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MIKROREGIONU HUSTÍŘANKA – DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ léto 2021

Vážení spoluobčané,
Mé úvahy o úvodu letního čtvrtlet-
níku byly ještě v červnu o slunci, 
třešních a koupání. Jenže člověk 
míní a příroda mění. Jistě všich-
ni dobře víme o nebývalé přírod-
ní katastrofě, která postihla obce 
jižní Moravy těsně před začátkem 
prázdnin. Věřím, že každý přispěl 
na obnovu zasažených obcí či kon-
krétních domovů dle svého uváže-
ní a možností, solidaritu projevily 
i okolní obce včetně Dubence. Ve 
zpravodaji uvádíme další možnos-
ti pomoci včetně transparentních 
účtů jednotlivých malých obcí. 
Věřím, že vlna solidarity bude po-
kračovat dál a neopadne po pár 
týdnech. Tornádo zničilo domov 
stovkám rodin během chvilky, ob-
nova však bude trvat, dle zkuše-
ností z obcí zasažených povodně-
mi v roce 1997, roky. 
Přeji vám všem krásné léto. 

Jaroslav Huňat
předseda DSO
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promovidea
ž ivé přenosy

Tvorba videí a jejich
medializace v regionu

Termíny a objednávky:

732 521 835

Inzerce

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

Proběhlé akce v obci

Kalendář akcí

Obecní znak a vlajka

Fungování hřiště

Rychlá pomoc pro Moravu 

Český svaz žen a svaz dobrovolných 
hasičů pořádali 5. 6. 2021 dětský den. 
Konečně po dlouhé době se občané 
sešli na dětským dnu. Účast byla hojná.
Počasí vyšlo báječně. Děti se mohly 
těšit bohatému programu, který při-
pravila zejména děvčata Sandra Do-
hnalová a Miroslava Suchánková. Děti 
měly opravdu také velké vyžití na ská-
kacích hradech. Spolek myslivců při-
spěl s disciplínou střelba, spolek přátel 
koní zajistil dětem jízdu na koni. Velké 
překvapení měly děti, když se najed-
nou objevila děvčata Dana Wachtlová 
a Dana Střihavková v převleku dino-

srpen / Odpoledne pro děti
Sportovci pořádají v srpnu sportovní 
odpoledne pro děti.

září / Zápas Svobodní x ženatí

Termíny ještě nejsou stanoveny, 
upřesníme rozhlasem a vyvěsíme na 
výlepových místech.

Firma Alerion, s.r.o., předložila několik 
variant, zastupitelstvo rozhodlo o těch-
to symbolech. Prozatím je to návrh, kte-
rý musí schválit poslanecká sněmovna.
Výklad navržené symboliky je násle-
dující: je postavený na čtyřech částech 
obce a patronech kostela sv.  Petra 
a Pavla coby místní dominanty. Čtvrce-
ný štít evokuje diagonálami částečně 

Zastupitelé se bez váhání dohodli poslat okamžitou pomoc do postižených ob-
lastí zakoupením 100 střešních latí a 10 plachet největších rozměrů. V sobotu 
26. června ráno jsme vše zakoupili a odvezli na místo sběru do Hradce Králové 
Hasičskému záchrannému sboru a ještě v ten den putovala pomoc do tornádem 
zasažených oblastí. 

saurů. Děti byly nadšené, když uviděly 
převleky dinosaurů. Dinosauři dětem 
rozdávali bonbony.

Všem občanům přeji krásné klidné léto 
a dětem dobrodružné prázdniny. 

 Jaroslava Svobodová

Víceúčelové hřiště funguje na plné obrátky, stále platí nejlépe si zajistit termín zá-
pisem na tabuli. Fixa je umístěna u tabule. Na tabuli a na webových stránkách 
najdete telefonní kontakt pro získání kódu pro odemčení hřiště.

tahy písmene „Z“ a čtyři pole štítu = čty-
ři části obce.
• KLÍČ A MEČ jsou atributy sv. Petra 

a Pavla, patrona zdejšího kostela (za 
ves Zaloňov).

• LIPOVÝ A DUBOVÝ LIST odkazují na 
zajímavou skutečnost, že sousední 
Rtyně byla českou (= národní strom 
lípa), ale vedlejší Vestec kdysi ně-
meckou (= dub) vsí.

• RADLICE z pluhu zastupuje Horní 
Dolce, osadu vzniklou až v novově-
ku v rámci hospodářského zázemí 
(zemědělské „kolonizace“). Radli-
ce je ostatně nejstarší a nejčastější 
symbol vesnických pečtí (selského 
stavu a způsobu obživy většiny na-
šich předků).
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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

Obec Dubenec vyhlásila veřejnou fi-
nanční sbírku na „Zmírnění následků 
živelní pohromy bouře a tornáda na 
jižní Moravě a Lounsku“. Ve dnech 
7.–30. července 2021 mohli zájemci 
nosit finanční příspěvky do zapeče-
těné pokladničky na Obecním úřadě 
v Dubenci, a to v úřední dny (pondělí 
a středa) vždy od 7:30 do 17:00 hodin.
Výtěžek této finanční sbírky bude 
předán společně s finančním darem 
67.600 Kč, schváleným zastupitel-
stvem obce Dubenec, představitelům 
Jihomoravského kraje a obce Stebno 
v Ústeckém kraji, jako příspěvek na 
obnovu infrastruktury v obcích po-
stiženými vichřicí a tornádem dne 
24. června 2021. O výsledku této sbír-
ky budete informováni na úřední des-
ce a prostřednictvím webové stránky  
www.dubenec.cz. Děkujeme všem, kte-
ří se do této finanční sbírky zapojili.
Pokud chcete podpořit i dále konkrét-
ní obce, uvádím čísla transparentních 
účtů pro zasílání finanční pomoci.
6013175309/0800 – Lužice
6013183309/0800 – Hrušky
6013185339/0800 – Moravská Nová Ves
6013197399/0800 – Hodonín Bažant-
nice
6013190349/0800 – Týnec
6013192379/0800 – Tvrdonice
6013187369/0800 – Mikulčice

Jaroslav Huňat
starosta

Po několika úvahách nad tím, jak řešit 
odkanalizování splaškových odpadních 
vod z dubeneckých domácností, došlo 
ke konečnému rozhodnutí zastupitel-
stva obce o projektu Decentralizované-
ho čištění odpadních vod (DČOV).
Při pohledu zpět se rozhodování o od-
kanalizování obce historicky přiklánělo 
k čištění centrálnímu, kdy měla být od-
kanalizována celá obec několika kanali-
začními stokami a ty zakončeny do stoky 
páteřní a následně do centrální čističky 
odpadních vod v dolním Dubenci. Ten-
to projekt byl velmi náročný na zem-
ní a stavební práce a díky tomu i velice 
nákladný (s rozpočtem kolem 60 mil. Kč 
v roce 1995).
Další variantou bylo spojení několika 
nemovitostí o celkovém množství ekvi-
valentních 100 osob a vybudování hníz-
dové čističky. Takových čističek by v obci 
bylo 6 až 7, ale i tato varianta vycházela 
v roce 2019 na cca 40 mil. Kč. 
Vzhledem k rozlehlosti řešeného území, 
kdy obec Dubenec má celkem 244 ob-
jektů s trvalým osídlením, 24 rekreačních 
objektů a délku v zastavěném území 
4600 metrů, bylo přistoupeno k variantě 
decentralizovaného čištění odpadních 
vod. Řešením tak budou domovní čistič-
ky k jednotlivým domům. 
Jednoduše řečeno, zájemcům, kteří se 
zapojí do programu decentralizovaného 
čištění odpadních vod, zařídí obec pro-
jektovou dokumentaci a výstavbu nové 

Po dlouhém mrzutém počasí, kdy ven-
ku o sluníčko byla nouze a to se začalo 
projevovat i na náladě lidí, se konečně 
udělalo hezky. Z roušek a respirátorů 
se staly jen takové inventáře kapes, 
kabelek, případně náramky, konečně 
můžeme (za podmínek-nepodmínek) 
na pivo, na sváteční oběd, do kina, na 
disko bez tance… Prostě mezi lidi! Zno-
vu jsme se vrátili k relativně volnému 
nadechnutí. Sláva!
Jen škoda, že dusno zůstává dál: boj 
očkovaní versus neočkovaní je v mno-
hých případech až trapně ubohý, ex-
trémy na obou stranách k uzoufání, 
kdy se už o zdravém rozumu nemůže 
ani uvažovat. O tom, zda to je či není 
dobře, jsou vedeny debaty napříč ge-
neracemi i okamžiky běžného lidské-
ho života. Takže – i když je vlastně už 
zase na chvíli hezky, tak covid je pořád 
tématem číslo jedna a „obyčejnej svět“ 
se stále více ztrácí na dohled. My, v Du-
benci, jsme měli v plánu ten obyčejnej 
svět zase znovu začít tvořit, ale přizná-
vám – báli jsme se. I proto u nás letos 
neproběhl dětský den, protože koncem 
května byly ještě přísnější restrikce 
a nám se příčilo pořádat venkovní akci 
a vyžadovat po lidech zdravotní potvr-
zení, chtít po nich i venku roušky apod. 
Možná, že náš strach byl zbytečný, dost 
možná ano, ale bohužel na poslední 
chvíli, když už by mnohé šlo lépe, se nic 
moc organizovat nedá. Snad nám vyjde 
alespoň letní kino pro malé i velké, kte-
ré během prázdnin nejméně jednou 
plánujeme (a o čem budete včas infor-
mováni). Na podzim si určitě nenechá-

me ujít přípravu „Pohádkového lesa“ 
a  posvícenského odpoledne s  živou 
hudbou (sobota 19. 9. 2021). A co bude 
dál? Kdo ví… 
Velkým zásahem a smutnou realitou 
letních dní se stalo i neštěstí na jižní 
Moravě, kam jsme po okamžité konzul-
taci mezi zastupiteli odsouhlasili (bez 
velkého zveřejňování) finanční příspě-
vek. Věřím, že podobně smýšlelo i víc 
místních jednotlivců či skupin a že ale-
spoň touto formou pomůžeme lidem 
v postižených oblastech k rychlejšímu 
návratu do slušného života. Snad je to 
pro nás všechny důležitá informace: být 
vděčný za to, co žijeme, za to co máme, 
že střecha nad hlavou rozhodně nejsou 
samozřejmostí a že to, co mnohý s na-
pětím sleduje v televizi a co vzniklo pod 
taktovkou uznávaného režiséra, nemu-
sí být nutně vždy jen sci-fi, ale někdy bo-
hužel i smutná realita, o kterou – to si 
přiznejme – nikdo nestojí. 
Abych ale nekončila se smutným po-
vzdechem, tak si na závěr s radostí za-
výsknu spolu s žáky a studenty, kteří 
se konečně dočkali volna, ve kterém 
nemusí řešit distanční výuku, ale užít 
si opravdového odpočinku od školy 
(stejně jako rodiče a kantoři). Popřeji 
tedy nejen jim, ale i nám všem, co nej-
příjemnější léto, co nejhezčí počasí, co 
nejlepší společnost na výletech, dobře 
vychlazené pivo a křupavý špekáček či 
přesně na chuť propečený steak, nád-
herné teplé večery a hlavně radost ze 
života. A to, prosím, celoročně. Mějte 
se báječně.

Renata Derdová

čističky odpadních vod. Podmínkou je tr-
valý pobyt zájemců v katastru obce Du-
benec. Takto zhotovená čistička odpad-
ních vod bude zapojena do centrálního 
systému obce a po dobu 10 let provozo-
vána obcí Dubenec. Pořízení nové ČOV 
v dotačním systému DČOV je následující 
– 50 % bude hrazeno z rozpočtu dota-
ce Ministerstva životního prostředí, 25 
% bude hrazeno z rozpočtu Královehra-
deckého kraje a o zbývajících 25 % se 
podělí obec Dubenec (12,5 %) a konečný 
uživatel (12,5 %). Roční provozní nákla-
dy budou náklady na jeden plný a jeden 
krácený rozbor odpadní vody a náklady 
na provoz informačního systému. Dle 
propočtů pro rok 2021 vychází poplatek 
obci za provoz na 4700 Kč bez ohledu na 
odběr vody – neplatí se stočné a je mož-
ná zálohová platba. Zbytek nákladů jde 
za uživatelem ČOV: jedná se především 
o vývoz cca 1m3 kalu, který probíhá jed-
nou ročně a uživatel i obec je na toto upo-
zorněn informačním systémem čističky, 
tzv. kalovou sondou. Na tuto činnost 
obec vysoutěží nejlevnějšího dodavatele 
a uzavře s ním rámcovou smlouvu. Nut-
no dodat, že i když má čistička propra-
covaný systém nátokového koše, který 
předchází tomu, aby v ní skončily vlhče-
né kapesníčky nebo dámské hygienické 
prostředky, může dojít k havárii čističky. 
Jelikož jde ve většině případů o zavinění 
uživatelem, jdou náklady na znovuzpro-
voznění čističky k jeho tíži. 
Pokud máte dotazy, nebo už zájem 
o projekt DČOV v obci Dubenec, oznam-
te to starostovi obce. Pro zájemce je při-
praveno veřejné projednání na 25. srp-
na 2021 od 19:00 hodin v zasedací 
místnosti obecního úřadu v Dubenci.  
Pro informaci jsme pro vás připravili ně-
kolik nejčastějších dotazů týkajících se 
DČOV.
Jaké jsou hlavní výhody systémového 
řešení DČOV pro obce?
Je třeba přijmout fakt, že čištění odpad-
ních vod je nejen důležité pro životní 
prostředí, ale také podléhá zákonu. 
Partnerem pro občana je obec, která 
zajišťuje provoz. Poplatek za chod ČOV 
není vysoký, zpravidla dosahuje zlomku 
ceny stočného u centrální kanalizace. 

Přidanou hodnotou domovní ČOV je 
přečištěná voda, kterou uživatel může 
využít na zalévání zahrady. A v době vel-
kého sucha to ocení každý člověk. 
Jaký je rozdíl, když si občan pořídí ČOV 
na své náklady, nebo se zařadí do sys-
tému soustav domovních čistíren?
Celkově je zařazení do soustavy DČOV 
mnohem snazší, jednodušší a nesrov-
natelně levnější. Obec za občana zařídí: 
projektovou dokumentaci, hydrogeolo-
gický posudek, výběr dodavatele, stav-
bu, realizaci stavby a následné provozo-
vání spolu se servisem. 
Jaké jsou povinnosti uživatelů čistír-
ny?
Většina uživatelů žádné omezení nepo-
ciťuje. Věci, které do kanalizace nepatří 
(dětské ubrousky, dámské vložky, atd.), 
jsou zachyceny v nátokovém koši a ne-
poškodí zařízení ČOV. Čistírny AT, které 
do projektu využíváme, jsou testované 
i na zatížení chemickými prostředky po-
užívanými v domácnosti. 
Jsou i jiné možnosti likvidace odpad-
ních vod a kolik stojí? 
Nejdražším způsobem likvidace odpad-
ních vod je vyvážení jímek. Klasickou 
centrální kanalizaci nelze vybudovat 
všude, často zatíží obecní kasu na mno-
ho let dopředu a uživatelům vzniká po-
vinnost platit stočné. Uživatelé zařazení 
do soustavy čistíren odpadních vod platí 
poplatek, který činí přibližně 3 % z ceny 
za vývoz jímky. Z tohoto poplatku obec 
zajišťuje servisní úkony a nutné opravy. 
Je důležité sdělit, že celý systém je pod-
porovaný a také kontrolovaný Minister-
stvem životního prostředí. Do realizace 
se mohou přihlásit pouze dodavatelé, 
kteří nabízejí čistírny s opravdu kvalitní 
a ověřenou technologií. 
Nebudu mít s čističkou na zahradě 
problém?
Čistírna na zahradě uživatelům nepřiná-
ší komplikace. V případě, že je optimálně 
provozovaná, nezapáchá a vytéká z  ní 
viditelně a prokazatelně čistá voda. Pro-
voz čistíren odpadních vod není hlučný. 
Z obcí, kde se již realizovala decentrali-
zovaná čištění odpadních vod, jsou po-
zitivní ohlasy a reference. Obavy tedy 
nejsou na místě.

Sbírka pro  
tornádem  
zasažené obce

Decentralizované čištění odpadních vod

Kultura v naší obci

Novinky v obci
Jaro nám pozvolna přešlo do léta a my 
se vzpamatováváme z vládních naříze-
ní a rozvolňujeme se. Bohužel s rozvol-
ňováním se nám také rozjely volební 
kampaně k parlamentním volbám. 
Mediálnímu prostoru, který je touto 
dobou tradičně přezdíván okurkovou 
sezónou, začínají vévodit lži, manipu-
lace, osočování a pozitivních informací 
je čím dál méně. Jak smutné. V době, 
kdy po absolvování státem nařízeného 
domácího vězení je každá dobrá zprá-
va jako pramínek čisté vody nebo svět-
lo v temnotě, které posílá jasný vzkaz: 
zvládli jsme to a už bude dobře.
Dětem, po měsíci prezenční výuky, za-
čaly prázdniny. V obci jsme se rozloučili 
stužkováním s dětmi z mateřské školy, 
které se po prázdninách stanou školá-
ky, a samozřejmě s deváťáky, kteří se 
vydají do velkého světa hledat další vě-
domosti a životní štěstí. Ještě jednou 
všem přeji hodně štěstí, zdraví a hlav-
ně, ať na své pouti životem najdou sami 
sebe a časem i někoho k sobě, aby se 
to štěstí dalo násobit dvěma. 
Co se projektů obce Dubenec týká, 
tak stále čekáme na stavební povole-
ní u  rekonstrukce budovy čp. 2, kde 
připravujeme půdní vestavbu čtyř 
bytových jednotek a stejně tak čeká-

me na vyjádření poskytovatele dota-
ce, zda vůbec bude náš projekt pod-
pořen. Další projekty rozvojové zóny 
u obecního úřadu a třetí etapy chod-
níků rovněž čekají na finální vyjádření 
úředníků. Nemyslím si, že teď – v čase 
dovolených – bude některé řízení do-
končeno včas. Nezbývá nám, než ur-
govat a volat a znovu urgovat.
Radost mi dělá stavba poldru PEO 10 
a biokoridoru se svodným příkopem 
LBK5. Stavba pokračuje podle har-
monogramu a na kontrolních dnech 
vidíme bezvadné plnění ze strany do-
davatele i investora, kterým je Státní 
pozemkový úřad, pobočka Trutnov. 
Rovněž byla konečně dokončena vý-
měna sloupů a elektrického vede-
ní ČEZ Distribuce. Firma Signalbau 
se nám ještě do obce vrátí dokončit 
úklid a terénní úpravy a my konečně 
můžeme začít pracovat na novém ka-
belovém vedení veřejného osvětlení 
a znovu namontovat vysílací hnízda 
obecního rozhlasu.
Katastrofa, která postihla jižní Moravu, 
mne donutila otevřít krizový i povod-
ňový plán obce a znovu zkontrolovat 
a aktualizovat všechna potřebná data. 
Rovněž jsem znovu otevřel pojistnou 
smlouvu majetku obce a doporučuji 
i vám aktualizovat ceny nemovitostí na 
současnou cenovou úroveň. Fascinuje 
mne spoluúčast všech lidí a solidari-
ta, se kterou se podařilo vybrat velké 
množství peněz na obnovu a pomoc 
postiženým obcím. V naprostém proti-
kladu jsou prohlášení ministerstva pro 
místní rozvoj o odečítání pojistného 
nebo darů od státní dotace. Psychice 
obyvatel tato prohlášení moc nepo-
můžou a klasické mediální přehazo-
vání horkého mediálního bramboru 
mezi ministryní a jejími úředníky je až 
trapné. Znovu zde platí, že kdo chce, 
hledá způsoby, a kdo nechce, hledá 
důvody. Trefný je i nesmrtelný citát 
E. A. Poea: „Kde je vůle, je i cesta“.
A co připravujeme? Prosím, věnuj-
te pozornost článku o decentralizo-
vaném čistění odpadních vod. Máte 
možnost získat k vašemu domu novou 
čističku odpadních vod na klíč, a to za 
12,5 % celkových nákladů.
Doufejme, že se epidemiologická si-
tuace udrží a my budeme moci v září 
opět organizovat akce, jakými jsou po-
hádkový les pro děti a posvícení s let-
ním kinem pro dospělé.
Přeji vám krásné dovolené, odpočiňte 
si a ať se vám vše zlé vyhne. Mějte pěk-
né léto.

Jaroslav Huňat
starosta

OTEVÍRACÍ DOBA
po: 6:30–16:30         út: 6:30–14:00
st–pá: 6:30–16:30    so: 7:00–10:00
 

Možnost platby kartou
včetně služby cash back
(možnost vybírat peníze).
 

DOVOZ POTRAVIN
Objednávka na tel. č.:
+420 608 976 547

Inzerce
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Zápis do základní  
a mateřské školy

Slavnostní rozloučení s absol-
venty na úřadě v Dubenci

K zápisu do 1. třídy nám letos přišlo 
22 dětí. Z těchto dětí jsme přijali 18 
a 4 zažádali o odklad školní docházky. 
Žádostem bylo vyhověno. Nový škol-

Žákům deváté třídy byla poslední vy-
svědčení slavnostně předána na Obec-
ním úřadě v Dubenci. Naši absolventi 
je přijali z rukou třídní učitelky Mgr. 
Lucie Baliharové. Současně výchovná 
poradkyně Mgr. Iveta Malá sdělila, na 
jakých středních školách budou žáci 
pokračovat ve studiu.
Naši školu v tomto školním roce opus-
tilo 23 absolventů. Na čtyřleté gym-
názium nastupují 3 žáci, na střední 
odbornou školu 9 žáků a na střední 
odborné učiliště odchází 11 žáků. 
Všichni víme, že situaci neměli vůbec 
jednoduchou, škola se jim po dva roky 
zavírala, výuka probíhala on-line, nebo 
střídavě prezenčně a distančně. Pří-
prava na přijímací zkoušky musela být 
také on-line, vysvětlovat matematiku, 

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

21. 8. 2021 / obecní hospoda
10. ročník – Splačené trubky

25. 9. 2021 / obecní hospoda
ŠLÁGR s Pepínem Maturou

V nově zrekonstruované a nově vybavené obecní hospodě nabízíme možnost 
uspořádání oslav, svateb, školení, rodinných akcí i srazů. Tyto akce lze uskuteč-
nit jak uvnitř, tak venku na zahrádce. Bližší informace vám podá paní Pejchalová 
na tel.: 774 864 070. Na většinu akcí bývá omezena kapacita míst, proto neváhej-
te s rezervací míst či vstupenek na uvedeném telefonním čísle.

Další očekávanou velkou akcí, na které 
se na vás budeme těšit, je již 10. roč-
ník Splašených trubek. Každý milovník 
benzínu si tu přijde na své. Těšit se 
můžete na motocyklové závody, výsta-
vu motocyklů Jawa a mnoho dalších 
krásných strojů. Občerstvení je zajiště-
no v obecní hospodě. Těšit se může-
te na pivečko a různé dobrůtky, jako 
je prasátko z grilu, klobásy, palačinky, 
maso se zeleninou v lorně a gulášek. 
K  tanci a poslechu hraje od 18 hodin 
kapela DUHA MUSIC.

V obecních jesličkách panuje po jarní 
odmlce čilý ruch a i od nového škol-
ního roku hlásíme naplněný stav. 
O  případném uvolněném místě vás 
budeme informovat nebo se můžete 
aktuálně zeptat u paní Venclové na 
tel.: 605 598 560.

Jsme velice rádi, že okolnosti i poča-
sí stálo 3. červnovou sobotu při nás 
a  mohli jsme uskutečnit naši první 
společnou letošní akci u příležitosti 
přivítání léta v podobě zábavného od-
poledne pro děti. Nejprve jsme všichni 
se zaujetím sledovali ukázku výcviku 
pasteveckých psů v nahánění oveček, 
kdy si děti mohly ovečky i pohladit a zá-
roveň se dozvědět zajímavosti o cho-
vu ovcí a jejich pasení. S radostí jsme 
také přivítali oblíbené divadélko Kozlík 
s tématicky letní Vodnickou pohádkou 
a ukázkou nádherně řemeslně zpraco-
vaných loutkách. S  podvečerem pro-
gram završila dětská diskotéka. Jsme 
velice rádi, že jsme se sešli po dlouhé 
době v tak hojném počtu a v tak přá-
telské atmosféře.

Kalendář 
akcí v obci

Novinky v obci

Plánované 
akce v obci

Jesličky  
naplněny

Přivítali  
jsme léto!

HEŘMANICE
Obecní úřad Heřmanice
Starosta: Miloš Innert
Adresa: Heřmanice čp.13, 552 12
Telefon: +420 491 813 270
E-mail: starosta@obec-hermanice.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

Pošta Partner Heřmanice
Kalendář akcí

Dovoluji si vás touto cestou upozornit na aktuální informaci o možném uza-
vření pošty v Heřmanicích. Současný provozovatel ukončí svou činnost v Heř-
manicích ke konci roku. V současné době očekáváme nabídku od České pošty 
s možným řešením, v každém případě se budeme snažit udržet poštu otevře-
nou alespoň v provozu, na který jsme zvyklí. 
Přejeme krásné a klidné léto a všem jen příjemné zážitky ze svých dovolených.

Miloš Innert
starosta obce

28. 8. 2021
Loučení s prázdninami (výlet)

2. 10. 2021 / Muzikál Láska Nebeská
Náhradní termín. Nabízíme několik 
volných vstupenek.

srpen, září 
Společné posezení, akce pro děti
Bližší info na plakátech v obci.

Proběhlé akce v obci

Sběr železného šrotu
SDH opět pomohlo obci se sběrem 
železného šrotu. Mezi občany je zá-
jem a aktivně se zapojí a přispějí. 
Konalo se v sobotu 15. 5. 2021. Díky 
zvýšené poptávce po šrotu, cena se 
letos dostala na 7 Kč / 1 kg, se za 
sebraných 6,69 tun získala odmě-
na 48.720 Kč. Tuto částku fakturuje 
obec, ale vždy ji zastupitelé schválí 
jako dar pro SDH. 

ní rok slavnostně zahájíme ve středu 
1. září 2021 před školou. Už se na nové 
prvňáčky moc těšíme.
Do mateřské školy jsme mohli při-
jmout pouze 14 dětí. Čtyři děti jsme 
museli z kapacitních důvodů odmít-
nout, což nás moc mrzí. Pro nový škol-
ní rok máme tedy ve školce zapsaných 
celkem 41 dětí.

konstrukční úlohy a řešení slovních 
úloh na dálku nebylo vůbec jednodu-
ché ani pro jednu stranu. Naši žáci se 
s tím ale výtečně poprali a přijímací 
zkoušky zvládli.
Velké poděkování patří panu starostovi 
i paní matrikářce za pozvání a přípravu 
prostor pro slavnostní rozloučení.
Našim absolventům budeme držet 
palce, ať se jim na další cestě životem 
vše podaří dle jejich představ a přání!
Za pedagogy dubenecké školy přeji 
všem krásné prázdniny plné sluníčka, 
pohody a nezapomenutelných zážit-
ků, rodičům od srdce děkuji za spolu-
práci se školou a přeji mnoho zdraví 
a úspěchů.

Mgr. Martina Jonešová
ředitelka školy

Inzerce

Vítání občánků
V sobotu 22. 5. 2021 jsme využili uvol-
nění a přivítali 3 nové občánky. Pan 
starosta přednesl krátký slavnostní 
proslov a děti z MŠ milé básničky. Obec 
předala rodinám finanční dar 1000 Kč, 
drobnou hračku a kytičku pro mamin-
ky. Uvítáni byli: Jindra Tomáš (Slotov 
44), Veselý Ondřej (Brod 23) a Chalupa 
Jakub (Heřmanice 10). Všichni se těšili, 
že si mohou užít tuto tradiční slavnost.
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Studenti z Fakulty restaurování (ate-
liér restaurování a konzervace kame-
ne) z Litomyšle Univerzity Pardubice 
v červnu pracovali v Betlému na čiš-
tění soch, včetně sochy Garina, která 
je v majetku obce Hřibojedy. Obec 
Hřibojedy jim poskytla vodu a také 
dopravu z Hospitalu Kuks (kde byli 
ubytováni) do Betlému a zpět, nákla-
dy na ubytování hradil Hospital Kuks 
(NPÚ). 
Fakulta restaurování je nejmenší fa-
kultou pardubické univerzity. Svými 

Obec Hřibojedy připravuje dostavbu vo-
dovodu II, kde projektovou dokumen-
taci vypracovává firma AQUION, s.r.o., 
Praha 7. Projekt řeší mimo jiné také vý-
stavbu vodojemu na Hřibojedském vr-
chu. V dubnu byl společností INSET, s. r. 
o, proveden inženýrskogeologický prů-
zkum. Účelem průzkumu bylo ověření 
geologických poměrů a inženýrskogeo-
logické zhodnocení zájmového území 
pro záměr výstavby vodojemu. Zájmové 
území se nachází přibližně 850 m sever-
ně od obce Hřibojedy na pozemku čp. 
1083 k. ú. Hřibojedy. Z průzkumu vychá-
zí, že okolí zájmové lokality tvoří převáž-
ně jemnozrnné zeminy. Dle České geo-
logické služby nejsou v zájmovém území 
evidovány žádné svahové nestability. 
Rovněž povrchové projevy sesuvných 
aktivit v blízké oblasti nejsou v součas-
nosti patrny. V rámci inženýrskogeolo-
gického průzkumu byly realizovány dva 
jádrové vrty.

Na počátku roku 2021 jsme v rámci do-
tačního programu Královéhradeckého 
kraje požádali o dotaci na rekonstruk-
ci chodníků v obci Hřibojedy a také na 
nádoby na tříděný odpad. Zastupitel-
stvo Královéhradeckého kraje schválilo 
poskytnutí dotace z dotačního fondu 
Královéhradeckého kraje. Předmětem 
této smlouvy je poskytnutí účelové ne-
investiční dotace na financování výdajů 
vynaložených na realizaci projektu s ná-
zvem „Oprava komunikace pro pěší po-
dél komunikací v obci Hřibojedy“ ve výši 
547.850 Kč a z programu individuálních 
dotací jsme získali částku 200.000 Kč. Na 
realizaci projektu „Třídíme odpady v obci 
Hřibojedy” částku ve výši 55.150 Kč. Re-
alizace obou projektů je stanovena do 
30.  11. 2022 kdy musejí být uhrazeny 
veškeré výdaje projektu.

Chodníky v obci
Vzhledem k tomu, že stávající chodníky 
jsou v nevyhovujícím stavu z důvodu 
dlouhodobého zanedbání údržby a uži-
vatelé leckdy volí chůzi po přilehlé silnici, 
považujeme projekt jako prioritu obce 
číslo 1. Přínosem rekonstrukce chodní-
ků v obci je zásadní zlepšení občanské 
vybavenosti a bezpečné chůze po chod-
nících, které byly nabyté od Královéhra-
deckého kraje v roce 2019. Přínosem 
bude bezpečný pohyb chodců podél sil-
nic v obci a zajistí svedení pěší dopravy 
z komunikace. Oprava se týká výměny 
betonových dlaždic ze 70.  let za novou 
zámkovou dlažbu s  prvky pro pohyb 
tělesně postižených a nevidomých s lo-
kální opravou propadlého štěrkového 
podloží. Zvyšující se intenzita dopravy 
ohrožuje bezpečnost chodců a naléha-

V letošním roce postupové soutěže 
získaly úplně novou podobu. Poprvé 
vznikly oddělené postupové soutěže 
pro požární útok, 100 m s překážkami 
a výstupu na cvičnou věž.
S družstvem žen SDH Hřibojedy jsme 
se v sobotu 26. 6. zúčastnily krajské-
ho kola v požárním útoku v Hradci 
Králové. 
Po příjezdu jsme byly seznámeny 
s erárními stroji a poté se již mohlo jít 
na věc. První pokus jsme zapsaly čas 
29:97. V druhém pokusu se vše ne-
povedlo, jak by mělo. Věděly jsme, že 
čas z prvního pokusu již nevylepšíme, 
a proto jsme pokus ukončily předčas-
ně. Čas z prvního pokusu nám stačil 
na 2. místo, které pro nás znamená 

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

Braunův BetlémVodojem

Dotace pro obec  
z Královéhradeckého kraje

SDH Hřibojedy opět jede na 
Mistrovství ČR

vzdělávacími, vědeckými a tvůrčími 
aktivitami v oblasti konzervace a re-
staurování památek staví na tradici 
restaurátorského školství v Litomyšli 
započatou v roce 1993. V roce 2005 
byla založena Fakulta restaurování 
navazující na působení soukromého 
vzdělávání na Institutu restaurování 
a  konzervačních technik, o.p.s., Lito-
myšl. Jsou jedním z mála univerzitních 
pracovišť, které zabezpečují výuku vy-
sokoškolsky vzdělaných restaurátorů 
v ČR.

postup na republiku, neboť z každého 
kraje postupují tři družstva. Společně 
s námi tedy postoupilo družstvo žen 
SDH Slatiny a SDH Velichovky. Mist-
rovství ČR v požárním útoku nás čeká 
8. 8. 2021 v Hradci Králové. 
Na závěr bychom rády poděkovaly 
Honzovi Pištovi z SDH Rožnov, kte-
rý nám předává cenné rady, a také 
umožňuje využívat jejich sportovní 
hřiště.
Složení týmu: 
Monika Šmídová – SDH Hostinné, 
Eliška Tschöpová, Daniela Tschöpová, 
Gabriela Tschöpová, Natalie Jaklová, 
Anna Vodehnalová, Lenka Vodehna-
lová – SDH Hřibojedy.

Lenka Vodehnalová 

vě vyžaduje řešení, které snižuje poten-
ciální riziko střetu účastníků silničního 
provozu. 

Třídění odpadu
Záměrem třídění odpadu systémem 
Door to Door je pořízení barevných 
(modrých na papír a žlutých na plast 
o velikosti 120 l) pro všechny domácnos-
ti (100 % obyvatel obce Hřibojedy, Malé 
Hřibojedy, Hvězda), které budou sloužit 
ke třídění papíru a plastů. Tímto dojde ke 
zvýšení třídění odpadu v obci. Se svozo-
vou firmou je již sjednána (písemná na-
bídka a její potvrzení) cena a harmono-
gram svozů ze všech domácností v obci, 
po pořízení sběrných nádob dojde k je-
jich rozvozu po domácnostech a začleně-
ní do svozového harmonogramu. 
Přínosem systému Door to Door je 
příprava obce na chystané legislativní 
změny, které vyvolají potřebu zvýšení 
efektivity třídění a materiálového vy-
užití odpadů. Dojde tím k předcházení 
vzniku odpadů, a to přímo v místě jejich 
vzniku – v domácnostech. Snižováním 
měrné produkce odpadu se současným 
zvýšením účinnosti odděleného sběru v 
místě vzniku odpadu a následného ma-
teriálového využití odpadu je v souladu 
s dlouhodobou koncepcí kraje a  udr-
žitelného rozvoje obce hospodářsky 
slabého regionu. Modré a žluté sběrné 
nádoby (popelnice) o objemu 120 l na 
tříděný odpad plasty a papír umožní 
výrazně lepší třídění recyklovatelných 
odpadů v domácnostech (zejména v od-
lehlejších lokalitách vzdálených od sběr-
ného dvora obce a u starších i méně po-
hyblivých občanů).  

Renata Dlouhá

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:
St 18:30–19:30 h

Skoro v každém čísle našeho zpravo-
daje se některá obec věnuje odpadům. 
Stále je větší a větší tlak na veřejnost 
(občany) třídit vyprodukovaný odpad. 
Někteří naši spoluobčané si stále pletou 
tříděný odpad s komunálním odpadem. 
Dokladem toho je přiložené fotogra-
fie z června tohoto roku. V kontejneru 
na plast byl vyhozen míč, který má být 
v popelnici na komunální odpad. Další 
fotografie jsou z kontejneru na papír. 
Nesešlápnutá krabice od bot, jen tro-
chu pomačkané noviny. V  kontejneru 

Léto je v plném proudu. Všechno bujně 
roste a zelená se. Děkuji všem spoluob-
čanům, že se snaží kolem svého obydlí 
udržovat pořádek.
V minulém čísle zpravodaje jsem se zmí-
nila o záměrech obce. Jsem ráda, že vás 
to zajímá. Revitalizaci „malé vodní plo-
chy“ a cesty za Pavlovými snad ještě le-
tos stihneme. Další věc, kterou musíme 
udělat, je revitalizace pozemku za obec-
ním domem (hostinec u Holubů). Proto-
že v obecním domě na některých mís-
tech vzlíná vlhkost, musíme odstranit 
nánosy zeminy přesahující hydroizolaci. 
Povrch zarovnáme, aby zde mohla v bu-
doucnu vzniknout plocha pro dětské 
hřiště, menší volnočasový prostor pro 
dospělé a také společenská zahrádka.
Také nás trápí stav budovy obecního úřa-
du. I když to zvenku tak nevypadá, objekt 
je v havarijním stavu. Chybí kanalizace, 

Řešíme odpady Novinky z obcena plast opět nesešlápnuté plastové 
lahve od piva „Bráník“ či octa. Dokonce 
i  plastové lahve plné vody. Připomíná-
me, že i hliníkové obaly od nápojů se 
musí sešlápnout. Přitom vývoz jednoho 
kontejneru stojí obec 320 Kč, ať je plný 
vzduchu nebo vytříděného odpadu. 
Chtěla bych touto cestou znovu požá-
dat občany, chataře či chalupáře o svě-
domité třídění odpadu. Odpad patří do 
popelnic a neměl by se pálit v kamnech 
nebo na dvorku. Papírové krabice a pyt-
le s plastem uložené u kontejneru nám 
bohužel nevyvážejí. Tímto děkuji p. Ha-
vlasovi za udržování pořádku v prostoru 
za obecním úřadem u kontejnerů.

vodovodní a elektrické rozvody jsou ne-
vyhovující, objekt je vytápěn akumulač-
ními kamny a protože není zateplený, je 
jeho vytápění neekonomické. I proto je 
využíván jen malý zlomek celé budovy. 
Vymýšlíme variantu, která by pro obec 
byla finančně přijatelná. Zároveň jsme 
si vědomi, že rekonstrukce, nebo nová 
stavba, by měla vydržet další generace. 
Musí také vyhovovat stále přísnějším sta-
vebním normám. Prvním krokem bude 
zpracování studie možných řešení. Po 
předložení vhodných variant a výběru té 
nejlepší zadáme zpracování projektové 
dokumentace. Protože tato akce bude 
určitě nad naše finanční možnosti, bude-
me se ucházet o dotace.
Také v naší obci jsme pro občany zaří-
dili Mobilní Rozhlas. Do schránek jsme 
vám roznesli ohledně této nové služby 
letáčky, prosím, zaregistrujte se do to-
hoto systému zasílání zpráv.

Jitka Andrlová
starostka obce

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

Kalendář akcí
23.–29. 8. 2021 / od 12:00 h / 
barokní areál
Theatrum Kuks

11. 9. 2021 / 9:00–17:30 h / 
Hospitál Kuks 
Vinobraní

13.–14. 11. 2021 / 9:00–16:00 h / 
barokní areál
Vánoční trhy

20.–21. 11. 2021 / 9:00–16:00 h / 
barokní areál
Vánoční trhy
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LANŽOV
Obecní úřad Lanžov
Starosta: Alena Skořepová
Adresa: Lanžov 2, 541 01
Telefon: +420 606 957 144
E-mail: lanzov@volny.cz
www.lanzov.cz

Úřední hodiny
Po: 8:00–12:00 h, 13:00–18:00 h
St:  8:00–12:00 h

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Zprávy z obce Lanžov

Mobilní rozhlas

7. 8. 2021 / Kemp Lanžov / Country
 
14. 8. 2021 / Kemp Lanžov
Hasičská soutěž 

21. 8. 2021 / Kemp Lanžov
SKA, Punk Rock 

28. 8. 2021 / Kemp Lanžov / Diskotéka 

11. 9. 2021 / Kemp Lanžov
Melody Boys 

Konec srpna / Kemp Lanžov
Akce pro děti

14. 8. 2021 / Kostel Nanebevzetí Panny 
Marie Chotěborky / 18:00 h / Duškovy 
Chotěborky – Pouťový koncert

28. 8. 2021 / Kostel Nanebevzetí Panny 
Marie Chotěborky / 18:00 h / Duškovy 
Chotěborky – Závěrečný koncert

Ve sportovně turistickém zařízení 
v Lanžově byl v červnu úspěšně zahá-
jen provoz. Proběhly i kulturní akce 
pro mladé i starší generaci. Další plá-
nované akce snad potěší každého, kdo 
k nám zavítá.
Ubytování v nových chatkách už vy-
zkoušeli první návštěvníci. Pro vstup do 
areálu prozatím platí podmínky vydané 
ministerstvem zdravotnictví. Budeme 
doufat, že omezení budou upravovaná 
ve prospěch návštěvníků a nebude je 
to nijak odrazovat od vstupu do areálu 
a návštěv kulturních akcí.
Ve středu 14. července se silná bou-
ře přehnala i přes kemp, kde však 
nedošlo k velkým škodám, a to i díky 
předchozí péči o zeleň, kterou jsme 
v předchozích letech do areálu kempu 
investovali. 

Občané a všichni, kdo chtějí být včas 
informování o dění v obci a dostávat 
zprávy o aktualitách jako např. výpad-
ky vody, elektřiny, pozvánky na kulturní 
akce a mnoho dalšího, žádáme o zare-
gistrování do služby Mobilní Rozhlas.
Postup najdete na stránkách obce, kde 
je možné vyplnit formulář a doručit na 
úřad, nebo přes registrační formulář 
na adrese: lanzov.mobilnirozhlas.cz.

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 výpi-
sy CZECH-POINT (rejstříky, body ři-
dičů), vidimace a legalizace (ověříme 
podpis a dokumenty i o víkendu).

Knihovna 
Po: 17:00–18:00 h

Kočovná divadelní společnost z Brna 
zahrála na Chotěborkách představení 
volně inspirované hrou Williama Sha-
kespeara Romeo a Julie. Představe-
ní se hrálo pod širým letním nebem 
a  bylo pro všechny, neb láska kvete 
v  každém věku. Vstupné žádné, pří-
padně jen dobrovolné, co kdo hodil do 
klobouku.
Představení Romeo a Julie vzniklo v 
rámci Letní divadelní Chotěborky 2021, 
kterou pořádá Středisko volného času 

Těsně před zahájením letošního 27. roč-
níku festivalu Duškovy Chotěborky ze-
mřela Jarmila Strejcová – zakladatelka to-
hoto festivalu. Jarmila Strejcová založila 
hradeckou charitu, zřídila první azylový 
dům a 27 let hostila interprety, kteří po-
važují za čest vystupovat na tomto místě. 

Byla to právě ona, kdo sem vábil věhlas-
né interprety, kteří považují za čest tady 
vystupovat. Letošní 27. ročník Hudební-
ho léta na Chotěborkách už je bez Jarmi-
ly Strejcové. Pokračovatelé tradice z řad 
organizátorů, tak interpretů, však věří, 
že nad nimi stále drží ochrannou ruku.

Romeo a Julie v Chotěborkách

Duškovy Chotěborky letos již 
bez zakladatelky festivalu

Obec zahájila opravu střechy na budo-
vě OÚ a MŠ v Lanžově. Tato oprava je 
spolufinancována z dotace POV Králo-
véhradeckého kraje. Další plánované 
opravy bude ještě zastupitelstvo zva-
žovat s ohledem na zvýšení cen a mož-
nosti financování z vlastních zdrojů.
V sobotu 24. 7. proběhla akce Lanžov-
ská lávka s velkou účastí za krásného 
počasí.
Na konci prázdnin bychom rádi dětem 
vynahradili zrušení dne dětí a uspořá-
dali pro ně odpoledne s kulturním vy-
žitím. Termín bude upřesněn.
V sezoně budou v areálu ještě další 
hudební produkce, které najdete na 
stránkách koupaliště Lanžov, pořáda-
né provozovatelem kiosku.
Všem občanům a návštěvníkům obce 
přejeme krásné a pohodové léto!

28. 8. 2021 / Volejbalový turnaj 

4. 9. 2021 / Den obce 

18. 9. 2021 / Den mužů

Kalendář akcí

Ač jistě ve stínu probíhajícího evrop-
ského šampionátu, stala se obec Li-
botov na Královédvorsku v sobotu 
26. června středem pozornosti fotba-
listů z širokého okolí. Na místním hřiš-
ti se konal Libotov cup 2021, tedy další 
ročník turnaje v malé kopané. A neby-
la to akce nijak obyčejná. Pořadatelům 
se totiž poprvé v historii povedlo do 
klání zapojit více než dvacet mužstev! 
Z původně přihlášených čtyřiadvaceti 
jich nakonec cestu do Libotova našlo 
22. Dvě skupiny se tak hrály s naplá-
novanými šesti účastníky, ve zbylých 
dvou se potkalo pět celků. Už základní 
část turnaje naznačila, že na tuto akci 
rok od roku míří stále kvalitnější fot-
balisté. Vždyť řada z nich působí na-
příklad ve Slovanu Liberec, další prošli 
královéhradeckým FC, Jabloncem či 
dokonce pražskými kluby. Pořád ale 
největší procento účastníků přijelo 
z podkrkonošského regionu. 
Základními skupinami coby do té doby 
neporažení vítězové prošly týmy Zanzi-
bar, Seydlerova vila, obhájce prvenství 
FC Sylvárov a Brazilci z vesnice. Ve vy-
řazovací části se však našla jiná parta, 

Rekordní 
účast na  
Libotov cupu

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

která své tažení dotáhla k triumfu. Ra-
doval se úplný nováček Libotov cupu, 
z  Trutnova dorazivší, leč spoustou 
pražských fotbalistů posílený Švery 
tým. Ten si sice ve skupině připsal dvě 
těsné porážky, v play off musel dvakrát 
projít penaltovým rozstřelem. Ten ale 
zvládl i ve finále s výborně hrající Seyd-
lerovou vilou a okolo 18. hodiny tak po 
dlouhém zápasovém maratonu mohli 
jeho hráči zvednout nad hlavu krásný 
pohár. Vedle trofeje si nováček tur-
naje vysloužil i sadu zlatých medailí, 
šampaňské, výběrovou slivovici a dal-
ší nápojovou odměnu, ale také poukaz 
od restaurace Cosmobowling, vítězná 
trička a  padesátilitrový sud piva. Or-
ganizátory nakonec potěšil také pří-
slib kapitána týmu k účasti na turnaji 
i v příštím roce. Uznání za své výkony 
však nezaslouží pouze vítěz.
K celodennímu fotbalovému marato-
nu šestašedesáti  (!) zápasů přispěly 
i  další celky, vedle Švery týmu a stří-
brné Seydlerovy vily si medailovou 
radost vychutnal třetí Da Giorgio. Nad 
vším přitom dohlížela čtveřice roz-
hodčích delegovaných OFS Trutnov 
Jakub Matějka, Josef Petrů, Petr Doro-
tík a  Vojtěch Smola. Nejlepším bran-
kářem turnaje se stal Matěj Vaníček 
(Brazilci z vesnice), korunku nejlepšího 
střelce si vysloužil Denis Majer ze Sey-
dlerovy vily a nejlepším hráčem turna-
je pořadatelé vyhlásili Vítězslava Hor-
čičku z Da Giorgio. Vedle více než dvou 
stovek fotbalistů přilákal Libotov cup 
i desítky fanoušků, kteří zaplnili a na-
konec i zdárně vyjedli místní kuchyni, 
která svými příspěvky patří k uznáva-
ným tradicím turnaje. Však také míst-
ním kuchařkám patří velké uznání. 
Pivo i nealko v Libotově teklo proudem 
po celou sobotu, o čemž svědčí třicet 
vypitých sudů! Potěšil i doprovodný 
program. Pro děti byl připraven skáka-
cí hrad, stejně jako místní hřiště, část 
ze skvěle zaplněného areálu si zase vy-
zkoušela atrakci zvanou nafukovací lid-
ský stolní fotbal. Zde byli v turnaji nejú-
spěšnější Kluci z baťohu, kteří následně 
své vítězství náležitě oslavili. K  tomu 
jim posloužila večerní povedená After 
párty spojená s diskotékou, která, při-
znejme si, byla dlouho pro řadu lidí vel-
kou (covidovou) neznámou.
Libotov cup 2021 skončil, už nyní 
se však mohou jeho příznivci a letití 
účastníci těšit na příští ročník. Koneč-
né pořadí Libotov cupu 2021: 1. Švery 
tým, 2. Seydlerova vila, 3. Da Giorgio, 
4. Brazilci z vesnice, 5. FC Sylvárov, 
6. Démoni, 7. Pussycat boys, 8. Dvoj-
litrboyz, 9. Zanzibar, 10. Kočovné řez-
nictví, 11. Piráti Paluba, 12. FC Štenc-
lové, 13. Kousci Laušmanovi, 14. Loko 
Dvůr, 15.  FC Libotov, 16. HC Rodos, 
17. Hořická skvadra, 18. Kluci z baťo-
hu, 19.  Zelená lajna, 20. Odrost 85,  
21. FC Popocatepetl, 22. FC Notorici.

Tomáš Otradovský

Lužánky v Brně od roku 2013. Každo-
ročně přijíždějí do Chotěborek dětští a 
mladí nadšení divadelníci z Brna, aby v 
průběhu dvou týdnů nazkoušeli před-
stavení, se kterým následně kočují po 
okolí, převážně po kraji pod Zvičinou.
Jsme různě zkušení a různě staří, ALE 
stejnou měrou nadšeni pro věc. A zby-
tek za nás řeklo naše představení. Las-
cia che i fatti parlino per parole! 

MgA. Petr David
vedoucí Divadelního oddělení Lužánky

Alena Skořepová
starostka
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17. 7. 2021 / 14:00 h / sportovní areál 
Hasičské odpoledne

21. 8. 2021 / 16:00 h / sportovní areál
Sousedské posezení

4. 9. 2021 / 8:00 h / sportovní areál
Volejbalový turnaj

Zprávy z obce Mobilní rozhlasInformace  
od hasičů

Kalendář  
akcí v obci

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

Na letošní rok jsme měli plánované 
2 investiční akce, na které jsme žáda-
li o dotace. První z nich byla výměna 
oken a dveří na obecním úřadě. Jedna-
lo se o dotaci z Ministerstva pro místní 
rozvoj, která by nám zajistila až 80 % 
finančních prostředků. Tato dotace 
nám bohužel nedopadla, pokusíme se 
o ni opět příští rok. Druhá žádost byla 
podána na rekonstrukci sportoviště 
z dotačního programu Královéhradec-
kého kraje. Tato dotace nám byla při-
dělena a získali jsme tím 432.000 Kč. 
V současné době probíhá výběr doda-
vatele a rekonstrukce sportoviště by se 
měla realizovat po konci letní sezony. 
V rámci rekonstrukce dojde k výměně 
povrchu hřiště, mantinelů, sítí a bude 
instalováno osvětlení. O další finanční 
prostředky na tuto akci bude také žá-
dáno u Národní sportovní agentury.
V tomto roce také pracujeme na pro-
jektech na rekonstrukci chodníků 
a zpevněných ploch a na projektu no-
vého veřejného osvětlení. Tyto akce 
nás čekají v rámci uložení vedení elek-
trické energie do země, které v obci 
plánuje firma ČEZ, a momentálně se 
dokončuje jeho projektování. Tímto 
bychom chtěli poprosit občany a cha-
lupáře, kteří mají ještě k tomuto zá-
měru nějaké dotazy, aby kontaktovali 
projektanta Ing. Fejfara na telefonním 
čísle 603 885 692 nebo emailem 
jaroslav.fejfar@jft.cz.

Milan Slovák
starosta obce

V průběhu května jsme v obci zaved-
li novou informační službu nejen pro 
občany, ale pro všechny, kteří se zají-
mají o dění v obci Račice nad Trotinou. 
Jedná se o službu Mobilní Rozhlas, díky 
které můžete dostávat aktuální a dů-
ležité informace z obce (pozvánky na 
kulturní a sportovní akce, upozornění 
na krizové situace, informace o výpad-
cích energií, atd.) přímo do vašich tele-
fonů, a to prostřednictvím SMS, e-mai-
lů nebo zpráv do mobilní aplikace.
Jak je možné se do Mobilního Rozhla-
su zaregistrovat?
• na internetových stránkách obce 

www.racicenadtrotinou.cz, nebo na 
stránkách www.racicenadtrotinou.
mobilnirozhlas.cz/registrace,

• přes mobilní aplikaci Mobilní Roz-
hlas, kterou je možné stáhnout pro 
Android i iOS,

• vyplněním registračního letáku 
(občanům byl leták doručen do 
schránek, leták je také k dispozici 
na obecním úřadě).

Doufáme, že se do služby zapojí co nej-
více lidí a každý bude mít aktuální pře-
hled o dění v Račicích nad Trotinou.

SDH Račice nad Trotinou mohl díky 
dotaci od Národní sportovní agentu-
ry v rámci programu Můj klub 2021 
pořídit novou káď pro požární sport. 
Tato káď plně odpovídá pravidlům po-
žárního sportu jak pro kategorie do-
spělých, ale hlavně pro kategorii dětí! 
Dosud jsme používali kruhovou káď, 
která byla pro děti značně vysoká, pro-
to jsme se rozhodli na konci loňského 
roku zažádat o tuto dotaci. 
V zimě se nesportuje, ale shánějí se 
peníze na sport, takže jsme žádali ješ-
tě o dotaci Královéhradecký kraj, kde 
jsme také uspěli a získali finance na 
další vybavení, jako jsou přilby pro 
děti, rozdělovač, koš a další. V tuto 
chvíli je podepsána smlouva a čekáme 
na zaslání financí.

Libor Machek
velitel SDH Račice nad Trotinou

BIO POTRAVINY
ČERSTVÉ – CHLAZENÉ – MRAŽENÉ  – TRVANLIVÉ 

BIO - VEGAN – VEGETARIAN – RAW – SUPER POTRAVINY – FAIR TRADE

BEZLEPKOVÉ / BEZLAKTOZOVÉ / NÍZKOBÍLKOVINNÉ POTRAVINY / LOW CARB

MLÉČNÉ VÝROBKY, MASO, RYBY, UZENINY, NÁPOJE, KÁVA, ČOKOLÁDA, ČAJ

OVOCE – ZELENINA, PEČIVO, FARMÁŘSKÉ VÝROBKY, ZDRAVÁ VÝŽIVA

B I O  Z M R Z L I N A – B I O  P I Z Z A – B I O  B U R G E R Y – B I O  N E A L K O  N Á P O J E

EKODROGERIE – BIO/VEGAN KOSMETIKA
EKO / BIO – HYGIENA, DOMÁCNOST, HRAČKY, MÝDLA

PÉČE O ZUBY, TĚLO, VLASY, VITAMÍNY, DOPLŇKY STRAVY

KAPKY A TINKTURY, BYLINKY, LITERATURA, TEXTIL

BIO MARKET

www.bioforyou.cz

Otevírací doba:
Po – Pá

8:00 – 17:00 hodin 
So

9:00 – 11:00 hodin
Tel.:+420 601 653 654 

Navštivte naši prodejnu naproti Gymnáziu: náměstí Odboje 1843, Dvůr Králové nad Labem 

 
Facebook:

bioforyou.cz

Instagram:
@bioforyou.cz

Vše můžete sledovat
na našich profilech:

Nově v nabídce: BIO VÍNA, BEZOBAL

Inzerce

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

5. 9. 2021 / od 14:00 h / hřiště za soko-
lovnou / Dětské sportovní odpoledne
Čekají vás různé sportovní disciplíny 
a jiná zábava pro děti, drobné občers-
tvení, v případě nepřízně počasí bude 
náhradní program v místní sokolovně
 
Aktuální přehled sportovních a kultur-
ních akcí konaných v obci Rožnov včet-
ně podrobnějších informací naleznete 
na našich webových stránkách:
www.obecroznov.cz.

Kalendář akcí

Od posledního vydání zpravodaje není 
mnoho nových zpráv. Přinášíme jen ak-
tualizaci již poskytnutých informací. 
Podaná žádost o dotaci na akci „Re-
konstrukce střechy víceúčelového 
zařízení“ z programu Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR nebyla bohužel 
z důvodu velkého převisu na straně 
žádostí kladně vyřízena. V současné 
době není jasné, zda budou nepod-
pořené akce přesunuty do tzv. zásob-
níku a postupně vyřizovány. Není ani 
známo, zda bude vůbec na tento titul 

Sboru dobrovolných hasičů Rožnov 
se pro letošní rok podařilo uspět se 
třemi dotačními žádostmi. Nejvyšší 
částkou byl podpořen projekt Obnova 
nástřikových terčů pro požární útok. 
V rámci dotačního programu Králové-
hradeckého kraje 21RRDU5 – Podpora 

Zprávy z OÚ

Dotace  
pro hasiče

vypsána další dotační výzva. V každém 
případě se o získání dotace budeme 
snažit dále. Střecha na sokolovně má 
již nejlepší léta za sebou a při dnešním 
charakteru počasí již nesplňuje poža-
davky na dostatečnou a bezpečnou 
ochranou budovy. 
Od 1. 7. 2021 je platný nový Řád ve-
řejného pohřebiště v Neznášově. Na-
leznete ho na našich webových strán-
kách a bude též umístěn i na hřbitově. 
Řád veřejného pohřebiště byl schvá-
len Krajským úřadem Královéhradec-
kého kraje. Shodou okolností koncem 
června 2021 skončilo i 10leté nájemní 
období na hrobová místa na hřbitově 
v Neznášově a budete, nebo jste již 
byli, kontaktováni obecním úřadem 
o  uzavření smluv nových a uhrazení 
nájmu na další 10leté období. 
Od 1. 7. 2021 je platný nový Požární 
řád obce Rožnov, který byl zpracován 
dle doporučeného vzoru Ministerstva 
vnitra ČR. Jako zdroj vody k hašení je 
v novém Požárním řádu uvedena hyd-
rantová síť veřejného vodovodu a po-
žární nádrž za sokolovnou. 

Zbyněk Procházka
starosta obce

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slez-
ska v Královéhradeckém kraji byla 
přidělena částka 52.000 Kč. Dalšími 
4.000  Kč se spolupodílela obec Rož-
nov. V celkových nákladech projektu je 
podíl dotací 77 %, zbytek je financován 
z prostředků SDH. 
Od Národní sportovní agentury byla 
v rámci programu Můj klub získána část-
ka 14.462,50 Kč, která posloužila k dopl-
nění materiálně-technického zabezpeče-
ní pro sportovní činnost. Konkrétně byl 
realizován nákup 5 ks ochranných přileb, 
vzduchovky pro trénink střelby v disciplí-
ně ZPV a rozdělovače pro požární útok. 
Procentuální podíl dotace činil 89 %. 

Poslední úspěšnou žádostí byl kaž-
doroční příspěvek na činnost SDH od 
obce Rožnov ve výši 10.000 Kč. Část 
příspěvku byla použita na výše uve-
dené spolufinancování nástřikových 
terčů. Další finanční prostředky byly 
využity pro doplnění gastronomické-
ho vybavení sboru. Jednalo se o nákup 
„hotdogovače“ a pojízdné vodní lázně 
pro ohřev pokrmů. Zbývající finance 
budou využity k zajištění Dětského 
sportovního odpoledne, který proběh-
ne v neděli 5. září. 

Jan Pišta 
náměstek starosty

SDH Rožnov

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

Po dlouhé době se nám povedlo prosa-
dit zákaz tranzitní dopravy pro nákladní 
automobily nad 12 t na silnici III. třídy 
vedoucí přes naši obec do Jaroměře. Po 
schválení dopravního značení příslušný-
mi úřady byly značky začátkem května 
v obci nainstalovány.
Dále obec podala podnět na DI v Nácho-
dě na stanovení místní úpravy provozu 
na místních komunikacích – a to na sil-
nici I/37 k osazení značek „Pozor chodci“ 
na výjezdu z obce směr Jaroměř, naproti 
tzv. „Pěšince“ u rodinných domů.
Další schválenou úpravou bude do-
pravní značení u dětského hřiště a au-
tobusové čekárny z důvodu zdůraznění 
místa, kde dochází k intenzivnějšímu 
přecházení vozovky chodci (dětmi). Jed-
ná se o dvě svislá značení „Pozor děti“ 
na nových samostatných sloupcích. 
Dále se jedná o provedení vodorovného 
dopravního značení – nápis na vozovce 
„Pozor děti“. Osazení značek a nápis na 
vozovku bylo zadáno firmě DZ Náchod.
V dubnu zadala obec výběrové řízení na 
výstavbu nového chodníku podél silnice 
I/37, které vyhrála firma Špelda, s.r.o. 
Výstavba by měla být zrealizována do 
konce listopadu letošního roku.

Začátkem května proběhla brigáda na 
úklid středu obce, vyčistily se chod-
níky, prostříhaly keře a sekala tráva 
kolem rybníčku. Tímto ještě jednou 
děkujeme všem, kteří se zúčastnili 
a přiložili ruku k dílu.

Stanislav Šnábl

Koncem května bylo dětské hřiště 
osazeno novými herními prvky – dvoj-
houpačkou a kyvadlovou houpačkou. 
Zároveň přibyly dva fitness stroje. 
Koncem července ještě přibude beto-
nový stůl pro stolní tenis.

konec srpna
Tradiční posvícenské posezení
Pořádá MS ČČK.

září 
Výlet za zábavou pro děti i dospělé
Pořádá MS ČČK.

Nové dopravní 
značení

Upravená obec 
i díky vám

Zprávy z úřadu

Kalendář akcí
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Začíná máj, lásky čas…, ale pro nás 
se pomalu a jistě začínají rozvolňovat 
v  půlce měsíce května veškeré spor-
tovní aktivity. A tak tedy i my svolává-
me naše myšky na společnou schůzku 
na hřiště, abychom měli větší rozestu-
py. První schůzka proběhla v duchu 
opakování uzlů, značek, zdravovědy, 
také si děti zahrály hry, soutěžily ve 
štafetách a společně jsme se všichni 
naladili na další společné zážitky a ha-
sičskou vlnu.
Další schůzka už byla v plném proudu 
a to doslova, se staršími dětmi jsme to-
tiž museli natrénovat během dvou tré-
ninků na okresní kolo Hry Plamen, kte-
ré se konalo 29. května na sportovním 
hřišti ZŠ na Plhově. Děti dostaly roz-
kaz, který zněl jasně a to: „Vybojovat 
třetí příčku!”, což splnily na výbornou 
a opravdu vezeme domů bronz. Za 
tým starších soutěžili: Daník Stradiot, 
Lůca  Karlová, Ondra Holemář, Voj-
ta  Dostál, Pája  Bláhová, Áďa  Dohna-
lová, Míla Kukal, Páťa Kábrt, Kája Ho-
lubová a Pítr Jaroš. Byla to taková 
okružní jízda stadionu, kde se nemohli 
potkat mezi sebou s dalšími kolektivy 
MH. Děkujeme za perfektní přípravu 
a po půlroční pauze i vcelku rychlé 
pochopení daných disciplín (štafeta 
dvojic, štafeta 4x60 metrů a  požární 
útok). Také děkujeme rozhodčím, kteří 
pomohli s přípravou a zajištěním akce 
(Alíš Stradiot, Dája Karlová, Janča Kar-
lová, Laduš Sršňová, Radyn Holub, 
Lexa Čech). 
První červnový víkend byl věnovaný 
soutěžím v požárním sportu pro do-
spělé a dorostence. V sobotu naše 
týmy dorostenek, dorostenců, žen 
i  mužů vyrazily do Lhoty za Červe-
ným Kostelcem, kde byla na progra-
mu naše královská disciplína – po-
žární útok. V  kategorii mužů se naše 
družstvo umístilo na nepopulárním 
4. místě z celkových 8 družstev, avšak 
o postup do krajského kola soutěžilo 
6 družstev, kde se pak celkově klu-
ci umístili na krásném 2. místě. A tak 
nás jeli reprezentovat společně s druž-
stvem žen, které opět zvítězilo ve své 
kategorii, na krajské kolo do Hradce 
Králové 26. června. 
Dorostencům i dorostenkám se daři-
lo a i když neměli konkurenty, zaběhli 
útoky v pěkných časech a odjeli náš 
sbor reprezentovat na krajské kolo do 
Hradce Králové 20. června.
V neděli jsme jeli na Plhov, kde do-
rostence čekal běh na 100 metrů. 
Všichni měli alespoň jeden platný 
čas a hlavně nikdo nepřišel k úrazu. 

V dorostu teprve s družstvy začínáme 
a pevně doufáme, že se jim bude na 
krajském kole dařit v obou katego- 
riích. 
S dětmi se také každoročně zúčastňu-
jeme výtvarné a literární soutěže „Po-
žární ochrana očima dětí a mládeže“. 
Letošní rok nebyl výjimkou, a tak malé 
děti malovaly a starší děti a dorost 
básnily. A jelikož to bylo opravdu krás-
né a máme děti šikovné (a je mezi nimi 
i dost umělců), tak máme hodně umís-
tění nejen v okresním kole, ale i v  kraj-
ském. Jeden náš umělec se umístil do-
konce i v republikovém kole!
V okrese se děti umístily následov-
ně: 
v kategorii M1 – MŠ (3–4 let věku – vý-
tvarná část) Míša Tulaková 1. místo, 
Míša Bláhová 2. místo, 
v kategorii ZŠ 1 (1.–3. třída – výtvarná 
část): Niki Košinárová 2. místo, 
v kategorii L1 (1.–5. třída – literární 
část): Nataša Kawuloková 2. místo, 
Ruda Kawulok 3. místo,
v kategorii L2 (6.–7. třída): Lucka Karlo-
vá 1. místo, Pája Bláhová 2. místo, Míla 
Kukal 3. místo,
v kategorii L3 (8.–9. třída): Nelča Jakub-
ská 1. místo, Kája Holubová 2. místo, 
Denča Sršňová 3. místo, Laduš Sršňo-
vá – Čestné uznání
v kategorii L4 (SOU a SOŠ): Dája Kar-
lová 1. místo, Lucka Sršňová 2. místo, 
Fanda Lánský 3. místo.
V krajském kole děti obsadily tyto 
příčky:
• v kategorii ZŠ 1 (1.–3. třída – výtvar-

ná část) Niki Košinárová – Čestné 
uznání

• v kategorii L1 (1.–5. třída – literární 
část) Ruda Kawulok 2. místo,

• v kategorii L3 (8.–9. třída) Kája Ho-
lubová 2. místo, 

• v kategorii L4 (SOU a SOŠ) Fan-
da  Lánský 1. místo, Dája Karlová  
3. místo.

V republikovém kole se umístil ve své 
kategorii L4 na báječném 2. místě 
Frančesko Lánský.
Ceny z okresního a krajského kola děti 
dostaly na hasiči, republikové kolo 
mělo vyhodnocení 25. června v Centru 
hasičského hnutí v Přibyslavi. 
V první polovině srpna většina našich 
dětí a vedoucích přesídlí na čtrnácti-
denní tábor na Kamenci, který se koná 
každoročně v malebném údolí Orlic-
kých hor u Luisina údolí.
Závěrem bychom chtěli poděkovat 
všem, kteří připravili před svůj dům 
šrot pro náš sběr, a také všem, kteří se 
zúčastnili této akce.

Z činnosti SDH Velichovky

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

srpen / Rozkvetlé Velichovky 
a Hustířany 2021

srpen / areál TJ Velichovky
Pouťová zábava

28. 8. 2021 / Hustířanské posvícení 

28. 8. 2021 / Hry bez hranic
 
září / areál TJ Velichovky
Dětské sportovní odpoledne
 
Pozn.: Toto je plán akcí v ideálním pří-
padě. Konání konkrétních akcí bude 
záležet na aktuální epidemiologické 
situace v ČR.

V obou našich obcích byly v červnu instalovány tzv. „uvítací tabule“, které jsou 
součástí orientačního systému v obci, který byl instalován ve Velichovkách již 
minulý rok. Tyto uvítací tabule jsou instalovány při vjezdu do obce z každé její 
příjezdové cesty. Věříme, že se budou všem návštěvníkům líbit a přispějí k další-
mu zkrášlení vzhledu naší obce.

Kalendář akcí

Uvítací tabule v obci

Petra Němečková, Zuzana Malá, Martina Dostálová
za vedoucí kolektivu MH Velichovky

Již od konce května se můžeme zase 
zvesela scházet v plném počtu. Při-
bylo nám pár malých hasíků a tudíž 
je v hustířanském kolektivu už 18 
dětí, které se chtějí naučit něco no-
vého. Konec roku jsme tak věnovali 
stmelování, hraní her a samozřejmě 
opáčku. Nechyběla střelba ze vzdu-
chovky, zdravověda, topografie a uz-
lování. Jako odměnu za přežitý rok 
bez trénování, soutěží a nervů v ký-
blu jsme si dopřáli společně strávený 
víkend v naší klubovně, kde jsme si 

V Hustířanech byly nainstalovány Na 
Písníku dva nové herní prvky, které 
tak vytvoří nově vznikající dětské hřiš-
tě. Jedná se o šplhací sestavu pro větší 
děti a dvouhoupačku pro děti menší. 
Dále zde došlo k oplocení hranice po-
zemku tohoto hřiště, což by mělo při-
spět k většímu komfortu pro všechny 
obyvatele v této lokalitě.

Velichovská sedmička, druhý závod 
seriálu Primátor Cupu 2021, se konal 
v  sobotu 26. 6. 2021 na fotbalovém 
hřišti ve Velichovkách za účasti 170 
přihlášených běžců. 
Tuto akci organizovala Tělovýchovná 
jednota Velichovky a obec Velichovky. 
V šesti dětských kategoriích zabojova-
lo 63 dětí, které obdržely věcné ceny. 
Počasí běžeckému závodu přálo a za 
podpory sponzorů se účastníkům do-
stalo i hojného občerstvení. 
Hlavní závod na 7 km byl veden po 
místních komunikacích, lesních ces-

Dále došlo v Hustířanech na dětském 
hřišti v areálu KV Kovovýroba ke gene-
rální opravě dětského hřiště, které bylo 
již řadu let v nevyhovujícím stavu.

Z činnosti MH Hustířany

Nové hřiště 
Na Písníku

Velichovská sedmička

Opravené  
hřiště v areálu  
KV Kovovýroba

kromě zábavy např. splnili speciali-
zaci střelec. Chtěla bych poděkovat 
rodičům, že i v době pandemie se 
snažili s dětmi plnit úkoly, které jsme 
jim zadali. Především také děkujeme 
obci Velichovky za terénní úpravy za 
naší klubovnou, díky kterým může-
me využívat prostory na trénování 
a těšíme se, až budou kompletně ho-
tové. Hurá za další hasičskou sezó-
nou.

Pavla Špreňarová 
vedoucí kolektivu MH

tách a závěrem náročným stoupáním 
s převýšením 83 m. Pro první místo si 
v kategorii mužů doběhl David Plný 
v čase 25:18 a za ženy Táňa Metelková 
v čase 29:23. 
Děkujeme tímto všem sportovcům, 
kteří se závodu účastnili a vytvoři-
li úžasnou atmosféru, a rovněž pak 
sponzorům za jejich podporu. Již nyní 
se těšíme na další ročník tohoto bě-
žeckého závodu. 

Jaroslava Mochanová  
a Martin Kašpárek

za organizátory 
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KALENDÁŘ AKCÍ léto/podzim 2021

Podrobnosti o akci naleznete u každé obce

28. 8. 2021 / Vilantice / Duškovy 
Chotěborky – Závěrečný koncert

konec srpna / Hořenice
Tradiční posvícenské posezení

konec srpna / Lanžov / Akce pro děti

srpen, září / Heřmanice
Společné posezení, akce pro děti

září / Hořenice / Výlet za zábavou 
pro děti i dospělé

září / Velichovky
Dětské sportovní odpoledne

září / Zaloňov
Zápas Sovbodní x ženatí

4. 9. 2021 / Libotov / Den obce

4. 9. 2021 / Račice n. T.
Volejbalový turnaj

5. 9. 2021 / Rožnov
Dětské sportovní odpoledne

11. 9. 2021 / Kuks / Vinobraní

11. 9. 2021 / Lanžov / Melody Boys

18. 9. 2021 / Libotov / Den mužů

25. 9. 2021 / Habřina
ŠLÁGR s Pepínem Maturou

září nebo říjen / Litíč
Setkání seniorů, Drakiáda, 
Lampionový průvod

2. 10. 2021 / Heřmanice
Muzikál Láska Nebeská

srpen / Velichovky / Pouťová zábava

srpen / Velichovky / Rozkvetlé 
Velichovky a Hustířany 2021

srpen / Zaloňov
Odpoledne pro děti

7. 8. 2021 / Lanžov / Country
 
14. 8. 2021 / Lanžov / Hasičská soutěž 

14. 8. 2021 / Vilantice / Duškovy 
Chotěborky – Pouťový koncert

21. 8. 2021 / Habřina
10. ročník – Splašené trubky

21. 8. 2021 / Lanžov
SKA, Punk Rock

21. 8. 2021 / Račice n. T.
Sousedské posezení

23.–29. 8. 2021 / Kuks
Theatrum Kuks

27. 8. 2021 / Litíč
Rozloučení s prázdninami

28. 8. 2021 / Heřmanice
Loučení s prázdninami (výlet)

28. 8. 2021 / Lanžov / Diskotéka

28. 8. 2021 / Libotov
Volejbalovy turnaj

28. 8. 2021 / Velichovky 
Hry bez hranic

28. 8. 2021 / Velichovky 
Hustířanské posvícení

27. 8. 2021 / dětské hřiště v Litíči 
u rybníka / od 15 h
Rozloučení s prázdninami 

září nebo říjen / Setkání seniorů,
Drakiáda, Lampionový průvod  
Termín bude upřesněn.

28. 11. 2021
Advent a Mikuláš v Litíči

Po loňské pauze se 28. května obec 
podruhé připojila k celorepublikové 
akci „Noc kostelů“ a otevřela pro ve-
řejnost Kostel Nejsvětější Trojice v Li-
tíči. Pro návštěvníky byla připravena 
prohlídka interiéru kostela, malá vý-
stava historických fotografií a aktuál-
ních leteckých snímků z Litíče a Nou-
zova. Největším lákadlem letošní Noci 
kostelů byla však možnost vystoupat 
do hlavní věže kostela a prohlédnout 
si nově nainstalované věžní hodiny 
s hodinovým strojem, které byly na 
kostel navráceny koncem minulého 
roku. Opět nás překvapil velký zájem 
o tuto akci – kostel navštívilo přes 50 
návštěvníků nejen z naší obce, ale 
i z okolí Dvora Králové a Jaroměře. 
O den později – 29. května – se uskuteč-
nila Slavnostní mše k výročí vysvěcení 
Kostela Nejsvětější Trojice v Litíči. Mši 
sloužil P. Marek Poláčik z Římskokato-
lické farnosti – děkanství Dvůr Králové 
nad Labem, krásný hudební dopro-
vod zajistili sestry z Kongregace sester 
Matky Božího Milosrdenství ze Dvora 
Králové nad Labem a občané z  Litíče 
a  Nouzova. Pro všechny návštěvníky 
mše byly u kostela připraveny naše tra-
diční koláčky. Na darech byla vybrána 
částka ve výši 3.600 Kč a bude použita 
na drobné opravy v kostele.

Na konci prázdnin plánujeme uspořá-
dat (27. srpna) tradiční akci „Rozlou-
čení s prázdninami“. Pro děti budeme 
mít opět nachystáno několik překva-
pení. Naplánovány máme i ostatní 
podzimní akce jako je drakiáda, setká-
ní seniorů nebo lampionový průvod, 
ale uvidíme, jak se bude vyvíjet situace 
kolem epidemie.
Vážení občané, přeji vám hezké a klid-
né letní dny a dětem krásné prázdni-
ny.

Lenka Mužíková
starostka obce 

V zasedací místnosti Obecního úřadu 
v Litíči se uskutečnilo již třetí Vítání 
občánků obce Litíč. Jsem ráda, že jsme 
mohli 26. června konečně přivítat 
nového občánka obce Litíč – již roč-
ní Emu Hemerovou z Nouzova, která 
dostala kromě finančního příspěvku 
také stavebnici. Kulturní vystoupení 
zajistila děvčata Štěpánka Pečenková 
a Anička Mužíková, na závěr se rodiče 
podepsali do pamětní knihy. 

Během letošního jara jsme pokračovali 
v údržbě veřejné zeleně v obci. Údrž-
bou prošly biokoridory u Litíče směrem 
na Hřibojedy, Novou Ameriku a Hvěz-
du, které má obec ve svém majetku 
(jedná celkem o plochu více než 5 ha), 
během zimy a jara z nich bylo odstra-
něno zbývající oplocení, nyní již mo-
hou plně sloužit jako úkryt pro zvěř. Na 
části ovocných stromů podél obecních 
cest byl proveden výchovný nebo udr-
žovací řez. Na hřbitově v Litíči jsou bez-
pečnostním řezem ošetřeny dvě staré 
lípy, výchovný řez je proveden i na javo-

Obec byla úspěšná v žádosti o dotaci 
z programu Podpora obnovy a rozvo-
je venkova z Ministerstva pro místní 
rozvoj na akci „Dětské a workoutové 
hřiště v obci Litíč a v místní části Nou-
zov“. Celkové náklady na obě hřiště 
činí 995.903 Kč vč. DPH, dotaci máme 
přislíbenou ve výši 796.722 Kč.
Na hřišti v Litíči bude nahrazena stáva-
jící dřevěná herní sestava se skluzavka-
mi za kovovou, nově bude pořízeno 
také houpadlo na pružině, kolotoč na 
sezení, šplhací sestava a  pískoviště. 
Pro mládež a dospělí bude vybudová-
na workoutová sestava. Pod vybraný-
mi prvky dojde k instalaci dopadové 
plochy.
V Nouzově bude také vyměněna stáva-
jící dřevěná herní sestava za jednově-
žovou celokovovou s houpačkou, i zde 
bude nainstalována menší workouto-
vá sestava. Z tohoto důvodu dojde na 
podzim na nějakou dobu k  uzavření 
areálů obou dětských hřišť. Realizace 
tohoto projektu by měla proběhnout 
nejdéle do 31. října 2021.

Milé děti z Litíče a Nouzova, hledáme jméno pro obecního vodníka. Kdo má tip 
na jeho jméno, ať ho napíše na papír včetně svého jména, příjmení, adresy. Ná-
vrh vhoďte do schránky na budově obecního úřadu v Litíči nejdéle do 20. srpna. 
Vyhlášení soutěže proběhne na konci srpna na dětském dni. Vítězný návrh bude 
odměněn drobnou cenou a vodník slavnostně pokřtěn.

Kalendář akcí

Noc kostelů
v Litíči

Rozloučení  
s prázdninami

Vítání 
občánků

Novinky v obci Litíč Nové hřiště 
pro malé  
i velké

Jméno pro vodníka

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

rech u kapličky v Nouzově. V prostoru 
mezi hřištěm v Litíči a bývalou vodár-
nou byly pokáceny nebezpečné vrby 
a olše, které při větším větru ohrožova-
ly návštěvníky hřiště padajícími větve-
mi, u rybníka byl proveden ořez dvou 
vrb tzv. „na hlavu“. U jedné z vrb se na 
konci června zabydlel na břehu rybní-
ka vodník, který bude střežit hladinu 
obecního rybníku. Autorkou sochy je 
naše obecní zaměstnankyně Klára Zá-
brodská. Protože vodník nemá zatím 
žádné jméno, vyhlašuji tímto anketu 
pro děti na prázdniny. 

Inzerce


