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MIKROREGIONU HUSTÍŘANKA – DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ léto 2020

Finance v době 
pokoronavirové
Kromě významného poklesu ve 
financování obce Dubenec po ko-
ronavirové karanténě, zapříčině-
ného poklesem výběru sdílených 
daní, bylo vládou a parlamentem 
rozhodnuto o tom, že kompenza-
ce pro OSVČ a společníky malých 
firem s ručením omezeným bude 
vyplácena z  daně z příjmu fyzic-
kých osob ze závislé činnosti. 
V  případě obce Dubenec budou 
celkové příjmy v roce 2020 sníže-
ny o 28,45 %, což činí 3.388.195 Kč 
z celkového plánovaného rozpoč-
tu, který ministerstvo financí pro 
rok 2020 predikovalo celkovou 
částkou 11.908.508  Kč. Při se-
stavování rozpočtu obce pro rok 
2020 jsme již v roce 2019 předpo-
kládali 10–12% pokles ve finan-
cování obcí. Náš rozpočet uvažo-
val s příjmem ze sdílených daní 
ve výši 10.166.990  Kč, konečný 
schodek bude tedy 2.381.701 Kč. 
Částka 3.388.195 Kč přibližně od-
povídá provozním prostředkům 
na základní a mateřskou školu, 
jednotku hasičů a kulturní akce 
v celém roce. Je nutné připome-
nout, že se zde počítá s daněmi, 
které ještě nebyly vybrány!
Premiér přislíbil kompenzovat 
obcím výpadek financí částkou 
1.200 Kč na jednoho občana s tr-
valým bydlištěm v obci, v přípa-
dě Dubence se jedná o  částku 
780.000 Kč. Doufáme, že vláda 
splní, co slíbila, a příspěvek bude 
schválen. Dopady na financování 
obcí budou tak alespoň částečně 
kompenzovány.
Daňové zatížení v České repub-
lice patří k jednomu z největších 
v celé Evropské unii. Na všech 
daních, které se v ČR vyberou, 
si stát ponechá 69,21 %, obcím 
náleží 21,96 %, krajům 6,89 %. 
Stát je tedy pěkně nenasytný 
bumbrlíček, který spotřebuje 
2/3 všeho, co vybere. Schválený 
rozpočet státu na tento rok byl 
1.428,219 mld. Kč, nyní po korek-
ci to je 1000,5 mld. korun. Stát-
ní správa předpokládá příjem 
692,4  mld. Kč, obce 219,7  mld. 
Kč, kraje 69 mld. Právě na kra-
je přitom stát přesunul starost 
o  všechny silnice II. a III. třídy. 
Někdy si říkám, kde všechny ty 
státní peníze končí… 

Jaroslav Huňat
předseda
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učíme firmy a spolky být vidět v regionu.
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O projektu a jeho průběhu jsem psala 
již v minulém čísle našeho zpravoda-
je. Všichni jsme se těšili na další stá-
že a školení, které by úspěšně projekt 
ukončily. Nečekaně do našeho progra-
mu vstoupila zmiňovaná koronavirová 
pandemie, která nás všechny zaskočila.
V tak nelehké době jako by se zastavil 
svět. Každý tuto situaci vnímal po svém. 
Někdo propadl hysterii, další sledoval 
situaci s klidnou hlavou a jiný využil na-
řízeného volna k rozvoji své osobnosti. 
Myslím si, že konkrétně u vás, starostů, 
se tyto pocity změnily ve strach o své 
spoluobčany. Spojili jste své síly a své 
organizační schopnosti v jejich ochra-
nu. Od naší vlády moc pomoci nepřišlo, 
museli jsme si proto všichni pomoci na-
vzájem. Jak je o českém národu známo, 
jsou to lidé se zlatými ručičkami a chu-
tí pracovat. Dali jste hlavy dohromady 
a začali si ochranné pomůcky vyrábět 
sami. I já sama se zapojila do tohoto 
dění a v prvním týdnu šila roušky spo-
lečně s děvčaty od nás ze vsi. Bylo ne-
uvěřitelné sledovat sílu národa. Kromě 
šití roušek, které bohužel v našem státě 
v tu dobu nebyly, vznikla spousta růz-
ných nápadů, jak vytvořit štíty, ochran-
né masky či filtry. V  každém z nás se 
probudilo vlastenectví, které má každý 
v svém srdci. Byl to zázrak, jak jsme si 
všichni pomáhali. Prožívala jsem tuto 
nelehkou dobu s vámi. Byli jsme v kon-
taktu a předávali jsme si různé rady, 
tipy a nápady. Sociální sítě byly velkým 
pomocníkem. Vznikly různé stránky 
se střihy na roušky nebo místy, kde se 
dala sehnat spousta věcí potřebných 
k jejich výrobě (látky, nitě, stuhy, gumy 
a apod.). Zapojili se všichni – ženy, 
muži, mladý, starý i ti nejstarší. Vznikla 
spousta míst, kde se roušky vydávaly. 
Vyrostly různé stromy tzv. rouškovníky, 
na kterých si mohli občané sami roušku 
zdarma vzít a ochránit se v té nejhorší 
době. Někteří jste je obyvatelům rozvá-
želi společně s dezinfekcí sami.
Všem patří můj velký obdiv. Pro některé 
to byla zkouška, zda jste schopni v tak 
náročné době své obyvatele dobře 
ochránit. Ještě jednou velké díky všem 
starostům, místostarostům a vůbec ce-
lému vedení obcí, že jste to vše zvládli 
na jedničku.
Náš projekt byl prodloužen do konce 
září 2020. Společně se zástupci obcí 
probíhá u některých příprava i samot-
ná tvorba strategických plánů obcí 
v Mikroregionu. Chystají se další, avšak 
zároveň poslední semináře a stáže.
Co nás čeká:
Posunuté termíny školení vzhledem 
k situaci s koronavirem proběhly nebo 
proběhnou na téma:
• Vedení úřední desky (Dubenc)
• Kronikář a vedení obecní kroniky  

(Dubenc)

Zvýšení profesionality obcí Mikroregionu

Když můžu, pomůžu! 
Poskytnutí první pomoci je zákonem 
daná, ale především morální povinnost 
každého z nás. A ruku na srdce, kdo 
z nás si teď může říct, že by dokázal po-
moct třeba člověku, který přímo před 
námi zkolabuje? Zkusme to rovnou, 
pěkně „zvostra“, a řekněme si něco k re-
suscitaci dospělého člověka.

První pomoc pro dospělého
Nejčastější příčinou bezvědomí u  do-
spělých lidí bývá zástava krevního obě-
hu. Nám může sice být jedno, proč k ní 
došlo, ale musíme vědět, jak si poradit. 
Za prvé, zkuste toho člověka oslovit, pří-
padně s ním zatřást... Nic? Jsem sám? 
Nečekám a volám 155. Další instrukce 
už přijdou z úst zkušené operátorky. Je 
nás víc? Tím líp, dva jsou lepší než jeden, 
ale hlouček lidí okolo taky není to pravý 
ořechový. Pak je lepší říct: „Hele Lojzo, 
volej záchranku, hned,“ a mezitím se vě-
novat bezvědomému. Když nebude na 
zádech, tak ho na ně otoč, zakloň mu 
hlavu a zkontroluj, jestli dýchá. Pokud 
ano, máš z půlky vyhráno, ale pokud ne 
nebo třeba dýchá blbě (čti: chrčí nebo 
má dlouhé pauzy mezi nádechy, třeba 
jako kapr na suchu), je potřeba začít 
něco dělat. A jediný, co se po tobě chce, 
je, abys bezvědomému mačkal hrud-
ník zhruba uprostřed. Klekni si k němu 
z boku, spoj ruce a propni lokty. Všech-
nu práci odvedou ramena a záda. A teď 
přijde to těžší. Hrudník musíš mačkat 
100–120 krát za minutu, do hloubky 
zhruba 5–6 cm. Možná budou praskat 
žebra, ale to neřeš. To se prostě může 
stát, když to děláš pořádně. Zkus si v du-
chu zpívat „Rolničky, rolničky“ a mačkej 
do rytmu. Na začátku tě pohání vypla-
venej adrenalin, ale vyčerpat se můžeš 
fakt rychle, proto se pravidelně střídej-
te. Snažte se při výměně nedělat dlouhý 
pauzy v masírování hrudníku. Zbytečný 
prodlevy maří dobře odvedenou práci. 
I když se to píše snad skoro všude – do 
dospěláků nedýchejte! Záchranka při-
jede brzy a oni umí umělý dýchání líp. 
U dětí je to jiný příběh, ale o tom třeba 
příště. No a kdy skončit? Nejlépe, když 
se ten dotyčný probere, nebo když při-
jede záchranka. Ale taky když už nemů-

žete. To není ostuda, prostě jste udělali, 
co jste mohli. 

Chytrá aplikace na chytrém telefonu
Znáš aplikaci Záchranka? Pokud máš 
chytrej tydlifon, tak si ji stáhni. Blesko-
vě jsi ve spojení s dispečerem a ten ti 
se vším poradí. A když už jsme u těch 
chytrejch tydlifonů – jak si je všichni 
všemožně zamykáme...víme? Někdo na 
kód, někdo na gesto, někdo na otisk prs-
tu. Nechme si, prosím, někde na pozadí 
číslo na někoho blízkého, aby třeba zá-
chranář, doktor, nebo ségra, co se bude 
pokoušet do telefonu dostat, mohli 
snadno najít kontakt na ty, co o nás mají 
strach.

AED – přistroj pro srdíčko
No a na závěr ještě něco o AED (Automa-
tický Externí Defibrilátor). To je přístroj, 
co pozná arytmie, při kterých je potře-
ba dát srdíčku elektrickej výboj, aby se 
vzpamatovalo a dělalo zase zpátky to, co 
má. A taky je to přístroj pořádně chytrý. 
Poradí ti, co máš dělat. A ona je to v tom 
všem stresu funkce k nezaplacení. Jsou 
ve velkých nákupních centrech, na leti-
štích, vozí ho v autě i policisté. Když uvi-
díš piktogram srdíčka s bleskem na ze-
leným pozadí a někde u něj poznámku 
AED, tak ho tam nejspíš mají. Koukej ko-
lem sebe. Čistě pro případ, že ho budeš 
někdy potřebovat. Měj na paměti, že je 
lepší udělat alespoň něco, než nedělat 
nic. Zkus nepanikařit. Vždyť jde o život. 

Petra Tomášková

Poznámka
Co se týče první pomoci, obec Dubenec 
zvažuje nákup AED pro naši jednotku 
SDH + některé vyškolené občany obce. 
Vím, že tato služba již existuje v Doubra-
vici, kde jsou místní pejskaři vedení jako 
„the first responder“, tedy že jsou stá-
le na telefonu a kdykoli mohou vyrazit 
k postiženému srdeční zástavou. Obec 
Dubenec v minulosti schvalovala dar 
na pořízení AED pro first responder 
Doubravice.

Jaroslav Huňat
starosta obce Dubenec

• Pro účetní ještě 2 školení: novinky 
v 2020 (Dubenc)

• Stáž MAS Hradecký venkov 
• Stáž energeticky soběstačné obce
Přeji všem krásné klidné léto. Doufám, 
že nás všechny situace předchozích 
měsíců změnila: je potřeba začít pře-
mýšlet, vážit si věcí kolem sebe a  být 
vděční za zdraví. Pomáhejme si i nadále 
v každé situaci. Přeji vám, aby se do va-
šich obcí vrátil kulturní ruch a léto jste 

mohli prožít tak, jako to bylo v minulých 
letech. 
Opatrujte se a mějte se rádi.
Název projektu: Zvýšení profesio-
nality obcí Mikroregionu Hustířanka 
formou plánů strategického rozvoje  
a zvýšením kvalifikace zástupců obcí 
Reg. číslo:
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007366

Ilona Čepelková
metodik DSO Hustířanka

Příměstské tábory Dvorek

27. - 31. července 2020 
10. - 14. srpna 2020 

Více informací a podmínky přihlášení na: 
www.zabavdite.cz 

Týden s deskovými i venkovními hrami  pro
herní nováčky i  zkušené hráče (3 skupiny).

 

Věk: 3 až 15 let

mediální partner

Cena: 850 Kč

MODERNÍ DESKOVÉ HRY
ve Dvoře Králové n. L.
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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

Pokaždé, když jsem dostala příleži-
tost napsat krátký sloupek o kultur-
ním dění v Dubenci, s radostí jsem 
se vracela v čase a prožívala znovu 
akce, které se u nás ve vsi konaly, 
a současně s tím se těšila na událos-
ti, které nás teprve čekaly. Tentokrát 
je to ale jinak … Stalo se moc, ale při-
tom se nedělo nic.  
S vděčností si znovu připomínám 
dětský karneval, který jsme tu stihli 
za pět minut dvanáct, poněvadž o tý-
den později už jsme si ani ruku nepo-
dali. Do slova a do písmene. Člověk, 
aby nejdřív sháněl zdroj, který chr-
lil roušky jak na běžícím páse (díky 
neskutečné těm, kteří dobrovolně 
a bez nároku na jakoukoliv odměnu 
podpořili, přičemž se zdaleka nejed-
ná jen o obyvatele místní. Ba naopak 
šikovné ruce patří švadlenkám pře-
spolním, které zásobovaly nejen Du-
benecko, ale daleko širší region), pak 
se řešil akutní nedostatek dezinfekce 
atd. … Nová situace nás postavila do 
role studentů, studenty do rolí dětí, 
které nesmí do školy, kantoři se chtíc 
nechtíc museli stát „ajťáky“ a obcho-
dům stouply tržby za notebooky (do-

Jaro bylo hodně zvláštní. Od 12. břez-
na do 17. května 2020 jsme se museli 
smířit s výrazným omezením našich 
práv a svobod. Po velmi dlouhé době 
byl v České republice vyhlášen nouzo-
vý stav – důvodem byla ochrana oby-
vatelstva České republik před velmi 
nakažlivým virem, který byl pojmeno-
ván Covid-19. Dovolte mi sdělit vám 
svým pohledem, co obec v této době 
musela vykonávat. 
Pro starostu a zaměstnance obce zna-
menalo vyhlášení nouzového stavu 
hned na počátku pečlivé čtení a zveřej-
ňování vládních nařízení a hlavně oka-
mžitě řešení všech problémů občanů, 
které byly s nařízeními vlády spojeny. 
K samotným nařízením vlády asi takto: 
často nebylo jednoduché jim porozu-
mět, většinou byl dokument napsán 
záhadnou „úředničinou“ a tu bylo nut-
né přeložit do srozumitelného jazy-
ka. Zveřejnění dokumentu bylo často 
k ničemu, nedal se jednoduše chápat 
a  někdy byl dokument i v rozporu 
s  tím, co bylo na tiskové konferenci 
jednotlivými představiteli vlády sdě-
leno. Výborné byly materiály krajské-
ho úřadu nebo oborových organizací 
jako je Sdružení místních samospráv, 
nebo Svaz měst a obcí, které byly jed-
noduché, stručné a věcně správné. 
O tom, že nám písemné zprávy nebyly 
doručovány obvyklou cestou datových 
schránek, ale běžnými e-maily, a větši-
nou tak den až dva po vyhlášení naří-
zení na tiskových konferencích, nemá 
smysl rozebírat. Myslím, že zásadní 
chybou bylo pozdní sestavení ústřed-
ního krizového štábu. Od doby, kdy 
Ústřední krizový štáb začal fungovat, 
se výrazně zlepšila i komunikace a ve 
velkém byl použit tzv. KOPIS (Krajské 
Operační Informační Středisko) a sta-
rostům bylo elektronické doručení 

každého důležitého dokumentu ozná-
meno na mobilní telefon sms zprávou.  
V praxi obec začala, jako všude jin-
de, shánět ochranné pomůcky, pře-
devším jednorázové ústenky, textilní 
roušky a  dezinfekci. Je nutné sdělit, 
že z milionů dodaných čínských rou-
šek se k nám nedostala žádná. Musím 
vyzdvihnout práci krajského hejtman 
PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D., který za-
bezpečil mimořádnou dodávku prv-
ních jednorázových ústenek z USA, 
které jsme okamžitě rozvezli naším 
seniorům, zaměstnancům obce a jed-
notce dobrovolných hasičů. Bohužel 
roušek bylo žalostně málo, takže jsme 
museli v prvním rozvozu ústenek při-
stoupit k  tomu, že jsme sestavili se-
znam od nejstarších seniorů s trvalým 
bydlištěm v obci Dubenec. Další roušky 
se nám podařilo zajistit přes starostu 
Dvora Králové n. L. Ing. Jana Jarolíma, 
který nám dodal roušky z materiálu, 
který vyrobil výzkumný ústav textilní. 
Jednalo se o roušky z bavlny s nástři-
kem aktivního stříbra. Poděkovat mu-
sím paní Janě Karlové, která nám hned 
v počátku ušila a darovala 150 textil-
ních roušek. Poděkování patří i Farní 
charitě ve Dvoře Králové n.L., která 
svou chráněnou textilní dílnu přetvo-
řila na výrobní linku roušek a  rovněž 
nám bylo darováno 100 textilních rou-
šek. Poděkování patří i našim proda-
vačkám v Regionální prodejně, kde 
si mohli zákazníci roušky zdarma vy-
zvednout.
Samostatnou kapitolou bylo shánění 
dezinfekce Anticovid: nejprve obcím 
byl nabídnut odběr přímo ve skladech 
společnosti Čepro, po odeslání ob-
jednávky mi bylo oznámeno, že pro 
velký zájem nestíhají a máme vyčkat. 
Po třech dnech urgencí byla objednáv-
ka obce přesunuta na společnost DF 

Kultura v Dubenci

Zvláštní jaro 2020 v obci Dubenec

27. 6. 2020
51. ročník Dubeneckého poháru 

11. 7. 2020 / Jizerská hasičská liga
a Východočeská hasičská liga

Kalendář akcí

Inzerce

Za zavřenými dveřmi školy
Ve středu 11. 3. se uzavřely, dle naříze-
ní vlády ČR, za všemi dětmi dveře školy. 
Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci 
se museli nastalé situaci postavit čelem.
V naší škole došlo k rychlému proško-
lení pedagogů, aby byli schopni vzdě-
lávat žáky on-line. K on-line výuce v zá-
kladní škole jsme se rozhodli využívat 
MS Teams, což je vynikající komunikační 
kanál, kterým udržujeme všechny žáky 
v kontaktu navzájem i s učiteli. V dnešní 
době máme již pevně stanovený rozvrh 
on-line výuky. V mateřské škole zvoli-
ly paní učitelky na komunikaci s dětmi 
aplikaci WhatsApp. Všichni vyučující se 
do on-line výuky pustili s obrovským 
nasazením a za to jim patří moje veliké 
poděkování. 
I nepedagogickým pracovníkům patří 
obrovské poděkování. Pustili se do úkli-
du a dezinfekce celé školy, tříd, tělocvič-
ny, školní jídelny, kabinetů, knihovny, 
půdy, a nakonec při pěkných sluneč-
ných dnech zkrášlovali školní zahradu. 
Následně před nástupem žáků do školy 
upravili prostory tak, aby vyhovovaly po-
žadovaným hygienickým podmínkám. 
Zápisy do základní a mateřské školy 
byly tentokrát výjimečné, a to bez dětí 
a rodičů. Do základní školy nastoupí 14 
prvňáčků. Naše mateřská škola bude 
od nového školního roku otevírat druhé 
oddělení. Kapacitu mateřské školy nám 
nově schválili na 41 míst, a proto jsme 
mohli přijmout mnohem více dětí.
Od 11. 5. jsme pro žáky devátého roční-
ku zahájili přípravu na přijímací zkouš-
ky. Výuka probíhala v blocích MA, ČJ a AJ. 
Ve stejný den se znovu otevřel provoz 
naší mateřské školy v plném rozsahu.
Od 25. 5. po dlouhé pauze mohli přijít 
i žáci z 1. stupně. Této možnosti využilo 
60 žáků, pouze 18 žáků zůstalo doma. 
Na 2. stupni nadále pokračuje on-line 
výuka. Od 8. 6. mohou žáci z 2. stupně 
docházet do školy na konzultační a tříd-
nické hodiny. I přes tyto potíže budeme 
30. června předávat vysvědčení všem 
žákům naší školy. Devátý ročník bude 
mít slavnostní předávání vysvědčení na 
Obecním úřadu v Dubenci.
Ve čtvrtek 4. června nám situace dovoli-
la uspořádat setkání budoucích prvňáč-

ků a jejich rodičů. Paní učitelky připravi-
ly pro děti zajímavé hravé úkoly. Všem 
dětem se moc dařilo a těšíme se na ně.
Všechny naše žáky, děti i rodiče moc 
zdravíme a těšíme se na setkání 1. září. 
Snad bude situace mnohem lepší a bu-
deme se konečně moci společně potká-
vat a učit.

Mgr. Martina Jonešová 
ředitelka školy

Mat(emat)ika
Matematika – předmět, na který má-
lokdo rád vzpomíná. Je plný vzorečků, 
principů a zákonů, kterými by se měl 
každý řídit, aby dosáhl správného vý-
sledku.
Ale ve škole se našim žákům snažíme 
ukázat, že matematika má každého 
z nich naučit uvažovat, logicky přemýš-
let, orientovat se v prostoru a hlavně 
hledat cestu ke kýženému výsledku. 
A ne vždy se to podaří hned napoprvé.
Proto se během roku účastníme akcí 
a soutěží, které jsou zaměřené na růz-
né oblasti matematiky. V tomto školním 
roce jsme se celá škola zapojila do akce 
pořádané MAS Královédvorsko s  ná-
zvem Matematický boyard. Žáci plnili 
různé logické úlohy, aby získali kód ke 
klíčům a následně vyřešili tajenku. Z re-
akce žáků bylo vidět, že je to bavilo.
Ve spolupráci s rodiči jsme se již dru-
hým rokem zapojili do Logické olympi-
ády (účast dětí byla vyšší než předchozí 
rok a doufám, že příště to bude zase 
lepší). V této soutěži se děti seznámí 
s netradičními typy úloh a cvičení, zkusí 
si něco jiného a zjistí, co jim jde lépe a co 
naopak ne.
Těsně před vyhlášením karantény a ná-
slednou distanční výukou se druhý stu-
peň chopil nabídky zapojit se do soutěže 
zaměřené na finanční gramotnost „Roz-
počti si to!“. Žáci pracovali ve skupinách, 
plánovali, počítali, dohadovali se, co je 
pro jejich „rodinu“ nejlepší. Tato soutěž 
měla veliký úspěch. Podle dosavadních 
výsledků to vypadá, že postoupí jeden 
tým do celostátního kola, které se bude 
pravděpodobně konat až v září. Ale ne-
budeme raději předbíhat.
Při distanční výuce vyučujeme matema-
tiku on-line, kdy žákům vysvětlujeme 
a konzultujeme problémové úlohy. Díky 
zpětné vazbě víme, že si toho žáci i rodi-
če váží. Děkujeme!

Mgr. Romana Smíšková 
učitelka matematiky a fyziky

Zpravodajství ze školy
mněnka). Zpětně by se možná dalo 
i troufale říct, že se z protivného 
komára udělal velbloud, který brzy 
zhyne žízní, jenže ruku na srdce: po 
bitvě je každý generál a kdo ví, jak by 
to bývalo všechno dopadlo, kdyby 
žádná opatření nebyla. 
Ale zpátky k ne-kultuře, která ne-
-byla. Všechno se zastavilo, resp. 
zrušilo – nekonalo se ani divadelní 
představení spolku Erben z Miletína, 
nekonalo se pálení čarodějnic, trak-
toriáda, pouť a akce s ní spojené, 
nebyl hasičský a dětský den. „Díky“ 
zastavení a teprve nyní pozvolnému 
provozu divadel stále nevíme, kdy 
nás čeká zájezd do Prahy. Netušíme 
ani, jaké divadlo navštívíme a jakou 
hru uvidíme. Bude-li to vůbec ještě 
letos. Co ovšem v plánu je, tak zářijo-
vé akce, které chceme v rámci mož-
ností uskutečnit. Děti tak – doufejme 
– nepřijdou o Pohádkový les, muži 
o svůj Den mužů, který dost možná 
vytuníme a stane se z něj kapánek 
větší akce. Hasiči už během prázd-
nin začnou znovu bojovat o  tituly 
a obhajovat svoji zdatnost, v čase 
adventním už snad bez jakéhoko-
liv omezení přijde čert s Mikulášem 
bez roušky a dvoumetrové odstupy 
budou tabu. Tedy takové jsou naše 
výhledy. 
Jak to bude s kulturou v Dubenci ve 
skutečnosti, to se ještě uvidí, ale už 
jen ten fakt, že tu máme konečně 
otevřena naše oblíbená občerstvo-
vací místa, svědčí o tom, že se lidé 
chtějí znovu scházet, vidět se, klábo-
sit, bavit se, užít si … Každý si tu svou 
kulturu zatím tvoří sám a já pevně vě-
řím, že již brzy je v tom v rámci obce 
trochu podpoříme a že to tady zase 
tak hezky, po našem, rozjedeme.
Ať je brzy zase dobře a veselo, tedy 
tak, jak to máte/máme rádi!

Renata Derdová

partner, která získala oprávnění k  vý-
robě dezinfekce a po dvou dnech ko-
nečně první objednávka doputovala do 
Dubence. V technických službách byla 
dezinfekce stočená z velkých nádob do 
litrových PET lahví, opatřena polepem 
a hasiči ji postupně rozvezli do všech 
dubeneckých domácností. Zbylá dezin-
fekce byla okamžitě použita na ošetře-
ní venkovních prostor jako jsou auto-
busové zastávky, venkovní hřiště atd. 
Musím poděkovat a vyzdvihnout obě-
tavou práci všech mých spolupracov-
níků, jednotky dobrovolných hasičů, 
prodavaček v obchodě, zaměstnanců 
našich technických služeb. Všichni dob-
ře a rychle plnili své zadané úkoly. Díky.
Velké poděkování patří zaměstnan-
cům základní školy, mateřské školy 
a dětské skupiny. Základní škola vel-
mi rychle zahájila dálkovou výuku za 
použití moderních technologií. Děti 
mohly přes počítač komunikovat jak 
s učitelem, tak společně při výuce for-
mou videokonferencí. Dětská skupina 
zahájila svůj provoz již 4. 5. 2020, po 
týdnu ji následovala mateřská škola 
a byla zahájena výuka prvního stupně 
základní školy spolu s přípravou žáků 
devátých tříd na přijímací zkoušky na 
střední školy. 
Co dodat na závěr: namísto naší vlády, 
která jen nařizovala, jsme se o sebe 
nakonec nejlépe postarali sami. Naše 
nejbližší nadřazené organizace – měs-
to Dvůr Králové n.L. a Královehradec-
ký kraj nám pomohly rychle a efektiv-
ně. Jsem rád, že namísto paniky jsme 
všechny problémy zvládli vyřešit věcně 
a bez problémů. Když se ohlédnu za 
minulými třemi měsíci, mám radost, 
že jsme vše zvládli bez nakažených 
a obětí.

Jaroslav Huňat
starosta
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pohybovali po obci a na pracovištích, 
že to někdy vypadalo jako ze scénáře 
nějakého špatného filmu. Bohužel to 
nebyl film, ale realita. S nadějí vzhlíží-
me k tomu, aby se život nás všech po-
zvolna vracel k normálu. Všechny dů-
ležité informace najdete na webových 
stránkách obce. V tomto nouzovém 
stavu byly první získané roušky rozdá-
ny přednostně seniorům a v druhém 
kole všem ostatním občanům. Celkem 
bylo rozneseno přes 200 ks roušek, ať 
už jednorázových, či šitých látkových. 
Dále byla do všech domácností po-
skytnuta dezinfekce na ruce. Prostřed-
ky byly získány od Královéhradeckého 
kraje a přes MěÚ v Jaroměři Odborem 
obrany a  krize dále přerozdělovány 
do všech obcí ORP. MS ČČK obdržela 
šité roušky z  Oblastního spolku ČČK 
Náchod a v obci přispěla šitím roušek 
paní Hofmanová a paní Šnáblová.

Investice
I přes tyto těžkosti s pandemií se za-
čalo s rekonstrukcí budovy Obecního 
úřadu. Byly otlučeny veškeré omít-
ky, vybourány příčky, osazeny nové 
zárubně a začala se nahazovat nová 
omítka. V současné době se provádí 
montáž ústředního topení a elektroin-
stalace. V brzké době by se měla začít 
osazovat nová okna. 
Na dětské hřiště byl zakoupen nový 
herní prvek. Sestava je v provedení 
celokovové konstrukce v podobě čtyř 
věží, ze kterých se dá sklouznout, pro-
lézt tunelem nebo vyšplhat po sítích. 
Koncem května nám zakázku zrea-
lizovala firma Smítka v celkové výši 
186.000 Kč. Na hřišti nadále zůstává 
závěsná houpačka, sestava na lezení, 
průlezka Opičí dráha a dvě pružinová 
houpadla. Bývalý starý dřevěný hrad 
byl rozebrán, jelikož již dosloužil své-
mu účelu. Dětem přejeme, ať si herní 
prvky krásně užijí a doufáme, že nedo-
jde k jejich poničení.

Dále plánujeme pořídit na dětské hři-
ště nové lavičky a odpadkové koše, 
které budou umístěny i u autobusové 
zastávky a OÚ.

Stanislav Šnábl
místostarosta obce

VILANTICE
Obecní úřad Vilantice
Starostka: Dagmar Jarošová
Adresa: Vilantice 101,
54401 Dvůr Králové nad Labem
Telefon: +420 724 180 070
E-mail: ouvilantice@vilantice.cz
www.vilantice.cz

Úřední hodiny Po: 8–17 h
Po domluvě až do 18 h a kterýkoliv 
jiný den. Kancelář OÚ je v čp 36 (nad 
hostincem), poskytujeme výpisy 
CZECH-POINT (rejstříky, body řidičů), 
vidimace a legalizace (ověříme pod-
pis a dokumenty i o víkendu).

Knihovna Po: 17:00–18:00 h

V kalendáři zakroužkované datum 
s  termínem odevzdání příspěvku do 
dalšího mikroregionálního zpravodaje 
mne při otočení listu v kalendáři trochu 
vylekalo. Co napsat, vždyť se všechny 
plánované akce po dvanáctém březnu 
zrušily. Donutilo mne to ale k zamyšlení 
nad uplynutým časem, časem korona-
virovým. 
Po vyhlášení všech omezení si většina 
nás – starostů – uvědomila, že nejbliž-
ší pomocná ruka je na konci ramene 
každého z nás. Vše jsme zvládli sami, 
bez pomoci státu. Sehnali jsme roušky 
(výrobce v sousední obci) nejen pro své 
občany, ale i ostatní, kteří u nás dlou-
hodobě bydlí. Podařilo se nám přímo 
od českého výrobce zakoupit za slušný 
,,peníz“ dezinfekci a rozdat ji všem po-
třebným. Tři sta roušek a čtyři sta litrů 
dezinfekce obec Vilantice zakoupila ze 
svého rozpočtu hned po vyhlášení nou-
zového stavu. Evropská unie si může 
vzít vzor ze spolupráce starostů obcí 
v souvislosti z koronavirem: společně 
jsme si zajistili dopravu i objednávky, 
umíme se i podělit o tisícikusová balení 
nebo celé palety zboží. Zlepšili jsme se 
všichni v užívaní počítačové techniky, 
celý národ ví co je home office, umíme 
se zapojit do videokonference a využít 
další vymoženosti techniky.
Někde pracoval starosta se svými za-
stupiteli, někde se zapojili aktivní čle-
nové spolků a pomáhali, kde se dalo. Já 
musím poděkovat akční „chalupářce“ 
Gábině Hamplové s maminkou za ušití 
několika desítek roušek dodaných do 
naší „rouškové skříně“, kde byly po ce-
lou dobu volně k dispozici. 
Vůně dezinfekce prostoupila kanceláře, 
knihovnu i schodiště obecního úřadu. 
Zaměstnankyně obce dezinfikuje nejen 
budovu úřadu, ale i popelnice a také au-
tobusové zastávky a naše odpočinková 
sezení včetně odpadkových košů. Veš-
kerá opatření nám trochu komplikují 
provoz, ale „spolu to zvládneme“. Stačí 
jen trochu tolerance a před návštěvou 
úřadu si domluvit termín k jednání. 
Po počáteční smršti zpráv, začínající 
slovy jako nařízení, rozhodnutí, ome-
zení, usnesení, stanovisko a změna zá-
kona, jsme si po měsíci přečetli, že na 
roušky darované občanům nemusím 
psát darovací smlouvu a jak je zaúčto-
vat. Všichni trochu otupěli a uvědomili 
si, že život musí jít dál. Proto se i po ce-
lou dobu nouzového stavu v obcích při-
pravují další projekty. U nás například 
je to projekt na chodníky, opravujeme 
hasičskou zbrojnici a zvonici na Chotě-
borkách, rekonstruujeme dětské hřiště 
a sportoviště za tři sta tisíc korun. 

1. 8. 2020 / 18:00 h / Hudební léto na 
Chotěborkách – Zahajovací koncert
Východočeský žesťový kvartet 
(V. A. Michna / P. J. Vejvanovský / 
J. S. Bach). Mši svatou v 17 hodin slouží 
Mgr. Ing. Zdeněk Novák.

15. 8. 2020 / 18:00 h / Hudební léto na 
Chotěborkách – Pouťový koncert
TRIO (Beethoven / W. A. Mozart / 
L. W. Beethoven). 
Mši svatou v 17 hodin slouží
Mons. ICLic. Mgr. Ing. Pavel Boukal.

22. 8. 2020 / 18:00 h / Hudební léto na 
Chotěborkách – Koncert na faře
Spring duo: Slávka Pěchočová – 
Petr Verner (L. W. Beethoven / A. Dvo-
řák / J. Suk). Mši svatou v 17 hodin slou-
ží Mons. ICLic. Mgr. Ing. Pavel Boukal.

29. 8. 2020 / 18:00 h / Hudební léto na 
Chotěborkách – Závěrečný koncert 
věnovaný 100. výročí narození bis-
kupa Karla Otčenáška
CANTORES CANTANT Václav Uhlíř / 
varhany, Jakub Hrubý / sbormistr, 
J. Strejc – Missa Lux et origo a další. 
Mši svatou v 17 hodin slouží generální 
vikář Mons. Mgr. Jan Paseka.

Zveme všechny milovníky hudby na 
26. ročník Hudebního léta na Chotě-
borkách, který bude probíhat v měsíci 
srpnu v omezeném rozsahu z důvodů 
spojených s pandemií Covid-19.
Dramaturgicky jsme letošní ročník pů-
vodně koncipovali jako připomenutí 
významných osobností našeho kraje 
a hudebního života vůbec.
Všechny koncerty, mimo koncertu na 
faře, se odehrají v místním kostele Na-
nebevzetí Panny Marie.
V měsíci srpnu uvedeme 4 koncerty, 
které dramaturgicky kopírují původ-
ně připravený festival. Můžete se těšit 
na skvělé interprety, kteří vám zahrají 
hudbu skvělých skladatelů.
Významné výročí oslaví Božena Něm-
cová, na kterou vzpomene při zaha-
jovacím koncertě, Další významné 
výročí si připomeneme pouťovým 
koncertem, kdy vzpomene na hudeb-
ního génia L. W. Beethovena.
Závěrečný koncert festivalu vzpome-
ne na biskupa Karla Otčenáška. Tento 
častý návštěvník našeho festivalu by se 
v letošním roce dožil 100 let. Ve spoje-
ní s hudbou katedrálního varhaníka Ji-

Slovo starostky

Kalendář akcí

Hudební léto 
na Chotěbor-
kách

Všichni se již také těšíme, že se sejdeme 
a společně se pobavíme. Zřejmě první 
příležitost po dlouhé době budeme mít 
v sobotu 5. září 2020, kdy bude pořá-
dat hasičský spolek další ročník turnaje 
Volejbalová čtyřka. Zároveň slavnostně 
otevřeme dětské hřiště a sportoviště.
Společně s rybáři, kteří mají pronajatý 
rybník, hledáme také vhodný termín 
pro veřejné rybářské závody bez hygie-
nických a dalších omezení.
V několika posledních dnech řeší všech-
ny obce propad v daňových příjmech 
a  to, že nám stát sebere podstatnou 
část našich příjmů kvůli proplácení 
kompenzačního bonusu podnikate-
lům. Chápeme, že v současné situaci je 
pomoc státu firmám a podnikatelům 
zasaženým dopady šíření koronaviru 
nutná.  Předseda vlády prostřednictvím 
sociálních sítí vzkázal starostům, že stát 
vrátí obcím peníze formou navýšených 
dotací s nižším podílem povinného spo-
lufinancování. To však situaci neřeší, 
protože dotace je vypsaná například 
na cyklostezky, informační desky, hřiště 
u škol a podobné věci, které například 
naše obec nepotřebuje. My chceme 
třeba opravit obecní cesty a svoje další 
budovy, které vlastníme. Dochází tedy 
k tomu, že stát určuje, co se bude budo-
vat a podporovat, omezuje tím autono-
mii nás – místních samospráv. Navíc do-
taci musí někdo zpracovat, jsou k tomu 
potřeba různé posudky a studie a tím 
narůstají administrativní úkony a nákla-
dy. Rozpočet obce Vilantice na rok 2020 
byl původně schválen na 2.864.625 Kč. 
Obec Vilantice přijde asi o 600 tisíc ko-
run. Uvidíme, jaká bude skutečnost při 
účtování na konci kalendářního roku.
Řešíme také v obci problém s invaziv-
ním druhem živočicha. Na obecních 
pozemcích okolo velkého rybníka se 
usadila nutrie a vzhledem k tomu, že 
ji někteří obyvatelé obce krmí, tak se jí 
daří velmi dobře. Nutrie je zvíře, které 
když má dobré podmínky a vydatnou 
stravu, rychle pohlavně vyspívá a má 
velmi početné vrhy mláďat i několikrát 
do roka. Tento hlodavec však do naší 
krajiny nepatří a také nemá v našich 
podmínkách žádného přirozeného 
predátora. Od roku 2016 je i na evrop-
ském Seznamu invazivních nepůvod-
ních druhů. Nutrií (protože spadají pod 
invazní druhy) se týká novela zákona 
č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny, 
kterou teď ministerstvo životního pro-
středí chystá v souvislosti s již platným 
nařízením Evropské unie. Novela je teď 
ve vnitřním připomínkovém řízení, vlá-
da ji schválila v lednu 2020. Na likvida-
ci nutrií plošně se má finančně podílet 
stát a nejspíš také EU. Nutrie není na-
ším chráněným živočichem, ale je za-
řazena na seznamu 100 nejhorších in-
vazivních druhů podle Mezinárodního 
svazu ochrany přírody a to především 
kvůli poškozování mokřadních a  po-
břežních porostů. Podhrabává břehy 
a vytváří dlouhé nory, nastává eroze 
a vznikají břehové nátrže. Velmi ohro-
žující je jejich aktivita v případě rybní-
ků se sypanou hrází, jako je ta naše. 
Hráz mohou velmi rychle znehodnotit 
a dovést až do havarijního stavu. Není 
tedy žádoucí podporovat tento druh 
živočicha krmením. Na krmení necho-
dí jen nutrie, ale také potkani. Dalším 
závažným problémem je riziko spojené 
s řadou nákaz, například leptospiróza 
a salmonelóza. Nutrie může mít napří-
klad také svalovce, kterého přenášejí 
na divoká prasata. Z hygienických dů-
vodů je potřeba vyhnout se také kon-
taktu se zvířaty či kontaktu s jejich tru-
sem. V souvislosti s tímto problémem 
plně sdílím názor Davida Čípa, šéfa zá-
chranné stanice JARO Jaroměř:
„To, že jsou zvyklé na lidi, by mohlo 
usnadnit jejich odchyt. Ideální by totiž 
bylo nutrie odchytit a dát chovatelům, 
kteří o ně mají zájem.“
Prosím nekrmte nutrie. Krmením ne-
zodpovědní lidé pouze podporují jejich 
narůstající populaci.

 Dagmar Jarošová
 starostka

řího Strejce, který bohoslužby biskupa 
Otčenáška svou hudbou doprovázel, 
vzpomeneme také na výročí 10 let od 
smrti tohoto skladatele a varhaníka.
Již tradičně před každým koncertem 
bude sloužena v místním kostele mše 
svatá od 17. hodin. Vstupné na kon-
certy je 100 Kč, děti zdarma.

MgA. Jakub Hrubý

Inzerce

Kalendář akcí
18. 7. 2020 / od 14:00 h / Pohádková 
cestička
Organizuje TJ Sokol.

19. 7. 2020 / koupaliště Lanžov
Setkání seniorů
Hudba: Malá muzika Nauše Pepíka.
Pořádá mikroregion Hustířanka, zajistí 
dopravu autobusy.

Posvícenské posezení
Uskuteční se pro občany na konci 
prázdnin.

24. 10. 2020 / Zájezd do divadla Brod-
way v Praze - Muž se železnou maskou

Výlet do Harrachova
MS ČČK z důvodů koronavirových 
opatření přesouvá plánovaný výlet do 
Harrachova na podzimní termín. 

Setkání důchodců
OÚ bude pořádat „Setkání důchodců“ 
a opět spolu s občany Heřmanic a Za-
loňova. Společné setkání proběhlo už 
v loňském roce a mělo příznivý ohlas. 
Termín ještě není znám, akce se bude 
konat v místním pohostinství U Svobo-
dů.

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

Vážení spoluobčané, 
právě skončený květen završil již třetí 
měsíc koronavirové pandemie, která 
nejen nás, ale takřka celý svět paraly-
zovala a upoutala v našich domovech. 
Nařízení stíhalo nařízení, a tak jsme 
se vybaveni ochrannými rouškami 

Novinky z OÚ

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
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Rád bych se teď široce rozepsal o akcích 
a investicích v naší obci ve zbytku roku. 
Bohužel současná situace mnohé změ-
nila a nezbývá než doufat, že se podaří 
uskutečnit alespoň část z plánovaného. 
První akce, která nás čeká, je turnaj 
v  malé kopané, který proběhne po-
slední červnový víkend a kde je kapa-
cita týmu (20) již zcela naplněna. Vzhle-
dem k tomu, že máme přihlášené týmy 
i  z  vyšších fotbalových soutěží – např. 
1. ČFL, očekáváme velmi kvalitní fotbal 
a  dobrou podívanou pro diváky. Ještě 
týž den proběhne jediný velký koncert 
tohoto léta – Libotovská rocková noc, 
kde se o zábavu postarají tři skvělé ka-
pely. Více info o těchto dvou akcích na-
leznete na plakátu. 
Zakončení prázdnin pak bude v Liboto-
vě svátkem pro příznivce volejbalu, kte-
rý byl z původního květnového termínu 
přesunut na 29. srpna. Zda se turnaj ale 
nakonec opravdu uskuteční, je nyní ve 
hvězdách. To samé platí i o  Dni obce 
a  Dni mužů, které plánujeme na září. 
Zbývá jen dodat, že na volejbalový tur-
naj je nyní přihlášeno 19 týmů z celkové 
kapacity 20. 
Co se týče investic, tak snad s jistotou 
můžeme říci, že letos vybudujeme místa 
bezplatného bezdrátového internetu. 
Na tuto akci jsme dostali 100% dotaci ve 
výši 15.000 eur od Evropské unie. Inter-
netem tak budeme moct pokrýt obecní 
úřad, mateřskou školu, obě dětská hřiš-
tě a celý areál fotbalového hřiště.

27. 6. 2020 / Fotbalový turnaj 
a Libotovská Rocková noc

29. 8. 2020 / Volejbalový turnaj

5. 9. 2020 / Den obce Libotov 

19. 9. 2020 / Den mužů 

28. 11. 2020
Rozsvěcení vánočního stromu 

Libotovské akce a investice 

Kalendář akcí

LIBOTOV

Obecní úřad Libotov
Starosta: Filip Kraus
Adresa: Libotov 80,
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Telefon: +420 728 993 219
E-mail: obec.libotov@tiscali.cz
Fb: www.facebook.com/libotov
www.libotov.cz

Úřední hodiny
Po: 18:00–19:00 h

Další akcí, na kterou se moc těšíme, je 
nákup vlastních Libotovských vratných 
kelímků na nápoje, které budou pou-
žívány při našich akcích. Nejenže opa-
kovaným používáním kelímků snížíme 
množství plastového odpadu, ale záro-
veň tak ulevíme části obecního rozpoč-
tu, která je určena na poplatky za svoz 
plastů. Kelímky jsou v současné době ve 
výrobě podle našeho návrhu a budeme 
doufat, že z Belgie stihnou dorazit už na 
fotbalový turnaj. 
Letos jsme na druhý pokus také uspěli 
s žádostí o dotaci na obnovu veřejného 
osvětlení, které je v havarijním stavu, 
a  to je problém, který nás už dlouho 
dobu trápí. V plánu bylo i přidat nové 
lampy, abychom pokryli časti obce, kde 
osvětlení chybí. Z celkových 158.000 Kč 
na obnovu lamp jsme žádali kraj o 50% 
dotaci, nakonec jsme ale dostali pou-
hých 55.000, což je zhruba třetina. Bude 
tedy na zastupitelstvu, aby na dalším 
jednání rozhodlo, zda obnova vůbec 
proběhne. 
A nové lampy? Tady mám obavu, že 
jejich nákup bude ještě těžší. Jak asi 
mnozí z vás zaznamenali, naše vláda se 
k obcím nechová jako partner, ale spí-
še jako zlý, chamtivý pán, a místo toho, 
aby hledala řešení v úsporách státu za 
nesmyslné nákupy, úřednické platy 
a další, sebrala peníze obcím a krajům, 
aniž by o tom s nimi vedla jakýkoli dia-
log. A to i  přes příslib předsedy vlády, 
že k žádným takovým škrtům nedojte. 
Je to přesně opačný postup, než zvolily 
sousední země, které obcím peníze při-
daly, aby rozhýbaly ekonomiku po koro-
na krizi. A o dalších škrtech v obecních 
rozpočtech se jedná. Vyplývá z  toho 
to, že nevíme, o kolik peněz nám plá-
nované roční rozpočty zkrátí, a těžko 
tak můžeme plánovat, co si ve zbytku 
roku můžeme dovolit a co ne. Lehce 
se tak může stát, že například veřejné 
osvětlení nebudeme v noci používat, že 
nebudou peníze na údržbu zeleně, ne-
budeme moct zaplatit novou střechu 
MŠ, která je tragická, a díky tomu nám 
zatéká i do nově opravené budovy. Já, 
stejně jako tisíce dalších starostů a sta-
rostek, jsem z toho rozhořčen a vstoupil 
jsem do stávkové pohotovosti starostů 
iniciované Svazem měst a obcí ČR. Když 
ale vidím chování vlády, jejího předsedy 
a ministryně financí vůči obcím, obávám 
se, že tady nám nepomůže už ani svěce-
ná voda. V praxi to bude znamenat zpo-
malení nebo zastavení rozvoje obcí na 
několik dalších let.
Abych ale neskončil negativně, věřím, 
že jménem všech zastupitelů vám můžu 
slíbit, že budeme za naše malé obce bo-
jovat, protože chceme, aby se nadále 
rozvíjely a že tu budeme i pro vás a vy-
nasnažíme se pomoct vám se vším, co 
vás trápí, pokud to bude v našich silách. 
Rád bych ještě poděkoval všem, kdo o ví-
kendu 13.–14. června 2020 přišli a pustili 
se s námi do opravy obecní stodoly. Dík 
patří nejen za odvedenou práci, ale také 
za propůjčení elektřiny do plošiny, za vý-
borné bramboráky, buchty, kafe a další.

Mgr. Filip Kraus
starosta obce Libotov 

BRÝLE PRO
KAŽDÉHO

www.optikahruba.cz

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

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

HEŘMANICE

Obecní úřad Heřmanice
Starosta: Miloš Innert
Adresa: Heřmanice čp13, 552 12
Telefon: +420 491 813 270
E-mail: obec.hermanice@quick.cz
www.obec-hermanice.cz

Úřední hodiny
St: 8:00–11:00 h a 14:00–18:00 h

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

Obecní 
knihovna

Novinky z OÚ

Všem občanům chci nabídnout mož-
nost půjčování knížek, které se pravi-
delně doplňují novými tituly pro děti 
i dospělé. Celoročně odebíráme časo-
pis Čtyřlístek. Knihovna se nachází ve 
velké zasedací místnosti na OÚ v Heř-
manicích, kde probíhají veřejná zase-
dání OZ a volby (okrsek č. 1). 

Vážení spoluobčané,
je za námi náročné období dodržování 
nařízení vlády z důvodu zastavení šíře-
ní nákazy nemoci Covid-19 a  život se 
pomalu vrací do původních kolejí. Rád 
bych všem touto cestou poděkoval za 
ohleduplnost a dodržování opatření, 
která se mnohdy měnila ze dne na den.
V souvislosti s tím byl zrušen i tradiční 
hasičský ples, pálení čarodějnic a   Slo-
tovské vítání jara.
V současné době se jednotlivá opatření 
uvolňují a pevně věřím, že to tak již zů-
stane.
Na neděli 21. 6. 2020 je naplánovaný 
dětský den, na kterém děti během pu-
tování od OÚ v Heřmanicích do Brodu 
budou plnit úkoly dle stanovišť (zaměst-
nání nebo spolky), v cíli zhlédnou ta-
neční vystoupení a nakonec si upečou 
i buřty tak jako při pálení čarodějnic.
Sbor dobrovolných hasičů měl také 
omezenou činnost: kromě rozvozu dez-
infekčních prostředků se nekonaly žád-
né schůze, ani sběr železného šrotu. 
Náhradní termín sběru je nyní v jednání 
a bude řádně vyhlášen.
Také mateřská škola je už otevřena, 
i když zatím v omezeném provozu podle 
doporučení Ministerstva školství. V této 
souvislosti patří velké poděkování všem 
zaměstnancům mateřské školy za jejich 
profesionální přístup při přípravě na 
omezený provoz a dodržování hygie-
nických opatření. Není vždy jednoduché 
nastavit pravidla tak, aby to vyhovovalo 
všem rodičům. 
V průběhu posledních měsíců se nám 
povedlo zcela odstranit černou sklád-
ku za hřbitovem, která byla vidět i ze 
silnice l/37. Na nově vzniklé ploše se 
plánuje sběrné místo pro objemné od-
pady a stanoviště kontejnerů. Z důvodu 
udržení pořádku a  množství odpadu 
na tomto místě byl po delší době opět 
uzamčen sloupek, který uzavírá cestu za 
hřbitov. Kromě místních občanů naše 
kontejnery totiž začali využívat i lidé 
z okolních obcí.
Vzhledem k tomu, že jde o peníze nás 
všech, je to nezbytné řešení a  pokud 
zde najdeme další skládku nebezpečné-
ho odpadu, bude prostor střežen kame-
rou nebo fotopastí.
Naši občané samozřejmě mohou sběr-
né místo za hřbitovem využívat, pouze 
je nutná předchozí domluva na Obec-
ním úřadě nebo se zaměstnancem obce 
p. Heralem.
Cestu otevřeme také návštěvníkům 
hřbitova, kteří např. z důvodu zdravot-
ních omezení nejsou schopni dojít ke 
hřbitovu vlastními silami.
Přeji všem hezké léto a školákům pří-
jemné prázdniny.

Miloš Innert
starosta obce

19. 7. 2020 / koupaliště Lanžov
Setkání seniorů
Hudba: Malá muzika Nauše Pepíka 
(vstupenky pro seniory zajistí obec, 
dopravu autobusy DSO Hustířanka).

srpen/září / Letní hasičská zábava 
a loučení s prázdninami

říjen
Společné posezení pro důchodce  
z obcí Heřmanice, Hořenice a Zaloňo
Při hudbě a malém občerstvení v  po-
hostinství U Svobodů v Hořenicích.

8. 11. 2020 / zrušený v březnu / zájezd 
na muzikál Kvítek Mandragory

Kalendářakcí

Knihovna je otevřena v pondělí od 
15:30 do 16: 30 h a ve středu od 15:00 
do 17:00 h.
Ráda přivítám další nové čtenáře. 

Marie Horčičková
knihovnice

„Kdyby knih nebylo, suroví bychom byli 
všichni a neučení.“ Jan Ámos Komenský

Inzerce
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Pokud o prázdninách nedojde ke zhor-
šení epidemiologické situace, je naplá-
nována na 28. srpna tradiční akce „Roz-
loučení s prázdninami“. Můžu už teď 
prozradit, že se pro děti chystá nejedno 
překvapení. 

Novinky v obci
V létě dojde k revitalizaci prostranství 
před obecním úřadem v Litíči – na jaře již 
byla odstraněna stará telefonní budka, na 
stranu k autobusové čekárně byl umístěn 
nový sloup veřejného osvětlení a poštovní 
schránka. V části prostoru u kamenného 
pomníku obětem 2. světové války vznikne 
trvalkový záhon, k novému sezení ve stínu 
lípy přibude i stojan na kola. 
Od července budou na obecním úřadu 
zajištěny pro občany nové služby – lega-
lizace a vidimace, také zprovoznění kon-
taktního místa systému Czech POINT. 
Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu 
před ověřující osobou vlastnoručně po-
depsal nebo podpis na listině uznal za 
vlastní. Vidimací se ověřuje, že opis nebo 
kopie se doslova shoduje s předloženou 
listinou. Prostřednictvím služby Czech 
POINT se poskytuje pro veřejnost celá 
řada služeb – občan může získat ově-
řené výstupy z veřejných informačních 
systémů veřejné správy – např. výpis 
z Katastru nemovitostí, ze Živnostenské-
ho rejstříku, z Obchodního rejstříku, dále 
např. výpis z Rejstříku trestů, výpis z Bo-
dového konta řidiče, možnost založení 
a správy datové schránky a další. Věřím, 
že občané rozšíření služeb přivítají.

Lenka Mužíková
starostka obce

28. 8. 2020 / od 15:30 h / dětské hřiště  
v Litíči u rybníka
Rozloučení s prázdninami

I v Litíči a Nouzově se život pomalu navra-
cí do zajetých kolejí a jsem ráda, že jsme 
dobu karantény přečkali ve zdraví. I když 
jsme nemohli uskutečnit původně plá-
nované jarní akce, v naší obci jsme měli 
velkou výhodu, že jsme si mohli chvíle, 
kdy se pro většinu občanů život ze dne 
na den zpomalil, zpříjemnit procházkami 
do přírody. Vzhledem k rozvolňování hy-
gienických opatření se alespoň 6. června 
mohla uskutečnit Slavnostní mše k výročí 
vysvěcení Kostela Nejsvětější Trojice v Li-
tíči. Mši sloužil P. Andrzej Deniziak, MSF 
z Římskokatolické farnosti – děkanství 
Dvůr Králové nad Labem. Krásný hudeb-
ní doprovod tentokrát zajistili občané 
Litíče a Nouzova. Vybraná částka od ná-
vštěvníků této akce ve výši 1.595 Kč bude 
použita při obnově kostela.  

Kalendář akcí

Zprávy 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

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

11. 7. 2020 / 14:00 h / víceúčelové spor-
toviště / Hasičské odpoledne

22. 8. 2020 / 16:00 h / víceúčelové spor-
toviště / Sousedské posezení

5. 9. 2020 / 8:00 h / sportovní areál
Volejbalový turnaj smíšených druž-
stev

Kalendář akcí

Letošní rok je pro nás pro všechny tro-
chu jiný. Museli jsme začít fungovat 
jiným způsobem, než jsme zvyklí. Sa-
mozřejmě za to může pandemie. Chtě 
nechtě ovlivnila každého z nás, každý 
se zamyslí nad jinými věcmi a i chod 
obce a spolků v obci se musel změnit. 
Spolky ihned po vyhlášení nouzového 
stavu ukončily veškerou svou činnost 
a zrušily nebo přesunuly plánované 
akce.
Obec Račice nad Trotinou spolu s JSDH 
začala okamžitě organizovat zajištění 
dezinfekcí a ochranných roušek pro 
své obyvatele. Dezinfekci se nám po-
dařilo zakoupit od firmy Čepro, a. s., 
odkud ji v dostatečném množství vy-
zvedli členové místní jednotky. Roušky 
byly připraveny ze zásob JSDH, další 
roušky se po domluvě nechaly ušít 
sdružením Skok do života, o.p.s. Poté 
byly tyto prostředky distribuovány na 
základě žádosti občanů do jednotli-
vých domácností. Dezinfekci a roušky 
jsme obdrželi také od Královéhradec-
kého kraje, ale v množství které by po-
stačilo na cca 2 dny. O dostatečném 
zásobení svědčí také to, že i nyní, ve 
fázi rozvolňování, máme na obecním 
úřadě stále připravenou zásobu dez-
infekce a roušek. To, že jsme dezinfek-
ci i roušky sehnali, ale neznamená, že 
jsme za ni utratili polovinu rozpočtu 
obce. Jedna látková rouška nás přišla 
na cca 70 Kč a litr dezinfekce na cca 
40 Kč.
V souvislosti s vystavenými zákazy 
bylo nutné i některé akce přesunout 
a  vzhledem k tomu, že se členové 
SDH domluvili, že se letošní soutěž 
v  požárním sportu kvůli aktuální si-
tuaci zruší, bylo domluveno, že místo 
hasičské soutěže 11. 7. 2020 bude ve 
stejný termín od 14:00 hod. uspořádá-
no Hasičské odpoledne s občerstve-
ním a programem pro děti i dospělé. 
Přesný program se teprve chystá, ale 
můžete se těšit na kompletní výstavu 
techniky SDH a JSDH Račice nad Troti-
nou včetně komentovaných prohlídek, 
trénink požárního útoku družstva žen 
a premiérové ukázky útoku dětského 
družstva, soutěže pro děti jako náhra-

O kůrovcové kalamitě jste se mohli do-
číst v našem zpravodaji již mnohokrát, 
není důvod se opakovat. Na podzim 
nás čeká poslední vlna kácení napade-
ných modřínů a pak musíme jen dou-
fat, že se kůrovec nepřesune třeba na 
borovice, kdo ví. Ale máme i pozitivní 
zprávy. Po jarním vyžínání dubových 
oplocenek „v pustých“ a „pod chatou“ 
nám zimu přečkala velká spousta mla-
dých stromků a pevně věříme, že le-
tošní relativně chladné jaro pomůže 
k jejich řádnému zakořenění a strom-
ky poté vydrží i teplejší období. V plá-
nu péče o lesy je revitalizace oplocen-
ky „u  vojáků“ a nahodilá výsadba ve 
svazích, kde by se měly vysazovat břízy 
a třešně. 

Po 3 letech peripetií se studií a násled-
ným sháněním projektanta jsme se 
dočkali. Projektová dokumentace na 
hasičskou zbrojnici je hotova a shá-
níme pouze poslední vyjádření jako 
podklad pro žádost o stavební povole-
ní. V polovině června se také druhým 
rokem podala žádost o dotaci od HZS 
právě na rekonstrukci hasičské zbroj-
nice.
Nová hasičská zbrojnice by měla 
vzniknout rekonstrukcí bytu, který 
je přístavbou obecního sálu u čp. 44 
a přístavbou garáží směrem k dětské-
mu hřišti. Přístavbou vzniknou gará-
že pro veškerou výjezdovou techniku 
JSDH Račice nad Trotinou a zázemí pro 
školení, výcvik a kancelářskou činnost 
jednotky.

Libor Machek
místostarosta obce

Ukládání bioodpadu musíme bohužel 
řešit i u nás na vesnici, ne všichni mají 
možnost založit si vlastní kompost 
a využívat ho na své zahrádky jako ve-
lice kvalitní hnojivo. Po diskusích na 
zasedání zastupitelstva obce bylo roz-
hodnuto o podání žádosti na pořízení 
traktorového nosiče kontejnerů a 3 
kontejnerů na bioodpad. Tato dotace 
obci dopadla a pokryje 1/3 nákladů na 
pořízení. Zbytek bude hrazen z rozpoč-
tu obce. Na konci června bylo vypsáno 
výběrové řízení a osloveny potencio-
nální dodavatelé s žádostí o cenovou 
nabídku. V těchto dnech, kdy tento 
zpravodaj čtete, již byl pravděpodob-
ně vybrán dodavatel a kontejnery jsou 
objednány. 
Předpokládané umístění kontejnerů 
je u požární nádrže (nejspíše vzadu 
na hřišti – pro potřeby údržby), u ha-
sičské zbrojnice a na starém nádraží 
– sběrné místo bioodpadu pro obča-
ny obce. Vyvážení kontejnerů bude 
probíhat nepravidelně po naplnění 
kontejnerů. Přesný popis ukládané-
ho materiálu bude doručen všem do 
schránek a bude také vylepen na kon-
tejner. Prosíme občany, aby do kontej-
nerů vhazovali pouze materiál uvede-
ný v seznamu, jinak hrozí, že nebude 
ve sběrném dvoře přijat a bude muset 
být uložen do směsného odpadu. Sběr 
bioodpadu je pro obce zpoplatněn.

Tak trochu 
jiné jaro 2020

Letošní  
jaro přeje 
Doubkům

Hasičárna – 
vize je na světě

Bioodpad? 
Vyřešeno!

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

Co je nového  
v obci Lanžov

Kalendář akcí

Vážení spoluobčané,
ráda bych poděkovala za vzájemnou 
solidaritu v době krize, která postihla 
nejen naší republiku, ale stala se celo-
světovou hrozbou. Každý z nás jí pře-
konal po svém a já bych ráda podě-
kovala hlavně těm, kteří pomohli jak 
výrobou roušek pro svou rodinu i pro 
širší okolí, tak svou pomocí starším 
nebo nemocným občanům.
Hasičská zbrojnice v Lanžově byla 
opravena a nyní se dokončují jen drob-
né vnitřní úpravy. Bude sloužit jako 
nové zázemí pro hasiče z naší obce. 
V červenci se bude opravovat hasičská 
zbrojnice na Lhotkách. Obě tyto akce 
jsou hrazeny částečně z dotace POV 
Královéhradeckého kraje.

Na podzim bude dokončena oprava 
druhé poloviny střechy na čp.3 a opra-
ven i centrální kříž na hřbitově.
Malý bazén na koupališti čeká už jen 
nemalé úpravy pro řádné užívání 
a pracuje se také na novém oplocení 
od kiosku k malému bazénu.
Plánuje se obnova dožilých chatek pro 
ubytování v říjnu letošního roku, včet-
ně nových rozvodů el. energií.
Od 1. 6. 2020 je uzavřen úsek komuni-
kace kolem koupaliště od návse v Lan-
žově ke kříži (křižovatka směr Bílé Poli-
čany, Doubravice). Z této křižovatky 
zůstává do konce srpna přístup do 
kempu pro návštěvníky a ubytované. 
V první fázi opravy se bude rekon-
struovat most a umisťovat chodník ke 
koupališti.
S ohledem na rekonstrukci komunika-
ce, která bude probíhat do konce listo-
padu, žádám všechny o trpělivost.
Krásné léto všem občanům, rekrean-
tům a všem návštěvníkům obce přeje 
za obecní úřad v Lanžove

Alena Skořepová
starostka

17. 7. 2020 / od 20:00 h / kemp Lanžov
Koncert Ready Kirken

19. 7. 2020 / kemp Lanžov
Setkání seniorů
Hudba: Malá muzika Nauše Pepíka.
Pořádá mikroregion Hustířanka, zajistí 
dopravu autobusy.

25. 7. 2020 / od 13:00 h / kemp Lanžov / 
Lanžovská lávka
Tradiční Lanžovská lávka, soutěže  
v kategorii běh, trakař, kolo pro všech-
ny věkové kategorie. Vstupné 40 Kč.

15. 8. 2020 / od 10:00 h / kemp Lan-
žov / 5. ročník hasičské soutěže  
o pohár starostky obce
Soutěž v požárním útoku, občerstvení 
zajištěno.

23. 8. 2020 / od 16:00 h / kemp Lanžov / 
Koncert Veselá Trojka

30. 8. 2020 / kemp Lanžov
Akce pro děti a jejich rodiče - roz-
loučení s prázdninami

Pro více informací sledujte webové 
stránky obce.

da dětského dne a samozřejmě sladké 
odměny pro ně. Dále by měla být vy-
stavena i technika sborů z okolí. 
Dovolte nám poděkovat všem oby-
vatelům obce za příkladný přístup 
v době krize.
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Dovolte mi zmínit kroky, které byly 
v naší obci podnikány a prováděny při 
nedávném stavu nouze, který vyhlásila 
vláda ČR. V rámci akce ,,Občané sobě“ 
jsme distribuovali postupně dvě šité 
roušky pro každého občana naší obce. 
Rovněž proběhla distribuce dezinfek-
ce do každého čísla popisného v obou 
našich obcích, kterou jsme částečně 
nakoupili a částečně dostali darem od 
Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje. Každý den pak probíhá dezin-
fekce autobusových zastávek, dět-
ských hřišť, budovy obecního úřadu, 
klik na hřbitově, kolumbáriu a dalších 
veřejných míst.
Chtěl bych tímto moc poděkovat všem 
občanům naší obce za to, jakým způ-
sobem přistoupili k vládním opatře-
ním, které omezovali život nás všech. 
Moc mě těší, jaká vlna solidarity se 
v naší obci strhla, například při šití rou-
šek a dalších věcí, které byly v  tomto 
období potřeba.
Přál bych si, aby se tato mimořádná 
situace již nikdy neopakovala a pevně 
věřím, že se životů vás všech dotkla 
co nejméně. Přeji vám hlavně hodně 
zdraví a spokojenosti.

Co to ve Velichovkách vyrostlo? V naší 
obci vyrostly rouškovníky! Ty budou 
sloužit všem občanům naší obce (dě-
tem i dospělým). Veliký dík patří au-
torce, která rouškovníky vymyslela 
a vyrobila, a  tou je paní Monika No-
votná, které vydatně pomohla dcera 
Anežka. Jeden rouškovník najdete ve 
Velichovkách v ulici Na Habeši „U Bob-
ra“ u  čp. 75 a druhý pak v Hustířanech 
na návsi u čp. 5. Nestyďte se v přípa-
dě potřeby si roušky vzít, k tomu ten-
to rouškovník samozřejmě slouží. Zá-
roveň vás ale prosíme o to, abyste si 
brali jen to, co upotřebíte. 

...aneb naše sousedská spolupráce.
Každý rok, než nám vypukne braňá-
ková smršť, tak pořádáme společný-
mi silami soutěž pro naše děti pod 
názvem „Velichovský minibraňák“, 
kde si vše zopakujeme. Kvůli nasta-
lé situaci s koronavirem a vládními 
opatřeními byl letošní ročník trochu 
odložen. 
Od 12. 5. bylo umožněno opět orga-
nizovat schůzky a soutěže v naší ha-
sičské činnosti. První schůzky v obou 
kolektivech proběhly ve čtvrtek 14. 5. 
a  se soutěží jsme ani trochu neza-
háleli a uspořádali ji hned v sobotu 
16.  5.  2020. Letos se uskutečnil již 
5. ročník této soutěže.
Z obou sborů bylo celkem 38 dětí 
(17  starších a 21 mladších). Děti bě-
haly ve dvojicích, vždy jeden mladší 
a jeden starší. Začátek 3,5 kilometru 
dlouhé trati byl u hasičské zbrojnice, 
kde na děti čekala střelba ze vzdu-
chovky. Dále cestou ke kostelu muse-
li soutěžící prokázat své znalosti tech-
nických značek a uzlování. U brány 
lásky se nacházela lanová lávka, u láz-
ní pak topografie se značkami a  ori-
entací mapy. Na trase samozřejmě 
nechyběla ani požární ochrana (čím 
se co hasí) či azimuty. Pár metrů od 
cíle byla posledním stanovištěm zdra-
vověda. Starší i mladší doběhli, až na 
pár odřenin, v  pořádku. Dokonce se 
nám nikdo neztratil! UMÍÍÍ! 
Než se sečetly výsledky, tak mezi zá-
vodníky probíhala společná diskuse, 
svačení a hraní her. Všichni se snažili, 
ač jim síly stačily, a proto dostali me-
daili a diplomek. Ti nejlepší z  každé 
kategorie byli navíc oceněni pohárem. 
Ve starších mezi ně patřil Alíš Stra-
diot (1. místo), Lůca Karlová (2. místo) 
a Anežka Novotná (3. místo). V mlad-
ších zazářili Luky Kukal (1.  místo), 
Kája Mílová (2. Místo) a Klárka Bláho-
vá (3. místo). 
Pro všechny následovalo ještě malé 
překvapení. Aby nám v následujících 
hasičských i nehasičských aktivitách 
nemrzla kebulka, vedoucí rozdali 
všem krásné hasičské zimní čepice. 
Braňák se nám velice vydařil ve všech 

Všichni jistě registrujeme aktuální po-
třebu týkající se vysazování nových 
stromů v obcích a lesích. Ta vznikla 
hlavně díky kůrovcové kalamitě, kte-
rá se bohužel snesla i na naše lesy. 
Přinášíme vám proto i my informace 
o tom, jaké stromky a v jakých místech 
momentálně sázíme. U střelnice, kde 
nám na podzim ,,řádil“ harvestor, bylo 
vysázeno 1750 malých smrčků. A mo-
mentálně se zde sází do oplocenky ješ-
tě 3000 doubků. Na bůhdale pak bylo 
vysázeno do další z oplocenek 1250 
smrčků.
Tímto samozřejmě nekončíme a plá-
nujeme další sázení stromků v naší 
obci a v našich lesích.

V době „koronavirové“ krize jsme se 
snažili zpestřit nouzový stav a karan-
ténní opatření našim občanům tzv. 
facebookovou soutěží. Ta měla velmi 
dobré ohlasy a zapojilo se do ní aktivně 
na 50 občanů naší obce. Systém sou-
těže spočíval v tom, že každý z oslove-
ných zastupitelů byl vyzván k položení 
soutěžní otázky, které se týkala historie 
obce, což ale nebylo podmínkou. Otá-
zek nakonec bylo zodpovězeno hned 9 
a byly to opravdu zajímavé otázky nejen 
z historie naší obce. Občané vždy každý 
den mohli hádat správné odpovědi na 
obecní Facebook. Z těch, kteří správně 
zodpověděli soutěžní otázku, byl ná-
sledně druhý den vylosován vítěz a ten 
získal dárkový poukaz na odběr zboží 
v hodnotě 500 Kč do některého z míst-
ních podniků, které musely své provo-
zovny kvůli koronavirové krizi uzavřít. 
Poukazy zakoupila obec, a alespoň tak 
částečně pomohla těm, kterých se tato 
krize dotkla v naší obci nejvíce.

Jiří Lebedinský
starosta obce

Slovo starosty

Rouškovník

Velichovský minibraňák vol. 5  
a Nejtvrdší hasič v disciplínách TFA vol. 1  

Sázení stromků

Facebooková 
soutěž

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 směrech a za to patří velký dík všem 

organizátorům a pomocným rukám, 
především pak Pétě Němečkové, 
Zuzce Malé, Martě Dostálové, Lůce Srš-
ňové, Alexi Čechovi, Páje Špreňarové  
a Ondrovi Porubkovi. 
Další soutěží, která byla pro děti zor-
ganizována byl „Nejtvrdší Velichovský 
hasič“ v silových disciplínách TFA. 
První ročník této společné soutěže 
proběhl v sobotu 30. 5. 2020 u hasič-
ské zbrojnice ve Velichovkách. 
Byla zde postavena trať hned s ně-
kolika disciplínami. Na startu musely 
děti překonat žebříkovou stěnu, hned 
poté roztahovaly hadice C s proudni-
cemi. Následovala zapeklitá disciplína 
– motání hadic C nebo B, vybouchání 
hammer boxu kladivem a překonání 
bariéry. Nesmělo chybět ani přená-
šení kanystrů a proskákání žebříkem. 
Těsně před cílem byl transport na-
šeho figuranta Ferdy, pro mladší ka-
tegorie zde byl připraven pytel s pís-
kem. Závěrem už stačilo zdolat výběh 
do nadzemního podlaží. Všechny dis-
ciplíny byly uzpůsobeny tak, aby je 
každý zvládl, a rozděleny podle věko-
vých kategorií.  

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 – 16:30 hodin 

Kontakt:
+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:

Inzerce

V mladších mladších vybojoval první 
příčku Kris Janeček, v závěsu za ním 
byl Dáda Míl a třetí místo bylo do-
slova vybojováno Barčou Hegrovou. 
Ve starších mladších válel opět Luky 
Kukal, následován Terkou Jakubskou 
a Táďou Dostálem. V kategorii starších 
holek rozhodovaly vteřiny u všech zá-
vodnic, nejlepšího času dosáhla Dája 
Karlová, 2. místo Anežka  Novotná 
a 3. místo Kája Holubová. Ve své ka-
tegorii starší kluci byl celkově s nej-
lepším časem na prvním místě Alíš 
Stradiot, 2.  místo obsadil Páťa Kábrt 
a na 3.  příčku dosáhl se svým výko-
nem Frančesko Lánský. Této soutěže 
se zúčastnili i vedoucí obou kolektivů 
a musíme uznat, že jejich (naše) časy 
nebyly vůbec marné… Celkově se na-
šeho prvního ročníku zúčastnilo 40 
dětí. 
Společně se těšíme na další ročníky 
Velichovského minibraňáku a Nej-
tvrdšího hasiče!
Teď už nám jen zbývá se opět začát-
kem července zrelaxovat na našem 
„Tajném výletě“ a užít si společně 
spoustu legrace a zábavy, složit spe-
cializaci kutil a huráááá na prázdniny.

Pája Špreňarová a Péťa Němečková
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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

Jaro se přehouplo v léto a pomalu 
se navracíme k běžnému životu bez 
spousty omezení a opatření, vlivem 
kterých jsme byli nuceni některé kul-
turní a sportovní akce zrušit, přesu-
nout na jiný termín, nebo nahradit akcí 
jinou. Právě náš tradiční habřinský Dět-
ský den spojený s pouťovou zábavou 
se z výše uvedených důvodů nemohl 
uskutečnit, a proto jsme se rozhodli 
pro děti připravit jinou letní akci, která 
je jistě také zabaví a  přinese spoustu 
radosti. V sobotu 11.  července se tak 
budou moci zúčastnit Cyklistického od-
poledne. Pro nejmenší účastníky bude 
připravena malá dráha na obecním 
hřišti u hospody, mohou jí projet jak na 
malých kolech, tak na odstrkovadlech. 
Pro zkušenější jezdce pak bude připra-
vena dráha po stezkách v okolí Habři-
ny. Každý, kdo se zúčastní a dojede do 
cíle, bude odměněn. Bližší informace 
obdržíte včas do vašich schránek, roz-
hlasem či na webu obce.
V září vás zveme na soutěž Přebor-
ník v  požárním sportu okresu Hradec 
Králové, kategorie muži a ženy, s po-
stupem 2 družstev v každé kategorii do 
soutěže Přeborník v požárním sportu 
Královéhradeckého kraje.
Ani s našimi nejmenšími v mikrojeslích 
nezahálíme. Chodíme na procházky, 
zpíváme a tvoříme... momentálně nej-
raději s ekologickou voňavou mode-
línou, kdy se nám pak v jesličkách při 
současném deštivějším počasí objevují 
čas od času dešťové žížalky a  jiné po-
tvůrky a strašidýlka.
Nabízíme volná mísa v mikrojeslích 
Habřina pro děti od 6 měsíců do 4 let. 
Více informací na tel.: 777 778 550 
nebo v úředních hodinách na obecním 
úřadě.

Martina Kunstmüller Venclová

Na akce v obecní hospodě doporuču-
jeme rezervaci míst na telefonním čís-
le: 774 864 070. Více informací o pořá-
daných akcích naleznete na webových 
stránkách obce: www.habrina.cz.

27. 6. 2020 / obecní hospoda
Úpsko–metujské country

28. 6. 2020 / obecní hospoda
Vítání občánků

11. 7. 2020 / obecní hospoda, hřiště, okolí 
Cyklistické odpoledne pro děti

22. 8. 2020
Splašené trubky – moto závody 

29. 8. 2020 / obecní hospoda
Habřinské kino

12. 9. 2020 / hřiště
Soutěž požárních družstev

Informace 
z obce

Kalendář akcí
Kalendář akcí

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

4.–6. 7. 2020 / Labužnický jarmark  
Okuste Kuks na vlastní jazyk! Tradič-
ní speciality místních výrobců smísí se 
s  exotickými pochutinami přespolních 
a bude jen na vás, čemu dáte nakonec 
přednost. Doporučujeme ochutnávat, 
na čerstvém vzduchu totiž člověku vy-
tráví a gastroprocházky po Kuksu pro-
kládané kapkou vína baví návštěvy už 
stovky let. Vstup zdarma.

18.–19. 7. 2020 / Tradiční jarmark 
Nenechte si ujít přehlídku zlatých ruči-
ček v Kuksu! Říká se, že když jeden umí 
tamto a druhý zase to, dohromady udě-
lají moc. Přesvědčte se, jak velká je to 
pravda v plejádě rukodělného umění 
a řemesel v areálu barokní perly východ-
ních Čech. Proutěné košíky, keramické 
hrnečky a vázy, ručně navlékané šperky, 
pletená móda a doplňky. Vstup zdarma.

1.–2. 8. 2020 / Voňavý jarmark 
Nádech, výdech, nádech a – něco je jinak! 
To vám jen po nos zavonělo příjemně 
omamné aroma léčivých bylinek, vzác-
ných parfémů a vonných tyčinek z toho 
nejskvělejšího dřeva. Voňavé polštářky, 
esenciální oleje, blahodárné masti. Jestli 
přijedete první srpnový víkend do Kuk-
su, na jarmark tentokrát trefíte i se za-
vřenýma očima. Vstup zdarma.

15.–16. 8. 2020 / Labužnický jarmark 

29.–30. 8. 2020 / Hravý jarmark 
Kdo (si) nehraje s námi, ten hraje proti 
nám! Tenhle víkend patří dětem: atrak-
ce, dílničky, dětské knížky, sofistikované 
hračky pro malé i velké, malování na 
obličej. Pro rodiče zase vynikající káva 
a odpočinek v kulisách barokního areá-
lu Kuks. Přece ty prázdniny nenecháme 
jen tak pláchnout! Vstup zdarma.

Oranžové  
hřiště v Kuksu 
už slouží dětem

První červnový víkend patří každoroč-
ně dětem. Letošní dětský den byl výji-
mečný. I přes veškerou nejistotu spo-
jenou s nařízeními vlády a zmatečným 
uvolňováním mimořádných opatření 
se nám podařilo slavnostně otevřít 
obnovené dětské hřiště v Kuksu s no-
vými herními prvky právě v tento den. 
Obec Kuks loni uspěla s žádostí o pod-
poru na opravu hřiště Nadace ČEZ, 
která poskytla finanční příspěvek na 
jeho vybavení. Nové hřiště, obzvlášť 
kolotoč, slavil u dětí úspěch. Nadchly 
je ovšem i houpačky, šplhací soustava 
a zvířátka na pružinách. Na sokolském 
hřišti byly pro děti nachystány soutě-
že, oblíbený skok přes laťku, skákání 
v pytli nebo shazování plechovek. Za 
každý výkon se děti odměnily točením 
„kola štěstí“, a tak bylo pro ně překva-
pením, jakou cenu získají. Samozřej-
mě nechybělo ani občerstvení, pro 
děti i dospělé, které připravili členové 
TJ Sokol Kuks. 

Barbora Faltysová, 
Obecní úřad Kuks

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

Tři měsíce od příspěvku do minulého 
čísla tohoto Zpravodaje utekly jako 
voda Trotiny. Do našich životů zasáhl 
virus Covid-19. Tyto měsíce si určitě 
bude každý z nás pamatovat. Histor-
ky, zážitky a vtipy se budou předávat 
z generace na generaci. Děti se těšily 
do školy, ženské až otevřou hospody 
a chlapi byli jako vždy nad věcí. Přes 
všechny obavy a strachy se český ná-
rod projevil jako vynalézavý. Od šití 
roušek, přes výrobu obličejových ští-
tů, po nespočet vtipů, které nás drže-
ly nad vodou v době, kdy jsme se báli 
vystrčit nos z domova. Občané Lužan 
dostali bezplatně roušky, gumové ru-
kavice a 5l dezinfekce na ruce a po-
vrchy. Vše bylo hrazeno z prostředků 
obce za cca 40.000 Kč.
Distribuce ochranných materiálů byla 
osobní.

Skoro celý měsíc duben měli občané 
Lužan možnost vybrat návrh obecního 
znaku a vlajky. Rozdáno bylo 47 dotaz-
níků. Pro vítězný návrh bylo 17 z nich. 
Do schránky se jich vrátilo pouze 20. 
Čekali jsme větší zájem občanů.

Vlajka obce Lužany, autor: Alerion s.r.o.

Žádost byla zaslána na Podvýbor pro 
heraldiku a vexilologii, aby mohl Vý-
bor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež 
a  tělovýchovu doporučit předsedo-
vi Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky udělení znaku a vlajky 
obce.

Popis znaku a obce Lužany:
„Ikonografický význam navrženého obec-
ního znaku je následující: Heroldská čili 
geometrická figura stříbrného (tj. bílého) 
šikmého vlnitého břevna (tj. pruhu) dělí-
cího štít symbolizuje Trotinu (protékající 
obcí a celým katastrem).
Barvy dvou polí štítu (modrá a zelená) 
přirozeně vyjadřují název obce, odvoze-
ný od svěže zelené (vodnaté) a čisté lužní 
krajiny (lesů, luk i polí). Zároveň zastupují 
dvě části dnešní obce (Lužany a Lhotu).
Což podtrhuje i obecná figura zlatého 
(tj. žlutého) mlýnského kola, (za výsadní 
mlýn v Lužanech, který dodával mouku 
i pro panovnický dvůr) a obecné figu-
ry kotoučků mincí (za Lhotu, jejíž název 
pochází od „lhůty“ dočasného prominutí 
poplatků vrchnosti, po jejím založení).
Jedná se tak o několik (nepřímých) tzv. 
mluvících znamení, ve smyslu známé la-
tinské sentence „nomen omen“ čili „jmé-
no znamení“ (název vyjádřený symbo-
lem).
Blason (čili odborný heraldický slovní po-
pis, podle kterého je každý zkušený heral-
dik schopný znak správně nakreslit, aniž 
by nutně musel vidět prvotní předlohu) 
proto může znít takto:
Stříbrným šikmým vlnitým (zúženým) 
břevnem dělený štít, v horním modrém 
poli mlýnské kolo, dolní zelené pole posá-
zené pěti kotoučky (mincemi), vše zlaté.“

citace PhDr. Zdeněk Kubík
Doufáme, že vše proběhne bez kom-
plikací a naše obec se připojí k dalším 
v rámci České republiky, které používa-
jí ke své prezentaci svůj osobitý znak.

Jitka Andrlová
starostka obce Lužany

Zamyšlení

Nový znak obce

Starostka v akci, foto: Jana Kozová

ZALOŇOV
Obecní úřad Zaloňov
Starosta: Jaroslava Svobodová 
Adresa: Zaloňov 46, 551 01 Jaroměř
Telefon: +420 491 812 909 
E-mail: ou.zalonov@cmail.cz 
www.zalonov.cz

Úřední hodiny St: 17:00–19:00 h

Kalendář akcí
červenec / Fotbalový turnaj

srpen / Zápas „Svobodní, ženatí“

září / Pětiboj

Informace z OÚ
Vážení občané
Na úvod bych vám chtěla poděkovat 
za váš přístup v těžké době koranavi-
ru. Celou situaci jste pokorně zvládli 
a dodržovali veškeré hygienické zása-
dy. S touto situací musely být zrušené 
obecní akce: hasičský Maškarní ples, 
Dětský karneval i Dětský den. Jedinou 
akcí ve zvláštním režimu byla akce 
Pálení čarodějnic, kterou pořádal Ry-
bářský spolek a SDH Zaloňov. Ve Rtyni 
se o Pálení čarodějnic postaral Spolek 
sportovců. Nyní začíná být situace pří-
znivá, vše se vrací k běžným zvyklos-
tem. 

Plánované akce
V červenci Spolek sportovců plánuje 
uskutečnit fotbalový turnaj. V srpnu 
jsme naplánovali zápas „Svobodní, 
ženatí“. Ještě nemáme pevné termíny 
vzhledem situaci, která nastala. Tímto 
vyzýváme všechny, kdo si máte chuť 
zahrát, abyste kontaktovali pana Mi-
roslava Grmelu. 
Spolek přátel koní odložil plánovaný 
„Pětiboj” na září, taktéž termín upřes-
níme místním rozhlasem a na výlepo-
vých místech. 
Dne 19. července 2020 se koná v Lan-
žově hudební koncert kapely Malá 
muzika Nauše Pepíka. DSO Hustířan-
ka opět organizuje pro důchodce au-
tobus. V případě zájmu, kontaktujte 
náš obecní úřad, abychom vám včas 
zajistili vstupenky a místa v autobu-
su.  
V měsíci říjnu plánujeme spolu s obcí 
Heřmanice a Hořenice setkání důchod-
ců v restauraci u Svobodů v obci Ho-
řenice. Taneční zábava a kulturní pro-
gram bude zajištěn. Pozvánku na akci 
doručíme osobně nebo telefonicky.

Investice 
Obec pořídila kamerový systém, mo-
nitorovány jsou objekty, dětské hři-
ště, kulturní dům, obecní úřad a jeho 
nádvoří.
Prodloužení místní komunikace 
306/14  k.ú Vestec ke třem rodinným 
domům bude dokončeno nejpozději do 
konce listopadu. Zhotovitel je již vybrán.
V Horních Dolcích bude obslužná ko-
munikace zhotovena do konce roku, 
což je dobrá zpráva.
Na této komunikaci je závislá výstavba 
nového mostku. Tato realizace by ne-
byla možná z důvodu nepřístupnosti 
ke dvěma nemovitostem. Výstavba no-
vého mostku bude trvat tři měsíce. Ví-
ceúčelové hřiště bude zrealizováno do 
konce roku. Požádali jsme o dotaci, če-
káme na rozhodnutí. V současné době 
probíhá výběrové řízení. 
Stávající nefunkční plůtek božích muk 
ve Vestci bude nahrazen novým. 
Na závěr bych chtěla všem občanům 
popřát hodně zdraví, krásné léto a dě-
tem dobrodružné prázdniny.  

Jaroslava Svobodová
starostka obce
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jsme se proto začít až během prázdnin. 
Určitě nás všichni pochopí a i když jsou 
dětičky asi hodně natěšené, není kam 
spěchat. Prozatím nevíme o žádných 
pohárových soutěžích, které by se měly 
v dohledné době konat i přesto, že do-
chází k rozvolnění. Organizátoři soutě-
že odkládají na podzim nebo na za rok. 
V klidu a bezpečí tedy vyčkáme na pří-
chod toho našeho minihasiče a v plné 
palbě začneme hned, jak to půjde. I za 
této situace nám dopadly dotace jak 
z MŠMT, tak z Královéhradeckého kra-
je, takže na podzim pojedeme zostra. 
Zorganizujeme nějaké nocování, výle-
ty, přípravu na ZPV a zkusíme útoky na 
nově zakoupené základně s opravenou 
mašinou od samotného pana starosty 
SDH. Prosíme tedy o pochopení a trpě-
livost. Věřím, že nám vydržíte být věrni 
i po delší odmlce. 
Těšíme se na vás a určitě si tuto nuce-
nou pauzu dostatečně vynahradíme 
na podzim. 

Ilona Čepelková, Martina Machačová  
a Vlasta Machačová

ZPRAVODAJ
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KALENDÁŘ AKCÍ léto 2020

Podrobnosti o akci naleznete u každé obce

15. 8. 2020 / Lanžov / 5. ročník hasič-
ské soutěže o pohár starostky obce

15. 8. 2020 / Vilantice
Hudební léto na Chotěborkách –
Pouťový koncert

15.–16. 8. 2020 / Kuks
Labužnický jarmark

22. 8. 2020 / Habřina
Splašené trubky – moto závody

22. 8. 2020 / Račice n. T.
Sousedské posezení

22. 8. 2020 / Vilantice / Hudební léto 
na Chotěborkách – Koncert na faře

23. 8. 2020 / Lanžov
Koncert Veselá Trojka

28. 8. 2020 / Litíč
Rozloučení s prázdninami

29. 8. 2020 / Habřina / Habřinské kino

29. 8. 2020 / Libotov
Volejbalový turnaj

29. 8. 2020 / Vilantice / Hudební léto 
na Chotěborkách – Závěrečný 
koncert věnovaný 100. výročí na-
rození biskupa Karla Otčenáška

29. – 30. 8. 2020 / Kuks / Hravý jarmark

30. 8. 2020 / Lanžov
Rozloučení s prázdninami

podzim / Hořenice
Výlet do Harrachova

září / Zaloňov / Pětiboj

5. 9. 2020 / Libotov
Den obce Libotov

5. 9. 2020 / Račice n. T. / Volejbalový 
turnaj smíšených družstev

6. 9. 2020 / Rožnov
Dětské sportovní odpoledne

12. 9. 2020 / Habřina
Soutěž požárních družstev

19. 9. 2020 / Libotov / Den mužů

27. 6. 2020 / Dubenec
51. ročník Dubeneckého poháru

27. 6. 2020 / Habřina
Úpsko–metujské country

27. 6. 2020 / Libotov / Fotbalový 
turnaj a Libotovská Rocková noc

28. 6. 2020 / Habřina
Vítání občánků

červenec / Zaloňov
Fotbalový turnaj

4.–6. 7. 2020 / Kuks
Labužnický jarmark

5. 7. 2020 / Rožnov
O putovní pohár obce Rožnov

11. 7. 2020 / Dubenec
Jizerská hasičská liga

11. 7. 2020 / Dubenec
Východočeská hasičská liga

11. 7. 2020 / Habřina /  
Cyklistické odpoledne pro děti

11. 7. 2020 / Račice n. T.
Hasičské odpoledne

17. 7. 2020 / Lanžov
Kapela Ready Kirken

18.–19. 7. 2020 / Kuks
Tradiční jarmark

18.–19. 7. 2020 / Velichovky / 43. roč-
ník lázeňského poháru v kopané

19. 7. 2020 / Lanžov
Posezení pro důchodce a koncert 
Malá muzika Nauše Pepíka

25. 7. 2020 / Lanžov
Lanžovská lávka

srpen / Zaloňov
Zápas „Svobodní, ženatí“

1. 8. 2020 / Vilantice
Hudební léto na Chotěborkách –
Zahajovací koncert

1.–2. 8. 2020 / Kuks
Voňavý jarmark

ROŽNOV

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

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

5. 7. 2020 / hřiště za sokolovnou
O putovní pohár obce Rožnov
31. ročník tradiční soutěže v požárním 
sportu, závod v požárním útoku v ka-
tegorii muži, ženy a děti, soutěž dět-
ských kolektivů ve štafetách. Pořádá 
Sbor Dobrovolných Hasičů Rožnov.

6. 9. 2020 / od 14:00 h / hřiště za soko-
lovnou
Dětské sportovní odpoledne
Různé sportovní disciplíny a jiná zábava 
pro děti, drobné občerstvení. V případě 
nepřízně počasí – náhradní program 
v místní sokolovně. Případná změna 
termínu bude uvedena na webových 
stránkách obce a SDH Rožnov. 

Aktuální přehled sportovních a kultur-
ních akcí konaných v obci Rožnov včet-
ně podrobnějších informací naleznete 
na stránkách www.obecroznov.cz.

Kalendář akcí

Dovolte mi, abych vás opět po roce jmé-
nem Sboru dobrovolných hasičů z Rož-
nova a rovněž i jménem obce Rožnov po-
zval na další ročník soutěže v požárním 
sportu „O putovní pohár obce Rožnov“. 
Soutěž je tradičně pořádána 5. července 
ve státní svátek. Zahájení soutěže pro-
běhne v 10 hodin dopoledne, zájemci 
o účast v soutěži z řad hasičských sborů 
však musí dorazit o něco dříve, aby se 
stihli do soutěže zaregistrovat. Místem 
sportovního klání je opět hřiště za místní 
sokolovnou. Veškeré informace ohled-
ně soutěže včetně programu a podmí-
nek jsou uvedeny na pozvánce, která 
je k nahlédnutí na webových stránkách 
obce nebo na www.sdhroznov.cz. 
Pořádání letošního ročníku bylo ohro-
ženo opatřeními proti šíření nemoci Co-
vid-19, nakonec však díky postupnému 
uvolňování nařízených opatření bude 
možné soutěž letos uspořádat. Klasic-
ký průběh soutěže bude však letos po-
znamenán několika změnami. Zásadní 
změnou je to, že i když je soutěž nazvána 
„O putovní pohár obce Rožnov“, nebu-
de se letošní ročník počítat do pětileté-
ho cyklu pro získání putovního poháru. 
Vzhledem k tomu, že letošní rok měl být 
prvním z pěti let, tak se příští rok roz-
hodne, zda se cyklus mimořádně sníží 
na čtyřletý, nebo zda bude pouze jeden 
rok vynechán a cyklus zůstane zacho-
ván. K tomuto rozhodnutí jsme dospěli 
především z důvodu možné diskrimi-
nace těch soutěžních družstev, které se 

Pozvánka na hasičskou soutěž
nemohou nebo nechtějí v souvislosti se 
šířením onemocnění Covid-19 zúčast-
nit letošního ročníku, třeba i z důvodu 
omezení přípravy a tréninku v jarních 
měsících tohoto roku. Další změnou 
v  letošním ročníku bude omezení po-
čtu sportovních disciplín mladých hasi-
čů, a to pouze na jednu – požární útok. 
Vzhledem k tomu, že v době, kdy v po-
žárním útoku soutěžila družstva mužů 
a žen, probíhaly zároveň právě zrušené 
disciplíny mladých hasičů (štafety dvojic, 
CTIF, …), rozhodli jsme, že začátek po-
žárních útoků mladých hasičů posune-
me na odpolední hodiny a zahájíme je 
až v 13:30 hod. Mladí hasiči tak nebu-
dou muset trávit celý den na soutěži 
a  budou moci přijet až na zmiňovaný 
začátek jejich disciplíny. Soutěž v požár-
ním útoku by pak měla plynule navazo-
vat. Nejdříve proběhne v kategorii muži, 
dále naváže kategorie žen a zakončí ji 
kategorie mladých hasičů (přípravka, 
mladší a starší děti).
Spolu s omezením sportovních disciplín 
bude letos poznamenána i rozmanitost 
občerstvení, která byla v předchozích 
letech zvykem. I tak se bude možné na 
soutěži občerstvit alespoň teplou klobá-
sou a osvěžit různými nealko nápoji či 
pivem. 
Pokud máte chuť a zájem přijďte tedy 
5. července podpořit soutěžní týmy 
a  činnost místních hasičů. Účastní-
ky a  návštěvníky soutěže pak žádáme 
o   dodržování mimořádných opatření 
vyhlášených v souvislosti s epidemií ko-
ronaviru, která budou v platnosti v den 
konání soutěže a prosíme o respektová-
ní pokynů pořadatelů.
Doufáme, že se situace okolo šíření one-
mocnění Covid-19 bude vyvíjet pozitiv-
ním směrem a rádi se s vámi 5. červen-
ce setkáme na naší soutěži v Rožnově.

Filip Andrejs 
2. místostarosta obce a velitel SDH Rožnov

Foto: Anna Háková
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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

Nejdříve nám dovolte poděkovat 
všem našim spoluobčanům za zvlád-
nutí a dodržování opatření k elimina-
ci možného šíření virusu v naší obci 
a v našem regionu. Podobně jako dal-
ší malé obce v našem sousedství jsme 
si dokázali zajistit základní ochranné 
pomůcky a potřebnou dezinfekci ješ-
tě v době před samotnou přípravou 
distribuce (natož distribucí) centrál-
ních nebo krajských institucí. Podob-
ně jako v celé republice dokázaly malé 
obce celkem pružně zareagovat na 
zajištění základních potřeb k alespoň 
základní ochraně občanů svých obcí 
v rámci svých finančních zdrojů (roz-
počtů), vlastními zaměstnanci (dovoz 
i rozvoz) a také obětavou prací na-
šich spoluobčanů na výrobě základ-
ního prostředku ochrany (tj. bavlněné 
roušky). Tuto práci prováděli občané 
nejen bezúplatně, ale také zpravidla 
ze svých materiálových zdrojů (látky, 
nitě, gumičky, …). 
Dovolte nám alespoň touto formou 
poděkovat především všem, kteří 
v  této době šili i pro jiné organizace: 
nám v obci pomáhala paní Marcela Je-
riová, Ilona Voňková, Lucie Pospíšilo-
vá, Ilona Čepelková a Renata Dlouhá. 
Pro skupinu důchodců a jiné organiza-
ce také paní Vlasta Plachetková. 
Roušky tak sehrály svou roli při ome-
zení průniku choroboplodných orga-
nizmů ven a podle epidemiologů mají 
svůj význam při kontaktu s dalšími 

Doba 
„poCOVIDová“?

osobami, přestože nejsou způsobilé 
zajistit 100% ochranu jako při použití 
respirátorů s filtrací FFP 3, které chrání 
člověka před pronikáním virů či bakte-
rií zvenku dovnitř. Jen obce vynaložily 
na boj s Covid-19 dosud zhruba 2 mili-
ardy korun na přímých nákladech.
Vyhlášená opatření se však nebývalou 
měrou dotkla ekonomické produkce 
všech zasažených států, a to v globál-
ním měřítku. Na rozdíl od podpory 
států k zajištění obnovy standardních 
ekonomických procesů a stabilizaci 
veřejných rozpočtů (státní rozpočet 
a rozpočty územních samospráv = kra-
je, obce, města) vláda České republiky 
nepřistoupila k určité sanaci výpadků 
rozpočtového určení sdílení daní, ze-
jména malých obcí, ale ještě tyto obce 
zatížila odvodem se sdílené daně ze 
závislé činnosti na kompenzaci a po-
moci se zvládáním ekonomické situa-
ce podnikatelům České republiky. A to 
celou jednou třetinou. Na rozdíl např. 
od Rakouska, kde vláda ze svých roz-
počtových rezerv vyčlenila 1 miliardu 
EUR na podporu obcí k daňovým vý-
padkům (obce zajišťují ze svých roz-
počtů nejen běžnou činnost, ale i  fi-

Zdravíme všechny věrné hasiče,
několik dnů rozmýšlíme slova, které na-
psat v této nelehké době, která doufám 
již ustupuje a vracíme se snad pomalu 
do normálu. Dlouho jsme se rozhodo-
vali, zda začneme s aktivitou ještě před 
prázdninami, ale jelikož se připravuje-
me v těchto dnech na příchod nového 
malého hasiče do naší hasičské rodiny, 
o to víc jsme v pozoru a o to víc se mož-
ná bojíme a jsme více opatrní. Rozhodli 

SDH Hřibojedy

nancování svých mateřských školek 
a škol, některé sociální služby apod.), 
v České republice nejen není zájem 
vlády o alespoň částečnou kompen-
zaci, ale ještě ze zbytku příjmové části 
rozpočtu obcím škrtá. Obce pocházejí 
každoročním auditem a jsou poměr-
ně přísně hodnocené z pohledu jejich 
likvidity (podíl příjmů, závazků, ...) na 
rozdíl od státu, kde jedním zákonem 
lze navýšit deficit (100 miliard, 300 mi-
liard, nyní již 500 miliard) bez jakých-
koliv důsledků. Obce hospodaří lépe 
než samotný stát. Jejich rozpočet je 
omezený (nemají možnost dluhopisů) 
a v posledních letech růstu uměly pe-
níze ušetřit a připravit si část financí 
na potřebné investice. 
Věřme, že vláda projde určitou sebe-
reflexí a odebrané finanční zdroje vrá-
tí do rozpočtů územních samospráv 
– obcí i krajů. Slibované dotace obcím 
(kterým?) nic neřeší, mimo značné 
a zbytečné administrativní zátěže mu-
sejí mít právě obce i vlastní prostřed-
ky na spolufinancování. 

Zastupitelé obce
zpracoval Miloš Dohnálek

starosta 


