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Vážení spoluobčané,
končí rok 2022. Za mne osobně to 
byl „blbej“ rok, který navázal na dva 
předchozí vysloveně „pitomé“ roky. 
Když si vzpomenu, jak jsem se ještě 
v lednu těšil, že se oklepeme z Co-
vidu, a jak jsem připravoval rea-
lizaci našich obecních projektů... 
No, únor ukázal, že všechno bude 
jinak: začala válka na Ukrajině. Per-
fektní byla první vlna solidarity, ale 
nakonec to skončilo typicky česky: 
hádkami, posmíváním a s hořkou 
pachutí. Postupně se vše zdražo-
valo, rostla inflace a s tím v přímé 
úměře i naštvanost lidí, která byla, 
je a bude vždy podporována mé-
dii. Zde vždy platí, že špatné zprávy 
prodávají více než ty dobré. Tak na 
to pamatujte, až budete příště na-
dávat nad sděleními v novinách, na 
internetu a facebooku. Vždy, když 
jsem byl v článcích přesvědčován, 
jak je vše špatně, tak jsem si vzpo-
mněl na píseň z Cimrmanova Do-
bytí severního pólu a její okřídlený 
refrén: „Tam kde hynuli vlci, tam 
kde hynuli sobi, tam Čech se při-
způsobí…“. Já mám jistotu, že jsme 
prostě národ, co zvládne vše.
Tedy milí přátelé, milí spoluobča-
né, přeji vám, ať je rok 2023 jen 
a jen lepší, než co tady bylo. Neboj-
te, všechno se srovná, berte věci 
s nadhledem a hlavně žijte, nescho-
vávejte se za svými ploty, nescho-
vávejte své životy jako šneci do ulit. 
Po zimě vždy přichází jaro a já vám 
přeji hodně zdraví, štěstí a úspěchů 
ve všem, do čeho se pustíte.

Jaroslav Huňat
předseda DSO

EDITORIAL

OBSAH od společné oslavy výročí jejich spolků. 
Vilantičtí hasiči oslavili 140 let a mysliv-
ci 30 let od založení svých spolků.

Každý spolek připravil a přednesl 
účastníkům, svým členům a kama-
rádům svoji hodinovou prezentaci 
v  sále hostince. Hasiči také položili 
květiny u  pomníku padlých v první 
světové válce.

Adventní čas
V neděli 27. listopadu jsme rozsvítili 
stromek u hostince a přišel i Mikuláš. 
Děti dostaly malý dárek za básničku 
nebo písničku. Náladu přítomným vy-
lepšil zdravý rakytníkový nápoj s  ná-
zvem „Sladký venkov“ ve verzi pro 
děti i dospělé. Pro ty, kteří mají raději 
tradiční adventní pití, byla připravena 
horká medovina. Keramické figurky 
paní Vítkové, která k nám jezdí již od 
roku 2010, opět slavily velký úspěch 
a stála se na ně fronta.

Tento zpravodaj je poslední v tomto 
kalendářním roce. Dovoluji si proto 
popřát všem čtenářům hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti v roce 2023. K té 
spokojenosti by mohla přispět třeba 
i vycházka na naše Chotěborky se sví-
tícím stromkem a betlémem.

Dagmar Jarošová

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).

Knihovna
Po: 17:00–18:00 h

Vážení čtenáři mikroregionálního 
čtvrtletníku, od vydání posledního 
čísla uplynul jen krátký čas, přesto se 
událo několik zajímavých akcí.
V září se konaly volby do zastupitel-
stev obcí. Zastupitelstvo obce Vilantice 
pracuje nyní v tomto složení: starost-
ka Dagmar Jarošová, místostarosta 
Zdeněk Blahovec a členové Petr Jaroš, 
Josef Fiala, Michal Štípek, Jana a Vít Ho-
lubovi.

Investice v obci
V listopadu jsme navštívili hejtma-
na Královéhradeckého kraje Marti-
na Červíčka v jeho kanceláři na Kraj-
ském úřadu v Hradci Králové. Jednali 
jsme o projektu na chodníky v naší 
obci. Shodli jsme se na tom, že projekt 
na chodník podél komunikace II/285, 
která prochází naší obcí, je třeba ko-
ordinovat s projektováním oprav této 
komunikace. Projekt a výstavba chod-
níku je hlavním úkolem tohoto voleb-
ního období.

Oslava spolků 
Ani chladné a deštivé počasí neodradi-
lo hasiče a myslivce v sobotu 15. října 

Zprávy z obce

Letošní drakiáda proběhla po dvoule-
té covidové přestávce v sobotu 8. říj-
na, jako obvykle na louce za Dlouhý-
mi. V pátek jsme nachystali zázemí. 
Počasí bylo téměř letní, což bylo pří-
jemné, bohužel téměř nefoukal vítr. 
I  tak se různý počet draků vznášel 
nad loukou, vždy jen chvilku – dokud 
rodič držící provázek vydržel běžet. 
Zpestřením byla ukázka letu na mo-
torovém padáku. Došlo také na slad-
ké překvapení z nebes: Honza Dlouhý 
svým modelem letadla shodil dětem 
bonbony.

8. 1. 2023 / Tříkrálová sbírka

30. 4. 2023 / Vítání jara

V letošním roce jsme začali praktic-
kou přípravu na čas adventu v pátek 
25. listopadu, kdy jsme společně vázali 
a zdobili adventní věnce na obecním 
úřadě.

V neděli 27. listopadu jsme se v přá-
telské náladě sešli před stromečkem, 
který jsme slavnostně rozsvítili. Děti 
z  obce nám zprostředkovaly krátký 
kulturní program, ve kterém nechyběl 
tanec s hůlkou, tematické básničky, 
ani známé koledy, které jsme si mohli 
zazpívat společně. Ochutnali jsme vý-
tečné řízečky, sladké i slané drobnos-
ti, které sousedé přinesli na společný 
stůl, svařák, medovinu nebo čaj. Po 
dvou letech jsme se tak vrátili k oblí-
bené tradici a dýchl na nás kouzelný 
předvánoční čas.

Markéta Hamanová

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

Drakiáda

Klandář akcí

Vykročení 
do adventu

Nechybělo připravené dobré masíčko 
na zelenině, pití všeho druhu a také 
sladké palačinky. O hudební dopro-
vod se po celé odpoledne postaral 
Lukášek Třešňák.
Děkujeme všem, kteří tuto akci po-
mohli zorganizovat. Díky vám si naše 
děti užily pěkné odpoledne.

Renata Dlouhá
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Po naplnění plastovou lahev dobře uzavřete  
a odneste kdykoli do nejbližší označené  
popelnice na třídění olejů. Aktuální seznam  
najdete na www.tridimolej.cz/mapa.

Protože by se v kontejneru rozbila.  
Ale buďte bez obav. Nejen olej,  
i vaši starou plastovou lahev 
zodpovědně recyklujeme.

Poslouží nám všem ještě jednou a ušetří tak spoustu surovin  
a zdrojů. Po vyčištění se z něj vyrobí moderní biopalivo pro  
letadla a auta.

Co se s vytříděným olejem stane?

Kam s lahví plnou oleje?

Proč nepoužívat skleněnou lahev?

Kontakt
Kopeční 1009/12, 710 00 Ostrava

info@tridimolej.cz

800 016 017 

Dubenečtí koledníci dostali podruhé 
příležitost připravit adventní koncert 
v kostele sv. Josefa, kam dorazilo ne-
uvěřitelných téměř 200 diváků, díky 
jejichž finanční podpoře se podařilo 
vybrat dost peněz na sušičky ovoce, 
kterými koledníci chtěli obdarovat 
děti místní základní a mateřské školy. 
Po koncertu následovalo Rozsvícení 
stromečku u obecního úřadu, kde 
všechny potěšil krátký program dětí 
ze ZŠ pod vedením kantorek Míly Lel-
kové a Lenky Skurčákové. Společně 
jsme přivítali nové přírůstky v betlému 
a poprvé nám světlo pro stromeček 
dovezlo „kouzelné“ hasičské auto!

Na podzim jsme se sešli třikrát: poprvé 
20. října, kdy setkání seniorů bylo v du-
chu vědomostního kvízu zakončené pří-
jemným posezením při hudbě pod tak-
tovkou pana Milana Petiry z Velichovek. 
Tentokrát ženy doprovázeli muži, kteří 
při odpovídání na kvízové otázky před-
vedli své vědomosti v oblasti sportu 
a myslivosti. Některé páry si i zatančili. 
Podruhé jsme se 24. listopadu sešly 
jen v ženském složení na tvoření vá-
nočních věnců, za pomoci Hedy Novot-
né z Vilantic, která nám zajistila věnce 
a potřebné dekorace. Poseděly jsme si 
a začaly vnímat vánoční atmosféru. 

Potřetí jsme se společně viděli 
8.  prosince v obřadní síni obecního 
úřadu, kde pro nás připravila zdejší 
ZŠ Dubenec menší vánoční besídku. 
Krásné koledy a vánoční písně nám 
zazpívaly děti ze školního sborečku. 
Vše bylo zakončeno tradičním po-
krmem v podobě starodávných Pe-
civálků, které se kdysi pekly v Pod-
krkonoší. Jsou to buchty s mákem 
obalené v perníku polité teplým si-
robem z cukrové řepy. A teď už jen 
zbývá těšit se na Ježíška. 

Ilona Čepelková
za SPOZ Dubenec

Závěrečný ohňostroj odstartoval ad-
ventní čas a nám se snad podařilo na-
ladit všechny na tu správnou sváteční 
atmosféru.

Ráda bych vám všem jménem kultur-
ní komise popřála klidné a pohodové 
svátky, dost času na pohádky a na pří-
jemná setkávání s rodinou a přáteli, 
dobrou náladu a pevné zdraví a ať je 
vám všem pořád do zpěvu!

Renata Derdová

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

Od září do konce listopadu se v naší 
obci konalo několik krásných kultur-
ních událostí, které zpětně můžeme 
hodnotit jako velmi vydařené. 
Koncem září u nás opět proběhl velmi 
oblíbený „Pohádkový les“, kterého se 
i přes posunutí termínu zúčastnilo té-
měř 150 dětí! Během pochodu po zná-
mé pohádkové trase mohli návštěvníci 
zastavit u dvanácti stanovišť s různými 
pohádkovými patrony, od kterých si 
po splnění úkolu odnášeli odměnu. 
V cíli čekalo na všechny malé účastníky 
překvapení – skákací hrad „Ufo“ a kdo 
měl chuť, mohl si opéct pravý pekelný 
špekáček. 
Týž večer se podruhé do Dubence vy-
dalo „Kino na kolečkách“ s filmem 
„Střídavka“, na který dorazilo kvůli vel-
kému nočnímu chladu pouhých pár 
desítek nadšenců. 
„Kutloch … aneb i muži mají své 
dny“ – tak se jmenoval titul divadel-
ní hry, na kterou jsme v říjnu vyrazili 
v rámci tradiční akce „Dubeňáci jedou 
do divadla“. Herci Studia Dva nezkla-
mali a všech 48 účastníků zájezdu si 
z Prahy odváželo kromě krásného kul-
turního zážitku i značně namožené 
bránice od nekonečného smíchu.

Advent v Dubenci odstartovalo so-
botní „Mikulášské odpoledne“, kde 
jsme poprvé přivítali loutkové divadlo 
BODI z Jaroměře. Nechyběly tanečky, 
soutěže, děti připravily košťata pro 
čerty, smlsly si na zákuscích od pana 
Petiry a v závěru se všech 36 malých 
účastníků dočkalo i Mikuláše, anděla a 
hodných čertů s nadílkou. I přes ma-
lou účast se akce velmi vydařila!

Kulturní  
dubenecké 
okénko 

Podzimní a zimní akce SPOZ Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
opět se rok s rokem sešel a je mou 
milou povinností vás krátce seznámit 
s tím, co se nám v roce 2022 podařilo 
i nepodařilo, a jaké projekty plánuje-
me na rok 2023 a roky další. Dovolím 
si strukturovat mé sdělení na doprav-
ní stavby, stavby životního prostředí, 
školy a zázemí obce.

Dopravní stavby
V roce 2022 se nám podařilo dokončit 
projektové dokumentace našich do-
pravních staveb do úrovně stavebního 
povolení. Jedná se o rekonstrukci míst-
ní komunikace C45 Kalnovec a velká 
rekonstrukce cest 1C, 2C a 3C v horním 
Dubenci – od bývalého koloniálu No-
votný až po nájezd na silnici III. třídy 
„U svodidel“. Jedná se o stavební akce 
rozpočtované v případě cesty C45 na 
necelých 1,8 mil. Kč a v případě cest 1C, 
2C a 3C v horním Dubenci na 4,7 mil. Kč. 
V letošním roce se pokusíme o získání 
dotace ve výše 70 % z Ministerstva pro 
místní rozvoj. 
V letošním roce byla zahájena projekční 
činnost na opravu místních komuni-
kací, které pracovně říkáme „Nad stu-
dánkou“. Jedná se o statické zpevnění 
cest vedoucích ve svahu a následně 
celkovou rekonstrukci povrchů. V pří-
padě této rekonstrukce bude nutný zá-
sah do pozemků soukromých vlastníků. 
V současnosti probíhají jednání o detail-
ní trase a stavebních úpravách. Žádost 
o  stavební povolení budeme doufám 
podávat na jaře roku 2023.
Další významnou dopravní stavbou je 
III. etapa chodníků. Ačkoliv v loňském 
roce prošla naše žádost o dotaci všemi 
formálními procesy schvalování dotace, 
Statní fond dopravní infrastruktury (dále 
SFDI) naši žádost o finanční příspěvek 
musel zamítnout z důvodu vyčerpané 
alokace finančních prostředků pro rok 
2022. V letošním roce jsme projekt pou-
pravili tak, aby bylo možné podat žádost 
z Integrovaného operačního programu. 
Celkový rozpočet stavby chodníků včet-
ně autobusové zastávky u zdravotního 
střediska je ve výši 6,75 mil. Kč. S touto 
stavbou je spojena i nová stavba veřej-
ného osvětlení v hodnotě 1,25 mil. Kč. 
V operačním programu IROP je možné 
žádat na tyto dvě stavební akce o  fi-
nanční podporu ve výši 90 % uznatel-
ných nákladů. 

Stavby životního prostředí
Velmi sledovaným a důležitým projek-
tem, který v případě získání dotační 
podpory bude realizován v roce 2023, je 
stavba 95 domovních čističek odpad-
ních vod. V současnosti je podaná žá-
dost o dotaci Státnímu fondu životního 
prostředí (dále SFŽP) a zároveň se do-
končuje projektová dokumentace pro 
podání ohlášení stavby vodoprávnímu 

úřadu při MěÚ ve Dvoře Králové nad 
Labem. Jedná se o projekt v celkové výši 
19 mil. Kč. Podpora ze strany fondu je 
75 %, o zbývajících 25 % se podělí obec 
a konečný vlastník. V modelovém přípa-
dě se jedná o domovní čističku na klíč 
v hodnotě 200 tis. Kč, příspěvek fondu 
činí 150 tis. Kč, příspěvek obce 40 tis. Kč 
a příspěvek vlastníka nemovitosti ve výši 
10 tis. Kč.
Dalším projektem týkající se životního 
prostředí je revitalizace rybníku a zá-
kladní školy. Proběhne zde celková re-
konstrukce včetně odbahnění, nového 
vyspárování břehů doplněné ochran-
nou proti poškozování hlodavci (skladba 
stěny bude bentonitová rohož zasypa-
ná dvojí hrubostí kameniva) a konečně 
i  stavba nového vypouštěcího objektu 
– stavidla. Jelikož se jedná o projekt, kte-
rý dozoruje Agentura ochrany přírody 
a krajiny, je zde pamatováno u na rozdě-
lení rybníka na hlubší a mělčí část, která 
by měla zpět přilákat drobné vodní živo-
čichy. Celkový rozpočet je 1,410 mil. Kč, 
dotace činí 846.000 Kč. Předpokládáme 
realizaci v letních měsících roku 2023.
Neméně důležitými stavbami jsou bio-
koridory u zasakovací příkopy ko-
lem obce. Pro rok 2023 jsem požádal 
Státní pozemkový úřad o realizaci bio-
koridorů a zasakovacích příkopů v hor-
ním Dubenci. V případě, že stát na tuto 
akci uvolní finanční prostředky, bude 
Státním pozemkovým úřadem do-
končena kompletní protierozní ochra-
na obce, kterou jsme započali v roce 
2012. Je smutné, že další projekty, což 
jsou cesty zpřístupňující jednotlivé po-
zemky, nyní nejsou podporovány. Bu-
deme tedy doufat, že se situace zlepší 
a v  roce 2024 bude možné realizovat 
připravovanou cestu spojující Kalno-
vec s pasteveckým areálem Jedlina 
a  odbočkami do Dubence ke „Kovár-
ně“ a do Vilantic kolem lesa „Zájezd“.

Školy
V základní a mateřské škole se nám po-
dařilo splnit většinu úkolů, které jsme si 
s vedením naší zřizované organizace pro 
rok 2022 vytýčili. Do kuchyně základní 
školy byl zakoupen nový duální kotel 
na vaření a rovněž nový nerezový stůl. 
Kuchyň a jídelna mateřské školy prošla 
kompletní rekonstrukcí elektrorozvodů 
a rozvodu pitné vody a odpadů. V ku-
chyni mateřské školy byly kompletně 
odsekány stávající keramické obklady, 
po instalaci nového vedení elektro, plas-
tového rozvodu vody a odpadů byla ku-
chyně znovu obložena keramickým ob-
kladem. Stropy v obou místnostech byly 
sníženy minerálním podhledem a dopl-
něny novými úspornými svítidly z LED 
panelů. Dále byl v zahradě mateřské 
školy opraven venkovní altán. Byla 
nutná celková výměna střešní krytiny 
a na to navazující montáž nových klem-
pířských prvků. Na garáži za školou byla 
vyměněna stará vrata za nová. Celkové 
investice do oprav základní a mateřské 
školy včetně školního stravování v roce 
2022 činily 875.000 Kč. 
V roce 2023 chceme v budově základ-
ní školy využít opět pomoc financování 
IROP a opravit podlahy a stěny v dílnách 
v přízemí a dokoupit nové nářadí. V bu-
dově mateřské školy budou nainstalo-
vány větrací rekuperační jednotky, které 
budou řízeně měnit vzduch v místnos-
tech herny, jídelny a ložnice.

Zázemí obce
Do obce byl v letošním roce zakoupen 
sanitární kontejner k požární zbroj-
nici. Kontejner obsahuje oddělení WC 
muži a  WC ženy. Stavebně byl kontej-
ner umístěn a propojen s tělesem sep-
tiku pro požární zbrojnici. Členové SDH 
v  rámci svých brigádnických aktivit za-
vedli do kontejneru elektřinu a pitnou 
vodu z budovy požární zbrojnice. 
Do fáze stavebního povolení máme do-
tažený projekt stavebních úprav v příze-
mí budovy zdravotního střediska, zde 
čekáme na vhodný dotační program. 
Rovněž máme připraven projekt stavby 
4 startovacích malometrážních bytů 

v budově čp. 2. Dokončili jsme projek-
tovou přípravu stavebních úprav kan-
celáří obecního úřadu. Rozvojová zóna 
u obecního úřadu již má rozhodnutí 
stavebního úřadu o povolení dělení 
a  scelování pozemků. Předpokládáme 
rozdělení v lednu 2023. Všechny tyto 
projekty mají jednu společnou věc – a to 
financování. Jedná se o vesměs náklad-
né stavební úpravy, které bez dotací za-
hájit nelze. Bedlivě sledujeme všechny 
dotační výzvy a zvažujeme i možnost 
půjčky za velmi výhodných podmínek 
ze Státní rozvojové banky nebo Státní-
ho fondu podpory investic.
Pro další roky připravujeme investice 
do sdílené energetiky. Naším pilot-
ním projektem budou fotovoltaické 
elektrárny na střeše požární zbrojnice 
a obchodu. Zde chceme provést pro-
pojení těchto dvou objektů a společně 
s osvětlením veřejného sportoviště šet-
řit náklady na elektrickou energii. V pří-
padě stavby rozvojové zóny u obecního 
úřadu připravujeme propojení všech 
parcel kabelem obce do společného 
energetického úložiště a založení ener-
getického družstva.
Pevně věřím, že rok 2023 bude úspěš-
ný. I přes všechny problémy, které při-
nesl rok 2022, ať už energetickou krizi, 
zvýšenou inflaci a válku na Ukrajině, 
máme ještě dost síly na to abychom ko-
lem sebe dál budovali lepší svět. 
Dovolte mi, abych vám všem popřál 
hodně zdraví, štěstí a úspěchu v roce 
2023.

Jaroslav Huňat
starosta obce

Všechny oleje do jedné lahve!

Které oleje a tuky třídit?

Úplně všechny, které v kuchyni používáte!  
Rostlinné oleje, pevné tuky rostlinné i živočišné 
(sádlo, máslo, margarín), marinády, zálivky  
či výpeky.

Nepotřebujete nic víc než starou plastovou  
lahev, do které všechny zbylé oleje a tuky  
postupně sléváte. Malé pevné zbytky jídla  
v oleji nevadí.

Olej z vánočních 
dobrot do záchodu  
nepatří
Zůstáváte věrní kaprovi, vinným klobásám a dokřupava usmaženým řízkům, nebo ctíte 

vlastní rodinné recepty? Ať tak či tak, Vánoce se bez oleje a tuku v kuchyni neobejdou.  

O to důležitější je i v době vánočního shonu použité oleje třídit, aby neškodily  

v potrubí a kanalizaci a mohly dál sloužit jinde. Je to tak snadné…

Po naplnění plastovou lahev dobře uzavřete  
a odneste kdykoli do nejbližší označené  
popelnice na třídění olejů. Aktuální seznam  
najdete na www.tridimolej.cz/mapa.

Protože by se v kontejneru rozbila.  
Ale buďte bez obav. Nejen olej,  
i vaši starou plastovou lahev 
zodpovědně recyklujeme.

Poslouží nám všem ještě jednou a ušetří tak spoustu surovin  
a zdrojů. Po vyčištění se z něj vyrobí moderní biopalivo pro  
letadla a auta.

Co se s vytříděným olejem stane?

Kam s lahví plnou oleje?

Proč nepoužívat skleněnou lahev?

Kontakt
Kopeční 1009/12, 710 00 Ostrava

info@tridimolej.cz

800 016 017 
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Máme za sebou opět další náročný 
rok. Konec roku nám nabízí možnost 
ohlédnout se zpátky a poděkovat 
všem příznivcům školy za spolupráci 
a podporu.
Za poskytnutí finančních darů patří 
velké poděkování našim spádovým 
obcím: Vilantice, Velký Vřešťov, Hřibo-
jedy, Lanžov, Litíč a Doubravice. Díky 
nim jsme mohli nakoupit nové moder-
ní pomůcky do školní dílny, tělocvičny 
a zahrady.

Dále naše poděkování směřujeme 
k  Dubeneckým koledníkům, kteří 
první adventní neděli vystoupili v du-
beneckém kostele a nám, za výtěžek 
z dobrovolného vstupného, zakoupi-
li sušičky ovoce pro třídy v mateřské 
škole a školní družinu. Sušičky udělaly 
všem dětem i učitelkám velkou radost.

Dubenecká perníkárna věnovala ško-
le mikulášské perníky, které dětem 

v  mateřské škole a na prvním stupni 
v pondělí 5. prosince rozdali Mikuláš 
s čerty a anděly.
Poděkování patří také našemu zřizo-
vateli a celému dubeneckému zastu-
pitelstvu za podporu rozvoje školy 
v roce 2022. Společnými silami se nám 
daří školu modernizovat a posouvat 
na stále lepší úroveň.
Všem příznivcům školy přeji, aby rok 
2023 byl pro vás rokem pohodovým, 
úspěšným, a hlavně rokem plným 
zdraví. 

Předškoličky pro školní rok 
2023/2024
Již tradičně připravujeme pro vaše děti 
„předškoláky“ program, který usnad-
ňuje přechod z mateřské do základní 
školy. Zúčastnit se jich mohou všichni 
předškoláci se svými rodiči. Hravá se-
tkání s učiteli naší školy seznámí děti 
se školním prostředím. Čtyři setkání 
ještě před zápisem budou zaměřena 
na prohlubování různých předškol-
ních dovedností, které jsou důležité 
pro úspěšný start školní docházky.

16. 2. 2023 / 16 h / Tajuplná škola – 
První setkání se školou
Paní učitelky provedou děti školou 
a seznámí je se vším zajímavým a důle-
žitým. Prosíme, děti přezůvky s sebou.

2. 3. 2023 / 16 h / Jazykohraní – 
Setkání se slovy a říkankami
Básničky, říkanky, hry a také kouzelná 
tabule.

16. 3. 2023 / 16 h / Malý počtář – 
Setkání s matematikou
Počítáme, přemýšlíme, uvažujeme.

30. 3. 2023 / 16 h / Setkání s písnička-
mi a tělocvičnou
Hudební a pohybové setkání v hudeb-
ně a v tělocvičně. Prosíme, děti spor-
tovní obuv s sebou.

Mgr. Martina Jonešová
ředitelka školy

Ohlédnutí za uplynulým 
rokem v základní škole

V pondělí 17. října se nově zvolené 
zastupitelstvo sešlo ve zrekonstru-
ované restauraci „U Kopeckých“ na 
svém ustavujícím zasedání, aby ze 
svého středu zvolilo své členy do jed-
notlivých funkcí. Funkci starosty obhá-
jil pan Jiří Lebedínský a ani na postu 
místostarosty nedošlo ke změně. Tu 
obhájil pan Zdeněk Šedivec. Do funk-
ce předsedy kontrolního výboru byl 
zvolen pan Vladimír Jaroš. Předsedu fi-
nančního výboru bude v tomto obdo-
bí vykonávat pan Milan Kukal. Dále byl 
zřízen výbor sportovně-kulturní, který 
povede paní Jana Tulaková a funkci 
předsedy letopiseckého výboru bude 
vykonávat paní Monika Novotná. 

V první adventní neděli, tj. 27. listopa-
du, proběhlo od 18 hod. tradiční roz-
svícení vánočního stromu ve Velichov-
kách, kterého se zúčastnilo na 250 lidí 
nejen z naší obce. V letošním roce to 
ale bylo jiné v tom, že jsme při této 
příležitosti představili občanům náš 
nový, ručně vyřezávaný betlém v život-
ní velikosti, který je vystaven u  obec-
ního úřadu. U tohoto betléma došlo k 
vystoupení dětí z místní ZŠ Velichovky, 
poté se občané přesunuli k vánočnímu 
stromku „u točny“, kde došlo za tra-
dičního odpočívání k jeho rozsvícení. 
Program pak pokračoval vystoupením 
skupiny „K-Band“ v restauraci „U Ko-
peckých“. Věříme, že se tato akce líbila 
a na příští rok chystáme další rozšíření 
a inovace tohoto tradičního adventní-
ho setkání.

V neděli 4. prosince 2022 se v prosto-
rách sálu restaurace „U Kopeckých“ 
v  obci Velichovky konala Vánoční vý-
stava na téma Světové Vánoce. Ná-
vštěvníci si mohli prohlédnout vánoč-
ní dekorování v zemích jako je Dánsko, 
Německo, Austrálie, Řecko, Itálie a An-
glie. Připraveno bylo i drobné občers-
tvení typické pro danou zemi. Vánoční 
dílničky ocenily všechny tvořivé děti. 
ZŠ Velichovky pak se svým Vánočním 
jarmarkem doplnila výstavu o krásné 
tematické dekorace. Soutěže o nej-
chutnější vánočku se zúčastnilo cel-
kem 5 pekařů, kdy vítězkou se stala 
Zuzana Karlová z Hustířan. 
Veliké poděkování patří všem, kteří 
se akce účastnili, i těm, kteří nás přišli 
podpořit a kteří celou akci zorganizo-
vali a připravili.

OÚ Velichovky a ZŠ Velichovky

V sobotu 29. října jsme se v odpole-
dním čase sešli v nově rekonstruo-
vaném sále „U Kopeckých“, kde bylo 
uspořádáno zábavné odpoledne pro 
děti. O bohatý, a hlavně zábavný pro-
gram se postaral „Klaun Pája“. 
Děti všech věkových kategorií v cel-
kovém počtu 70 (!) tančily a soutěžily 
v různých dovednostech a za tím vším 
následovala sladká odměna. 
Těšilo nás, že jste přišli v tak hojném 
počtu, a budeme se těšit příště na dal-
ší akci pořádanou TJ Velichovky.  

Zdeněk Šedivec, TJ Velichovky

V sobotu 3. září proběhl v areálu KV Ko-
vovýroba v Hustířanech již 12.  ročník 
tzv. „Hustířanského Víceboje“. Celkem 
16 dvoučlenných týmů mužů a 6 týmů 
žen soutěžilo v sedmi turnajích s jed-
nou porážkou do pozdních večerních 
hodin. Hrál se nohejbal, plážový volej-
bal, penalty basketbalu, penalty háze-
né, penalty malé kopané, beach tenis, 
jezdilo se na padlleboardech a dámy 
hrály místo nohejbalu KUBB. V mužích 
si vítězství odnesl Jirka Hamáček s Lu-
kášem Kejzlarem. V ženách pak zvítě-
zila dvojice: Tereza Mílová a Martina 
Lorencová. Gratulujeme! Děkujeme 
všem za účast a již teď se těšíme na 
příští ročník.

Tomáš Koláčný, hlavní organizátor

V neděli 6. listopadu proběhlo „U Ko-
peckých“ setkání občanů důchodové-
ho věku. V průběhu tohoto odpoledne 
došlo k hudebnímu vystoupení dětí ze 
ZŠ Velichovky, dále pak proběhla před-
náška na téma „Prevence IT kriminality“ 
v podání Mgr. Miroslava Mervarta. Další 
část kulturního programu pak obstara-
ly mažoretky „Carmen“ z DDM Jaroměř. 
K tanci a poslechu pak hrálo duo MP2 
– Milan Petira. 
Všichni přítomní, kterých se sešlo na 60, 
se výborně bavili a došlo samozřejmě 
i na tanec. 
Jednalo se o velmi příjemné odpoledne 
a nezbývá než se těšit na další podobné.

Ač je „Bůhdal“ téměř pro všechny míst-
ní známým místem, zdaleka nepatří 
k příliš navštěvovaným, jak by si možná 
zasloužil. Tento zapomenutý a hezký 
kout Velichovek si svou pozornost zís-
kal už při loňském osázení ovocnými 
stromky. Tím to však naštěstí neskon-
čilo. Na základě popudu pana staros-
ty Jiřího Lebedinského zde byl znovu 
postaven dřevěný kříž, lavička a také 
zprovozněna původní pumpa, která 
zatím slouží pouze pro osvěžení, voda 
zde pitná není. Největší dík za vše pak 
patří p. Miroslavu Novotnému, Václavu 
Moníkovi, Jiřímu Filipovi a Leoši Petíro-
vi, kteří se o realizaci výše zmíněných 
věcí zasloužili. Následně pak proběhlo 
v neděli 24. července vysvěcení kříže 
místním panem farářem.

Trocha historie pro pamětníky (citová-
no ze zápisů kronikáře p. Michala):
„Kdo první postavil zmíněný kříž při ces-
tě naproti samotě „Bůhdal“, není zná-
mo. Kříž dříve stál mezi dvěma kaštany, 
který bývalý majitel p. Karel Seisser při 
úpravě blízského náhonu nechal od-
stranit. Dřevěný kříž ten, když schátral, 
postaven nový, což se právě stalo dne 
27. května 1946. Nyní stojí na obecním 
pozemku. Vysvěcení proběhlo za přítom-
nosti 80  mužů, žen a dětí s průvodem 
kněze důstojného pána kaplana Exnera 
z Jaroměře. Po promluvě kněze říkány 
básně k svatému kříži třemi malými ško-
lačkami: Hel. Sklenkovou, Mar. Pavlíčko-
vou a Věr. Filipovou.“
Věřme, že „Bůhdal“ se opět stane mís-
tem, kam každý z nás jednou za čas 
rád zavítá.

Markéta Moníková
kronikářka obce

Zasedání 
zastupitelstva 
obce

Sejdeme se 
u betléma

Vánoční výsta-
va a jarmark

Zábavné dětské 
odpoledne 

Hustířanský 
víceboj 2022

Setkání 
občanů důcho-
dového věku

Bůhdal 
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

26. 12. 2022 / Hasičárna Velichovky
Turnaj v šipkách a stolním tenise
Pořádá SDH Velichovky + TJ Velichovky.

29. 12. 2022 / OÚ Velichovky
Svařákový pochod

6.–8. 1. 2023 / Tříkrálové sbírka

25. 2. 2023 / ,,U Kopeckých“
Ples SDH Velichovky 
Pořádá SDH Velichovky.

4. 3. 2023 / „U Kopeckých“
Dětský karneval
Pořádá SDH Velichovky.

4. 3. 2023 / „U Potůčku“ / Hasičský ples
Pořádá SDH Velichovky.

11. 3. 2023 / „U Potůčku“ 
Dětský karneval
Pořádá SDH Velichovky.

Kalendář akcí
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HABŘINA

Obecní úřad Habřina
Starosta: Radovan Šutriepka
Adresa: Habřina 28, 503 03 Smiřice 
Telefon: 
+420 774 735 553 (starosta),
+420 606 122 415 (místostarostka), 
+420 724 113 309 (účetní)
E-mail: ou.habrina@centrum.cz
www.habrina.cz

Vážení spoluobčané, končí nám další 
kalendářní rok, jenž nebyl vůbec lehký 
a další nelehký je před námi.
Hned z kraje roku nás čeká volba pre-
zidenta a v naší obci tato událost bude
spojena s místním referendem o pro-
jektu: Obnova a revitalizace areálu 
sv. Václava na Chloumku. 
Rád bych vás požádal o maximální 
účast na tomto referendu. Je to dů-
ležitý krok k záchraně této unikátní 
kulturní památky a je nutné zvážit, jak 
na danou otázku odpovíte. Osobně si 
přeji, aby referendum dopadlo tak, že 
chceme tuto kulturní památku obno-
vit. Přesto nás bude čekat ještě dlouhá 
cesta. Především dát dohromady po-
třebné množství finančních prostřed-
ků. Pokud nebude zajištěno 100% fi-
nanční krytí, tak tento projekt nebude 
spuštěn.
Dále bych vám všem chtěl poděkovat 
za podporu a návštěvnost akcí, jež 
naše obec pořádá, a zároveň všem 
dobrovolníkům a především naší 
úžasné kulturní komisi, kteří tyto akce 
zajišťují.
Na závěr vám popřeji veselé a poho-
dové Vánoce, šťastný nový rok a pře-
devším stálé a pevné zdraví. 

Radovan Šutriepka, starosta obce 

Drazí spoluobčané, přátelé, Habřiňáci,
počasí nám neklamně připomíná, že tu 
máme zimní čas a s ním blížící se konec 
dvaadvacátého roku jednadvacátého 
století. Nebyl to rok snadný, ba naopak 
další v pořadí, který patřičně prověřil 
naši vůli a víru, že se vše nakonec zase 
v dobré obrátí. Současná celosvětová 
společensko-politická situace je sice 
poněkud pochmurná, ale tak jako slu-
níčko svými paprsky nakonec prosvítí 
i sebetemnější oblohu, tak i my může-
me s jistotou očekávat paprsky míru, 
poklidu a blahobytu. Historie tomu 
budiž důkazem. Nyní si však pojďme 
připomenout, co se v uplynulém roce 
odehrálo v naší milované obci a jak se 
nám společnými silami dařilo zpestřit 
naše všední životy veřejnými akcemi. 
V lednu se nám podařilo v rámci Tříkrá-
lové sbírky vybrat 6.420 Kč, které jsme 

Slovo starosty

Shrnutí roku

následně věnovali Domovu sv. Josefa  
v Žirči. 
Únor byl ve znamení vůně ovaru a dal-
ších vepřových dobrot, zatímco březen 
jsme si zpestřili živou hudbou a tan-
cem na obecním plese. Pro děti jsme 
uspořádali již tradiční karneval a v dub-
nu jsme si pro změnu vyhrnuli rukávy 
a  společnými silami vyčistili obec od 
nežádoucích odpadků a smetí. Také 
naše vodní nádrž se dočkala nejnutněj-
ší péče a očisty. 
Čas Velikonoc byl nejen svátkem tra-
dičních českých koled, vrbových po-
mlázek a žejdlíků nejrůznějšího moku, 
nýbrž také velikonočního tvoření pro 
děti. Myslím, že největší událostí pro 
naši ratolest však byl červnový dět-
ský den a pouťová sobota. V srpnu 
jsme si užili skutečný svátek benzínu 
a rychlých strojů, a to v podobě již je-
denáctého ročníku Splašených trubek. 
Předposlední prázdninový den jsme 
slavnostně otevřeli Kulturní a vzdělá-
vací centrum, které od té doby slouží 
nejen jako obecní knihovna a klubov-
na, ale také jako útulné a teplé záze-
mí pro naše dětské zájmové kroužky: 
outdoorový pro hry, turistiku, tvoření 
a pobyt v přírodě; výtvarný pro nadše-
né umělce. 
V září pak proběhl country bál, jak ji-
nak než s kovbojskými fazolemi pana 
Vanžůry. Následovala oslava ryze ame-
rického svátku Halloween ve spoje-
ní s  podzimním tvořením a dlabáním 
dýní. V čase svatého Martina jsme měli 
možnost pochutnat si na huso-kach-
ních dobrotách v obecní hospodě a při-
vítat samotného Martina na bílém koni. 
Za tuto povedenou kopytnickou podí-
vanou vděčíme Jezdeckému klubu Litíč. 
V nejživější paměti pak jistě máme slav-
nostní rozsvícení vánočního betléma 
s  pěvecko-recitačním vystoupení na-
šich šikovných dětí. A jednou z posled-
ních společensko-kulturních událostí 
v  tomto roce byla bohatá mikulášská 
nadílka na naší návsi.

Moc rád bych na tomto místě upřímně 
poděkoval vám všem, kteří se na orga-
nizaci podobných akcí podílíte, a spo-
lečně tak usilujeme o lepší život v naší 
Habřině a vzájemnou sounáležitost.
V závěru mi dovolte popřát vám krás-
né prožití svátků Vánoc, naplněných 
rodinnou pohodou, dětským smíchem, 
láskou a radostí. Rovněž vám přeji pev-
né zdraví a do nového roku jen to nej-
lepší. Těším se na další společná setká-
ní a zážitky.

Daniel Hanuš

Kalendář akcí
7. 1. 2023 / Tříkrálová sbírka

4. 2. 2023 / Dětský karneval

18. 2. 2023 / Obecní ples

5. 3. 2023 / Oslava MDŽ

18. 3. 2023 / Vepřové hody

25. 3. 2023 / Jarní tvoření pro nejmenší

31. 3. 2023 / Noc s Andersenem

26. 12. 2022 / Vánoční koncert v koste-
le sv. Máří Magdaleny v Heřmanicích

7. 1. 2023 / Tříkrálová sbírka

27. 2. 2023
Beseda o Albrechtovi z Valdštejna 
v knihovně v Heřmanicích

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

Kalendář akcí

Proběhlé akce 
Sousedské posezení
V sobotu 17. září 2022 se uskutečnilo od 
14 hodin sousedské posezení v Brodě 
mezi mosty. Začátek byl připraven pro 
děti, které měly možnost plnit sportovní 
a tvořivé úkoly na jednotlivých stanovi-
štích. Po jejich splnění dostal každý od-
měnu. V průběhu odpoledne probíhala 
projížďka na kočáru s koněm a jízda na 
poníkovi. Skotačivé děti využily skáka-
cí hrad ve tvaru chaloupky. V 16 hodin 
začalo loutkové divadlo z  Jaroměře 
hrát pohádku o  Rozmařilce, chytrém 
Kašpárkovi a kouzelném stromu. Přes 
nepřízeň počasí následovalo taneční 
vystoupení ČSŽ z Choustníkova Hradi-
ště, které ukázalo, že i v důchodovém 
věku se dá aktivně žít a pobavit druhé. 
Dospělí návštěvníci se mohli zúčastnit 
soutěže v pečení posvícenských koláčů 
a ochutnat dobroty na grilu, které při-
pravili místní hasiči. Děkujeme všem, 
kteří se podíleli na organizaci této akce, 
vystupujícím, soutěžícím a těšíme se na 
další setkání.

Setkání s hejtmanem
Dne 29. září nás poctili svou návštěvou 
Mgr. Martin Červíček, hejtman Králo-
véhradeckého kraje, a pan Pavel Kočí, 
zástupce ředitele Správy silnic Králo-
véhradeckého kraje. Pánové byli po-
zváni na podnět občanů místní části 
Běluň, kteří sepsali petici „Za zlepše-
ní bezpečnosti provozu na pozemní 
komunikaci číslo III/29919 a III/3071“. 
K této petici připojili svůj podpis nejen 
občané Běluně, ale i občané dalších 
místních částí a obcí.
Společně s občany a zastupiteli obce 
hovořili o problému nadměrného pro-
vozu v místní části Běluň a snažili se 
najít řešení, které by zvýšilo bezpeč-
nost na této komunikaci.
Chtěli bychom tímto poděkovat panu 
Mgr. Červíčkovi a panu Kočímu, že 
si našli čas a věnovali se podnětům 
a  otázkám přítomných občanů tak, 
aby bylo nalezeno vhodné řešení nad-
měrného dopravního zatížení výše 
zmíněných pozemních komunikací. 

Zdobení vánočního stromku
Před Obecním úřadem v Heřmanicích 
jsme letos zasadili živý stříbrný smrk. 
Zatím je vysoký pouhých 180 cm a mezi 
ostatními vánočními stromy z  jiných 
obcí je zcela jistě nejmenší. O to větší 
radost z něho mají děti z kroužku mla-
dých hasičů, které ochotně vyrobily 
ozdoby a stromek nám krásně ozdobi-
ly. Těm nejmenším pomohli se zdobe-
ním i rodiče. Za odměnu byly děti po-
zvány do zasedací místnosti obecního 
úřadu, kde dostaly teplý dětský punč 
na zahřátí, společně s rodiči zhlédly 
dokument o historii hasičů a starosta 
obce jim poděkoval za výrobu vánoč-
ních ozdob a ozdobení stromu a všich-
ni si popřáli veselé Vánoce.

Obecní knihovna Heřmanice
V roce 2022 jsme získali dotaci 
24.000  Kč z Ministerstva kultury na 
modernizaci technického vybavení 
a  zkvalitnění služeb Obecní knihovny 
Heřmanice. Pořídili jsme projektor, 
projekční plátno a notebook. Chci vás 
pozvat na komponovaný pořad k pub-
likaci Krajinou Albrechta z Valdštejna 
(aneb Na cestách s vévodou frýdlant-
ským), kterého se zúčastní autoři Oto-
mar Dvořák a Josef Pepson Snětivý. 
Termín je v pondělí 27. února 2023 od 
17 hodin. 

Oprava klubovny ve Slotově
Vynikající nápad dostali v letošním 
roce občané z naší místní části Slotov. 
Vedle hasičské zbrojnice se nachází do-
sud nevyužitá místnost bývalé klubov-
ny dobrovolných hasičů ve vlastnictví 
obce. Místní občané ji občas využívali 
na různá setkání např. oslavu přícho-
du Nového roku. Vzhledem k  tomu, 
že byla postavena svépomocí ve dru-
hé polovině minulého století a k tomu 
dlouho nevyužitá, nebylo to prostředí 
zrovna příjemné, ani útulné. Místní 
občané proto přišli na obecní úřad se 
zajímavým nápadem. Myšlenka byla 
jednoduchá: „Rádi bychom si opravili 
klubovnu podle svých představ, aby-
chom se měli kde scházet a trávit čas 
společně se svými sousedy a přáteli“. 
Domluvili jsme se tak, že obec zapla-
tí materiál potřebný k opravě a míst-
ní občané věnují svůj čas a  energii 

a provedou potřebné práce. Tato spo-
lupráce dopadla výborně a výsledkem 
je krásně opravená kulturní místnost, 
kde se nyní místní občané a  sousedé 
mohou scházet a trávit volný čas, nebo 
pořádat různé kulturní akce. Při slav-
nostním otevření byl přítomen staros-
ta, který poděkoval místním občanům 
za jejich obětavou práci při opravě 
klubovny a předal děkovné listy. Pří-
tomní si dále prohlédli opravený inte-
riér a strávili příjemný večer při disku-
zi o průběhu oprav a také si prohlédli 
fotografie pořízené během prací. Ještě 
jednou děkujeme místním občanům za 
jejich obětavou práci a přejeme mnoho 
příjemných chvil v nové klubovně.

Předvánoční setkání seniorů
V sobotu 3. prosince se konalo před-
vánoční setkání seniorů, letos v re-
stauraci Lavender v Kuksu. V příjem-
ném prostředí se zde setkalo celkem 
22 občanů ze všech našich obcí, kteří 
strávili hezké odpoledne, během kte-
rého si společně povídali a vzpomínali. 
Celým odpolednem nás provázela živá 
hudba, při které zazněla jak vlastní 
tvorba kapely Altán trio, tak i klasické 
lidovky v podání harmonikáře. Za pří-
pravu a  organizaci setkání děkujeme 
Bc. Janě Urbanové.

Mikulášská nadílka
V předvečer svátku sv. Mikuláše, kte-
rý letos vycházel na pondělí, navštívili 
naše děti Mikuláš, anděl a čerti. Stejně 
jako v loňském roce přišli ke každému 
dítěti až domů, zeptali se rodičů, zdali 
jejich děti byly hodné a jestli také spl-
nily to, co slíbily v loňském roce. Hod-
ným dětem pak předali malý dáreček 
a rodičům i dětem popřáli klidné pro-
žití vánočních svátků. Všichni si letoš-
ní mikulášskou atmosféru moc užili 
a čerti neodnesli do pekla žádné dítě, 
protože všechny byly hodné. Děkuje-
me všem, kteří pomáhali s přípravou 
a zúčastnili se letošní Mikulášské na-
dílky.

Vážení spoluobčané,
přeji vám klidné prožití vánočních 
svátků a hodně zdraví v novém roce.

Miloš Innert
starosta
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Drakiáda
Dne 8. listopadu 2022 proběhla v oko-
lí obecního úřadu DRAKIÁDA pro děti 
i dospělé. Celou akci, pořádanou členy 
TJ SOKOL Hořenice, doprovázelo větrné 
počasí – k radosti všech nadšenců. Zá-
věrem všichni přivítali možnost opéct si 
oblíbený špekáček a alespoň malinko se 
ohřát.

Veřejné bruslení 
Přijít si zabruslit měli možnost obča-
né Hořenic v předem domluvený čas 
19.  listopadu na zimním stadionu v Ja-
roměři. I této akce se zúčastnily přede-
vším děti v doprovodu rodičů a ohlasy 
jsou báječné.

Rozsvícení vánočního stromu 
Další akcí pod patronátem TJ Sokol bylo 
rozsvícení vánočního stromu. V sobotu 
26. listopadu byl za hojné účasti veřej-
nosti slavnostně rozsvícen náš vánoční 
strom. Adventní atmosféru doprovázelo 
hudební vystoupení s vánočními písně-
mi a koledami. Všichni velmi vřele přiví-
tali i malé vánoční občerstvení, cukroví, 
čaj a vánoční svařáček. Po předchozích 
dvou společensky omezených vánoč-
ních svátcích bylo příjemné začít advent 
v kruhu svých nejbližších sousedů a říci 
si, že se opět „rok s rokem sešel“.

Mikulášská nadílka 
A poslední letošní akcí se stala Miku-
lášská nabídka. V předvečer svátku 
sv. Mikuláše, letos v pondělí 5. prosince, 
zavítal do každého stavení, kde bylo po-
třeba, Mikuláš, čertíci a anděl s nadílkou 
pro děti. Ale u nás v Hořenicích máme 
hodné dětičky, žádné čerti neodnes-
li. Některé sice dostaly místo sladkostí 
uhlí, tato nadílka však potěšila rodiče. 
 
Touto cestou velice děkujeme všem 
členům TJ SOKOL HOŘENICE za jejich 
ochotu, čas, nadšení a práci s pořádá-
ním kulturních a sportovních akcí. Hoře-
ňáci i jejich blízcí měli díky vám možnost 
obohatit svůj život za plotem domova 
při různých událostech pospolu. 
Přejeme všem našim spoluobčanům 
krásné Vánoce, pohodový rok 2023 
a dárek ze všech největší – pevné zdraví. 
Opatrujte se!

Bc. Andrea Štohanzlová, starostka obce

ných. Po těžkém mokrém zápase bylo 
pivo dobrou odměnou.

První adventní neděle
Rozsvícením stromečku na dětským 
hřišti v Zaloňově byla zahájena první 
adventní neděle. Děti si přinesly oz-
doby a pověsily je na stromek. Počasí 
nám vyšlo, lidé se sešli v hojném po-
čtu. Vánoční koledy, svařené víno, čaj 
se skořicí a perníčky přispěly k vánoční 
náladě. 

HOŘENICE

Obecní úřad Hořenice
Starosta: Bc. Andrea Štohanzlová
Adresa: Hořenice 42, 551 01 Jaroměř
Telefon: +420 491 815 326
E-mail: obec@horenice.cz
www.horenice.cz

Úřední hodiny
Po: 15:00–18:00 h

Vážení spoluobčané,
naše obec od října 2022 vstoupila do 
nového období pod vedením téměř 
nového zastupitelstva. Účast v ko-
munálních volbách, které proběhly 
v září 2022, se v Hořenicích vyšplhala 
až na 57,76 % hlasů našich občanů, 
přestože byla podána pouze jedna 
kandidátní listina a stávající zastupi-
telstvo, až na jednu zastupitelku, do 
voleb již nevstoupilo. Vysoké voleb-
ní účasti si velmi ceníme a považuje-
me tuto skutečnost za velký projev 
důvěry našich spoluobčanů, kterou 
nechceme zklamat. Nově zvolenými 
zastupiteli se stali: Ing. Lenka Emlaro-
vá, Veselská Irena, Dis., Hájková Jana, 
Mgr.  Jakub  Holeček, Stanislav  Khýr – 
nově zvolený místostarosta – a Bc. An-
drea  Štohanzlová – nově zvolená 
starostka. Touto cestou děkujeme pře-
dešlým zastupitelům, místostarostovi 
panu Stanislavu Šnáblovi a starostovi 
panu Stanislavu Volfovi za jejich dosa-
vadní práci pro naši obec Hořenice, jež 
byla shrnuta v minulém zpravodaji.

březen 2023
Maškarní karneval pro děti
Pořádá MS ČČK.

Změny ve 
vedení obce

Kalendář akcí

Výhled na 
příští rok

Zprávy z obce

Proběhlé akce

Rádi bychom co nejaktivněji navázali 
na práci našich předchůdců, ale nejpr-
ve jsme potřebovali nějaký čas na to se 
nadechnout a zorientovat se ve spleti 
nových povinností, předpisů a záleži-
tostí spojených s vedením nejen obce 
zastřešující společnost našich spoluob-
čanů a sousedů, ale i obecního úřadu.
Pro funkční a efektivní vedení obce jako 
jednu z prvních nutností vidíme mo-
dernizaci ve vnitřní struktuře obecního 
úřadu, jak z hlediska zajištění informač-
ními technologiemi, tak ze strany orga-
nizace. Již začátkem roku 2023 plánuje-
me pořízení nového IT vybavení, které 
bude tvořit základ pro sdílené pracovi-
ště odpovídající současným požadav-
kům, i těm budoucím, naší digitální 
doby. Součástí vybavení bude pořízení 
multifukčního kopírovacího stroje, kte-
rý v případě potřeby bude k dispozici 
i pro naše občany. Na základě proběhlé 
ankety již hledáme nejvhodnější způso-
by, jak zprostředkovat informace o dění 
v obci našim spoluobčanům. Ke zlep-
šení jistě přispěje i upgrade webových 
stránek obce a nový systém komunika-
ce pomocí aplikací a SMS.
Za zásadní projekt v roce 2023 považu-
jeme realizaci stavby parkovacích stání 
v lokalitě dolních Hořenic, který jsme 
převzali od předchozího vedení obce. 

Zahájení stavby silnice I/33 Jaroměř 
– obchvat

Dne 22. září, jeden den před konáním 
komunálních voleb, byla v Hořenicích 
slavnostně zahájena stavba silnice I/33 
Jaroměř – obchvat. Za účasti ministra 
dopravy, zástupců vedení ŘSD Praha 
a  Hradec Králové, hejtmana Králové-
hradeckého kraje, starosty města Jaro-

Nyní je projekt ve fázi před podáním žá-
dosti o stavební povolení. Rádi bychom 
v příštím roce dokončili také projekt na 
opravu komunikace v intravilánu obce 
vedoucí k zemědělskému objektu, a to 
do fáze stavebního povolení. Jakmile 
bude vyhlášen vhodný dotační titul, 
plánujeme zahájení realizace i tohoto 
projektu. Předběžně v roce 2024.
Za spoluúčasti MěÚ Jaroměř je začátkem 
roku 2023 plánováno spuštění měření 
rychlosti v místě autobusové zastávky 
a přechodu pro chodce přes komunika-
ci I/37 u obecního úřadu. Pro tento účel 
poslední listopadový týden proběhlo 
měření průjezdu vozidel obcí. Na komu-
nikaci I/37 ve směru Jaroměř – Trutnov, 
konkrétně ke kruhové křižovatce nava-
zující na sjezd z D11, se počet projíždějí-
cích vozidel pohyboval lehce přes 45.500 
za týden, průměrně 6.500 vozidel denně. 
Takto vysoká dopravní zatíženost nás 
vede i k dalším krokům zajišťujícím bez-
pečnost pohybu a ochranu kvality života 
našich spoluobčanů. Ve spolupráci se 
Státním pozemkovým úřadem vedeme 
řízení pozemkových úprav, v  rámci kte-
rých jsou navrženy i pěšiny pro chodce a 
cyklisty propojující Hořenice se sousední-
mi obcemi. Jako zásadní vidíme propoje-
ní obce Hořenice Heřmanicemi. V místě 
okružní křižovatky mezi obcemi bohužel 
není jiná možnost pro chodce a cyklisty 
než vstoupit do frekventované okružní 
křižovatky. Po intenzivních jednání všech 
dotčených stran ŘSD Praha a ŘSD Hra-
dec Králové nechalo vyhotovit studie 
možností mimoúrovňového přechodu 
včetně cyklostezky, a to nad rámec pro-
jektové dokumentace stavby Obchvatu 
Jaroměře I/33. Jaká varianta bude realizo-
vána, zda podchod nebo nadchod, bude 
předmětem jednání v  roce 2023. Jsme 
velmi potěšeni tímto vstřícným krokem, 
i když opomenutí přechodu pro chodce 
a cyklisty vidíme jako velké pochybení. 
Obec Hořenice spojují s  okolím tři ko-
munikace, bohužel všechny jsou nyní 
bezpečné pouze pro motoristy. Rádi by-
chom intenzivně vstoupili také do jedná-
ní s Královéhradeckým krajem ohledně 
vybudování chodníku pro pěší z Hořenic 
do Jaroměře – Na Vrších podél místní ko-
munikace, která se stala po otevření D11 
také velmi frekventovanou. 
Nedílnou součástí obce je naše zeleň. 
V této oblasti chceme navázat na studii 
obnovy zeleně, především zajistit kva-
litní údržbu stávající zeleně, oživit do-
sud neudržovaná místa a doplnit plo-
chy novými stromy podél komunikace 
v dolní části obce. 
Naší snahou bude i nadále podporovat 
spolky aktivně zajišťující sportovní a kul-
turní dění v obci, jak pro mládež, tak pro 
starší věkové kategorie. Podle posled-
ních informací a s lítostí končí svou čin-
nost TJ Sokol Hořenice. Podpora obce 
však i nadále bude směřovat k MS ČČK, 
případně se na pořádání alespoň tradič-
ních událostí bude podílet obec sama za 
spoluúčasti dobrovolníků.
Věříme, že i my, nové zastupitelstvo, 
splníme co nejvíce přání našich spoluo-
bčanů. Velkým úkolem budou i ta malá, 
která zde nejsou zmíněna.

měř, GM spol. Metrostav Infrastructu-
re, a.s., generálního dodavatele, dále 
zástupců médií se veřejnost mohla tě-
šit z již dlouho očekávané události. Vě-
říme, že tato stavba bude dokončena 
dle plánu v roce 2024 a ulehčí dopravní 
situaci v Jaroměři a přilehlých obcích. 
Bohužel pro naši obec Hořenice a sou-
sední Heřmanice nově vzniklá komu-
nikace D11 a I/37 znamená obrovský 
nárůst dopravy o tranzit směřující na 
Náchod a zhoršení kvality života v ob-
cích, zejména zhoršení úrovně hluku, 
bezpečnosti pohybu, ale i sociálního 
kontaktu s okolím.

Potravinová sbírka
Obec Hořenice se ve spolupráci s měs-
tem Jaroměř zapojila do potravinové 
sbírky probíhající do 7. prosince 2022. 
Děkujeme všem dárcům, kteří přispě-
li a nejsou jim lhostejní spoluobčané 
v tíživé životní situaci. 

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

Informace 
pro občany

Nový slaměný 
betlém

Nohejbalový turnaj
Dne 10. září se konal nohejbalový tur-
naj o putovní pohár na univerzálním 
hřišti v  Zaloňově, pořádaný SDH Za-
loňov. Byl osazen 8 kvalitními týmy. 
Hra byla určena 3 proti 3 a na dva ví-
tězné zápasy. Celý turnaj vyhrál tým s 
názvem SKAPA. Po ukončení turnaje 
byla  večer uspořádána zábava, která 
se protáhla do ranních hodin. Poděko-
vání patří obecnímu úřadu a sponzo-
rům za podporu.

Slavnostní předání
Dne 12. září přebrala Obec Zaloňov 
v Poslanecké sněmovně dekret o sym-
bolech naší vlajky a obecního znaku. 
Dekret nám slavnostně předala před-
sedkyně poslanecké sněmovny Mar-
kéta Adamová Pekarová. Předávaní 
mělo úžasnou atmosféru, sešlo se 24 
obcí. Symboly všech zúčastněných 
obcí nám byly promítány a ke každé-
mu symbolu nám byla sdělena historie 
obce. Měli jsme si možnost prohléd-
nout sál, kde probíhá zasedání poslan-
ců, k tomu nám byl poskytnut výklad, 
jak celé zasedání poslanců probíhá.

Vítání občánků
Dalším významným dnem v měsíci září 
bylo vítání občánků. Do života jsme 
slavnostně přivítali šest dětí: pět děv-
čátek a jednoho chlapce. Děťátka měla 
v tvářičkách spokojený výraz, rodiče si 
užili slavnostní okamžik malým vystou-
pením místních dětí. Jména dětí byla 
zapsána do obecní pamětní knihy.

Turnaj svobodní ženatí
Sportovní spolek SOS pořádal dne 
15. října již 14. ročník fotbalového zá-
pasu v malé kopané, a to i přes nepří-
zeň počasí. Utkání se neslo v duchu 
svobodní proti ženatým. Letošní rok 
přinesl vyrovnaný zápas na rozmoče-
ném hřišti se závěrečnou remízou. O 
vítězi rozhodl až penaltový rozstřel, 
kde bylo úspěšnější mužstvo svobod-

Ověřování
Obec nově provádí vidimaci a legali-
zaci (ověřování podpisů a ověřování 
listin).

Odpad
Z důvodů energetické krize nebude-
me občanům v příštím roce zdražovat 
poplatky za odpady, ačkoli má obec 
vyšší náklady za odpadové hospodář-
ství. Jen bych vás chtěla poprosit o dů-
kladné třídění odpadu, aby náklady na 
komunální odpad nebyly ještě vyšší. 

Investice 
Akce výměna mostku v Horních Dol-
cích bude zahájena pravděpodobně 
v  půli března, statika mostu je naru-
šena a výměna mostku je nutná. Dále 
zde hrozí nebezpečí povodně, jak to 
ukazují hydrologická data. Investice 
bude náročná na finance, proto obec 
požádá o dotaci z ministerstva pro 
místní rozvoj. Čištění potoka ve Rtyni 
máme v plánu v příštím roce podle vli-
vu počasí.

Přání občanům
Občanům, zastupitelům z naší obce 
a kolegům z Hustířanky přeji mnoho 
zdraví, mnoho osobních a pracovních 
úspěchů v novém roce 2023.

Jaroslava Svobodová, starostka

Krásné provedení dobového betlé-
mu ze slámy potěšilo občany Rtyně 
a vzbudilo u dospělých velký obdiv, 
u dětí radost. Za tento krásný nápad 
patří velké poděkování panu Uhlířovi, 
panu Kyselovi a paní Galině Jarošové, 
která u zrodu tohoto díla pomáhala 
a ze slámy vytvořila postavy a zvířátka.
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Děkujeme za Vaši přízeňDěkujeme za Vaši přízeň  
a těšíme se na Vás ia těšíme se na Vás i  

v roce 2023!v roce 2023!

kraje. Bohužel při dnešních cenách 
jsme nebyli z dotace, která nám byla 
poskytnuta před dvěma lety, schopni 
opravit celou nádrž. Budeme žádat 
o další dotaci, která by měla pokrýt do-
končení dna nádrže, aby rekonstrukce 
neohrozila začátek letní sezóny.

Vítání občánků
Dne 26. listopadu jsme se sešli ve spo-
lečenské místnosti obce u příležitosti 
Vítání občánků. Letos byl silný ročník, 
a tak jsme uvítali celkem 5 novorozen-
ců. Děti z mateřské školy si připravily 
na úvod básničky. Rodiče a jejich ro-
dinní příslušníci měli přichystané malé 
občerstvení. Celá akce byla ukončena 
společným přípitkem a focením.

Zleva Robin Zářecký, Tomáš Zahálka, 
Mia Majorošová, Jasmína Knická. Po-
slední novorozenec – Sára Beránková – 
se z důvodu nemoci nemohl zúčastnit.

Kalendář svozu odpadů 
Svoz odpadů v roce 2023 proběhne 
následovně:
• zimní svoz (leden, únor, listopad, 

prosinec) 1x měsíčně
• letní svoz (březen, duben, květen, 

červen, červenec, srpen, září, říjen) 
2x měsíčně

K omezení svozu odpadu došlo vy-
hláškou obce z roku 2021, která rea-
govala na zprávu Ministerstva životní-
ho prostředí, kdy obce musí snižovat 
množství odpadů každý rok o několik 
procent až do roku 2030. Dále došlo 
ke skokovému zvýšení ceny za uložení 

Advent v Kuksu
Vánoce jsou za dveřmi. Pro někoho čas 
rozjímání, klidu a pohody, pro někoho 
bláznění s pečením cukroví, nakupová-
ním dárků, nebo úklidem. Vytržením 
z  tohoto předvánočního shonu je se-
tkání u slavnostního rozsvícení vánoční 
jedličky. Nejenže se nám tak každoroč-
ně naskytne jedinečný výhled na pano-
rama kukského údolí s osvíceným hos-
pitálem na pozadí a hezky tvarovaná 
jedle poseta bílými světýlky před námi. 
Ale také zde máme možnost se setkat 
se sousedy, známými, kamarády, které 
úplně tak často nepotkáme.
A jak to tedy probíhalo? Přípravy už 
byly nutné týdny dopředu, ozdobení 
stromu, zajištění občerstvení a vše-
ho potřebného tak, aby si každý tento 
večer mohl náležitě užít. Na úvod náš 
pan starosta popřál všem krásné Vá-
noce a  vše nejlepší do nového roku. 
Zazpívali jsme si koledy za doprovodu 
kytary, pochutnali si na zelňačce, pár-
ku v rohlíku nebo koláčích. Zahřál nás 
svařák, teplý džus a horká čokoláda. 
Pomyslnou třešničkou na dortu bylo 
překvapení pro děti: přijel Mikuláš v ko-
čáře taženém koňmi, společně s čer-
tem a andělem. Každé z ratolestí bylo 
vyzpovídáno od Mikuláše, jestli bylo 
hodné a pomáhá rodičům. Pro všech-
ny byl připravený balíček, podle knihy 
hříchů, takže se sice občas nějaký uhlík 
v balíčku dobrot, které rozdával anděl, 
objevil. Naštěstí máme v Kuksu hodné 
děti, a tak čert žádné do pekla v pytli 
neodnesl.
A protože je nám všem jasné, že s roz-
svícením vánočního stromu se kvapem 
blíží nejen Štědrý den, kdy se sejdeme 
s rodinami u sváteční večeře, ale i Nový 
rok, dovolte, abychom vám popřáli 
krásné prožití vánočních svátků, plné 
klidu, pohody a úspěšné vykročení do 
nového roku 2023.

Setkání důchodců

Jak je každý rok zvykem, jedno páteč-
ní odpoledne patřilo našim seniorům. 
Tato milá událost se koná většinou 
v pátek, na přelomu podzimu a zimy. 
Letos se poprvé sešli v útulném pro-
středí rodinné kavárny Loricafé. Pan 
starosta všechny přítomné uvedl 
slovem, kde nabídl zde přítomným 
důchodcům pomoc, možnost roze-
brat témata, která je trápí a hledat 
nejvhodnější řešení jejich situace. 
Taktéž zdůraznil, že on i zaměstnan-
ci obecního úřadu, jak bylo zvykem 
i v letech minulých, jsou připrave-
ni občanům, potažmo důchodcům, 
kdykoliv a s čímkoliv pomoci. Všichni 
zde přítomní byli pohoštěni výbornou 
domácí kuchyní. Mohli si rovněž pro-
hlédnout svou kroniku, zavzpomínat 
nad starými fotografiemi, co vše už 
v Kuksu zažili. Díky pohodovému pro-
středí a vstřícnému hostiteli, který za-
hrál na kytaru i písničky na přání, se 
akce protáhla až do večerních hodin. 
Babičky i dědečkové si zazpívali nad 
skleničkou dobrého moravského vína 
z rodinného vinařství. Těšíme se na 
příští shledání.

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

Výsadba zeleně

Proběhlé akce

V mnoha městech a obcích je trendem 
ozeleňování betonových ploch, vytvá-
ření příjemného mikroklimatu pomocí 
stromů, vysévání letničkových záhonů 
pro včely a další hmyz. Kuks se v tom-
to rozhodl nezůstat pozadu a vyměnil 
původně plánovaný anglický trávník 
za bylinný záhon. Na jaře letošního 
roku došlo k rekonstrukci silnice, při 
které byl upraven i vjezd na parkoviš-

Vítání občánků
V Kuksu jsme poslední říjnovou so-
botu přivítali nové občánky do života. 
Slavnostní vstup do života čekal na 
čtyři rodiny – přivítali jsme tři chla-
pečky a jedno děvčátko. Slavnostní 
událost se konala na sále restaurace 
Baroque. Po úvodním slovu našeho 
pana starosty Jiřího Berana následo-
valo vystoupení šikovných děvčat, kte-
ré vedly paní učitelky z MŠ Heřmanice. 
Rodiče byli vyzváni k podpisu do pa-
mětní knihy. Přítomné ratolesti obdr-
žely praktický dárek v podobě osušky 
s kapucí a hračku, maminky kytičku. 
Milou událost bude rodičům i dětem 
rovněž připomínat pamětní list.
Novým občánkům přejeme do života 
jen to nejlepší.

tě. Pod břízou tak vznikl ostrůvek, kte-
rý se přímo nabízel k osázení trvalka-
mi. A tak se na začátku října také stalo. 
Oba dva záhony byly osázeny rostlina-
mi, které jsou vhodné pro ne zrovna 
příznivé podmínky, které na tomto 
místě v létě panují. Asfaltová plocha 
silnice se v létě rozehřeje na několik 
desítek stupňů a ohřívá tím i své okolí. 
Drobnou útěchu v tomto případě po-
skytuje poslední bříza, kterou by měl 
do budoucna nahradit buk, jelikož 
buk je neodmyslitelně spjatý s osobou 
Františka Antonína Šporka. Na záhon 
byly vysazeny okrasné druhy trav, jako 
je kavyl a dochan psárkovitý, šalvěje 
a šanty, různé kultivary echinaceí, ne-
věstin závoj, místa u obrubníku byly 
osazeny mateřídouškou. Všechny tyto 
kultivary byly voleny v k sobě ladících 
barvách – tóny tohoto záhonu se po-
nesou především v růžové, fialové 
a doplní je bílá. Na jaře však zde jako 
první uvidíme okrasný česnek, jehož 
výška se pohybuje okolo 60–70 cen-
timetrů, vysazeno ho zde bylo přes 
100 cibulí.
Kromě toho, že květinový záhon z tr-
valek má estetickou funkci, nabídne 
i útočiště hmyzu, echinacea je oblíbe-
nou květinou lákající motýly, kalichy 
šant a šalvěje zase lákají blanokřídlý 
hmyz jako je včela nebo čmelák. Mul-
čování černou netkanou textilií je už 
přežitkem, pod ní je hlína utužena, 
časem se roztrhá a zbytky umělých 
vláken ulpívají v zemině. Proto byly 
voleny rostliny, které by měly plevel 
co nejvíce potlačit, tudíž po zapojení 
záhonu by se měl stát téměř bezúdrž-
bovým – kromě občasného sestříhnutí 
odkvetlých květů tak, aby bylo podpo-
řeno další kvetení a občasné zálivky při 
tropických dnech v letních měsících.
V naší obci se však nevysazovaly jen 
byliny, ale i stromy. Došlo k výsadbě 

stromořadí podél příjezdové cesty 
z hlavní silnice mezi Trutnovem a Ja-
roměří. Zvoleny byly různé kultivary 
třešní, které nahradily javory, jež byly 
vykáceny kvůli rekonstrukci příjezdové 
komunikace. Stromořadí z ovocných 
stromů neodmyslitelně patří k rázu 
české krajiny a zejména k venkovským 
sídlům, mezi něž Kuks rovněž patří. 

LANŽOV

Obecní úřad Lanžov
Starosta: Jan Mencl
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

Zprávy z obce

Podzim 
ve školce

Oprava vodní nádrže na koupališti 

V listopadu se nám podařila z části 
zrekonstruovat vodní nádrž v kem-
pu. Celková cena byla 750.000 Kč, kde 
390.000 Kč financovala obec a zbytek 
pokryla dotace z Královehradeckého 

Proč listy mění svoji barvu a proč opa-
dají? Které ovoce a zelenina dozrává 
v podzimních měsících? To vše už děti 
z Mateřské školy Lanžov vědí. Od září 
jsme s dětmi prošli několika tématy. 
Nezůstali jsme ovšem pouze u poví-
dání. Děti pozorovaly stromy, ochut-
návaly plody, upekly štrůdl. Dokonce 
nás navštívili myslivci z Velkého Vřeš-

odpadu na skládku, ceny pohonných 
hmot, mezd, pojištění atd.
V roce 2023 dojde ze strany svozové 
firmy opět ke zvýšení nákladů a  to 
o 13,6 %. Občanů se však zvýšení ne-
dotkne. Cena zůstává stejná, tedy 
700 Kč za osobu, 700 Kč za rekreační 
objekt.
Termíny svozu odpadů v roce 2023 na-
jdete na vývěskách ve všech částech 
obce a na webových stránkách obce: 
www.lanzov.cz.

Vánoční čas
Tradiční adventní koncert se uskuteč-
nil 18. prosince v kostele sv. Bartolo-
měje s následným posezením ve spo-
lečenské místnosti.
Pokud ještě nemáte vhodný dárek pro 
své příbuzné, stále máme na obecním 
úřadě v prodeji místopisy částí obce 
Lanžov – Miřejov a Lanžov – Lhotka. 
Cena je 700 Kč/kus. Nejen obyvatele 
regionu může pod stromečkem potě-
šit i kniha Zvičina od Karla Martínka.

Na závěr mi dovolte poděkovat za-
stupitelům a zaměstnancům obce za 
celoroční práci a popřát jménem za-
stupitelstva obce vám všem krásné 
vánoční svátky, abyste si užili dny plné 
pohody a klidu se svými nejbližšími 
a do nového roku hodně štěstí a pře-
devším zdraví.

Jan Mencl
starosta obce

ťova i  kouzelná podzimní víla. V říjnu 
nás poctila svojí návštěvou paní Fen-
klová s knihadýlkem Pavouček Čenda. 
Máme za sebou také první společný 
výlet autobusem od začátku školního 
roku a náramně jsme si ho užili. 
Tři měsíce plné zábavy a poznání, tak 
by se dal označit náš podzim. Nyní 
s dětmi vyhlížíme Štědrý den a užívá-

me si předvánoční atmosféru. Možná, 
že Ježíšek dorazí i k nám do školky – 
máme přece třídu plnou hodných dětí. 
Za celý kolektiv mateřské školy vám 
přeji radostné prožití vánočních svát-
ků a mnoho štěstí i pevné zdraví v no-
vém roce. 

Mgr. Kateřina Hlaváčková
ředitelka MŠ

Inzerce
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opět zaplnil, a tak vznikla spousta pěk-
ných výtvorů klasických i atypických 
věnců.

Rozsvěcení vánočního stromku
S první adventní nedělí 27. listopadu 
se nám opět rozzářil náš (zase o něco 
větší) vánoční stromeček. Děti z krouž-
ku mladých hasičů si pro nás připravi-
ly vystoupení a také nám s hudebním 
doprovodem zazpívaly koledy. Pro 
dospělé bylo pro zahřátí připravené 
svařené víno a pro děti teplý čaj a také 
něco k zakousnutí. Na závěr ještě 
všechny děti vyfasovaly adventní ka-
lendáře, aby mohly postupně odpočí-
távat dny do Vánoc.
Po covidových letech se opět moh-
la odehrát na sále místního hostince 
také Mikulášská nadílka a Turnaj ve 
hře „Člověče, nezlob se!“. Obě akce 
proběhly až po uzávěrce tohoto čísla, 
takže se na jejich souhrn můžete těšit 
v příštím čísle nebo na internetových 
a facebookových stránkách obce.

Na závěr bychom chtěli všem čtená-
řům popřát hezké Vánoce a hodně 
zdraví a úspěchů do nového roku.

Milan Slovák, starosta obce

21. 1. 2023 / místní sokolovna
Myslivecký ples
Pořádá Myslivecké sdružení Dolina 
Rožnov – Hustířany, k tanci hraje sku-
pina Dynamic (Opočno).

3. 2. 2023 / místní sokolovna
Hasičský ples
Pořádá SDH Rožnov, k tanci hraje sku-
pina X-Band.

5. 3. 2023 / místní sokolovna
Dětský karneval
Pořádá SDH Rožnov, různé hry a zába-
va 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/sport_kult.html.

ROŽNOV

Obecní úřad Rožnov
Starosta: Zbyněk Procházka
Adresa: Rožnov 72, 551 01 Jaroměř
Telefon: +420 491 816 771
E–mail: obec@obecroznov.cz
www.obecroznov.cz

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

Kalendář akcí

Vážení spoluobčané a čtenáři zpravoda-
je, dovolte mi malé ohlédnutí za kultur-
ním a sportovním životem v naší obci 
během druhé poloviny letošního roku 
a  pozvání na akce plánované v roce 
nadcházejícím.
V červenci tohoto roku uspořádal 
SDH tradiční soutěž v  požárním spor-
tu. O dopolední program se postarala 
družstva mužů a žen, která soupeřila 
o nejlepší čas v požárním útoku na ná-
střikové terče a získání putovního po-
háru obce Rožnov. Celkem se do bojů 
o cenné kovy přihlásilo 20 družstev 
mužů a 10 družstev žen. Výsledky byly 
celkem vyrovnané, a tak do odběhnutí 
posledních družstev v jednotlivých ka-
tegoriích nebylo umístění na předních 
příčkách jisté. Putovní pohár za muže 
získalo družstvo z Třebihoště a za ženy 
družstvo Lanžov „A“. Dopolední pro-
gram ještě doplnily děti, které soupeřily 
v disciplínách štafeta CTIF a štafeta dvo-
jic. Odpolední program od cca 14 hodin 
patřil již jen požárním útokům dětských 
družstev, kde své dovednosti a výkony 
předvedlo jedno družstvo přípravky, 
11 družstev mladších žáků a 8 družstev 
starších žáků. Akce, která se konala za 
příjemného letního počasí, se velmi zda-
řila a pořadatelé se již těší na další roč-
ník, který se uskuteční opět 5. července 
za místní sokolovnou.
Na první zářijovou neděli si místní SDH 
za podpory obce Rožnov připravil další 
z tradičních akcí: sportovní odpoledne 
pro děti a jejich rodiče. Letošní rok pro-
běhla drobná obměna některých disci-
plín a na závěr akce bylo pro návštěv-
níky připraveno vystoupení kouzelníka 
a baviče Mr. Carla, který do svého před-

stavení zapojil téměř všechny děti i s ně-
kterými rodiči. Akci si tak, myslím, užili 
všichni, nejen děti.

Doufejme, že se opatření proti šíření 
onemocnění COVID-19 již nezpřísní a po 
dvouleté pauze budou moci být v nad-
cházejícím roce uspořádány i tradiční 
zimní a jarní akce. Pořadatelé mají pro 
vás již připraveny své plesy a karneval, 
a tak mi dovolte abych vás na ně pozval. 
V lednu pořádá svůj ples Myslivecké 
sdružení Dolina Rožnov – Hustířany. 
Myslivci pro vás budou mít jistě připra-
venou i tombolu se zajímavými cenami.
Hasičský ples se koná na začátku úno-
ra v místní sokolovně a součástí plesu 
bude také tombola o ceny včetně tra-
dičního prodeje zákusků.
Začátkem března pak zveme do naší so-
kolovny všechny děti nejen z naší obce, 
ale i širokého okolí na dětský karneval. 
Od 14 hodin pro ně bude připravena zá-
bava v podobě různých soutěží či hudby 
k tanci a dovádění.
Pro příští rok jsou v plánu i další tradiční 
akce, mezi které patří Závod v požárnic-
ké všestrannosti, Pálení čarodějnic, Ha-
sičská soutěž, apod.
Aby to v letních měsících nebylo jen 
o sportu a hasičích, chtěli bychom příští 
rok zkusit také něco nového a pokusit 
se třeba o letní kino v prostorech ven-
kovního hřiště.
Doufám, že se všechny plány podaří zre-
alizovat, a budeme se těšit, že se s vámi 
setkáme alespoň na některé z nich.

Filip Andrejs , 1. místostarosta obce

V sobotu 12. listopadu bylo za pomo-
ci členů SDH a dalších dobrovolníků 
z  řad občanů obce Rožnov vysázeno 
90 topolů vlašských „Italica“ podél po-
toka Jordán. Jednalo se o výsadbu chy-
bějících topolů. Stávající vzrostlé topo-
ly byly vysázeny v 70. letech minulého 
stolení a jsou tedy cca 60 let staré. Cí-
lem výsadby stromů je omezení šíření 
hluku přicházejícího od nové dálnice. 
Akce byla podpořena 100% dotací na 
veškerý materiál z Národního progra-
mu Životního prostředí. Dotace je za-
měřena na zlepšení životního prostře-
dí v  obcích, prostřednictvím podpory 
individuálních projektů se zapojením 
veřejnosti a je určena hlavně na výsad-
bu listnatých stromů. Akce byla rozdě-
lena na 2 etapy: 1. etapa výsadby byla 
organizována obcí Rožnov a 2.  etapa 
byla zajišťována Sborem dobrovol-
ných hasičů Rožnov. Všem zúčastně-
ným děkujeme za pomoc.
V sobotu 26. listopadu jsme opět po 
třech letech rozsvítili vánoční stromy 
v naší obci. U hlavního vánočního stro-
mu před obecním úřadem nám zazpí-
valy koledy děti ze Základní umělecké 
školy v Jaroměři. Občerstvení bylo jako 
obvykle bohaté. Nechyběla ani tra-
diční předvánoční prodejní výstavka. 
Setkání se velice vydařilo a děkujeme 
všem, kdo pomohli s organizací akce. 
Po zániku původní realizační firmy 
Matex Hradec Králové a po jednáních 
s investorem ČEZ Distribuce získala 
obec Rožnov příslib, že nebude muset 

Do nového roku přejeme všem našim 
občanům hlavně pevné zdraví a mno-
ho osobních i pracovních úspěchů 
a spokojenosti.

Zbyněk Procházka, starosta obce

Kultura  
a sport v obci

Informace 
z úřadu

Přání do 
nového roku

10. 2. 2023 / 20 h / Hostinec „U Střelce“ 
Hasičský ples 
 
18. 2. 2023 / 14 h / Hostinec „U Střelce“
Dětský maškarní bál

Kalendář akcí

Proběhlé akce

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

Turnaj ve stolním tenise
V sobotu 12. listopadu proběhl na sále 
místního hostince „U Střelce“ turnaj ve 
stolním tenise. Letošní účast byla hoj-
ná a o vítězství zabojovalo 17 účastní-
ků. Po dramatických bitvách, kde při-
hlížející sledovali krásné výměny, se 
z vítězství v  turnaji radoval Dominik 
Staffa.

Vázání adventních věnců
Další akcí, předcházející první advent-
ní neděli, bylo v sobotu 26. listopadu 
vázání adventních věnců. Sál se nám 

uhradit ze svého rozpočtu cca 1 milion 
korun za dokončení asfaltových povr-
chů místních komunikací po výstavbě 
elektrických rozvodů v Rožnově. K do-
končení asfaltových povrchů se zavá-
zala firma Energomontáže Votroubek, 
s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, která 
byla původním vysoutěžitelem zakáz-
ky. Asfaltové povrchy by měly být do-
končeny na jaře 2023. 

Zbyněk Procházka, starosta obce

Inzerce

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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z úkolů na skautský čekatelský kurz. 
Jednalo se o vyčištění plochy před au-
tobusovou zastávkou u točny: odstra-
nění prorůstajících rostlin a mechu. 
Dále pak o úklid odpadků, kamínků 
a spadaného listí. Mnohokrát děkuje-
me za nezištnou pomoc.

Úřad na sociálních sítích
Naše obec má facebookovou stránku, 
kam píšeme o veškerém dění v  obci, 
plánované akce a sdílíme fotky z již 
proběhlých akcí. Stránku najdete pod 
názvem „Lužany nad Trotinou“. 

26. 12. 2022 / od 13 h / Vánoční tur-
naj v pingpongu a šipkách
Přihlásit se na jednotlivé sportovní 
disciplíny musí zájemci do 23. prosin-
ce přímo u starosty. 

17. 2. 2023 / Ples FC Libotov

11. 3. 2023 / Den žen

22. 4. 2023 / Den seniorů

20. 5. 2023 / Volejbalový turnaj

Kalendář akcí

Zprávy z obce

Proběhlé akce

Obecní investice v roce 2022 
Před koncem roku se ještě snažíme 
stihnout dokončit všechny započaté 
investiční akce. Jak jste si již jistě stihli 
všimnout, bylo dokončeno nové dět-
ské hřiště u fotbalového areálu. Kro-
mě herních prvků pro děti, bylo hřiště 
doplněno i o workout posilovací prvky 
a dva prvky pro cvičení seniorů. Celko-
vá cena akce byla 775.000 Kč, z čehož 
80 % podpořilo dotací MMR. Dále byly 
nakoupeny 2 nové autobusové zastáv-
ky – k parku a do malého Libotova – 
v celkové hodnotě 172.000 Kč. A roz-
hodli jsme se pokusit se ještě před 
koncem roku stihnout doplnit další 
body veřejného osvětlení v celkové 
ceně 311.000 Kč. Jedná se o 9 ks so-
lárních lamp i se sloupy. Nebude tedy 
třeba přivádět k novým bodům el. ve-
dení a nemusí nás trápit ani spotře-
ba elektřiny. Jednotlivé lampy budou 
tzv. chytré, protože budou svítit jen 
na 10 % výkonu a až ve chvíli, kdy za-
znamenají pohyb, tak intenzitu svícení 
zesílí. Sice s půlročním zpožděním, ale 
přeci dorazila na začátku prosince dal-
ší větší investice – mulčovač Goliath 
4x4, který se v nové sezóně již bude 
starat o zelené plochy v majetku obce, 
ale počítá se i s možností pronájmu 
na soukromé pozemky. Pořizovací 
cena při objednávce na jaře 2022 byla 
269.000 Kč. A nesmím opomenout ani 
rozběhlou rekonstrukci MŠ, jejíž hlavní 
část sice proběhne až přespříští letní 
prázdniny, ale již letos jsme stihli pro-
investovat zhruba 0,5 mil. Kč na nákup 
nové krytiny a opravu střechy. Celkem 
se akce vyšplhá na cca 4 mil. Kč, z če-
hož asi 70 % pokryje dotace MMR.

Obnova alejí okolo obce
Na počátku listopadu proběhla v ale-
jích směrem na Dvůr Králové a Hři-
bojedy společná komunitní výsadba 
nových stromů. Celkem bylo 16 dob-
rovolníky během odpoledne vysázeno 
80 třešní a 50 jabloní. Celá akce, v hod-
notě 150 tis., Kč byla hrazena z  roz-
počtu nadace ČEZ. Všem zúčastněným 
dobrovolníkům, kterým není lhostej-
né životní prostředí, ani prostředí naší 
obce, mnohokrát děkujeme.

Nová zelená úsporám light
Rád bych touto cestou upozornil pře-
devším seniory, že od 9. ledna 2023 
bude možné žádat o až 100% dotaci 
do výše max. 150.000 Kč na různé typy 
zateplení vašich domů nebo případ-
ně výměny oken a dveří. Žadatelem 
mohou být domácnosti, pobírající sta-
robní nebo invalidní důchod 3. stupně 
nebo pobírající příspěvek na bydlení. 
V případě zájmu neváhejte kontaktovat 
starostu nebo jednoho z místostarostů 
a my vám s žádostí rádi pomůžeme. 
Závěrem mi dovolte, abych, vám do 
roku 2023 popřál především pevné 
zdraví, lásku a spokojenost a aby ten 
nadcházející rok byl pro vás a vaše 
blízké zase o něco lepší, než ten, co 
nám právě končí. 

Filip Kraus, starosta obce

Rozsvícení vánočního stromu
V sobotu 26. listopadu proběhla v Li-
botově jedna z posledních akcí roku 
2022 – Slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu. Akce proběhla v areálu fotba-
lového hřiště, kde byl krásný, šestimet-
rový ozdobený strom zasazen na okraj 
fotbalového hřiště. Strom byl věnován 
rodinou Novotných z Libotova, kterým 
tímto velmi děkujeme. Akci provázel 
bohatý doprovodný program, který za-
hájily svým vystoupením děti z MŠ Libo-
tov. Následně proběhlo samotné roz-
svícení s ohňostrojem a potom se akce 
přesunula do vytopené pergoly, kde 
vystoupilo kytarové trio Standa Mareš, 
Olda Jakl a Víťa Černý, a postarali se tak 
o zábavu na dalších několik hodin. Do-
provodnou akcí rozsvěcení byla soutěž 
o nejhezčí vánoční stromek. Sešla se 
řada zajímavých exemplářů, které tak 
doplnili velký libotovský vánoční strom. 
Hlavní cenou soutěže bylo rodinné fo-
cení od známé fotografky celebrit Jany 
Pechlátové z Libotova. Fotografie z celé 
akce, soutěže i jednotlivé pořadí nalez-
nete na facebookovém profilu obce.

Čertovská stezka

Předposlední a velmi vydařenou akci 
v obci pro vás připravily zaměstnanky-
ně MŠ Libotov. Byla jí čertovská stez-
ka, která proběhla v neděli 4. prosin-
ce. Zhruba stovka malých návštěvníků 
a  jejich rodiče absolvovali tajemnou 
stezku, během které navštěvovali jed-
notlivá stanoviště s čerty a pekelnými 
úkoly. Po absolvování stezky měly děti 
možnost zahřát se v pergole palačin-

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

kou nebo opečeným buřtem. Děkuje-
me všem organizátorům i zúčastně-
ným a už se společně těšíme na další, 
tentokrát velikonoční stezku. 

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

Veřejný prostor jako skautský úkol
Slečna Aglája Okurková oslovila obec-
ní úřad, zda by si mohla splnit jeden 

Vánoční nálada do domu se vkrádá,
štěstí a lásku do srdcí vkládá.
Ať vás vždy provází na každém kroku
přes celé Vánoce i během roku.

Jitka Andrlová, OÚ Lužany

Dlabání dýní 
V sobotu 5. listopadu jsme pro děti 
zorganizovali dlabání dýní. Děti si ro-
zebraly připravené dýně a rychle se 
pustily s pomocí svých rodičů do dla-
bání. Bylo vidět, že tato činnost je vel-
mi baví. Po dlabání dýní následovaly 
hry a taneční zábava pro děti a do-
spělí měli volnou zábavu. Pro všechny 
zúčastněné bylo připraveno malé ob-
čerstvení. 

Zprávy z obce
Přání

Proběhlé akce

Rozsvícení vánočního stromu 
V sobotu 26. listopadu dopoledne jsme 
si svépomocí ozdobili vánoční strom. 
To se nám podařilo jen díky SDH v Ra-
čicích nad Trotinou, který nám zapůj-
čil „Máňu“ – výsuvný žebřík, abychom 
mohli tento vysoký strom ozdobit. Ko-
lem 17.  hodiny, jsme strom společně 
rozsvítili, zazpívali si koledy, ochutnali 
cukroví, a společně tak zahájili advent. 
Tímto bychom rádi poděkovali zmíně-
ným hasičům, místním obyvatelům, kte-
ří nám napekli cukroví, zpěvákům z Ží-
želevsi, že k nám přijeli zazpívat a všem 
zpěváčkům z  obce a  jejich doprovodu 
na hudební nástroje. Také chceme po-
děkovat všem ostatním, kteří se podíleli 
na organizaci celé akce, protože hlavně 
díky nim se podařilo strom rozsvítit. Dů-
ležité je ale zmínit, že děkujeme také na-
šim občanům, že se sešli v tak hojném 
počtu a pomohli nám vytvořit krásnou 
atmosféru v předvánočním čase. 

Mikulášská nadílka 
V pondělí 5. prosince jsme připravili 
pro děti Mikulášskou nadílku, kterou 
jim přišel osobně předat Mikuláš, čert 
a anděl. Bylo to šťastné shledání. 

Kateřina Grande, zastupitelka obce

Volby
Po volbách začalo pracovat nové 
obecní zastupitelstvo, u nás v obci 
opět v devítičlenném složení: Litíč je 
zastoupena šesti členy a Nouzov tře-
mi. Volební účast byla 46,85 %. Jmé-
nem všech zastupitelů chci poděkovat 
všem voličům za projevenou důvěru.

Ohlédnutí za kulturními akcemi
V neděli 9. října proběhla za sluneč-
ného a opět bezvětrného počasí dra-
kiáda na biokoridoru. Drakům se sice 

moc létat nechtělo, ale odměnou 
všem zúčastněným byl krásný výhled 
na podzimní krajinu. 
Na státní svátek 28. října se konalo 
Setkání u kapličky v Nouzově. Občané 
se zde mohli dozvědět něco z histo-
rie Nouzova, zároveň byl představen 
nově zrestaurovaný pomník padlým 
v 1. sv. válce. Po setmění se konal lam-
pionový průvod, který prošel Nouzo-
vem a končil v Litíči u lesní stezky.     

                
První adventní neděli jsme zaháji-
li rozsvícením vánočních stromečků, 
kaplička v Nouzově dostala nově také 
vánoční světelnou výzdobu. Zároveň 
s rozsvícením se konala u obecního 
úřadu i Mikulášská nadílka, na zahřátí 
se podával punč ve verzi pro dospělé 
a pro děti. Program pokračoval u bet-
léma, který se letos rozšířil o sovu. 
O  kulturní program se postaraly děti 
z kroužku hry na flétnu. 
 

24. 12. 2022 / od 22 h / kostel Nejsvětěj-
ší Trojice v Litíči
Půlnoční v kostele

leden 2023 / kostel Nejsvětější Trojice 
v Litíči, kaplička v Nouzově
Tříkrálová sbírka
Přesný termín bude upřesněn.

Kalendář akcí 

Dění v obci

LITÍČ

Obecní úřad Litíč
Starosta: Lenka Mužíková
Adresa: Litíč 50, 544 01 Litíč
Telefon: 603 879 221 (starostka)
E-mail: litic@litic.cz
www.litic.cz

Úřední hodiny
St: 9:00–11:00 h, 15:00–17:00 h
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repor táže
promovidea
ž ivé přenosy

Tvorba videí a jejich
medializace v regionu

Termíny a objednávky:

732 521 835

Inzerce

Máme zde závěr roku, proto si dovo-
lím pozvat všechny občany na tradiční 
„Půlnoční“ do našeho kostela, která se 
koná 24. prosince od 22 hodin. Přijďte 
si zazpívat koledy a setkat se sousedy!
Přeji všem krásné vánoční svátky 
a  v  roce 2023 hodně zdraví, štěstí 
a pohody. 

Lenka Mužíková
starostka obce


