ZPRAVODAJ
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MIKROREGIONU HUSTÍŘANKA – DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ

Kuks:
Úspěchy šipkařů z Kuksu
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Libotov:
Běžkařské stopy v regionu

EDITORIAL
Vážení spoluobčané,
dovolte mi na úvod vám – všem
občanům mikroregionu Hustířanka – popřát hodně zdraví,
štěstí a pohody v roce 2019.
Máme po volbách a v několika
obcích proběhly razantní změny v obecních zastupitelstvech
a ve vedoucích pozicích ve vedení obcí. Měl jsem již tu čest se se
všemi novými zástupci obcí seznámit na jednání výboru “Hustířanky”. Můj osobní pocit z tohoto setkání je jejich velký zájem
o veřejné věci a především chuť
a elán řešit problémy svých občanů. Již jsme si vyslechli několik
námětů a rovněž poskytli několik
rad a já doufám, že se spolupráce
mezi obcemi mikroregionu bude
nadále rozvíjet.
V prosinci rovněž proběhlo velké školení zastupitelů v Penzionu Na Faře. Tématem byl zákon
o obcích, pro nové zastupitele
toto školení bylo přínosem ve výkladu základního zákona, kterým
se obce řídí a pro nás „pokračující” to bylo přínosné připomenutí
našich povinností. Toto školení
proběhlo v rámci projektu Operačního programu zaměstnanost
na zvýšení profesionalizace obcí
mikroregionu. Pro rok 2019 připravujeme další školení a vzdělávací akce, a to nejen pro účetní
obcí, zastupitele, nebo pro zaměstnance obcí, ale i pro občany
obcí.
Konec roku je v mikroregionu ve
znamení podávání „krajských”
dotací. Naše manažerka Ing. Yvona Eliášová zajistila jednotlivým
obcím přípravu podání žádostí.
Dovolím si jí touto cestou poděkovat za nadstandardní pracovní
nasazení.
Jaroslav Huňat
předseda DSO Hustířanka

Mediální partneři Zpravodaje

Informace na správném místě
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Hřibojedy:
Požehnání vlajky a znaku obce

Ohlédnutí za
rokem 2018
LUŽANY
Obecní úřad Lužany
Starosta: Jitka Andrlová
Adresa: Lužany 47, 503 05
Telefon: +420 724 181 463
E-mail: luzanynt@volny.cz
www.luzanynt.cz

I když už jsme vkročili do nového roku
2019, dovolte mi malé ohlédnutí za rokem uplynulým.
Z plánovaných akcí se podařila vybudovat nová autobusová zastávka v centru
obce, budova obecního úřadu dostala
novou krytinu a byla provedena rekonstrukce další části chodníků.
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Zaloňov:
Hubertova jízda v roce 2018

Na Svatomartinském posvícení 10. 11.
jsme si pochutnali na pečínce a zatančili si v Obecním domě.
Rozsvěcení vánočního stromu 30. 11.
jsme spojili s nadílkou od čerta, anděla a Mikuláše. Od svítícho vánočního
stromu jsme se odebrali do Obecního domu, kde byl připraven vánoční
punč a cukroví. Všechny generace se
zúčastnily kreslení čerta a Mikuláše –
byla to velká legrace.

Úřední hodiny
každou středu 18:30–19:30 h

Kalendář akcí
v obci Lužany
Ještě než nás počasí pustí na zahrádky, máme pro vás připraveno pár
kulturních akcí. Na přelomu února
a března je plánován již třetí ročník
Lužanského plesu a dětský maškarní
karneval. Termíny obou akcí budou
ještě upřesněny.
Na předvelikonoční čas bychom
chtěli připravit v místním Obecním
domě jarní tvoření pro všechny generace.

Autobusová zastávka. Foto: V. Andrle

Předvánoční
akce 2018
Ke konci roku jsme stihli zorganizovat i několik kulturních akcí, které již
můžeme zařadit mezi tradice naší
obce.

Dění v obci na
podzim 2018
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: 8:00–12:00 h, 13:00–18:00 h
St: 8:00–12:00

Kaledář akcí
březen 2019
Maškarní bál pro děti
Termín bude včas upřesněn.

WWW.HUSTIRANKA.CZ
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Konec roku proběhl v obci v duchu příprav na volby do zastupitelstva obce.
Voleb se zúčastnilo přes 60 % občanů.
Nově zvolené zastupitelstvo schválilo v rozpočtu na rok 2019 mimo jiné
možnosti oprav obecního majetku
z dotací z programu Ministerstva pro
místní rozvoj a Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje.
Dokončeny byly terénní úpravy hřbitova včetně nového oplocení severní a
jižní části.
Ani okolí místního hřbitova se nevyhnulo masivnímu kácení stromů
s ohledem na výskyt kůrovce.
Ke 100. výročí založení československé republiky byl slavnostně umístěn
v části obce Sedlec pomník A. Švehly. Jednalo se o obnovení původního
pomníku z dřívějších dob. V sobotu
27. října 2018 se občané a návštěvníci sešli na návsi v Sedleci a před odhalením pomníku seznámil přítomné
s minulostí A. Švehly pan Josef Andrle.
Po akci byli všichni pozváni do společenské místnosti v Lanžově na malé

ZIMA 2018/2019

Tvoření adventních věnců
Foto: M. Andrlová
V sobotu 1. 12. jsme pokračovali ve
vánoční atmosféře, když jsme společně tvořili adventní výzdobu pro naše
domovy.
Na všech třech akcích na konci roku
bylo veselo a moc jsme si to užili. Děkuji všem, kteří se zúčastnili.
Jitka Andrlová
starostka obce Lužany

občerstvení a dokončení přednášky,
která byla s ohledem na špatné počasí
přerušena.
Dne 9. prosince 2018 se uskutečnil adventní koncert v místním kostele, kde
potěšil diváky pěvecký sbor Cantus
z Jaroměře, který všechny na chvilku
přenesl do předvánoční atmosféry.
Následovala tradiční výstavka se soutěží o nejchutnější kokosového cukroví a hlavně výtvarná dílna vánoční
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tvorby, které se zúčastnili jak děti, tak
dospělí ve společenské místnosti obce.

Všem občanů přeje zastupitelstvo obce
Lanžov v roce 2019 hodně štěstí, zdraví, pohody a úspěchů.
Alena Skořepová
starostka obce
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Kulturní zima Co Dubenec čeká v roce 2019

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 h, St: 08:00–17:00 h
Matrika
Po: 12:00–17:00 h, St: 08:00–17:00 h

Jestli se některé kulturní akce v obcích
a městech podobají jedna druhé jako
vejce vejci, jsou to právě ty v období adventním. Mnohde se během jednoho
víkendu rozsvěcejí stromečky, pořádají
mikulášské besídky pro děti s návštěvou čerta a Mikuláše, není nouze ani
o adventní koncerty.
My v Dubenci jsme také nebyli pozadu. S radostí jsme i přes nepřízeň počasí oslavili příchod zimních svátků.
Sobotní Mikulášská přilákala spoustu
malých dětí, které s chutí vyráběly ozdoby na obecní stromeček, hrály hry,
zpívaly a především se těšily na nadílku plnou dobrot z místní moštárny.

Kalendář akcí
únor 2019 / Dubenecká kantýna
Masopust vepřové hody
Tradiční zabíjačkový speciál za rozumné ceny.
2. 2. 2019 / Penzion Na Faře
Hasičský ples (VYPRODÁNO)
23. 2. 2019 / od 20:00 h / Penzion
Na Faře / Obecní ples
5. ročník znovuzrozené společenské
akce včetně příjemné kulturní vložky
a bohaté tomboly, hraje kapela Magnet, Hořice, vstupné: 150 Kč (pro každou dámu pozornost jako dárek).

Den nato nás čekalo nádherné vystoupení „Hustířanských koledníků“ v kostele Sv. Josefa, které správně naladilo
naše duševní strunky na pokračování
– a sice rozsvícení stromečku. Děti ze
základní školy si připravily hezký program, potěšily své rodiče, prarodiče
i ostatní diváky a pak už jen honem ven
pod deštníky, tři – dva – jedna – teď!
Ohňostroj odstartoval advent v Dubenci a stromeček s betlémem se rozsvítily
pod stovkou malých žároviček.

9. 3. 2019 / od 14:00 h / Penzion
Na Faře / Dětský karneval
Zábava, soutěže, tanec, divadlo/kouzelník, vstupné dobrovolné.
29. 3. 2019 / Penzion Na Faře
Divadelní představení „STARÉ
POVĚSTI ČESKÉ“
Jiráskovy pověsti v podání ochotnických herců z Miletína („Divadelní soubor Erben“). Čas bude upřesněn.
duben–květen 2019
Jaro je tu! Pouťový fotbal, Pouť
8. 5. 2019 / od 13:00 h / sraz u OÚ, cíl
u hasičské zbrojnice / Traktoriáda 2019
Oslava státního svátku spojená s přehlídkou domácích traktorů a jiných povozů.
25. 5. 2019 / Areál hasičárny
Hasičské slavnosti + Dětský den
Pořádá SDH Dubenec.

Tím pro skupinu organizátorů kulturních akcí začaly dvouměsíční prázdniny; do práce se po hlavě vrhneme
až v únoru, kdy nás 23. února 2019
čeká tradiční „Obecní ples“ a následně
v březnu „Dětský karneval“. Obě akce
si užijeme v Penzionu Na Faře, kam jste
všichni srdečně zváni. Ostatně to platí
i u ostatních událostí, které už teď „visí“
na webu naší obce www.dubenec.cz.
Závěrem mi dovolte popřát vám všem
v novém roce jen to nejlepší, kromě
pevného zdraví a hromady štěstí i dobrou náladu a každodenní dávku smíchu
a radosti.
Renata Derdová
kulturní komise OÚ Dubenec

Zastupitelstvo obce na svém prosincovém zasedání schválilo rozpočet na
rok 2019. Dá se říci, že rozpočet roku
2019 je jistým způsobem rekordní –
na straně výdajů rozhodně vyšší než
rozpočty předchozích let.
V roce 2019 nás čekají ﬁnančně nejnáročnější akce za poslední roky. Jedná se o stavbu druhé etapy chodníků
a modernizace učebny informatiky
v základní škole v Dubenci.
Chodníky
Stavba druhé etapy chodníků navazuje na ukončený úsek první etapy u veřejného sportoviště, pokračuje lávkou
k autobusové zastávce „U kovárny”,
dále následuje přechod pro chodce u křižovatky na Dvůr Králové n. L.
a dalším přechodem pro chodce u odbočky na sídliště, poté bude chodník
vynesen na opěrnou zeď nad potokem
Hustířankou a konec této etapy bude
u zahradnictví pana Mitisky.
Celkové náklady na tuto stavbu činí
11.315.919 Kč včetně DPH. Obec
v roce 2018 získala rozhodnutí Státního fondu dopravní infrastruktury o poskytnutí dotace ve výši
7.042.000 Kč. Vlastní prostředky
bude obec čerpat z úspor minulých
let a rovněž z rozpočtových prostředků roku 2019. Stavba byla zahájena
v listopadu 2018 a momentálně je do
února–března 2019 přerušena.
Investice do školy
Modernizace učebny informatiky
v základní škole v Dubenci spočívá
v několika na sebe navazujících akcích. Podle nařízení Evropské unie je
nutné nastavit celý počítačový systém
připojení k internetu dle moderních
evropských parametrů, které se nazývají „Standardy konektivity”. Jedná
se o moderní a velmi dobře zabezpečený systém, který bude odolný vůči
hackerským útokům. Celková cena
tohoto systému činí 691.623 Kč. Po
zavedení tohoto standardu a rozmístění jednotlivých komponentů
v budově školy budou zahájeny stavební úpravy učebny a instalace jednotlivých počítačů. Cena stavebních
úprav a nábytku činí 832.172 Kč.
Cena počítačového vybavení učebny činí 507.595 Kč. Celková částka je
2.031.391 Kč včetně DPH. Prostředky na tuto akci poskytne Integrovaný regionální operační program
(IROP) z evropských prostředků.
Dotace bude v hodnotě 95 %, tedy
1.929.821 Kč, vlastní prostředky obce
budou ve výši 101.570 Kč.

Dalším projektem je stavba venkovní
učebny v zahradě základní školy. Jedná
se o dřevostavbu s kapacitou 25 žáků.
Stavba byla zahájena v září roku 2018
a dokončena byla 20. listopadu 2018.
Celková cena za dílo byla 584.479 Kč.
Dotace EU z IROP ve výši 95 % činí
555.255 Kč, ﬁnanční prostředky obce
na tuto akci jsou ve výši 29.224 Kč.
Poldr Jedlina
Dalším projektem, který se sice netýká rozpočtu obce, ale je podstatným
zásahem do dubenecké krajiny, bude
stavba suchého poldru Jedlina. Investorem této krajinářské a protipovodňové stavby je Státní pozemkový úřad,
pobočka Trutnov. Při spodním okraji
jedlinské údolnice vyroste 5 metrů
vysoká a cca 130 metrů dlouhá sypaná hráz, která bude Dubenec chránit
před povodňovou vlnou z bleskových
povodní. Tento suchý poldr ochrání
střední část obce od „Kovárny” níže.
Parametry má tato stavba úctyhodné, maximální zadržený objem činí
30.956 m3, bude přitom zatopena plocha 13.539 m2. Plynulý odtok vody při
bleskové srážce a naplnění bude zajišťovat regulovatelná výpusť, která bude
mít základní průměr 800 mm, bude jej
však možno „seškrtit” až na 380 mm.
Informace o vyšším průtoku automaticky rozesílá SMS zprávou již nainstalovaný hladinoměr při vstupním
česle do zatrubněné části Jedlinského
potoka. Obsluha je tak včas varována
a může průtok omezit, nebo naopak,
po odeznění přívalové vlny z horního
Dubence, poldr rychleji vypustit. Zcela naplněný poldr se bude pozvolna
vypouštět zhruba 22 hodin. V případě
bleskové srážky se tak umožní regulace jednoho z velkých přítoků Hustířanky, a tím přispívá k udržení toku v korytě a následným škodám na majetku
obyvatel obce.
Oprava komunikací
Obec Dubenec a obec Vilantice dlouhodobě usilují o opravu silnice III. třídy spojující obě vesnice kolem areálu
pastvin. Krajský úřad prostřednictvím
Správy a údržby silnic přislíbil rekonstrukci této komunikace již v loňském
roce. Z kapacitních důvodů nebylo
možné tuto rekonstrukci v loňském
roce provést, a tak bude tato komunikace opravena v roce letošním.
Samozřejmě budou i v letošním roce
pokračovat opravy místních komunikací.
Jaroslav Huňat
starosta

Ohlédnutí za uplynulým rokem 2018 v dubenecké škole

Přes letní prázdniny se v naší škole nezahálelo, vystřídalo se zde mnoho řemeslníků. Dali jsme se do rekonstrukce dvou tříd, sborovny pro pedagogy
a tělocvičny. V tělocvičně školy bylo na
podzim vybudováno nové ozvučení,
které mohou využívat všichni učitelé tělocviku i vychovatelky k moderním formám výuky. Dále nám dobré
ozvučení poslouží též při veřejných
vystoupeních. Na ozvučení tělocvičny
nám přispěla Unie rodičů.
Na školním hřišti došlo k rekonstrukci
pískového doskočiště, na které nám přispěla obec Vilantice částkou 20.000 Kč.
Nedaleko školního hřiště vyrostlo nové
dětské pískoviště, které pro malé děti
ze školní družiny a dětské skupiny Všeználek vyrobil náš šikovný absolvent Roman Hynek z Dubence. Povedlo se a děti
se těší na jaro, až si budou moci stavět
hrady a bábovičky. Obec Vilantice také
podpořila mateřskou školu, která si za
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částku 25.000 Kč mohla zakoupit hračky
na zahradu, mlhoviště a krásné dětské
masky potřebné na různá vystoupení
i k rozvoji dramatizace. Velký Vřešťov
nám daroval částku 10.000 Kč na zřízení čtenářských koutků ve škole, a tak
nám pomáhá rozvíjet v dnešní době tak
důležitou čtenářskou gramotnost žáků.
Touto cestou jim moc děkujeme za spolupráci.
Velké poděkování patří i našemu panu
starostovi Jaroslavu Huňatovi a celému
zastupitelstvu za podporu rozvoje školy
v loňském roce, za její modernizaci a dovybavení potřebnou didaktickou technikou i učebními pomůckami. Ve škole je
nadále co vylepšovat, těšíme se proto
i na další spolupráci.
Ohlédnutí za úspěchy nejenom našich žáků
V minulém roce jsme sklidili několik
úspěchů mezi žáky i mezi učiteli. Několik jich stojí za zmínku:
• Pan učitel Lukáš Novák se stal trenérem roku 2018 – z pražské Sparta
Arény si odvezl prestižní cenu trenéra mládeže Díky, trenére!.

•

Žák Patrik Ondejčík získal 3. místo na
mistrovství ČR v lepení modelů.
• Žákyně Anežka Šebková získala cenu
úspěšného řešitele v okresním kole
matematické olympiády.
• Žákyně Karolína Holubová získala čestné uznání v kategorii Poezie
4. a 5. třída v soutěži Zlatá tužka.
• Žák Samuel Liška získal 10. místo
v okresním kole v anglickém jazyce.
• Žák Jaroslav Horký získal čestné
uznání na krajském kole recitační
soutěže.
• Žák Patrik Ondejčík získal 1. místo ve
sběru papíru – přinesl 534 kg.
Škola se každoročně účastní soutěže
pořádané Královéhradeckým krajem
„Kraj pro bezpečný internet“, kde naše
škola pravidelně dosahuje předních
míst. V loňském roce jsme se umístili
na 3. místě, v letošním školním roce na
4. místě. V obou případech jsme získali
ﬁnanční dar v hodnotě 10.000 Kč.
Všem příznivcům školy přeji, aby tento
rok 2019 byl pro vás rokem pohodovým a úspěšným.
Mgr. Martina Jonešová
ředitelka školy
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Nová venkovní učebna
Vedení školy se rozhodlo oživit výuku
pro své milé žáky venkovní učebnou.
Na začátku září se začala stavět na zahradě zbrusu nová učebna, která bude
sloužit především pro výuku výtvarné
výchovy, pracovní výchovy, ale i naukových předmětů. Svůj čas zde bude trávit školní klub i školní družina.
Všichni žáci naší školy se těší na jaro,
až poprvé zasednou v nové venkovní
učebně, a tím si zpestří svoji povinnou
docházku.
Text a foto: žáci 7. třídy

Svoz odpadů
z plastu v roce
2017–2018
Na konci roku 2016 jsme v obci Dubenec zavedli pravidelný svoz plastových
odpadů v pytlích v den svozu směsného
odpadu. Do našeho systému se v průběhu let 2016 a 2017 zapojilo celkem
138 jednotlivců i celých domácností.
Dle základních údajů z našeho evidenčního systému bylo v roce 2017
odevzdáno 1486 pytlů s plastovým
odpadem, v roce 2018 to bylo již 2557
pytlů s odpadem. Je k podivu, že i přes
takový nárůst sebraných pytlů zůstávají i nadále kontejnery na plastový odpad, rozmístěné ve sběrných hnízdech
v obci, neustále přeplněné.
Pokud se na celý systém podíváme
řečí peněz, můžeme reálně vycházet
ze zpracovaného roku 2017. Celkové
náklady na svoz (nafta, amortizace,
zaměstnanci činí 41.600 Kč/rok, náklady na provoz – pytle, plomby, systém
– celkem 42.000 Kč/rok) v součtu činí
náklady na provoz systému celkem
83.600 Kč.
Hlavním zdrojem příjmu za sběr odpadu je systém EKO-KOM, kdy jsme pro
porovnání v roce 2016 uplatnili odměny za 118.467 Kč (před zavedením systému), v roce 2017 to bylo celkových
152.791 Kč. Nutno dodat, že v roce
2017 EKO-KOM omezil ﬁnancování
o tzv. motivační příplatek.
Dalším menším příjmem byl prodej
plastů. V roce 2016 (zkušební provoz)
jsme prodali plasty k recyklaci v celkové
hodnotě 3.200 Kč. V roce 2017 je díky
ukončení odběrů plastových odpadů
z Číny možné odevzdávat odpad pouze zdarma.
Celkové příjmy z EKO-KOM byly v roce
2018 ve výši 152.791 Kč.
Takto čísla vycházejí velmi hezky, ale
z celkového souhrnu odměn EKO-KOM
je nutné oddělit pouze složku plastů.
Ta činila 77.249 Kč za rok 2018. Realita
roku 2018 je tedy následující: skutečné
náklady: 83.600 Kč – skutečný příjem:
77.596 Kč, celkově je systém svozu ve
ztrátě 6.004 Kč.
Je jasné, že slovíčko ztráta je strašákem
v každém oboru hospodářské činnosti. V zastupitelstvu budeme ještě tuto
skutečnost diskutovat, ale osobně jsem
pro pokračování svozu plastů a možné
rozšíření o svoz papíru, skla a kovových
obalů.
V rámci evidence rovněž proběhla soutěž v třídění, kdy jeden odevzdaný pytel
znamenal jeden bod v soutěži. Všichni
účastníci obdrželi od obce Dubenec
stolní kalendář na další rok.
Na prvních třech místech se umístili:
3. místo: Jonešovi s 54 body, 2. místo:
Dvořákovi s 57 body a na prvním místě Pečenkovi s 77 body. První tři místa
byly odměněny ﬁnančními kupony pro
nákup v obecní regionální prodejně.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem
lidem, kteří třídí odpady a zlepšují tím
kvalitu životního prostředí v obci. Zároveň si ovšem musím trochu postesknout po dobách minulých, kdy bylo na
trh uváděno mnohem méně obalů.
Více se využívalo vratných obalů a recyklovatelných materiálů. Osobně se
domnívám, že pouze recyklace globální problém s odpady nevyřeší. Za účinné považuji omezení uvádění obalů do
oběhu a je na každém z nás, jak se k tomuto problému postavíme.
Jaroslav Huňat
starosta
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LITÍČ
Obecní úřad Litíč
Starosta: Lenka Mužíková
Adresa: Litíč 50, 544 01 Litíč
Telefon: 603 879 221 (starostka)
E-mail: litic@litic.cz
www.litic.cz
Úřední hodiny
St: 9:00–11:00 h, 15:00–17:00 h

Kalendář akcí
30. 3. 2019 / od 13:00 h / OÚ Litíč – zasedací místnost / Tvořivé „VELIKONOČNÍ
DÍLNY“ pro děti a dospělé
Přijďte si vyrobit velikonoční dekorace,
nazdobit kraslice a přivítat jaro. Příspěvek na materiál 60 Kč.
28. 4. 2019 / od 13:00 h / hřiště u rybníka
v Litíči / Brigáda
Příprava na stavění májky a zvelebení
okolí hřiště.
30. 4. 2019 / od 16:00 h / hřiště u rybníka
v Litíči
Stavění máje a pálení čarodějnic

Dění v obci
Dne 22. září 2018 jsme uspořádali drakiádu. Od obecního úřadu jsme se po
šipkách dostali až k biokoridoru u Hřibojed, kde jsme pouštěli draky. Vítr
foukal, draci létaly, všichni si pouštění
draků užili.
Dne 20. října 2018 jsme se sešli k zasazení Stromu svobody u příležitosti
100. výročí založení Československa.

Na zahradě u objektu čp 53 jsme vysadili společně lípu. Oslava pokračovala v
zasedací místnosti obecního úřadu, kde
bylo připraveno malé pohoštění a pro
děti tvořivá dílnička. Po setmění se konal
lampionový průvod po vesnici.
První prosincový den se po několikaleté
přestávce konala opět v zasedací místnosti OÚ Litíč Mikulášská besídka. Pro
děti byly nachystány soutěže a nadílka
od Mikuláše, anděla a čertů. Potom jsme
na návsi před obecním úřadem rozsvítili
vánoční stromek a letos poprvé i betlém.
Poslední akcí roku 2018 byla již tradiční
„Půlnoční“ v litíčském kostele, kde jsme
se za hojné účasti sešli po štědrovečerní
večeři a zazpívali koledy.
V roce 2019 nás čeká hned několik novinek – od ledna bude mít obec svoji kronikářku a o kulturní dění se bude nově
starat Sbor pro občanské záležitosti.
Dále zastupitelstvo obce schválilo zadat
heraldikovi vytvoření obecního znaku a
praporu obce. Na obecním úřadě došlo
k úpravě úředních hodin – nové úřední
hodiny jsou nyní každou středu od 9 do
11 a od 15 do 17 hodin.
Letos proběhne povinná výměna vodoměrů u většiny domácností. Občané, kterých se to bude týkat, budou kontaktováni provozovatelem vodovodu k domluvě
termínu. Děkuji předem za spolupráci.
Začátkem roku by měla začít plánovaná
akce – izolace objektu čp 53 včetně zateplení soklu a instalace drenáží.
Veškeré informace, plánované akce
a novinky se dozvíte stránkách obce
www.litic.cz, kde se můžete zaregistrovat
do SMS InfoKanálu – odběru SMS zpráv
z úřadu. Budete tak dostávat informace
o svozu odpadu, plánované odstávce
vody a elektřiny, kulturních akcích atd.
Tento infokanál slouží také k zasílání informací při živelných pohromách. Nově
se občané mohou přihlásit k zasílání informací e-mailem, registraci je možno
provést přes www.litic.cz. V případě, že
potřebujete pomoci s registrací odběrů
info zpráv, kontaktujte starostku obce.
Lenka Mužíková
starostka obce Litíč

Sportovní a kulturní události

ROŽNOV
Obecní úřad Rožnov
Starosta: Zbyněk Procházka
Adresa:
Rožnov 72, 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

Kalendář akcí
1. 2. 2019 / místní sokolovna
Hasičský ples
Pořádá SDH Rožnov, k tanci hraje skupina X-Band.
3. 3. 2019 / místní sokolovna
Dětský karneval
Pořádá SDH Rožnov – různé hry a zábava pro děti, drobná odměna za účast.
6. 4. 2019 / hřiště za sokolovnou a okolí
Rožnovský pohár v ZPV
SDH Rožnov pořádá závod požárnické
všestrannosti v kategoriích přípravka,
mladší, starší a dorost.
Aktuální přehled sportovních a kulturních akcí konaných v obci Rožnov včetně podrobnějších informací naleznete
na našich webových stránkách
www.obecroznov.cz/sport_kult.html.

Na podzim roku 2018 proběhlo v obci
několik sportovních či kulturních akcí.
V září se v obci konalo dětské sportovní odpoledne a divadelní představení
a koncem listopadu pak rozsvícení vánočního stromu.
V neděli 9. září 2018 uspořádal SDH
Rožnov na hřišti za sokolovnou Dětské
sportovní odpoledne. Tuto akci pořádá
místní sbor dobrovolných hasičů již několik let, poslední roky bohužel pořadatelům nepřálo počasí, a akce tak musela být přesouvána do místní sokolovny.
Tentokrát však návštěvníky přivítalo
nádherné slunečné počasí, což se promítlo i do jejich počtu. Pro zhruba třicítku dětí z obce i okolí byl připraven
bohatý sportovní a soutěžní program
a rovněž i drobné odměny za jejich výkony. Doprovodným programem této
akce byla ukázka zemědělské techniky,
skákací hrad a vystoupení psí tanečnice. V závěru akce si své dovednosti ve
vybraných disciplínách mohli poměřit
i rodiče, čehož využila přibližně desítka
tatínků.
V sobotu 22. září uspořádala obec
v místní sokolovně divadelní představení. Komedii „Ze života lidí“ na motivy
známé divadelní hry „Do naha“ uvedla
Divadelní sešlost České Meziříčí. Stejně jako v předchozím roce bylo představení pojato formou kabaretu, a návštěvníci tak mohli během představení
konzumovat nápoje nebo drobné občerstvení, které pro ně obec zajistila.
Účast na divadelním představení byla
početná, což nás těší, a tak se i v roce
2019 budeme snažit obohatit kulturní

Přání do nového roku
Obec Rožnov přeje do nového roku všem čtenářům a občanům pevné zdraví
a mnoho osobních i pracovních úspěchů a spokojenosti.

život v obci nějakým dalším divadelním
představením.
V závěru roku 2018, konkrétně v sobotu 24. listopadu, uspořádala obec
za podpory místního „dámského klubu“ Rozsvícení vánočního stromu před
obecním úřadem. Pro návštěvníky bylo
připraveno vystoupení dětí ze Základní umělecké školy v Jaroměři, malá
prodejní výstava a drobné občerstvení
v podobě svařeného vína, čaje, domácího cukroví či opečených klobás a dalších různých pochutin. Zahájení akce
provedl starosta obce Zbyněk Procházka spolu s Jaroslavem Andrejsem, který
návštěvníkům připomněl význam adventu. Po rozsvícení vánočního stromu
následovalo vystoupení dětského pěveckého sboru ze Základní umělecké
školy v Jaroměři pod vedením Markéty
Kočí. Po vystoupení pěveckého sboru
probíhala v prostorech obecního úřadu malá vánoční výstava a venku pak
lidé mohli při poslechu vánočních koled ochutnávat připravené pochutiny.
Chtěli bychom vás také pozvat na akce,
které proběhnou v naší obci počátkem
roku. Jedná se především o plesovou
sezonu, kterou v lednu zahájilo Myslivecké sdružení Dolina Rožnov – Hustířany svým Mysliveckým plesem. V únoru uspořádají místní dobrovolní hasiči
Hasičský ples a sezonu pak uzavřou
v březnu tradičním Dětským maškarním karnevalem. První ze sportovních
událostí v roce 2019 bude začátkem
dubna Rožnovský pohár v závodu požárnické všestrannosti. Přehled kulturních a sportovních akcí můžete sledovat na webových stránkách obce, kde
jsou akce průběžně doplňovány.
Tímto bychom také chtěli poděkovat
všem, kteří se podílí na pořádání kulturních a sportovních akcí v naší obci
a samozřejmě i těm, kteří je přijdou
podpořit svou účastí.
Filip Andrejs
Foto: Jaroslav Kodeš

Investice
v roce 2019

Realizované investice 2018

Inzerce

Za rok 2018 se podařilo zrealizovat či
dokončit několik významných investic, mezi něž patří zejména dokončení
stavby skladu nářadí a komunální techniky za obecním úřadem, opravy dosluhujících chodníků v Neznášově včetně
výměny obrubníků podél krajské komunikace a opravy některých vjezdů.
Mezi významné investice dále patří provedení odvodnění části místní
komunikace v Neznášově a doplnění
štěrbinových vpustí do dotčených vjezdů a zatrubnění a zasypání stávajícího
příkopu.
Poslední větší investicí, která byla provedena koncem roku 2018, byla rekon-

strukce chodníku v Rožnově (v úseku
od dětského hřiště až k potoku Jordán) včetně uložení kabeláže a zhotovení betonových patek pro veřejné
osvětlení a uložení chrániček pro pozdější vložení kabeláže elektrických
rozvodů ČEZ Distribuce.
Koncem roku 2018 bylo také provedeno obetonování některých šachet
na přípojkách splaškové kanalizace
a začištění fasády na obecním úřadě
okolo vstupních dveří a garážových
vrat hasičské zbrojnice. Obetonování
zbylých šachet na přípojkách splaškové kanalizace bude probíhat v roce
2019.

Inzerce

PĚSTITELSKÉ CENTRUM DUBENEC
Moštárna a pasterizace
Sušárna ovoce a zeleniny
PRODEJ NAŠICH PRODUKŮ
ovocné mošty, sušená jablka,
hrušky, červená řepa
KONTAKT:
Dubenec č.p. 2 (budova pošty)
tel: 604 238 321,
e-mail: mostarna@dubenec.cz
www.dubenec.cz
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Z investičních akcí plánovaných na
rok 2019 můžeme zmínit výměnu dosluhujících oken na budově obecního
úřadu a dokončení nového územního
plánu obce Rožnov.
Původně plánovaná investiční akce
na rekonstrukci veřejného osvětlení
v obci Rožnov se pravděpodobně přesune až do následujícího roku. Tato
rekonstrukce je podmíněna realizací investiční akce na rekonstrukci NN
rozvodů elektrické energie společnosti ČEZ Distribuce. Dle posledních informací je však tato realizace plánovaná
až na rok 2020 s termínem dokončení
říjen–listopad, a to z důvodu zdržení při zpracovávání projektové dokumentace a posunutí termínu na její
dokončení.
Mimo jiné plánujeme podat žádost
o provedení komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích
Rožnov a Neznášov, zrekonstruovat webové stránky obce a dokončit
a schválit návrh znaku a vlajky obce.
Filip Andrejs, Zbyněk Procházka
Foto: Jan Pišta
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Fotbalový klub TJ Jiskra Kuks

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: 8:00–17 :00 h

Máme za sebou
Z komunálních voleb vzešlo nové zastupitelstvo, které si na svém ustavujím
jednání 31. 10. zvolilo zástupce do vedení obce a jednotlivých výborů. Zvolilo
zástupce i do svazků obcí, místních akčních skupin a neziskových organizací.
Zastupitelstvo může nyní pracovat
v plném počtu a má před sebou čtyřleté období nikdy nekončících úkolů
a povinností. Tímto chceme poděkovat
všem občanům, kteří přišli k volbám
a skutečně pomohli omladit zastupitelstvo Kuksu: máme dvě nové tváře.
Z plánovaných i neplánovaných úkolů
mohu vyjmenovat několik, které jsou
aktuální.
Předtím než přišli mrazivé dny, jsme
řešili potřebu potřebu postarat se
o toulavé kočky, které se nám bohužel nekontrolovaně rozmnožily. Potřeba preventivního opatření je nutná
a budeme postupovat dle vyzkoušených postupů a využijeme zkušenosti
ostatních obcí. To je jeden z neplánovaných úkolů, podobně jako výdaje
na kalamitu kůrovce v našem lese,
které také v rozpočtu musíme najít.
Mezi plánované úkoly patří například
udržení kvality stávajících služeb pro
občany, práce na novém územním plánu, na obnově stávajícího bytového
fondu. Z velkých investičních akcí je to
například příprava rekonstrukce čističky
odpadních vod, kdy ta naše má za sebou dvacet let provozu. Úkol přenesený z minulého období je vyřešení ztráty
podzemní vody v lokalitě Kuks nejlépe
úspěšným odborným zásahem. Současně se chceme domoci vzniklých škod
v souvislosti s touto událostí.
Úspěšný rok měly místní spolky. Naši
šipkaři dosáhli mimo jiné i mezinárodních úspěchů. TJ Jiskra oslavil 50 let klubu a v letošním roce opět „rozjel“ dorost.
Sokol Kuks má za sebou několik úspěšných turnajů a zapracovali na rozvíjení
zázemí na hřišti. Členové SDH Kuks spolehlivě plní úkoly v jednotce a současně
mají pod „křídlem“ místní keramický
kroužek. Všem patří poděkování.
Jiří Beran
starosta
Inzerce

Foto: Ivo Rejchrt
Klub v letošním roce oslavil 50 let od
svého založení. Oslavy proběhly v červnu přímo v areálu hřiště na Kuksu,
kterého se zúčastnili bývalý a současní fotbalisté, činovníci klubu a občané
Kuksu. Vznikly také pletené šály a minidresíky do aut k 50 letům, které jsou
stále k dispozici.
Momentálně hraje tým mužů ve IV. třídě, ovšem před dvěma lety hrál ještě
v okresním přeboru. Poslední rok probíhá, dá se říct, taková obměna týmu
a nabíráme nové hráče, kteří mají zájem začít u nás fotbal hrát.
Po podzimní části jsou zatím fotbalisté
v tabulce na 3. místě s 20 body a mají
ambice postoupit do III. třídy, což bude

náročné, ale na jaře všichni udělají vše
pro to, aby se tak stalo.
Na konci léta se uskutečnil také nábor
kluků a holek od 5 do 12 let, kteří spolu zatím jednou týdně trénují – nejprve
na hřišti, teď chodí do haly. Snažíme se
děti z Kuksu a okolních vesnic zapojit,
aby dělaly sport a byly aktivní. Na jaře
se uskuteční také společný výlet.
Závěrem lze napsat, pokud bude mít
v budoucnu, ať už z mužů či dětí, někdo
zájem fotbal v Kuksu zkusit, tak budeme rádi, když se nám ozvete.
Více informací naleznete na našich
webových stránách:
www.jiskrakuks.webnode.cz.
Tomáš Roman

Problém
toulavých
koček
Koncem turistické sezóny jsme byli
nuceni v obci řešit situaci toulavých
koček, které se zdržovaly poblíž místní
hospody. Ta jim nyní s mimosezónním
omezením provozu přestala poskytovat zázemí a kočičky zůstaly napospas
svému osudu. Depozita a jiné organizace, které pomáhají opuštěným
a toulavým kočkám, jsou přeplněné
a naše prosby a snaha o umístění koček do adoptivního domova byly také
neúspěšné. Proto po zjištění, že je
mezi kocoury i kočička, jsme dospěli
k rozhodnutí, že by bylo vhodné tuto
kočičku „bez domova“ kastrovat na
náklady obce a předejít tím nekontrolovatelnému množení. Kočičku se
nám podařilo bez problémů odchytit, odvézt na kastraci a následná rekonvalescenční péče po zákroku také
proběhla bez problémů. Následně se
kočičky ujali místní občané, kteří jí poskytli láskyplný domov. O zbývající kocoury se starají občané Kuksu, kterým
tímto moc děkujeme.
Barbara Faltysová

Šipkaři z Kuksu – Bombarďáci
Skončil nám rok 2018, a tak bych vás
chtěl informovat o tom, co se loni odehrálo ve steelových šipkách U Fanánka
ve srubu.
V roce 2018 jsme měli dvě mužstva
A a B. Mužstvo A skončilo v lize na
prvním místě, kde si zajistilo účast na
ﬁnále mistrovství republiky v Praze.
Mužstvo B odehrálo letos svoji první
sezonu a umístilo se na krásném čtvrtém místě.
Na mistrovství republiky jelo naše
mužstvo A, ve složení hráčů: Sedláček
Karel – „Zlej Kája“ (reprezentant ČR,
několikanásobný MČR, 2x hrál Lakeside World Darts BDO a teď byl na World
PDC Championship, kde zahrál výborné šipky, ale bohužel to nestačilo na
postup do druhého kola), Drtil Pavel
(reprezentant ČR a mistr Evropy), Dlab
Josef, Mertlík Jiří, Davídek Antonín, Benecký Roman (ME – kategorie junior),
Hejl Josef, Špaček Radim a kapitán Vaisar Zdeněk.
V Praze se nám dařilo, a tak jsme se
celým turnajem „proházeli“ až do ﬁnále. Ve ﬁnále nás čekal velice těžký
soupeř z Hradce Králové – Steel Lions.
Tento tým jsme porazili a stali jsme se
mistry ČR v družstvech. Díky, chlapáci!
Další pěkná akce byla v Polsku, kde
se konal evropský turnaj Polish Open
v Polici – kousek od Štětína. Tam z našeho mužstva skvěle zahrál Antonín
Davídek, který se umístil na pěkném
9. místě. Ale tím bych nechtěl určitě
urazit další naše borce, hráli skvěle,
ale soupeř byl o chloupek lepší.

Další větší akce byla v Praze, kde se
odehrálo mistrovství Evropy Czech
Open v Praze. Na tento turnaj se sjelo
přes 900 hráčů a hráček z celé Evropy. Konkurence byla opravdu veliká
s účastí hráčů BDO. Svým skvělým výkonem náš Zlej Kája (Sedláček) tento
turnaj vyhrál. Velká gratulace.
Na podzim nám začala nová sezóna.
Pro velký zájem hráčů jsme založili další mužstvo C. Naše základna se
nám tedy rozšířila již na 28 hráčů.
Tím bych chtěl poděkovat všem hráčům za skvělou sezónu, Jiřímu Mertlíkovi za hrací místo, sponzorům (David
Melichar Vf-electric , Cinkili, e-šipky)
a obecnímu úřadu v čele s Jiřím Beranem za podporu.
A samozřejmě i hráčům, kteří se zasloužili za naše hrací místo, které láká
hráče z celé republiky.
Tímto bych chtěl pozvat všechny šipkařské a nešipkařské nadšence, kteří si
chtějí vyzkoušet krásu steelových šipek
nebo jen poznat naši šipkařskou rodinu.
Zdeněk Vaisar a tým Bombarďáků Kuks

Informace z obecního úřadu

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
2. 3. 2019 / od 20:00 h / obecní hospoda
Obecní ples
Hraje pan Chytráček. Rezervace vstupenek: 724 113 319, paní Pejchalová.
3. 3. 2019 / odpoledne / obecní hospoda
Dětský karneval
10. 3. 2019 / v obecní hospodě
Oslava Mezinárodního dne žen

Dotace
Obec Habřina byla úspěšná se žádostí
o poskytnutí dotace na zpracování projektové dokumentace na zokruhování
stávajícího vodovodu a kanalizace v části obce mezi Racochovými a Bouzovými
z dotačního programu Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou
vodou a odvádění odpadních vod Královéhradeckého kraje, když na projektovou dokumentaci obdržela 198.000 Kč,
které činí 73 % předpokládaných nákladů. Dojde tak k odstranění jednoho ze
slepých ramen vodovodu a kanalizace
a zlepšení kvality pitné vody.
Kuchyňské tuky a oleje
Obec Habřina tímto žádá občany, aby
nevylévali použité kuchyňské oleje
a tuky do odpadu, ale aby využili k jejich sběru zvláštní červenou popelnici
umístěnou u ostatních kontejnerů na
tříděný odpad u obchodu. Použité oleje a tuky se do popelnice odkládají nalité v pevně uzavřené PET lahvi. Zamezí
se tak zanášení odpadů a kanalizace.
Bioodpad
Kontejner na bioodpad bude u obecního skladu umístěn znovu od 1. 4. 2019.

Obecní hospoda
V současné době probíhá rekonstrukce obecní hospody (výměna oken, výloh, dveří, oprava podlah a zdí, rekonstrukce topení atd.). Od poloviny února
obecní hospoda znovu nabízí možnost
uspořádání oslav, srazů, setkání apod.,
a to včetně zajištění jídla a nápojů.
Bližší informace u paní hostinské na
tel.: 774 864 070.
Masáže
V prostorách obecního úřadu poskytuje kvaliﬁkovaná masérka regenerační
a rekondiční masáže. Pro více informací a objednání se kontaktujte p. Pejchalovou na tel.: 774 864 070.
Knihovna
Obecní knihovna v Habřině na obecním úřadě má otevřeno každé úterý
od 18:00 do 20:00 hodin, po domluvě
i v jiný čas. Nabízí zapůjčení beletrie,
povinné školní četby i odborné literatury. Knihy jsou čtyřikrát ročně obměňovány a doplňovány. Díky meziknihovním výpůjčkám zajistí knihovna nejen
pro žáky a studenty literaturu z vědecké knihovny a jiných velkých knihoven.
Hana Vránová

Odhalení pomníku ke 100 letům republiky
V neděli 28. 10. byl v obci Habřina odhalen pomník od sochaře MgA. Ondřeje Sklenáře připomínající 100. výročí
vzniku samostatného československého státu. Pomník má být nejen připomenutím významné události v českých
dějinách, ale zejména poděkováním
těm, kteří se o vznik republiky zasloužili. Během slavnosti vystoupil pěvecký
sbor Jaromír, historik Mgr. Miloš Buroň
a pomník byl posvěcen papežským
prelátem Mons. Josefem Sochou. Po
odhalení pomníku zástupci obce položili věnec u Pomníku padlých v I. světové válce na obecním hřbitově. Obec
Habřina tímto děkuje všem dobrovolníkům z řad občanů Habřiny za pomoc
s organizací slavnosti.
Foto: Luděk Skořepa
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Rozsvícení stromečku
a požehnání vlajky a znaku
HŘIBOJEDY
Obecní úřad Hřibojedy
Starosta:
Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M.
Adresa: 544 01 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

O prvním adventním víkendu v sobotu
1. prosince 2018 jsme se sešli u kapličky v Hřibojedech, abychom v této
sváteční době požehnali a uvedli do

života nové symboly naší obce – vlajku
a znak. O vlajce a znaku jsme psali již
v minulém čísle. A tak jen pro upřesnění: symboly, které jsou vyobrazeny
na vlajce i znaku, jsou dva hřiby v přírodních barvách jako odkaz „Malých
a Velkých Hřibojed“ v zeleném poli.
Dělí je bílá vlnovka jako symbol potůčku, který celou obcí (Hřibojedy
i Hvězdou) protéká dále do obce Dubenec. Dále je v modrém poli vyobrazena bílá šesticípá hvězda, jako znak
původně samostatné obce Hvězda.
Ta získala pojmenování podle dřevěného krytu bývalého mlýna čp 2 na
Hvězdě. Po krátkém vystoupení dětí
a pana starosty požehnala symbolu
i vlajce obce paní farářka Eliška Zapletalová z náboženské obce Církve
československé husitské ve Velkém
Vřešťově.
Renata Dlouhá

SDH Hřibojedy
Hasiči se dne 26. 10. vydali na výlet do
Hradce Králové, kde navštívili stanoviště Hasičského záchranného sboru.
Profesionální hasiči představili svoji
práci a ukázali jim související techniku.
Vyzkoušeli si přenos zraněného ve vakuových nosítkách. Profesionální hasiči upozornili děti, jakým nebezpečným
hrám by se měly vyhnout a připomněli
základní pravidla, jak se chovat v případě, když dojde ke krizové situaci. Děti
si mohly vyzkoušet, jak přivolat pomoc
a co vše je potřeba nahlásit při telefonování s dispečerem při vzniku požáru.

Hasiči v Račicích nad Trotinou
ani na podzim nezaháleli
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

Kalendář akcí
15. 2. 2019 / od 20:00 h / sál hostince
U Střelce / Hasičský ples
SDH Račice nad Trotinou vás zvou na
tradiční hasičský ples. K tanci a poslechu hraje skupina UNI DUO.
23. 2. 2019 / od 14:00 h / sál hostince
U Střelce / Dětský maškarní bál
SDH Račice nad Trotinou zve všechny
děti na dětský maškarní bál.
9. 3. 2019 / od 14:00 h / sál hostince
U Střelce / Turnaj ve stolním tenise
TJ Sokol Račice nad Trotinou vás zve
na turnaj ve stolním tenise.
13. 4. 2019 / od 18:00 h / sál hostince
U Střelce / Posezení s Hradeckou cimbálovou muzikou

Podzim je u Jednotky SDH Račice nad
Trotinou již tradičně orientován na
školení. Členové jednotky se od září
pravidelně scházejí ve výukové místnosti, kde probírají druhou polovinu
povinných témat školení a dále jej doplňují o témata, kterými rozšiřují své
znalosti. Jedná se zejména o místní
znalost, zdravovědu, znalost obsluhy
technických prostředků a podobně.
Na základě domluvy se doplnily klasické pondělky i o jeden celý den školení, a to 28. 9. 2018, kam se veliteli
podařilo vedle školení radioprovozu,
místní znalosti a technického školení
jednotky, zařadit také taktické cvičení,
kde hasiči v rámci jednotky vyzkoušeli
dálkovou dopravu vody od požární nádrže ke stodole za obecním hostincem
„U Střelce“. Na sacím místě byla umístěna PS12, dále bylo nataženo dopravní vedení v délce 300 m, které vedlo
k požární stříkačce PH ALFA 2 (podařila
se nám získat díky dotaci), následovalo
útočné vedení k vlastní stodole. Toto
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Matěj zatím
dárce nenašel
LIBOTOV
Obecní úřad Libotov
Starosta: Filip Kraus
Adresa: Libotov 80,
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Telefon: +420 728 993 219
E-mail: obec.libotov@tiscali.cz
Fb: www.facebook.com/libotov
www.libotov.cz
Úřední hodiny Po: 18:00–19:00 h

Kalendář akcí
2. 3. 2019 / Den seniorů
9. 3. 2019 / Den žen
30. 4. 2019 / Pálení čarodějnic

Lesy a zase ty lesy
Po strastiplných rocích útoků kůrovce na smrky ztepilé v obecních lesích
jsme na podzim mysleli, že již máme
hotovo. Ne vyhráno, protože jsme boj s
kůrovcem prohráli, ale hotovo – napadené stromy byly vytěženy a vyvezeny
z lesa. A před námi měl být úkol obnovy vykácených pasek a lesa jako celku.
Také jsme to tak i zahájili, a to podzimní
brigádou na vyžínání nových dubových
oplocenek „pod chatou“ a „u vojáků“.
Vyžínání proběhlo velice úspěšně a vysoké procento stromků přežilo jejích
první a velice suchý rok. Tímto děkuji
všem zúčastněným na brigádě.
Ale nic není tak jednoduché, jak by
mohlo být. Při listopadové obchůzce

Jaký byl uplynulý rok 2018
Jsou za námi příjemné podzimní akce
v podobě vázání adventních věnců, rozsvěcení vánočního stromku, mikulášské nadílky a turnaje ve hře „Člověče,
nezlob se!“. Nám už zbydou pouze pěkné vzpomínky na tyto úspěšné akce.
Nyní se už ale můžeme věnovat dalším
skvělým záležitostem v podobě turnaje
v šipkách, hasičského plesu, dětského
maškarního bálu a v neposlední řadě je
z jara pozvána do sálu obecního hostince „U Střelce“ Hradecká cimbálová
muzika, jejíž vedoucí Pavel Maťátko
bydlí v naší obci. Na tento mimořádně
vyvedený první ročník bude navazovat
ročník druhý. Tímto srdečně zveme

cvičení bylo velice úspěšné a jednotka si ověřila, že je i bez cisternového
vozidla schopna efektivně zasáhnout
na všechny budovy v obci. Po ukončení cvičení následovalo vyhodnocení
a řešila se možná vylepšení průběhu
zásahu.
Další velkou a již tradiční podzimní
akcí je účast na projektu 72 hodin, kterou celorepublikově pořádá a zaštiťuje
Česká rada dětí a mládeže. V letošním
roce jsme zvelebovali obec. Tentokrát
se dosazovaly smrčky a thuje na sportovišti, obnovila se zeleň v okolí Švehlova pomníku, dosazovaly se nové ovocné stromky místo zaschlých, sázely se
nové hrušně u cesty na „Horka“ a vysazovaly se nové břízky ve „Zlodějské
ulici“. Tímto bych chtěl poděkovat obci
Račice nad Trotinou za podporu a pozvání na oběd pro všechny pracanty.
Malou odměnou bylo pro všechny oblíbené projektové tričko.
Libor Machek
velitel

18. 5. 2019 / Volejbalový turnaj

obecních lesů bylo bohužel zjištěno
i napadení modřínů opadavých. Napadených stromech se nenachází jen
kůrovec (lýkožrout modřínový), ale
také tesařík (tesařík korový). Toto zjištění bylo okamžitě konzultováno s revírníkem Ing. Romanem Fričkem a bylo
dohodnuto další kalamitní kácení.
Na popud tohoto zjištění se okamžitě
sešel výbor životního prostředí obce
Račice nad Trotinou, aby zjistil rozsah
kalamity a naplánoval její řešení. Tudíž
nás vedle plánované jarní výsadby borovic a rozšíření oplocenky „pod chatou“ čeká i zimní kalamitní těžba.
Libor Machek
člen výboru životního prostředí

Druhou zastávkou byla letecká záchranná stanice v Hradci Králové. Zde si děti
mohly prohlédnout záchranářský vrtulník. Zážitek to byl nejenom pro děti,
ale i pro rodiče. Všichni si však přejeme,
abychom tento stroj nepotřebovali ve
skutečnosti. Další zastávkou byla návštěva Planetária v Hradci Králové.
Na dalším tréninku hasiči přivítali skupinu Systema Trutnov, z. s., která připravila rozsáhlou ukázku spojenou
s praktickou výukou všech dětí na nebezpečné případy, se kterými by se
mohly ve svém životě potkat. Jedná se
o šikanu, pokus o únos či útok psa. Šlo
o blok praktické výuky sebeobrany.
Vlasta Machačová

Běžkařské
stopy v regionu
Nastává období, kdy můžeme čekat,
že se i my v nižších polohách dočkáme
sněhové nadílky. Pokud bude množství
sněhu dostatečné, můžete se opět těšit na upravené běžkařské tratě v okolí obcí Libotov, Dubenec, Doubravice,
Lanžov a dalších. Úpravu tratí bude
provádět pan Martin Antoš ze Zálesí
na základě DPP se zainteresovanými
obcemi. Aktuální informace najdete
na webech obcí a jejich FB proﬁlech,
ucelené informace o možnosti lyžování
v regionu na portále Kralovedvorsko.cz.

V dubnu roku 2018 proběhla v Miletíně
za spolupráce několika obcí z našeho
mikroregionu akce „Matějova šance na
život“, která měla za cíl najít vhodného
dárce kostní dřeně pro třináctiletého
Matěje Kučeru z Miletína. I přesto, že
se na této akci do registru dárců kostní
dřeně zapsalo přes 700 nových dárců,
což bylo zaneseno i do české knihy rekordů a kuriozit, nepodařilo se zatím
vhodného dárce pro Matěje najít. Nalezení vhodného dárce je pro Matěje,
kterému byla diagnostikována leukémie, jedinou šancí na uzdravení. Úsilí
Matějova otce tak pokračuje dál. Ani
my tedy nebudeme v naší snaze o pomoc polevovat a na některé z akcí roku
2019 v Libotově uspořádáme další nábor dárců kostní dřeně. Dle předběžné
dohody to bude během dětského dne
konaného 1. června 2019.
Podrobné informace se včas dozvíte
v průběhu jara.
Mgr. Filip Kraus
starosta obce Libotov

Inzerce

Ing. Lukáš Backa: +420 777 232 821
Michaela Hrubá, DiS.: +420 777 148 021

všechny ze širokého okolí. Tyto akce
se nám daří společnými silami zdárně
organizačně zvládat za přispění našich
organizací, tj. SDH Račice nad Trotinou
a TJ Sokol Račice nad Trotinou.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem
lidem v těchto spolcích za nemalé úsilí
spojené s chystáním akcí, protože bez
jejich vydatné pomoci by nebylo možné
je zorganizovat. V průběhu měsíce září
se nám také podařilo na místě starého
dosloužilého dětského hřiště zrealizovat stavbu nového krásného dětského
hřiště, které již slouží našim dětem.
Marcel Mouček
předseda kulturního výboru

ODBORNÉ PORADENSTVÍ
A PRODEJ INDIVIDUÁLNÍCH
BRÝLOVÝCH ČOČEK
VYROBENÝCH PŘÍMO NA MÍRU
dioptrické brýle ● sluneční brýle ● kontaktní čočky
měření zraku ● opravy ● doplňkový prodej
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Předvánoční akce v obci

ZALOŇOV
Obecní úřad Zaloňov
Starosta: Jaroslava Svobodová
Adresa: Zaloňov 46, 551 01 Jaroměř
Telefon: +420 491 812 909
E-mail: ou.zalonov@cmail.cz
www.zalonov.cz
Úřední hodiny
St: 17:00–19:00 h

Kalendář akcí
15. 2. 2019 / 20:00 h / kulturní dům Zaloňov / Country bál
Pořádá ČSŽ.
březen 2019 / Dětský karneval
Místo konání a datum upřesníme.
březen 2019 / kulturní dům Zaloňov
Maškarní ples
Pořádá SDH, datum upřesníme.

Nové vedení
obce Zaloňov

V měsíci listopadu se konalo vítání občánků, kdy jsme do života slavnostně
přivítali šest dětí: čtyři děvčátka a dva
chlapce.
Rozsvícením stromečku na dětským
hřišti v Zaloňově byla zahájena první
adventní neděle. Společně s občany
jsme ustrojili stromeček. Popíjení sva-

řáčku a ochutnávka cukroví patří již tradičně k této adventní neděli. V kostele
zahrála děvčata na hudební nástroje vánoční koledy, kroužek dětí z naší obce si
také připravil krásný vánoční koncert za
doprovodu klavíru. Děvčata a děti trpělivě cvičily celý měsíc, potěšily a vytvořily
vánoční atmosféru s velkým ohlasem.

Hubertova
jízda 2018

Plánované
investice

Dne 13. října se v Zaloňově konala tradiční Hubertova jízda, kterou pořádal
Spolek přátel koní Zaloňov. Sešlo se 34
sedlových koní a pět vozů. Projížďka za
symbolickou liškou vedla kolem Nové
Ameriky na Kuks, přes Brod a Heřmanice
zpět do Zaloňova. Počasí se opravdu vydařilo, takže mohla být letošní jezdecká
sezóna skutečně slavnostně ukončena.

Revitalizace rybníka ve Rtyni by měla
být realizována na začátku března
2019. Dotace z Ministerstva zemědělství byla vypsána a podána, čekáme
na rozhodnutí o přidělení této dotace.
Výstavba chodníku ve Vestci se také
plánuje, pokud bude dokončen projekt, ihned začne jeho realizace.
Obec vypsala výběrové řízení na projekt víceúčelového hřiště v Zaloňově.
Realizace je plánovaná na rok 2020.
Občanům z naší obce a kolegům
z Hustířanky přeji mnoho zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů
v novém roce.
Jaroslava Svobodová
starostka obce

Proběhlé akce

Halloween v zoo
ČČK pořádal dne 3. 11. 2018 zájezd do
dvorské zoologické zahrady, kde probíhala halloweenská akce pro děti v podobě dlabání dýní.

V měsíci říjnu se konaly volby do zastupitelstev obcí. Pan Karel Havelka
a MVDr. Lenka Němcová dále již nekandidovali a ukončili svoji působnost
v zastupitelstvu. Do funkce starostky
byla zvolena paní Jaroslava Svobodová
a do funkce místostarosty pan Jiří Dohnal a pan Miroslav Grmela.

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

Setkání důchodců
Dne 19. 10. 2018 pořádal obecní přad
pro seniory posezení v hostinci u Svobodů. Bylo připraveno pohoštění
a k poslechu zahrála country kapela
z Jaroměře.
Drakiáda
Dne 20. 10. 2018 pořádal Sokol Drakiádu. Počasí neskonale vyšlo, takže
si to děti náležitě užily. Na závěr akce
byly rozdány ceny za účast a opekly se
buřty.

Kalendář akcí

Celkem 210 účastníků závodu vyběhlo
v sobotu 5. ledna 2019 na zimní tratě nového charitativního závodu na
10 a 5 km, a přispělo tak startovným
k výsledné vybrané částce 48.000 Kč,
která bude použita na pořízení bazénu do Dětského domova se základní
speciální a praktickou školou v Jaroměři.
Běžecký charitativní závod Zaloňovská desítka má tak za sebou první ročník, a to dle výsledků a reakcí závodníků více než vydařený. Závod pořádal
spolek SDH Zaloňov a jejich přátelé,
na ﬁnální vybrané částce se podílela
i řada sponzorů.
Trasa hlavního závodu na 10 km, které se účastnilo 126 běžců, měla start
u kulturního domu v Zaloňově a vedla
první 2 kilometry skrz Vestec po asfaltové cestě, aby se pak napojila na lesní cestu. Dále si již běžci užívali pouze
běh lesem a dokonce i Braunovým
betlémem a po naučné stezce. Zhruba v polovině trati se běžcům nabízelo
občerstvení teplým čajem. Nejrychleji

Přání do nového roku z OÚ
Úspěšný vstup do nového roku 2019, všechno dobré, pevné zdraví, mnoho osobních a pracovních úspěchů přeje zastupitelstvo obce Hořenice.

HANKŮV DŮM, MKZ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Dny
R. A
.

JAZZ A SWING
Dvo
rske

26. 2. 2019, HANKŮV DŮM

ho

ONDŘEJ HAVELKA
A JEHO MELODY MAKERS
Rapsódie v modrém pokoji aneb G. Gershwin a J. Ježek - dva muži mezi nebem a jazzem

6. 3. 2019, HANKŮV DŮM

22. 2. 2019 / od 20:00 h / hostincec
U Svobodů / Babský bál
ČČK pořádá tradiční akci s bohatou
tombolou. Hraje p. Chytráček.

DIVADLO V ŘEZNICKÉ

Dětský karneval
Termín bude ještě upřesněn.

PETR KROUTIL, HOT SISTERS a CHUCK WANSLEY

ZAVŘETE OČI, SWING PŘICHÁZÍ

Lesk a
hvězd Barrandova. Adina - Lída - Miloš Havel –R. A. Dvorský.
To vše za doprovodu swingových písní, které podtrhují atmosféru tehdejší rozporuplné doby.

22. 3. 2019, HANKŮV DŮM

SWINGOVÁ TANČÍRNA
ORIGINAL VINTAGE ORCHESTRA
Špičkový swingový orchestr zahraje k tanci i poslechu swing 20. a 30. let i originální a energické
úpravy slavných moderních písní v dobovém stylu

Mikulášská nadílka
Dne 8. 12. 2018 proběhla na Tvrzi mikulášská nadílka. Děti si nejdříve mohly
vyrobit vlastnoruční ozdoby na stromeček a poté přišli na řadu Mikuláš s čerty
a andělem. Kniha hříchu odhalila prohřešky dětí, ale ty slíbily, že všechny
svoje hříchy napraví. Dětem byly rozdány balíčky s mlsotami a ovocem.

Zprávy z OÚ
Ke konci roku 2018 byl schválen rozpočet obce na rok 2019. V letošním roce
je plánovaná výstavba nového přechodu pro chodce před budovou obecního
úřadu a chodníku k rodinným domům
u silnice I/37. Další plánovanou investicí je vyasfaltování účelové cesty zvané
Pěšinka a její protažení až k rybníčku.
Po dlouhých letech skončil v budově
úřadu prodej zmrzliny. Z uvolněných
prostor plánujeme vybudovat nové zázemí obecního úřadu včetně zasedací
místnosti, které tolik chybělo.
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těchto 10 km zaběhl s číslem 119 Kratochvíl Miloš z Pardubic, a to v čase
0:39:23,68. První žena – Jana Klinecká z Hlinska – za ním zaostala téměř
o 10 minut s časem 0:49:19,43.
Pětikilometrová trať přilákala na start
opět u kulturního domu v Zaloňově
celkem 84 zájemců. Vedla okolo zemědělského družstva rovnou do lesa,
kde byla tratě část společná s desítkou. Trať byla méně náročná díky
mírnému stoupání, které navíc měli
za sebou běžci na začátku, a druhá
část závodu tak byla z mírného kopce rychlejší. Mezi muži byl na této trati
nejrychlejší Tomáš Mocek z Pardubic s časem 0:20:25,75, mezi ženami
opět zvítězilo město Pardubice v zastoupení Michaely Pajorové s časem
0:26:35,46.
Více informací a fotograﬁí z akce najdete na www.zalonovskadesitka.cz nebo
na webu mediálního partnera akce
kralovedvorsko.cz a jaromersko.cz.
Kateřina Sekyrková
Foto: Zalonovskadesitka.cz

Inzerce

Rozsvícení vánočního stromečku
Sokol pořádal 1. 12. rozsvícení stromečku. Děti ozdobily stromeček svými
ozdobami a přáníčky. Za zpěvu koled,
vůně čaje a svařáku čas plynul a po setmění došlo k rozsvícení stromečku.

Úřední hodiny
Po: 15:00–18:00 h, St: 15:00–16:00 h

Zaloňovská desítka pomohla
dětem z dětského domova

Zájezd na muzikál
ČČK pořádal dne 27. 10. 2018 zájezd
na muzikálovou komedii Sugar do divadla Na Fidlovačce v Praze. Muzikál
vznikl na základě legendárního ﬁlmu
Někdo to rád horké s Marilyn Monroe.

Novoroční lampiónový průvod
Pravidlem pro přivítání nového roku se
stal Novoroční lampiónový průvod, který prošel obcí a byl zakončen u stromečku. Na závěr akce byl připraven přípitek
a ohňostroj. Pořadatelem byl Sokol.
Šnábl Stanislav
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23. 3. 2019, HANKŮV DŮM

POCTA R. A. DVORSKÉMU
BIG BAND DVORSKÝ
VÁCLAV MAREK
& HIS BLUE STAR
ČERNOBÍLÉ PÍSNIČKY

11. 4. 2019, KRČMA STARÝ PIVOVAR

THE CRACKED COOKIES

Marie Dubus, Marie Ruby a Jitka Štěrbáková česko-francouzské
vokální trio zahraje melodie v
melodie ve vlastních aranžích

26. 4. 2019, KRČMA STARÝ PIVOVAR

PETR STRÁNSKÝ & EKG JAZZ
Jana Stráská – housle, Petr Stránský – trubka, Petr Mádle

Mediální partner Český rozhlas Hradec Králové

w w w. h a n k u v- d u m .c z

WWW.HUSTIRANKA.CZ

Rozsvícení
stromečku

Staročeské Vánoce

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

Kalendář akcí
2. 2. 2019 / Hustířany / Soutěž o nejlepší
bramborový salát
9. 2. 2019 / Hustířany / Hasičský ples
10. 2. 2019 / Hustířany / Dětský karneval
16. 3. 2019 / Hustířany
Sousedské posezení
Pořádá Jezdecký klub Hustířany.
14. 4. 2019 / Květná neděle
27. 4. 2019 / Jezdecké skokové závody
Pořádá Jezdecký klub Hustířany.
30. 4. 2019 / Velichovky i Hustířany
Pálení čarodějnic
Výstava obrazů, fotograﬁí a jiných uměleckých děl našich šikovných spoluobčanů (datum bude upřesněno).

Ve dnech 1. a 2. prosince 2018 proběhla v „hustířanské klubovně U Potůčku” výstava na téma STAROČESKÉ
VÁNOCE. Hosté, kteří nás poctili svou
návštěvou, čekala světnička provoněná skořicí, které dominoval třímetrový ozdobený smrk, vedle jehož kmenu stály zachovalé hračky, s nimiž si
kdysi hrávali naše babičky a dědečkové.
Na výstavě nechyběl ani dobově prostřený štědrovečerní stůl, nachystaný
ke sváteční večeři. Na štědrovečerním stole byly pro návštěvníky výstavy přichystány tradiční vánoční pochoutky: vánočky, pučálka, bábovky,
vánoční kuba, houbovník–hubník, pečený vrkoč, bramborové placky, křížaly i oříšky.
Nádherné loutkové divadlo vypůjčené od Z. Šedivce doplnilo výstavu
betlémů, kterých byla opravdu velká
škála od dřevěných přes papírové až
po voskové. Za tyto mnohokrát děkujeme paní A. Holínské. A nejen za
betlémy, ale i za perfektní přednášku
k tématu Vánoc, jejich tradic a zvyků.
V programu výstavy nebylo zapomenuto ani na děti. Ty si v dílničkách,
které pro ně byly připraveny, vyzkoušely zdobení perníčků, vystřihování

Co se děje ve velichovské
školičce
My, učitelé, počítáme rok spíše na pololetí. A tak nyní máme za sebou teprve necelý půlrok a dalších šest měsíců
před námi, než skončí náš (školní) rok.
Nejen pro mateřinku ve Velichovkách
je začátek školního roku pokaždé náročný. Společně s rodiči máme snahu
a spolupracujeme na tom, aby přechod dětí z rodiny a jejich pobyt v mateřské škole byl pro ně co nejméně
náročný. Je pro nás velkou výhodou,
že dění a akcí ve školce se zúčastňují
i jejich mladší sourozenci. Po přechodu do MŠ tak již znají prostředí školky i paní učitelky a většinou se zde
potkávají i s některými kamarády ze
sousedství.
Během roku pořádáme mnoho akcí
pro rodiče a jejich děti. Některé jsou
již tradiční a pravidelně každý rok
je zařazujeme do plánovaných aktivit (např. rodinný postřehový závod,
dlabání dýní). Vyzdobené dýně využíváme dále při další plánované akci
– Putování za sv. Martinem, kdy děti
seznamujeme s původem tradice tohoto svátku. Součástí je vystoupení
dětí mateřské školy, světýlkový průvod obcí a příjezd Martina na bílém
koni do obce. Spolu s rodiči připravujeme každoročně vánoční vystoupení
dětí ve velichovském kostelíčku. Adventní koncert dětí z místní základní
a mateřské školy má několikaletou
tradici a v letošním roce se koná již po
sedmnácté.
Stálými a velmi oblíbenými v naší
mateřské škole jsou společné výlety rodičů a dětí. Určitě se nejedná
o úplně všední aktivity školy, ale pro
nás, a také podle ohlasů i pro rodiče,
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to jsou aktivity velmi oblíbené. Před
několika dny se rodiče a děti zúčastnily vánočního programu na zámku
Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. V předchozích letech to byl třeba
zámek Potštejn, vánoční Ratibořice,
obora v Častolovicích nebo peklo Čertovina. Nejvíce očekávanými jsou ale
tajné celodenní výlety ke Dni matek
a posledních pár let na přání tatínků
i tajný výlet ke Dni otců. Cestujeme
autobusem i vlakem a navštívili jsme
společně mnoho krásných míst i ve
vzdálenějším okolí. Letos jsme s tatínky vycestovali do Bozkovských jeskyní
a rozhlednu Kozákov. V minulých letech třeba na sportoviště v Havlovicích a nedalekou zříceninu Vízmburk
nebo do lanového centra na Stříbrném rybníku u Hradce Králové. S maminkami jsme cestovaly vlakem do
Semil a šly Riegrovou stezkou podél
Jizery anebo pěšky ze Sobotky na
hrad Kost a naučnou stezkou Plakánku zpět do Sobotky. Překrásný výlet
byl i díky slunečnému počasí před pár
lety na zámek a zříceninu Potštejn, do
obory a na zámek Žleby nebo do Českého ráje na hrad Trosky a do muzea
panenek.
Pro letošní školní rok již máme tajné cíle výletů naplánovány. Tak zbývá snad už jen přání pro nás všechny
a nemusí se týkat pouze našeho cestování: popřejme si především pevné
zdraví a hodně sil, abychom zvládli
všechny cesty, které na nás v novém
roce 2019 čekají a abychom se z nich
vždy vrátili bezpečně zpátky domů.
Monika Jirková
MŠ Velichovky

a lepení andílků, zdobení borovicových a smrkových šišek. Vytvořené
předměty si děti odnesly domů, aby
si jimi mohly ozdobit svůj stromeček. U dílniček nechyběla ani děvčata ustrojená do červeno–bílých krojů,
které připomínaly opravdové staročeské Vánoce.
Výstava byla dne 2. prosince 2018 ve
12:00 hodin zakončena vyhlášením
soutěže o nejchutnější domácí vánočku, které se zúčastnilo celkem osm
soutěžících. Uplést vánočku a zachovat její tvar při následném pečení není
vůbec jednoduché, a proto si vážíme
každého, kdo se soutěže zúčastnil!
Návštěvníci svým hlasováním rozhodli o nejchutnější vánočce a jako první
se umístila slečna Anežka Jelínková.
Druhé místo o pouhý bod obsadil
Martin Hanuš a třetí místo obsadila
Zuzana Spěšná. Gratulujeme!
Tímto bychom rády poděkovaly nejen
všem, kteří se na realizaci výstavy i jejím průběhu podíleli, ale i těm, kteří
akci podpořili svou účastí i ﬁnančním
příspěvkem.
Pořadatelé akce: Petra Jelínková
a Jana Tulaková pod záštitou obce
Velichovky–Hustířany.
Jana Tulaková

Volby do
zastupitelstva
obce
Loňské komunální volby, které se
konaly 5.–6. řijna 2018), slibovaly již
před svým začátkem velmi zajímavý
a napínavý průběh, a to především
proto, že v naší obci vznikly po dlouhé
době 3 volební strany. Z tohoto důvodu se pak očekávala veliká volební
účast, která se nakonec bezezbytku
potvrdila (73,09 %).
Obec Velichovky má 13 zastupitelských křesel, a tak bylo zajímavé sledovat, jak tyto volby dopadnou a zda-li některá ze stran získá nadpoloviční
většinu hlasů. Volby dopadly vítězstvím strany s názvem „Čas na změnu“ (7 mandátů). Následovala strana
„Za společnou obec“ (4 mandáty)
a strana s názvem „SNK – Velichovky“ (2 mandáty).
Starostou byl na ustavujícím zasedání
zvolen p. Jiří Lebedinský a nahradil
tak p. Josefa Karla, který vykonával
tuto funkci v obci dlouhých 26 let.
Místostarostou obce byl pak zvolen
p. Zdeněk Šedivec.
Nové zastupitelstvo, které se z více
než poloviny obměnilo, se pustilo
rychle do práce a schází se na veřejných zasedáních 1x za měsíc, kde
plánuje tyto schůze a v této četnosti
provozovat minimálně první půlrok
svého volebního mandátu.
Vedení obce chce být otevřenější
všem občanům, než tomu bylo doposud, a chystá spoustu akcí pro své
občany. Dále zřídilo facebookové
stránky obce a pokračuje v inovaci
webových stránek obce.
Jiří Lebedinský
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V sobotu 1. 12. 2018 se uskutečnila
dnes již tradiční předvánoční akce, a to
rozsvícení vánočního stromečku ve Velichovkách. Jedná se již o 4. ročník této
vánoční akce. V průběhu tohoto večera
vystoupili se svými koledami Hustířanští koledníci. Poděkování pak patří společnosti KARSIT za zapůjčení kamionu,
který sloužil jako jeviště, a dále pak
všem, kteří se na organizaci této akce
podíleli. Konkrétně je nutné zmínit
hlavního organizátora akce p. Zdeňka
Šedivce, dále pak p. Luboše Stradiota
(ozvučení), Vladimíra Sršně (řidič kamionu) a rovněž i obsluhu v „zastávce“
(manželé Stolínovi a Jaroslav Šubrt ml.).
Jiří Lebedinský

Zpívání koled
Na Štědrý den po večeři kolem 21. hodiny se scházejí již několik roků občané
Hustířan u stromečku, aby si společně
s Hustířanskými koledníky zazpívali
koledy a popřáli si šťastné svátky.
Této milé akce se účastní většina obyvatel Hustířan, ale i řada přespolních.
V tomto roce nám počasí přálo, nepršelo, trochu přimrzlo a všichni se po
společně strávené hodině vrátili do
svých vytopených domovů, ke svým
stromečkům a nadílkám.

Vánoční
jarmark 2018
V sobotu 1. 12. 2018 zorganizovala Základní škola Velichovky ve svých prostorách „Vánoční jarmark“. Jednalo se
o velmi povedenou akci, kde bylo možné shlédnout krásné vánoční dekorace a spoustu dalších věcí, které se pojí
s Vánocemi. Stejně tak bylo možné si
tyto věci zároveň i zakoupit. Všichni
přítomní si akci pochvalovali a již teď
se těší na další ročník.
Jiří Lebedinský

Tímto Hustířanským koledníkům děkujeme nejen za tento koncert, ale i za
koncerty odehrané v adventním čase
v okolních obcích.
Petra Jelínková

Vystaven byl opět obecní dřevěný
betlém před zvonicí, ve kterém nově
přibyla hlava volka a osla. Podle starých betlémářů má totiž každý rok být
vystaveno něco nového, tak uvidíme,
zda se nám to podaří splnit.

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 domluvě až do 18 h a kterýkoliv
jiný den. Kancelář OÚ je v čp 36 (nad
hostincem), poskytujeme výpisy
CZECH-POINT (rejstříky, body řidičů),
vidimace a legalizace (ověříme podpis a dokumenty i o víkendu).
Knihovna Po: 17:00–18:00 h

Slovo starostky
Vážení čtenáři čtvrtletníku, dovoluji si
popřát vám všem hodně štěstí, zdraví
a úspěchů v novém roce.
Vraťme se však ještě do předešlého
roku a připomeňme si některé zajímavé události ve Vilanticích.
V neděli 25. listopadu jsme se opět po
roce sešli na předadventním koncertě v kostele na Chotěborkách. Zahrála
a zazpívala nám děvčata pod vedením
paní Martiny Zemkové. Návštěvníky
uvítali andílci nabízející voňavé perníčky a domácí vánočku. Malá výstava
betlémů a zdobení perníčků v bývalém
hostinci u paní Urbanové nám opět
připomněly, že advent je za dveřmi.

V pátek 30. listopadu jsme již tradičně
tvořili pod vedením paní Hedviky Novotné adventní věnce a další adventní
dekorace. Z její dílny pocházela i výzdoba na Chotěborkách.
V sobotu 8. prosince dopoledne proběhlo vítání nových občánků. Tentokrát jsme do obce uvítali tři chlapce:
Ondřeje, Tadeáše a Patrika. V obci tak
nyní máme 50 dětí do 18 let.
Mikulášská besídka proběhla v ten
samý den odpoledne. Mikuláš přišel
s andělem nadělit hodným dětem
dobroty za básničku nebo písničku,
i salto jsme viděli místo recitace.
V podvečerních hodinách proběhla
v tuto sobotu ještě výroční členská
schůze vilantických hasičů. Ti zhodnotili svoji celoroční činnost. Diskutovalo
se o hasičské práci a po dobré večeři
zhlédli na závěr členové a hosté ještě
přednášku o cestování po světě manželů Baudyšových.
Dagmar Jarošová
starostka
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Podzimní proběhlé akce v obci

HEŘMANICE

Dne 15. září 2018 byl celosvětový úklidový den a parta dobrovolníků z obce
včetně dětí se k celosvětovému úklidovému dni přidala a uklidila okolí cyklostezky i silnice v našich obcích. Množství sesbíraného odpadu, především
plastů, bylo velké.

Obecní úřad Heřmanice
Starosta: Miloš Innert
Adresa: Heřmanice čp13, 552 12
Telefon: +420 491 813 270
E-mail: obec.hermanice@quick.cz
www.obec-hermanice.cz
Úřední hodiny
St: 8:00–11:00 h a 14:00–18:00 h
Obecní knihovna v Obecním
úřadě Heřmanice
Po: 15:30–16:30 h
St: 15:00–17:00 h

Kalendář
akcí v obci
únor 2019
Vítání občánků
15. 3. 2019
Hasičský ples
Pořádá SDH Heřmanice.

Komunální
odpad
Možná jste již zaznamenali, že obec
Heřmanice stejně jako řada okolních
vesnic musela přistoupit ke zvýšení
poplatku za svoz komunálního odpadu. Dle provedené analýzy jsme zjistili,
že dosavadní poplatek nepokryje ani
náklady na likvidaci směsného komunálního odpadu. Aby obec zajistila odvoz veškerého odpadu včetně barevných kontejnerů, biomasy, stavebního
a neskladného odpadu, musela v minulých letech ročně navíc vydat z rozpočtu 50–100 tisíc Kč.
ČR chce postupně snižovat množství
odpadu, který skončí na skládkách.
Proto musí obce od roku 2019 zajistit,
aby se vytřídilo určité procento odpadu, které bude předáno k recyklaci.
V případě, že podmínku nesplní, zaplatí za uložení každé tuny odpadu na
skládce až čtyřikrát více. Pokud něco
nezměníme, bude v roce 2019 pro
naši obec splnění této podmínky velmi
na hraně a v roce 2020 ji již nesplníme
určitě.
Abychom zajistili splnění podmínky
vytřídění stanového procenta odpadu, pořídíme v příštím roce 8 nových
kontejnerů na papír a plasty (4+4 ks).
Dále se chystáme jednat se společností EKO-KOM o možnosti zapůjčení kontejnerů na kovové obaly.
Zároveň děkujeme, že využíváte kontejnery na jedlé tuky, které byly pořízeny za podpory Mikroregionu Hustířanka.
Výsledek je v rukou každého z nás.
Prosím, zamyslete se dříve, než hodíte svůj odpad do černé popelnice.
Opravdu není možnost jej zlikvidovat
i jinak, nebo ještě lépe nevytvořit odpad vůbec? Např. vhozením do barevného kontejneru, kompostováním
nebo snížením množství používaných
igelitových sáčků a tašek.
Markéta Jelínková
místostarostka obce

ZPRAVODAJ
MIKROREGIONU
HUSTÍŘANKA
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Dne 29. září 2018 proběhlo posezení
se sousedy spojené s ochutnávkou zabíjačkových dobrůtek.
Mateřská škola Heřmanice
V září se instalovaly na zahradu nové
herní prvky, na které dostala obec dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj
z programu Podpory rozvoje regionů.
Projekt „Bez hřiště to zkrátka nejde,
ke školce se hravě vejde“ byl podpořen částkou 269.684 Kč (cca 70 %).
Děti strávily poslední týden v září na
horách a od října, také díky hezkému počasí, mohly již naplno využívat
čtyřbokou věž ve tvaru pirátské lodě,
2 houpadla na pružině, vahadlovou
houpačku a nový kolotoč (starý nesplňoval bezpečnostní normy, tak byl demontován).

Mikuláš, čert a anděl a rozsvícení
stromečku
Letos hasiči připravili na ozdobení
a rozsvícení nový strom před kostelem do předem přichystané díry, kde
byla zabetonovaná trubka. V sobotu
1. 12. ozdobili strom světýlky a ozdobami vyrobenými v MŠ. Další ozdoby
si mohly děti přinést v neděli při mikulášské nadílce. Slavnostní rozsvícení
pak bylo v neděli 2. prosince v 17 hodin. Zároveň to odstartovalo příjezd
Mikuláše a anděla na kočáru taženém
koněm pana Vágnera. Mikuláš přivítal přítomné a zavolal na čerty, aby
také přišli a zkontrolovali, zda byly
děti hodné. Pak proběhla nadílka balíčků a vzhledem ke špatnému počasí (mrholilo) se přítomní brzy rozešli.
Příjemnou atmosféru pomohl navodit
reprodukovanou hudbou s koledami DJ Medy a hasiči nabízeli ve svém
stánku horkou medovinu a svařák pro
dospělé a sladký čaj pro děti. Akce se
zúčastnilo cca 50 dětí, takže můžeme
hodnotit jako vydařenou. Snad se z ní
stane pěkná tradice.
Dne 8. 12. 2018 SDH Heřmanice pořádal zájezd na adventní trhy do Drážďan.
Vánoční koncert v kostele
Druhý svátek vánoční k nám do kostela sv. Maří Magdalény opět dorazil
pěvecký sbor Jaromír pod vedením
p. Vlastimila Kováře z Jaroměře. Vánoční koncert začínal v 15 hodin a cestu si do kostela našlo asi 50 posluchačů, kteří vydrželi zimu a užili si starou
vánoční hudbu českých skladatelů.
Dobrovolné vstupné bude použito na
drobné opravy kostela.
Tříkrálová sbírka
V sobotu 5. 1. 2019 probíhala Tříkrálová sbírka, kterou zajistila obec Heřmanice a která probíhala ve všech obcích: Heřmanice, Běluň, Brod a Slotov.
Vybralo se 13.814 Kč, a přispělo tak
na nákup nového vybavení pokojů, zejména postelí klientů v Domově sv. Josefa v Žirči. Všem děkujeme.

Dne 13. října 2018 jsme přivítali nové
občánky – je nás o čtyři více!

Ani Alpatým nezahálel
V sobotu 13. 10. 2018 probíhaly alpastřelby ze vzduchové pušky,
10. 11. 2018 turnaj v prší, 8. 12. 2018
předvánoční bowling a 5. 1. 2019 novoroční pochod z Heřmanic do Kocbeře.
Markéta Jelínková
místostarostka obce

Inzerce

KALENDÁŘ AKCÍ
únor 2019 / Dubenec
Masopust vepřové hody
únor 2019 / Heřmanice
Vítání občánků
2. 2. 2019 / Dubenec / Hasičský ples
2. 2. 2019 / Hustířany / Soutěž
o nejlepší bramborový salát

2. 3. 2019 / Libotov / Den seniorů
3. 3. 2019 / Habřina
Dětský karneval
9. 3. 2019 / Dubenec
Dětský karneval
9. 3. 2019 / Libotov / Den žen

9. 2. 2019 / Hustířany / Hasičský ples

9. 3. 2019 / Račice n. T.
Turnaj ve stolním tenise

10. 2. 2019 / Hustířany
Dětský karneval

10. 3. 2019 / Habřina
Oslava Mezinárodního dne žen

15. 2. 2019 / Račice n. T.
Hasičský ples

15. 3. 2019 / Heřmanice / Hasičský ples

15. 2. 2019 / Zaloňov / Country bál
22. 2. 2019 / Hořenice/ Babský bál
23. 2. 2019 / Dubenec / Obecní ples

16. 3. 2019 / Hustířany
Sousedské posezení
29. 3. 2019 / Dubenec
Divadelní představení
„STARÉ POVĚSTI ČESKÉ“
13. 4. 2019 / Račice n. T.
Posezení s Hradeckou
cimbálovou muzikou

23. 2. 2019 / Račice n. T.
Dětský maškarní bál
březen 2019 / Zaloňov
Dětský karneval
březen 2019 / Zaloňov / Maškarní ples
2. 3. 2019 / Habřina / Obecní ples

14. 4. 2019 / Velichovky
Květná neděle
27. 4. 2019 / Velichovky
Jezdecké skokové závody

Podrobnosti naleznete u každé obce
Inzerce

KINO SVĚT
ve Dvoře Králové n. L. uvádí

v neděli 10. února 2019 od 17:30 hod.
předpremiéru české romantické komedie

LÉTO

S GENTLEMANEM
za přítomnosti režiséra JIŘÍHO ADAMCE
a dalších představitelů.
Program kina a rezervace on-line na
KINO-SVET.cz.

INVIA - Dvůr Králové n. L.
Vydavatel
Dobrovolný svazek obcí Hustířanka
Na Zátiší 1, 552 11 Velichovky
IČO: 70951594

Kontakty
Telefon: 491 880 270
E-mail: hustiranka@obecvelichovky.cz
www.hustiranka.cz

ZIMA 2018/2019

Inzerce: tel.: 602 308 878 (Sekyrková)
Periodicita: čtvrtletník
Náklad: 2100 výtisků
Registrace: MK ČR E 22949

Redakce a sazba
MEOB, s.r.o., tel.: 602 308 878
Tisk: Jaroslav Janeček – ARPA tiskárna
Uzávěrka dalšího čísla: 15. března 2019

WWW.HUSTIRANKA.CZ

