oblíbené soutěže a bohatá
tombola.

23. dubna byl pro zájemce o kulturu
vypraven autobus do Jaroměře na
divadelní představení – komedii Když
ty, tak já taky, kterou nastudovali místní ochotníci.
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Ke konci dubna neodmyslitelně patří Pálení čarodějnic a u nás už třetím rokem

také stavění májky.
V podvečer se na návsi sešli malé i velké čarodějnice a jejich příznivci
a pomocníci. Společně pomáhali se stavěním májky nebo alespoň vše sledovali
z bezpečné vzdálenosti. Májku se podařilo zvednout i zabezpečit před pádem, a tak
se mohli vydat na cestu k ohni u řeky Javorky. Malé čarodějnice cestou plnily
různé úkoly, které pro ně připravily staré kolegyně, a za odměnu dostaly opečený
párek. Po setmění se všichni dočkali zapálení hranice a upálení čarodějnice, potom
se věnovali volné zábavě při hudbě.

Jarního vítání občánků 13. května se
zúčastnila dvě miminka Filípek a Tomášek se
svými rodiči a dalšími příbuznými. Pásmo
básniček si pro ně připravily paní učitelky a
děti z mateřské školy.

5

3. června se konalo Sportovní odpoledne pro malé i velké. Kromě různých disciplín
pro jednotlivce si každý mohl vyzkoušet i kroket, stolní tenis a brännball. Celou
akci

provázelo teplé letní počasí, proto děti přivítaly zakončení programu pod vodou z
trysek závlahy na fotbalovém hřišti jako super nápad. Večer se konala Pouťová
zábava.
Úklid v obci a péči o zeleň zajišťují zaměstnanci OÚ, ale protože vykonávají i jiné
potřebné práce, není v jejich silách udržet pořádek dle našich představ. Proto
prosíme občany, aby nám pomohli s úklidem chodníků před svými domy. Mnozí
občané úklid v okolí svého bydliště provádějí pravidelně a moc jim za to
děkujeme. Naopak někteří majitelé nemovitostí neudržují budovy v dobrém
(bezpečném) stavu nebo řádně nepečují o svůj pozemek. Jedná se například
o budovu bývalé hospody u autobusové zastávky. Žádáme rodiče, aby svým dětem
domluvili, aby se k této chátrající budově raději nepřibližovaly.
Také stav místního hřbitova není úplně v pořádku. Byla odstraněna hromada
odpadků z hrobů u márnice a pro odkládání veškerého odpadu jsou umístěny
kontejnery před vstupem na hřbitov. V letních měsících bude opravena část
obvodové zdi a uvažujeme o dalších opatřeních ke zlepšení vzhledu místa
posledního odpočinku.
Další místo, které si zaslouží naši pozornost, je náves v Oboře, kde je nutné vyřešit
pořádek, bezpečnost zde si hrajících dětí a vymyslet, co s budovou staré hasičské
zbrojnice. Všichni víme, že se již delší dobu v Oboře hodně bourá a je to smutný
pohled, protože postupně zmizelo hodně dominantních budov.
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Nesmíme zapomínat ani na Chomutičky. Zatím se zde alespoň podařilo ve

spolupráci s Agro Chomutice a.s. vyčistit rybníček. Určitě Vás těší nová výmalba
autobusové zastávky a oprava místa k posezení u kostela, snad nám to takto pěkné
chvíli vydrží.
V podzimních měsících máme v plánu vysadit v obcích nějakou zeleň.
Věříme, že nám občané opět půjdou s chutí pomáhat.
Jana Šťastná, Zdena Maťátková

Zpráva ředitelky ZŠ Chomutice Mgr. Hany Tulkové
Také druhé pololetí letošního školního roku rychle uběhlo. A možná ještě
rychleji než to první, protože na jeho konci nás čekaly prázdniny. Nejprve jsme ale
splnili všechny úkoly, které na nás čekaly.
Od začátku února jsme začali s realizací projektu s názvem „Podpora
vzdělávání“ v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování – Šablony. Pedagogický sbor byl proškolen v oblasti inkluzivního
vzdělávání, v matematické a čtenářské gramotnosti, proběhne také individuální
vzdělávání pedagogů v německém a anglickém jazyce. Zároveň pracovalo osm
doučovacích kroužků a čtenářský klub. V tomto projektu budeme pokračovat do
roku 2019.
Probíhaly také přípravy na výstavbu nové budovy MŠ. S výkopovými
pracemi se začalo koncem května, k 1. červenci je vybudována základová deska
a probíhá technologická přestávka. Stavba by měla být dokončena k 1. 11. 2017.
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S posledním dnem školního roku začala také rekonstrukce sociálního
zařízení, která bude dokončena do začátku školního roku 2017/2018.
Nejvíce povinností čekalo na naše žáky. Nové znalosti získávali
i prostřednictvím různých projektů, ve kterých využili své dovednosti a učili se
také vzájemné spolupráci. Témata projektů se váží k probíranému učivu,
k významným dnům a aktuálním problémům.
Pořádali jsme také exkurze za poznáním, organizovali jsme divadelní
představení, která navštěvují také děti z mateřské školy, karneval, do školy zavítalo
mobilní planetárium, navštívili jsme místní knihovnu, moštárnu a zahradnictví.
Úspěšná byla také vystoupení sboru, sborečku a dětí z MŠ v Domově pro seniory
v Oboře. Nevynechali jsme ani Den dětí, který se konal na hřišti za školou, a opět
jsme pozvali také naše nejmenší ze školky.
Žáci naši školu reprezentovali v pěvecké soutěži Novopacký slavíček, kde
Tina Bímová získala první místo ve své kategorii a Klára Tesařová obsadila třetí
místo. Úspěšní byli i hoši Lukáš Tonar, Martin Nožička a Jakub Tázler, kteří
vyhráli okresní i krajské kolo turnaje ve stolním tenise. Žáci 4. třídy obsadili
2. místo v ekologické soutěži „Třídíme s Nikitou“. Okresní kolo soutěže „Hlídek
mladých zdravotníků“ vyhrálo družstvo mladších žákyň ve složení Aneta a Dana
Šafaříkovi, Sandra Ondrejková, Tereza Těšínská a Barbora Brynychová. Děvčata
postoupila do krajského kola do Svitav. Další první místo získala Tina Bímová
v Literární soutěži Antonína Lauterbacha, která se konala v Chlumci nad Cidlinou.
Úspěšnou akcí byla také Velikonoční dílna, kde si příchozí mohli vyrobit
jarní dekorace. Nejnáročnější akcí na přípravu byla školní akademie, kterou jsme
chtěli připomenout 85. výročí otevření budovy školy.
Kurz plavání v jičínském bazénu byl určen druhákům, třeťákům a dětem
z mateřské školy. Novinkou v letošním roce byl cyklistický kurz, který absolvovali
žáci 6. a 7. třídy. Tuto akci máme naplánovanou i na příští rok.
V měsíci dubnu proběhl zápis do 1. třídy, pro další školní rok jsme zapsali
13 dětí. V květnu jsme pak zapisovali děti do MŠ. Současná kapacita školky byla
naplněna, ale další děti budeme moci přijmout do nové budovy.
Poděkování za úspěšný průběh školního roku 2016/2017 patří všem učitelům
a zaměstnancům školy a ráda bych na tomto místě poděkovala obecnímu
zastupitelstvu a panu starostovi Zdeňku Rajmovi za vstřícnost a výbornou
spolupráci.
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Zprávy společenských a zájmových organizací
Tělovýchovná jednota Sokol Chomutice, z. s.
http://www.sokolchomutice.estranky.cz/
Oddíl kopané
Fotbalové jaro skončilo. Začneme od nejmenších, a to je mladší přípravka.
Opět se musím opakovat, ale toto mužstvo patří k nejlepším v našem okrese!
Většinu zápasů zcela jasně vyhrává a tím nám všem dělá radost jak z předvedené
hry, tak i s jakou chutí hrají! I v závěrečném turnaji patřili k nejlepším celkům a po
zásluze byli odměněni medailemi!
Další celek je starší přípravka, která opět patřila k favoritům soutěže. Za
svoje výkony, které kluci předvedli, si opět zaslouží pochvalu a také v závěrečném
turnaji byli po zásluze odměněni.
Další mužstvo jsou žáci, kteří už oproti mladším kolegům hrají tabulkově.
Znovu musím podotknout, že naši žáci patří v této kategorii k nejlepším. To
potvrdili vynikajícím 3. místem v okresním přeboru.
No a máme tu další celek, a to je dorost. Ten v závěrečném boji o umístění
skončil na pátém místě a potvrdil, že do další soutěže musí soupeři s naším
nadějným mužstvem počítat!
Další jsou muži, kterým se bohužel nepodařilo udržet v okresním přeboru,
když skončili na posledním místě. A tak na podzim budou hrát v nižší soutěži
a pokusí se opět vrátit tam, kam patří, a to je do okresního přeboru.
Posledním celkem je naše neregistrovaná soutěž mužů. Ta bude končit až
v podzimní části, ale zatím si vede velice dobře. V posledním zápasu jara vyhrála
nad soupeřem, který byl na prvním místě, a tím ho vystřídala na pozici vedoucího
mužstva této soutěže. Podrobné informace na http://www.ofsjicin.cz/
Jako předseda TJ Sokol Chomutice bych chtěl poděkovat všem hráčům
a hlavně trenérům, kteří ve svém volném čase neváhají udělat kus dobré práce
v našem oddíle! Chtěl bych ještě vzkázat těm lidem, kteří nás neprávem odsuzují
a hlavně pro TJ nic neudělají: zaměřte se na jiné aktivity a nechte tento oddíl
nadále fungovat tak jako doposud!!!
V sobotu 22. 7. jsme na místním fotbalovém hřišti uspořádali turnaj v malé
kopané. Družstva byla poskládána ze součastných hráčů i z hráčů, kteří zde
v minulosti hráli a museli kopačky nejdříve najít. Věříme, že se nám tímto krokem
podařilo obnovit tradici letních turnajů a příští rok se sejde víc účastníků a diváků.
Miroslav Kloutvor ml.
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Sport pro všechny
Začátek letošního roku díky krásnému počasí přál zimním sportům. Na hřišti
se bruslilo, hrál hokej a zorganizovali jsme i biatlon. Kromě sportování na
čerstvém vzduchu jsme se pravidelně scházeli i v tělocvičně. Děti trénovaly na
zimní pětiboj a ostatní se věnovali posilovacímu cvičení. S příchodem jara začala
příprava na atletické závody a vyjížďky na kolech do okolí.
Musíme se pochlubit, že
Antonín Mišči, Martin Nožička
a Matyas Kareš postoupili až do
republikového kola atletického
čtyřboje v Třebíči (sprint, hod
granátem,
skok
daleký
a vytrvalostní běh). V tomto
republikovém kole Antonín
Mišči ve své kategorii zvítězil,
Martin Nožička obsadil s malou
ztrátou krásné čtvrté místo
a Matyas Kareš skončil na
šestém místě. Klukům ještě
jednou blahopřejeme.
3. června jsme zorganizovali
s obcí Sportovní odpoledne pro
malé i velké. Tato akce byla
zařazená do projektu MOVE
Week - největší týdenní akce
(29. 05. - 04. 06. 2017)
propagující
pravidelnou
tělesnou aktivitu a sport v Evropě. Všichni si vyzkoušeli různé sportovní disciplíny
a hry, také viděli ukázky cvičení a různých sportů. Děti velmi potěšilo, že za
odměnu kromě sladkostí obdržely medaili.
V červenci jsme společně se ZŠ a MS Obora Březina uspořádali letní tábor.
Podnikli jsme společně různé výlety, užili si koupání a hlavně sportovali. Velmi
děkujeme našim myslivcům za krásný den na hájence. Umožnili nám přespání
v jejich objektu, uvařili dobrý oběd, připravili soutěže a zajistili projížďky
v kočáru s koňským spřežením.
Co plánujeme dál? Děti budou po prázdninách pravidelně cvičit v sobotu
dopoledne. Zařizujeme pro ně pronájmy ledové plochy a plaveckého bazénu na
podzimní měsíce, takže se mají už nyní na co těšit.Posilovací cvičení se bude konat
o prázdninách na hřišti TJ a od září opět v tělocvičně ZŠ.
Všem přejeme hezký zbytek léta a doporučujeme pravidelně běhat, protože
se blíží Běh tří řek.
J. Šťastná
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Oddíl stolního tenisu
Vážené dámy a pánové, dovolte, abych Vás seznámil s činností oddílu
stolního tenisu. V jarní části jsme měli problémy s udržením se ve všech třech
třídách okresního přeboru. Nakonec se naše A mužstvo udrželo v 1. třídě
a skončilo na 8. místě s 37 body. B mužstvo obsadilo 8. místo s 35 body a C
mužstvo 6. místo s 42 body. Naši dorostenci, ač věkem žáci, obsadili v okresním
přeboru krásné 2. místo. V soutěži žáků obsadilo naše A mužstvo 1. místo a stalo
se přeborníkem okresu. Naše B mužstvo žáků obsadilo 12. místo. A mužstvo hrálo
obě třídy ve složení: Tázler Jakub, Tonar Lukáš, Vaníček Josef a Nožička Martin.
Tímto bych chtěl hráčům poděkovat za vzornou reprezentaci našeho stolního
tenisu a také hlavně jejich trenérům, a to Pavlu Vaníčkovi a Jaroslavu Tázlerovi.
Chtěl bych poděkovat trenérům B mužstva: Vratislavu Hofmanovi a Lukáši
Tonarovi. Pokud by chtěl někdo znát podrobnější výsledky, tak se může podívat na
stránky stolního tenisu www.stis.ping-pong.cz, kde je všechny nalezne.

Tereza Tonarová trénuje v Hradci Králové, v konečném žebříčku umístění
mládeže ČR za sezonu 2016/2017 v kategorii nejmladších žákyň ke dni 29. 06.
2017 obsadila krásné 3. místo.
V červnu si mohl na hřišti každý vyzkoušet náš sport, věříme, že získáme nové
členy.
Jiří Scháňko
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MS Březina - Obora, z. s.
Myslivci pečují s láskou o les a zvířata žijící v něm, o krajinu kolem nás a letos
také uklízeli v okolí Chomutic. Zapojili se do akce Ukliďme svět, uklidíme Česko,
nasbírali 20 pytlů odpadků.

O prázdninách jsme
prožili pěkný
táborový den s dětmi
na hájence.
Myslivosti zdar –
Miroslav Jón ml. a
Petr Veselý
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Český rybářský svaz, z.s. - MO Ostroměř
Veškeré informace naleznete na http://www.rybari-ostromer.com/.
Zajímavostí letošního roku byla určitě účast Ondřeje Jezbery a Petra Kysela
v kvalifikaci na Mistrovství Evropy v lovu kaprů - mládež 15 až 18 let
ve dnech 5. 5. - 8. 5. 2017. Foto a videa na facebook katlov

Společenská kronika:

V první polovině roku 2017 se narodily 2 děti:
Filip Múdrý a Anežka Melichová
S narozením děťátka přichází do života opravdové štěstí a láska. Užívejte si spolu
těchto překrásných pocitů, nad které není. Vašemu malému pokladu přejeme hodně
zdraví a úspěšný start do života.
(Upozornění: Občánkem naší obce je dítě maminky, která má v obci trvalý pobyt.)

Důležité informace
Na druhé pololetí roku 2017 připravujeme:
23. 9. Drakiáda a vaření gulášů (sobota)
28. 9. Běh tří řek (čtvrtek)
14. 10. Muzikál Ať žijí duchové (sobota)
25. 11. Rozsvícení vánočního stromu (sobota)
prosinec – vánoční koncert, zpívání koled…

Úřední hodiny OÚ:
pondělí
7:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
úterý
7:00 – 12:00
středa
7:00 – 12:00
Dny pro placení vodného a stočného:
5. 8. a 19. 8. 2017 (sobota) 7:00 až 10:00 hodin
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Sběr nebezpečného a objemného odpadu je naplánován na říjen nebo listopad
OÚ zprostředkovává pro seniory donášku obědů do domu. Případní další zájemci
o tuto službu se mohou informovat na OÚ.
Veřejná zasedání zastupitelstva obce budou v září, listopadu, prosinci, další podle
potřeby.
Vodovod, kanalizace, ČOV:
Kontakt pro případ nahlášení poruchy, závady nebo havárie: 602619800
Pracovníci zajišťující provoz vodovodu (Ladislava Stejskal)
kanalizace a ČOV (Miroslav Vondráček)
Provozní doba místní knihovny:
pondělí a středa 16.00 – 18:00 hodin
v době prázdnin: středa 16.00 – 17. 30 hodin

Pro naše nejmenší

Vyhlašujeme soutěž pro děti s názvem PRÁZDNINY
1. Dětí do 7 let namalují obrázek se zážitky z prázdnin
2. Školáci napíšou vyprávění o tom, jak tráví prázdniny, co prožili,
kde cestovali apod.
Na zadní stranu obrázku/vyprávění napište jméno a příjmení a vhoďte do schránky
umístěné v Nákupním středisku.
Na Drakiádě 23. září budeme losovat a odměňovat výherce.

Přílohy zpravodaje:
Něco pro naše nejmenší.
Oskenovaná část brožury vydané v upomínku na otevření nové Obecné a
měšťanské školy v Chomuticích a Protokol ke stavbě nové školy z roku 1932.
Další část původní ručně psané kroniky Obory.
¨

Budeme Vám vděčni za každý námět a příspěvek pro další zpravodaj.
Také rádi přijmeme nápady a rady k činnosti obce. Neváhejte a pište.
Kontakt: starosta@ouchomutice.cz nebo jana.stastna11@seznam.cz
Evidenční číslo MK ČR E 22838
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