Dobrý den, milí spoluobčané
31.10. uběhne přesně rok od ustavujícího zasedání nového zastupitelstva obce Stojice. Rok – to je 365 dní,
které uběhnou jako voda, 365 dní plných radostí a smutků v životě člověka i v životě obce.
Jak tento rok viděli a vnímali jednotliví zastupitelé se dočtete v tomto zpravodaji. Pracovně mu zatím říkáme
občasník (podle uvažovaného termínu vydávání) a asi i u tohoto názvu zůstaneme.
V jednotlivých článcích Vás seznámí s oblastmi, za které jsou zodpovědní, o které se starají.
Já za sebe mohu říci, že to byl rok plný práce, kdy se 7 jedinců - 7 osobností - muselo naučit komunikovat,
spolupracovat, fungovat jako tým se společným cílem - tj. rozvoj obce a co nejspokojenější občané. Každý
z nás šel do zastupitelstva s určitými představami, s cíli menšími či většími. Nováčci postupně zjišťují, že
spousta věcí vypadá jinak „zvenku“ a jinak, když se máte ve volném čase zabývat neustále narůstající
administrativou, jste omezováni předpisy a neochotou. Přes všechny tyto „ nástrahy“ jsme první rok podle
mne zvládli a i když vše nebylo na jedničku věřím, že si všichni zastupitelé zaslouží poděkování za roční snahu
a já sama se těším a další spolupráci.
Přeji Vám (vlastně nám všem), spokojený život soukromý a v tom společném obecním hodně příjemně
prožitých společných chvil.
I.Dvořáčková, starostka obce
I když asi víte, na začátek pár informací o fungování zastupitelstva:

Zastupitelstvo obce:
Ivana Dvořáčková - starostka obce
záležitosti: evidence obyvatel, spolupráce s obcemi, sdruženími, dotace, web
Jiří Slavík – místostarosta obce
záležitosti: stavební záležitosti
Jarmila Maksová - kulturní a sociální komise
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záležitosti: vítání občánků, životní jubilea, kulturní akce
David Kobera - komise pro informace
záležitosti: kostel, péče o památky, ochrana životního prostředí, les
Petr Skoupý - komise pro rozvoj obce
záležitosti: péče o zeleň, odpady, pořádek v obci
René Novotný - kontrolní výbor
záležitosti: les, sportoviště, dotace
Lukáš Veselý - finanční výbor
záležitosti: dopravní obslužnost, veřejné osvětlení

Na ZO se můžete obracet se svými dotazy, problémy
➢ úřední hodiny: ČTVRTEK 18,00-19,30
➢ pokladní hodiny: ÚTERÝ 18, 00 - 19,00
➢ telefonem 774 532 353
➢ písemně
➢ emailem- obec@stojice.cz, starosta@stojice.cz, mistostatrosta@stojice.cz
➢ datovou schránkou cucbitk

Rozvoj obce – to je ten důvod, proč jsem do toho šel…
Je to moje poprvé v obecním zastupitelstvu. Člověk nastoupil do rozjetého vlaku s plnou hlavou nápadů a
elánem a optimismem pro plnění úkolů najednou však narazí na realitu dnešní byrokracie, že na všechno
potřebujete povolení a schválení, narazí na odlišné názory ostatních členů zastupitelstva a v neposlední řadě
začnete zápasit s nedostatkem volného času pro ty všechny plány a nápady. Nicméně, když už jsem do toho
šel, tak se o něco pokusím…
Teď z které strany do toho, začít hřištěm, návsí, hasičárnou, hřbitovem, autobusovými zastávkami, je potřeba
opravit chodníky, zabývat se kanalizací, rekonstrukcí hasičárny, zlepšit veřejný pořádek, atd.
Největší stavební akcí tohoto roku byla výstavba nového dětského hřiště na návsi. Jako každá akce se i tato
setkala s protichůdnými ohlasy a názory občanů, nicméně jsem rád, že je zde nové místo, kde se můžou
setkávat nejen maminky s dětmi, kterých je v současné době v obci dost, ale že došlo k využití pěkného místa
ve středu obce a k přesazení a zachování mladé lípy, která zde rostla. Obec na tuto akci čerpala dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj z titulu Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.
Další místo k relaxaci bylo vytvořeno v Pazderně u rybníka.
Akcí na zlepšení veřejného pořádku byla instalace odpadkových košů. Opět pro někoho nepochopitelný krok
pro někoho dobrý nápad, jak odhodit obal od svačiny nebo lahev od pití a pro ty pořádkumilovnější, jak si
uklidit po svých psích mazlíčcích.
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Čeho si člověk všimnul, když přišel na hřbitov, byla stará vývěska na hřbitovní řád a rozpadlé lavičky. Všechno
se zrenovovalo a nyní i toto místo působí důstojněji nehledě na to, že došlo ke snížení živých plotů a skácení
nebezpečných bříz.
Další věci, které už nejsou vidět, ale pracuje se na nich je budoucí rekonstrukce hasičárny, v příštím roce
dojde k vytvoření nových skladovacích prostor pro sekací techniku a další věci. Dále se bude pracovat na
rekonstrukci a výstavbě autobusových zastávek.
Co se týká kanalizace, tak tento rok je v plánu zpracovat projekt, na základě kterého budou občané
informováni o podrobnostech a možnostech připojení se na veřejnou kanalizaci. Vybudování splaškové
kanalizace s čistírnou odpadních vod je nezbytný krok, nejen z hlediska legislativy, ale také pro vyčištění
Struhy. Nyní jsme ale teprve na začátku a občané budou včas informováni a budou se moci ke všemu vyjádřit
na veřejné schůzi.
Pořád je co vymýšlet a dělat, chce to mít nápad, chuť něco dělat a mít okolo sebe lidi, kteří do toho s vámi
půjdou.
Dalším nápadům na rozvoj obce se nekladou meze, a proto se všichni občané mohou se svými nápady podělit
a nebylo by špatné vymyslet i něco pro děti např. nějaké zájmové kroužky a najít někoho, kdo se toho ujal.
Pokud by měl někdo zájem nebo měl nějaký tip na lidi, kteří by chtěli pro obec pracovat ať už na údržbě
zeleně, nebo na kroužky s dětmi nebo se aktivně podílet na přípravě kulturních akcí, nechť se neváhá na mě
obrátit.
Jiří Slavík, místostarosta

Shrnutí sportovní činnosti v sezoně 2019
Na začátku shrnutí sportovní aktivity v letošní sezoně chci poděkovat rodině Levinských, za jejich celosezónní činnost
v oblasti sportu. Dále chci, také poděkovat správci hřiště, panu L. Levinskému st., který se nám velmi dobře stará o
celou plochu našeho hřiště. Nesmím zapomenout na spoustu dobrovolníků, kteří ve svém volném čase pomáhají při
těchto událostech. V letošním roce proběhlo několik, již tradičních akcí:
1.22 ročník malé kopané. Tato akce je velmi populární a lidmi oblíbená. Z kdysi vyloženě amatérské akce, se stal, velice
slušně obsazený turnaj.
2.19 ročník rodinného nohejbalu. Další oblíbená akce. Je radost sledovat souboje rodinných týmů, které na našem
velmi slušně udržovaném hřišti odevzdávají maximální možné výkony. K těmto akcím samozřejmě patří, přátelské
posezení, v našem útulném stánku.
Toto jsou dvě hlavní akce, které u nás probíhají. Nesmím, ale opomenout nohejbalové zápasy, které spolu svádí týmy
Stojic a Svojšic. Doufám, že se nám tato akce povede posunout ještě o krůček dál a vzbudí větší zájem veřejnosti.
Bohužel i na turnaj, který se konal 28.9.2019 přišlo velice málo diváků. Je smutné, že na takto precizně zorganizovanou
akci, nedorazí téměř nikdo z domácích příznivců sportu a zábavy. Bylo by to malé poděkování týmu lidí, který strávil
nemalý čas s přípravou turnaje.
V našem sportovním areálu, je i antukové hřiště. Zde bych měl malou připomínku: vzhledem, k náročnosti údržby
hřiště, se mi nelíbí, jeho malé využití. Malá návštěvnost a pouze jeden tenisový turnaj ročně nenaplňují mé představy
o využití této plochy. Tímto žádám všechny tenisové nadšence o větší účast.
Výstavba na našem hřišti: Jsem velice nadšený z toho, že se nám povedlo vybudovat nové zázemí pro naše nejmenší
obyvatele. Většina z celého projektu, byla vybudována na návsi naší obce. Jde o sestavu tří atrakcí, které podpoří nejen
kulturní vyžití dětí, ale i jejich motoriku. Tato část je dnes velice zanedbávaná a při koordinaci pohybu potřebná. Čtvrtá
3

část projektu, byla umístěna na naše hřiště. Je to velmi praktický posilovací stroj. Věřím, že se nám povede tuto část
ještě rozšířit. Dále bude provedena přestavba našeho kulturního stánku na hřišti. Vyřešíme tím nejen kapacitu posezení
při akcích, které zde probíhají, ale i skladovací a sociální zázemí.
Závěr: Bylo by velice pěkné zapojit do sportu mládež. Pokud máte někdo nápad, nebojte se ho tlumočit, nebo
realizovat.
Děkuji Novotný R.

Údržba zeleně, pořádek v obci
Dobrý den, jmenuji se Petr Skoupý a v obci mám na starosti údržbu zeleně, odpady, různé menší stavební
úpravy a pracovní techniku obce a zaměstnance. Obec má dohromady 6 zaměstnanců, 1 je na živnostenský
list, 4 na dohodu o provedení práce (limit 300 hodin ročně), tito zaměstnanci pracují podle potřeby obce.
Poslední zaměstnanec je přidělen úřadem práce od června do konce listopadu. Údržba zeleně letos se
dohodlo na odvozu posekané trávy s firmou z Klešic v rámci evropských dotací. Tato služba je poskytována
zdarma po dobu 5 let.
Nový hřbitov - na jaře se pokácelo asi 10 bříz po dohodě s odborníkem kde hrozilo vůči jejímu stáří pád na
hroby. Dále se pořezaly živé ploty vůči jejich výšce a stáří znovu obrostly a budou se udržovat v přijatelné
výšce. Dále byla zrekonstruována vývěska a lavičky.
Údržba zeleně je každodenní práce a průběžně se domlouvám se zaměstnanci co se bude dělat.
Jeden z nich dělá menší stavební práce (viz odpadkové koše, hřiště) což je pro obec výhoda, protože stavební
firmy takové zakázky neberou.
Úklid sněhu - chodníky udržují 2 občané Stojic a silnice rodina, která má traktor a pluh, který si pořídili na
prohrnování silnice ve vesnici.
Odpady – obec se snaží udržovat kontejnerová stanoviště uklizená, ale mnozí spoluobčané si neuvědomují,
že do plastu nepatří oblečení, že když jsou plné tak to nechávají vedle kontejneru a v tom nejhorším případě,
když se tam něco objemově nevejde tak to nechají vedle což když tam pošlu člověka to uklidit, tak nemá
šanci.
Zastávka směr HM – to co se tam děje je moc. Když jsem tam poslal člověka, tak mi volal, že to nechce ani
uklízet-co tam bylo. Myslím, že obec to příští rok změní lepšímu.
Na závěr chci říct, že se snažím se zaměstnanci aby obec vypadala dobře, což si myslím, že vypadá, ale nic
není na 100%, což by si měli uvědomit někteří spoluobčané, kterým se pořád něco nelíbí.

Plánovaná rekonstrukce zastávky a problematika osvětlení v naší obci
Často se setkáváme s dotazy, když nesvítí lampa, proč se s tím nic nedělá. V podstatě máte pravdu, ale není
to proto, že bychom snad nechtěli, je to proto, že není možní zařídit servisní službu pouze kvůli jedné rozbité
lampě.
V naší obci spravuje osvětlení Pan Polák z okolní vesnice, v jeho silách bohužel není přijet, pokud se porouchá
jedna lampa, a tak obec eviduje poruchy a při vyšším počtu alespoň 3 lamp, se již začíná jednat. Nejčastějším
problémem je prasklá žárovka, kdy se vymění starý kus za kus zcela nový. Při návštěvě servisního týmu se
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rovnou zkontroluje celá vesnice, zda není někde ještě nějaký další problém, který nemusí být oku hned
zřejmý.
V letošním roce se obci podařil odkup pozemku pod zastávkou (zast. ve směru HM), respektive pozemek, na
kterém stojí stávající zastávka. V průběhu našeho období bychom chtěli začít a dokončit rekonstrukci
zastávky, kdy by se zastávka udělala nová, ne pouze zrenovovala. Chtěli bychom docílit příjemnějšího
prostředí pro naše občany, kteří cestují autobusem a aby se nebáli posadit třeba na lavičku. Na novou
zastávku budou využity finance z rozpočtu obce. Proto je na pořadí nyní pouze zastávka na trase Čáslav –
Heřmanův Městec.
L. Veselý

Kostel Všech svatých
Kostel Všech svatých, který je jasnou dominantou naší vesnice, není majetkem obce. V případě zájmu obecního
zastupitelstva o uspokojivý stav této stavby proto není situace jednoduchá. Vlastník kostela, Římskokatolická církev,
nemá v současné době zájem investovat do našeho kostela. Důvody jsou celkem jasné. Kostel není v havarijním stavu
jako jiné sakrální stavby v okolí a nedávno dokončená nákladná oprava hlavní části střechy vyřešila nejzávažnější
problém. Také velmi nízký počet věřících navštěvujících bohoslužby snižuje zájem církve o zlepšení stavu našeho
svatostánku. Je tedy velmi těžké z pozice obecního zastupitelstva stav kostela
pozvednout bez výrazných nákladů na vrub obce. Dalo by se konstatovat, že se jako
zastupitelstvo obce můžeme snažit sebevíce, ale konečné slovo bude vždy ze strany
církve. Tento stav navíc komplikuje fakt, že na věži kostela byly instalovány hodiny,
které jsou a v minulosti vždy byly majetkem obce Stojice. Tyto hodiny prošly před
dvěma lety nákladnou rekonstrukcí a můžeme hrdě konstatovat, že od té doby udávají
všem přesný čas. Slovo přesný je v tomto případě velmi trefné, jelikož původní
mechanický stroj byl nahrazen moderním elektronickým systémem, který je řízen
radiovým signálem, a tím je zajištěno absolutní přesnosti, podle které si může každý
z nás bez obav seřizovat své vlastní hodinky. Zmíněný systém je ale nutné zabezpečit
a udržovat v předepsaných podmínkách určených zhotovitelem. Tyto podmínky však
velmi narušovalo hejno holubů, které se do věže a prostoru s hodinami nastěhovalo
díky zhoršujícímu se stavu výplně západního věžního okna. Byli jsme tedy jako
zastupitelstvo nuceni zajistit nápravu. Během tohoto procesu, který trval skoro jeden
celý rok, bylo nutno oslovit zástupce církve a vysvětlit důležitost opravy, poté se
společně plně podílet a často také koordinovat celou posloupnost činností, které vedly
přes jednání se zástupcem pojišťovny, pracovníkem památkového ústavu, výběrem vhodného řemeslníka pro opravu
dřevěné výplně, sejmutí staré okenní výplně, zednické opravy havarijního stavu ostění okna a následné celkem náročné
instalace výplně nové. Poté již stačilo lapit všech 28 holubích obyvatel, ukončit jim nájemní smlouvu a vykázat je ven.
Celý prostor bylo nutné řádně vyčistit od trusu a dalšího nepořádku a zabezpečit proti dalšímu vniknutí nechtěných
nájemníků. Celý tento „proces“ se zdařil a nyní nic neohrožuje naši dodávku přesného času. Velké díky všem, kteří se
na této zdánlivě triviální akci podíleli. Doufejme, že se pachuť holubího trusu neobjeví v jejich ústech pokaždé, když se
podívají na věž našeho krásného kostela. Tímto ale snažení zastupitelstva o pozvednutí stavu kostela zdaleka nekončí.
Naší další snahou bude pomocí dohody se zástupci církve dosáhnout brzkého započetí opravy oplechování střechy
věže kostela. Tento úkol nebude z výše uvedených důvodů lehký, ale doufáme, že i v tomto případě budeme úspěšní
a v dohledné době bude naše kostelní věž zářit novou krytinou, která bude sloužit dalším generacím. Věříme, že i když
žijeme v době, kdy se víra lidí obrací různými směry, je nutné pečovat o historické objekty, které jsou odkazem naší
minulosti tak, aby byly zachovány i do budoucna.
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Pěstební činnost-les
Obec Stojice mimo jiné disponuje i několika hektary lesního porostu různého stáří. Tento „obecní les“ je situován na
jih od obce podél silnice k Licomělicům. Tento prostor v minulosti nijak nezatěžoval zastupitele svou náročností na čas
věnovaný správě. Většina činností byla prováděna na doporučení přiděleným lesním správcem, tzv. revírníkem. To se
ale celkem rapidně změnilo koncem roku 2018, kdy jsme zjistili celkem rozsáhlé poškození starší části lesa lýkožroutem
smrkovým. Tou dobou se už i jinde lesy masivně potýkaly s kůrovcem, ale obecní les byl do té doby řádění ušetřen. Po
konzultaci s lesním správcem bylo rozhodnuto, že celý prostor napadeného lesa musí být co nejdříve vymýcen.
Započala doba hledání vhodných realizátorů těžby a odbytu pro získanou dřevní hmotu. Nikdo ze zastupitelů neměl
s tímto předchozí zkušenosti a tak začátky byly celkem težkopádné a ne zcela efektivní. Když však bylo vše potřebné
vyřešeno, smlouvy podepsány a nastal čas
plánované těžby, bylo nutné se opět
zapojit a vyvinout tlak na těžaře, kteří byli
tou dobou zavaleni prací, aby započali
nasmlouvaný výkon v našem lese. Během
těžby, jejíž rozsah se následkem rychlého
rozšiřování zasažených částí zvětšoval,
započala i starost co s vytěženým dřevem.
Bylo rozhodnuto, že se budeme snažit co
nejvíce tzv. „kulatiny“ prodat k dalšímu
zpracování za co nejvýhodnější cenu a zbylou hmotu nabídnout k prodeji občanům obce jako palivo. Realizace tohoto
záměru byla a stále je v procesu, jelikož každou další revizí lesních porostů nacházíme další a další ložiska zasažená
kůrovcem. Nyní již nepodléhá řádění brouka jen starší část lesa, nacházíme postižené stromy i ve velmi mladých
částech porostu. V důsledku celostátní kalamity se cena dřevní hmoty snižuje, ale doufáme, že se nám i nadále bude
dařit vycházet z boje s kladným finančním výsledkem. Tímto vyjadřujeme díky všem, kteří si nakupují palivové dřevo
od obce a tím pomáhají i svým dílem v boji za udržení kvalitních lesních porostů v okolí obce. Aktuálně tedy naše
snažení zamezit úplnému zdecimování porostů v obecním lese nekončí. Těžba a prodej dřeva jsou i nadále důležitým
tématem při jednáních obecního zastupitelstva. Obáváme se, že vzhledem k případům z okolí není možné bitvu s
„broukem“ vyhrát. Máme pouze možnost při neustávajícím snažení zajistit co nejlepší výnos z těžby tak, aby nakonec
na vytěžených mýtinách nerostla pouze tzv. „buřeň“ (ostružiny a další podobné rostliny), ale dařilo se vytěžené
prostory osazovat novou výsadbou s odolnější a vhodnější skladbou dřevin tak, aby i v dalších letech bylo kam vyrazit
na houby do lesa nebo se i jen tak projít na čerstvém lesním vzduchu.

Mezilidské vztahy
Důležitou a také velmi obtížnou činností, která spadá do úkolů obecního zastupitelstva, je řešení mezilidských vztahů.
Tyto vztahy se na stůl zastupitelstva dostávají několika způsoby a v různých formách. Jednou z nich je povinné vedení
přestupkové komise. Zde se během jednání setkávají občané (nejen naší obce), jejichž soužití bylo nutno řešit například
přivoláním policejní hlídky, podáním oficiální stížnosti nebo nařízením vyššího orgánu. Tato jednání jsou často vypjatá
a plná nehezkých slov. Další možností, kdy obec figuruje v mezilidských vztazích, je přizvání obce do sporu jako arbitra
či prostředníka jednání. Tyto úkoly nepatří mezi oblíbené a nejsou často ani moc jednoduché. Jedná se v nich nezřídka
o problémy jevící se nezúčastněnému pozorovateli jako banální až malicherné, pro samotné účastníky jsou však často
velmi zásadní. V těchto případech bývá velmi obtížné nezúčastněně a objektivně zhodnotit situaci a rozhodnout ve
prospěch jedné či druhé strany. I přes neoblíbenost těchto úkolů je tato činnost nedílnou součástí pracovní náplně
obecního zastupitelstva. Je tedy vhodné v případě potřeby přizvat zástupce obce k řešení sousedských sporů tak, aby
se předešlo gradování těchto nesrovnalostí až na úroveň přestupkové komise nebo řešení u vyšších orgánů. Je třeba si
uvědomit, že souseda a spoluobčany si nikdo nevybírá a je třeba společně žít v co největší harmonii. Život je přeci jen
moc krátký na to, abychom ho mrhali hádkami. Je zároveň důležité mít na paměti, že ve většině případů není chyba
pouze na jedné straně sporu. Nejprve je vždy třeba začít s posuzováním míry zodpovědnosti u sebe. V každém případě
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jsou dveře obecního úřadu otevřené a zastupitelé jsou připraveni Vám pomoci při řešení Vašich problémů. Lepší je
však žít tak, abychom problémům předcházeli.
D.Kobera

Kulturní a společenské dění v obci
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás informovala o kulturním dění v naší obci a o činnosti kulturní komise za první rok ve
volebním období 2018 - 2022. Kulturní akce se snažíme vybírat tak, abychom zaujali jak děti, tak občany
všech věkových skupin.
Od říjnových voleb se jako první akce uskutečnila návštěva pražského divadla Palace, kde jsme shlédli
komedii Miláček Anna.
V posledních letech se s námi o své poznatky a zajímavosti, z cestování po exotických zemích, dělí pan David
Hainall z Heřmanova Městce. V listopadu jsme s ním zavítali do Maroka, v březnu 2019 do Nepálu a Bhútanu.
Škoda, že je malý zájem ze stran občanů.
Již druhým rokem jsme vítali v listopadu „Martina na bílém koni.“ I když nám Martin sníh nepřivezl, dobrou
náladu to nikomu nepokazilo. Děti přítomným povyprávěly Legendu o Martinovi a poté plnily jeho úkoly,
které zanechával jeho kůň na podkovičkách. Děti v budově Obecního úřadu vyrobily a ozdobily podkovičky
z papíru pro Martinova koně a ozdobily si malé skleněné lucerničky. Za splnění úkolů obdržely čokoládovou
podkovičku, dospělí dostali 1 stříbrný groš, aby měli na doplacení podkovičky. Všichni si pak pochutnali na
svatomartinských rohlíčcích.
Druhým rokem jsme i slavnostně rozsvěceli vánoční strom na návsi. Koledy zde zahrálo kvarteto na žesťové
nástroje pod vedením pana Knického, místní děti s místními ženami a za doprovodu elektronického piana
zazpívaly nejznámější vánoční koledy. Nechybělo zde ani občerstvení – grilované klobásy, vánoční cukroví a
teplé nápoje.
5. prosince za dětmi na obecní úřad nejdříve zavítala čertice, která si s dětmi zahrála na čertí školu. Čert,
anděl a Mikuláš také přišli, Mikuláš předal dětem dárkové balíčky a čert naštěstí nikoho neodnesl.
Velký zájem bývá o vánoční koncerty v kostele, naposledy zde hrála
část muzikantů ze smíšeného komorního orchestru SAKO
z Heřmanova Městce.
První lednové krůčky vedou řadu občanů již mnoho let v prvních
minutách Nového roku k „vánočnímu stromu“ na návsi. Slavnostní
zimní atmosféru zpříjemňuje teplý svařáček.
Tradicí se již stalo Vítání občánků na Obecním úřadě. V tomto roce v
lednu jsme přivítali 1 děvče a 1 chlapce. Místní děti vystupují s kulturním pásmem básní a písní.
Pro děti jsme plánovali soutěživé bobování na kopci za kostelem. Bohužel sněhu se poručit nedá. Abychom
nezklamali děti, zahráli jsme si s nimi na zimní sportování na OÚ – Hry na sněhu i bez sněhu.
Březen je měsíc knihy, abychom nabídli občanům zdarma volnou nabídku některých knih, byla na OÚ zřízena
pouliční knihovna, kde si občané samostatně vybírají knihy různých žánrů.
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V dubnu při „Jarní tvůrčí dílně,“ na OÚ, paní učitelky z Heřmanova Městce zasvětili přítomné do výroby
kytiček z lýka a jarních věnečků. I zde bylo velmi málo zájemců.
Na tradičním pálení Čarodějnic na skále, se kromě pár místních občanů, hojně podílejí členové obecního
zastupitelstva – výroba čarodějnice, příprava hranice, obsluha ve stánku. Občerstvení financuje OÚ Stojice.
V květnu OÚ plánoval výlet do Planetária v Hradci Králové, ale pro malý zájem se tato akce neuskutečnila.
Letos jsme oslavili s dětmi „Den dětí“ pod názvem „Na silnici pozor dej.“ Hlavním cílem, bylo upozornit děti
na nebezpečí na silnicích a na správné chování v dopravním ruchu. Děti zdolávaly na kolách a koloběžkách
připravenou „silniční stezku“, skládaly dopravní skládanku. I odměny byly s touto tematikou. Poté před OÚ
zavítali příslušníci Městské policie z Heřmanova Městce s policejním autem a seznamovali přítomné
s výzbrojí a výstrojí policie, děti si vyzkoušely „jak se v takovém autě sedí.“ Na závěr dětského dne předvedli
hasiči z Heřmanova Městce vyprošťování zaklíněné osoby z automobilu a následnou fixaci raněného.
V letošním roce uplynulo 670 let od první zmínky o Stojicích. 22. června proběhly oslavy na prostranství u OÚ
– nejprve učil děti kouzlit pan kouzelník, v 16 hodin bylo pro děti slavnostně otevřeno nové hřiště se 3
sportovními prvky. Během této akce byla na obecním úřadě přichystaná výstava s dobovými fotografiemi,
katastrálními mapami, kronikami a doklady o vzniku znaku a praporu obce. Během celého odpoledne bylo
možné se občerstvit ve stánku. Od 17. hodiny zpíval a hrál k tanci v místní hospůdce U Zvonečků pan Žák
z Jankovic. Pět minut před 22. hodinou večerní oblohu rozzářil ohňostroj přichystaný panem Bíbrem ze
Svojšic.
Další vítanou akcí byla Taneční rocková zábava se skupinou NaPlech z Golčova Jeníkova. Vstup měli občané
volný, skupinu uhradil OÚ Stojice.
Konec prázdnin patřil ve Stojicích opět dětem. Tradiční loučení s prázdninami na konci srpna přilákalo řadu
dětí, kde si vyzkoušely svoji zdatnost a zručnost, za což byly odměněny. Nechybělo ani opékání párků na ohni,
dovádění ve skákacím hradu, jízda na živém koni a občerstvení.
Velké poděkování patří i místním občanům, kteří pomáhali s organizací tohoto dne. Protože není v silách
členů zastupitelstva zajistit tolik soutěží.
6.10. stojičtí občané v hojném počtu zavítali na komediální představen v Hradci králové pod názvem.
„Plnou parou,“
19. 10. proběhla na OÚ akce „Uspávání broučků“. V tvořivé dílničce si děti vyrobily z přírodního materiálu
malé broučky. Akci zakončil lampiónový průvod a uloženým broučkům děti popřály vlastními přáníčky.
Letošní rok ještě nekončí a je naplánovaná ještě řada akcí:
- 9.11. „Svatomartinská slavnost“
- 30.11 „Rozsvěcení vánočního stromu“ na návsi
- okolo 5.12. - návštěva čerta a Mikuláše
- 28.12. – „Vánoční koncert“ v kostele

Obecní úřad nezapomíná ani na občany dříve narozené. Od 70 let (každých 5 let) jsou občanům Stojic
předávány dárkové balíčky v hodnotě 300,- Kč. Od 76 let je každým rokem zasílána gratulace.
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Doufáme, že i nadále budete spokojeni s naší nabídkou, uvítáme ochotu občanů při organizaci náročnějších
akcí.
Těšíme se na Vaši hojnou účast a hlavně spokojenost ze zdařilých akcí.
Za kulturní komisi Jarmila Maksová
Na závěr ještě výhled na další roky:
-

pokračující kroky k realizaci výstavby splaškové kanalizace v obci

-

svoz bioodpadu po celý rok

-

změna shromažďování separovaného odpadu

-

výstavba nové autobusové zastávky

-

osvětlení přechodů na silnici I/17

-

výsadba lesa

a spousta dalších „drobností“, kterými Vám chceme zpříjemnit život v naší obci.
Všemi články se nese duch “potřeby“ spolupráce s Vámi - občany. Rádi Vás uvítáme nejen jako účastníky
námi pořádaných akcí, ale i jako jejich spolupořadatele nebo podpoříme Vámi pořádanou akci pro naše
občany.

Na závěr úvodního čísla Vám chci ještě připomenout, že informace o dění v obci můžete sledovat nejen ve
vývěskách ale i na webových stránkách. Naleznete je na www.stojice.cz
I. Dvořáčková
_______________________________________________________________________________________
Poznámka pod čarou:
Za obsah jednotlivých příspěvků odpovídají podepsaní autoři.
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Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Sobota 23.11.2019
Stanoviště : na návsi u budovy OÚ od 11,15 do 11,45 hod.

Každý občan předá odpad osobně obsluze svozového vozu (nenechávejte odpad bez dozoru)

Nebezpečný odpad: pneumatiky (osobní a bez disků), barvy, laky, autobaterie, monočlánky, léky, kyseliny,
louhy v původních obalech, ledničky, televize, monitory, počítače, zářivky, obaly od barev, mastné hadry

Lednice a televizory by neměly být demontovány (cena za zpětný odběr je jiná než za nebezpečný odpad)

Velkoobjemový odpad: matrace, linolea, hadry, lyže, kola, koberce, kočárky, starý nábytek, zrcadla,
umyvadla, WC mísy
!!!NEVOZTE!!! : stavební suť, kovový šrot, biologický odpad, eternit, sudy s asfaltem, izolační polystyren

Obecní úřad Stojice srdečně zve na

SVATOMARTINSKOU SLAVNOST
v sobotu 9.11. 2019 od 16,00 hodin
u Obecního úřadu
Co vás čeká?
- vyprávění Legendy o Martinovi místními dětmi
- příjezd Martina na bílém koni
- ochutnání svatomartinských rohlíčků
- svatomartinský průvod s Martinem
- plnění úkolů zadaných Martinem -

tvořivá dílnička na Obecním úřadě pro děti od 15,00
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