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ZPRAVODAJ

novy kulturního dědictví. Byla vysaze-
na doprovodná zeleň kolem cyklotras 
a  komunikací v členských obcích mik-
roregionu z  programu státního fondu 
životního prostředí. Pro několik obcí se 
podařilo pořídit komunální techniku, 
v  každé obci mikroregionu je instalo-
vána informační tabule, je zpracována 
studie protipovodňových opatření po-
dél celého toku Hustířanky. Bohužel 
už jsou zastaralé strategie rozvoje, ale 
v  příštím roce začneme pracovat na 
nových. 
V posledních letech začala práce v mi-
kroregionu stagnovat a například kdy-
si velmi oblíbená společná sportovní 
akce Hustířanka Cup již není organizo-
vána pro nezájem ze strany občanů. 
Přežil pouze den seniorů mikroregionu 
a já osobně jsem za to rád.
A můj osobní názor na Hustířanku? My-
slím si, že má smysl. Pokud se podaří 
znovu najít společné projekty, a to ne-
jen na úrovní žádání o dotace na roz-
voj území, které jsou zpracované v růz-
ných strategiích rozvoje. Myslím vaše 
projekty, nápady vás občanů, které do-
pomůžeme realizovat a  které propojí 

Dovolte mi, abych vás krátce informo-
val o tom co vůbec mikroregion Hustí-
řanka je, jak pracoval v minulém obdo-
bí a co se chystá v letošním roce. 
Mikroregion Hustířanka je dobrovolný 
svazek obcí, který vznikl v roce 2001 
postupným slučováním 16 obcí za úče-
lem společného jednání o výstavbě vo-
dovodu. Iniciátorem jeho vzniku byla 
obec Habřina, v současnosti je sídlo 
svazku v obci Velichovky. Název mik-
roregionu je odvozen od potoku Hus-
tířanka, který protéká několika obcemi 
na tomto území. Členy Hustířanky jsou 
obce Dubenec, Habřina, Heřmanice, 
Hořenice, Hřibojedy, Kuks,  Lanžov, Li-
botov, Litíč, Lužany, Račice nad Troti-
nou, Rožnov, Velichovky, Vilantice a Za-
loňov. Městys Velký Vřešťov, který byl 
rovněž v původní Hustířance, projekt 
mikroregionu v roce 2010 opustil. 
V uplynulém období jsme se zabývali 
především vyjednáváním o projektech 
spojených s čerpáním dotací. Byl vysta-
věn vodovod z Velichovek do Rožnova, 
Habřiny, Litíče, Hřibojed a Libotova. 
Byly opraveny pomníky a křížky v ob-
cích do 500 obyvatel z  programu ob-

V pondělí 3. července 2017 se 
otevřou v obci Habřina s 308 
obyvateli mikrojesle pro děti 
od 0,5 do 4 let. 
Mikrojesle vznikly kvůli poptávce ro-
dičů, která se sešla v čase s vyhláše-
ným dotačním titulem MPSV. Pro mi-
krojesle jsme uvolnili dvě místnosti 
na obecním úřadě, obec se spolupo-
dílí 5 % nákladů, ostatní jsou z dota-
ce. Jedná se o nástroj zaměřený na 
rodiče – mají pomoci najít rodičům 
malých dětí zaměstnání nebo jim po-
moci při návratu do něj.
Do mikrojeslí proto mohou chodit 
pouze děti rodičů s trvalým pobytem 
nebo bydlištěm v Habřině. Bydliště 
dětí nemá vliv. Rodiče musí být aktiv-
ní na trhu práce nebo si práci aktivně 

Obec Dubenec nabízí služby, 
které se mohou hodit nejen 
místním občanům. 
Obec půjčuje velký výsuvný žebřík, 
stavební míchačku, sbíječku, tlako-
vou myčku s adaptérem pro prota-
hování odpadních trubek, drtič vět-
ví, drtič rostlinného odpadu.
K dispozici jsou pro vaše akce také 
párty stany v rozměru 3 x 6 m.
Po dohodě je možné pronajmout 
pro pořádání školení nebo třeba 
oslav velkou zasedací místnost v pří-

hledat nebo studovat. Děti musí být 
ve věku 0,5–4 roky a mohou tam být 
maximálně 4 v jeden okamžik.
Nyní jsou přihlášeny dvě děti, další 
po prázdninách. Po dobu udržitel-
nosti jeslí (36 měsíců) musí být pod-
pořeno alespoň šest rodičů.
Do mikrojeslí je možné přihlásit dítě 
z uvedené skupiny i na jednorázové 
hlídání nebo např. po dobu prázd-
ninového přerušení provozu školky 
v jiné obci. 
Jesle budou otevřeny každý všední 
den od 7:00 do 15:00 hodin.

Hana Vránová
starostka

Více o obci Habřina na straně 3

zemí našeho obecního úřadu včetně 
kuchyňky a WC.
V místní základní škole je možné 
stejným způsobem využívat tělo-
cvičnu nebo posilovnu.
Arboretum v zahradě školy je možné 
navštívit po dohodě s vedením obce 
nebo školy včetně zapůjčení pracov-
ních listů s názvy a umístěním všech 
rostlin.
Venkovní fitness a dětské hřiště 
u  obecního úřadu je zdarma. Spor-
toviště u požární zbrojnice je možné 

využívat zdarma, kromě tenisového 
kurtu, na který je možné si pořídit 
permanentku, nebo si zaplatit hodi-
nový pronájem.
Celoročně je v  provozu sušárna 
a  moštárna ovoce, kde si můžete 
nechat usušit, nebo zmoštovat pro-
dukty z vašich zahrad.

Jaroslav Huňat
starosta

Více o obci Dubenec na straně 2

v našem krásném regionu spolky, spor-
tovce, hasiče, myslivce a třeba i běžce 
na lyžích. Máme několik škol a školek, 
které mohou spolupracovat a naše děti 
a vnoučata mohou poznávat lépe krás-
né místa, které jsou co by kamenem 
dohodil, ve vedlejší vesnici. 
Síla nás občanů mikroregionu – je nás 
zhruba 4600 – může být dobrým vyjed-
návacím argumentem při jednání se 
správou silnic a dalšími krajskými orgá-
ny. Jde především o Vás, občany člen-
ských obcí. Nebojte se na nás obrátit se 
svými nápady nebo připomínkami, rádi 
se jim budeme věnovat při jednáních 
výboru svazku.
Na závěr Vám přeji krásné prožití letoš-
ního léta, aby nás nezužovalo přílišné 
sucho a také aby nás nespláchly bles-
kové povodně. Pro seniory jsme v ne-
děli 9. července 2017 od 16 hodin na 
koupališti v Lanžově připravili vystou-
pení Kozlaňáci, více informací o vstu-
penkách a dopravě zjistíte na Vašich 
obecních úřadech.

Jaroslav Huňat 
předseda DSO Hustířanka

starosta obce Dubenec

Vilantice: Ocenění pro obec 
za Aktivní život na venkově

Libotov: Den dětí se vydařil. 
Radovaly se stovky dětí

Dubenec: Skluzavka
opět v provozu

strana
Lanžov: Kemp v provozu,
sportoviště k dispozici2

Dostává se vám do ruky první vy-
dání společného zpravodaje obcí 
mikroregionu Hustířanka. Rádi by-
chom vás tímto způsobem infor-
movali nejen o dění ve vaší obci, ale 
i o tom co se děje u vašich sousedů. 
Myšlenka na společný zpravodaj 
vznikla při jednání starostů mikro-
regionu Hustířanka. Zjistili jsme, 
že některé obce si vydávají vlastní 
zpravodaje a některé obce nevy-
dávají žádnou tiskovinu. Pro ko-
munikaci se svými občany jim stačí 
se prostě sejít a věci veřejně pro-
diskutovat. Myšlenkou mikroregi-
onu Hustířanka je spojovat – spo-
lečný zpravodaj je prvním krokem 
k  tomu, abychom společně sdíleli 
informace z celého území a do-
zvěděli se co nejvíce o zajímavých 
místech, projektech i lidech, kteří je 
organizují. 
Pokud máte zájem o tuto tiskovinu 
a není distribuována ve vaší obci, 
zažádejte o ni na obecním úřadě.

Jaroslav Huňat
předseda spolku

OBSAHEDITORIAL
DUBENEC

HABŘINA

LUŽANY

HŘIBOJEDY

KUKS

RAČICE NAD TROTINOU

LANŽOV

VILANTICE

LIBOTOV

LITÍČ

VELICHOVKY

HEŘMANICE

ROŽNOV

HOŘENICE

ZALOŇOV

2

3

3

4

4

4

5

5

6

6

6

7

7

8

8

Vážení občané mikroregionu Hustířanka

MIKROREGIONU HUSTÍŘANKA – DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ léto 2017

strana strana strana

5 5 6

Mikrojesle v obci Habřina

Služby pro školy i občany obce Dubenec
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Kromě obvyklé činnosti úřadu jako je 
agenda CzechPoint a ověřování podpisů 
a listin jsme rovněž matriční úřad a od-
dáváme. Dále je samozřejmostí činnost 
sboru pro občanské záležitosti (SPOZ), 
který organizuje vítání občánků, rozlou-
čení s žáky mateřské školy, rozloučení s 
absolventy 9. třídy, srazy seniorů, gratu-
lace seniorům apod.
Technické služby se občanům věnují 
především v  oblasti odpadů. Zajišťují 
pytlový svoz vytříděných plastů v reži-
mu door-to-door (sami si svážíme plasty 
od popelnic občanů, nemusejí na sběr-
ná místa, vedou evidenci odevzdaného 
množství odpadu a na konci roku bu-
dou nelepší sběrači odměněni), vybírají 
kovy, vybírají elektroniku. Zajišťují svoz 
velkoobjemových a  nebezpečných od-
padů.

Základní škola
Telefon: +420 499 694 138
E-mail: zs.dubenec@tiscali.cz
 
Mateřská škola
Telefon: +420 499 694 138
 
Zdravotní středisko
Telefon: +420 499 394 244
Ordinace Dubenec
Telefon: +420 499 397 120
Ordinace Doubravice
E-mail: doktorkad@email.cz
 
Pošta Dubenec
Telefon: +420 499 394 901

Dne 5. října 2017 zahájí další studij-
ní program zimního semestru 2017– 
2018 kontaktní místo univerzity tře-
tího věku. Témata zimního semestru 
jsou: Lesnictví a Dějiny oděvní kul-
tury. Zájemci se mohou přihlásit do 
5. 10. 2017 v kanceláři matriky Obec-
ního úřadu v Dubenci.

SDH Dubenec
Jeden z nejstarších Dubeneckých spol-
ků – také nejaktivnější, vedou kroužek 
dětí, muži a ženy mají sportovní oddíl 
umístěný ve Východočeské hasičské 
lize, starají se o své seniory a dělají ně-
kolik kulturních akcí.

Myslivecký spolek Dubenec
Také tradiční spolek, nyní i s dost mla-
dou základnou, bohužel kromě ro-
dinných příslušníků svých členů nyní 

nepřibírá žádné nové členy. Starají se 
o zvěř, mají vlastní chov bažantů a ve 
spolupráci s obcí se snažíme v rybníce 
u ZŠ chovat ryby.

Sokol Dubenec
Aktivní pouze dvě skupiny a to volej-
bal – rekreační se schází každé pondělí 
a hrají s námi i lidé z Vilantic, Habřiny, 
Libotova. 

Šachový klub Sokol Dubenec
Jako jediný hraje registrovanou sou-
těž. Jinak pořádáme turnaje ve stolním 
tenise a o vánocích a velikonocích pří-
ležitostně i „sranda“ turnaje v kuleční-
ku, stolním fotbale nebo kartách – ma-
riáš, nebo prší (pro děti).

WIST Dubenec
Spojuje zájemce o cyklistiku.

V provozu snad bude vodní skluzavka, 
ale ještě není nic jisté. Sledujte face-
bookový profil obce Dubenec.

DUBENEC
Obecní úřad, Obec Dubenec
Dubenec 210, 544 55 Dubenec
Starosta: Jaroslav Huňat
Adresa: 544 55 Dubenec 210
Telefon: +420 499 694 213
     +420 724 180 859
E-mail: dubenec@dubenec.cz
www.dubenec.cz

Úřední hodiny
Po: 08:00–17:00, St: 08:00–17:00
Matrika
Po: 12:00–17:00, St: 08:00–17:00

Možnosti
koupání 

Základní
služby v obci Činnost spolků v obci

Investice v obci

24. 6. 2017 / Dubenec
Dubenecký pohár
Tradiční soutěž v požárním sportu

15. 7. 2017 / od 14 hodin / Dubenec
Východočeská hasičská liga, 
Vrcholový požární sport

26. 8. 2017 / Dubenec
Noční hasičská soutěž
Opět tradiční a velmi oblíbená akce.

9. 9. 2017 / Dubenec
Pochod pohádkovým lesem
Zhruba 5 km okruh po dubeneckém 
okolí spojený se soutěžemi u pohádko-
vých postav (nevhodné pro kočárky).

16. 9. 2017 / Dubenec
Dubenecké posvícení
Bleší trh, fotbal ženatí x svobodní a den 
mužů (silové a dovednostní soutěže)

Kalendář akcí

Některé investiční projekty jsou ještě 
v běhu a nejsou dokončeny a neznáme 

finální částky, jako je například zateple-
ní požární zbrojnice, revitalizace zahrad 
škol ZŠ a MŠ a společný projekt Dube-
nec, Habřina, Lanžov, Libotov a Vilantice 
– sociální podnik Hustířanka služby s.r.o.

Projekty realizované s MAS Hradecký 
venkov o.p.s.

Multigenerační oddychová zóna 
v zahradě Obecního úřadu, celkem 
229 885 Kč, z toho dotace 89 685 Kč.
Pěstitelské centrum Dubenec (moš-
tárna a sušárna ovoce), celkem 
699  200 Kč, z toho dotace 614  000 Kč 
(Více na straně číslo 1).
Volnočasové centrum pro seniory 
v budově obecního úřadu.
 

II. etapa výstavby chodníků.
Přestavba bytu školníka na učebnu 
pro předškoláky.
Úprava umývárny a WC v požární 
zbrojnici.
Venkovní učebna v zahradě ZŠ.
Rekonstrukce učebny informatiky 
a rozšíření o výuku jazyků.
Oprava pomníků a kulturního dědic-
tví obce Dubenec I. etapa.
Revitalizace Hřbitova v Dubenci.
Revitalizace rybníka u základní školy.

Zateplení základní školy a změna 
zdroje vytápění na tepelné čerpa-
dlo, celkem 12  712 162 Kč, dotace 
4 385  676 Kč (SFŽP).
Zateplení mateřské školy a změna 
zdroje vytápění na tepelné čerpa-
dlo, celkem 3 045 134 Kč, dotace 
864 364 Kč (SFŽP).
Chodník I.etapa (škola – sportovi-
ště), celkem 2 547 466 Kč, dotace 
1 782 000 Kč (SFDI).
Zateplení budovy obecního úřadu 
a změna zdroje vytápění na tepelné 
čerpadlo, celkem 4 333 894 Kč, dota-
ce 2 056 151 Kč (SFŽP).
Dopravní automobil IVECO pro jednot-
ku hasičů JPOIII, celkem 1 997 300 Kč, 
dotace 1 000 000 Kč (KU KHK).
Víceúčelový automobil Alficar a za-
metací stroj, celkem 3 121 800 Kč, 
dotace 2 881 620 Kč (SFŽP).
Výstražný protipovodňový sys-
tém a bezdrátový rozhlas, celkem 
1 083 052  Kč, dotace 2 881 620 Kč 
(SFŽP).
Společný projekt pořízení domácích 
kompostérů, obce Dubenec, Lan-
žov, Vilantice a Hřibojedy, celkem 
1 171 909 Kč, dotace 996 122 Kč.

Připravujeme
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Příprava stavebních pozemků – nyní 
ve fázi zpracování průzkumů a pro-
jektových dokumentací, předpoklá-
dané zahájení prodeje zasíťovaných 
pozemků jaro 2019.
Přestavba části obecního skladu na 
zázemí pro hasiče a obecní zaměst-
nance – nyní ve fázi projektování, fi-
nancování vlastní.
Mikrojesle Habřina – pro děti ve věku 
0,5–4 roky rodičů s trvalým pobytem 
v Habřině, otevíráme 3. 7. 2017, pod-
pořeno dotací z MPSV.
Výstavba dalšího přístřešku na kon-

tejnery – realizace léto 2017, finan-
cování vlastní.
Prodloužení vodovodního a ka-
nalizačního řadu – realizace du-
ben – červen 2017, náklady cca 
600 000 Kč, podpořeno dotací Krá-
lovéhradeckého kraje.
Obnova topolové aleje ke kostelu 
na Chloumku – realizace podzim 
2017, náklady cca 300 000 Kč, fi-
nancování vlastní.
Rekonstrukce obecní hospody 
a  obchodu (topení, dlažby, příčky, 
okna, výlohy a dveře) – realizace 
podzim a   zima 2017, financování 
vlastní.

Jako největší problémy se jeví špatná dopravní dostupnost do okolních obcí a do 
Hradce Králové, velká administrativní zátěž kladená na obec a obecní úřad a přede-
vším pak nedostatek finančních prostředků na rozvoj a modernizaci obce.

V obci funguje Jednotka sboru dobrovol-
ných hasičů (JSDH), která v loňském roce 
oslavila výročí 130 let své existence. JSDH 
každoročně pořádá hasičskou soutěž 
a Hasičský pětiboj. 
Dále v obci působí Myslivecký spolek 
Libeňské údolí Habřina.
Většinu kulturních akcí v obci pak pořádá 

kulturní komise obce. Jedná se zejména 
o obecní ples, dětský karneval, oslava 
MDŽ, vítání občánků, pálení čarodej-
nic, Noc s Andersenem, tvoření s dětmi 
a tvoření pro ženy, pravidelné návštěvy 
solné jeskyně, vepřové hody, dětský den 
a pouťovou zábavu, letní kino, adventní 
koncert v kostele na Chloumku a další.

19. 8. 2017 / Habřina
Splašené trubky 
6. ročník závodu starých motocyklů 
v centru obce Habřina.

2. 9. 2017 / obecní stodola v Habřině
Letní kino
Odpoledne promítání pro děti, večer 
filmové představení pro dospělé. 

9. 9. 2017 / Habřina
Hasičská soutěž

23. 9. 2017
Mše svatá v kostele sv. Václava na 
Chloumku

HABŘINA

Obecní úřad Habřina
Starosta: Mgr. Hana Vránová
Adresa: Habřina 28, 503 03 Smiřice 
Telefon:
+420 725 862 068 (starostka),
+420 603 418 051 (místostarosta), 
+420 724 113 309 (účetní)
Fax.: 495 422 845
E-mail: ou.habrina@seznam.cz
www.habrina.cz

Kalendář akcí
Aktuálně realizované nebo 
připravované investice

Nejzávažnější problémy v obci

Spolková činnost v obci

Služby v obci
Obec provozuje obecní hospodu. 
V  obci je také obchod smíšeného 
zboží.

Počet obyvatel
Obec Habřina má 308 obyvatel, za 
posledních 20 let počet obyvatel mír-
ně stoupl.

Článek o mikrojeslích čtěte
na straně číslo 1.

Základní
informace

LUŽANY
Obecní úřad Lužany
Starosta: Jiří Válek
Adresa: Lužany 47, 503 05
Telefon: +420 724 181 463
E-mail: luzanynt@volny.cz
www.luzanynt.cz

Úřední hodiny
letní čas: 19:00–20:00 h
zimní čas: 18:00–19:00 h

Naše obec nabízí klidnou polohu, pří-
rodu na dosah ruky, vyžití ať již pro se-
niory tak rovněž pro rodiny s dětmi. Je 
oblíbenou průjezdní obcí cyklistů. Děti 
si vyhrají na místním dětském hřišti. 
O zábavu se stará místní Obecní klub 
Lužany zvaný ,,U Vlka“. Přilehlý les zase 
nabízí vyžití pro milovníky houbaření. 
Obcí rovněž protéká říčka Trotinka, kte-
rá dotváří poklidný ráz obce.
Obec má v současné době 135 obyvatel 
a těší nás, že v posledních letech nám 
přibyli noví sousedé, kteří si zde posta-
vili novostavbu, či starousedlíci, kteří 
zde přebývali jako chalupáři. Bohužel 
jde ale o zlomek ve srovnání s rostou-
cím průměrným věkem v naší obci.

Za velký úspěch obec považuje vytvo-
ření Strategického plánu rozvoje obce 
Lužany, díky kterému si obec nastavi-
la směr na budoucích pár let.
Obec by velice ráda viděla, jak se roz-
růstá a to nejen o stávající mladou 

generaci, která by zde mohla zůstávat 
namísto stěhování se do větších obcí 
a měst, ale i o nové občany.
Proto se uvažuje o možnosti vytvoře-
ní stavebních pozemků, které by na-
bídly nové možnosti a rozvoj pro naši 

stárnoucí obec. V jednání je i podpora 
majitelů nemovitostí stavbou domov-
ních ČOV, které by mohly zpříjemnit 
pobyt stávajícím občanům, ale přilá-
kat právě i budoucí sousedy. 

Základní
informace

Realizované a plánované investice

Aktuálně naše obec realizuje následu-
jící investice:
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RAČICE NAD
TROTINOU

Obecní úřad Račice nad Trotinou
Starosta: Milan Slovák
Adresa: Račice nad Trotinou 70, 
503 03 Smiřice
Telefon: +420 725 532 094
     +420 495 426 179
E-mail: obec@racicenadtrotinou.cz
www.racicenadtrotinou.cz

Úřední hodiny
Út: 18:00–20:00 h

Počet obyvatel
Momentálně má obec 168 obyvatel. 
V  posledních letech byla vcelku zají-
mavá tendence takového pravidelné-
ho poklesu a poté zase nárůstu např. 
2001–145  obyvatel, 2004–164 obyva-
tel, 2011–141 obyvatel a nyní těch 168. 
V historii však obec měla i kolem pět seti 
obyvatel (na přelomu 18. a 19. století).

Nejzávažnější problém obce
Hlavním problémem je to, že obec 
nemá vodovod a kanalizaci. Určitě se 
bude muset v budoucnu řešit.

Spolková činnost
V obci fungují dva spolky – Sbor dobro-
volných hasičů Račice nad Trotinou a TJ 
Sokol Račice nad Trotinou. 
SDH pořádá hasičský ples, dětský maš-
karní bál, hasičskou soutěž, pomáhá 
s  dětským dnem a s mikulášskou na-
dílkou, čistí požární nádrž, pořádá sběr 
železa a odběr elektrozařízení. A sa-
mozřejmě pomáhají se spoustou prací 
v obci.
TJ Sokol pořádá volejbalový turnaj, 
turnaj ve stolním tenise, turnaj ve hře 
„Člověče, nezlob se!“.

Možnost koupání
Ke koupání lze využít požární nádrž 
(vstup však pouze na vlastní nebezpe-
čí).

Základní služby
V obci se nachází Hostinec „U Střel-
ce“. Do obce zajíždí 3x týdně pojízd-
ná prodejna. A spojení je možné au-
tobusem – do Smiřic a odtud vlakem 
do HK nebo Jaroměře; nebo do Ho-
řiněvse a odtud autobusem dále do 
HK nebo Dvora Králové. EET hostinec 
nijak neomezilo.

V letošním roce se s žádnou větší in-
vesticí neplánuje. Až příští rok se počí-
tá s opravou místní komunikace, která 
bude stát okolo jednoho milionu. Re-
alizace by tedy měla být v roce 2018. 
Nyní je zažádáno o stavební povolení. 
Financování bude z vlastních zdro-

jů (případně kdyby dopadla dotace 
z  programu obnovy venkova z králo-
véhradeckého kraje). V loňském roce 
se již realizovala oprava dvou místních 
komunikací (okolo obecního úřadu 
a cesta k požární nádrži (víceúčelové-
mu sportovišti).

15. 7. 2017 / od 14:00 h / Račice n. T.
Hasičská soutěž
Místo konání: u požární nádrže u víceú-
čelového sportoviště. prezentace druž-
stev od 13:30 hodin. Soutěž v požárním 
sportu družstev mužů a žen proběhne 
dle směrnic požárního sportu s úpra-
vou. Stroj dodá pořadatel (není nutno 
vosit s sebou), stroj na základně nena-
startován, vodní zdroj pod úrovní teré-
nu, proudnice, rozdělovač a koš jsou 
položeny na startovní čáře. Občerstve-
ní po celé odpoledne a večer zajištěno. 
Přijďte soutěžit, fandit a posedět. 

19. 8. 2017 / od 16:00 h / Račice n. T.
Sousedské posezení
Místo konání: v areálu místního sporto-
viště. Tradiční sousedské posezení pro 
občany a chalupáře. K tanci a poslechu 
zahraje živá hudba – Country Tuplácky. 
Občerstvení po celý den zajištěno. 

Základní informace o obci Račice nad Trotinou

Realizované a plánované
investice

Kalendář akcí

V září plánujeme III. drakiádu za Dlouhými v Hřibojedech.
Datum ještě není úplně upřesněné, drakiáda se koná na louce za Dlouhými. 
Je spojená s leteckým dnem RC modelů a výstavou RC modelů a hraček.

HŘIBOJEDY
Obecní úřad Hřibojedy
Starosta: Miloš Dohnálek
Adresa: 544 56 Hřibojedy 60
Telefon:+420 491 511 770
E-mail: info@hribojedy.cz
www.hribojedy.cz

Úřední hodiny
Po: 9:00–13:30 h, 14:00–18:00 h
Út: 9:00–13:30 h
St: 9:00–13:30 h, 14:00–18:00 h
Čt: 9.00–13:30 h
Pá: dle předchozí dohody

Kalendář akcí v obci

KUKS
Obecní úřad Kuks
Starosta: Jiří Beran
Adresa: Kuks 12, 544 43
Telefon: +420 499 692 165 
E-mail: ou.kuks@mkinet.cz
www.kuks.cz

Úřední hodiny
Po: 8:00–15:00 h
St: 8:00–18:00 h

Kalendář akcí v obci
2. 7. 2017 / 10:00–19:00 h / hospital Kuks
Slavnosti koní
Ústřední téma tohoto ročníku je „Stár-
neme spolu“.

5. 7. 2017 / 19:30 h / nádvoří
hospitálu Kuks
koncert Jiří Pavlica, Hradišťan a 
Vlasta Redl s kapelou

8. 7. 2017 / od 18:00 h / kostel
Nejsvětější Trojice
Hudební léto, Marco Socias – kytara

22. 7. 2017 od 18:00 h / kostel
Nejsvětější Trojice
Hudební léto, Wihanovo kvarteto

29. 7. 2017 / od 9:00 h / hospital Kuks
ZKUS poznat KUKS
Turistický pochod pro celou rodinu na-
příč generacemi po stopách kukského 
maratonu. Trasy 5, 12 a 42 km odstartu-
jí přímo z nádvoří hospitálu

29. 7. 2017 / od 16:00 h / hospital Kuks
ZKUS NOČNÍ KUKS
Druhý ročník běžecké akce proběhne za 
svitu čelovky barokním komplexem bý-
valých lázní s hospitálem a jeho okolím.

5. 8. 2017 / od 18:00 h / kostel
Nejsvětější Trojice
Hudební léto
novodobá premiéra skladby z kukského 
archivu v podání V.Hantingera a E. Inégala.

11.–13. 8. 2017 / hospital Kuks
Múzykuks a Divadlo bratří
Formanů
Tři dny bohatého programu pro 
všechny věkové kategorie.
Výtvarné dílny, přednášky, koncerty, 
divadlo pro děti, žonglování, každý 
večer zakončen představením pro 
celou rodinu.

19. 8. 2017 / od 18:00 / kostel
Nejsvětější Trojice
Hudební léto
Zazní hudba v podání M. Zvolánka 
(trubka) a P. Svobody (varhany).

23.–27. 8. 2017 / areál Kuks a okolí
THEATRUM KUKS
Multižánrový festival pro odborníky, 
tak laiky, kteří mají rádi živé a součas-
né umění a nebojí se poznat nové.

9. 9. 2017 / od 9:00 h / Kuks
Vinobraní
Skvělé ochutnávky vín, občerstvení 
s vínem, jarmark neobvyklého rozsa-
hu a doprovodný kulturní program 
pro děti a dospělé.
Dopoledne budou tančit děti s Hu-
dební skupinou Maxíci a od 13:45 h 
koncert skupiny Vypsaná FiXa.

23. 9. 2017 / Kuks
Den Obce
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LANŽOV
Obecní úřad Lanžov
Starosta: Alena Skořepová
Adresa: Lanžov 2, 541 01
Telefon: +420 606 957 144
E-mail: lanzov@volny.cz
www.lanzov.cz

Úřední hodiny
Po: 8–12 h, 13–18 h, středa 8–12 h

Základní informace

Realizované a plánované
investice

Možnosti koupání v Lanžově

Kalendář akcí
Služby v obci
Občerstvení pouze v sezoně zajišťuje 
kiosek v kempu, kde je také od května 
do září nabízeno ubytování. 
Ve všední dny do obce zajíždí au-
tobus. V provozu je mateřská škola 
pro místní děti a děti z okolních obcí. 
Knihovna je otevřena každý čtvrtek 
od 17–19 hodin.

Počet obyvatel
Obec Lanžov má v posledních letech 
cca průběžně kolem 200 obyvatel.
Z větší části je to generace staroused-
líků důchodového věku. Mladých ro-
din je v obci málo.
Obec se skládá z 5 částí a v každé 
z  nich se nachází větší množství ob-
jektů k rekreaci.

V posledních letech 2013–2015 obec 
vybudovala chodník v Miřejově (spo-
lufinancováno ze SFDI, regenerace ze-
leně za spolufinancování OPŽP) a  za-
teplení objektu budovy MŠ a OÚ za 
spolufinacování POV královéhradec-
kého kraje a OPŽP.
Od loňského roku probíhá realizace 
ptačí stezky v rámci environmentální 
výchovy za spolufinancování Králo-
véhradeckého kraje včetně umístění 
staveb z vrbového proutí na pozemku 
u obecního úřadu.
V letošním roce byla v obci zahájena 
stavba realizace ČOV pro obecní objek-

ty v části Lanžov, která je spolufinan-
cována z Programu obnovy venkova 
Královéhradeckého kraje (spolufinan-
cování z POV je 350 tisíc, celkové ná-
klady cca 800 tisíc).
Současně proběhne oprava společen-
ské místnosti v objektu čp. 3, která 
slouží obci a spolkům (nové vytápění 
na plyn, nové rozvody elektriky a nová 
okna.
V tomto objektu bude opraven volný 
byt v I.N.P.
Celkové investiční náklady financová-
ny z obce jsou odhadnuty na 800 tisíc 
korun.

Možnost koupání bude zachována, 
jen nebudou letos prováděny labora-
torní vzorky nezávadnosti vody jako v 
předchozích letech. Z tohoto důvodu 
nebude vybíráno vstupné na koupá-
ní a návštěvníci jsou upozorněni na 
stav, že voda v nádrži není sledována 
a je třeba se po koupání osprchovat. 
Tento stav je dočasný a budeme dělat 
vše pro to, aby odstranění nedostatků 
bylo zajištěno co nejdříve.
Bohužel některé nezbytné úpravy ne-
lze provést za provozu a proto celková 
úprava proběhne po ukončení sezony.
Malý bazén je momentálně uzavřen 
z důvodu netěsnění betonové vpusti. 
Z velkého bazénu uniká velké množ-
ství vody, je třeba zajistit stavidlo a ne-

1. 7. 2017
Soutěž Sboru dobrovolných hasičů 
Lanžov

9. 7. 2017 / kemp Lanžov
Vystoupení Šlágru

29. 7. 2017 / od 14 h / kemp Lanžov
Lanžovská lávka, večer od 20 hodin 
taneční zábava.

těsnosti v nádrži. Poslední dobou je 
v  potoce, který je jediným zdrojem 
vody pro koupaliště, nedostatek vody.
Voda nebude sledována laboratoří, 
ale budeme dělat vše pro to, aby byla 
čistá, s možností osprchování po kou-
pání. Určitě bych byla ráda, aby nadá-
le jezdili lidé do kempu i s ohledem na 
omezení a zůstali nám nadále věrni.
Ubytování a občerstvení v kiosku je 
zajištěno do konce září. 
Dále trvá možnost sportovního vyži-
tí na tenisovém kurtu, volejbalovém 
hřišti, fitness i herních prvcích bez 
omezení po celou sezonu.
Provoz tenisového kurtu zajišťuje pan 
J. Seifrt (telefon: +420 731 139 028).

VILANTICE
Obecní úřad Vilantice
Starostka: Dagmar Jarošová
Adresa: Vilantice 101,
54401 Dvůr Králové nad Labem
Telefon:+420 724 180 070
E-mail: ouvilantice@vilantice.cz
www.vilantice.cz

Úřední hodiny
Po: 8–17 h
po předchozí domluvě až do 18 
hodin a kterýkoliv jiný den. Kancelář 
obecního úřadu se nachází v čp. 36 
(nad opraveným hostincem), posky-
tujeme výpisy CZECH-POINT (rejs-
tříky,body řidičů apod.), vidimace 
a legalizace (ověříme vám podpis 
a dokumenty i o víkendu)

Knihovna Po: 17–18 h

Počet obyvatel
Obec Vilantice má v současné době 
199 obyvatel. Počet obyvatel je stabil-
ní a pohybuje se neustále kolem čís-
la 200. V současné době má obce 15 
dětí do 15 let.

Základní služby v obci
V obci nabízí své služby prodejna 
potravin (otevřená je pondělí, stře-
da a pátek) a hostinec se zahrádkou 
pro kuřáky.

Obec Vilantice v soutěži Vesnice roku 
2017 Královéhradeckého kraje získa-
la ,,Cenu hejtmana za aktivní život na 
venkově“.Všechny tyto společenské 
akce pořádá Obec Vilantice, SDH Vi-
lantice, Myslivecký spolek Vilanticea 
aktivní vilantické maminky. Oba spol-
ky jsou hybným prvkem naší obce.

15. 7. 2017 / fara na Chotěborkách
Chotěborské hudební léto

15. 7. 2017 / Vilantice
Malý fotbalový turnaj
Turnaj se koná na hřišti u hostince, 
přihlášky u starostky obce.

29. 7. 2017 / fara na Chotěborkách
Chotěborské hudební léto

5. 8. 2017 / fara na Chotěborkách
Chotěborské hudební léto

2. 9. 2017 / fara na Chotěborkách
Chotěborské hudební léto

9. 9. 2017 / Vilantice
Sportovní odpoledne pro děti
volejbalový turnaj a večerní soused-
ské posezení

Kalendář akcí

Základní
informace

Ocenění obce

V současné době probíhá na dětském 
sportovišti výstavba workoutového 
hřiště. K rozšíření prvků dochází na 
přání našich nejmladších obyvatel. 
Doufám, že po velmi využívané lanov-
ce, navštěvované i dětmi z okolních 
obcí, to bude další hit pro naše místní 
sportovní nadšence.
V obci je zrekonstruovaný hostinec, 
v  jeho přízemí se nachází i malý ob-
chod s potravinami. V podkroví je 
kancelář obecního úřadu a knihovna.

Investice
v obci
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LIBOTOV
Obecní úřad Libotov
Starosta: Filip Kraus
Adresa:Libotov 80,
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Telefon: +420 728 993 219,
     +420 777 617 861
     +420 737 702 514
E-mail:
obec.libotov@worldonline.cz
obec.libotov@tiscali.cz
Fb:www.facebook.com/libotov
www.libotov.cz

Úřední hodiny 
Po: 18–19 h

Nyní má obec Libotov 190 obyvatel, ni-
jak výrazně se tento počet nezměnil.

Nejzávažnější problém obce
Jedním z problémů je samozřejmě ne-
dostatek peněz. V obci je málo lidí, s 
čímž souvisí malý příděl peněz ze stát-
ního rozpočtu.
V tom se prolíná druhý problém, kte-
rý spočívá v tom, že obec už prakticky 
nemá žádné pozemky, které by případ-
ně nabídla mladým lidem, kteří by zde 
založili rodinu. Populace obce bude 
stárnout, počet lidí bude klesat a tím sa-
mozřejmě bude klesat i podíl peněz ze 
státního rozpočtu.

Základní služby
Jinak provozujeme mateřskou školu, 
nabízíme možnost pronájmu hřiště 
s  umělým povrchem na tenis, volejbal 
apod., najdete u nás 2 dětské hřiště – 
jedno z nich zrovna dokončujeme, aby 
mohlo být přístupné veřejnosti.

Spolková činnost
V obci funguje fotbalový klub a  sbor 
dobrovolných hasičů. Členové v  obou 
spolcích se samozřejmě prolínají.S čin-
ností obou jsem velmi spokojen, proto-
že dělají nejen svoje akce, ale podílí se i 
na všech akcí, pořádaný obcí. Díky tomu 
společenský život v obci pěkně kvete.

Základní informace

Plánujeme rekonstrukci a zateplení 
budovy mateřské školy, včetně výmě-
ny oken a dveří a instalace tepelného 
čerpadla.
Předpokládaný rozpočet je 2,6 mil. 
Dotace je 40 % od SFŽP, což je podle 
mne dost málo.Bohužel už jsme letos 
nestihli vybrat dodavatele, respektive 
jsme museli první výběrové řízení zru-
šit vzhledem k vysokým cenám v na-
bídkách, takže akce proběhne až přes 
prázdniny v roce 2018.

V sobotu 10. června 2017 proběhla na 
libotovském fotbalovém hřišti již tra-
diční oslava svátku dětí. Samotné akci 
však předcházely dlouhé přípravy, pro-
tože organizátoři nechtěli nic podcenit 
a  oproti loňskému roku přibyly další 
nové atrakce.
Drobné změny také nastaly v občerst-
vení pro děti. Dobrovolnice z Libotova 
přišly s nápadem, že pro děti napečou 
domácí koláče a zastupitelstvo tento 
nápad samozřejmě uvítalo. Takže ještě 
večer před akcí zhruba 15 libotovských 
žen doslova vykouzlilo více než 1 700 vý-
borných domácích koláčků.
Ale teď už k samotnému průběhu akce. 
Hned u vstupu každé dítě obdrželo hra-
cí kartičku a také poukázku na limonádu 
a již zmíněné koláče. Podstatou kartičky 
bylo obejít a zvládnout co nejvíce z 16 
disciplín a čím více jich děti splnily, tím 
více cen si nakonec mohly vyzvednout. 
Děti si za odpoledne díky tomu vyzkou-
šely několik různých sportů jako třeba 
golf, fotbal, basketbal, softbal, střelbu 
z luku i ze vzduchovky, rybolov a další.
To však ještě nebylo zdaleka všechno. 
Kromě disciplín na hrací kartičce si děti 
například mohly uvázat krásnou kytičku 
pro svoje rodiče nebo prarodiče, svézt 
se kočárem taženým koňmi, prohléd-
nout si celou akci z vysokozdvižné plo-
šiny, zařádit si ve skákacím hradu nebo 
navštívit malování na obličej. A přede-
vším děvčata si mohla nechat nabar-
vit vlasy a vytvořit princeznovský účes. 
Největším lákadlem, především pro ty 
větší děti, bylo peklo s pravými čerty, 
ze kterého se po celé odpoledne linu-
ly strašidelné zvuky. Ne všichni se však 
odvážili vstoupit poté, co pekelnou brá-
nu otevřel bezhlavý muž. Ti, kteří strach 

překonali, určitě nelitovali a dokonce si 
z pekla odnesli i dárečky. To vše zcela 
zdarma. 
Tímto však program dětského dne stále 
nekončil. Během odpoledne také pro-
běhly tradiční závody kol, kde soutěži-
li chlapci a děvčata ve třech věkových 
kategoriích. Také zde proběhlo několik 
vystoupení břišních tanečnic či mažore-
tek. Úplným vrcholem odpoledne bylo 
tradičně letadlo, ze kterého padaly stov-
ky bonbónů, a hned vzápětí sněhová 
vánice, o kterou se postarali dubenečtí 
dobrovolní hasiči. 
Akci navštívily rodiny snad z celého kra-
je a celkem si soutěžní kartičku a pou-
kázku na občerstvení vyzvedlo 466 dětí. 
Když k nám loni přijelo tenkrát rekord-
ních 336 dětí, myslel jsem, že toto číslo 
už nemůže být větší, ale letošní ročník 
naše představy opět mnohonásobně 
překonal.
Cílem akce je, aby si děti odpoledne ma-
ximálně užily a rodiče aby nemuseli pře-
mýšlet, zda si mohou tu či onu atrakci 
dovolit. To vše by samozřejmě nebylo 
možné bez několika sponzorů a velké 
hromady dobrovolníků, kteří za svou 
pomoc nic nechtějí. Za což bych chtěl 
všem moc poděkovat.
Zároveň bych rád poděkoval všem, kteří 
dobrovolně věnovali peníze, abychom 
mohli zajistit dopravu dětí z Dětského 
domova Dubá Deštná a Dětského cen-
tra ve Dvoře Králové nad Labem. Pro ty-
hle děti, které nemají lehký život, a vět-
šina z nich nemá to štěstí, aby kdy zažila 
teplo rodinného krbu, je to určitě velké 
zpestření a moc si u nás alespoň tohle 
jedno odpoledne užívají.

Filip Kraus
starosta

Realizované 
a plánované
investice

Libotov má za sebou další 
úspěšný dětský den

VELICHOVKY
Obecní úřad Velichovky
Starosta: Josef Karel
Adresa: Na Zátiší 1, 552 11 Velichovky
Telefon: +420 491 880 270
     +420 491 880 180
Fax.: 491 880 180
E-mail:
obecvelichovky@obecvelichovky.cz
www.obecvelichovky.cz

Úřední hodiny
Po: 7:00–11:30 h, 12:30–17:00 h
St: 7:00–11:30 h, 12:30–17:00 h

V Hustířanech na rybníku – info v Po-
hostinství ve mlýně.

5. 8. 2017 / od 13:00 h / fotbalové hřiště
Velichovská pouť
Od 13:00 se koná tradiční velmi oblí-
bená akce, program po celé odpole-
dne, pouťové atrakce a večer taneční 
zábava.
 
26. 8. 2017 / od 8:30 h / Pohostinství ve 
Mlýně, Hustířany
„Hry bez hranic pro děti“
Jedná se o obdobu dětského gladiator 
race. Prezentace od 8:30 do 9:00, start 
9:30, Věková kategorie od 4 do 12 let. 
Nutná registrace předem do 10. 7. 2017 

na hrybezhranic111@seznam.cz.
Startovné 100 Kč.
 
26. 8. 2016 / od 13:00 h / Pohostinství ve 
Mlýně, Hustířany
Hustířanské posvícení
Od 13:00 dětské hry, nohejbalový 
turnaj pro všechny věkové skupiny, 
Crossový závod malých motocyklů 
typu Babeta. Od 16:00 hod hraje sku-
pina Fiakr – emeritní soubor pražských 
Šlapeťáků, následuje soutěž o nejlepší 
posvícenský koláč. Od 19:00 hodin ta-
neční zábava Dua Chytráček.

16. 9. 2017 / od 12:00 h / Velichovky
Východočeská hasičská liga
od 12:00 na fotbalovém hřišti u koste-
la, tradiční oblíbená soutěž v požárním 
sportu
 
23. 9. 2017 / Praha
„Jo, není to jednoduché“
Tradiční podzimní zájezd do pražského 
divadla Palace.
Jedná se o francouzskou konverzační 
komedii o tom jak může dopadnout 
doučování matematiky pod peřinou.

Koupání

Kalendář akcí v obci Velichovky LITÍČ
Obecní úřad Litíč
Starosta: Petr Jirásek
Adresa: Litíč 50, 544 01 Litíč
Telefon: +420 499 694 127
Fax: 499 694 127
E-mail: litic@litic.cz
www.litic.cz

Úřední hodiny
Po: 14:00–17:00 h
St: 14:00–17:00 h
      16:00–17:00 h pokladna

1. 7. 2017 / Libotov 
Fotbalový turnaj a večer disco DJ 
ICEMANA

2. 9. 2017 / Libotov
Koncert skupiny Green Day revival, 
Vaťák a UDG,
Odpoledne program pro děti

Kalendář
akcí v obci
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ROŽNOV
Obecní úřad Rožnov
Starosta: Zbyněk Procházka
Adresa: Rožnov 71, 551 01 Jaroměř
Telefon: +420 491 816 771
E-mail: obec@obecroznov.cz
www.obecroznov.cz

Úřední hodiny:
Po: 9:00–11:30 h, 12:30–18:00 h
St: 9:00–11:30 h, 12:30–18:00 h

Pod obec Rožnov spadá přidruže-
ná část Neznášov. Obě se pak roz-
prostírají v  údolí několika kopců 
– Chloumek, Prašivka, Bezděk a Li-
bina zhruba 5 km od Jaroměře a 20 
km od Hradce Králové. Obec Rož-
nov i  s  částí Neznášov měla ke dni 
31. 12. 2014 celkem 388 obyvatel. 
Obcí Rožnov protéká potok Jordán 
vytékající z nedalekého rybníku na-
zývaného Rašelina, který je pou-
žíván pro těžbu rašeliny, využité k 
léčebným procedurám v   Lázních 
Velichovky.
Do obce Rožnov i její části Neznášov 
je zaveden plyn, vodovod a splaš-
ková kanalizace. Obec je pokryta 
signálem pro bezdrátové připojení 

k internetu, které dnes nabízejí cel-
kem dvě firmy. V obci je hasičská 
zbrojnice, fotbalové hřiště, sokolov-
na, pohostinství, nohejbalové hřiště 
se dvěma kurty a hasičská nádrž.
Spojení obce s okolím umožňuje au-
tobusová doprava. V obci se křižují 
dvě autobusové linky, jedna spoju-
jící obec Velichovky s Hradcem Krá-
lové a druhá spojující Habřinu s Ja-
roměří. Možnosti dopravy rozšiřuje 
vlaková doprava se zastávkou v Se-
monicích, vzdálenou 1 km od obce 
Rožnov.

Obecní knihovna, která se nachází 
v  budově Obecního úřadu má ote-
vřeno každé pondělí 18–19 hodin

O obci Rožnov

HEŘMANICE
Obecní úřad Heřmanice
Starosta:Josef Jelínek
Adresa: Heřmanice čp.13, 552 12
Telefon: +420 491 813 270
E-mail: obec.hermanice@quick.cz
www.obec-hermanice.cz

Úřední hodiny
St: 8–11 a 14–18 h

Obecní knihovna v prostoru OÚ 
Heřmanice
Po: 15:30–16:30 h, St: 15:00–17:00 h

V obci před více než dvěma roky 
skončily prodejny potravin v Heřma-
nicích a v Brodě. Někteří občané toto 
vytýkají. Pravdou je, že máme dob-
rou dostupnost autobusem do Jaro-
měře, kde je kromě menších obcho-
dů i několik supermarketů, kterým 
by cenově těžko prodejna na vesnici 
konkurovala bez nějaké „přidané“ 
hodnoty (své výrobky apod.). 
V obci přes léto fungují dva stánko-
vé prodeje v Heřmanicích U Koryta 
(manželé Korytovi) a v Brodě Občer-
stvení Pod Mostem (manželé Korde-
kovi), které využívají polohy stánků u 
cyklostezky. 
Hospoda U Dlesků již nefunguje. 
Nový majitel nemovitosti zde nechal 
zázemí pro klubovnu Alpa týmu.
Dále v obci máme pobočku České 
pošty v pronajatých obecních pro-

storech. Již dvakrát nám bylo na-
bízeno zřízení Pošty Partner, které 
zastupitelstvo neschválilo jako pro 
obec nevýhodné. V současné době je 
otevřeno pět dní v týdnu dvě hodiny. 
Pondělí a středa 14–16 hodin a úte-
rý, čtvrtek a pátek 8–10 hodin, pokud 
není z provozních důvodu zavřeno.
V obci máme také Mateřskou školu 
pro 48 dětí. Kromě našich obcí sem 
dochází děti z Hořenic, Zaloňova, 
Vestce, Kuksu, Kašova, Stanovic, od-
kud je možnost svážet děti autíčkem 
do školky a zpět (zajišťuje pan sta-
rosta).
Cenu svozu doplácí jednotlivé obce 
a každý rok před Vánocemi také při-
spívají finančním darem na hračky 
či jiné vybavení pro děti. V případě 
volné kapacity přijímáme i děti z Ja-
roměře a okolí.

Obec Heřmanice má 428 obyvatel. 
Skládá se ze 4 částí – Heřmanice (180), 
Běluň (63), Brod (96) a Slotov (89).
Za posledních 20 let vzrostl počet oby-
vatel zhruba o 100. Největší se týkal v 

obci Slotov. Tento nárůst nebyl způso-
ben novostavbou, ale změnou nemo-
vitostí, které byly dříve využívány jako 
chalupy a nyní jsou trvale obydlovány 
mladými rodinami.

V současné době obec dokončuje nový 
územní plán obce, jehož veřejné pro-
jednání se plánuje na červenec 2017. 
Na základě tohoto rozvojového doku-
mentu obec může zahájit přípravy na 
výstavbu čističku odpadních vod, ka-
nalizace a nového vodovodu.
V plánu investičních akcí je také výstav-
ba chodníku u čp. 45 v Heřmanicích a 
oprava otopové soustavy v Mateřské 
škole Heřmanice. 

Neutěšující je stav některých komunikací i díky zvýšené dopravě. V rozpočtu 
roku 2017 byly schváleny opravy za 350 000 Kč. Opravy komunikací ve správě 
Královéhradeckého kraje neovlivníme.

V obci je Sbor dobrovolných hasičů 
s 30 členy. Každý rok pořádají ples 
v Hořenicích a soutěž v hasičské do-
vednosti v Brodě mezi mosty o prv-
ním květnovém víkendu. Zajišťují 
svoz železného šrotu. 
Myslivecké sdružení Hubert má 14 
členů. Jejich oblíbenou akcí je my-
slivecký ples s bohatou zvěřinovou 
tombolou a myslivecké hody.
Dále několik sportovních nadšenců 
se sdružuje v tzv. Alpa týmu, kte-
ří mají klubovnu v bývalé hospodě 
U Dlesků, dnes „Veselý kopec“.
Během roku pořádají různé sportov-
ní akce – ponovoroční výšlap, střelba 
ze vzduchovky, šipkování, cyklovýlet, 
splavování Labe, tenis, prší či bow-
ling.
Během léta se na hřišti schází no-
hejbalisté a volejbalisté (neděle od 
17 hodin).

Základní služby v obci

Počet obyvatel a jeho vývoj
za posledních 20 letech

Investice 
v obci

Nejzávažnější problém v obci
Spolková
činnost v obci

neděle 9. 7. 2017
Setkání důchodců Mikroregionu 
Hustířanka v Lanžově

neděle 27. 8. 2017 / od 20:00 / bývalá 
sýpka v obci Heřmanice
Dvě komedie v komedii
Nevážné divadlo na divadle o závaž-
ných věcech. Opus Andreini č. 1. Akce 
se koná v rámci Theatru Kuks. Délka 
1 hodina 15 minut Vstupné: 150 Kč / 
100 Kč děti od šesti let, studenti, dů-
chodci a TP, ZTP a ZTP/P.

Koncem srpna se pravidelně koná pro 
děti loučení s prázdninami a v září Po-
svícení na návsi u kostela. V září také 
zřejmě proběhne vítání občánků v MŠ 
Heřmanice. Termíny nejsou určeny, 
blíže bude na webu a úřední desce.

Kalendář akcí

Heřmanice se připomínají v deskách 
zemských r. 1352 jako samostatné 
zemské zboží, které držel hradecký 
purkrabí Rupert. Počátkem 16. sto-
letí se dostaly do držení Valdštejnů, 
kteří dali r. 1548 heřmanickou tvrz 
opravit. O samotné tvrzi se August 
Sedláček zmiňuje, že byla neveliká 
a ne příliš pevná, stála poblíž koste-
la. V 18.století koupil značné zbytky 
zdiva sedlák Ott z Krabčic, rozebral 
je a prodal na stavbu pevnosti Jose-
fov. Postavil si dřevěný domek. Při 
rozšiřování stavby r. 1835 byly obje-
veny tři staré sklepy. Povídalo se, že 
v  jednom jsou ukryty hromady pe-
něz, ve druhém sudy vzácného vína 
a ze třetího, že vede tajná chodba 
až do Kuksu. Při velkém požáru 25. 
června 1882 lehl popelem mlýn, kos-
tel s věží a devět stavení (vč.dřevěné-
ho domku sedláka Otty). V roce 1976 
na těchto místech byla v akci Z  vy-
budována Mateřská škola (čp.  4), 
která dodnes slouží dětem z našich 
4 obcí a dále obcím Hořenice, Zalo-
ňov, Kuks a Stanovice.
Původní český charakter obce byl po 
třicetileté válce postupně potlačen, 
koncem 19. století se naprostá vět-
šina obyvatel hlásila k německé ná-
rodnosti. Obec se stala součásti zá-
boru Sudet na podzim v roce 1938.

Albrecht z Valdštejna
Na heřmanické tvrzi se narodil 
14.  9.  1583 Albrecht Václav Eusebi-

us z Valdštejna. Slovutní astrologové 
později spočetli, že toho dne došlo 
ke vzácnému postavení planet slibu-
jícímu zrocencům oslnivou kariéru.
Budoucnost v Heřmanicích však osl-
ňující nebyla. Panství čítalo sedm 
vesnic s devadesáti dvěma poddaný-
mi. Matka zemřela, když mu bylo je-
denáct. Brzy poté, v roce 1595, dva-
náctiletý sirotek rodnou ves opouští.
Heřmanice jsou přesto prvopočát-
kem velikého příběhu a jeho první 
stopy zde jsou. Náhrobky obou rodi-
čů nalezneme zasazeny ve vnitřních 
zdech kostela sv. Maří Magdaleny 
spolu s valdštejnským erbem. Tvrz 
stávala na místě domu č. 4. A ještě 
něco dávného a významného ve vsi 
stále je a trvá bez ustání – řeka Labe. 
Široká je tu jen tolik, že ji každý kluk 
dokáže přehodit kamenem. Teče 
ještě na jihovýchod, k Dunaji; teprve 
v kraji se začne velikým obloukem 
otáčet, sílit a pak zamíří na sever. 
Kolikrát se tam setkají. On bude už 
zralým mužem, stratégem třicetile-
té války, přemísťujícím obrovskou 
armádu z jednoho břehu na dru-
hý –  ona širokým evropským tokem 
blízko ústí.
Mihnou se v takové chvíli vzpomín-
ky na společné dětství? Netušíme. 
V  Heřmanicích si připomeňme, že 
výpravy kluků bývají tajné a navazují 
se při nich zpravidla velmi důvěrná 
přátelství...

Historie
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ZALOŇOV
Obecní úřad Zaloňov
Starosta: Karel Havelka
Adresa:
Zaloňov 46, 551 01 Jaroměř
Telefon: +420 491 812 909 
E-mail: ou.zalonov@cmail.cz 
www.zalonov.cz

Úřední hodiny 
St: 17–19 h

Počet obyvatel
Našemu úřadu náleží obec Rtyně, 
Vestec a Horní Dolce. Dohromady tak 
máme 456 obyvatel. Za posledních 
dvacet let stoupl počet obyvatel cca 
o 50 obyvatel. 

Služby v obci
Hostinec máme v obci jeden v Zaloňo-
vě u Michků. Je zde hasičský a fotbalový 
club, kde se ale také můžete občerstvit.

V naší obci máme 8 spolků – Sbor dob-
rovolných hasičů , Český svaz žen, ry-
bářský spolek, ufo club Záblesk, šipkař-
ský spolek, spolek sportovců, spolek 
přátel koní, myslivecký spolek. Tyto 
spolky se podílejí na různých akcich, 
např. dětské dny, rybářské závody, Hu-
bertova jízda, fotbalové turnaje atd. 

Vítání občánků
Dne 17. června 2017 jsme měli v obci 
vítání občánků. Vítali jsme 7 dětí, od-
poledne jsme probíhal dětský den, 
který pořádal Český svaz žen a Svaz 
dobrovolných hasičů. Děti si zde zkou-
šeli první pomoc se zdravotníky, jízdu 
na koni atd.

V současné době nás trápí vypouštění odpadních vod, proto plánujeme pro naše 
obyvatele příspěvek na domácí ČOV. Předpokládané investice cca 1 500 000 Kč.

Základní
informace

Činnost spolků

Nejzávažnější problémy obce

tel.: 499 694 213  l  www.HustirankaSluzby.cz

24. 6. 2017 / Dubenec / Dubenecký
pohár

1. 7. 2017 / Lanžov / Soutěž Sboru 
dobrovolných hasičů Lanžov

1. 7. 2017 / Libotov / Fotbalový tur-
naj a večer disco DJ ICEMANA

2. 7. 2017 / 10:00–19:00 h / Kuks / 
Slavnosti koní

5. 7. 2017 / 19:30 h / Kuks / Koncert 
Jiří Pavlica, Hradišťan a Vlasta 
Redl s kapelou

8. 7. – 19. 8. 2017 / od 18:00 h / Kuks / 
Hudební léto

9. 7. 2017 / Lanžov / Setkání dů-
chodců Mikroregionu Hustířanka

9. 7. 2017 / Lanžov / Vystoupení 
Šlágru

15. 7. 2017 / od 14 hodin / Dubenec / 
Východočeská hasičská liga

15. 7. 2017 / od 14:00 h / Račice n. T. / 
Hasičská soutěž

15. 7. 2017 / Vilantice / Malý fotba-
lový turnaj

15. 7. – 2. 9. 2017 / Vilantice / Chotě-
borské hudební léto

29. 7. 2017 / od 9:00 h / Kuks / 
ZKUS poznat KUKS

29. 7. 2017 / od 16:00 h / Kuks / 
ZKUS NOČNÍ KUKS

29. 7. 2017 / od 14 h / Lanžov / 
Lanžovská lávka

5. 8. 2017 / od 13:00 h / Velichovky / 
Velichovská pouť

11.–13. 8. 2017 / Kuks / Múzykuks 
a Divadlo bratří Formanů

19. 8. 2017 / Habřina / Splašené 
trubky

19. 8. 2017 / od 16:00 h / Račice n. T.
Sousedské posezení

23.–27. 8. 2017 / Kuks / THEATRUM 
KUKS

26. 8. 2017 / Dubenec / Noční hasič-
ská soutěž

26. 8. 2017 / Hořenice / Zábavní 
a sportovní odpoledne

26. 8. 2017 / od 8:30 h / Velichovky / 
Hry bez hranic pro děti

26. 8. 2016 / od 13:00 h / Velichovky /  
Hustířanské posvícení

27. 8. 2017 / od 20:00 / Heřmanice / 
Dvě komedie v komedii

2. 9. 2017 / Habřina / Letní kino

2. 9. 2017 / Libotov / Koncert kapel 
Green Day revival, Vaťák a UDG

9. 9. 2017 / Dubenec / Pochod po-
hádkovým lesem

9. 9. 2017 / Habřina / Hasičská soutěž

9. 9. 2017 / od 9:00 h / Kuks / 
Vinobraní

9. 9. 2017 / Vilantice / Sportovní od-
poledne pro děti

16. 9. 2017 / Dubenec / Dubenecké 
posvícení

16. 9. 2017 / od 12:00 h / Velichovky / 
Východočeská hasičská liga

23. 9. 2017 / Habřina / Mše svatá 
v kostele sv. Václava na Chloumku

23. 9. 2017 / Kuks / Den Obce

KALENDÁŘ AKCÍ
V MIKROREGIONU léto 2017

Podrobnosti naleznete u každé obce

V naší obci není možnost veřejného 
koupání, nejbližší koupaliště je pří-
rodní na řece Úpě v Jaroměři nebo na 
místním plaveckém bazénu.

Ocenění obce
V roce 2012 naše obec obdržela od 
Královéhradeckého kraje a společnosti
EKO–KOM a.s. ocenění za 2. místo 
v  soutěži „Čistá obec“ v kategorii obcí 
do 300 obyvatel.

Počet obyvatel
Počet obyvatel v naší obci v posledních 
letech zůstává přibližně stejný kolem 
145. V minulých letech měla obec ko-
lem 170 obyvatel, ale došlo k odkou-
pení mlýna firmou KSK BONO od ZZN 
Česka Skalice. Nový majitel přestavěl 
celý objekt na administrativní budovu 
a nájemci byli nuceni se vystěhovat.

Činost spolků
V naší obci v současné době fungují dva 
spolky. MS ČČK A TJ Sokol.
Červený kříž pořádá pravidelně začátkem 
roku babský bál v místním pohostinství 

a zájezdy do divadla, setkání důchodců.
Sokol pořádá dětské dny, drakiádu, mi-
kulášskou nadílku a poslední dva roky 
rozsvícení vánočního stromu.
Nutno dodat, že většinu těchto akcí 
se podílejí oba spolky společně, včet-
ně finanční výpomoci obecního úřadu 
Hořenice.

Základní služby
Jelikož se naše obec nachází v těsné 
blízkosti Jaroměře, většina občanů do-
jíždí za prací, k lékaři, do škol i za náku-
py do města. Jednou za čtvrt roku na 
obecním úřadě ordinuje obvodní lékař.
V obci nám funguje místní pohostin-
ství, kde se dají pořádat i různé kulturní 
a společnské akce ( plesy, svatby, před-
nášky). V menším měřítku se dají i tyto 
akce pořádat na místní tvrzi. 
Přes letní sezonu je otevřená prodejna 
zmrzliny.

HOŘENICE

Obecní úřad Hořenice
Starosta: Stanislav Volf
Adresa: Hořenice 42, 551 01 Jaroměř
Telefon: +420 491 815 326
E-mail: ou.horenice@tiscali.cz
www.horenice.cz

Úřední hodiny
Po: 15–18 hodin
St: 15–16 hodin

Koupání v obci

Obec Hořenice je kromě DSO Hustířanka členem i DSO Jaroměřsko. V rámci 
projektu „Čisté Labe z Jaroměřska“ naše obec v roce 2013 vybudovala napří-
klad vodovod a kanalizaci.

Základní informace

Investice v obci

26. 8. 2017 / Hořenice
Zábavní a sportovní odpoledne ne-
jen pro děti
Pořádá TJ Sokol Hořenice.

Kalendář akcí

INZERCE VE ZPRAVODAJI
informace a objednávky na

tel.: 602 308 878 (pí Sekyrková)


