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MIKROREGIONU HUSTÍŘANKA – DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ podzim 2021

Vážení obyvatelé obcí mikroregio-
nu Hustířanka,
v letních měsících se výbor svaz-
ku sešel dvakrát a rozhodli jsme 
zde o několika důležitých věcech. 
První z nich je nová úprava webo-
vých stránek mikroregionu. Nový 
web bude mít lepší uživatelské 
rozhraní a hlavně bude propo-
jen s  webovými stránkami obcí 
mikroregionu. Díky tomu se na 
jednom místě dozvíte o dění ve 
všech šestnácti členských obcích.
Dalším rozhodnutím bylo vytvoře-
ní společného mapového portálu, 
který bude přístupný pro vás ob-
čany právě z nového webu. Zde, 
kromě klasických katastrálních 
map a ortofoto snímků, může-
te postupně zapínat i další mapy 
jednotlivých pasportů jako jsou 
komunikace, zeleň nebo mobili-
ář obcí. Díky této platformě bude 
například jednodušší hlášení po-
ruch apod.
Přeji vám do nadcházejících zim-
ních měsíců hodně zdraví a síly 
a  pevně věřím, že se v letošní 
zimě budou opět konat oblíbené 
plesy, dětská mikulášská odpole-
dne a adventní koncerty.
Myslím, že máme co dohánět.

Jaroslav Huňat
předseda DSO

EDITORIAL
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Rozsvícení vánočního stromu
Srdečně vás zveme na další rozsvícení 
libotovského vánočního stromu. Vá-
noční strom, který nám letos věnuje 
rodina Lebedínských z Libotova, bude 
již podruhé zasazen přímo doprostřed 
hřiště a doplňovat ho bude kromě svě-
telné výzdoby i betlém, který opět spo-
lečně vytvoříme. Zadáním letošní vá-
noční soutěže bude vytvoření vánoční 
betlémské hvězdy (komety). Fantazii 
se meze nekladou. Hvězdy mohou mít 
různé rozměry a mohou být z různých 
materiálů. Jediné omezení je maximál-
ní výška – 150 cm. 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. 

Pozvánka  
na akci

Den obce v Libotově
V sobotu 4. září proběhl v Libotově tra-
diční Den obce. Oproti loňskému roč-
níku na návštěvníky čekal již osvědčený 
čuník na rožni pod dohledem šéfku-
chaře Jan Kubince. Všichni zúčastnění 
mi jistě dají za pravdu, že letos se panu 
Kubincovi maso náramně povedlo. 
Pro menší účastníky byly nachystány 
dva velké skákací hrady se skluzavkou 
– Uffo a Tyranosaurus, ve kterých děti 
doslova zmizely na celé odpoledne. 
Za to patří velké díky rodině Baborá-
kových a jejich firmě FunnyTony.cz.  

Proběhlé akce

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

Věříme, že jste si toto přátelské pose-
zení se sousedy užili stejně tak jako my 
a  už se společně nemůžeme dočkat 
dalšího ročníku.

Den mužů
V sobotu 18. září proběhl již posed-
mé velmi oblíbený den mužů, kterého 
se účastní nejen libotováci, ale i muži 
a chlapci z okolních obcí, kteří mají na 
Libotov nějakou vazbu. Na všechny 
vždy čeká bohaté občerstvení, tento-
krát v podobě výborného srnčího gu-
láše, tlačenky, salámů a různých dal-
ších masných i sýrových dobrot. I pivo 
samozřejmě teklo proudem. Pánové 
měli možnost zúčastnit se i sportov-
ních aktivit jako byla střelba z luku, 
hod pneumatikou, hod oštěpem na 
cíl a především prestižní turnaj v beer-
pongu, který letos vyhráli přeborní-
ci s pevnou rukou Pavel Flégl a Jarda 
Kasal. Nejdůležitější však bylo, že jsme 
se všichni společně v hojném počtu 
opět po roce sešli, společně se pobavi-
li a popovídali si. A přesně to byl hlavní 
cíl dne mužů v Libotově.  

Libotovský volejbalový turnaj
Poslední prázdninový víkend probě-
hl na libotovském travnatém hřišti již 
12.  ročník volejbalového turnaje smí-
šených amatérských družstev. I přes-
to, že původní květnový termín musel 
být i letos přeložen na srpen, přihlá-
silo se na turnaj celkem 16 družstev, 
která spolu po celý den soupeřila na 
celkem 5 volejbalových kurtech. Na 
všechny účastníky turnaje čekali nejen 
hodnotné ceny, ale už i tradiční uzené 
kýta a  krkovice, výborná polévka, ale 
i vegetariánská verze v podobě těsto-
vinového salátu. Po celodenním zápo-
lení nakonec zvítězil tým Velký voči, 
který je již dlouholetým účastníkem 
našeho turnaje. Tým Libotova se i po 
problémech se sestavou, kdy těsně 
před turnajem vypadli 2 hráči, nako-
nec umístil na krásném 7. místě. Všem 
účastníkům a hlavně pořadatelům pa-
tří obrovské poděkování. 

Mgr. Filip Kraus
starosta obce

Velichovky:
Z činnosti SDH
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Kalendář akcí
4. 12. 2021 / hospoda U Dvou lip
Mikulášská besídka

4. 12. 2021 / hospoda U Dvou lip
Vítání občánků

5. 12. 2021 / kostel Nanebevzetí Panny 
Marie v Chotěborkách
Tradiční vánoční koncert

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

Obec Vilantice zavede od 1. ledna 2022 
obecně závaznou vyhláškou místní 
poplatek za odkládání komunálního 
odpadu z nemovité věci dle kapacity 
soustřeďovací nádoby (zkráceně po-
pelnice). Je to velká změna, nejen pro 
občany, ale i pro správce poplatku, pro 
obecní úřad.
Všichni obyvatelé a majitelé nemovi-
tostí na katastru obce Vilantice obdrží 
v měsíci říjnu dotazník týkající se svozu 
komunálního odpadu. 
Česká republika v součinnosti s po-
žadavky Evropské unie přijala novou 
odpadovou legislativu. Se změnou 
zákona o odpadech úzce souvisí i zá-
kon o místních poplatcích. Pro obec 
Vilantice to znamená povinnost zrušit 
dosavadní způsob placení za likvidaci 
komunálního odpadu a v obecně zá-
vazné vyhlášce zavést místní poplatek. 
Obce jsou povinny zajistit, aby oddě-
leně soustřeďované složky komunální-
ho odpadu tvořily v letech 2025–2029 
alespoň 60 %, v letech 2030–2034 ale-
spoň 65 % a od roku 2035 alespoň 
70  % z celkového množství komunál-
ních odpadů, kterých je v daném roce 
obec původcem. Ke splnění těchto cílů 
je nutné navýšit množství vytříděných 
odpadů.
Prosím všechny občany zlepšete pro-
sím třídění odpadu, sešlapujte plasty 
i papírové krabice, stále platíme za vý-
syp vzduchu. Náklady na likvidaci ko-
munálního odpadu činí za sedm měsí-
ců již téměř 120.000 Kč a poplatky se 
budou od těchto částek vyvíjet.

Nová vyhláška 
o odpadu

V sobotu 4. září pořádali místní hasiči 6. ročník Vilantické čtyřky. Je to turnaj 
smíšených družstev a hrají pouze čtyři hráči na menším hřišti, než je obvyklé. Za 
krásného slunečného počasí se zúčastnilo devět družstev. Vyhrála obec Libotov. 
Tři družstva byla z Vilantic. Po celý den bylo členy hasičů zajištěno občerstvení 
a chutné maso z udírny. Těšíme se na viděnou na hřišti zase příští rok.

Dagmar Jarošová

Vilantická čtyřka
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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

Příjemný podzimní čas čtenářům zpra-
vodaje!
Minulý rok touhle dobou už bylo zaká-
záno hrát, zpívat, nesmělo se nikam, 
s nikým, nic. Myslím, že budu mluvit 
snad za každého z nás, když pozna-
menám, jak moc je dobře, že situace 
je nyní aspoň trochu lepší a i když si 
občas zakašleme, už to v okolí nebu-
dí takovou paniku. Sice pořád máme 
po kapsách nutný designový doplněk 
našeho outfitu, ale už zdravě volíme, 
zda nasadíme jen lehkou roušku nebo 
těsný respirátor. A když už jsme u těch 
voleb: napínavá říjnová sobota, které 
předcházel aktivní pátek ve všech vo-
lebních místnostech naší krásné země 
české… I tohle je svým způsobem kus 
kultury, který se odehrával nejen u nás 
v Dubenci za posledních pár týdnů. Lidi 
vzali do svých rukou budoucnost nejen 
svou, ale především budoucnost těch, 
kteří si teď ještě bezstarostně hrají na 
písku, nebo už méně bezstarostně stu-
dují. Doufejme, že se nám na ty dob-
ré zítřky zablýskne stejně tak jako na 
doby podobné časům předkovidovým, 
kdy o zábavu nebyla nouze a kdy život 
plynul tak nějak „lehčeji“ – tedy alespoň 
v  rámci kulturních akcí, o kterých by 
můj krátký sloupek měl být především. 

Pohádkový les
Pojďme se tedy ve zkratce ohlédnout 
k nejspíše nejzásadnější společenské 
události, kterou jsme v rámci kultur-
ního výboru obce Dubenec v nedáv-
né době pořádali. Kdo hádá, že budu 
psát o „Pohádkovém lese“, ten má sa-

mozřejmě pravdu. I když jsme si zvolili 
asi ten nejméně fajnový víkend v září, 
co se počasí týká, podařilo se nám 
něco nevídaného! Na jedenácti stano-
vištích s pohádkovými bytostmi, které 
měly pro malé návštěvníky připravené 
úkoly a také odměny, se nám vystří-
dalo úctyhodných 144 dětí plus jejich 
statečný dospělácký doprovod. Kurio-
zitou je určitě nejvzdálenější rodina, 
která k nám dojela až z Plzně! Nikoho 
neodradil ostrý a protivný vítr, zata-
žená obloha ani hrozící déšť (na kte-
rý naštěstí nedošlo), všichni trpělivě 
ve frontách čekali, až přijdou na řadu 
a  vyhrají nějaké ty dobroty a mlsky, 
které bylo nutno doplňovat stejně jako 
v cílové rovince tácky s vuřtem a chle-
bem. Dostalo se na každého a  nebyl 
snad nikdo, kdo by si i přes nepříznivé 
chladné počasí stěžoval. Děti od nás 
odcházely spokojené, mnohé z  nich 
se ještě zastavily na dětském hřišti 
a za sebe mohu říct, že se sobotní po-
hádkové odpoledne opravdu vydařilo 
nadmíru perfektně! 

Kino na kolečkách
O trochu slabší už byla večerní účast 
na premiérové akci, kdy do Dubence 
poprvé přijelo „Kino na kolečkách“ s fil-
mem „Prvok, Šampon, Tečka a Karel“. 
Přibližně asi 60 místních i přespolních 
diváků si poctivě přineslo nejen teplé 
deky, peřiny či spacáky, ale i vlastní 
sezení, pohodlně jsme se rozmístili na 
závodním startovišti, které se nám pro 
příští dvě hodiny stalo kinem s projek-
cí. Zážitek jsme si odnášeli všichni do 
jednoho veskrze příjemný, obohaceni 
o trochu nové filmařiny, a my, orga-
nizátoři, už si pomaličku sumírujeme, 
jak si posvícenskou sobotu užijeme 
všichni zase za rok.

Vánoční akce
Co se týká výhledů do budoucna, tak 
do konce roku máme v přípravě troj-
kombinaci oblíbených adventních akcí, 
které se mají konat 27. a 28. 11. 2021. 
Těšit se můžete na již tradiční sobotní 
„Mikulášské odpoledne“ na Faře a ná-
sledně pak v neděli chystáme po roční 
pauze adventní koncert v kostele sv. 
Josefa v podání „Hustířanských kole-
dníků“, po kterém následuje odstarto-
vání vánočního období v podobě roz-
svícení stromečku u obecního úřadu. 
Je ale možné, že se během dvou mě-
síců ještě program bude rozšiřovat, to 
ovšem závisí na situaci a podmínkách, 
které jsou zatím jen velmi velmi zlehka 
dané. Nicméně i kdyby zůstalo u sta-
ré dobré klasiky, budeme rádi, když se 
k nám přidáte a společně s námi těch 
pár hodinek svého času strávíte. My-
slím si, že té izolace a stranění se už 
bylo dost a chce to zase trochu rozjet.
Závěrem vám přeji pohodový pod-
zim, dostatek čaje a teplých ponožek 
a budu se moc těšit na naše příští se-
tkání. Mějte se báječně!

Renata Derdová

Kultura v obci Dubenec Zprávy ze školy

Zprávy z obce

Kalendář akcí

V létě a na podzim bylo v Dubenci koneč-
ně znát, že ta ze všech stran propíraná 
nemoc Covid-19 je na ústupu. Doufám, 
že už nám všem dá pokoj a my konečně 
zase k sobě najdeme cestu a budeme 
fungovat jako dřív. Například se moc 
povedl dubenecký Pohádkový les a můj 
dojem z účastníků je takový, že se všich-
ni těší, že budou konečně spolu. Večer-
ní kino to jasně potvrdilo.

Veřejné osvětlení
Omlouvám se za komplikace s veřej-
ným osvětlením. Stále máme v Du-
benci místa, kde není dotažen rozvod 
kabelů a osazeny lampy. Potýkáme se 
zejména s problémem dodavatele ka-
belů, který není schopen dodat vše dle 
požadavků montážní firmy pana Rosti-
slava Rejla. Prosím vás ještě o pocho-
pení a trpělivost. Pro vysvětlení: tím, že 
ČEZ Distribuce vyměnil všechny sloupy 
rozvodů nízkého napětí, došlo k tomu, 
že byly kompletně odmontovány kabe-
ly a lampy veřejného osvětlení ve vlast-
nictví obce. Nyní se vše musí „pověsit“ 
zpět a znovu vše zprovoznit.

Čistička
Projekt decentralizovaného čištění 
odpadních vod má dokončenou studii 
proveditelnosti a nyní bude následo-
vat již projekční část. Upřímně mám 
radost, že se do projektu již zapojilo 
64 domácností a tím plníme základní 
požadavek na přidělení dotace, a  to 

2. 11. 2021 / od 17:00 h
Dobrodružné setkání Se světýlky za 
strašidly, MŠ a ZŠ Dubenec
Od 17:00 pořádáme již tradičně pro 
všechny mladší školáky i odvážné 
předškoláky s rodiči dobrodružnou 
cestu ve tmě školní zahradou se světýl-
kem, které si společně vyrobíme.

26. 11. 2021 / od 15:00 do 18:00 h
Tradiční vánoční dílny a prodejní vý-
stavy, MŠ a ZŠ Dubenec
V prostorách školy budou opět při-
praveny zajímavé vánoční dílny pro 
děti i dospělé. Přijďte nasát vánoční 
atmosféru a vyrobit si nějakou malou 
vánoční dekoraci. Připravené bude 
i malé občerstvení.

27. 11. 2021/ Penzion Na Faře
Mikulášské odpoledne

28. 11. 2021 / kostel sv. Josefa
Adventní koncert v podání „Hustí-
řanských koledníků“

montáž nové ČOV u více než 30 % oby-
vatel obce. Pro zúčastněné mám dob-
rou zprávu: na počátku příštího roku 
a  brzkém jaře bude již zahájena pro-
jekční činnost. Můžete se těšit na ná-
vštěvu projektantů a na první návrhy 
odkanalizování vašich nemovitostí.

Chodníky
Pro příští rok připravujeme rekonstruk-
ci chodníků od mateřské školy k zdra-
votnímu středisku. Dne 14.  10.  2021 
jsem byl společně s projektanty na 
jednání se Státním fondem dopravní 
infrastruktury a na zhodnocení naše-
ho projektu z hlediska bezpečnosti pro 
invalidní spoluobčany. Našli jsme pár 
bodů, které budou muset projektanti 
přepracovat, ale ani to nebrání v po-
dání žádosti o dotaci a možné realizaci 
v roce 2022.

Svoz odpadů
Rovněž proběhlo jednání s poskytova-
telem služby odvozu odpadů Marius 
Pedersen, a. s. Nemilou zprávou je, že 
od roku 2022 bude zdražen svoz ko-
munálních odpadů o 8 až 11 %. Rovněž 
dojde ke snížení limitu pro produkci 
směsného komunálního odpadu na 
190 kg na osobu a rok. Proto vás pro-
sím, do popelnic vyhazujte jen to, co 
tam skutečně patří. Dle výsledků za ¾ 
roku 2021 je produkce na občana obce 
158 kg. Letošní limit je 200 kg na ob-
čana a myslím, že bude velmi těžké jej 
splnit. V případě, že překročíme tento 
státem stanovený limit, dojde k navý-
šení skládkovacího poplatku z 500 Kč 
za tunu na 900 Kč za tunu a to pocítí-
me na poplatku v příštím roce všichni. 
Například nyní se v popelnicích často 
nacházejí zbytky úrody, jako nahni-
lá jablka, a další plody, které patří do 
bioodpadu apod.

Příprava na zimu
Před zimou se ještě pokusíme poopra-
vit některé místní komunikace asfal-
tovým recyklátem a připravíme je na 
zimu a vyhrnování sněhu. V případě, 
že máte zájem o drť na opravy, dejte 
vědět do kanceláře obce, drť máme 
zajištěnou.
Čeká nás zima a asi i trochu krušné 
a drahé časy. Ceny základních komo-
dit jako plyn a elektřina nám rostou 
a já doufám, že se nám v obci nestane, 
že někdo nebudete mít takový příjem, 
abyste za dodávky nemohl zaplatit. Po-
kud máte reálnou obavu, že vám tato 
situace hrozí, dejte nám prosím vědět 
a pokusíme se váš problém vyřešit.

Jaroslav Huňat
starosta

Co se událo přes letní prázdniny
Ve škole se přes léto vůbec nezahále-
lo. Vystřídali se zde řemeslníci různých 
druhů. Již v době uzavření škol kvůli ší-
ření nákazy Covid-19, v průběhu břez-
na a dubna, jsme zrekonstruovali dvě 
třídy a kabinet na 1. stupni. Vznikl tak 
nový prostor pro Školské poradenské 
pracoviště a výuku předmětu speciál-
ně pedagogické péče. O prázdninách 
proběhla rekonstrukce poslední třídy 
na 1. stupni (viz foto).

 

O prázdninách jsme pracovali na no-
vých webových stránkách. Nové strán-
ky školy mají funkci personalizova-
ného obsahu, což znamená, že vám 
primárně nabídnou informace z va-
šeho okruhu zájmů. Okruhy zájmů si 
budete moci sami zvolit při přihlášení 
odběru, zvolit libovolný počet tříd, ve 
kterých se nachází vaše děti, a zároveň 
si zvolit další zájmy, jako typ školy, ze 
které budete dostávat obecní infor-
mace (ZŠ nebo MŠ), družinu a klub 
nebo jídelnu.
V pedagogickém sboru došlo také ke 
změnám. Musela nás opustit jedna 
asistentka pedagoga v MŠ a jedna 
prvostupňová paní učitelka odešla 
do důchodu. Do školy nastoupili dva 
noví učitelé – paní učitelka Mgr. Jit-
ka Frimlová na 1. stupeň a pan učitel 
Ing. Václav Lochař, Ph.D. na 2. stupeň, 
který bude vyučovat chemii, fyziku 
a  zeměpis. Učitelský sbor byl posílen 
ještě navíc o asistentku pedagoga do 
1. třídy. Ve sboru panuje velmi pozitiv-
ní klima a všichni pedagogové se snaží 
spolupracovat mezi sebou i s rodiči.

Vítání prvňáčků
Ve středu 1. 9. 2021 jsme společně na 
nádvoří školy přivítali naše nové prv-
ňáčky. V letošním roce nastoupilo do 
1. třídy 18 žáčků a vede je paní učitelka 
Mgr. Lenka Skurčáková spolu s asis-
tentkou pedagoga Andreou Karbano-
vou.
Prvňáčky jako tradičně přivítali naši 
deváťáci a předali jim malou kytičku. 
Od pana starosty dostávali dárkovou 
finanční poukázku v hodnotě 2.000 Kč 
na nákup školních pomůcek. Škola pro 
ně zakoupila veškeré učební materiály 
a didaktické pomůcky.
Prvňáčkům přejeme mnoho školních 
úspěchů.

 

Hláška týdne z 1. třídy:
„Děti, jak vám chutnají obědy ve školní 
jídelně?”
„Hrozně moc, tady kuchařky vaří lépe 
než moje maminka!” 
Děkuji za naše kuchařky, moc je to po-
těšilo.

Mgr. Martina Jonešová, ředitelka školy

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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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 
     14:00–18:00 h

Obecní knihovna v Obecním 
úřadě Heřmanice
Po: 15:30–16:30 h
St:  15:00–17:00 h

Novinky  
a investice
Hřbitov Heřmanice
Úspěšně byla dokončena pasportiza-
ce hřbitova v terénu, která obnášela 
kompletní sběr informací o hrobových 
místech (fotodokumentace a soupis 
pohřbených). Zanedlouho bude mož-
né zobrazit na mapové aplikaci naší 
obce další vrstvu, ze které budete moci 
z pohodlí svého domova zjistit více in-
formací o našem hřbitově, např. která 
místa jsou k dispozici pro nové nájem-
ce. Proběhly také nejnutnější opravy 
hrobových zařízení, u kterých hrozilo 
zřícení a případné zranění kolemjdou-
cích. Jedná se o staré německé hro-
by, které dnes už nemají majitele, ale 
podle mezinárodní dohody nesmějí 
být odstraněny. Současně byly očiště-
ny některé náhrobky a obnoveno zla-
cení nápisů. Byla také podána žádost 
o  dotaci z Česko-neměckého fondu 
budoucnosti tak, abychom mohli po-
kračovat v opravách. Zda nám bude 
dotace poskytnuta, se dozvíme začát-
kem příštího roku.

Úsekové měření
V uplynulých dnech proběhla kontrol-
ní měření počtu a rychlosti aut projíž-
dějících obcí Heřmanice. Vyhodnocení 
těchto dat bude klíčové pro posouzení, 
zda bude moci být v naší obci umístěn 
úsekový radar, který by měl jistě ne-
malý vliv na zdejší bezpečnost. Jen pro 
informaci uvádím, že během nedělní-
ho dopoledne projelo přes Heřmanice 
za jednu hodinu 1400 aut a 40 % z nich 
jelo větší rychlostí než 54 km/h. Po vy-
hodnocení všech těchto měření v ob-
cích ORP Jaroměř bude podána žádost 
ke Krajskému úřadu. Nevýhodou je 
však to, že peníze získané na pokutách 
nepůjdou do našeho rozpočtu, ale do 
pokladny provozovatele tohoto rada-
ru. Doufám, že snížení rychlosti vozi-
del na skutečných 50  km/h přispěje 
i s novým přechodem ke zvýšení bez-
pečnosti v Heřmanicích.

Průjezd přes Slotov
Když už zmiňuji bezpečnost, napadá 
mě ještě jedna část značně zatížená 
provozem. Je to Slotov, přes který jez-
dí většina návštěvníků Hospitalu Kuks. 
Na schůzích obecního zastupitelstva 
zazněla nejednou tato připomínka. 
Pokusíme se průjezd Slotovem ome-
zit, nebo nejlépe zakázat pro motoro-
vá vozidla s výjimkou obyvatel Slotova 
a zásobování. Jedná se však o  stát-
ní silnici lll. třídy a není jisté, jestli to 
projde, a pokud ano, omezíme tím 
provoz hospitalu a přilehlé restaura-
ce. V současné době je do Slotova za-
kázán vjezd autobusům a nákladním 

vozidlům. Žádné výjimky nedáváme 
a přesto tam autobusy jezdí. Bohužel 
dopravní značka není závora a řidiči ji 
zřejmě nerespektují. 

Most
Opravy pravé části mostu ve Slotově 
se nám pomalu blíží ke konci. Děku-
jeme za vaši trpělivost. Při této akci 
proběhly také opravy římsy nad ne-
dalekou studánkou, schodiště a kory-
ta potůčku. Doufáme, že s výsledkem 
nejsme spokojeni pouze my. V plánu 
jsou i opravy zbývající části mostu. 
Na ty je však nejprve nutné vytvořit 
a schválit projektovou dokumentaci. 
Letos ještě dojde k položení asfalto-
vého povrchu od silnice až k mostu 
a instalaci zábradlí. Další část mostu 
přes Labe bude opravena v tzv. 2 fázi 
po vydání stavebního povolení.

Oprava chodníku
V prvním srpnovém týdnu byl v obci 
Heřmanice opraven chodník na pravé 
straně směrem na Trutnov. Stavební 
firma odebrala recyklát, kterým byl 
původně chodník vyspraven, a ná-
sledně zde byl položen nový asfalt. Při 
průjezdu obcí za odbočkou na Krabči-
ce si jistě všimnete místa, kde zůstal 
původní povrch chodníku bez opravy. 
Jedná se o místo, na kterém bude vy-
budován přechod pro chodce včetně 
opěrné zdi. Původní přechod nespl-
ňoval zákonné požadavky a při opra-
vě silnice l/37 byl odstraněn. Za účasti 
Policie České republiky pak bylo vyti-
pované toto místo jako jediné vhodné 
pro umístění nového přechodu. Pro-
jektová dokumentace i s žádostí byla 
již podána na MěÚ Jaroměř, odbor do-
pravy, a očekáváme souhlasné stano-
visko a povolení ke stavbě.

Pouliční osvětlení
Blíží se nám „doba temna“, kdy bude-
me více odkázáni na funkčnost poulič-
ních lamp. V případě, že jste zazna-
menali nějakou nefunkční lampu (tj. 
nesvítící, nedostatečně svítící, blikající, 
pulsující světlo), prosíme, abyste nám 
tuto skutečnost oznámili, abychom 
mohli co nejdříve zajistit servis. Děku-
jeme.

Miloš Innert
starosta obce

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

V sobotu 28. 8. 2021 pořádala MS ČČK 
v pohostinství U Svobodů „Posvícen-
ské posezení“. K pohoštění byla připra-
vena kýta na rožni a nechyběly posví-
censké koláčky, které tradičně napekla 
paní Vaňková s paní Emlarovou.
Na 18. 9. 2021 byl naplánován výlet do 
Liberce. Prvním cílem našeho výletu 
byla návštěva DinoParku. V čase jsme 
se vrátili do období druhohor a vlády 
dinosaurů. Prohlédli jsme si mode-
ly dinosaurů v životní velikosti, prošli 
pravěký druhohorní prales s bouřkou 
a opravdovým deštěm. Na odvážnější 
děti čekala stezka DinoTreck. Součástí 
DinoParku je unikátní 3D kino a dět-
ské hřiště s mnoha atrakcemi. Byl to 
příjemný relax pro děti i rodiče.

Druhým cílem výletu byl IQPARK, zá-
bavní centrum pro nejmenší, a pro 
starší děti IQLANDIA, vědecké zábav-
ní centrum, které přiblíží vědu hravou 
formou. V IQPARKU na nás čekalo ně-
kolik zón plných expozic. Například 
vodní svět – vodní koryto plné zají-
mavých atrakcí, dále malá ordinace, 
plná lékařských pomůcek k vyzkouše-
ní včetně návodu, jak si správně čistit 
zuby. Určitě si každý odnesl příjemné 
zážitky a mohl si vyzkoušet i své do-
vednosti. Po celodenním výletu jsme 
se domů vraceli příjemně unaveni 
a myslím, že všichni jsme si návštěvu 
DinoParku a zábavního centra užili.

V obci byla dokončena instalace do-
pravního značení z důvodu zdůraz-
nění místa, kde dochází k intenziv-
nějšímu přecházení vozovky chodci, 
jelikož se se zde nachází dětské hřiš-
tě a autobusová zastávka.
Začala dlouho plánovaná výstavba 
chodníku podél silnice I/37 od OÚ 
k rodinným domkům.
Z důvodu změny legislativy od-
padového hospodářství dojde od 
1. 1. 2022 ke změně poplatku za ko-
munální odpad. Obec stanoví vybírá-
ní poplatku novou vyhláškou. O změ-
ně budou občané včas informováni.
Již několikrát jsme ve zpravodaji upo-
zorňovali občany na špatné třídění 
odpadu. Lidé neustále hází do plastů 
odpad, který tam nepatří. S papírem 
je to také pořád stejné, vhodí se celé 
krabice navíc naplněné dalšími kra-
bicemi. Pokud se krabice sešlápne 
nebo rozřeže na menší kousky, je lo-
gické, že se do kontejneru vejde více 
odpadu, a tím se sníží i náklady na 
vývoz. 
Po roční koronavirové pauze, dne 
21. 9. 2021, proběhl v prostředí fi-
remního areálu VODA CZ 3. ročník 
odborného semináře. Tématem byly 
novinky v komplexním nakládání 
s  tekutými odpady a mezinárodní 
zkušenosti v oblasti redukce spotře-
by vody ve výrobních procesech. Ně-
které přednášky byly doplněny prak-
tickými ukázkami separace odpadů. 
Na nádvoří areálu mělo své stánky 
několik vystavovatelů, kteří se zabý-
vají výrobou, výstavbou či dovozem 
technologií nebo zařízení týkajících 
se tekutých odpadů. Seminář byl po-
řádán pod patronací izraelské velvy-
slankyně.

Stanislav Volf
starosta obce

8. 1. 2022
Muzikál „Muž se železnou maskou“
Z důvodů koronavirových opatření 
a  uzavření divadel na nás stále čeká 
odložené představení na muzikál „Muž 
se železnou maskou“. Náhradní ter-
mín je pouze 8. 1. 2022. Uvidíme, jak 
se celá situace vyvine. Pokud nebude 
jiný termín, budeme muset využít tuto 
přesunutou náhradu.

TJ Sokol plánuje pro děti v následují-
cím období stezku odvahy, tradiční Mi-
kulášskou nadílku a rozsvícení vánoč-
ního stromku. Termíny budou ještě 
upřesněny.

Proběhlé akce

Zprávy  
a novinky
z úřadu

Kalendář  
akcí v obci

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

Investice obce
Po několika odkladech termínu zapo-
čaly konečně na konci září avizované 
práce na úpravě obecního pozemku 
za obecním domem, které mají před 
nadcházející zimou především zame-
zit pokračování problémů s vlhkostí 
přístavby obecního domu. Současně 
s těmito pracemi bude v prostoru za 
Pavlovými provedena úprava místní 
komunikace a úprava okolí malé vod-
ní plochy.
Měli jsme v plánu při této akci, kdy bu-
deme mít v obci firmu na zemní práce, 
provést i úpravu obecního pozemku 
naproti hřbitovu. Bohužel, na odstav-
nou plochu u hřbitova jsme zatím ne-
obdrželi stavební povolení, proto bu-
deme muset akci odložit na příští rok.

Plánované akce
Na podzim se pro vás chystají naše 
tradiční lužanské akce. Doufejme, že 
nám to v letošním roce opět nepokazí 
nepříznivá pandemická situace. O kaž-
dé akci budete včas informováni.

13. 11. 2021
Svatomartinské posezení

27. 11. 2021 / Adventní tvoření

Začátek prosince / Mikulášská nadílka

Novinky z obce

Kalendář akcí

Inzerce
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Obec Hřibojedy získala stavební po-
volení na rozšíření vodovodní infra-
struktury, konkrétně vodovodní sítě 
směrem k Braunovu Betlému. V nej-
severnější části obce je několik trvale 
obydlených objektů. Ve starých stud-
nách není dostatečné množství vody 
a je třeba k nim prodloužit vodovodní 
řad.
Pod rybníkem v Hřibojedech bude vy-
budována nová tlaková stanice. V ně-
kterých lokalitách již nebyl dostatečný 
tlak ve vodovodu, a proto je nutné vo-
dovodní systém doplnit další tlakovou 
stanicí a vytvořit další tlakové pásmo. 
Bude tím vyřešen i stávající problém 
s hraničně nízkým tlakem ve výše po-
ložených objektech. Nová ATS bude 
umístěná v centru obce vedle stávají-
cího vrtu, který by pak mohl být i za-
řazen do systému jako náhradní zdroj. 
Stávající AT-stanice Hřibojedy je ne-
vhodně umístěná těsně vedle silnice, 
dochází k jejímu zaplavování vodou 
z  komunikace, poškozování posypo-
vou solí a mechanizací při zimní údrž-
bě. Vzhledem k těmto skutečnostem 
a  vzhledem k její nedostatečné veli-
kosti pro potřebné armaturní dovy-
strojení, je navrženo přemístění ATS 
na vhodnější místo – na zahradu po 
hřištěm u OÚ v Hřibojedech.
Dodávka vody v obci Hřibojedy, Litíč 
a Libotov je zcela závislá na dodávce 
elektrické energie (systém posilova-
cích čerpacích stanic) a nemá žádnou 
akumulaci. Vzhledem k výpadkům do-
dávky elektrické energie (ať už pláno-
vaným, nebo havarijním) a s tím spo-
jeným omezením nebo přerušením 
dodávky pitné vody do domácností 
v  některých obcích nebo v celé loka-
litě, je navrženo vybudovat nad obcí 
Hřibojedy nadzemní vodojem (cel-
kový objem cca 200 m3), do kterého 
bude voda čerpaná prostřednictvím 
nové ATS v centru obce Hřibojedy. 
Vodojem bude na vodovod napojený 
prodloužením řadu (PE Ø 90 dl. cca 
500 m), který nyní končí v lokalitě Na 
Kopci. Při odstávce dodávky elektrické 
energie nebo odstávce dodávky vody 
z Velichovek bude možné z vodojemu 
zásobovat nejen obec Hřibojedy (vč. 
Malých Hřibojed a Hvězdy), ale i obce 
Litíč a Libotov (vzhledem k výšce bez 
lokality Malý Libotov). 

Od října 2021 máme v obci nový sys-
tém sběru tříděných odpadů. Do každé 
domácnosti jsme díky dotaci z Králové-
hradeckého kraje pořídili popelnice na 
plast (žluté) s vývozem dvakrát za měsíc 
a na papír (modré) s vývozem jednou za 
měsíc. Na stávajícím sběrném místě tak 
zůstal pouze kontejner na drobný ko-
vový odpad a v Hřibojedech na sklo. Po 
prvních vývozem máme kladné ohlasy 
zvláště od starších spoluobčanů.

Vítání občánků
V loňském roce jsme z důvodu Co-
vid-19 nemohli uskutečnit slavnostní 
vítání občánků do života.
A tak 18. září 2021 jsme přivítali hned 
pět dětí: dva chlapečky a tři holčičky.
Našimi nejmladšími občánky jsou Ma-
tyas Mencl, Kvído Hanák, Eliška Bosá-
ková, Viktorka Dufková a Matylda Heř-
manská.

Mladí hasiči
Mladí hasiči se po dlouhé pauze se-
šli opět u OÚ v Hřibojedech v pátek 
24. září 2021. Zkusili si nové překážky 
zakoupené z dotací Královéhradecké-
ho kraje, opekli si vuřty a zazpívali spo-
lečně u ohně. 
Jelikož se hlavní vedoucí kolektivu Mar-
tince narodila holčička Matylda, přiví-
tali všichni přítomní i novou nejmenší 
členku našeho kolektivu. 

Vlasta Machačová 

27. 11. 2021 / obecní úřad v Hřiboje-
dech 
Rozsvícení stromečku
Loňské netradiční rozsvícení advent-
ního stromečku bez diváků, které 
proběhlo v Hřibojedech, bychom rádi 
napravili a vrátili se k tradici. Advent 
začíná 28. listopadu a my bychom 
rádi uspořádali rozsvícení v sobotu 
27. listopadu 2021 u obecního úřadu 
v Hřibojedech. Všichni jste zváni.

Renata Dlouhá

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

Dostavba 
vodovodu

OdpadyUdálo se

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

Nohejbalový turnaj 

Zprávy z OÚ

Sportovní den pro děti

Kalendář akcí

Prvního ročníku Zaloňovského nohej-
balového turnaje, který se konal 11. září 
2021, se zúčastnilo 8 týmů trojic. Hrálo 
se o hodnotné ceny z nichž hlavní byl 
putovní pohár. Zápas byl napínavý až 
do konce. Na prvním místě se umístil 
domácí tým D.A.V., na druhém místě 
také domácí tým 3 promile a na třetím 
tým Letci, který přijel až z Mladých Buků. 
Celkově se turnaj vydařil, počasí přálo 
a hráči měli v ceně startovného vodu, 
klobásu a pivo. Po celý den bylo zajiště-
no bohaté občerstvení. Turnaj pořádal 
SDH Zaloňov a díky skvělé organizaci 
místních členů spolku SDH bylo i vzhle-
dem k teprve prvnímu ročníku turnaje 

Výstavba chodníku
Chodník ve Vestci bude dokončen nej-
později 31. 5. 2022. Vzhledem k tomu, 
že by mohly nastat komplikace s dopra-
vou v zimním období, bude výstavba 
probíhat pouze do konce října. Pokud 
se výstavba nestihne, bude pokračovat 
na jaře. Prosím vás o trpělivost, je nám 
známo, že průjezd stavbou je omezen. 
Semafory nám povoleny nebyly.

Výzva občanům
Velkoobjemné kontejnery budou při-
staveny v měsíci listopad. Chtěla bych 
vás tímto poprosit o důkladné zváže-
ní, co do kontejneru uložíte. Zejmé-
na pneumatiky a odpad typu pračka 
a elektroodpad do komunálního velko-
objemového kontejneru nepatří. Tyto 
věci odkládejte pouze do nebezpečné-
ho odpadu.
Dále bych vás chtěla poprosit o vyvá-
žení septiků a čištění kalu z vašich čis-
tíren. Máme problémy se vzorky, ze-
jména v Zaloňově. Hlavně vás důrazně 
žádám, abyste nevypouštěli do kanali-
zace své žumpy, máme podezření, že 
toto je důvod, že vzorky nevycházejí. 
Každý občan má možnost požádat na 
obci o příspěvek na ČOV nebo tříko-
morový septik.

Jaroslava Svobodová

Spolek sportovců Rtyně pořádal dne 5. září 2021 Sportovní den pro děti, který 
přinesl mnoho úspěchů. Akce se zúčastnilo 45 soutěžících dětí. Počasí nám přá-
lo, po skončení soutěže děti i s rodiči zůstali u Rtyňského rybníka a spolu si vy-
zkoušeli některé soutěžní disciplíny. Soutěžení si užily děti nejrůznějšího věku, v 
některých soutěžích předčily ty mladší své starší kamarády. Po celou dobu vládla 
výborná a soutěživá nálada, kterou podporovali i přihlížející dospělí.

 6. 11. 2021 / Vítání občánků

28. 11. 2021
Rozsvícení stromečku v Zaloňově

12. 12. 2021
Vystoupení dětí v kostele

vše zajištěno na jedničku. Turnaj začal 
prezentací v 9:30 a končil finálovým zá-
pasem v 16:30. Turnaj provázel a mo-
deroval místní DJ Freezer.
Po turnaji byla na stejném místě od 
20 hod. uspořádána večerní zábava, 
kterou také zaštiťoval spolek SDH Za-
loňov a na které zahrál též DJ Freezer. 
Zábavy se zúčastnilo přibližně 120 lidí, 
kteří dorazili z přilehlých obcí a měst. 
Kapacita míst k sezení a tanci byla na-
plněna. Vzhledem k pozitivnímu ohlasu 
účastníků turnaje, večerní zábavy a sa-
motných organizátorů celé akce se bu-
deme těšit na další ročník.

Jan Bukač 

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
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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

20. 11. 2021 / před obecním úřadem
Rozsvícení vánočního stromu
Setkání u příležitosti rozsvícení vánoč-
ního stromu v obci, kulturní vystoupe-
ní, malé občerstvení pro zahřátí.

15. 1. 2022 / místní sokolovna
Myslivecký ples
Pořádá Myslivecké sdružení Dolina 
Rožnov – Hustířany, k tanci hraje sku-
pina Dynamic (Opočno).

4. 2. 2022 / místní sokolovna
Hasičský ples
Pořádá Sbor Dobrovolných Hasičů 
Rožnov, k tanci hraje skupina X-Band.

6. 3. 2022 / místní sokolovna
Dětský karneval
Pořádá Sbor dobrovolných hasičů 
Rožnov, různé hry a zábava pro děti, 
drobná odměna za účast.

Aktuální přehled sportovních a kultur-
ních akcí konaných v obci Rožnov včet-
ně podrobnějších informací naleznete 
na našich webových stránkách 
www.obecroznov.cz/volny-cas/kalendar-
-akci.

Kalendář  
akcí v obci

Obec dočasně bez rozhlasu
V části obce Rožnov byla dokončena 
výstavba nového elektrického vedení 
nízkého napětí včetně nové trafosta-
nice, kterou pro firmu ČEZ Distribuce 
zrealizovala firma Matex Hradec Krá-
lové. Současně firma Matex provedla 
pro nás v této části obce i výstavbu no-
vého veřejného osvětlení. Nové veřej-
né osvětlení je již vybaveno přípravou 
pro vánoční osvětlení a instalaci bez-
drátového rozhlasu. Bohužel určitý 
čas nebude v Rožnově v provozu ve-
řejný rozhlas, zpět bude namontován 
na sloupy veřejného osvětlení až po 
jeho úplném dokončení a provedené 
el. revizi.

Veřejné světlo bez nočního 
přerušení
Máme tedy jednu polovinu obce krás-
ně osvětlenou a protože se jedná 
o velice úsporná svítidla, budeme sví-
tit celou noc bez časového přerušení, 
pouze za využití naprogramovaného 
snižování výkonu svítidel v průběhu 
noci, který lze snížit až o 50 %. V pří-
padě oprávněných požadavků je mož-
né přesné nasměrování jednotlivých 
svítidel ještě upravit. S celonočním 
svícením v Rožnově bylo přistoupeno 
i k  nepřerušovanému provozu veřej-
ného osvětlení v Neznášově.

Do dění v obci na poli kulturním a spor-
tovním bohužel již druhým rokem za-
sáhla opatření proti šíření onemocnění 
Covid-19, a tak veškeré aktivity v této 
oblasti začali až v letních měsících spo-
lu s postupným rozvolněním opatření. 
Z tradičních akcí jsme tak bohužel při-
šli o plesovou sezonu, hasičský závod 
v požárnické všestrannosti nebo pálení 
čarodějnic. Z tradičních každoročních 
akcí proběhly v naší obci pouze násle-
dující akce: 

Hasičská soutěž
Byla jednou z prvních akcí nejen v naší 
obci, ale i v oblasti požárního sportu 
v našem okrese vůbec. Tradiční soutěž 
„O pohár obce Rožnov“ v požárním úto-
ku se uskutečnila v obvyklém termínu 
– 5. července. Soutěž proběhla pouze 
v požárním útoku, a to ve všech katego-
riích (muži, ženy a děti).
Letošním rokem účast v kategoriích 
muži a ženy opět lámala rekordy, v ka-
tegorii muži se jí zúčastnilo 24 týmů 
a doplnilo ji 11 týmů žen. Přibližně od 
15 hodin do soutěže nastoupilo i 11 
dětských týmů, které letošní ročník uza-
vřely. Jen domácím se podařilo sestavit 
celkem 3 týmy, bohužel ani jednomu 
se nepodařilo dostat do první desítky. 
K vidění byly i výkony 6 týmů, které se 
dostaly až do krajského kola postupo-
vých soutěží.
Díky skvělé organizaci a pomoci všech, 
kteří se na pořádání akce podíleli, pro-
běhla soutěž bez větších zádrhelů a opět 
v podobném formátu, jak jsme byli zvyklí 
z předešlých let. Více informací o soutě-

Informace z OÚ

Akce v obciOptická síť
Zároveň s rozvody elektrického vede-
ní a veřejného osvětlení byla firmou 
SP COM, s.r.o. uložena do země i pří-
prava pro optické sítě. Tyto rozvody 
budou v průběhu letošního podzimu 
ještě dokončovány a následně oživo-
vány. Přesný termín možného využí-
vání optické sítě zatím není přesně 
stanovený. Z dostupných informací 
můžeme pouze sdělit, že poskyto-
vaná rychlost internetového spojení 
může být až 1 Gb/s a v dané síti bude 
možné využívat i služeb firmy Voda-
fone. Majitelé nemovitostí s realizo-
vaným optickým připojením obdrží 
před finálním spuštěním od firmy SP 
COM včas písemnou nabídku posky-
tovaných služeb. 

Novinky pro Neznášov
Pokračují práce na projektu ČEZu na 
uložení elektrického vedení nízké-
ho napětí do země i pro Neznášov. 
Vzhledem k tomu, že projekt má být 
hotov do konce letošního roku a po-
tom bude následovat stavební řízení, 
nelze očekávat stavbu nových el. roz-
vodů dříve než v roce 2023. Souběžně 
je tvořena i projektová dokumentace 
na nové veřejné osvětlení v Nezná-
šově. Naší snahou je mít pro příští 
rok připravené stavební povolení, ale 
termín výstavby veřejného osvětlení 
v Neznášově je plně závislý na termí-
nu stavby ČEZu.

Stavba chodníku
Na základě schváleného variantního 
návrhu na výstavbu uvažovaného no-
vého chodníku v Neznášově, v úseku 
od bytovky čp. 4 až k obecnímu po-
hostinství, byla dokončena projek-
tová dokumentace a podána žádost 
o  stavební povolení. Předpokládá-
me získání stavebního povolení ještě 
v tomto roce 2021 a po vyhlášení od-
povídajícího dotačního titulu podání 
žádosti o tuto dotaci. Problémem se 
zatím jeví velmi vysoká rozpočtová 
cena připravované investice, která je 
spočítaná v současných aktualizova-
ných cenách materiálu a práce a blíží 
se k hranici 7 mil. Kč. Doufejme, že do 
doby realizace stavby dojde k narov-
nání cen směrem k úrovni před Co-
videm. S daňovými příjmy naší malé 
obce lze stavbu chodníku bez státní 
dotace realizovat jen těžko, případ-
ně pouze na úkor jiných plánovaných 
akcí. 

Stromy jako protihluková stěna
Dalším naším novým záměrem je vy-
užití dotační výzvy z Národního pro-
gramu Životního prostředí, která je 
zaměřena na zlepšení životního pro-
středí v obcích prostřednictvím pod-
pory individuálních projektů se zapo-
jením veřejnosti. Předmětem podpory 
je hlavně výsadba listnatých stromů. 
V našem případě se jedná o výsadbu 
cca 90 chybějících topolů vlašských 
„Italica“, podél potoku Jordán. Jedná 
se v podstatě o dosadbu chybějících 
topolů, kde důvodem je snaha o sní-
žení hluku přicházejícího od budou-
cí dálnice. Žádat mohou subjekty se 
vztahem k místu realizace projektu. 
Výše příspěvku činí až 250.000 Kč / 1 
projekt / 1 žádost o dotaci. Z dotace 
lze hradit například zpracování povin-
ného odborného posudku, pořízení 
sazenic a oplocenek, zajištění závlahy 
apod. s maximální mírou podpory až 
100 % ze způsobilých výdajů. Podmín-
kou přidělení dotace je, že si občané 
stromy vysázejí sami. Pro maximaliza-
ci dotace je možné, aby žadateli byly 
dva různé subjekty. Zatím předpoklá-
dáme, že žádost o dotaci na 1. etapu 
výsadby podá obec Rožnov a žádost 
o  dotaci na 2. etapu výsadby podá 
sbor dobrovolných hasičů. Nesmíme 
zapomenout na to, že nejdříve musí-
me získat souhlas majitelů pozemků, 
na kterých budou topoly vysázeny.

Zbyněk Procházka
starosta obce

ži, včetně výsledků a fotografií, nalezne-
te na stránkách www.sdhroznov.cz. 

Dětské sportovní odpoledne
Koncem léta uspořádal Sbor dobrovol-
ných hasičů Rožnov za podpory obce 
Rožnov opět Dětské sportovní odpo-
ledne. Krásné počasí umožnilo akci 
uskutečnit ve venkovním prostředí, a to 
na tradičním místě – na hřišti za soko-
lovnou. Pro bezmála padesátku nejen 
místních dětí byl připraven bohatý spor-
tovní program s drobnými odměnami 
zakončený dětským loutkovým divadél-
kem Kozlíček, které si pro ně připravilo 
pohádku „O Budulínkovi“, s nádherný-
mi vyřezávanými loutkami. 
Odměnou za organizaci této akce byly 
úsměvy a spokojenost zúčastněných 
dětí, na které se jistě budeme těšit i pří-
ští rok.

Prakiáda
Poslední sobotu v září byla pořádána jed-
na z již tradičních akcí v obci – prakiáda. 
Na antukové hřiště za sokolovnou v Rož-
nově přišla poměřit síly a přesnost střelby 
z praku na sklopné terče či štěstí v této 
soutěži téměř třicítka soupeřů ve všech 
kategoriích (muži, ženy, děti). Sponzoři do 
soutěže věnovali zajímavé ceny, mezi ni-
miž nechyběl např. daněk, pečená kach-
na, med od místního včelaře či pytel obilí 
a pro vítěze samozřejmě i  pohár, takže 
bylo skutečně o co soutěžit.

Co nás čeká v následujících měsících?
Pokud nám to situace dovolí, rádi by-
chom po roční odmlce opět uspořádali 
setkání při rozsvícení vánočního stro-
mu. Již několikátým rokem tuto akci po-
řádáme v sobotu, týden před první ad-
ventní nedělí. Stejně by tomu mělo být 
také letos, kdy plánujeme tuto akci na 
20. 11. 2021. V současné době probíhají 
přípravy a návrhy programu této akce. 
Předpokladem je minimálně obdobný 
program jako v předešlých letech.
Začátkem příštího roku mají místní spol-
ky rovněž v plánu uspořádat své tradiční 
plesy. V lednu to bude Myslivecký ples, 
v únoru Hasičský ples a v březnu Dětský 
karneval. Doufejme, že covidová situace 
již umožní plánované akce uspořádat. 
Myslím, že jménem všech pořadatelů 
vás na tyto akce mohu pozvat a doufat, 
že se na nich v hojném počtu shledáme.
Aktuální informace o plánovaných spor-
tovních nebo kulturních akcích v obci 
naleznete na našich obecních stránkách 
v sekci „volný čas – kalendář akcí“.

Filip Andrejs 
místostarosta obce

Foto: Filip Andrejs a Jaroslav Kodeš

Listopad / od 16 h / zasedací místnost OÚ
Setkání seniorů 

28. 11. 2021 / přesný čas bude
upřesněn / náves před OÚ
Mikuláš u betléma, rozsvícení 
betléma a vánočního stromečku

24. 12. 2021 / od 22 h / kostel Nejsvětěj-
ší Trojice v Litíči
Tradiční Půlnoční v kostele

Modernizace dětských hřišť
Na podzim proběhne modernizace dět-
ských hřišť v Litíči a v Nouzově. Ve vý-
běrovém řízení byl již vybrán zhotovitel 
na celou akci, vysoutěžená cena s DPH 
činí 1.000.016,16 Kč. Z dotace Minis-
terstva pro místní rozvoj bude pokryta 
částka ve výši 796.722 Kč. Nové prvky 
se již vyrábějí a doufáme, že vše půjde 
podle plánu a instalace herních prvků 
a workoutových sestav proběhnou nej-
déle do poloviny listopadu.

Kalendář akcí

Novinky z obce

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

Dětský den
S létem se děti rozloučily 27. srpna na 
našem tradičním dětském dni. Roz-
loučení s prázdninami se i přes pro-
měnlivé počasí vydařilo. Připraven byl 
obří skákací UFO hrad se skluzavkou, 
kuličková dráha, lukostřelba, malování 
na obličej, zvířátka z balónků. Letošní 
novinkou byl i obří prak. Děti se nene-
chaly deštěm zaskočit a celou akci si 
užily. 
 

Rybářské závody pro děti
I v sobotu 25. září obec patřila dětem. 
Dopoledne se na obecním rybníku 
v  Litíči konaly rybářské závody, které 
uspořádali tatínkové z Nouzova. Ví-
tězkou se stala tříletá Štěpánka Ko-
řínková z Nouzova. Odpoledne pak 
proběhla na biokoridoru nad Litíčí 
drakiáda.

Odpadové hospodářství 
Od nového roku se musíme připravit 
na změny v odpadovém hospodářství 
naší obce, které reagují na novelu zá-
kona o odpadech. Především nás čeká 
„revoluce“ v třídění plastů a papíru. 
Již nyní platí, že naši výši poplatku za 
skládkování na rok 2022 ovlivňuje to, 

jak třídíme letos a jaké množství komu-
nálního odpadu odkládáme do nádob 
na směsný komunální odpad. I přes 
dosavadní snahu odpad třídit a vyvá-
žet jen zcela naplněné kontejnery ve 
sběrných místech, obec každoročně 
doplácí desítky tisíc korun z obecního 
rozpočtu. Rozhodně to nefunguje tak, 
jak si někteří občané myslí, že obec na 
třídění odpadu vydělává.

Nový systém svozu
Obec Litíč přejde od r. 2022 na jiný 
systém svozu odpadů, než jsme byli 
doposud zvyklí. Změnit se musí i sys-
tém ve výběru poplatků od občanů. 
Frekvence ve svozu černých nádob na 
KO zůstane i do budoucna zachována 
(měsíční a dvouměsíční svozy), nově 
každá domácnost zdarma obdrží do 
zápůjčky žlutou 120l nádobu na plasty 
a modrou 120l nádobu na papír. Od 
ledna bude zaveden systém svozu 
„door to door“ (dům od domu). Obča-
né nebudou muset chodit s tříděným 
odpadem ke kontejnerům na sběrná 
místa, nádoby budou sváženy přímo 
od domu. Frekvence svozu pro papír 
bude 1x za měsíc a pro plast 2x za mě-
síc. Kovy, sklo, biologický odpad rost-
linného původu a oleje budeme třídit 
stejně jako doposud.
Na pořízení nádob na tříděný odpad 
do domácností obec letos získala do-
taci od Královéhradeckého kraje ve 
výši 63.000 Kč. Se zavedením nového 
systému svozu dojde ke zrušení sběr-
ných míst v Litíči u čp. 79 (ke kostelu) 
a u čp. 38 (směrem na Hřibojedy). Zá-
roveň bude také částečně redukováno 
sběrné místo v Nouzově u hlavní ces-
ty, kde nás dlouhodobě trápí odkládá-
ní odpadů občany z jiných obcí (a to 
i odpadů, které do tříděného odpadu 
nepatří).
O veškerých změnách ve svozu odpa-
du budou občané včas informováni 
formou letáků do svých schránek a na 
webových stránkách obce. Zároveň 
bych chtěla tímto všechny obyvatele 
požádat o spolupráci a trpělivost při 
zavádění nového systému. Prosím 
třiďte odpad, má to smysl!

Lenka Mužíková
starostka
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Měsíc červen je ve znamení krajských 
postupových kol. A tak tedy v půlce 
června míří naše týmy dorostenců do 
Hradce Králové, kde v disciplínách běh 
na 100 metrů, test PO a požární útok 
bojují s družstvy jiných okresů. Jelikož to 
jsou ještě naši benjamínci v této katego-
rii, tak přes veškerou snahu kluci obsa-
dili pátou příčku a holky berou brambo-
rové umístění.
O týden později se koná krajské kolo 
v  Požárním sportu dospělých, kam si 
svůj postup obhájilo nejen družstvo na-
šich žen, ale v letošním roce i družstvo 
mužů. Na programu je z důvodu pan-
demie jen naše nejoblíbenější královská 
disciplína – požární útok. Běháme s ne-
rozlišnými stroji Fox 4, které nás moc 
neberou a občas i stávkují, ale i  přes 
to všechno se naši kluci umisťují na 
11. místě z celkových 15 družstev. Hned 
před nimi obsazuje 10. pozici SDH Rož-
nov, který nás také jako okres reprezen-
toval. Po mužích přichází zkrácení trati 
a vybíhají družstva žen. My holky jsme 
to opět vymňoukly, když nám první po-
kus mašina stávkovala, a tak padlo roz-
hodnutí zlepšit čas, ale jen aby nám to 
stačilo na čtvrtou a nepopulární příčku, 
protože v době konání MČR republiky 
byla většina našeho týmu na dětském 
táboře na Kamenci v Orlických horách. 
Postup bychom stejně musely odmít-
nout. Dopadlo to tak, že jsme byly celko-
vě třetí a čekal nás postup na MČR, kte-
ré se konalo 8. srpna v Hradci Králové. 
A tak se domlouváme s druhým druž-
stvem žen z našeho okresu (SDH Lhota 
za ČK) a spojíme své síly. Děvčata, která 
zde zůstala (Zuzka Malá a Denča Sršňo-
vá) vyrazila společně se Lhotou na MČR. 
Tam se umístila na 23. místě z celkových 
30 družstev, a po 10 letech se opět mis-
trovství naše ženy tedy opět zúčastnily. 
Zbytek týmu koukal online a  fandil na 
dálku.
Po krajském kole v PS ještě naše smíše-
né družstvo vyráží na noční soutěž směr 
sousední okres Trutnov do Rudníku, 
zde se běží PÚ za úplné tmy pouze s če-
lovkou. Náš tým si vedl celkem dobře, 
i když proběhlo pár kotrmelců při pro-
vedení pokusu. Umístil se na 5. místě 
z celkových asi 15 družstev mužů. 
Začátek července nám všem přinesl re-
lax a odpočinek na společném výletě 
v Jánských Lázních. I když nám počasí 
moc nepřálo, máme spousty zážitků 
a vzpomínek.
Po relaxačním výletu hned druhý den 
míříme na závody do sousedního Rož-
nova a tady skládáme spoustu týmů. 
Dětem se zde opravdu daří, a tak se 
mladší umisťují na krásném 3. místě. 
Ani starší děti nezaspaly a tým „A“ bere 
stříbrnou příčku, v závěsu za ním se 
umisťuje tým „B“ na bronzové pozici. 
Ovšem dospělí a dorost si asi málo od-

počinuli a východ slunce je tak trochu 
unavil a zmohl: a naši muži mají neplat-
ný pokus. Ženy sice útok doběhly, ale 
s příšerným časem, který stačil na 10. 
místo z  11 zúčastněných. Vzniká zde 
tým našich dorostenek pod názvem Ve-
lichovská Kuřata, který obsadil 6. příčku.
Dne 17. července se koná soutěž Výcho-
dočeské hasičské ligy v naší obci. Účast 
je průměrná a celkem si přijelo zasoutě-
žit 20 družstev mužů a 11 družstev žen. 
Náš tým mužů se umístil na 15. místě, 
ženy pak na místě 8. Vyběhla i Velichov-
ská Kuřata, jenomže se jim nepodařilo 
zavodnit přívodní vedení, mají tedy bo-
hužel neplatný pokus. Děkujeme všem, 
kteří nás přišli podpořit.
O týden později se tým mužů vydává na 
soutěž do Vlčic (místo tréninku), kde se 
kluci umístili na 6. místě z důvodu selhá-
ní pojistky na rozdělovači, ale útok do-
běhli. V odpoledních hodinách se větši-
na starších dětí, dorostenců a vedoucích 
zúčastňuje soutěže Lanžovské lávky.
Na přelomu července a srpna se opět 
po roce vydáváme na tábor Kamenec 
v Orlických horách, počasí nám tu moc 
nepřálo. Celotáborová hra byla na mo-
tivy knih a filmů Divergence. Určitě vy-
dařená celotáborová hra, nikdo se tu 
nenudil a většině dětí se téma líbilo, což 
je pro nás hlavní prioritou.
Po návratu z tábora už začínáme opět 
trénovat, hlavně družstvo mužů, které 
se přihlásilo na noční soutěž v nedale-
kém Dubenci. Kluci doběhli útok s plat-
ným časem, i když první pokus o start 
byl ulitý, v druhém pokusu zase pokul-
hával košíček. Nevadí. Celkově berou 
8. místo z cca 25 družstev.
První čtvrtek v září už se s dětmi zase 
scházíme na naší společné schůzce 
a trénujeme. V polovině října nás čeká 
kvalifikační závod hasičské všestrannos-
ti – tedy naše méně oblíbené braňáky. 
Závodní sezónu v letošním roce s dětmi 
ukončíme začátkem prosince ve Rtyni 
v Podkrkonoší na Mikulášském klání.
Na 4. prosince máme naplánovanou 
Výroční valnou hromadu SDH pro naše 
členy a hosty. 
Na 25. prosince připravujeme vánoční 
šipkový turnaj a turnaj ve stolním teni-
se. Během měsíce února bychom chtěli 
uspořádat hasičský ples.

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

Petra Němečková, Zuzana Malá,  
Martina Dostálová

za vedoucí kolektivu MH Velichovky

Novou sezónu začal tým dospělých 
tradičním Lázeňským pohárem v ne-
daleké Železnici, kde se odehrál již 
44. ročník. Velichovky se představily 
ve velmi dobrém světle a dokráčely 
až do nedělního finále, kde prohrály 
nejtěsnějším výsledkem 0:1 s Lázněmi 
Bělohrad.
Jiří Lebedinský, trenér TJ Velichovky: 
„Měli jsme obrovskou příležitost tur-
naj vyhrát, ale věřím, že to naše mla-
dé hráče do budoucna naopak po-
sílí. Jsem pyšný na to, jak jsme se na 
turnaji prezentovali, a hráčům děkuji 
za skvělý víkend plný zážitků. Ostudu 
jsme v Železnici myslím určitě neudě-
lali. Veliké poděkování patří našim fa-
nouškům, kterých se v Železnici sešlo 
opravdu hodně a byli slyšet.”
Jeden triumf jsme si z Železnice přece 
jen odvezli. Mário Németh se stal nej-
lepším střelcem turnaj se čtyřmi góly.
Konečné pořadí na 44. ročníku: 
1. TJ Lázně Bělohrad
2. TJ Velichovky
3. FK Luhačovice
4. TJ Sokol Železnice
5. Sokol Čechie Mšené Lázně
6.  SK Janské Lázně
7. TJ Klimkovice
8. Sokol Konstantinovy Lázně

Během prázdninových měsíců bylo 
provedeno nové osázení autobusové 
točny. Tato akce byla financována z do-
tace Krajského úřadu Královéhradec-
kého kraje. Věříme, že tato část obce, 
včetně slunečních hodin, významnou 
měrou přispěje k celkovému zkrášlení 
a vzhledu naší obce.

Dne 24. června 2021 postihlo některé obce v Jihomoravském kraji ničivé tornádo, 
které sebralo mnoha lidem střechu nad hlavou a mnoho domů muselo být zbou-
ráno. V naší obci proběhla sbírka na pomoc obci Lužici u Hodonína. Všem našim 
občanům, kteří přispěli finančním darem na pomoc této obci, moc děkujeme za 
dary a projevenou sounáležitost. Ve sbírce bylo celkem vybráno 78.239 Kč. Tyto 
peníze byly zaslány na účet výše jmenované obce. O dalším a konkrétním využití 
této veřejné sbírky v obci Lužice budete informování v nejbližší době.

Z činnosti fotbalového oddílu
TJ Velichovky

Rekonstrukce 
autobusové 
točny

Finanční sbírka na pomoc  
obci Lužice

Na pravidelné schůzce oddílu se řešil 
i jízdní řád dalších ročníků. Za rok bude 
turnaj pokračovat v jičínském okrese, 
kdy na své půdě budou obhajovat ví-
tězství Lázně Bělohrad. V  roce 2023 
právo pořadatele připadne Luhačovi-
cím, v roce 2024 se vrátí „Lázeňák“ do 
Velichovek oproti původní variantě, 
kdy bylo plánováno pořadatelství až 
na rok 2026.
Další podrobnosti k Lázeňskému po-
háru naleznete na webových strán-
kách www.lazenskypohar.cz.
Dobrou formu si tým přinesl do startu 
sezony v Okresním přeboru Náchod-
ska, kde v prvních pěti zápasech tři-
krát vyhrál a dvakrát remizoval.

Svá zastoupení má i velichovská mlá-
dež. Šest hráčů dorosteneckého věku 
v letošní sezoně hostuje v oddíle FK 
Jaroměř. Velichovky čítají po jednom 
žákovském a jednom přípravkovém 
družstvu. Oba týmy začínaly sezo-
nu později, starší žáci hrají vzhledem 
k nízkému počtu týmů v okrese v sou-
sedním okresu Trutnov. Starší pří-
pravka zahájila svou letošní misi tur-
najem v České Skalici. Již tradičně se 
děti účastní v předposlední srpnový 
víkend soustředění v areálu hřiště, 
letos tomu nebylo jinak. Pro ty starší 
to byl již pátý ročník, ty mladší si tuto 
akci užili podruhé. Akce se zúčastnilo 
23 dětí. Poděkování patří též rodičům, 
kteří se na provozu akce podíleli ze-
jména s přípravou jídel.  

I nadále přijímáme do svých řad další 
členy a rovněž i dobrovolníky, kteří by 
se zapojili do trenérské činnosti mlá-
deže. 
Jak se vede celé velichovské kopané 
a termíny domácích utkání naleznete 
na webu www.tjvelichovky.cz.

Inzerce
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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

Zdařilé léto v obci Lanžov

Kalendář 
akcí v obci

Dokončena byla nová střecha na objektu mateřské školy a obecního úřadu v Lan-
žově. Dokončeny byly i komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lanžov. Vlastníci ne-
movitostí nesmí zapomenout do konce ledna 2022 nahlásit změny na Finanční 
úřad s ohledem na platby daně z nemovitostí.

Léto se nám vydařilo, plánované akce dopadly dobře, počasí nám přálo. Lan-
žovská lávka proběhla za velké účasti návštěvníků.

Hasičská soutěž O pohár starostky proběhla 21. srpna za krásného počasí, v dob-
ré náladě, v hojném obsazení soutěžících. Návštěvou soutěž poctil i Mgr. Mar-
tin Červíček, hejtman Královéhradeckého kraje. Mezi zajištěným občerstvením 
pro všechny zúčastněné a návštěvníky nechyběly tradiční palačinky od Jana Mál-
ka. Večer byl zakončen hudební produkcí k poslechu i tanci.

Konec prázdnin v areálu koupaliště potvrdila akce pro děti. Měly možnost si za-
střílet ze vzduchovky, chytat živé pstruhy, nechat si pomalovat tvář a jiné. Po-
slední akcí pro dospělé byl hospodský kvíz, který otestoval znalosti zúčastněných 
týmů.
Krásné podzimní dny přeje

Alena Skořepová
starostka 

19. 12. 2021 / Kostel
Koncert souboru „Soli Deo“ a vá-
noční výstavka s malým občerst-
vením
Mezi plánované akce v obci je na 
přesné datum stanovený kon-
cert v  kostele: na adventní neděli 
(19.  12.  2021) zde vystoupí soubor 
„Soli Deo“. Následovat bude vánoční 
výstavka s malým občerstvením.

O možných akcích budou občané in-
formování s předstihem, jak nám to 
dovolí situace, která nebyla v posled-
ní době příznivá.

6. 11. 2021 / od 14:00 h / sál místního 
hostince „U Střelce“
Turnaj ve stolním tenise

27. 11. 2021 / od 14:00 h / sál místního 
hostince „U Střelce“
Vázání adventních věnců

27. 11. 2021 / od 18:00 h / před obecním 
úřadem
Rozsvícení vánočního stromku

4. 12. 2021 / od 16:00 h / sál místního hos-
tince „U Střelce“ / Mikulášská nadílka

11. 12. 2021 / od 14:00 h / sál místního 
hostince „U Střelce“
Turnaj ve hře „Člověče, nezlob se!“

8. 1. 2022 / od 14:00 h / sál místního 
hostince „U Střelce“ 
Turnaj v elektronických šipkách

11. 2. 2022 / od 20:00 h / sál místního 
hostince „U Střelce“ / Hasičský ples

19. 2. 2022 / od 14:00 h / sál místního 
hostince „U Střelce“
Dětský maškarní bál

Proběhlé letní akce v obci

Kalendář akcí

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

Stejně jako před rokem, také letos došlo před letními měsíci k uklidnění covidové 
pandemie, takže jsme se mohli těšit na spoustu tradičních akcí v obci.
První akcí na sportovišti byl již 12. ročník červnového volejbalového turnaje smíše-
ných družstev, kterého se zúčastnilo 10 týmů, což je maximální kapacita turnaje. 

Další akcí bylo 17. 7. 2021 Hasičské odpoledne, kde byly nejprve připraveny sou-
těže pro děti jako náhrada za zrušený dětský den. Poté proběhla ukázka techniky 
našeho sboru a sboru z Hořiněvsi. Svůj um nám také předvedly děti a račické žen-
ské družstvo v požárním útoku. Na konci prázdnin se opět uskutečnilo sousedské 
posezení a účast na něm byla opravdu hojná. 

O zakončení sezony na sportovišti se postaral 4. 9. 2021 druhý volejbalový turnaj 
smíšených družstev.
Všechny akce byly velice povedené a počasí nám také přálo. Tímto bychom rádi 
poděkovali všem, kteří se na pořádání těchto akcí jakkoliv podíleli. Budeme se tě-
šit opět v příštím roce. Ale tímto samozřejmě letos ještě nekončíme. Doufejme, že 
nám podmínky dovolí uspořádat i podzimní a zimní akce, jejichž přehled najdete 
v kalendáři akcí a bližší informace o nich na internetových stránkách obce.

Pavel Staffa, předseda TJ Sokol Račice nad Trotinou 
Marcel Mouček, předseda kulturního výboru

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

Investice v obci Kuks a přilehlém okolí

V obci proběhlo vítání občánků

Rekonstrukce silnice Kuks – Sta-
novice
Dlouho plánovaná rekonstrukce sil-
nice III. tř. z Kuksu do Stanovic byla 
zahájena 13. září letošního roku. 
První etapa by měla být ukončena 
do konce listopadu a zahrnuje rov-
něž výstavbu zcela nového chodní-
ku, který je veden od silnice I. třídy 
až na pěší zónu v obci. Obec Kuks 
zkoordinovala výstavbu chodníku 

Třetí zářijový víkend se nesl v Kuksu ve znamení slávy. V sobotu 18. září proběh-
lo na sále restaurace Baroque slavnostní vítání nejmladších občánků naší obce.  
Sešli se zde rodiče, prarodiče, příbuzní a kamarádi. Nechyběl ani krátký proslov 
pana starosty, za zpestření děkujeme děvčatům ze ZŠ Na Ostrově v Jaroměři, 
která rodiče uvítala básničkami. Rodiče se podepsali do pamětní knihy, mamin-
ky obdržely květinu, děti pro upomínku pamětní list a hračku. Našim malým ob-
čánkům přejeme do života jen to nejlepší! 

s rekonstrukcí silnice tak, aby obě 
stavby, včetně napojení na plánova-
né kapacitní parkoviště, probíhaly 
v souladu. 
Investorem rekonstrukce a majite-
lem silnice je Královéhradecký kraj, 
který využil dotace SFDI. Cena díla je 
okolo 15 mil. Kč. Investorem výstav-
by chodníku včetně autobusové za-
stávky a odstavného pruhu je obec 
Kuks a cena díla je 3,6 mil. Kč.

Výsadba ovocné linie
V osadě Kašov, tak jako v sousedních 
obcích, proběhne výsadba ovocné li-
nie. Na jaře letošního roku byly vytipo-
vány dvě lokality v Kašově pro výsadu 
původních ovocných stromů – slivoně 
a jabloně. Celkem se v říjnu vysadí 160 
nových ovocných stromů, do práce se 
zapojí místní občané a spolky. Hodnota 
výsadby činí 0,5 mil. Kč a čerpáme 100% 
dotaci od Ministerstva zemědělství.
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KALENDÁŘ AKCÍ podzim/zima 2021

Podrobnosti o akci naleznete u každé obce.

4. 12. 2021 / Habřina
Mikulášská besídka a promítání 
pro děti

4. 12. 2021 / Račice n. T.
Mikulášská nadílka

4. 12. 2021 / Vilantice
Mikulášská besídka

4. 12. 2021 / Vilantice
Vítání občánků

5. 12. 2021 / Vilantice
Tradiční vánoční koncert

11. 12. 2021 / Račice n. T.
Turnaj ve hře „Člověče, 
nezlob se!“

12. 12. 2021 / Habřina
Adventní koncert

12. 12. 2021 / Zaloňov
Vystoupení dětí v kostele

19. 12. 2021 / Lanžov
Koncert souboru „Soli Deo“ 
a vánoční výstavka s malým 
občerstvením

24. 12. 2021 / od 22 h / Litíč
Tradiční Půlnoční v kostele

8. 1. 2022 / Hořenice
Muzikál „Muž se železnou 
maskou“

8. 1. 2022 / Račice n. T.
Turnaj v elektronických šipkách

15. 1. 2022 / Rožnov
Myslivecký ples

4. 2. 2022 / Rožnov
Hasičský ples

11. 2. 2022 / Račice n. T.
Hasičský ples

19. 2. 2022 / Račice n. T.
Dětský maškarní bál

6. 3. 2022 / Rožnov
Dětský karneval

Listopad / Litíč / Setkání seniorů

2. 11. 2021 / Dubenec
Dobrodružné setkání Se světýlky 
za strašidly, MŠ a ZŠ Dubenec

6. 11. 2021 / Habřina / Podzimní 
tvoření, promítání pro děti 

6. 11. 2021 / Račice n. T.
Turnaj ve stolním tenise

6. 11. 2021 / Zaloňov / Vítání občánků

11.–13. 11. 2021 / Habřina
Svatomartinské hodování

13. 11. 2021 / Lužany
Svatomartinské posezení

20. 11. 2021 / Rožnov
Rozsvícení vánočního stromu

26. 11. 2021 / Dubenec
Tradiční vánoční dílny a prodejní 
výstavy, MŠ a ZŠ Dubenec

27. 11. 2021/ Dubenec
Mikulášské odpoledne

27. 11. 2021 / Lužany
Adventní tvoření

27. 11. 2021 / Račice n. T.
Vázání adventních věnců

27. 11. 2021 / Račice n. T.
Rozsvícení vánočního stromku

28. 11. 2021 / Dubenec
Adventní koncert v podání „Hustí-
řanských koledníků“

28. 11. 2021 / Habřina
Rozsvícení betléma

28. 11. 2021 / Litíč
Mikuláš u betléma, rozsvícení 
betlému a vánočního stromečku

28. 11. 2021 / Zaloňov
Rozsvícení stromečku v Zaloňově

Začátek prosince / Lužany
Mikulášská nadílka

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

6. 11. 2021 / obecní hospoda
Podzimní tvoření, promítání pro děti

11.–13. 11. 2021 / obecní hospoda
Svatomartinské hodování

28. 11. 2021 / náves Habřina
Rozsvícení betléma

4. 12. 2021 / obecní hospoda / Mikuláš-
ská besídka a promítání pro děti 

12. 12. 2021 / kostel sv. Václava na 
Chloumku / Adventní koncert

Opět přišel jeden z posledních srpno-
vých víkendů a proběhl tradiční závod 
Splašené trubky Habřina. Záměrně 
píši tradiční, neboť toto byl už desá-
tý ročník, nepočítaje první závod, jenž 
byl uveden jako nultý. Téměř k závo-
du už patří i pěkné počasí, na které 
máme neuvěřitelné štěstí. Ještě nikdy 
nám nepršelo, což je důležité vzhle-
dem k bezpečnosti jezdců, ale má to 
i velký vliv na návštěvnost.
Přijelo si zazávodit kolem 120 jezdců, 
někteří i ve více kategoriích. Největ-
ším tahákem je závod sidecars, kam 
letos přijelo méně strojů než v před-
cházejícím ročníku, ale o to kvalit-
nější bylo obsazení. Kdo se může 
pochlubit na takovém podniku, že 
přijedou v této kategorii dvě posádky 
mistrů Evropy? Na tento ročník jsme 
připravili výstavu vývoje motocyklů 
JAWA pionýr. Tuto výstavu se poda-
řilo uskutečnit díky podpoře velkého 

Byly otevřeny víceúčelové asfaltové 
cesty, které vedou od bývalé budo-
vy školy až pod Prašivku s odbočkou 
k prvním domům zástavby od budovy 
bývalé školy. Tyto cesty jsou cesty pří-
stupové k zemědělským pozemkům, 
ale zároveň cesty k procházkám. Ne-
jsou v žádném případě určeny k běž-
ným jízdám automobilem!
Na konci cesty nad zástavbou vzniklo 
nové kontejnerové stání, jenž financo-
vala obec ze svých zdrojů.
Dále se podařilo za pomocí firmy 
VODA CZ SERVICE, s. r. o., obnovit po-
volení k vypouštění odpadních vod.
Též jsme dotáhli do finále smlouvu 
o převodu pozemků pod nejhorší ces-
tou v obci s Úřadem pro zastupová-
ní státu ve věcech majetkových. Tato 
smlouva je schválena zastupitelstvem 
a teď čekáme na zapsání změny maji-
tele na katastru a pustíme se do opra-
vy této cesty.
Po 14 letech poctivé práce pro obec 
odešel do zaslouženého důchodu pan 
Josef Vanžůra. Tímto mu celé zastu-
pitelstvo děkujeme za všechnu práci 
a činnost jenž pro obec udělal. Dlou-
ho jsme za pana Vanžůru hledali pl-
nohodnotného nástupce. Myslím že 
i toto se podařilo a můžeme se těšit na 
jeho příchod od 1. listopadu 2021.
Přeji všem občanům obce pohodový 
podzim.

Radovan Šutriepka 

Kalendář akcí

Moto závod Splašené trubky

Dění v obci

fandy, sběratele a skvělého člověka 
pana Josefa Zímy. Za což mu patří 
velké DÍKY. A na letošní rok opět pan 
Zíma postavil nový stroj. Tentokrát to 
byla rikša. Nádherný a propracovaný 
stroj. Dále proběhla tombola, jejímž 
vrcholem bylo losování dvou motocy-
klů JAWA pionýr, a večer zábava, kte-
rá už k tomuto podniku bezprostřed-
ně patří stejně jako stále se zlepšující 
catering.
Jídla, pití a různých pochutin bylo do-
statečné množství od prasátka až po 
palačinky. O toto vše pod vedením 
naši úžasné paní Pejchalové. Za tuto 
každoroční skvělou práci ji a celému 
týmu patří velké poděkování.
Zároveň děkuji celému organizačnímu 
týmu, panu doktorovi za jeho služby 
a samozřejmě divákům za ukázněnost.
Přeji všem pohodu a zdraví a těším se 
na další ročník.

Radovan Šutriepka

Kdo mi pomůže? Život bez bariér, z. ú.

Život bez bariér, z. ú., sídlí v Nové Pace 
a nabízí několik sociálních služeb pro 
handicapované, seniory, osoby v krizi 
nebo pro osoby, které se ocitly v ne-
příznivé sociální situaci. Stačí vyhledat 
na www.zbb.cz potřebné informace 
a kontakty, zavolat, napsat nebo se 
osobně přijít podívat do Centra Kláš-
ter.
Příkladem dobré praxe je Odborné 
sociální poradenství, kde sociální pra-
covník bezplatně pomůže odpovědět 

na mnoho neznámých otázek. U větši-
ny volajících se jedná o podobné pro-
blémy například:
• Nevím si rady, jsem senior, nemoc-

ný, asi mám nárok na příspěvek od 
státu, ale kam se obrátit, kdo mi 
pomůže?

• Mám zdravotní problémy, pohybo-
vé potíže, potřebuji pomůcku ke 
zlepšení zdravotního stavu a imo-
bility. Kde si ji mohu zapůjčit nebo 
mám na ně nárok?

              OBECNÍ HOSPODA HABŘINA            

Těšíme se na Vaši návštěvu!  

 

 Svatomartinské třídenní hodování  
 

Obecní hospoda Habřina Vás srdečně zve 
na Svatomartinské třídenní hodování v termínu  

od 11. – 13. listopadu 2021.  
Na tyto dny bude možné objednat husí stehno se dvěma druhy knedlíků, dvěma druhy zelí a 

jako sladká tečka na závěr Svatomartinské koláče nebo rohlíčky.  
Nebude chybět ani Svatomartinské pivo a víno  

 
Neváhejte a svou porci si objednejte co nejdříve, nejdéle však do 30. 10. 2021,  

u paní Moniky Pejchalové na telefonním čísle 774 864 070 nebo osobně v obecní hospodě. 
 

 

Otevírací doba: 

11. 11. 2021    -    17:00 – 22:00 hod 

12. 11. 2021    -    17:00 – 23:00 hod 

13. 11. 2021    -    11:00 – 23:00 hod 

• Jsem doma sama, je mi smutno, 
chtěla bych si povídat, být mezi lid-
mi, dělat i malé užitečné věci.

• Nejsem doma sám, ale kolem mě 
je tolik nových věcí, kterým nero-
zumím, internet, mobily, facebook, 
bojím se, abych někomu „nenale-
těl“.

Denní stacionář je sociální službou za 
úhradu, která zajistí lidem s různým 
typem zdravotního postižení denní 
činnost a jistotu dobře prožitého dne 
pod dohledem vzdělaných pracovníků 
sociální péče. V době, kdy jsou někteří 
zavřeni za svými dveřmi, všem blízkým 
vzdálení, mnohdy v samotě tráví spous-
tu dní a čekají, než se život zase rozed-
ní máme k dispozici Gentleman a Lady 
club. Místo, kde každý najde příležitost 
strávit den tak, aby již neměl pocit, že 
je osamocen. Určený pracovník připra-
ví program, který je mnohdy na přání 
klienta. Rodina bude vědět, že je o jeho 
blízkého profesionálně postaráno.
Sociální rehabilitace je další sociální 
službou bezplatnou, která je útočištěm 

pro osoby v nepříznivé sociální situaci.
Díky cíleně připravovaným aktivitám 
připravuje uživatele služby pro budou-
cí plnohodnotný život. Získat poznatky, 
jak se postarat o vlastní domácnost, 
umět spravovat finance, najít si pra-
covní uplatnění, nové přátelé nebo jen 
mít pocit, že je součástí kolektivu je pro 
mnohé handicapové velkým přínosem.
Aby veškeré činnosti byly opravdu na 
dobré úrovni za to je potřeba poděko-
vat dárcům, kteří finančně podporují 
určité sociální služby a jejich programo-
vé aktivity. Příkladem je finanční dar od 
Nadace ČEZ, nebo od Nadace Komerč-
níbanky, a.s. – Jistota, díky kterým jsou 
služby atraktivnější, zajímavější pro 
všechny účastníky. Proč? Protože lze 
díky těmto financím zakoupitdalší po-
můcky pro činnosti, více nastavit ucele-
nost některých kurzů, mnozí klienti na-
vštíví místa, kam by se za normálních 
okolností nepodívali a  naši pracovníci 
v  sociálních službách se mohou vzdě-
lávat nad rámec povinného vzdělávání.

Jitka Fučíková

Mediální partneři Zpravodaje

www.jaromersko.cz

www.kralovedvorsko.cz


