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podpořit a užít si pěknou sportovní 
podívanou. 

Dagmar Bittnerová
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MIKROREGIONU HUSTÍŘANKA – DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ podzim 2019

Jaké bylo letos léto?
Podle Českého hydrometeorolo-
gického ústavu se jednalo o jed-
no z nejteplejších letních období 
za historii sledování teplot v praž-
ském Klementinu. Možná je to 
tím, že vedra byla střídána bouř-
kami, a tak místo relaxace u vody 
mé oči bloudily častěji po obloze 
a  hledaly nebezpečné bouřkové 
mraky. Nyní mi připadá, že snad 
každý horký letní den byl zakon-
čen deštěm nebo bouřkou. 
Po analýze dat z našeho systé-
mu srážkoměrů a hladinoměrů 
musím dát za pravdu meteoro-
logům: opravdu bylo teplo a su-
cho a moje pocity na záznamech 
z měřících přístrojů nic nemění. 
Mohu tím pouze potvrdit obecný 
trend, že se letní srážkové úhrny 
snížily. V roce 2018 napršelo od 
1. června do 15. září pouhých 194 
mm/m2. Situace letošního roku 
je skoro stejná, a to 201 mm/m2. 
Zatímco například v roce 2017 
napršelo 274 mm/m2. Na dru-
hou stranu letošní léto bylo ve 
znamení většího množství příva-
lových srážek. Voda, která nám 
spadla z  nebes, zase rychle od-
tekla místními vodními toky a ne-
zasákla se. 
Nejmarkantnější důkazem su-
cha je kůrovcová kalamita, kte-
rá zachvátila naše smrkové lesy. 
Stromy bez vláhy se nedokážou 
ubránit náletům přemnožené-
ho hmyzu. Nezalesněné paseky 
nejsou schopny zadržovat vodu. 
Zmizely některé prameny a lesní 
tůně, jasný důkaz toho, že se hla-
dina spodní vody snižuje. 
V mikroregionu jsme zatím si-
tuaci se suchem neřešili, každá 
obec sucho řeší po svém. Blíží se 
doba, kdy se budeme minimálně 
v infrastruktuře vodovodní sítě 
připravit na šetrnější hospoda-
ření s vodou a také možné pro-
pojení vodovodních sítí. Mnohé 
můžeme však udělat i my sami. 
Stačí jen údržbu travnatých ploch 
omezit a sekat luční porosty jen 
dvakrát ročně. Oblíbený anglic-
ký trávník může být vyšší, nabízí 
se sběr dešťové vody z okapů… 
Stačí se jen zamyslet. Voda, kte-
rá z  našeho území neodteče, ta 
u nás zůstane. To je jednodu-
ché pravidlo, kterým se můžeme 
všichni řídit.
Na závěr vám přeji krásný pod-
zim a nádherné barevné babí 
léto.

Jaroslav Huňat
předseda DSO

EDITORIAL

Informace na správném místě

Mediální partneři Zpravodaje

HABŘINA
Obecní úřad Habřina
Starosta: Radovan Šutriepka
Adresa: Habřina 28, 503 03 Smiřice 
Telefon: 
+420 774 735 553 (starosta),
+420 775 989 556 (místostarosta), 
+420 724 113 309 (účetní)
E-mail: ou.habrina@seznam.cz
www.habrina.cz

1. 12. 2019 / náves
Slavnostní rozsvěcení betlému

15. 12. 2019 / kostel sv. Václava Na 
Chloumku / Adventní koncert –  
Iva Marešová – Yasinski – RAZAM

Každé pondělí od 18:30 h / sál v obecní 
hospodě / Jóga pro ženy

Více informací na: www.habrina.cz.

Opět po roce se sešli všichni, kteří mají 
rádi vůni spáleného benzínu a moto-
cykly značky JAWA malých obsahů. Po-
časí opět organizátoři objednali úplně 
úžasné, což vyšlo zatím v každém roč-
níku. Byla i rekordní účast 112 strojů. 
Někteří jezdci jeli až tři kategorie. Le-
tos bylo možno zhlédnout i několik 
strojů vyšší kubatury, což je velké oži-

vení dne. Nechyběly ani sajdy, na kte-
ré mnozí čekali a to i přesto, že se jel 
v Dymokurech podstatně větší podnik 
než náš. A  na závěr nechyběl závod 
dvojic, u něhož se diváci vždy pobaví 
po náročném dni. Dále přivezl pan No-
vák ukázat motocykl JAWA MUSTANG 
s přeplňovaným motorem – velice 
krásný stroj zpracováním i technickým 
řešením. A pan Král přivezl ukázat au-
tomobil AC COBRA. Byl to vydařený 
den bez úrazů, se skvělým občerstve-
ním, které zajišťuje parta dobrovolní-
ků pod vedením paní vedoucí z  naší 
hospůdky. Den se volně přehoupl do 
večerní taneční zábavy, která končila 
v brzkých ranních hodinách.

Radovan Šutriepka 

Kalendář akcí

Moto závody Splašené trubky

Stalo se již tradicí, že druhou zářijovou 
sobotu u nás v Habřině měří své síly 
družstva dobrovolných hasičů z nejbliž-
šího i vzdálenějšího okolí. Nebylo tomu 
jinak ani v letošním roce. Soutěž požární-
ho sportu proběhla 14. září 2019. V sou-
těžní disciplíně požární útok změřilo své 
síly 7 družstev mužů, 1 družstvo žen 
a  9 kolektivů mladých hasičů ve třech 
kategoriích: přípravky, mladší a starší. 
V kategorii mužů zvítězilo družstvo SDH 
Rožnov a v kategorii žen SDH Lanžov. 
V  kategorii přípravek si zlaté medaile 
odvezlo družstvo kolektivu mladých ha-
sičů SDH Holohlavy, kategorii mladších 
též ovládlo družstvo mladých hasičů 
SDH Holohlavy „A“ a odvezlo si domů 
další zlato. V kategorii starších si pro zla-
tou medaili doběhl kolektiv mladých ha-
sičů z SDH Dubenec. Domácí SDH ten-
tokrát reprezentovalo pouze družstvo 
mužů, které získalo krásné druhé místo.
Děkujeme všem, kteří náš sbor přišli 

Hasičská soutěž družstev

Nabízíme volná místa v mikrojes-
lích Habřina pro děti od 6 měsíců 
do 4 let. Více informací u p. starosty 
na tel. 774 735 553 nebo v úředních 
hodinách na obecním úřadě.

Volná místa
mikrojesle

Ve čtvrtek 15. srpna jsme na obecním 
hřišti přivítali Cirkus Dax a společně 
zhlédli zábavný cirkusový program, 
kde nechyběli klauni, drezura exotic-
kých zvířat, artisté, žongléři ani ohnivá 
show. Jsme velice rádi, že i v čase do-
volených byl o program zájem a cirkus 
navštívilo přes 100 diváků.
S létem jsme se jako již tradičně každý 
rok rozloučili promítáním filmů ve sto-
dole a večerním posezením. Děti tak 
mohly v rámci odpoledního promítá-
ní vidět film v produkci Walta Disneye 
Mary Poppins se vrací, večer se pak di-
váci pobavili u české komedie Martina 
Horského Ženy v běhu.
Tím naše letní akce končí, ale nezou-
fejte, společně se ještě letos sejdeme. 
První adventní neděli si u svařáčku 

a za zpěvu vánočních koled slavnostně 
rozsvítíme betlém. O dva týdny pozdě-
ji strávíme společně předvánoční čas 
v kostele svatého Václava Na Chloum-
ku, kde přivítáme báječnou Ivu Mare-
šovou za doprovodu seskupení RA-
ZAM. Večerem se ponese hudba se 
silnými slovanskými kořeny, ve které 
se potkávají hudebníci z Čech, Bělorus-
ka a Ruska. Zpěv Ivy Marešové dopro-
vodí Aliaksandr Yasinski na akordeon, 
Michael Vašíček na kytary a basu, Ilia 
Chernoklinov na violu a klavír, Radek 
Doležal na bicí, perkuse a klavír, o zvuk 
se postará Petr Janeček. Věřím, že si 
tento slavnostní večer nenecháte ujít 
a přijedete si užít vánoční atmosféru 
s námi.

Martina Kunstmüller Venclová

Novinky a aktuality z obce
Inzerce

Změna otevírací doby 

po - pá: 6:30 - 16:30 
sobota: 7:00 - 10:30 

MOŽNOST PLATBY KARTOU
NOVĚ I SLUŽBA CASHBACK 
(možnost vybírat peníze)

Inzerce
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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

Tak už je to tady. Čas neúprosně běží, 
z prázdnin zbyly jen vzpomínky a pod-
zim je i bez klepání dveří naším denním 
hostem. U nás v Dubenci tato doba zna-
čí třeba to, že můžeme hodnotit uplynu-
lé kulturněsportovní soboty. Poslední 
srpnový víkend u nás již tradičně pro-
bíhaly „Noční hasičské závody“, které 
pravidelně lákají spoustu týmů z okolí, 
ale zároveň se zde schází i široká veřej-
nost, aby podpořila nadšence v dresech 
a jejich sportovního ducha, ale také pro-
to, aby spoluobčané využili posledního 
z volných letních večerů k setkání s přá-
teli a poklábosení. Podobně tomu bylo 

Asi jen málokdo si nevšiml stavby sy-
pané hráze suchého poldru na konci 
Jedlinského údolí u silnice na Vilantice. 
Jedná se o další stavbu plánu společ-
ného zařízení tvořící protipovodňovou 
ochranu obce. Myslím, že ještě mnoho 
z nás má v paměti povodně, které z Jed-
linského údolí přišly a zničily sportoviště 
u požární zbrojnice a dále velmi posilo-
valy již probíhající povodně ze severozá-
padních svahů.
V rámci komplexní pozemkové úpra-
vy byl tedy navržen suchý poldr, který 
bude přívalovou vodu akumulovat a ot-
vorem o průměru 38 cm dále vypouštět 
do obce. Stavba nevznikala právě jed-
noduše. Původně navržená hráz poldru 
měla být vysoká 3 metry a svou kapa-
citou měla v případě úplného napuště-
ní zaplavit obecní pozemky, které byly 
pro stavbu a zaplavení určené. Bohužel, 
nebo bohudík (to ukáže až budoucnost), 
došlo před ukončením projekčních pra-
cí ke změně metodiky Českého hydro-
meteorologického ústavu pro přívalové 
srážky a kapacita poldru musela být na-
výšena. 
Hráz je proto vysoká 5 metrů, měře-
no ode dna výpusti po havarijní přeliv. 
Poldr pojme 33.035 m3 vody, maximál-
ní vodní plocha při plném napuštění je 
spočítána na 13.539 m2. Pokud k této 
situaci dojde, tak i při plném napuště-
ní bude z poldru odtékat maximálně  
3 m3/s a poldr by se měl vypouštět po 
dobu 21 hodin.
Hráz je dlouhá 138 metrů a šířka v ko-
runě hráze je 4 metry. Uvnitř poldru 
je navržen mokřad o ploše 1.715 m2 
a  objemu 1.800 m3. Svahy mokřadu 
jsou z jedné strany navrženy v pomě-
ru 1:2 a z protější strany s menším 
pozvolným sklonem. Při plném napuš-
tění bude mokřad hluboký 1,4 met-
rů. Myslím, že až budoucnost ukáže 
zda bude tato plocha využitelná i pro 
občany obce pro koupání a relaxaci, 
nebo zda zůstane zatravněná a zarost-
lá pro vodní ptactvo a zvěř. 

i o 14 dní později, kdy jsme v rámci Du-
beneckého posvícení připravili jednak 
už několik let velice oblíbený „Pohádko-
vý les“, kam letos dorazilo 80 dětí. Ská-
kací hrad i atrakce, které jsme za pomo-
cí agentury měli k dispozici (surf, střelba 
lukem, sumo, bungeerunning), byly po 
celé odpoledne plně využité, stejně jako 
posvícenské koláče a jiné cukroví od 
místních hospodyněk. 
V říjnu vyrážíme znovu do Prahy, tento-
krát na muzikál „Mefisto“, který se po-
dařilo téměř okamžitě vyprodat (za což 
děkuji všem, kteří o tuto akci projevili 
zájem a přesvědčili nás, že má smysl po-
dobné „výjezdy“ dál organizovat). A pak 
už přichází čas vánoční a s ním ADVENT 
V DUBENCI. Začínáme v sobotu 30. lis-
topadu 2019 ve 14:00 hodin na sále 
Penzionu Na Faře – tam bude probíhat 
„Mikulášské odpoledne pro děti“. Čeká 
je oblíbené pásmo her, soutěží, zakon-
čené návštěvou čerta, mikuláše a andě-
la. Chybět nebude ani kulturní vložka, 
kterou tentokrát bude po delší době 
divadelní loutková pohádka. Jen o den 
později, 1. prosince 2019, nás obohatí 
svým zpěvem skupina „Hustířanských 
koledníků“, kteří zapějí několik známých 
koled v kostele sv. Josefa. Začátek akce 
upřesníme v průběhu listopadu na 
webových stránkách obce. Hned poté 
již čtvrtým rokem rozsvítíme dubenecký 
vánoční stromeček, a odstartujeme tak 
to nejsvátečnější období v roce. Už teď 
jako bych cítila vůni vanilkových rohlíčků 
a svařeného vína. 
Zatím je ale čas burčáků, takže vybírejte 
obezřetně, nechte si chutnat, na zdraví 
a budeme se těšit na viděnou! Kdeko-
liv, kdykoliv, ale vždy s dobrou náladou, 
protože bez ní by život za nic nestál.

Renata Derdová

Stavbu realizovala firma POPR, s.r.o., 
z Hradce Králové. Práce byly provedeny 
kvalitně a přesně podle harmonogra-
mu. Celou akci financoval Státní pozem-
kový úřad, pobočka Trutnov, za přispění 
Evropské dotace ze Státního zeměděl-
ského intervenčního fondu prostřednic-
tvím Programu obnovy venkova. 
Je smutné, že až díky povodni z června 
2019 a několika intervencích na odpo-
vědných místech dostal Státní pozem-
kový úřad, pobočka Trutnov, povolení 
a finanční příslib na projekční práce na 
přípravu stavby poldru „Libotovský“. 
Ten bude umístěn pod pramenem Hus-
tířanky u lesa pod Malým Libotovem. 
Do tohoto poldru bude svedena voda 
v povodí k.ú. Doubravice, k.ú. Libotov 
a k.ú. Zálesí. Kolem spojovací silnice pod 
Libotovem, která končí v zemědělském 
areálu v Doubravici, bude vybudován 
svodný příkop, který vodu nasměřuje 
do nového poldru. Bude tak přerušen 
přítok do Šedivkovy rokle, který v letoš-
ním roce způsobil společně s přítokem 
z Machova Lesa přívalovou vlnu. Poldr 
bude opět s vypouštěcím objektem, kte-
rý bude bez regulace, v případě povod-
ně nebude nutné na toto odlehlé místo 
zajíždět a manipulovat s výpustí. Bude 
rovněž obdobných výpustných parame-
trů jako poldr „Jedlina“, tedy maximální 
odtok bude kolem 3 m3/s a poldr bude 
řešen jako polosuchý, tedy s velkou mo-
křadní plochou, která bude navazovat 
na biokoridor a lokální biocentrum. Po-
kud vše půjde podle plánu, bude poldr 
„Libotovský“ vystavěn v roce 2021.

Jaroslav Huňat

Kultura v Dubenci

Suchý poldr s mokřadem PEO3

7. 11. 2019 / od 17:00 h / ZŠ Dubenec
Dobrodružné setkání Se světýlky 
za strašidly
Pro všechny mladší školáky i odvážné 
předškoláky. Projdeme cestu ve tmě 
školní zahradou se světýlkem, které si 
společně vyrobíme.

29. 11. 2019 / od 15:00 do 18:00 h / 
ZŠ Dubenec / Tradiční vánoční dílny 
a prodejní výstavy
Přijďte nasát vánoční atmosféru 
a ochutnat vánoční cukroví od našich 
kuchařek.

30. 11. 2019 / od 14:00 do 18:30 h / 
Penzion „Na Faře“ / Mikulášská besídka
Oblíbené odpolední pásmo her, sou-
těží, zábavy. Vstupné je dobrovolné, 
pro vysokou návštěvnost doporučuje-
me dorazit včas.
 
1. 12. 2019 / od 14:30 do 18:30 h / 
kostele sv. Josefa / Advent v Dubenci
Začneme  koncertem „Hustířanských 
koledníků“, posléze společně s dětmi 
z místní MŠ a ZŠ rozsvítíme vánoční 
stromeček, letos už počtvrté. O občer-
stvení se postarají členové SDH Dube-
nec, chybět nebude ani něco sladkého 
na zub. (Časový harmonogram bude 
upřesněn na stránkách obce.)

11. 1. 2020 / dopoledne / ZŠ Dubenec
Den otevřených dveří
Budete moci nahlédnout do nově 
zrekonstruovaných prostor a od 9 do 
11  hodin budou ve třídách probíhat 
ukázkové hodiny, kterých se budete 
moci zúčastnit. Chcete vidět zajímavé 
hodiny angličtiny, matematiky či tělo-
cviku? Rádi vás uvidíme.

Během letošních prázdnin byla pro-
vedena rekonstrukce kanceláře. Po 
dlouhá léta se zde hromadily různé 
druhy nábytku a v letošním roce paní 
ředitelka uvolnila finanční prostředky 
pro celkovou rekonstrukci. Byly udělá-
ny nové elektrické rozvody a internet, 
nová podlaha, vymalováno a zhotoven 
nábytek na míru. A tak vznikla kuchyň-
ka s lednicí a mikrovlnou troubou, 
šatní prostor s botníkem, prostorná 
zavírací skříň na pomůcky a spotřební 
materiál, dostatečně velká knihovna 
a skříně na kancelářské potřeby, psací 
stůl a skříňka na doplňky pro počítač. 
Na průběhu se podíleli nejen řemesl-
níci, ale i veškerý personál z mateřské 
školy a pan školník. Všem moc děkuji 

a přeji, ať si nové kanceláře užívají v co 
největší míře. Velké poděkování patří 
také paní ředitelce Martině Jonešové. 
Těšíme se na další spolupráci. 

Dana Andrlová
vedoucí učitelka MŠ Dubenec

Kalendář akcí

Rekonstrukce kanceláře 
v mateřské škole

        Základní škola
        Dukelských bojovníků
a mateřská škola, Dubenec

Ve škole se přes léto vůbec neza-
hálelo. Vystřídali se zde řemeslníci 
i  odborníci přes IT techniku z králo-
védvorské firmy Azorella.
Proběhla rekonstrukce dvou učeben 
na druhém stupni ZŠ a kompletně 
byla zmodernizována žákovská ku-
chyňka.
V pedagogickém sboru došlo ke změ-
nám. Museli nás opustit dvě asistentky 
pedagogů, vychovatelka a pan učitel 
pro nesplnění kvalifikace. Na jejich mís-
ta nastoupili plně kvalifikovaní pedago-
gové. Učitelský sbor byl posílen ještě 
navíc kvalifikovaným tělocvikářem.
V listopadu 2017 proběhlo dotazníko-
vé šetření mezi rodiči a jedním z přá-
ní bylo zřízení elektronické žákovské 
knížky a on-line přístupů k informa-
cím ze školy. Je pravdou, že tak ro-
diče získají rychlý přehled o dění ve 
škole, o záznamech plateb za konané 
akce i kroužky. Na e-informačních ná-
stěnkách si mohou přečíst akce školy, 
sdělení třídních učitelů i vedení školy. 
Zákonní zástupci žáků dostanou pří-
stupy s hesly a získají aktuální infor-
mace o prospěchu svého dítěte. Tím-
to jsme se zařadili, i dle doporučení 
České školní inspekce, mezi moderní 
školy v České republice, které elektro-
nické přístupy používají už několik let. 

Nyní se všichni s novým systémem 
seznamujeme a učíme se v něm pra-
covat.
IT technici nám o prázdninách na-
instalovali kamerový systém ve ve-
řejných prostorách školy. Kamerový 
systém na chodbách, v šatně a ve 
vestibulu je zřízen z důvodu ochrany 
zdraví a bezpečnosti žáků a ochrany 
majetku žáků, dále slouží jako pre-
vence kriminality, vandalismu a rizi-
kového chování. Cílem snímání není 
zasahovat do soukromí žáků, zaměst-
nanců a návštěvníků organizace.
V rámci modernizace výuky a elektro-
nické komunikace v naší škole jsme 
v průběhu letních prázdnin přešli na 
moderní a rychle se rozšiřující systém 
Microsoft Office 365. Zároveň pro-
běhlo i proškolení všech pedagogů, 
jak tyto moderní nástroje efektivně 
používat. Nákupem těchto licencí pro 
pedagogy získala naše škola možnost 
poskytnout všem žákům školy bez-
platné licence Office 365 pro domácí 
použití. Rodiče tak nemusí vynakládat 
další finanční prostředky na poříze-
ní tohoto softwaru. Věříme, že nově 
zavedený systém zlepší komunikaci 
žáků s učiteli a přípravu do školy. Zá-
roveň je lépe připraví na studium na 
středních školách.
Přeji všem klidný vstup do nového 
školního roku a těšíme se na další 
spolupráci.

Mgr. Martina Jonešová
ředitelka školy

Co se událo přes letní  
prázdniny ve škole

Výše úhrady za provoz:
Posilovna: 80 Kč/h
Tělocvična nekomerční cvičení: 
150 Kč/h
Tělocvična komerční cvičení:  
250 Kč/h

Kontakt:
E-mail: reditelka@zsdubenec.cz
Tel.: 499 694 138

Pronájem  
tělocvičny

 

Papír v Dubenci 2019 
 

výstava papírových modelů 
a modelových železnic 

 

tělocvična ZŠ Dubenec 
sobota: 26. 10. 2019 

od 900 do 1600 
Vstupné: dospělí 20 Kč; děti od 6 let 10 Kč 

 

 
 
 

Doprovodné akce: 

- „Rozhlédni se člověče“ – rozhledny ČR 
- modelová železnice 
- divácká soutěž 
- mistrovství ČR v VA (velká architektura) 
- prodej vystřihovánek 
- prezentace modelářského kroužku 

 

Další informace a pokyny  
pro soutěžící na www.zsdubenec.cz 

 

UNIE JÓGY, ČESKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ve školním roce 2019/2020 bude opět zahájeno pro dospělé 

 

JÓGOVÉ CVIČENÍ 
v Dubenci 

 
první hodina ve středu  6.11. 2019 od 16.45 hodin 

 
jóga je cílevědomou, praktickou snahou, která vede  
k rozvoji fyzické, psychické, intelektuální a duchovní 

rovnováhy  
 

vede Mgr. Bc. Ivana Fraňková, učitelka jógy  I. třídy, vedoucí Unie jógy 
Královéhradecké oblasti 

 
Místo konání:  Základní škola v Dubenci - vzhledem k tomu, že je budova                                                                               
uzamčena, je společný sraz před školou a odchod do tělocvičny v 16.35 hodin 
 
Termín:                listopad 2019 - duben 2020, středa od 16.45 hodin, 20 lekcí 

        délka trvání  60 minut    
                             necvičí se v době svátků, prázdnin a dnů určených učitelkou  
 
Vezměte s sebou: pohodlné teplé oblečení včetně teplých ponožek, karimatku nebo 

          deku na cvičení, nápoj v přenosné lahvičce, obuv na přezutí       
          

Na první hodině můžete vyzkoušet, zda Vám cvičení vyhovuje. Přihlášku získáte na 
místě, vyplněnou pak odevzdáte s účastnickým poplatkem. Máte-li o cvičení zájem, 
sdělte mi to na adresu ivana.fra@seznam.cz, zodpovím Vaše dotazy.  
 

Jógové cvičení je přizpůsobeno začátečníkům i pokročilým, je 
vhodné pro každého, bez rozdílu pohlaví, věku a tělesné zdatnosti. 
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Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě 
novely veterinárního zákona č. 302/2017 
Sb. v účinnost povinnost označovat psy 
na území České republiky mikročipem.
Krajská veterinární správa Hradec Krá-
lové zpracovala nejčastější otázky a od-
povědi na toto téma:

Na koho se povinnost povinného 
označení mikročipem bude vztaho-
vat, kdy začíná platit?
Od 1. ledna 2020 bude povinné očková-
ní psa proti vzteklině platné pouze v pří-
padě, že je pes označený mikročipem. 
Od tohoto data by měl být na území 
České republiky označený každý pes.
Štěňata musí být označena mikroči-
pem nejpozději v době prvního očková-
ní proti vzteklině (tedy nejpozději v půl 
roce věku).
Mikročipem nemusí být označeni psi, 
kteří mají jasně čitelné tetování prove-
dené před 3. 7. 2011.

Proč se povinnost zavádí?
Zavedení povinného označení všech 
psů na území ČR by mělo být přínosem 
zejména v těchto oblastech:
• zjištění identity psa v případě po-

třeby kontrolních orgánů (SVS, PČR, 
Celní správa, obce atd.).

• účinnější monitoring chovů a kon-
trola dodržování stanovených pra-
videl a předpisů (např. počtu drže-
ných zvířat, jejich věk, vakcinace, 
dodržování zoohygienických podmí-
nek, zajištění pohody zvířat) a postih 
chovatelů v případě týrání zvířat,

• umožnění kontroly při prodeji psů 
prostřednictvím obchodníků, jak 
z hlediska veterinárních, tak z hledis-
ka finančních předpisů,

• bude možné prokázat vlastnictví 
psa, což je velmi důležité v případě 
odcizených psů i v případě postihu 
vyplývajícího ze zodpovědnosti za 
psem způsobenou škodu (např. pří-
pady, kdy pes způsobí dopravní ne-
hodu, psi pytláci atd.),

• zatoulané řádně označené a evido-
vané zvíře má podstatně větší nadě-
ji, že se vrátí ke svému původnímu 
majiteli, jeho návrat je operativnější.

Kdo označení mikročipem provádí, 
jaká je jeho cena? Najdu někde se-
znam veterinárních lékařů, kteří „či-
pování“ provádějí?
Označení psů mikročipem provádějí 
soukromí veterinární lékaři, kteří jsou 
oprávněni vykonávat veterinární léčeb-
nou a preventivní činnost (jsou registro-
vaní u Komory veterinárních lékařů ČR: 
www.vetkom.cz/seznam-veterinaru.
Pořizovací cena mikročipu se pohybuje 
mezi 120–450 Kč a závisí na jeho typu. 
Další částku si soukromí veterinární lé-
kaři účtují za jeho aplikaci. Ceny jsou 
smluvní.

Kdo bude provádět kontroly, zda 
mají psi čip?
Dozorovým orgánem je Státní veteri-
nární správa.

Není „čipování“ pro psa nebezpeč-
né či zdravotně závadné?
Jedná se o jednorázový úkon srov-
natelný s injekční aplikací. Mikročip 
o délce cca 1 cm je umístěn v aplikační 
jehle a je sterilně aplikován do podko-
ží zvířete. Obal mikročipu je vyroben 
z biokompatibilních materiálů, na kte-
ré organismus zvířete nereaguje jako 
na cizí těleso.
Mikročip je pouze pasivním nosičem 
informace, neobsahuje žádný vlastní 
zdroj energie. Aktivovat mikročip umí 
jen speciální čtecí zařízení.

Jaké hrozí sankce v případě nespl-
nění této zákonné povinnosti?
Za psa bez označení bude od roku 
2020 hrozit správní řízení s uložením 
až 20tisícové pokuty, protože na psa 
bude pohlíženo, jako kdyby neměl 
platné očkování proti vzteklině.

Bude zároveň od ledna 2020 již fun-
govat registr čipovaných psů? Fun-
guje již nějaký? K čipování psů již 
dochází…
Příslušná novela zákona č. 166/1999 
Sb. (veterinární zákon) nezavádí po-
vinný zápis do jakéhokoli registru psů. 
Povinností je, aby v dokladu o očková-
ní proti vzteklině (tj. v očkovacím prů-
kazu, v pasu psa) bylo uvedeno číslo 
mikročipu. Obec si však může povin-
nost evidence stanovit vyhláškou. Ně-
které obce to již takto nastaveno mají. 
V současné době není zatím řešena 
oblast jednotné celostátní evidence 
psů.

Vztahuje se nová povinnost také na 
kočky či další druhy zvířat?
Příslušná novela veterinárního zákona 
zavádí povinné označení pouze u psů.
Situace je však odlišná, pokud se svým 
zvířetem plánujete cestovat do zahra-
ničí. V takovém případě se povinnost 
označení zvířete mikročipem stanove-
ná evropskou legislativou již řadu let 
vztahuje nejen na psy, ale také na koč-
ky a fretky.
Další informace k cestování se zvířaty 
naleznete zde: www.svscr.cz

Můj pes má platné očkování proti 
vzteklině. Termín přeočkování má 
až v průběhu roku 2020 (případně 
2021 či 2022). Musím jej nechat či-
povat ještě v roce 2019, nebo stačí 
až při přeočkování?
Jak již bylo uvedeno výše, na základě 
zmíněné novely veterinárního zákona 
je s účinností od 1. ledna 2020 očko-
vání psa proti vzteklině platné pouze 
pokud je pes označen mikročipem, 
případně označen čitelným tetováním 
provedeným před 3. červencem 2011. 
Není tedy možné tuto proceduru od-
kládat až do dalšího přeočkování. Po-
kud tak již chovatel neučinil, je nutné 
nechat psa označit nejpozději do kon-
ce roku 2019, jinak bude očkování po-
važováno za neplatné.

Jaroslav Huňat

Povinné označování psů 
mikročipem

Při samotném užívání topidel bychom 
neměli zapomenout na dodržování 
několika bezpečnostních zásad.
Nesmírně důležité je nechat si pravi-
delně čistit komín a kontrolovat jeho 
technický stav. Nečistoty v komíně 
totiž mohou snadno způsobit vel-
ké nepříjemnosti, ať již dlouhodobé  
žhnutí a následný otevřený požár, 
nebo otravu lidí jedovatým oxidem 
uhelnatým. Pro ještě přijatelné zajiště-
ní bezpečnosti byste měli provést čiš-
tění a kontroly komínů a topidel ales-
poň před začátkem topné sezóny a po 
jejím skončení.
Ačkoliv čištění vlastních komínů lze 
teoreticky provádět svépomocí, lepší 
je se spolehnout na odborníky – ko-
miníky. 
Ti provedou kontrolu a čištění komí-

nu a vydají doklad. V případě, že se 
chystáte ke komínu připojit jakýkoliv 
spotřebič, nebo hodláte změnit druh 
paliva, musíte provést revizi.
Komíny a kouřovody s připojenými 
tepelnými spotřebiči se musí udr-
žovat v řádném stavebně technic-
kém stavu, tj. komínový plášť by měl 
být udržován celistvý a neprodyšný, 
i  starší komín by měl být řádně vy-
spárován a pokud možno omítnut. 
Dbejte na řádné zaústění kouřovodu 
do komína, dodržujte návody a tech-
nické podmínky stanovené výrobcem 
tepelných spotřebičů. I v případě ko-
mína může mít zanedbání neblahé 
následky. Špatné (netěsné) zaústě-
ní kouřovodu do komínového těle-
sa může díky nekontrolovatelnému 
uvolňování zplodin způsobit vážné 
poškození zdraví.
Zásada bezpečné vzdálenosti platí 
také pro komínové těleso. Hořlavé 
látky by od něj měly být v půdních 
prostorách vzdáleny nejméně 1 metr 
– riziko zvyšují zejména textil a seno. 
Do komínového zdiva nesmí zasaho-
vat ani k němu těsně přiléhat žádné 
hořlavé stavební prvky (např. trám). 

Požáry často vznikají například žhnu-
tím trámů zazděných v komíně (ob-
vyklé zejména u starších staveb).
Pamatujte, že za nezávadný stav ko-
mínů nese odpovědnost správce 
nebo majitel objektu, ne kominík. 
V případě vzniku požáru sazí v komí-
ně urychleně odstraňte veškerý hoř-
lavý materiál z blízkosti komínového 
tělesa. Zavolejte hasiče na linku 150 
nebo 112. Požár sazí v komíně nikdy 
nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho 
popraskání nebo dokonce výbuchu. 
Do příjezdu hasičů se můžete poku-
sit zkrotit plameny pomocí vhazování 
písku vymetacími dvířky nebo ze stře-
chy do komína. I když se vám podaří 
oheň uhasit vlastními silami a bude-
te chtít uplatnit náhradu způsobené 
škody u vlastní pojišťovny, bude po 
vás chtít pojišťovna dokumenty dle 
pojistných podmínek. Pamatujte, že 
čas věnovaný pozornému dodržování 
pravidel bezpečného nakládání s  to-
pidly a komíny se vám mnohokrát vy-
platí. Důsledná preventivní opatření 
ochrání zdraví vaše i vašich dětí a za-
bezpečí váš majetek před požáry. 

Petr Čtvrtečka
preventista za SDH a JPO Dubenec 

Kontrola komínů před topnou sezónou

 

 

 
 

 Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa 
proti vzteklině platné pouze v případě, 
že je pes označený mikročipem 

Číslo mikročipu musí být zaznamenáno 
v dokladu o očkování psa (pas, očkovací 
průkaz) 

Štěňata musí být označena mikročipem 
nejpozději v době prvního očkování proti 
vzteklině 

Mikročipem nemusí být označeni psi 
s jasně čitelným tetováním provedeným 
před 3. 7. 2011 

 

Povinné „čipování“ psů! 

9. 11. 2019 / od 10:00 h / Vítání občánků

9. 11. 2019 / od 16:00 h
Setkání seniorů 

30. 11. 2019 / 13:00–16:30 h (průběžně) / 
zasedací místnost OÚ v Litíči
Mikulášské dílny
Připraveno tvoření pro děti, vyrábění 
adventních věnců pro dospělé. Děti 
navštíví Mikuláš, anděl a čert a budou 
rozdávat dětem mikulášskou nadílku.

30. 11. 2019 / od 17:00 h / náves před OÚ
Svěcení obecního znaku a praporu 

30. 11. 2019 / od 17:30 h / náves před OÚ
Rozsvícení betlému a vánočního 
stromečku 

24. 12. 2019 / od 22:00 h / kostel Nejsvě-
tější Trojice v Litíči
Tradiční Půlnoční v kostele

Až do letošního roku neměla obec Li-
tíč svůj obecní znak ani vlajku. Mnozí 
z vás se na jaře zapojili do ankety, ve 
které byla vybrána nejvhodnější vari-
anta ze tří předložených návrhů, kte-
ré pro obec navrhl Mgr. Jan Tejkal. 
Následoval schvalovací proces v pod-
výboru pro heraldiku a vexilologii Po-
slanecké sněmovny Parlamentu ČR 
a 11. července 2019 byly obci uděleny 
tyto symboly rozhodnutím předsedy 
Poslanecké sněmovny. Znak i vlajka 
obce vychází z historické pečeti obce 
Litíč (obraz pečeti obsahuje figury lva 
a pluhu), zároveň také z erbu Litických 
ze Šonova (tvořil jej modrý štít na stří-
brné ostrvi, kde stojí sokol se stříbrný-
mi rolničkami a s panenskou hlavou 
ve zlatém čepci). Důležitým motivem 
byl také kostel Nejsvětější Trojice v Li-
tíči a kaple sv. Máří Magdalény v Nou-

zově. Slavnostní představení znaku 
obce a  posvěcení obecního praporu 
se uskuteční 30. listopadu 2019 od 
17 hodin na návsi v Litíči. Doufám, že 
se obecní symboly stanou nedílnou 
součástí společenského i každoden-
ního života naší obce a občany budou 
vřele přijaty.

Lenka Mužíková
starostka Litíče

V pátek 30. 8. 2018 se konala akce pro 
děti – ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI. 
Děti přišly v hojném počtu za dopro-
vodu rodičů nebo prarodičů a užily si 
zábavné odpoledne plné her a sou-
těží. Zařádily si na skákacím hradu, 
mohly si opéct špekáčky a ochutnat 

sladké dobroty. Novou atrakcí bylo 
kromě skákacího hradu i malování na 
obličej, po dobu celé akce si užívaly 
také spousty bublin z bublifukového 
stroje. I přes původně špatnou před-
pověď se počasí nezkazilo a celá akce 
se vydařila.Kalendář akcí

Obec Litíč má nový znak a vlajku

Rozloučení s prázdninami

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
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Ke konci srpna k nám už po několikáté 
zavítala šlágr kapela Veselá trojka, kte-
rá se těší velké oblibě.
Začátkem září u nás začala rekon-
strukce hasičské zbrojnice, na jejíž vý-
sledek se velmi těšíme.
Kiosek na koupališti v provozu do 
30. září 2019 a má již otevřeno pouze 
během víkendů.
Přeji všem občanům klidné podzimní 
období.

Jan Mencl
místostarosta obce

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 

8. 12. 2019 / od 15:00 h / kostel sv. Bar-
toloměje / Adventní koncert 
flétnového souboru Pifferaios
Po koncertu následuje posezení ve 
společenské místnosti obce, občerst-
vení zajištěno.

V areálu lanžovského koupaliště se 
letos uskutečnilo hned několik akcí. 
V červenci proběhl koncert pro seniory 
z Lanžova i z okolí, k tanci i poslechu za-
hrála kapela Kozlaňáci. Následně pro-
běhla tradiční lanžovská lávka.

Školní rok 2018/2019 dopsal na kon-
ci června svoji poslední kapitolu a my 
bychom se spolu s vámi za ním ještě 
rádi ohlédli.
Celkem 12x byly děti pozornými divá-
ky pohádek či představení Nezávislé-
ho divadla a Divadla S úsměvem, vždy 
se jednalo o velmi krásné a profesio-
nální zpracování pohádek a příběhů. 
Zažily Veselé bubnování s panem An-
drštem, dozvěděly se mnohé o zví-
řátkách a ptactvu od paní Mazuchové 
či pana Obluka, zhlédly 2 nádherné 
muzikálové pohádky O princezně, kte-
rá neslyšela, a Putování za vánoční 
hvězdou, zařádily si na karnevalovém 
reji masek, společně s rodiči vyráběly 
ve školce dýňová světýlka, navštívily 
knihovnu, kde si mohly zapůjčit kníž-
ky dle výběru. Velmi zajímavá byla 
i  akce, kterou zajistil tatínek jedné 

Kalendář akcí

Naše školka, školička…

Zprávy z lanžovského léta

Kalendář  
akcí v obci
5. 10. 2019 / od 17:00 h / hostinec U Svo-
bodů v Hořenicích / Setkání seniorů
Pořádají společně OÚ Hořenice, Heř-
manice a Zaloňov. K poslechu zahraje 
dechová skupina Mrákotinka. Pohoš-
tění zajištěno.

12. 10. 2019 Zájezd do Stezky v ko-
runách stromů v Janských Lázních
Pořádá TJ Sokol.

26. 10. 2019 / odjezd v 11:00 h od 
autobusové zastávky
Zájezd na muzikál Galileo
Muzikál se hraje v Praze v Divadle 
Hybernia. Pořádá MS ČČK.

30. 11. 2019 / Slavnostní rozsvícení 
vánočního stromečku
Pořádá TJ Sokol.

7. 12. 2019 / Mikulášská nadílka
Na akci se podílí TJ Sokol a MS ČČK.

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: 15:00–18:00 h
St: 15:00–16:00 h

Investice 
Při rekonstrukci opravy silnice I/37 
byla dokončena investiční výstavba 
přechodu pro chodce před budovou 
Obecního úřadu. Akce byla provede-
na firmou Chládek a Tintěra, Pardubi-
ce, a. s. Obec děkuje firmě za vstřícné 
jednání a zhotovení stavby i přes dané 
„šibeniční termíny“, které byly dány 
rekonstrukcí silnice 1/37. Doufáme, že 
tímto bude přecházení velice frekven-
tované silnice I/37 bezpečnější.
Během jarních měsíců došlo v naší obci 
k úpravě veřejného osvětlení. Tuto 
práci se souhlasem Obecního úřadu 
provedla firma STEBAU Jaroměř, s.r.o., 
společně s panem Jelínkem. Tímto ná-
leží naše poděkování panu Jelínkovi, 
který zařídil a zprostředkoval veškeré 
práce související s touto akcí. 

Zprávy 
Obec objednala u firmy CBS Naklada-
telství, s.r.o. Zlín letecké fotografování, 
které se uskutečnilo v měsíci červnu. 
Letecké snímky jsou pro občany k na-
hlédnutí na obecním úřadě.
Dne 12. 9. 2019 v areálu bývalého mlý-
na v Hořenicích, současném sídle firmy 
VODA CZ, proběhl 2. ročník odborného 
semináře s mezinárodní účastí. Semi-
nář se zabýval problematikou čištění 
odpadních vod a zaváděním nových 
technologií v této oblasti.
Seminář poctil návštěvou velvyslanec 
státu Izrael v České republice pan Da-
niel Meron, který se prezentoval za-
jímavou přednáškou o hospodaření 
s vodou a využíváním vodohospodář-
ských technologií v Izraeli. V tomto 
oboru je v současné době Izrael světo-
vou velmocí.

Stanislav Volf, starosta
Stanislav Šnábl, místostarosta

Zprávy  
a aktuality  
z obce

Dne 31. srpna 2019 pořádala MS ČČK 
v  hostinci U Svobodů „Sousedské po-
sezení“. Pro přítomné se opékala kýta 
a bylo připraveno i drobné občerstvení.

Proběhlé akce

V srpnu se uskutečnila 4. hasičská sou-
těž v požárním útoku o pohár starost-
ky obce, počasí přálo a lanžovští hasiči 
a hasičky zaběhli s krásným časem.

Nové hřiště

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: 8:00–17:00 h

Letos se podařilo získat dotaci od ČEZ 
v hodnotě 190.000 Kč na komplexní ob-
novu dětského hřiště, přičemž celková 
cena i s podílem vkladu obce bude činit 
250.000 Kč. Staré, již nedostačující atrak-
ce, byly vyměněny za nové. Na základě 
dotazníkového šetření, kterého se ob-
čané aktivně zúčastnili, jsme vyhodnotili 
skladbu dětského hřiště tak, aby vyho-
vovalo potřebám jednotlivých věkových 
kategorií a mohli jsme se lehčeji rozho-
dovat o nabídkách, které byly doručeny. 
Jednou z podmínek bylo, aby prvky byly 
celokovové, hřiště bylo co nejvíce odolné 
a potřeba údržby materiálu co nejnižší. 
Dominantním prvkem celého hřiště je 
celokovová šplhací sestava z nerezové 
oceli, která je určená pro děti od 3 do 
14 let, rovněž jako ostatní herní prvky. 
Nalezneme na ní jak kruhy, tak šplhací 
tyč nebo různé hrazdy a žebřiny, kdy 
tyto prvky vytvářejí šestiúhelník o šířce 
2,5 m a výšce 2,1 m. Dopadovou plochu 
pod touto herní sestavou bude tvořit 
vrstva kačírku, zbytek ploch trávník.
Celokovová herní sestava s lamináto-
vou skluzavkou a dvojhoupačkou na-
hrazuje starý dřevěný domeček se špl-
hadly a skluzavkou. 

Svatohubertské slavnosti v Kuksu
Jako každoročně probíhají na hospitálu 
první říjnovou sobotu Svatohubertské 
slavnosti. 5. 10. 2019 se koná 26. roč-
ník. Pořádá jej Řád svatého Huberta se 
sídlem na Kuksu, který se snaží pokra-
čovat v myšlence zakladatele Františka 
Antonína Šporka. 
Na Svatohubertských slavnostech mů-
žete vidět ukázky loveckého výcviku 
psů a  seznámení s jednotlivými ple-
meny, ukázky výcviku loveckých drav-
ců a  samotného lovu, návštěvníci si 

mohou vyzkoušet střelbu na laserové 
střelnici. Celý den probíhají koncertní 
vystoupení pěveckých souborů a sólis-
tů s ukázkami skladeb starých českých 
mistrů, tradičně je zakončena Svatohu-
bertskou mší svatou. Téměř vždy slav-
nosti vrcholily ohňostrojem. Pro děti je 
nachystán program „S Hubertem do 
lesa“. Je zde nachystáno několik stano-
višť, kde děti poznávají rostliny, druhy 
lesní zvěře. Určují druhy dřevin, sto-
py zvířat. Jedno ze stanovišť patří i ze-

Náhradou již několik měsíců demon-
tovaného kolotoče je lanový kolotoč 
o výšce 3 m a průměru 2 m. Na novém 
hřišti nesmí chybět ani pružinová hou-
padla, ze starého hřiště zůstane delfín 
a jako nové houpadlo jsme v našem 
případě zvolili podobu pejska. Celý are-
ál nového hřiště zůstane jako doposud 
oplocen z bezpečnostních důvodů, jeli-
kož turistický ruch a provoz aut z přilé-
hajících parkovišť by mohl ohrozit bez-
pečnost dětí. Samozřejmostí je i nový 
mobiliář, aby bylo co nejvíce zajištěno 
pohodlí dětí i jejich doprovodu.
Na otevření nového hřiště se můžeme 
těšit na jaře roku 2020.

Barbora Faltysová 

5. 10. 2019
Statohubertské slavnosti

16.–17. 11. 2019 a 23.–24. 11. 2019
Vánoční trhy v Kuksu

mědělství a poznávání zemědělských 
plodin. Další stanoviště patří včelařům 
a všemu, co je potřeba k výrobě medu 
a dalších včelích produktů. Rybáři zde 
měli káď s rybami. Jedno ze stanovišť 
se rovněž zabývá aktuálním tématem 
– tříděním odpadu, zde se snaží dětem 
vštípit co nejšetrnější chování k příro-
dě. I dospělí návštěvníci si zde přijdou 
na své – je tu k ochutnání řada pokrmů 
ze zvěřiny a je to i čím zapít. 

Jiří Roleček

školkové holčičky – návštěva Policie 
ČR spojená s ukázkou výcviku psů. MŠ 
2x navštívil MUDr. Prouza a prakticky 
s dětmi procvičil správnou ústní hygi-
enu. A k tomu spousta každodenních 
aktivit, vedených oběma učitelkami za 
pomocí paní asistentky, mnoho pěk-
ných výrobků, zajímavých vycházek, 
her a společných prožitků.
Výlet do záchranné stanice v Jaromě-
ři, kam jsme zvířátkům přivezli nějaké 
dobroty, tradiční společné opékání 
s rodiči na zahradě MŠ a potom už jen 
koupání, slunění a užívání si léta s ro-
diči či prarodiči.
Rádi bychom poděkovali paní starost-
ce Skořepové za vstřícnost a pocho-
pení pro potřeby školky, též i rodičům 
našich dětí za důvěru, se kterou je svě-
řují do naší péče. Mnozí z nich školce 
pomáhají nejrůznějšími dary, nápady 
či milým úsměvem.
Vážíme si toho a budeme moc rádi, 
když si do naší školky, umístěné v ma-
lebném přírodním prostředí vesničky 
Lanžov, najdou v novém školním (škol-
kovém) roce cestu další noví rodiče se 
svými ratolestmi.

učitelky MŠ Lanžov
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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 pod-
pis a dokumenty i o víkendu).

Knihovna Po: 17:00–18:00 h

Vážení čtenáři zpravodaje, 
prázdniny skončily, a tak si připomeňme 
akce letošního léta ve Vilanticích a  na 
Chotěborkách.

Hudební léto na Chotěborkách
Během chotěborského hudebního léta 
se konalo celkem pět akcí. V letošním 
roce již pořádal tento festival nově za-
ložený spolek Duškovy Chotěborky. Ná-
plní spolku je organizování kulturních, 
vzdělávacích a společenských akcí, re-
alizace projektů pro rozvoj kulturního 
a společenského prostředí regionu a za-
chování kulturního, přírodního a spole-
čenského dědictví.
Na zahajovacím koncertě 29. června 2019 
vystoupil umělecký soubor z Hradce Krá-
lové – Kukleny – složený z členů filhar-
monie Hradec Králové a Pardubice a hu-
debních pedagogů (ZUŠ, VŠ). Koncert byl 
složený ze dvou kontrastních částí. V prv-
ní zazněly skladby klasického repertoáru 
v úpravách pro klavírní trio a ve druhé 
zazněly lidové a národní písně.
Divadelní představení Jánošík vzniklo 
v  rámci již sedmé Letní divadelní dílny 
a  bylo inspirováno legendou o Jánoší-
kovi. Premiéra se konala 13. července 
2019 u zvonice. Divadelníci v následu-
jících dnech kočovali do Lanžova, Hor-
ních Černůtek a na Chlum .
Výjimečný byl Koncert pro kardiná-
la, kdy 27. července kardinál Dominik 
Duka sloužil mši svatou a po ní násle-
doval krásný kontrabasový koncert. Uči-
tel hudby, Mgr. art. František Machač 
se svými třemi žáky zaujal posluchače 
koncertu viditelnou neutuchající radostí 
z  hudby různých stylů. Kostelem zněly 
skladby W.  A.  Mozarta, J. S. Bacha, ale 
i populární skladby taneční a filmové 
hudby. Všichni kontrabasisté byli odmě-
něni zaslouženým potleskem ve stoje. 
Již tradiční hosté koncertů na Chotěbor-
kách, manželé Slávka a Petr Vernerovi, 

zpříjemnili sobotní podvečer 17. srp-
na koncertem věnovaným vzpomínce 
220 let úmrtí F. X. Duška.
Při závěrečném koncertu hudebního 
léta 31. srpna zazněla skladba Stabat 
Mater skladatele G. Rossiniho. Pod ve-
dením sbormistra Jakuba Hrubého vy-
stoupil smíšený pěvecký sbor ZUŠ Fr. 
Kmocha z  Kolína Cantores Cantant se 
svými sólisty. Soprán – Markéta Böhmo-
vá, mezzosoprán – Jaroslava Balážová, 
tenor – Dušan Růžička, bas – Jaroslav Pa-
točka a na varhany doprovázel Přemysl 
Kšica. Nádherná hudba zněla kostelem 
a otevřenými dveřmi a okny proudila 
i  na sluncem vyhřáté chotěborské ná-
městíčko.

Foto: Petr Šrámek

Investice v obci
V průběhu léta jsme zahájili druhou eta-
pu oprav obecních cest a opravu střechy 
na hasičské zbrojnici. Obě akce financo-
vané z rozpočtu obce budou dokončeny 
v měsíci září 2019. Ještě jedna velká stav-
ba v obci v průběhu léta omezila vlast-
níky nemovitostí na horním konci obce: 
stavba cesty C 5 (horní konec obce smě-
rem k vysílačům) je schválenou stavbou 
v rámci pozemkových úprav a pokračuje 
dle plánu. Bude ukončena výsadbou ze-
leně v měsíci říjnu 2019, investorem této 
stavby je Státní pozemkový úřad. 

Oprava utržené silnice
Také jistě potěším všechny účastníky sil-
ničního provozu informací o plánované 
opravě ,,spadlé“ silnice II. třídy 285 z Vi-
lantic směrem na Sedlec. Silnice bude 
opravována od září do konce listopadu 
2019.Všichni, kdo využívají autobuso-
vou dopravu, se mohou těšit na navrá-
cení autobusových spojů přes katastr 
obce Vilantice od prosince 2019.

Převzaté ocenění
V sobotu 10. srpna jsme při slavnostním 
předávání cen Vesnice roku Králové-
hradeckého kraje 2019 ve vítězné obci 
Nový Hrádek převzali z rukou hejtmana 
kraje pohár a diplom za 3. místo v sou-
těži a také Cenu naděje pro živý venkov. 
Součástí ocenění je také dar 250.000 Kč 
do rozpočtu obce. 

Povzbuzeni oceněním naší práce připra-
vujeme už nyní tradiční předadventní 
koncert který se bude konat 24. listopa-
du odpoledne v kostele na Chotěbor-
kách.

Volejbalový turnaj
V sobotu 7. září 2019 se na hřišti konal 
již 4. ročník volejbalového turnaje “Vilan-
tická čtyřka“. Ani deštivé, chladné a ne-
vlídné počasí neodradilo sportovce, kte-
ří bojovali o co nejlepší umístění. Všech 
deset družstev zůstalo a odměnou jim 
byla skvělá a přátelská atmosféra. Po 
dvou letech obhájilo první místo druž-
stvo z Libotova. Druhé a třetí místo patří 
“Áčku” a “Béčku“ z Vilantic. Děti se vydo-
váděly na skákacím hradu a při dětských 
soutěžích. 

Dagmar Jarošová

24. 11. 2019 / kostel Chotěborky
Předadventní koncert

Novinky z obce

Kalendář akcí

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

Novinky z obce

Kalendář akcí

Plánované akce

5. 10. 2019 / 3. ročník Tajného výletu

12. 10. 2019 / 9:00 h / písák
Hubertova jízda
od 19:00 h / Taneční zábava
 
3. 11. 2019 / 10:00 h /  Vítání občánků

1. 12. 2019 / Rozsvícení stromečku

28. 12. 2019 / Turnaj ve stolním tenise

4. 1. 2020 / Zaloňovská desítka

V Horních Dolcích probíhají stavební prá-
ce související s dálnicí, z tohoto důvodu je 
od Jaroměře komunikace neprůjezdná. 
Buduje se zde most (nadjezd) a retenční 
nádrž. Dílo bude dokončeno v předpo-
kládaném termínu v roce 2022. Sema-
fory nás budou omezovat v plynulé jízdě 
taktéž do zhotovení díla dálnice. Prosím 
občany o trpělivost a hlavně v zimních 
měsících dbejte o svoji bezpečnost a při-
způsobte jízdu povaze vozovky. 
Obec zakoupila nové svahové sekací 
zařízení Spider ILD2: je to vysoce výkon-
ný multifunkční zařízení, obec tak bude 
soběstačná v sekání. 
Prázdniny utekly a do školních lavic le-
tos poprvé usedlo pět dětí z naší obce.
V lese se dokončují práce kácení stromů 
po kůrovcové kalamitě. Obec prodává 
palivové dřevo za 650 Kč/m2, cena je zkal-
kulována včetně nákladu na kácení, které 
jsou finančně náročné (470 Kč / 1 m2). Dře-
vo lze objednat u lesního hospodáře, bliž-
ší informace na OÚ. Obec se v této době 
zaměřila na obnovu smíšeného lesa. 
Svoz nebezpečného odpadu proběhne 
26. 10. 2019 v dopoledních hodinách 
a  svoz velkoobjemového odpadu pro-
běhne 25. 10. 2019. Kontejner bude při-
staven přes celý víkend.
V sobotu 14. 9. 2019 se SDH sešly 
a  opekly kýty. Pozváni byli i neaktivní 
senioři, po celou dobu vládla přátelská 

Spolek přátel koní Zaloňov a stáj Kašov 
pořádá 12. 10. 2019 Hubertovu jízdu, 
v písáku v 9 h. Večer zakončíme od 17 h 
posezeni s kapelou Nadi Hůlkové a od 
19 h taneční zábavou DJ Medy.
Dne 5. 10. 2019 se koná 3. ročník tajné-
ho výletu, tentokrát s přespáním ze so-
boty na neděli, zájemcům sdělí podrob-
nosti Jana Rukavičková. 
Vítání občánků proběhne 3. 11. 2019 
v neděli v kulturním domě od 10 h. Slav-
nostní Vánoční rozsvícení stromečku 
proběhne 1. 12. 2019 na dětském hřišti. 
Ve vánočním období chystáme také vá-
noční koncert v kostele, který si připraví 
dětský kroužek. Dne 28. 12. 2019 se koná 
tradičně vánoční turnaj ve stolním tenise 
v prostorech obecního úřadu. Srdečně 
jsou zváni všichni amatérští příznivci to-
hoto sportu, bez rozdílu věku i pohlaví. 
Informace u pana Aleše Dohnala.
Začátkem roku 2020 odstartuje 2. roč-
ník charitativního běhu Zaloňovská de-
sítka. Letos se 1. ročníku zůčastnilo 220 
závodníků a výtěžek 48.000 Kč se daro-
val dětskému domovu.

Jaroslava Svobodová
starostka 

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

30. 11. 2019 / 15:00 h / místní hostinec 
„U Střelce“ / Vázání adventních věnců

1. 12. 2019 / 17:00 h / před OÚ
Rozsvěcení vánočního stromku 

7. 12. 2019 / 16:00 h / místní hostinec 
„U Střelce“ / Mikulášská nadílka

14. 12. 2019 / 14:00 h / hostinec „U Střelce“ 
Turnaj ve hře „Člověče, nezlob se!“

11. 1. 2020 / 14:00 h / místní hostinec 
„U Střelce“ / Turnaj v šipkách

14. 2. 2020 / 20:00 h / místní hostinec 
„U Střelce“ / Hasičský ples

22. 2. 2020 / 14:00 h / místní hostinec 
„U Střelce“ / Dětský maškarní bál

Již tradičně druhý červencový víkend 
(13. 7. 2019) proběhla v místním spor-
tovním areálu soutěž v požárním spor-
tu mužů a žen. Soutěže se zúčastnilo 
osm týmů a nejlépe se vedlo družstvu 
ze Všestar. Nakonec bylo pro všechny 
přítomné, a hlavně pro členy místního 
sboru, připraveno překvapení v po-
době nového dopravního automobilu 
Fiat Ducato, který obec pořídila díky 
dotaci z Ministerstva vnitra a Králo-
véhradeckého kraje. Přejeme, ať nový 
automobil spolehlivě slouží!

V sobotu 17. 8. 2019 došlo ke slavnost-
nímu odhalení opraveného pomníku 
z války roku 1866. Jednalo se o pomník 
rakouského setníka Weila na Horkách 
(evidenční číslo 2). Odhalení se zúčastnili 
zástupci obce, členové Komitétu pro udr-
žování památek z války roku 1866 a za 
krajský úřad náměstkyně hejtmana Mar-
tina Berdychová. Oprava pomníku vyšla 
na necelých 110.000 Kč. Obec Račice nad 
Trotinou se na opravě podílela 20 % z cel-
kové částky. Zbylá částka byla zaplacena 
Komitétem z krajské dotace. Na odha-
lení dorazil i početný zástup občanů. Po 
slavnostním aktu se účastníci přesunuli 
na oběd do místního hostince a poté zá-
stupci Komitétu pokračovali na odhalení 
dalšího památníku do Benátek.

Stejně jako v minulém roce jsme i letos 
ukončili volejbalovou sezonu turnajem 
smíšených družstev, který se uskuteč-
nil dne 7. září 2019. Přes prvotní roz-
paky, kdy celá noc propršela a déšť 
neustával ani během ranních hodin, 
dorazilo na kurty všech 8 přihlášených 
družstev. Počasí se naštěstí umoudři-
lo a po deváté hodině se mohl turnaj 
rozehrát. Z celkového vítězství v tur-
naji se radoval tým Křeč, který ve finá-
le porazil tým z Jezbin 2:1. Děkujeme 
všem za účast a budeme se těšit na 
dalším turnaji v příštím roce, konkrét-
ně 27. června 2020.

Kalendář akcí

Soutěž v po-
žárním sportu

Odhalení  
pomníku

Volejbalový 
turnaj

Na závěr prázdnin se jako každý rok 
konalo sousedské posezení. Letos 
se občané, chalupáři a známí sešli ve 
sportovním areálu 24. srpna 2019. 
Účast byla hojná a podle odhadů se 
akce zúčastnilo asi 140 lidí. Při této 
příležitosti obec oficiálně představila 
nový znak a vlajku, které jí byly uděle-
ny během června. Na památku si poté 
každý domů odnesl hrníček s obecním 
znakem.

Sousedské  
posezení

ODBORNÉ PORADENSTVÍ 
A PRODEJ INDIVIDUÁLNÍCH 

BRÝLOVÝCH ČOČEK 
VYROBENÝCH PŘÍMO NA MÍRU 

dioptrické brýle ● sluneční brýle ● kontaktní čočky 
měření zraku ● opravy ● doplňkový prodej

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

Inzerce

nálada, na stole nechyběly výborné po-
chutiny a dobré pití. Senioři zavzpomí-
nali na staré dobré časy, a bavili tak mlá-
dež svými dobrodružnými historkami.
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a cestou nám i pršelo, ale jakmile jsme 
zaparkovali, tak začalo svítit sluníč-
ko a po poledni bylo takové teplo, že 
jsme ještě stihli využít novou část tzv. 
vodní svět, kde tekla voda v různých 
korytech a potůčkách. Děti si s vodou 
hrají tím, že využívají různé překážky 
a regulují tok vody. Kromě dětského 
dne jsme oslavili i den otců. Velmi mě 
mrzelo, že některé děti nejely, protože 
neměly doprovod. Areál je velmi roz-
lehlý s množstvím stánků s občerst-
vením, hned vedle průlezek a vyžití si 
najdou menší i větší děti.

Obec Heřmanice, SDH Heřmanice 
a  Alpatým společně uspořádali na 
konci léta již tradiční loučení s prázd-
ninami. Vše se odehrávalo na hřišti 
v  Heřmanicích, kde byly pro děti při-
pravené sportovní disciplíny – jízda 
zručnosti na kole, střelba ze vzduchov-
ky, skákání v pytlích, hod na kuželky 
a  dráha zručnosti s vodou. Podařilo 
se nám také zajistit skákací hrad od 
pojišťovny Kooperativa, který využily 
hlavně menší děti. Přijel pan Vágner ze 
Slotova s kočárem a koněm, který po-
vozil děti, zchlazení v horkém počasí 
zajistila dětem kromě točené malinov-
ky zdarma také vodní sprcha z Labe. 
Odpoledne se vydařilo, počasí přálo, 
a tak jsme dětem zpříjemnili poslední 
den prázdnin. Za soutěžení si odnesly 
drobné odměny a koláč od paní Su-
chanové.

Letní počasí přeje sportování, a tak 
příznivci Alpatýmu se sešli hned něko-
likrát. Ze soboty 29. na neděli 30. červ-
na 2019 uspořádali dvoudenní cyklový-
let. Autobus vyvezl cyklisty do Deštné 
na Šerlich a odtud jeli směr Broumar 
u  Opočna, kde přespali a druhý den 
pokračovali směr Heřmanice. V  so-
botu 3. srpna 2019 se konala tradiční 
Alpaplavba na Labi ze Dvora Králové 
do Brodu či Heřmanic, jelo cca 8 lodí. 
V sobotu 7. září 2019 se konal tenisový 
turnaj Alpatýmu ve čtyřhře na teniso-
vých kurtech u Kulaté Báby v Josefo-
vě. Tenisové dvojice byly rozlosovány 
a první tři obdržely diplom a pohár. 

HEŘMANICE
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

Proběhlé akce

5. 10. 2019 / Hostinec „U Svobodů“ Ho-
řenice / Dechová hudba Mrákotinka
Setkání důchodců Heřmanic, Hořenic 
a Zaloňova.

12. 10. 2019 / SDH / Sousedské pose-
zení při zabijačkových pochoutkách

26. 10. 2019
Svoz nebezpečného odpadu

začátek prosince / Mikulášská nadílka 
a rozsvícení stromečku

26. 12. 2019 / kostel sv. Maří Magdalény 
v Heřmanicích / Vánoční koncert – 
sbor Jaromír

Dětský den jsme letos oslavili uspořá-
dáním výletu do Mirakula u Milovic. Je 
to zábavně naučný park plný průlezek, 
podzemních chodeb, skluzavek, hou-
paček. Je zde také bludiště ze stromů, 
zvířátka a rostliny, vše s naučnými ce-
dulkami. Autobusový zájezd se konal 
v neděli 16. června 2019. Po večerní 
bouřce v sobotu bylo ještě oblačno 

 
 

 provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Další odpady, které od Vás odebereme: 
 pneumatiky (osobní) 
 monočlánky 
 elektropřístroje - radia, vysavače, pračky, sporáky, atd. 
 ledničky, mrazničky 
 televizory 
 zářivky, výbojky              
  
 
 
Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje, 
monočlánky a zářivky budou odebírány ne jako odpad, ale na zpětný 
odběr. Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti.  

 
JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME!  

ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU!  
VYČKEJTE NAŠEHO PŘÍJEZDU !  

ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU PONECHÁNY NA 
MÍSTĚ ! 

 
 
 
  

: 493 646 750 

Dne: 26. října 2019  
Stanoviště: BĚLUŇ  zast. ČSAD u Hlavatých    9,05 – 9,15 hodin 
 HEŘMANICE u obecního úřadu 9,25 – 9,35 hodin  
 BROD u prodejny 9,45 – 9,55 hodin  
 SLOTOV u křížku 10,05 – 10,15 hodin 
    
   
  
   
   
  
  
  
  
  

Přineste nám svůj odpad ! 
Chraňte naše životní prostředí ! 

 

Vybírané nebezpečné odpady: 
 oleje a nebo tuky 
 barvy, lepidla, pryskyřice 
 rozpouštědla 
 kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie 
 detergenty, odmašťovací prostředky 
 staré léky 
 pesticidy  
 akumulátory (i plné) 

najdete mě
v Dubenci

z Jaroměře 
10 min. autem

tel.: 775 172 185

široká nabídka barev

zdobení a gellaků

příjemné domácí 
prostředí

kávička a nápoje zdarma

velmi přijatelná 
lidová cena

V Libotově slavili Den obce

V sobotu 7. září proběhl v Libotově 
tradiční Den obce. Akce odstartovala 
svatou mší v kapli Panny Marie sedmi-
bolestné a poté se přesunula na fotba-
lové hřiště, kde na děti čekaly soutěže 
o hodnotné ceny a na dospělé občer-
stvení v podobě grilované kýty a masa 
v lorně od šéfkuchaře Jana Kubince. 
I přes nepřízeň počasí byla účast velmi 
hojná. Velký podíl na tom určitě měl 
hudební doprovod pod taktovkou ka-
pely Netřesk – Šárka Hulíková, Zdeněk 
Hulík, které báječně doplnili kytaristé 

30. 11. 2019  / od 16:00 h / fotbalové hři-
ště / Rozsvícení vánočního stromu

Stanislav, Daniel a Jan Marešovi, Viktor 
a Tomáš Černí a basista Martin Moc. 
Celá skupina vytvořila pro všechny 
zúčastněné nezapomenutelný zážitek 
a tóny světových hitů se z libotovské 
pergoly linuly do časných ranních ho-
din. Už teď se nemůžeme dočkat dal-
šího ročníku. 

Obnovení libotovské třešňové aleje
Jistě nezůstalo bez povšimnutí, že 
třešňová alej za Libotovem, směrem 
ke Dvoru Králové, v posledních letech 
značně prořídla. Je to následek pokro-
čilého stáří stromů, ale také sucha, 
které naši krajinu v posledních le-
tech sužuje. Tato alej je však spojena 
se vzpomínkami na dětství mnohých 
z nás. Proto jsme se rozhodli, že bu-
deme bojovat za její obnovu. Prvním 
krokem je akce, která bude mít za cíl 
vysázení nových třešní. Každá rodi-
na z Libotova, která bude mít zájem, 
zakoupí a vysadí do aleje 1 strom, 
o který se následně bude starat. Stro-
my objednáme hromadně a společné 
sázení proběhne 2. listopadu 2019. 
Chybět nebude ani bohaté občerstve-
ní. Zájemci se mohou hlásit u starosty 
do 13. října 2019. 

Rozsvícení vánočního stromu
Srdečně vás tímto zveme v sobotu 
30.  listopadu od 16 hodin na rozsví-
cení libotovského vánočního stromu. 
Letošní ročník se však přesouvá z par-
ku na libotovské fotbalové hřiště. Vá-
noční strom bude zasazen přímo do-
prostřed hřiště a doplňovat ho bude 
kromě světelné výzdoby i  betlém, 
který společně vytvoříme. Zadáním 
letošní vánoční soutěže bude totiž 
vytvoření postavy do betlému. Fan-
tazii se meze nekladou. Postavy mo-
hou mít různé rozměry a mohou být 
z různých materiálů. Jediné omezení 
je maximální výška 150 cm a nesmí 
to být Marie, Josef nebo Ježíšek, ti už 
budou v betlému předem připrave-
ni od vedení obce. Soutěžit se bude 
ve 3 kategoriích – děti do 10 let, děti 
10–15 let a dospělí (15 let a více). Na 
všechny soutěžící bude čekat odměna 
a na první 3 z každé kategorie boha-
té ceny. Věříme, že se soutěžních děl 
sejde co nejvíce a společně vytvoříme 
krásnou vánoční atmosféru.

Mgr. Filip Kraus
starosta obce

Novinky z obce

Kalendář akcí

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

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

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

Ve dnech 22.–24. 10. 2019 proběhne 
hromadná kontrola kotlů na tuhá pa-
liva v naší obci. V tomto termínu platí 
snížená cena s dopravou zdarma: kon-
trola kotle na tuhá paliva – 1.300 Kč 
včetně DPH a dopravy, kontrola spa-
linové cesty + čištění – 600 Kč včetně 
DPH a dopravy. Pro objednání volejte 
technika na číslo 734 442 762 (po–pá 
8:00–16:30 hodin).
Dne 7. 10. 2019 proběhne v Obecním 
domě Veřejné projednání Územního 
plánu obce Lužany od 18:00 hodin. 

Poděkování
Obecní úřad Lužany děkuje paní Václa-
vě Davidové, která vzorně vedla knihov-
nu obce Lužany. Od září 2019 ji v její 
činnosti nahradila L. Kozoňová.

Chodníky
V obci byla v období prázdnin dokonče-
na další etapa opravy chodníků. V roce 
2020 bude opět pokračovat.

Obecní dům
Zastupitelstvo na zasedání 4. 9. 2019 
schválilo opravu oken na Obecním 
domě, které jsou již v havarijním stavu. 
Výměna oken proběhne první týden 
v říjnu 2019. V rámci těchto oprav vrá-
tíme objektu jeho původní ráz navráce-
ním pískovcových parapetů. 

9. 11. 2019 / od 17:30 h
Svatomartinské posvícení s hudbou
Jako Svatomartinské menu bude po-
dáváno kachní stehno se zelím a kned-
líkem, jako dezert budou připraveny 
koláče, které pro vás připraví „lužan-
ské pekařky“.

29. 11. 2019
Rozsvícení vánočního stromu
Setkání u rozsvíceného vánočního 
stromu bude doplněno o posezení 
s malým občerstvením v Obecním 
domě. Děti se již tradičně mohou těšit 
na návštěvu anděla, Mikuláše a čerta.

30. 11. 2019 / od 14:00 h / obecní dům
Tvořivé vánoční odpoledne
Zveme všechny tvořivé duše z Lužan 
a okolí na tvorbu adventní výzdoby. 
K dotvoření atmosféry bude k dispozici 
něco na zahřátí a drobné občerstvení.

Pozvánky na tyto akce obdrží občané 
obce do svých schránek.

Informace

Dění v obci

Kalendář akcí

Foto : Obecní dům před rekonstrukcí
Autor: J. Andrlová

Inzerce
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VELICHOVKY

Obecní úřad Velichovky
Starosta: Jiří Lebedinský
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

6. 10. 2019 / od 14:00 h / Hostinec 
u Potůčku Hustířany / Den seniorů

18. 10. 2019 / od 10:00 h / jezdecký areál 
,,pod hradem“ / Hubertova jízda 

V naší obci se toho událo za poslední 
týdny a měsíce poměrně dost. Z těch 
větších akcí určitě musíme zmínit ná-
sledující realizované akce. V Hustířa-
nech jsme namontovali autobusovou 
zastávku, kterou si toto místo již určitě 
zasloužilo. Velikou modernizací prošlo 
dětské hřiště u obecního úřadu, kde 
byly namontovány nové a moderní 
herní prvky. U odpočinkových laviček 
a míst jsme pak v obou obcích nainsta-
lovali elegantní odpadkové koše. 
Dále se v nejbližších dnech začne 
s pracemi na opravě vstupního chod-
níku z lázní do obce (u firmy PROST), na 
kterou jsme obdrželi dotaci z KÚ KHK, 
a  opravami místních a vytipovaných 
komunikací. Ještě do konce roku pak 
započnou práce na vybudování parko-
viště u bytovky, na kterou se nám po-
dařilo získat částečnou dotaci rovněž 
z KÚ KHK.

Jiří Lebedinský
starosta obce

Kalendář akcí

Zprávy z obce

Již více než pět let pracujeme s dět-
mi různého věku v jejich fotbalových 
činnostech. V současnosti náš oddíl 
navštěvuje zhruba 30 dětí ve věku 
5–15  let, které máme rozděleny do 
třech skupin podle věku tak, aby od-
povídaly nároky na dítě v jednotlivých 
kategorií. I nadále bychom chtěli zá-
kladnu rozšiřovat o další děti, proto 
přicházíme s nabídkou, že se zájem-
ci mohou přihlásit do našeho klubu. 
S každou věkovou skupinou postupu-
jeme do vyšších a vyšších kategorií, 
hrajeme fotbalové soutěže okresu Ná-
chod se střídavými úspěchy, v zimním 
období odehrajeme nějaký ten halový 
turnaj a před letními prázdninami tra-
dičně pořádáme rozlučku se sezonou, 
kde si děti a rodiče užijí spousty zába-
vy a legrace. Kromě dětí však sháníme 
i dobrovolníky, kteří by nám pomohli 
s trénováním tak, aby dítě mělo co nej-
bližší přístup k trenérovi, který by mu 
vytvářel kvalitní servis pro jeho rozvoj. 
Po nedávné rekonstrukci hřiště dispo-
nujeme kvalitní hrací plochou, fotba-
lové hřiště a celý areál je udržován ve 
velice dobrém stavu. Rádi se sem na 
každý trénink či zápas rádi vracíme.

Jaroslav Šubrt 

Nábor do 
TJ Velichovky

 
TJ 

VELICHOVKY 
 

Hledáme nové fotbalisty a fotbalistky, kluky, 
 holky narozeny v letech 2004 – 2014.  

(rozdělení do kategorií podle ročníku narození). 
Nábor probíhá celoročně. 

 
Trénuje se 2x týdně na fotbalovém hřišti ve 
Velichovkách, v zimní období tělocvičny a 

sportovní haly v okolí. 
Hrajeme okresní fotbalové soutěže, účastníme se 
halových turnajů, pořádáme závěrečné ukončení 
sezony a další společenské a zábavné aktivity. 
Rovněž uvítáme dobrovolníky, kteří by chtěli 

pomoci s činností v oddíle. 
 

Více info: Jaroslav Šubrt 
Tel.: 774 554 619 

Email: subrt19@seznam.cz 
www.tjvelichovky.cz  

 

 

Obec Hřibojedy získala v loňském roce 
finanční podporu ve výši 340.000 Kč 
z dotačního fondu Královéhradeckého 
kraje č. 18POVU1-080 na rekonstruk-
ci antukového hřiště na multifunkční 
hřiště s umělým povrchem. Antuková 
plocha je součástí sportovního are-
álu, jež byl vybudován v roce 2005 
také s  podporou Královéhradeckého 
kraje. Celý sportovní areál je centrem 

V sobotu 21. 9. 2019 se konal ve spor-
tovním areálu v Hřibojedech Závod po-
žární všestrannosti (ZPV), který je zahr-
nut do podzimní části celoroční soutěže 
hry Plamen. Partnerem závodu byla 
obec Hřibojedy za finanční podpory 
Královéhradeckého kraje pod záštitou 
náměstka hejtmana pro zdravotnictví 
Ing. Aleše Cabicara (TOP09). Sbor dob-
rovolných hasičů Hřibojedy se postaral 
o zázemí a občerstvení všech účastníků 
závodu, kterých bylo cca 250, kteří přijeli 
ukázat své dovednosti a poprat se o to 
nejlepší umístění, které se jim započítá 
v jarní části do pořadí celoroční činnosti.
Cílem závodu je získání a upevnění 
všestranné sportovní zdatnosti – pě-
tičlenná hlídka musí absolvovat ozna-
čenou „polní“ trať a plnit úkoly na šesti 
stanovištích (střelba ze vzduchovky, uz-
lování, překonání vodorovného lana, zá-
klady topografie, požární ochrana a zá-
klady první pomoci). 
Při letošním ročníku ZPV odstartovalo 
17 hlídek mladších a 27 hlídek starších. 
Zazávodit si přijel i nedaleký SDH Miletín 
(okres Jičín). Ti nejlepší si letos, díky fi-
nančním prostředkům získaných z roz-
počtu Královéhradeckého kraje, odvezli 
plno krásných věcných cen, které po-
slouží k nácviku na tento závod požární 
všestrannosti – vzduchovky, zdravotní 
kufřík první pomoci, provazy a buzoly. 
Letos dopadlo umístění následovně:

V kategorii mladších: 
1. SDH Dolní Branná, 2. SDH Horní Lá-
nov, 3. SDH Libňatov, 4. Velké Svatoňo-
vice, 5. domácí SDH Hřibojedy. 

V kategorii starších:
1. SDH Dolní Branná, 2. SDH Choust-
níkovo Hradiště, 3. Velké Svatoňovice,  
4. Horní Lánov, 5. Malé Svatoňovice. 
Příprava celého závodu byla v rukou 
několika členů SDH Hřibojedy, kterým 
patří poděkování. Místní hasiči zvládají 
zajistit stánkový prodej občerstvení, kte-
rý je vyhlášený především svojí kvalitou, 
velkým výběrem a příznivou cenou.

Vlasta Machačová

Hasičky z Hřibojed na mistrovství ČR 
v požárním sportu statečně bojovaly.
Poslední prázdninový víkend byl pro 
naše hasičky ze Hřibojed historicky vý-
znamný. Dokázaly se probojovat přes 
vítězství v okresním a krajském kole na 
mistrovství ČR v požárním sportu, které 
se konalo v Ústí nad Labem. 
Ženy ve složení: SDH Hřibojedy – Mar-
tina Machačová, Eliška Tschöpová, Ga-
briela Tschöpová, Lenka Vodehnalová 
a Anna Vodehnalová, Barbora Šubrtová 
– členka SDH Velichovky, Adéla Leppel-
tová – členka SDH Bukovice, Barbora 
Punarová – SDH Bělovec, Monika Šmí-
dová – členka SDH Hostinné. Vedoucím 
družstva si děvčata zvolily Jana Pištu 
z Rožnova. Ženy vyrazily již ve čtvrtek 
hasičským autem, kdy za volant usedla 
Martina Machačová a vydaly se do Ústí 
nad Labem ukázat své natrénované vý-
kony a dát vědět o naší obci na nejvyšší 
republikové soutěži. V pátek se konal 
výstup do 2. podlaží cvičné věže, kam se 
kvalifikovala Barbora Šubrtová a Monika 
Šmídová. Barča v kategorii žen obsadila 
s časem 7,97 s 8. místo a Monika v ka-
tegorii dorostenek s časem 8,79 s místo 
6. Pak se již společně věnovala děvčata 
svým tréninkům a slavnostnímu zaháje-
ní celého mistrovství. 
V sobotu ve velmi brzkých ranních ho-
dinách odjížděl směr Ústí nad Labem 
i autobus plný věrných fanoušků – pře-
devším aktivní základna mladých hasi-
čů se svými rodiči. Mezi fandy nechyběli 
ani naši věrní sousedé z vedlejší vesni-
ce z Libotova. Základna fanoušků sčíta-
la kolem 40 lidí a věděli o nás opravdu 
všichni. 
Po první disciplíně běhu na 100 m s pře-
kážkami se děvčata ujala 4. příčky. Do 
druhé disciplíny štafety 4x100 m se 
tedy závodnice vydaly s přesvědčením 
udržet se na dosah stupňů vítězů. To 
se však stoprocentně nepovedlo a s ča-
sem 67,53 s se umístila až na sedmém 
místě. Průběžně však stále nebylo nic 
ztraceno. Vše záleželo na provedení po-

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

Nové hřiště v Hřibojedech

Závod požární 
všestrannosti 

Mistrovství 
ČR v požárním 
sportu

30. 11. 2019
Rozsvícení vánočního stromku 

Kalendář akcí

žárního útoku, který se běhal v neděli. 
První pokus byl plný zádrhelů, nešel na-
startovat stroj, nestihla se roztáhnout 
hadice a i voda byla holkám dopředu 
poslána pomaleji… Ale i tak dosáhla 
děvčata na svůj nejlepší čas požárního 
útoku časem 27,07 s. V druhých po-
kusech opět startování stroje nepro-
běhlo tak jak mělo, ale i přesto došlo 
k zlepšení a s časem 25,83 s se děvčata 
posunula na celkově druhé místo. Ov-
šem ostatní družstva se zdokonalova-
la také. Neuvěřitelných 0,20 s chybělo, 
aby si děvčata odnesla 3. místo za svůj 
v sezóně nejlepší čas v požárním útoku 
a aby dosáhla vytoužené medaile.
Výkony byly opravdu vyrovnané – čas 
25,.. dosáhlo celkem 5 družstev žen! 
Takže rozhodovaly setiny sekundy! 
Však se také říká, že požární útok je 
královská disciplína a tady se to oprav-
du ukázalo stoprocentně. Děvčata bo-
jovala jako lvice, předvedla své nejlepší 
výkony, za které se opravdu nemusejí 
stydět. Dala o sobě vědět a ukázala, že 
i v tak malé obci jsou ženy, které požár-
nímu sportu opravdu rozumí. A  celé 
jejich sportovní výkony byly pouze 
třešničkou na dortu za jejich pílí, tré-
ninky a tvrdou přípravou. Přes jejich 
sportovní vypětí si dokázaly atmosféru 
celého mistrovství náležitě užít a  mít 
ze své práce radost a dobrý pocit. Od-
měnou jim byl celý fanklub, který do-
kázal ze svého volného času obětovat 
celý víkend a náležitě si s nimi tuto mi-
strovskou atmosféru užít. Všem moc 
a moc děkujeme i za finanční pomoc, 
díky které se děvčata oblékla do jed-
notného oblečení, měla veškeré jídlo 
z financí sponzorů a mohl se vypravit 
autobus fanoušků. Velké díky tak patří 
Královéhradeckému kraji, Obci Hřibo-
jedy, SDH Hřibojedy, společnosti JUTA 
a.s. a okrsku č. 5 Dubenecko. Velké díky 
patří hlavně děvčatům, která se doká-
zala stmelit a předvedla to nejlepší, co 
v sobě mají. Jsem velice pyšná na to, že 
družstvo žen ze Hřibojed patří mezi pět 
nejlepších týmů v celé ČR!
Odvézt si konečné celkové 5. místo 
z  mistrovství ČR, kde naše ženy byly 
poprvé v tak velké konkurenci, je určitě 
velmi povedený úspěch a stojí ho nále-
žitě oslavit. 
HŘIBO–HŘIBO–HŘIBOJEDY! 

Vlasta Machačová 
místostarostka obce Hřibojedy

Dne 24. srpna 2019 v 9:00 hodin se 
sešli sporťáci z Velichovek, Hustířan 
a blízkého okolí na hřišti KVK v Hus-
tířanech, aby se zúčastnili III. ročníku 
sportovní akce s názvem Hry bez hra-
nic. 
Letošní rok odstartovalo celkem 42 
dětí. Trať dlouhá 3 km s 20 překážkami 
byla připravená pro děti ve věku 8–15 
let. Pro mladší děti ve věku 4–7 let byla 
trať dlouhá 1,5 km s 16 překážkami.
Mezi TOP překážky se podle mladých 
sportovců staly: skluzavka dlouhá 4 m 
zakončená bahnitým jezírkem, šplh po 
žebříku, brodění potokem, hasičská 
stěna, ručkování a kladina.
Celkovým vítězem Her bez hranic 2019 
se stal Patrik Chlíbek, tomuto byl záhy 
v patách Roman Sebastien Pajtner.
Na závěr akce byly děti odměněny ne-
jen medailí a diplomem, ale i dalšími 
zajímavými cenami v podobě sportov-
ních čelenek, lahví aj. Nechyběla ani 
sladká tečka na závěr v podobě ovoc-
ného kornoutu a ovocné koblihy.
Poděkování za spolupráci patří: 
Mgr. Ivoně Šubrtové, Z. Karlové, 
Tomáši Bedlekovi, Jakubu Tulakovi.
Dále děkuji dobrovolníkům na trati 
závodu: J. Bedlekové, JUDr. I.Šubrto-
vé, M. Novotné, M. Tulakovi, M. Ku-
kalovi, F. Strakovi, F. Šimkovi, P. Vej-
rové, S. a J. Hojným, P. Špreňarové, P. 
Němečkové, O. Porubkovi, Š. Dyrco-
vé, L.  Pilnáčkové, MUDr. M. Jelínkovi 
a P. Jelínkové, Mgr. T. Mílové, M. Andre-
jsovi, L. a A. Veinfurterovi, Ing. V. Vos-
lařové, A .Čechovi, J. Vavřenovi, J. Sle-
zákové, S. Kučerovi a M. Chlíbkovi.
Za super ozvučení děkuji: M. Hanušo-
vi.
Závod finančně podpořili: SDH Hustí-
řany, OÚ Velichovky, RV Plast Rejchrt 
Václav, J. a T. Bedlekovi, Mgr. I. Šubrto-
vá, J. Tulakovi a V., L. a Z. Karlovi.
Za sponzorský dar v podobě sladkého 
pohoštění děkuji: Petirovu cukrářství 
a Pekařství Choustníkovo Hradiště.

Jana Tulaková
za spoluorganizátory akce

Hry bez hranic

nejen sportovního, ale i kulturního 
a společenského života v obci. Antu-
kové hřiště nejen přestalo vyhovovat 
standardům, ale bylo již v havarijním 
stavu. Provoz kladl velké nároky na 
jeho údržbu včetně vody, kterou bylo 
potřeba antukový povrch neustále 
kropit, a tím byl i omezen rozsah jeho 
využívání. V současné době je rekon-
strukce téměř hotova. Zhotovitelem 
celé akce je firma Linhart, s.r.o., ze 
Staré Boleslavi. Na nové konstrukč-
ní vrstvy byl položen umělý trávník 
z Juty, a.s., a bylo provedeno lajnování 
jak na volejbal, tak i na tenis. 

Renata Dlouhá
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30. 11. 2019 / Hořenice / Hřibojedy / 
Libotov / Litíč / Zaloňov
Rozsvícení vánočního stromku

30. 11. 2019 / Litíč / Mikulášské dílny, 
Svěcení obecního znaku a praporu

30. 11. 2019 / Lužany
Tvořivé vánoční odpoledne

30. 11. 2019 / Račice n. T. /
Vázání adventních věnců

začátek prosince / Heřmanice
Mikulášská nadílka a rozsvícení 
stromečku

1. 12. 2019 / Dubenec
Advent v Dubenci

1. 12. 2019 / Habřina
Slavnostní rozsvěcení betlému

1. 12. 2019 / Račice n. T.
Rozsvěcení vánočního stromku

7. 12. 2019 / Hořenice / Račice n. T.
Mikulášská nadílka

8. 12. 2019 / Lanžov / Adventní kon-
cert flétnového souboru Pifferaios

14. 12. 2019 / Račice n. T. / Turnaj 
ve hře „Člověče, nezlob se!“

15. 12. 2019 / Habřina
Adventní koncert

24. 12. 2019 / Litíč
Tradiční Půlnoční v kostele

26. 12. 2019 / Heřmanice / Vánoční 
koncert – sbor Jaromír

28. 12. 2019 / Zaloňov
Vánoční turnaj ve stolním tenise

4. 1. 2020 / Zaloňov
Zaloňovská desítka

11. 1. 2020 / Dubenec
Den otevřených dveří ZŠ Dubenec

11. 1. 2020 / Račice n. T.
Turnaj v šipkách

18. 1. 2020 / Rožnov / Myslivecký ples

7. 2. 2020 / Rožnov / Hasičský ples

14. 2. 2020 / Račice n. T.
Hasičský ples

22. 2. 2020 / Račice n. T.
Dětský maškarní bál

8. 3. 2020 / Rožnov
Dětský karneval

5. 10. 2019 / Heřmanice
Dechová hudba Mrákotinka

5. 10. 2019 / Hořenice / Setkání seniorů

5. 10. 2019 / Kuks
Svatohubertské slavnosti

5. 10. 2019 / Zaloňov / Tajný výlet

6. 10. 2019 / Velichovky / Den seniorů

12. 10. 2019 / Heřmanice 
Sousedské posezení při 
zabijačkových pochoutkách

12. 10. 2019 / Hořenice 
Zájezd do Stezky v korunách 
stromů v Janských Lázních

12. 10. 2019 / Zaloňov
Hubertova jízda

18. 10. 2019 / Velichovky
Hubertova jízda

21. 10. 2019 / Zaloňov /
Taneční zábava

26. 10. 2019 / Heřmanice
Svoz nebezpečného odpadu

26. 10. 2019 / Hořenice
Zájezd na muzikál Galileo

3. 11. 2019 / Zaloňov
Vítání občánků

7. 11. 2019 / Dubenec / Dobrodružné 
setkání Se světýlky za strašidly

9. 11. 2019 / Litíč / Vítání občánků

9. 11. 2019 / Litíč / Setkání seniorů

9. 11. 2019 / Lužany / Svatomartin-
ské posvícení s hudbou

9. 11. 2019 / Rožnov
Divadelní představení

16.–17. 11. 2019 a 23.–24. 11. 2019
Kuks / Vánoční trhy

23. 11. 2019 / Rožnov
Rozsvícení vánočního stromu

24. 11. 2019 / Vilantice
Předadventní koncert

29. 11. 2019 / Dubenec / Tradiční vá-
noční dílny a prodejní výstavy

29. 11. 2019 / Lužany / Rozsvícení 
vánočního stromu

30. 11. 2019 / Dubenec
Mikulášská besídka

ZPRAVODAJ
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KALENDÁŘ AKCÍ podzim 2019

Podrobnosti o akci naleznete u každé obce

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

9. 11. 2019 / sokolovna
Divadelní představení
Komediální divadelní představení 
ochotnického spolku z Českého Mezi-
říčí. Po představení bude možné pose-
dět u drobného občerstvení.

23. 11. 2019 / před obecním úřadem
Rozsvícení vánočního stromu
Kulturní vystoupení, malé občerstvení 
pro zahřátí, rozsvícení stromu.

18. 1. 2020 / místní sokolovna
Myslivecký ples
Pořádá Myslivecké sdružení Dolina 
Rožnov – Hustířany. K tanci hraje sku-
pina Dynamic (Opočno).

7. 2. 2020 / místní sokolovna
Hasičský ples
Pořádá SDH Rožnov. K tanci hraje sku-
pina X-Band.

8. 3. 2020 / místní sokolovna
Dětský karneval
Pořádá Sbor Dobrovolných Hasičů 
Rožnov. Různé hry a zábava pro děti, 
drobná odměna za účast

Více informací na: www.obecroznov.cz.

Kalendář akcí

Vážení spoluobčané,
chtěli bychom vás touto cestou upo-
zornit na některé nedostatky spojené 
s ukládáním tříděného odpadu. I přes 
upozornění, které jsme již jednou otisk-
li v tomto zpravodaji, stále občas do-
chází k nesprávnému ukládání odpadu 
do kontejnerů na jeho třídění. Proto 
vás žádáme, abyste si před vyhozením 
odpadu do kontejneru nejdříve přečet-
li, co se do kterého smí vhazovat. Ně-
kdy se bohužel setkáváme i s leností 
některých našich spoluobčanů, kdy se 
na zemi před kontejnery objevují oba-
lové materiály od různých produktů 
a  přitom by stačilo jen málo – vyndat 
polystyrenové či plastové části z krabi-
ce, vhodit je do kontejneru na plasty, 
složit nebo sešlápnout krabici a vhodit 
do kontejneru na papír.
Také vás prosíme o sešlápnutí plasto-
vých lahví a krabic, čímž dojde k mini-
malizaci „vyhazování vzduchu“ – obec 
platí za svozy kontejnerů na tříděný od-
pad dle jejich četnosti, nikoliv dle hmot-
nosti odpadu v nich uložených. Je proto 
tedy zbytečné platit za svoz kontejne-
ru, do kterého by se vešlo více odpadu 
v případě jeho drobné úpravy. 
Jedním z problémů s odpadem je také 
to, že kolem kontejnerů nacházíme 
odpad, který do nich navíc ani nepatří 
(různé kusy nábytku, lepená skla z au-
tomobilů či jiné jejich části) – pokud se 
nad tím zamyslíme, můžeme to brát 
i za jakousi černou skládku.
Sám vím, že někdy dochází k tomu, že 
jsou kontejnery přeplněné a odpad, 
který do nich patří se tam již nevejde. 
I tak vás žádáme, nenechávejte odpad 
kolem kontejneru a vyčkejte, až v nich 
bude opět místo, svozová firma tento 
odpad stejně neodveze. Snažíme se ob-
jednávat mimořádné svozy v případě, 
že jsou již kontejnery plné a do řádné-
ho svozu je ještě daleko, i když to není 
vždy tak jednoduché, jak se zdá. Někdy 
se kontejnery plní nárazově a jsou plné 
během pár dní, jindy zase máme svoz 
dojednán, ale ze strany svozové firmy 

k  němu nedojde ve smluvený termín.
Dále máme prosbu k odkládání pou-
žitých jedlých olejů a ztužených tuků 
z domácností (např. fritovací olej) do 
červených popelnic. Použité tuky a ole-
je prosím vhazujte výhradně v uzavře-
ných (šroubovacích) PET lahvích či po-
dobných plastových nádobách tak, aby 
prošly vhazovacím otvorem a nemoh-
lo dojít k jejich samovolnému otevře-
ní po vhození. K tomuto účelu nejsou 
rozhodně vhodné původní lahve od 
oleje, které nemají šroubovací víčko, či 
plastové vaničky od různých tuků nebo 
margarinů. Při plnění popelnice pak 
v důsledku tlaku na nádoby umístěné 
u  dna popelnice dochází k jejich ote-
vření a vytečení obsahu do popelnice. 
Rovněž vás žádáme o vhazování plných 
nádob (lahví), aby bylo využito maxi-
mální kapacity popelnice.
Ještě připomínáme, že do těchto popel-
nic rozhodně nepatří technické a mine-
rální oleje (převodové, motorové, hyd-
raulické), maziva a kapaliny.
Před několika lety obec také zřídila mís-
to pro ukládání biologického odpadu 
(tráva, listí, větve, …). Při zřizování toho-
to prostoru bylo rozhodnuto, že se ne-
bude stavět oplocení, aby měli občané 
přístup v kteroukoliv dobu a  zároveň 
nemusel být na místě obecní pracov-
ník. Bohužel se nám poslední dobou 
stává, že se mezi tímto rostlinným od-
padem občas objeví i nějaké kusy ná-
bytku, gumy či peřiny. Pokud k tomu 
bude docházet i nadále, bude muset 
zastupitelstvo obce přehodnotit své 
rozhodnutí a udělat opatření v podobě 
oplocení tohoto prostoru a zřízení pro-
vozních hodin nebo zřízení kamerové-
ho systému a postihovat jedince, kteří 
sem nežádoucí odpad vyhazují.
Věříme, že tento článek poslouží k vzá-
jemné spokojenosti v rámci odpa-
dového hospodářství Obce Rožnov. 
V případě, že by se neúměrně zvyšo-
valy výdaje rozpočtu na likvidaci třídě-
ného odpadu z důvodu nevhodného 
třídění, museli bychom přehodnotit 
současnou cenovou politiku odpado-
vého hospodářství. 

Filip Andrejs

Co nás pálí 

Již několikrát jsme vás informovali o vý-
běru nového znaku a vlajky obce Rož-
nov z návrhů, které pro nás vypracoval 
profesionální heraldik. Na schůzi zastu-
pitelstva obce konané 5. září 2019 byl 
vybrán a schválen jeden z návrhů, a to 
i na základě připomínek občanů, kteří 
se mohli k výběru připojit.
Vybraný návrh byl dodatečně vytvořen 
a vycházel z návrhu, který byl zároveň 
doporučen i jeho autorem Mgr.  Ja-
nem  Tejkalem a ředitelem Zemského 
archivu v Opavě, členem expertní sku-
piny Podvýboru pro heraldiku a vexilo-
logii Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky a garantem správnosti 
návrhu PhDr. Karlem Müllerem.
Nyní bude schválený návrh předložen 
podvýboru pro heraldiku a vexilologii 
Poslanecké sněmovny PČR k projedná-
ní a schválení. 

Filip Andrejs 
Zdroj: Návrh znaku a vlajky pro obec 

Rožnov (autor Mgr. Jan Tejkal)

Nový znak 
a vlajka
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