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V prvním pololetí letošního roku starosta obce svolal celkem 4 veřejná zasedání
zastupitelstva obce. Zápisy jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.
Usnesení, rozpočet, další důležité informace a fotografie z akcí jsou zveřejněny na
webových stránkách obce.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
první polovina letošního roku je již nenávratně za námi a opět se můžete začíst do
dalších řádků našeho zpravodaje, který přináší aktuální informace o dění v naší
obci.
Začátkem letošního roku jsme řešili a připravovali další investiční akce,které
jsme považovali za velmi důležité pro další rozvoj našich obcí.
Jednalo se například o zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce
k Základní a mateřské škole, dokončení zpevněné komunikace a parkovacích stání
k nové mateřské škole a také jsme schválili záměr na celkovou výměnu
technologie na úpravně pitné vody.Zvlášť tento úkol nebude vůbec lehký a bude
stát nemálo finančních prostředků,které se budeme snažit získat formou dotace
z IROP (Integrovaného regionálního operačního programu).Bude to běh na
dlouhou trať,ale pevně věříme,že budeme v žádosti o dotaci úspěšní.
Úspěšní jsme byli v rámci Mikroregionu Podchlumí,kde jsme společně
s dalšími 5-ti obcemi podali žádost o dotaci na nákup kompostérů pro domácí
kompostování.A tak ti z nás,kteří v loňském roce odevzdali vyplněnou závaznou
žádost o kompostér, se mohli z jeho bezplatného získání radovat již začátkem
června – bylo to celkem 83 kompostérů.
V průběhu měsíce dubna až května proběhla rekonstrukce hasičské
zbrojnice,která si to již opravdu zasloužila.Byla provedena izolace zdiva proti
vlhkosti,demontáž starých a montáž nových příček,včetně opravy vnitřních
omítek,dále proběhla kompletní výměna elektroinstalace,dvoukřídlých vrat,oken a
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dveří a také byla provedena oprava vnějšího pláště hasičské zbrojnice.Celková
investice byla ve výši 668.272,- Kč a poskytnutá dotace činila 420.744,- Kč (naše
spoluúčast byla 247.528,- Kč).Věříme,že se opravou hasičské zbrojnice vytvoří pro
SDH takové podmínky,aby sbor ve své činnosti mohl nadále pokračovat a navázat
tak na dlouholetou tradici předchozích generací.

Blíží se konec volebního období a s ním přichází nové volby.Co se během
volebního období podařilo zrealizovat není třeba znovu opakovat,neboť většina
z vás,kteří bedlivě sledují dění v obci, to dobře ví.Co se naplánovalo,ale již se
nestihlo dokončit z jakéhokoli důvodu,to víme také a proto bude třeba v této
činnosti dále pokračovat.
Závěrem mi dovolte,abych ve svém příspěvku vyjádřil poděkování všem
zastupitelům v končícím volebním období 2014-2018,se kterými se mi opravdu
velmi dobře spolupracovalo.Jejich práce i pomoci si opravdu velice vážím a vím,že
ne každý z nás by si našel čas a chuť udělat něco navíc ve svém volném čase.
Zdeněk Rajm
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Kultura a sport, život v obci v minulém období
Ve čtvrtek 11. ledna jsme slavnostně
otevřeli novou mateřskou školku. V sobotu 13.
ledna bylo otevřeno pro širokou veřejnost.
Zájemci si mohli prohlédnout novou školku a
všechny její prostory. Od pondělí 15. ledna
zahájily děti docházku do nových prostor krásné
a moderně zařízené školičky.
V pondělí 22. ledna se sešly ženy z obce
v budově ZŠ na akci známé jako Babinec.
Děvčata ze sboru jim předvedla pohádkové
vystoupení. Pohoštění připravily kuchařky ze
školní jídelny. Pan Josef Trnka nachystal
promítání krásných starých fotografií, které
doplnil vždy i zajímavým vyprávěním.
Na 3. února byl naplánován zájezd do Hradce Králové do Klicperova divadla
na rodinné představení Čtyřlístek.
8. března jsme s ženami oslavili jejich svátek příjemným posezením a
povídáním. Kulturní pásmo opět připravily žákyně ze ZŠ.
V sobotu 17. března byl pro děti připraven karneval a zábavný program
v tělocvičně ZŠ. Podařilo se nám zajistit i bohatou tombolu. Pro velký zájem z řad
občanů jsme požádali pana Josefa Trnku o další promítání starých fotografií. A tak
zatím co děti tančily a soutěžily,
dospělí naslouchali vyprávění
pana Trnky při promítání
obrázků z historie našich obcí.
Při diskuzi nad fotografiemi se
někteří starší občané poznali
coby žáčci mateřské školky nebo
poznali
své
rodiče
nebo
spoluobčany, kteří již nejsou
mezi námi, ale patřili mezi
známé osobnosti našich obcí.
Všechny vyvolané vzpomínky
byly zajímavé a některé navíc
i veselé. Panu Trnkovi patří náš
dík a obdiv za to, s jakou trpělivostí a zaujetím zachytává drobné střípky minulosti
a dává je do historických souvislostí. Hlavně mu děkujeme za jeho ochotu podělit
se o výsledky svého bádání se všemi, kteří projeví zájem dozvědět se něco víc o
místě, kde žijí, kde a jak žili jejich předci a kde snad budou chtít žít i jejich
potomci.
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Ukliďme svět, ukliďme Česko
2018 (sobota 7. 4. 2018) - úklidová akce
s tímto názvem probíhala v Chomuticích
i minulý
rok,
kdy
účastníky
a organizátory byli členové místního
Mysliveckého sdružení Obora Březina.
Letos se ale přidali i další občané a také
žáci naší základní školy. Velké uznání
zaslouží členové mysliveckého sdružení
za celotýdenní úklid. Našlo se všelicos.
Ale nejvíce jsme posbírali plastů, papírů
a skla. Poděkování patří všem zúčastněným školákům i dospělým. A věříme, že
obaly od sušenek, kterými jsme se po skončení úklidu občerstvili, neskončily
odhozené na zemi, ale v odpadkovém koši. Přejeme si, aby se nás příští rok sešlo
ještě více, ale odpadu bychom rádi měli méně! Zároveň děkujeme všem, kteří
uklízí veřejné prostranství průběžně celý rok.
Podvečer 30. dubna 2018 jsme si všichni pěkně užili. Děti ozdobily májku,
mladíci ji postavili a potom se všichni společně odebrali k ohni. Na děti čekala
čarodějná cesta s úkoly, sladká odměna, opečený párek a limonáda. Dospělí si
večer poseděli, popovídali i zatancovali.
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12. května v zasedací místnosti slavnostně přivítal pan starosta malé
občánky Terezku Dostálovou, Zdeňka Nedvídka a Adélku Pochopovou.
Budoucím kamarádům přišly zazpívat děti z mateřské školy.
2. června 2018 se
konalo na hřišti TJ sportovní
odpoledne Sportuj s námi MOVE Week. Za příšerně
teplého počasí jsme si
příjemně zasportovali.
Pan Libor Veselý nám
pomohl zajistit zajímavý
doprovodný program, a tak
jsme si mohli prohlédnout
závodní techniku týmu
MRG
(pětinásobného
účastníka RALLY DAKAR)
a popovídat si s jejich motokrosovým jezdcem Milanem Engelem.
Jana Šťastná, Zdena Maťátková
Rádi přijmeme nápady a rady k činnosti obce. Neváhejte a pište.
Kontakt: starosta.chomutice@seznam.cz nebo jana.stastna11@seznam.cz
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Zpráva ředitelky ZŠ Chomutice Mgr. Hany Tulkové
Druhá polovina školního roku 2017/2018 byla bohatá na události.
Ale tou největší a dlouho očekávanou událostí bylo otevření nové budovy
mateřské školy. Výstavba začala před prázdninami 2017 a už v lednu 2018 jsme se
mohli stěhovat. V MŠ jsou dvě prostorné třídy vybavené například interaktivní
tabulí, lezeckou stěnou, relaxačními koutky, novým nábytkem a hračkami.
Kapacita školky je 45 dětí. Na podzim bude dokončeno také nové hřiště, které je
osazeno houpačkami, prolézačkami, skluzavkou a trampolínou. Jsme velmi rádi, že
se záměr zřizovatele postavit novou MŠ podařil.
V průběhu školního roku byly pro žáky připraveny pravidelné projekty, které se
snaží přiblížit probírané učivo pomocí aktuálního dění – změny v přírodě, svátky,
výročí, významné dny. Celoškolní záležitostí se stal projekt Učíme se společně, ve
kterém třídy 2. stupně připravují program pro své mladší spolužáky. Cílem tohoto
programu je mimo jiné podporovat dobré vztahy mezi našimi žáky.
Ve škole podporujeme také kulturní cítění. Zveme k účinkování divadelní
soubory, které uvedly např. Ezopovy bajky a Dona Quijota. Největší úspěch ale
mělo představení sobčického souboru Damiánek s pohádkou O princezně, která
snášela zlatá vejce. Aktéři této pohádky byli žáci naší školy. Ke společenským
událostem patří také karneval pro žáky 1. až 5. třídy. V tělocvičně také proběhl
program Mám chytré tělo a navštívili jsme i Chovatelskou přehlídku loveckých
trofejí v sousedních Starých Smrkovicích.
Kdo se chtěl přijít podívat do školy, měl možnost návštěvy u příležitosti tradiční
Velikonoční dílny. Také v letošním roce byla připravena výroba svátečních
dekorací.
Nezapomínáme ani na sport, i když jsme
v letošním roce nedosáhli výraznějšího
úspěchu. Mladší žáci se zúčastnili
okrskového kola v McDonald´s Cupu, starší
děvčata
reprezentovala
školu
v přehazované. Pohybu jsme si užili také na
cyklistickém kurzu, který proběhl v květnu
v rekreačním zařízení města Jičín Homole.
Za pět dní jsme zdolali více než 200 km.
Kurz plavání v rozsahu 10 lekcí absolvovali
děti z MŠ a žáci 2.a 3. třídy.
Účastníme se také dalších soutěží.
Výrazného úspěchu dosáhlo družstvo dívek
z 8. třídy v luštění sudoku. Dívky vyhráli
okresní kolo a postoupily do republikového
finále do Brna. Tam odsadily nádherné 18.
místo. Také v pěvecké soutěži Novopacký
slavíček jsme měli zastoupení. Dvě druhá
místa nebyla překvapením, protože
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zpěvačky máme výborné. A do třetice jsme zabodovali na Literární ceně Antonína
Lauterbacha v Chlumci nad Cidlinou, kde 1. místo v nejmladší kategorii patřilo
naší žákyni.
Oslava Dne dětí upozorňuje, že se blíží konec školního roku. Konec znamená
také loučení. A letos jsme se rozloučili nejen s žáky 9. třídy, ale také s vedoucí
učitelkou MŠ, paní Drahomírou Horákovou. Drahuška celý život pracovala ve
školství a v naší mateřince učila 45 let. Jsme rádi, že si „vyzkoušela“ i novou
budovu a všichni jí přejeme zdraví a pohodu do dalších let.
Krásné prázdniny!

Zpráva ředitelky Domova pro seniory v Oboře Mgr. Dagmar
Noskové
Poohlédnutí za kulturním a společenským životem v Domově pro seniory
(leden – červen 2018)

Rok 2018 jsme zahájili cestopisným promítáním s naším vypravěčem, panem
Bičištěm. Tentokrát jsme se vydali
za krásami Alsaska, Lotrínska a
Burgundska se zastávkou v Paříži.
Novinkou tohoto roku je navázání
spolupráce s paní učitelkou ZŠ
v Chomuticích,
Janou
Radoberskou, která k nám 1 x
měsíčně dochází a vede „hudební
odpoledne“ s klienty. Hudební
hrátky jsou velmi oblíbenou
aktivitou.
Každý měsíc společně slavíme
narozeniny klientů a jsme moc
rádi, že se většinou do příprav zapojí i rodiny oslavenců. Samozřejmostí je každý
druhý měsíc stále velmi oblíbená kavárnička s živou hudbou.
V březnu jsme oslavili MDŽ a každá z klientek si odnesla karafiát. Do poloviny
března jsme, jako každý rok, drali peří, které jsme završili tzv. doderkami (opět
nechyběla štamprlička domácího vaječného likéru a vafle se šlehačkou). V rámci
oslav svátků jara jsme přiložili ruce k dílu a postarali se o velikonoční výzdobu
(malovali jsme kraslice, seli jsme obilí a sázeli macešky, pekli Jidáše).
Jistě velkým hudebním zážitkem bylo v dubnu vystoupení flétnového souboru
Pifferaios. Již po třetí k nám zavítalo amatérské divadlo Damiánek pod vedením
paní Bílkové, které opět sklidilo velký úspěch.
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Stejně jako předchozí roky, tak i tento nám zachovaly přízeň děti z místní MŠ a
ZŠ, které si pro nás připravily pásmo říkadel a písniček.
Na jaře každý rok jezdíme na výlet, tentokrát jsme se vydali do Ratibořic. Počasí
nám přálo, prošli jsme si celé Babiččino údolí, dopřáli jsme si výborný oběd a
prohlédli si Herecké muzeum.
Konec května každoročně patří mažoretkám z Domu dětí a mládeže z Hořic.
Takovou třešničkou na dortu jako
ukončení poloviny roku je vždy
vystoupení ZUŠ Melodie z Hořic.
Naším cílem je i nadále
připravovat bohatý kulturní a
společenský program pro naše
klienty a alespoň trochu tak
zpříjemnit a zpestřit jejich pobyt.
Kdo je klientem domova?
Domov pro seniory má kapacitu
ubytování pro 37 klientů a
poskytuje sociální služby seniorům
od 60 let výše, kteří potřebují
celodenní péči jiné fyzické osoby z důvodu snížené schopnosti sebeobsluhy a
pohyblivosti a tuto péči nelze zabezpečit v jejich přirozeném sociálním prostředí
rodinou, pečovatelskou službou ani jinými terénními službami. V současné době
má podanou žádost o umístění v domově 70 zájemců o službu, z toho 1 občan obce
Chomutice. V domově jsou ubytováni 2 klienti původně s trvalým pobytem
v Chomuticích a 17 klientů z jiných obcí se přihlásilo k trvalému pobytu do
Chomutic. Domov pro seniory je zařazen do sítě veřejně podporovaných sociálních
služeb Královéhradeckého kraje a na základě pověření je spádovou oblastí pro
přijímání zájemců o službu region okolních obcí Hořic a Nového Bydžova.
V případě zájmu veřejnosti prohlédnout si domov, je možné si telefonicky
domluvit termín se sociální pracovnicí – mobil 725 450 144.
S přáním krásného léta.

Zprávy společenských a zájmových organizací
Český Rybářský svaz MO - Ostroměř
Ve dnech 2. 6. - 3. 6. 2018 se konaly na Vojické nádrži již tradiční rybářské
závody pod názvy „Vojický kapr“ a „Vojický kapřík“. Každý účastník chytal na
jednu udici s jedním návazcem. V sobotu se konaly závody dospělých, kde se
zúčastnilo celkem 65 soutěžících. Závody již mají svoji tradici, což bylo znát
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velkým zájmem o účast a bohužel i zamítnutí z důvodu obsazenosti jednotlivých
stanovišť. Rybáři, malí i velcí, přijíždí i z dalekého okolí. Soutěžící si při prezenci
vylosovali svá lovná místa.
Slunečné počasí nám přálo a také jsme byli potěšeni pěknými úlovky.
V neděli odstartovaly závody dětí. Účastnilo se jich 45 rybářů do 15 let. Rybáři
byli rozděleni na tři kategorie - děti MO - Ostroměř, děti z jiných organizací a děti,
které doposud nejsou registrované, mohly závodit za doprovodu rodičů. Během
polední přestávky byl zajištěn doprovodný program - například: poznávání ryb,
skládaní obrázku (puzzle) s motivem ryby na čas, přenos vody v kelímkách,
malování ryb, rozdíly na obrázcích a další soutěže.
Po oba dva dny byly pěkné úlovky a přálo nám slunečné počasí.
Po skončení a vyhodnocení jednotlivých závodů čekaly na všechny hodnotné ceny.
Za to patří velký dík všem, kteří se podíleli na organizaci závodů, a také všem
sponzorům.
Výsledky a fotky účastníků závodů si můžete prohlédnout na našich internetových
stránkách www.rybari-ostromer.com.
Zdeněk Kindl ml.
Petrův zdar

Tělovýchovná jednota Sokol Chomutice, z. s.
Informace a fotografie naleznete na https://sokolchomutice.estranky.cz/ nebo na
facebooku TJ Sokol Chomutice.
Hodnocení fotbalového oddílu TJ Sokol Chomutice
Po skončení fotbalové sezony 2017/2018 můžeme být spokojeni. Za předvedené
výkony chci poděkovat hráčům, trenérům a divákům. Sponzorům a hlavně
obecnímu úřadu děkuji za poskytnuté finanční prostředky, bez kterých by náš
spolek nemohl fungovat.
A zde jsou výsledky:
Starší přípravka pod vedením Aleše Kloutvora a Petra Bednáře svoje zápasy
zvládla na výbornou! Tato soutěž není hraná na výsledky, je pouze vedena jako
turnaje.
Žáci skončili na krásném 3. místě. Kluci patří už několik let k favoritům soutěže.
Tým koučů Pavel Michálek, Jiří Voňka, Jiří Barcal a Martin Hladík podporoval
své svěřence v bojích o nejvyšší příčku, nakonec se radovali z bronzu. My budeme
držet palce, aby to vyšlo příště!
Dorost pod vedením Ivo Kloutvora a Jiřího Macháčka skončil na 3. místě. Tento
manšaft je velmi dobrá základna pro doplnění do sestavy mužů, kluci jim svými
výkony pomohli udržet kvalitu mužstva.
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Muži skončili na 3. místě, jen těsně jim unikl toužebně očekávaný postup zpět do

okresního přeboru. Pod vedením staronového trenéra Miroslava Kloutvora
v novém ročníku, mají jasný cíl - postup do přeboru! V červnu s koncem fotbalové
sezóny se s aktivní hráčskou kariérou rozloučili Jaroslav Novotný a dlouholetá
opora Jiří Gabriel (na snímku oba leží). Hoši děkujem!
Nereliga mužů s Jiřím Veselým na trenérské lavičce v rozehrané soutěži zatím drží
druhé místo. Všichni společně věříme, že to znovu dotáhnou stejně jako v loňském
roce na titul Přeborníka soutěže. Přeji všem mnoho sil do nové soutěže, která začne
koncem srpna zápasem mužů Miletín B – Chomutice.
Předseda TJ Miroslav Kloutvor ml.

Sport pro všechny
Sport pro všechny - pod tímto názvem se skrývá mnoho hodin sportovních činností
dětí, mládeže i dospělých. Jedná se o pravidelná cvičení, účasti v různých
závodech, společně strávený čas na bruslích, kolech, při turistice, v bazénu a na
táboře.
Letos jsme společně takto navštívili několikrát zimní stadion v Jičíně, bruslili jsme,
hráli hokej a celá ledová plocha byla prostě naše. Rovněž velký zájem je
o společné návštěvy plaveckého bazénu v Hořicích, kde je nám také umožňováno
být bez další veřejnosti a tak využít celý prostor k naší spokojenosti.
Naši malí sportovci se účastnili okresního a krajského kola v atletickém čtyřboji.
Dosáhli opět velmi dobrých výsledků. Ale na republikové finále letos bohužel
nikdo nejel, protože kluci a děvčata dali přednost fotbalu a hasičům, kde
v kolektivních finálových zápasech a závodech nutně potřebovali jejich přítomnost
(to samozřejmě všichni chápeme ☺ a přejeme hodně úspěchů).
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Běžci za sebou mají několik závodů (v Hradci Králové, Butovsi) a trénují na další,
které je čekají ještě v letních a podzimních měsících. Tímto vás srdečně zveme na
náš Běh tří řek, který se již tradičně bude konat 28. září.
Turistiku jsme navíc spojili s péčí o přírodu a společně s dalšími dobrovolníky při
procházce sbírali odpadky kolem Chomutic – a že jich bylo!!!
Vydařené bylo i Sportovní odpoledne na hřišti TJ, které jsme připravili společně
s Obecním úřadem.
O prázdninách si mohly děti užít dny na táboře, který jsme zorganizovali společně
se ZŠ Chomutice a Mysliveckým sdružením Obora - Březina. Trochu jsme
výletovali, trochu sportovali, učili se znát přírodu, ale hlavně jsme byli spolu!
Navštívili
jsme
Peklo
v Čertovině,
Boskovské
jeskyně, sklárny a muzeum
skla v Harrachově. Deštivé
počasí nám neumožnilo výšlap
k Mumlavským vodopádům,
tak máme alespoň námět na
příští rok. Pěšky a na kolech se
táborníci přemístili z Chomutic
na hájenku, kde nám zajistili
myslivci na své hájence
nádherný den i noc.
Postarali se i o výborný oběd
a odpolední program. Došlo
i na opékání buřtů a stezku
odvahy. Společné přespání
jsme si užili na hájence
i v hořické sokolovně.
V Hořicích v bazénu jsme
kromě vodních radovánek
závodili v plavání.
Pěkné koupání a spoustu
zážitků a legrace dětem
poskytlo přírodní koupaliště
v Holovousích.
To by asi ve zkratce bylo vše, co jsme chtěli připomenout. A co na závěr? Snad,
že od září zase budeme společně trávit čas při sportovních aktivitách. Srdečně
zveme všechny malé i velké sportovce na naše cvičení. Přijďte mezi nás!
Stále platí: V sobotu od 10 do 12 hodin cvičí žactvo, ve středu a v pátek večer
můžete přijít na posilovací cvičení a volejbal nebo florbal.
Všem nadšencům pro sport přejeme krásný zbytek léta.
Jana Šťastná
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Hodnocení oddílu stolního tenisu za ročníkem 2017/2018
Dovolte, abych vás seznámil s činností našeho oddílu stolního tenisu. Naše Amužstvo obsadilo celkově 8. místo v první třídě mužů s 37 body. Reprezentovali
nás: Kučera Ondřej, Průša Pavel, Tázler Jakub a Tonar Lukáš. Myslím, že
výsledek je velice výborný,
vzhledem k tomu s jakými
obavami jsme do soutěže
vstupovali. B- tým obsadil
ve druhé třídě okresního
přeboru 9. místo s 38 body.
Uchovalo si tak 2.třídu do
dalšího ročníku. Mužstvo
reprezentovali tito hráči:
Průša Pavel, Průša Jiří,
Scháňko Jiří, Bílek Martin,
Jón Leoš, Jón Miloš,
Vaníček Pavel. C- družstvo
obsadilo ve skupině C
poslední místo a sestoupilo
do 4.třídy. Hráči Cmužstva museli často
zaskakovat za hráče B-mužstva. Reprezentovali nás Scháňko Jiří, Průša Jiří, Průša
Pavel,Vaníček Josef, Nožička Martin a Bílek Martin. Je potřeba pochválit hráče
Průšu Pavla, který odehrál všechny zápasy všech tříd a má lví podíl na tom, že se
udržela obě mužstva. Dále bych chtěl poděkovat ještě všem, kteří chodili vzorně na
tréninky a bylo to na jejich hře znát.
V mládežnických mužstvech jsme měli zastoupení v okresním přeboru žáků a
dorostu. Žáci skončili na 8.místě z 14. účastníků. Reprezentovali nás: Voňka Filip,
Veselý Radek, Prchlík Vojtěch. Náš dorost obsadil z 17. členů skupiny první
místo. Ve finále v Chomuticích vybojoval titul přeborníka okresu před Studencem,
Starou Pakou a Libáni. Reprezentovali nás: Tázler Jakub, Tonar Lukáš, Vaníček
Josef, Nožička Martin. Je potřeba připomenout, že naši dorostenci - Tázler Jakub
hostovali v krajské třídě za muži v Jičíně, a Tonar Lukáš v Novém Bydžově.
V celkovém žebříčku mužů obsadili 44. a 66. místo z 250 hráčů okresu. Chtěl
bych jim popřát hodně úspěchů a poděkovat za vzornou reprezentaci naší
tělovýchovné jednoty. Dále bych chtěl poděkovat trenérům dorostu Pavlu
Vaníčkovi a Jaroslavu Tázlerovi ml. za vzornou práci.
Za oddíl stolního tenisu Jiří Scháňko
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MS Březina Obora z.s.
Všichni již víte, že celý rok pečujeme o naši přírodu. Proto nikoho jistě
nepřekvapí, že jsme se
letos opět zapojili do
akce Ukliďme Svět –
ukliďme
Česko.
Uklízeli jsme celý
týden a nikdo si neumí
představit kolik toho
„nepořádku“
jsme
posbírali,
přebrali
a odvezli do sběrného
dvora. Smutné je, že
během krátkého času
se začaly objevovat
nové odpadky.
V měsíci červenci jsme
připravili pro děti
táborový
den
na
hájence.
Petr Veselý
Sbor dobrovolných hasičů
Pravidelně dohlížíme na bezpečnost při různých akcích pořádaných obcí. Jako
příklad můžeme uvést pálení čarodějnic u řeky Javorky, letos za velmi teplého
počasí. Děti proto nadšeně přivítaly osvěžení vodou z naší stříkačky. Poněkud
jiného názoru byly samozřejmě maminky, když musely jít zmáchané děti večer
převléknout.
V jarních měsících došlo k rekonstrukci hasičské zbrojnice.
Miroslav Vondráček

Na druhé pololetí roku 2018 připravujeme:
22. 9.
28. 9.
29. 9.
12. 11.
1. 12.
12. 12.

(sobota)
(pátek)
(sobota)
(sobota)
(sobota)
(středa)

Drakiáda a vaření gulášů
Běh tří řek
Oslava 700. výročí založení obce Obora
Vítání občánků
Rozsvícení vánočního stromu s doprovodným programem
Česko zpívá koledy
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Ohlédnutí do minulosti aneb Vzpomínky našich občanů
Píšeme rok 2018 tedy sto let od vzniku Československa.

Vznik Československa byl velkou událostí, lidé vzhlíželi k osobě T. G. Masaryka
s velkou nadějí do budoucna. Ne vše se podařilo uskutečnit podle jeho myšlenek.
Za sto let se v životě lidí změní tolik věcí, že je to až neuvěřitelné. Obyvatelé
našich obcí měli velmi kladný vztah k Masarykovi. To dokládá i jeho busta na
Pomníku padlým v 1. světové válce v Oboře, či vyobrazení na Pomníku padlým ve
světových válkách před Obecním úřadem v Chomuticích i původní název základní
školy. Pomníky připomínají i občany, kteří zemřeli následkem válečných útrap
(příbuzní některých žijí stále v našich obcích). T. G. Masaryk 14. září 1937 zemřel.
Jeho pohřeb byl velkou národní manifestací za svobodu a demokracii. Dle starých
záznamů se z našich obcí zúčastnilo 50 osob, zvláště legionářů, kteří byli ve
smutečním průvodu.
Něco z historie jste si mohli přečíst v minulých číslech Zpravodaje.
V obcích již nestojí řada domů, jiné jsou k nepoznání přestavěné. I krajina je jiná,
ubylo stromů, rybníčků, naši předci provedli v dobré víře spoustu úprav. Lidé se
živili převážně zemědělstvím, obživu jim zajistila i práce v pivovaru či cukrovaru.
Co nám dnes připomíná minulost? Projdeme-li se od Chomutiček přes Chomutice
do Obory uvidíme několik zajímavostí a památek z minulosti.
Nyní zvu starousedlíky i nově přistěhovalé občany k malé procházce, začneme
v Chomutičkách a skončíme v Oboře.
V Chomutičkách nedaleko rybníčka uvidíme snad poslední chaloupku u říčky
Lužanky. V blízkosti uprostřed návsi je umístěn na kamenném podstavci žehnající
Ježíš Kristus. Jinak by již Chomutičky naši předkové nepoznali. Zemědělské
družstvo vybudovalo moderní středisko rostlinné a živočišné výroby. Firma
zabývající se servisem nákladních vozidel vystavěla na místě několika původních
15

domků svoji provozovnu. Některé domy ustoupily nové výstavbě, jiné byly
přestavěné. Zmizely topoly lemující Lužanku, vysázené jako větrolamy.
Cesta z Chomutiček pokračuje a můžeme se zastavit u požární nádrže, dříve
sloužící také coby koupaliště. Dostaneme s k parčíku, pod kaštany stojí kamenný
kříž s korpusem Krista. Vlevo máme křižovatku cest na Třtěnice a Vojice. Všude
kolem jsou dnes samé domy přestavěné nebo postavené ve 20. století. Ulice vpravo
vedoucí ke Stříbrňáku (les) má stavby upravené v téže době. Projít se po břehu
říčky Lužanky od Chomutiček až do sousedních Nevratic není dnes již možné,
stejně jako projít ke hřbitovu. Cesty a pěšinky jsou nenávratně pryč.
Park před ZŠ byl původně jenom kolem pískovcového pomníku s reliéfem Dr.
Miroslava Tyrše. Od školy vedla cesta lemovaná hlohy a z druhé strany stál velký
poschoďový víceúčelový dům.
Střed obce má také jinou podobu. Tam, kde dnes stojí Nákupní středisko, stávaly
domy. Na levé straně se nacházela část obce zvaná Ohrada. Pozorným
prozkoumáním nalezneme zastrčenou roubenku, kterou se majitelé snažili opravit
podle původního vzhledu. Jinak ani v této ulici již není možné nalézt domy
v původní podobě. Ve středu obce obklopen kaštany stojí kostel sv. Diviše a pod
vzrostlými lípami Pomník padlým ve světových válkách (26 jmen padlých občanů
v 1. sv. válce, 8 jmen obětí 2. sv. války). Nedaleko kostela se nachází nejstarší
objekt v obci fara a starý hřbitov, po hrobech dnes již zůstaly jenom zbytky
náhrobků. Dodnes používáme pro označení sousedící ulice Pod krchovem. Kolem
rozpadající se zdi hřbitova projdete ulicí opravených domů a polní cestou můžeme
dojít až do Obory…
Mezi kostelem a farou byl vystaven další kamenný kříž s korpusem Krista na
podstavci. Nepěkný pohled je v těchto místech na bývalou hospodu (pomalu se
rozpadající), kde občané zažívali spoustu společných zážitků v bývalém kině, na
plesech, kdysi na divadelních představeních a samozřejmě také u piva nebo děti
u zmrzliny.
Náves lemují přes sto let staré krásné kaštany, na kterých se již také podepsal zub
času. Některé byly pokácené, ale zbývající každoročně nádherně květy a zelenými
korunami zdobí střed obce. Jejich obnovu bude muset obec do budoucna velmi
citlivě naplánovat.
Po pravé straně jsou také novější stavení, opravená budova školy a v letošním roce
dostavěná nová školka, zahradnictví a na konci obce místní hřbitov. Centrální
hřbitovní kamenný kříž s korpusem Krista zhotovil místní kameník V. Hyršal (byl
autorem a restaurátorem i dalších kamenných křížů v obci a okolí).
Půjdeme-li dál na Oboru, potkáme nejdříve Kampeličku (dnešní poštu) vystavěnou
předky za účelem ukládání úspor a za ní schovanou hasičskou zbrojnici. Cestou
uvidíme mnoho novějších i původních domků při hlavní silnici i v přilehlých
uličkách po obou stranách. Na některých je vidět, že jejich záchrana už nebude
možná. Přejdeme po mostě přes potok Bukovka, který je propojen s řekou
Javorkou. Cesta stáčející se do leva vás nasměruje na Sobčice. Projdete kolem
rohového domu, kde bývala čistírna a holič. Stále ještě mnoho pánů pamatuje na
pana holiče, že? Proti cestě na Sobčice se nachází zchátralá budova, která dříve
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sloužila k různým účelům (jako provozovna textilního závodu Tiba, jako sklady
různých podniků a sídlil zde i nějakou dobu obecní úřad, výkupna ovoce a zeleniny
a moštárna).
Další domy, kolem kterých projdeme, jsou opět novější. Na pravé straně rostou
krásné staré lípy.
Po levé straně uvidíte sportovní areál a řady obytných staveb a budovy místní
zemědělské společnosti. Před mostem přes řeku Javorku jsou další novější rodinné
domy a na protější straně zatravněná plocha a místo pálení čarodějnic (pozemky po
bývalém cukrovaru).
Za mostem nás přivítá třetí z našich obcí - Obora. Dominantou je bývalý klášter,
obývaný dříve řádovými sestrami (jeptiškami), dnes domov pro seniory.
V zahradě proti klášteru se nachází socha sv. Jana Nepomuckého na kamenném
podstavci s reliéfy světců chráněná jako většina soch korunami lip. Poté budeme
míjet několik rodinných domů, stavby patřící k zámku a pivovaru… dnes již
povětšinou skoro zbořené stavby. Po chvilce se zastavíme před sochou sv. Donáta
(za ní prázdný zarostlý rybník). Zprava vidíme bývalý zámecký park a v něm ještě
mnoho vzrostlých starých stromů. Při troše štěstí spatříte stádo pasoucích se daňků.
Cestou vlevo se dostaneme k Oborskému rybníku, i zde je již moderní výstavba.
Polní cesta by vás tímto směrem dovedla do sousedních Sobčic. Když půjdeme od
mostu přes Javorku doprava kolem parčíku, který je tu místo zbořené hospůdky
U Barušky, můžeme se zastavit u Pomníku padlým v 1. sv. válce s bustou T. G.
Masaryka. Naproti je ulice k bývalým zámeckým objektům a staré hasičské
zbrojnici. Po obou stranách jsou obytné domy. Dříve bylo možné projít dvorem
a vyjít průjezdem vedle zámeckého parku.
Půjdeme rovně až k soše sv. Jana Nepomuckého, potom na konec obce směrem na
Ohnišťany. Polní cestou obejdeme Oboru, vyjdeme kolem zámeckého parku za vsí
směrem na Ostroměř. Nebo můžeme u sochy sv. J. N. odbočit vpravo zpět k řece
Javorce a přes lávku nebo přes brod se dostat na polní cestu a vyjít v ulici pod
farou (Pod krchovem).
Tím můžeme ukončit naše putování ☺. Laskavý čtenář mi promine, že jsem
spoustu věcí vynechala nebo zapomněla napsat.
Doufám, že vás tento článek vyláká na procházky kolem našich obcí. Každé roční
období nebo denní hodina vám poskytne úplně jiný zážitek. Třeba se při
procházkách zastavíte (možná u některé z uvedených památek) a uvědomíte si, jak
rychle běží čas a také skutečnost, že jsme tady na světě jen na chvilku. Jistě mi pak
dáte za pravdu, že i přes současné demolování části Obory a nějaké ty nedostatky
v obcích je u nás hezky. Každý nový občan jistě časem pochopí, proč to u nás
doma (v našich obcích) máme rádi. Snažme se společně, aby to za sto let mohli
naši potomci také napsat.
Jana Šťastná

17

Pan Josefa Trnka nám poskytl ze své soukromé sbírky kopii ručně psaného
Vyjádření (k pořízení kříže), jeho přepis a fotografii kamenného kříže, který se
nacházel mezi obcemi Chomutice a Třtěnice. Dnes na jeho místě uvidíte jenom
zbytek podstavce ve stínu lip.
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Já, níže podepsaný František Antoš, hostinský a rolník
z Malých Chomutic č.12, okresu Jičínského, tímto zavazuji
sebe i budoucí majitele č.12 v Malých Chomuticích pro nynější i budoucí časy, že letošního roku nákladem rodičů
mých postavený Kříž na mém poli vedle okresní silnice
mezi M.Chomuticemi a Třtěnicí /na Kozlovsku/ vždy
v dobrém stavu udržovati budu, aby Kříž ten s obrazem
Ukřižovaného a s reliéfem Matky Boží na podstavci
vždy sloužil ke cti a chvále P.Ježíše i Rodičky Boží jakož i k oživení náboženského ducha ve zdejší farní obci.
Důstojné duchovní správě v Chomuticích dávám právo
pro budoucí časy rozhodovati o tom, zda Kříž ten je
v dobrém stavu, spolu pak právo, když by ode mne neb
budoucích majitelů č.12 v Mal. Chomuticích v dobrém stavu nebyl
udržován, aby kříž ten na můj neb budoucích majítelů náklad dala odstraniti a s ním dle nejlepšího
vědomí vynaložila. Na důkaz toho jsou podpisy
můj, dvou dožádaných pp.svědků, jakož i podpis
a pečeť slavného obecního úřadu.
V Malých Chomuticích a svátku sv. Ludmily, patronky české, dne 16.září 1895.
František Antoš
Josef Splítek
starosta
Václav Hyršal /kameník z Malých Chomutic č. 24
razítko OÚ Chomutice
František Antoš, baráčník z
Chomutic č.78
Jos. Hlavsa
parochus
razítko chomutické fary
------------------------------------------------------------------------------------------------Připravujeme malou oslavu 700. výročí založení Obory. Prosíme občany
o spolupráci. Pokud máte doma nějaké fotografie nebo předměty vztahující se
k historii Obory a jste ochotni je zapůjčit na výstavu, kontaktujte OÚ
nebo pana Trnku. Předem děkujeme.

Poslední stránky tohoto (21 až 24) Zpravodaje jsou okopírované listy z kroniky
Obory.

20

21

22

23

24

