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Velichovky: V Hustířanech se 
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MIKROREGIONU HUSTÍŘANKA – DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ jaro 2018

Vážení spoluobčané,
po dlouhé zimě je tu konečně jaro. 
Pro nás v Mikroregionu Hustířan-
ka je letošní jaro obzvlášť důleži-
té, protože budeme vybírat naše-
ho nového spolupracovníka na 
pozici „Metodik rozvoje“. Dnešní 
doba sebou přináší velkou admi-
nistrativní zátěž, a to i na dobro-
volné svazky obcí. Pokud chceme 
obstát a úspěšně náš mikroregi-
on dále propojovat a  rozvíjet, je 
nutné tomu také obětovat velké 
množství času, myšlení a práce. 
Proto jsme se v roce 2017 roz-
hodli zažádat o dotaci z Operační-
ho programu zaměstnanost. Díky 
dobře napsanému projektovému 
záměru byl v březnu 2018 pode-
psán právní akt na finanční pro-
středky na plat a zaškolení nové-
ho zaměstnance.
Náš nový kolega bude absolvovat 
několik vstupních školení a poté 
se zapojí do práce především ve 
sjednocení jednotlivých strate-
gických dokumentů všech obcí, 
a to zpracováním nebo aktualiza-
cí rozvojových strategických plá-
nů, popřípadě přípravou nových 
územně analytických podkladů. 
Dále bude mít na starosti práci 
zmocněnce ochrany osobních 
údajů GDPR. Bude připravovat 
společná školení starostů, zastu-
pitelů, ale i Vás občanů členských 
obcí. Myslím si, že v našem mikro-
regionu je dost šikovných a  tvo-
řivých lidí, kteří mohou pomoci 
s organizováním společných akcí, 
které přerůstají hranice jednotli-
vých členských obcí.
Přeji Vám krásné prožití Veliko-
nočních svátků, dále dobu veselí 
na obecních poutích, pálení ča-
rodějnic a dalších májových ve-
selic.

Jaroslav Huňat 
předseda DSO Hustířanka

EDITORIAL

Již sedmým rokem pořádá SDH Hřibo-
jedy dvoudenní hasičské závody „Hři-
bojedské šedesátky a stovky“ v termínu 
5. a 6. 5. 2018 na atletickém stadionu 
v   Jaroměři. V tomto roce jsou Hřibo-
jedské stovky poprvé zařazeny do se-
riálu soutěží Českého poháru (pouze 
čtyři vybrané závody z celé České re-
publiky). Proto SDH Hřibojedy pevně 
věří, že i  letos obhájí vyhlášenou kva-
litu a i přes velký počet závodníků do-
káží udržet rodinnou atmosféru celého 
závodu. Kdo nebude moci akci osobně 
navštívit, může sledovat živý přenos, 

který bude vysílat internetová televize 
– FIRE TV. Tuto akci by sbor těžko zvlá-
dl bez velké podpory obce Hřibojedy, 
Okrsku SH ČMS č. 5 Dubenecko, Králo-
véhradeckého kraje a spousty dalších 
sponzorů a pomocníků. V loňském 
roce celou soutěž zaštítil a osobně 
navštívil i  náměstek hejtmana Králo-
véhradeckého kraje pro zdravotnictví 
Ing. Aleš  Cabicar. Záštitu pro letošní 
rok převzalo Krajské sdružení hasičů 
Královéhradeckého kraje a  opět věří 
i v podporu Královéhradeckého kraje.

Vlasta Machačová

Hřibojedské 60 a 100 – 
hasičské závody v Jaroměři

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

Zastupitelstvo obce Hřibojedy vyhlásilo 
dlouhodobý program v zájmu zlepšení 
životního prostředí poskytnutím pří-
spěvku pro vlastníka domu v katastru 
obce Hřibojedy a Hvězda sloužící k  tr-
valému pobytu na pořízení domovních 
čistíren odpadních vod (ČOV). 
Dle všeobecného názoru potvrzeného 
i  na Městský úřadě ve Dvoře Králové 
n. L., vodohospodářský úřad je pro ob-
čana největší problém se získáním pří-
slušného povolení. Pro zkvalitnění život-
ního prostředí v naší obci a nemožnost 
vybudovat centrální kanalizaci a  ČOV 
z důvodu vysokých finančních nákladů 
schválilo zastupitelstvo obce na zasedá-
ní dne 12. června 2017, že bude zadáno 
vypracování projektové dokumentace 
k jednotlivým nemovitostem.
Výše uvedené zajištuje firma Profesi-
onálové, a.s., Haškova 1714/3, 500 02 
Hradec Králové. Projekt na výstavbu 
ČOV bude hrazen z rozpočtu obce se 

spoluúčastí žadatele (vlastníka nemovi-
tosti) ve výši 1000 Kč. Při odstoupení od 
záměru vybudování ČOV žadatel (vlast-
ník) bude muset náklady spojené s pro-
jektovou dokumentací zcela uhradit. 
Dne 28. února 2018 proběhlo otevírání 
obálek v sídle firmy Profesionálové, a.s.
Jako vítězná byla vybrána nabídka firmy 
RECPROJEKT, s.r.o., Fáblovka 404, 533 
52 Pardubice II. 
Dále zastupitelstvo obce schválilo po-
skytnutí příspěvku – finanční podpory 
vlastníkům nemovitosti v katastru obce 
Hřibojedy a Hvězda sloužící k trvalému 
pobytu na realizaci výstavby domovní 
ČOV ve výši 45 000 Kč. Podmínkou zís-
kání finanční podpory bude předložení 
kolaudačního souhlasu a povolení k na-
kládání s vodami.
Poskytnutí finanční podpory z rozpočtu 
obce se bude řídit dle pravidel zastupi-
telstva obce.

Renata Dlouhá

Zlepšení životního prostředí 
v obci Hřibojedy a okolí



JARO 2018 WWW.HUSTIRANKA.CZ2

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

7. 4. 2018 / hřiště za sokolovnou a okolí
Rožnovský pohár v ZPV
Pořádá Sbor Dobrovolných Hasičů 
Rožnov. Závod požárnické všestran-
nosti v kategoriích přípravka, mladší, 
starší a dorost.

21. 4. 2018 / Rožnov a Neznášov
Sběr starého železa a autobaterií
Pořádá Sbor Dobrovolných Hasičů 
Rožnov. Staré železo a autobaterie 

prosím připravte nejlépe v den koná-
ní sběru před své domy, SDH Rožnov 
tímto také děkuje za podporu svého 
spolku.

30. 4. 2018 / místní kopec Bezděk
Pálení čarodějnic
Pořádá Sbor Dobrovolných Hasičů 
Rožnov. Odměna za nejhezčí čaro-
dějnice, drobné občerstvení na místě, 
zapálení vatry ve 20:00 h.

5. 7. 2018 / hřiště za sokolovnou
O putovní pohár obce Rožnov
Pořádá Sbor Dobrovolných Hasičů Rož-
nov. JIž 29. ročník tradiční soutěže v po-
žárním sportu, závod v požárním úto-
ku v kategorii muži, ženy a děti, soutěž 
dětských kolektivů ve štafetách.

Aktuální přehled akcí a podrobnější 
informace na webových stránkách:
www.obecroznov.cz.

i ovlivněná chřipkovou epidemií řádí-
cí v posledních dnech nejen v našem 
kraji. I přes nízkou účast však zábava 
probíhala až do naplánovaného kon-
ce. Vzhledem k nízké účasti a  počtu 
zamaskovaných tanečníků pak mohly 
být oceněny nejen všechny masky, ale 
i ve slosování vstupenek vyšla téměř 
na každého nějaká cena. O doprovod 
na Maškarním bále se pak postarala 
skupina MP2.
Úplně poslední akcí plesové sezony 
byl Dětský maškarní karneval, který za 
podpory obce uspořádali dobrovolní 
hasiči. Dětský karneval proběhl v od-
poledních hodinách v neděli 4.  břez-
na. Pro děti byly připraveny různé sou-
těžní a zábavné hry a pro každého pak 
i menší balíček se sladkostmi a jinými 
dobrotami. Děti se mohly vydovádět 
nejen za doprovodu reprodukova-
né hudby, ale i při zmíněných hrách 
a  soutěžích. Sál byl téměř zaplněn 
přibližně 60 dětmi oděných v různých 
kostýmech, maskách či převlecích a je-
jich doprovodem.
Vzhledem k tomu, že v současné 
době nemá obec stálého provozova-
tele místního pohostinství, museli se 
všichni pořadatelé s touto absencí vy-
rovnat a zajistit si na své plesy či bály 
vlastní občerstvení a obsluhu. Ne 
vždy to bylo jednoduché, ale nako-
nec se všem zadařilo. Tímto bychom 
také chtěli jménem všech pořadatelů 
poděkovat všem návštěvníkům a rádi 
bychom nejen je, ale i ostatní hosty 
z okolí, přivítali příští rok v další pleso-
vé sezoně, případně pak během roku 
i na jiných kulturních či sportovních 
událostech a akcích v naší obci.

Filip Andrejs
Foto: Jan Pišta, Filip Andrejs

Tak jako v předchozích letech, tak 
i  v  zimních měsících tohoto roku byly 
v místní sokolovně uspořádány místní-
mi spolky tradiční plesy a bály. 
O první ples se v polovině ledna posta-
ralo myslivecké sdružení Dolina Rož-
nov–Hustířany, uspořádáním svého 
Mysliveckého plesu. Jedná se o každo-
ročně nejnavštěvovanější ples pořá-
daný v naší obci. Za návštěvností stojí 
především atraktivnost plesu, která je 
získána nejen výzdobou, ale i pestrou 
tombolou, kvalitním hudebním dopro-
vodem či nabídkou zvěřinového menu 
v přilehlé restauraci. O doprovod 
k tanci na tomto plese se již několik let 
úspěšně stará opočenská skupina Dy-
namic.
Počátkem února pak svůj ples také 
uspořádal místní sbor dobrovolných 
hasičů. I přes pokles návštěvníků 
v předchozích letech se po delší době 
návštěvnost Hasičského plesu mírně 
zvedla a letos se tak podařilo zaplnit 
téměř všechna připravená místa v sálu 
sokolovny. K tanci již několik let dopro-
vází hudební skupina X-Band. Pořada-
telé se snaží ples zatraktivnit alespoň 
bohatou tombolou či tradičním prode-
jem zákusků. Letos se podařilo zajistit 
kvalitní cateringovou společnost, která 
zabezpečila občerstvení nejen na sále, 
ale především i v místní restauraci, kde 
bylo možné si vybrat z několika výbor-
ných jídel. Spokojenost pak byla nejen 
na straně pořadatele, ale podle ohlasů 
i na straně návštěvníků.
Letošní plesovou sezonu uzavřeli opět 
místní dobrovolní hasiči, kteří uspořá-
dali 2. března tradiční Maškarní bál. Bo-
hužel se letos potvrdil nižší zájem o ten-
to bál, a tak stejně jako loni, byla i letos 
účast velmi malá, i když možná trochu 

Obec Rožnov do současné doby ni-
kdy nevlastnila žádný svůj obecní 
symbol. Na webových stránkách 
obce nyní najdete informace a mate-
riály o návrzích nového znaku a vlajky 
pro obec Rožnov. Návrhy jsou zpra-
cované profesionálním heraldikem 
a odpovídají zásadám heraldické 
a vexilologické tvorby a po ukončení 
výběru znaku bude tento předložen 
podvýboru pro heraldiku a vexilolo-
gii Poslanecké sněmovny PČR k pro-
jednání. 
Samosprávnou obec Rožnov tvoří 
dvě místní části – Neznášov a Rož-
nov. Historickou pečeť se bohužel 
nepodařilo dohledat u žádné z míst-
ních částí obce. Pouze v Indikačních 
skicách Stabilního katastru z roku 
1840 v Národním archivu v Praze 
lze dohledat otisk vrchnostenské 
pečeti královského komorního pan-
ství Smiřice, k němuž tehdy Rožnov 
i Neznášov náležely. Doklad o exis-
tenci případných obecních pečetí se 
nepodařilo dohledat ani v Eichlero-
vě topografické sbírce z 1. poloviny 
19.  století v Archivu Národního mu-
zea v Praze.
Vzhledem k absenci těchto historic-
kých pečetí u obou místních částí 
obce Rožnov využil autor především 
nabízející se tzv. mluvící znamení – 
růži. Variantně jsou pak připomenuti 
feudální držitelé a jejich sídlo, stejně 
jako zeměpisná poloha obce, zdejší 
těžba rašeliny a ovocnářská tradice. 
Návrhy znaku tedy vycházejí z he-
raldicky reflektovatelných geografic-
kých a historických motivů obce.
Výzva pro občany
V případě zájmu se jako občané naší 
obce můžete aktivně zapojit do dis-
kuze o výběru nového znaku pro 
obec Rožnov. Nezbytnou nutností je 
ale prostudování veškerých podkla-
dů, které zpracoval profesionální he-
raldik. Kompletní vysvětlující podkla-
dy a odůvodnění jednotlivých návrhů 
znaku, ve vztahu k historii obou čás-
tí naší obce, jsou k dispozici na OÚ 
v Rožnově.

Zbyněk Procházka

Kalendář akcí

Plesová sezóna roku 2018 
Návrh nového 
znaku a vlajky

VELICHOVKY
Obecní úřad Velichovky
Starosta: Josef Karel
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

30. 4. 2018 / od 17:00 h / fotbalové hřiště 
na Třešňovce
Pálení čarodějnic
Pořádá TJ Velichovky. Pro děti bude při-
praven bohatý program hry a soutěže. 
Hraje DJ Matula. Občerstvení zajištěno. 

Kalendář akcí

Sbor dobrovolných hasičů v Hustířa-
nech uspořádal v sobotu 17. února 
2018 nultý ročník „Festguláše“. Akce se 
konala v hasičské klubovně. Je na místě 
tímto poděkovat paní Petře Jelínkové, 
která byla hlavní iniciátorkou této akce, 
a také dalším hlavní spolupořadatelce 
Šárce Dyrcové. Musíme podotknout, 
že zájem předčil veškerá očekávání. Do 
soutěže o nejlepší Hustířanský guláš se 
přihlásilo 12 soutěžících. Hodnotící po-
rota se skládala z příchozích ostatních 
ochutnávačů, kterých se sešlo okolo se-
dmdesáti. A že to porota neměla vůbec 
lehké… Na stole bylo možné ochutnat 
různé druhy gulášů. Nechyběl vegeta-
riánský guláš, buřtguláš ani bezlepko-
vý. Nejlepší tři kuchaři obdrželi krásné 
ceny a ti ostatní dárková balení piva. 
A kdo byl mezi těmi nejlepšími? Skuteč-

Školní rok se překlopil do své druhé 
poloviny a jsou tu první jarní měsíce. 
Těšíme se už na příjemné jarní poča-
sí, protože velkou výhodou mateřské 
školy ve Velichovkách je její umístění. 
V  blízkosti MŠ jsou lesy, louka, hřiště 
ke sportování, rybník a lázeňský park. 
Snažíme se proto co nejvíce využívat 
okolí k pohybovým aktivitám a také 
některé výchovně vzdělávací činnosti 
přesouváme v  případě vhodného po-
časí ven. Nastává také čas výletů a blí-
ží se i pravidelný několikadenní pobyt 
s dětmi v Krkonoších. Chatu Mír v Kr-
konoších jsme si poprvé vybrali před 
několika lety a od té doby se tam stále 
velmi rádi vracíme. V loňském roce se 
tohoto pobytu zúčastnily i tříleté děti. 
Trochu jsme se obávaly, jak čtyřdenní 
odloučení od rodičů takto malé děti 
zvládnou, ale díky spolupráci i důvěře 
rodičů a také velmi vstřícnému a pro-
fesionálnímu personálu chaty jsme si 
hory báječně užili a děti i my se už tě-
šíme na červen, až se zase vrátíme na 
,,naši“ chaloupku.
Kromě výletů, divadelních představe-
ní, pobytů v solné jeskyni, vánočního 

Již druhým rokem se v Hustířanech daří 
kroužku mladých hasičů! V současné 
době navštěvuje kroužek 6 děvčat a 6 
chlapců, celkem tedy 12 dětí ve věku 
od 4 do 10 let. Zpočátku se děti sezna-
movaly s hasičským náčiním a vůbec 
s hasičinou obecně. Postupem času 
přišly topografické značky, uzlová-
ní, technické prostředky, zdravověda 
a  mnoho dalšího. V rámci procvičo-
vání se naše družstvo zúčastnilo pár 
soutěží v požárnické všestrannosti 
tzv. (braňáků) a hned s úspěchem. Na 
soutěži v Rožnově se svými znalostmi 
vysoutěžily krásné 4.  místo. Dále se 
naše děti radovaly z nového hasičské-
ho materiálu, který nám otevřel dveře 
k novým soutěžím, jako je štafeta dvo-
jic nebo požární útok. 
Začátkem roku 2018 už jsme o něco 
zkušenější a o nové členy posílenější 
vydali vstříc družstvům z jiných hasič-
ských sborů. V nedohlednu nás čeká 
ZPV v Rožnově, Nahořanech a po zby-
tek roku spousta dalších soutěží, kde 
poměříme své síly. Dětem se daří a vě-
říme, že nám chuť a píle vydrží a bude-
me se brzy radovat z medaile!

Pavla Špreňarová 
vedoucí kolektivu

ně „o prsa“ vyhrál guláš Martina Hanuše 
před Zuzanou Spěšnou. Na třetím mís-
tě se umístil guláš Václava Rejchrta. Po 
hlavní ochutnávce, která probíhala od 
16 do 17 hodin, se konalo sousedské 
posezení s hudbou do ouška a hlavně 
se dojídaly zbytky. Celá akce se setka-
la s příznivými ohlasy, a tak na závěr je 
nutné popřát Hustířanskému festgulá-
ši, aby se i další ročníky setkávaly s ta-
kovou přízní jako letošní benjamínek.
Protože klubovna byla díky pořádání 
výše uvedené akce příjemně vytopena, 
hned následující den byl uspořádán 
dětský karneval, který se v Hustířanech 
konal po dlouhém osmiletém „půstu“. 
Nutno podotknout, že i ten se náram-
ně vydařil a děti se mohly dostatečně 
vyřádit. 

Vladimír Jaroš

koncertu, vystupování dětí v místních 
lázních, dětského karnevalu, návštěv 
dopravního hřiště v Náchodě a dalších 
akcí, které v průběhu roku pořádáme, 
máme radost ze společných výletů 
s rodiči.
Stalo se již pravidlem, že každý rok 
v  květnu se vydáme na celodenní taj-
ný výlet ke Dni matek. Předloni nás 
překvapili tatínkové dětí, že i oni mají 
svůj svátek, a tak jsme společně vyra-
zili do lanového centra v Hradci Krá-
lové a  v  loňském roce na sportoviště 
v Havlovicích. Vítáme všechny tyto akce 
i  čas, který společně trávíme a těší nás 
vstřícný přístup, se kterým se rodiče za-
pojují během celého roku do činností 
v mateřské škole. 
V první polovině května proběhne zápis 
nových dětí do mateřské školy, uplyne 
další školní rok my se setkáme nejen 
s  novými dětmi, ale i s novými rodiči. 
Naším cílem a dlouhodobou vizí mateř-
ské školy však zůstává to samé: spoko-
jené a šťastné děti a rodiče, kteří nám 
s důvěrou své děti každý den svěřují. 

Monika Jirková
ředitelka školy

Vaření guláše, a pak karneval

Mateřská škola v Hustířanech

Kroužek hasičů
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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

Milí spoluobčané i přespolní,
je už tradicí, že přechod z ospalé zimy 
do probouzejícího se jara bývá, co se 
kulturního dění v Dubenci týče, star-
tem ke společenským setkáváním 
a jakémusi veselému zahájení roku. 
Letošní myslivecký, hasičský i obecní 
ples byly důkazem toho, že lidé stále 
mají chuť se zastavit a bavit, což je 
v dnešní uspěchané době velikánské 
štěstí. Protančený leden a únor pak 
vystřídal hravý březen, kdy jsme pro 
děti připravili nedělní dětský karne-
val a i zde můžeme mluvit o úspě-
chu. Dětí dorazilo na čtyři desítky 
a byli jsme potěšení, že k nám zaví-
tali i dvoráci. Všechny tyto akce se 
odehrávají na půdě sálu v „Penzionu 
Na Faře“, což je jistě jednou z mnoha 
výhod. Protože máme ale rádi změ-
nu, plánujeme na přelom září a října 
zájezd do jednoho ze známých praž-

ských divadel, kam rádi vezmeme 
s sebou každého, kdo projeví zájem. 
Konkrétní nabídku budeme mezi jed-
notlivé obce rozesílat pravděpodob-
ně na začátku léta, aby si každý za-
včasu mohl rozmyslet, zda se k nám 
přidá.
V Dubenci se toho ovšem během 
roku děje mnohem více... Na webo-
vých stránkách obce www.dubenec.cz 
je k nahlédnutí program všech akcí, 
který průběžně aktualizujeme a do-
plňujeme o další informace. Nahléd-
něte a třeba vás naše kulturní nabíd-
ka zaujme a dorazíte. Budeme se na 
vás moc těšit – už jen proto, že zá-
bavy a legrace není nikdy dost a vů-
bec nezáleží na tom, do které vesni-
ce nebo města patříme – hlavně, že 
spolu paříme.

Renata Derdová
kulturní výbor Dubenec

Jarní kulturní akce v obci

Momentálně probíhá rekonstrukce klubu pro předškolní děti. Klub bude moder-
ně vybaven, budou v něm pracovat dvě nové paní učitelky a na provoz budou 
rodiče přispívat stejnou částkou jako v MŠ.

Informace a novinky z obce

Vážení rodiče a všichni příznivci školy,
ráda bych vás touto cestou alespoň 
trochu seznámila se záměrem rozvoje 
a cílení školy. Velkým zájmem vedení 
školy je získávání finančních prostřed-
ků pro rozvoj a modernizaci naší školy. 
Chci, aby se škola stala místem s po-
zitivním klima, milým kamarádským 
prostředím, které bude děti motivovat 
k lepším výsledkům, rozvíjet je ve všech 
oblastech učení pro život i v oblasti ak-
tivního pohybu a sportu.
V letošním školním roce jsme se zapo-
jili do výzvy OP VVV s možností získat 
pro naší školu finanční prostředky z EU 
tzv. šablon – Podpora ZŠ a MŠ Dube-
nec. Tyto možné finanční prostředky 
lze uplatnit na nákup didaktických po-
můcek a techniky, tělocvičného nářadí 
a náčiní, knih, učebnic a  dalšího rozvo-
je vzdělávání pedagogů školy i na nové 
metody ve výuce. Z  tohoto projektu 
od počátku školního roku financuje-
me školního asistenta, který pracuje 
pro MŠ i ZŠ. Věnuje se dětem i žákům 
ohroženým školním neúspěchem či žá-
kům se sociálním znevýhodněním. Pro 
všechny zájemce zajišťuje v odpoled-
ních hodinách doučování a žáky vede 
ke správné přípravě do školy. Pro příští 
školní rok plánujeme z těchto šablon 

financovat doučování žáků, otevřeme 
klub zábavné logiky a deskových her 
a čtenářský klub.
O pololetních prázdninách vyjeli za od-
měnu všichni žáci do Cinestar v  Hrad-
ci Králové a ve škole proběhla výmalba 
chodby a toalet na prvním stupni. Na 
chodbě byly nainstalovány dva basket-
balové koše s možností jejich aktivního 
využití o velkých přestávkách nebo v čase 
školní družiny. Na stěnách jsou umís-
těny sítě na prezentaci prací žáků. Dále 
budou do prostor chodby instalovány 
lavičky s knihovničkami pro možnost re-
laxace o přestávkách či v době přes po-
ledne, kdy žáci čekají na autobus.
Ve škole to stále žije – probíhá spous-
ta zajímavých aktivit včetně bruslení 
a plavání. Na podzim proběhl adaptač-
ní pobyt šesté třídy se zajímavým pro-
gramem, poznávání okolí – cyklovýlet 
na Chlum. Proběhlo již několik výchov-
ných pořadů (sezení se specialistou 
– vztahy ve třídě, přednáška s policisty 
o bezpečnosti, Planeta Země), divadel-
ních představení a exkurzí (ovocnářské 
středisko, hvězdárna). Žáci se účastní i 
mnohých soutěží a olympiád. Žáky čeká 
ještě spousta zajímavých aktivit, které 
by měly obohatit jejich vědomosti a do-
vednosti.

Naším zájmem je zajištění bezpečnos-
ti dětí a žáků. V únoru jsme proto ne-
chali udělat zabezpečení vstupu proti 
vniknutí cizích osob do mateřské školy. 
U  vstupu do MŠ je nainstalován komu-
nikátor s kamerou a elektrickým vrát-
ným, jehož prostřednictvím nahlašuje 
každý návštěvník důvod své návštěvy. 
Ve třídě je nainstalován videotelefon, 
díky kterému personál školy nejprve 
zkontroluje osobu, která vstupuje do 
budovy a poté odblokuje vstup. Během 
března dojde též k zabezpečení vstupu 
do základní školy.
O letních prázdninách plánujeme re-
konstrukci dvou tříd ve škole. Dále 
proběhne rekonstrukce počítačové 
učebny, financovaná z projektu EU zři-
zovatele školy.
V pondělí 9. dubna od 13:00 do 17:00 h 
se bude konat zápis do ZŠ a dne 3. květ-
na od 10:00 do 13:00 h se bude konat 
zápis do MŠ.
Závěrečné setkání předškoláků pro-
běhne na školní zahradě dne 24. 5. od 
16:00 h. Při této příležitosti bude pro 
rodiče připraveno povídání o prvním 
školním roce s paní učitelkou a vycho-
vatelkou. Přijďte se podívat a pobavit.

Mgr. Martina Jonešová
ředitelka školy

Zpravodajství ze ZŠ a MŠ Dubenec

ZŠ A MŠ DUBENEC
PŘIJME VYCHOVATELKU

OBEC DUBENEC
 PŘIJME UČITELKU MŠ

PRO KLUB PŘEDŠKOLÁKŮ

kontakt: 603 493 867 
e-mail: reditelka@zsdubenec.cz

Inzerce

Inzerce
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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

20. 4. 2018 / od 18:00 h / Hostinec
„U Střelce”
Posezení s Hradeckou cimbálovou 
muzikou
Vstupné dobrovolné. Hradecká cim-
bálová muzika má bohatou tradici již 
od roku 1955 a momentálně v ní pů-
sobí jako umělecký vedoucí pan Pavel 
Maťátko z Račic nad Trotinou. 
Více o Hradecké cimbálové muzice se 
dozvíte na internetových stránkách.
www.hradeckacm.cz

2. 6. 2018 / od 14:00 h / areál hostince 
„U Střelce”
Dětský sportovní den
Akci pořádá obec Račice nad Trotinou 
spolu s Sborem dobrovolných hasičů 
Račice nad Trotinou a zve všechny děti.

23. 6. 2018 / od 8:15 h / Sportovní areál 
Račice nad Trotinou
Volejbalový turnaj
Obec Račice nad Trotinou a TJ Sokol 
Račice nad Trotinou pořádají 9. roč-
ník volejbalového turnaje smíšených 
družstev (alespoň dvě ženy). Další in-
formace a možnosti, jak se do turna-
je přihlásit, najdete na internetových 
stránkách obce.

14. 7. 2018 / od 14:00 h / Sportovní are-
ál Račice nad Trotinou
Hasičská soutěž
Sbor dobrovolných hasičů Račice nad 
Trotinou Vás zve na tradiční soutěž 
v požárním sportu.

Kalendář akcí

Poslední únorový den 28. 2. 2018 byla 
starostou obce Milanem Slovákem ml. 
Jednotce sboru dobrovolných hasičů 
Obce Račice nad Trotinou slavnostně 
předána do užívání nová motorová 
stříkačka PH-ALFA 2. 
Stříkačka byla pořízena obcí za význam-
ného přispění Nadace AGROFERT, která 
uhradila skoro polovinu kupní ceny. Stří-
kačka PH-ALFA2 je náhradou technicky 
zastaralé hasičské motorové stříkačky 
PPS 12, která byla jedinou zásahovou 
stříkačkou, kterou disponovala JSDH 
– obec nedisponuje cisternovým vozi-
dlem. Technická a morální zastaralost 
stříkačky vycházela také z toho, že cena 
náhradních dílů není úměrná zůstatko-
vé hodnotě stávající stříkačky.
Nově zakoupená stříkačka PH-ALFA 2 
je moderním a efektivním hasicím za-
řízením, které je výkonově naprosto 
srovnatelné se stávajícím vybavením 
a v mnohém ho předčí – spotřeba pa-
liva a váha stříkačky je poloviční, což 
mnohonásobně zvyšuje možnosti 
technicko – taktického nasazení a efek-
tivitu u zásahu. Obsluha nové stříkačky 
je značně jednodušší a méně náročná 

než u staršího typu, tudíž dojde k úspo-
ře času, který byl věnován na opravy 
a udržování a bude věnován na školení 
členů jednotky. 
Další neméně značnou výhodou je typ 
motoru, který je zde osazen. Jedná se 
o dvouválcový vzduchem chlazený 
čtyřtaktní motor Honda s automatickou 
regulací otáček dle zátěže čerpadla. To 
znamená, že stříkačka může pracovat 
s  minimálním dohledem strojníka, jež 
se dříve musel neustále věnovat kon-
trole tlaku vody, tlaku oleje a hlavně 
teplotě chladící vody v motoru. V  pří-
padě vyšší teploty chladící vody při zá-
těži musela být stříkačka odstavena. 
Podobný problém nastával při hašení 
v zimním období, kdy bylo nutné regu-
lovat teplotu chladící vody, aby nebyl 
motor přechlazován příliš.
Tímto bych chtěl poděkovat Obci Rači-
ce nad Trotinou a Nadaci AGROFERT za 
pomoc s podáním žádosti a poskytnutí 
nemalé finanční částky na nákup moto-
rové stříkačky, která je pro naši malou 
obec neocenitelným pomocníkem.

Libor Machek
velitel JSDH Račice nad Trotinou

Nová stříkačka pro jednotku 
dobrovolných hasičů 30. 4. 2018 / od 18:00 h / dětské hřiště 

u rybníka v Litíči
Pálení čarodějnic

26. 5. 2018 / od 10:30 h / kostel Nejsvětěj-
ší Trojice v Litíči
Obnovená XV. slavnostní pouť

Zastupitelstvo obce Litíč se rozhodlo vrátit přidělenou dotaci na zhotovení šesti 
sociálních bytů z programu IROP z důvodu krátkého termínu pro realizaci celé-
ho projektu. Obec začala rekonstrukci financovat z vlastních zdrojů. Od ledna 
do března proběhly vyklízecí a bourací práce, které k naší spokojenosti provedli 
zaměstnanci ze společnosti Hustířanka služby, s.r.o. Nyní se musí objekt zabez-
pečit proti zatékání vody (drenáže, izolace, podříznutí) tak, aby postupně vysy-
chal. V současné době se realizuje nová přípojka elektřiny do objektu. 

Touto cestou chceme poděkovat čle-
nům Mysliveckého spolku Hubert ze 
Zaloňova za bezplatnou pomoc při 
zhotovení opěrných konstrukcí na 
ochranu proti zvěři. Ta byla zhotove-
na na výsadbě podél cesty od kostela 
v Litíči k Nouzovu, obec dodala po-
třebný materiál, tím bylo zabezpeče-
no cca 60 stromů.

Lenka Mužíková
místostarostka Litíče

Kalendář akcí

Objekt čp 53 v Litíči 

Poděkování

LITÍČ
Obecní úřad Litíč
Starosta: Petr Jirásek
Adresa:
Litíč 50, 544 01 Litíč
Telefon: +420 499 694 127
Fax: 499 694 127
E-mail: litic@litic.cz
www.litic.cz

Úřední hodiny
Po: 14:00–17:00 h
St: 14:00–17:00 h
      16:00–17:00 h pokladna

LIBOTOV

Obecní úřad Libotov
Starosta: Filip Kraus
Adresa: Libotov 80,
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Telefon: +420 728 993 219
     +420 777 617 861
     +420 737 702 514
E-mail:
obec.libotov@worldonline.cz
obec.libotov@tiscali.cz
Fb: www.facebook.com/libotov
www.libotov.cz

Úřední hodiny
Po: 18–19 h

Vedení mateřské školy Libotov spolu 
se zastupitelstvem obce podniklo vý-
znamný krok k zvýšení bezpečnosti 
dětí, které místní školku navštěvují. Po 
prozkoumání několika typů zabezpe-
čovacích systémů jsme se rozhodli pro 
systém s biometrickou čtečkou otisků 
prstů. Dovnitř se tak dostanou jenom 
ti, kteří jsou evidováni v elektronickém 
systému a mají ke vstupu oprávnění. 
Týká se to jak zaměstnanců, tak všech 
zákonných zástupců dětí, kteří mají 
zmocnění je ve školce vyzvedávat.
Výhody tohoto systému jsou v tom, že 
oproti otevírání dveří pomocí karet, 
čipů nebo číselných kódů, má každý 
svůj „jedinečný klíč“ vždy u sebe. Ro-
diče tak nemusí myslet na to, zda mají 
klíč s sebou, nemohou ho ztratit a my 
máme zajištěno, že si klíče nemohou 
různé osoby mezi sebou předávat, 
protože v tom případě by kterýkoliv 
zabezpečovací systém ztrácel smysl. 
Pro učitelky je zase výhoda v tom, že se 
mohou plně věnovat dětem a nemusí 

Palec nahoru pro mateřskou školu Libotov Kalendář akcí
od nich odbíhat, aby zjistili, kdo stojí 
za dveřmi a následně ho vpustili do-
vnitř. Biometrický systém udělá tuto 
práci za ně.
A jak systém funguje? Ke každému dí-
těti je přiřazen seznam osob, které ho 
mohou vyzvednout a naopak ke každé-
mu zákonnému zástupci jsou přiřaze-
ny děti, které je zmocněn vyzvednout. 
Čtečka, instalovaná u vstupu do školky, 
převede otisk zákonného zástupce na 
matematický kód, na základě kterého 
vyhodnotí oprávnění vstupu. Následně 
buď dojde, nebo nedojde k uvolnění 
zámku dveří. Zevnitř je zase instalová-
no odchodové tlačítko, na které děti 
nedosáhnou a nemohou tak školku ne-
pozorovaně opustit. To ale jen v přípa-
dě, že dětem nehrozí nebezpečí. Napří-
klad při požáru a výpadku elektrického 
proudu dojde automaticky k uvolnění 
zámku a dveře budou volně průchozí. 
Celkové náklady této akce jsou zhru-
ba 78 000 Kč a polovinu z toho pokryla 
dotace MŠMT. To však není zdaleka po-

slední investice, která naší mateřskou 
školu letos čeká. Během letních prázdnin 
projde celá budova velkou rekonstrukcí. 
Dojde k zateplení pláště, výměně dveří 
a oken a instalaci tepelného čerpadla, 
které nahradí kotel na tuhá paliva, který 
v současné době školku vytápí. Zároveň 
školku již půl roku vysušujeme pomocí 
systému DryPol, který k vysoušení vyu-
žívá elektroosmózy a do jednoho roku 
by mělo dojít k  významnému poklesu 
vlhkosti zdiva, především v přízemí bu-
dovy. Jeho kladné výsledky jsou však 
patrné již dnes. V  létě tak bude možné 
zároveň opravit i vnitřní omítky. Celkové 
náklady na letní rekonstrukci budou cca 
2,5 mil. Kč, z toho bude zhruba třetina 
z dotace. Současně s tím bychom chtěli 
vyměnit i střechu mateřské školy za cca 
300 tisíc Kč. Vzhledem k velkým nákla-
dům rekonstrukce jsme však závislí na 
50% dotaci Královéhradeckého kraje, 
o kterou máme v současnosti zažádáno. 

Mgr. Filip Kraus
starosta obce Libotov

30. 4. 2018 / Libotov
Pálení čarodějnic + soutěž o nejlepší 
čarodějnickou výzdobu před domem
 
 19. 5. 2018 / Libotov
Volejbalový turnaj

2. 6. 2018 / Libotov
Dětský den a koncert kapely Netřesk
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Dne 29. 12. 2018 se uskutečnil IV. roč-
ník Vánočního turnaje ve stolním te-
nise v obci Zaloňov.
Turnaj se uskutečnil ve spolupráci 
s  místním sborem dobrovolných ha-
sičů a za podpory obce Zaloňov a ně-
kolika sponzorů (UNIAGRO a Vánoční 
ozdoby), díky kterým si cenu z turna-
je odnesl úplně každý. Ty nejcennější 
kovy z  turnaje, který byl obsazen ve 
všech vypsaných kategoriích (muži, 
ženy i děti) v  celkovém počtu 27 
sportovců, si v kategorii „děti“ odnesl 
za 1. místo Matěj Kvacaček a v kate-
gorii „ženy“ Nikola Grmelová. V nejví-
ce obsazené kategorii „muži“ si cenný 
kov odnesl za místo 3. Václav Eliáš st., 
2. Pekárek Daniel a 1. Matěj Machač.
Rád bych poděkoval všem sportov-
cům, ale i ostatním, kteří se podíleli 
na turnaji, za úžasné sportovní výko-
ny, ale i za bezproblémový průběh 
turnaje.
V tomto roce opět připravuji Vánoční 
turnaj, nově i turnaj Velikonoční a prá-
vě probíhající celoroční, do turnajů 
se lze ještě hlásit. Tak neseďte doma 
a pojďte se hejbnout.

Aleš Dohnal

Pan Jiří Panovský pořádal Novoroč-
ní turnaj v Pokeru, kterého se zú-
častnilo 30 hráčů.
Hrálo se na čtyři vítězná místa. Turnaj 
probíhal napínavě, trval sedm hodin. 
Vítězná místa obsadili hráči z Jaromě-
ře. Chystáme se na další rok s tím, že 
„vyhraje Zaloňov“, jak řekl pan Jiří Pa-
novský.

Tříkrálová sbírka proběhla v naší 
obci 7. 2. 2018. Děkujeme všem, kdo 
přispěli, zejména paní Barešové a dě-
tem, kteří se podílí na uskutečnění 
této sbírky. Vybraná částka činí 7 945 
Kč. Tato sbírka je určena na projekt 
revitalizace centrálního „náměstíčka“, 
která umožní bezbariérový pohyb kli-
entů mezi jednotlivými objekty Domo-
va sv. Josefa v Žirči.
Masopust si dopřáli členi SDH (sbor 
dobrovolných hasičů) v sobotu 24.  2. 
Jitrničky, ovar a vše, co k tomu patří, 
do dáli provoněly, ochutnal každý ko-
lemjdoucí.

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: 17–18 h

14. 4. 2018 / Vilantice
Zabíjačka

30. 4. 2018 / Vilantice
Čarodějnice, opékání pro děti 

1. 5. 2018 / Vilantice /
Do přírody s myslivci

16. 6. 2018 / Vilantice
Vilantický běh
Pečení prasete, dětský den, koncert 
kapely Řemen

30. 6. 2018 / Vilantice
Fotbalový turnaj

Kalendář akcí

V roce 2018 zahájili hasiči svoji čin-
nost 13. ledna, a to výroční valnou 
hromadou. Ocenili plaketou své čle-
ny, kteří jsou ve spolku padesát a více 
let. Všechny členy i hosty velmi zauja-
lo vyprávění pana Vlastimila Borůvky 
s promítáním historických fotografií 
z činnosti. Mnoho připomínek k foto-
grafiím sdělil také přítomný nejstarší 
člen pan Jan Rejl.
Další velmi vydařenou hasičskou akcí 
byl 3. února 2018 Maškarní večírek na 
téma ,,Máma za tátu a táta za mámu“. 
Zúčastnit se mohli lidé v maskách 
i  bez masek. Většina však využila mož-
nosti užít si večer v převleku. Všichni 
se zabavili při soutěžích a vyhodnoce-
na byla i nejhezčí maska.
Dne 24. 2. 2018 se konal již tradiční 
Ples SDH (spolku dobrovolných hasi-
čů), účast byla velmi pěkná, vzhledem 
k tomu, že právě proběhla chřipková 
epidemie.

Dagmar Jarošová
Foto: Petr Jaroš 

V obci jsme začali akci Rekonstrukce 
malého rybníčku. Dojde k opravě hráze 
i břehů a odbahnění.
Také jsme přistoupili, s nelehkým roz-
hodnutím, k vykácení lip na Chotěbor-
kách. Stav lip byl velmi špatný a nebez-
pečný dle dvou posudků zpracovaných 
odborníky. V nejbližším vhodném termí-
nu bude náves znovu osazena lipami.

Dagmar Jarošová
Foto: Lenka Hladíková

Proběhlé akce

Investice obce

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

Úřední hodiny St: 17–19 h

Nově narozené děti přihlaste na obec-
ním úřadě k vítání občánků. Vítání ob-
čánků proběhne současně s dětským 
dnem 1. 6. 2018 v 10 hodin v kulturním 
domě. 
Kdo si požádal o příspěvek na domovní 
ČOV, s tím bude uzavřena veřejnopráv-
ní smlouva. Na základě této uzavřené 
smlouvy bude vyplacen příspěvek.
Ve Rtyni a ve Vestci u bytovek byly 
umístěny nové červené popelnice slou-
žící pouze na kuchyňský olej a   tuky. 
Dbejte, prosím, na jejich třídění, aby 
olej neskončil v kanálech, neboť pro 
ČOV je olej likvidační.
Rekonstrukce kulturního domu je 
u konce, zbývá výměna oken. V součas-
né době už můžete dům využívat, nové 
topení funguje.

14. 4. 18 / od 14 h / kulturní dům Zaloňov
Dětský karneval (pořádají členky ČSŽ)

30. 4. 18 / od 17 h / místní písák
Pálení čarodějnic
Lampiónový průvod a hledání čaroděj-
nice. Pořádá SDH.

1. 6. 2018 / ve 14 h / hřiště Zaloňov
Dětský den
Pořádají společně ČSŽ a SDH. Dětem 
vezměte jízdní kola, pro jistotu náhrad-
ní oblečení.

Zpravodajství

Kalendář akcí

Plánované
investice obce
   opravy místních komunikací
   nový propustek v Horních Dolcích
 doplnění hracích prvků na hřišti  
   Zaloňov
   rekonstrukce budovy obecního úřadu

Jaroslava Svobodová

Sezóna 2018 se blíží mílovými kroky, 
a proto si dovolujeme upozornit, že brá-
ny hospitálu se otevřely 29. března, od 
kdy bude možné hospitál navštívit od 
úterý do neděle mezi 9.–17.  hodinou. 
Také nás v roce 2018 čeká mnoho kul-
turních akcí, kde si každý přijde na své. 
Hned v dubnu začínáme během startu-
jícím v kukském údolí, následují jej trhy 
pro milovníky zahrady, nebo květnová 
netradiční prohlídka Kuksu vpodvečer. 
V červnu bude možné zažít baroko na 
vlastní kůži. Těšíme se na Vás!

Barbora Faltysová

Sezóna 2018

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

Proběhlé akce v obci

Inzerce
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Vánoční tvoření pro ženy a děti – vy-
ráběly jsme anděly ze starých knih.

V sobotu 6. ledna 2018 proběhla v Ha-
břině Tříkrálová sbírka, do které ob-
čané Habřiny přispěli krásnou částkou 
7 310 Kč.

V sobotu 17. února 2018 pořádala obec 
již 7. Obecní plesík. Vstupenky byly 
jako každý rok vyprodány. Obec děku-
je všem, kteří přispěli věcnými dary do 
bohaté plesové tomboly.
V neděli 18. února 2018 pořádala obec 
dětský karneval, který se těšil velké-
mu zájmu dětí z Habřiny i okolních obcí. 
Letošním tématem byla „řemesla“. Na 
děti tak čekaly písničky, hry a soutěže 
se řemeslnou tématikou, které prověři-
ly zejména jejich zručnost a um.

V neděli 4. března 2018 proběhla 
v obecní hospodě oslava MDŽ spoje-
ná s kulturním vystoupením habřin-
ských dětí pod vedením paní Řeháko-
vé. Každá účastnice dostala od obce 
večeři a květinu.

14. 4. 2018 / od 18 h / obecní hospoda
Turnaj ve hře Člověče, nezlob se

28. 4. 2018 / dopoledne
Brigáda na jarní úklid okolí obce 
Habřina 
Dobrovolníci, hlaste se prosím u pana 
místostarosty na tel.: +420 603 418 051. 
Děkujeme.

30. 4. 2018 / v podvečerních hodinách / 
u obecní hospody
Pálení čarodějnic

5. 5. 2018 / v dopoledních hodinách
Svoz nebezpečného odpadu
4.–6. 5. 2018 bude na návsi před ob-
chodem přistaven kontejner na vel-
koobjemový odpad. Velkoobjemový 
i nebezpečný odpad je od občanů vy-
bírán zdarma.

9. 6. 2018 / u obecní hospody
Dětský den a pouťová zábava
Taneční zábava pro děti, večer pro 
dospělé + venkovní posezení v obec-
ní hospodě. Vstupné 50 Kč.

Jaké byly zimní 
akce v obci?

Kalendář jarních akcí v obci

HABŘINA
Obecní úřad Habřina
Starosta: Mgr. Hana Vránová
Adresa: Habřina 28, 503 03 Smiřice 
Telefon: +420 725 862 068 (starostka),
+420 603 418 051 (místostarosta), 
+420 724 113 309 (účetní)
Fax.: 495 422 845
E-mail: ou.habrina@seznam.cz
www.habrina.cz

Obecní hospoda v Habřině zve hráče
všech věkových kategorií na 

  

 

TURNAJ v ČLOVĚČE, NEZLOB SE 

 

v sobotu 14. dubna 2018
od 18 hodin v obecní hospodě. 

 
 

Startovné 20 Kč. Registrace od 17:30 h.
Občerstvení zajištěno.

 
 
 

 

Svoz komunálního odpadu 2018 / svozový den: pondělí

LUŽANY
Obecní úřad Lužany
Starosta: Jiří Válek
Adresa: Lužany 47, 503 05
Telefon: +420 724 181 463
E-mail: luzanynt@volny.cz
www.luzanynt.cz

Úřední hodiny
letní čas: 19:00–20:00 h
zimní čas: 18:00–19:00 h

Zima se nám neodkladně blíží ke konci a my všichni se po snad již posledních 
mrazech těšíme na jaro. V březnu jsme si zatačili hned na dvou plesech – Dětský 
maškarní karneval se soutěžemi a Lužanský klubový ples s živou hudbou a bo-
hatou tombolou. Užili jsme si mnoho zábavy a pro mnoho z nás to byla poslední 
tečka za zimním obdobím. Na jaro se již těšíme, proto připravujeme hned něko-
lik ,,pomocníků“ pro turisty – ať již cyklisty nebo pro ty nejmenší pěší.

Pro letošní sezonu se v obci objeví malovaná mapa Královéhradecka, ve které 
bude možné nalézt informace o historii obce a krásné ručně malované obrázky 
dominant turistické oblasti. Za obec Lužany bude možné spatřit budovu obecní-
ho úřadu spolu s křížkem. 
Obec Lužany je rovněž zapojena do projektu Poznávací omalovánky regionu 
Královéhradecko, kde budou moci ti nejmenší malíři a malířky si vybarvit obrá-
zek Obecního úřadu v Lužanech.

Konec dubna / na obvyklém místě + 
Obecní dům Lužany
Čarodějnický rej
V rámci již tradičního pálení čarodějnic 
jsou připraveny hry a soutěže pro děti 
v Obecním domě. Více informací u Jit-
ky Andrlové. 

Informace a novinky z obce

Kalendář akcí

Svozový plán obce

Náhled omalovánek – Lužany, zdroj: BONUS CARD, spol. s. r.o.

Ilustrační foto, zdroj: CBS Nakladatelství s. r. o.

Čarodějnický rej, autor: M. Andrlová

měsíc
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

svoz 21x / bílá
14,15

20
24
28
32

36,38
40,42,44

45,48
50,52

svoz 13x / modrá
16
20
24
28
32
36

40,44
48
52

svoz 5x / fialová
16

24

32

40
48

PĚSTITELSKÉ CENTRUM DUBENEC
Moštárna a pasterizace
Sušárna ovoce a zeleniny

PRODEJ NAŠICH PRODUKTŮ
ovocné mošty, sušená jablka, 
hrušky, červená řepa

KONTAKT:KONTAKT:
Dubenec č.p. 2 (budova pošty)
tel: 604 238 321, 
e-mail: mostarna@dubenec.cz
www.dubenec.cz

Obec Lužany zakoupila v rámci projektu spolu s obcemi Mikroregionu Hustí-
řanka nádobu na olej. Tu bude možné nalézt v budově Obecního úřadu Lužany, 
který je otevřený vždy po dobu úředních hodin nebo po domluvě se starostou 
obce Jiřím Válkem nebo zastupitelem Lubošem Havlasem.

V měsíci únoru bylo revitalizováno jasanové stromořadí a velký javor Na 
Chloumku. Stromy byly prořezány a staticky zajištěny. Náklady ve výši 
45 000 Kč hradila obec Habřina ze svého rozpočtu.
V současné době probíhá v obci Habřina pasportizace vodovodního a kana-
lizačního řadu.

Hana Vránová

Aktuální investice v obci

Inzerce



7WWW.HUSTIRANKA.CZ JARO 2018

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: 8–12 h, 13–18 h, St: 8–12 h

Proběhlé akceJarní novinky
Dne 3. března 2018 proběhl v Lan-
žově Maškarní rej dětí z obce i obcí 
okolních doprovázeno hudbou. Pro 
zúčastněné bylo připraveno mnoho 
soutěží, které byly odměněny slad-
kostmi nebo malým dárkem.
Dne 6. března 2018 se konalo setkání 
seniorů obce, kterého se zúčastnily 
pracovnice sociálních služeb ze Dvo-
ra Králové a Trutnova. Informovaly 
seniory o možnostech využití služeb 
do domu, zajištění péče ubytování, 
péče o rodiny s dětmi, možnost pří-
spěvku na péči, mobilitu, a jiné. Ur-
čitě přínosná beseda pro starší ob-
čany.

Alena Skořepová
starostka Obce Lanžov

Před hřbitovem v Lanžově probíhá 
úprava prostranství na parkování.
Do konce března bude na budově čp 3 
v Lanžově dokončena výměna oken.
Na návsi v Lanžově bude umístěno nové 
dopravní značení pro parkovací stání au-
tomobilů (po schválení Policie ČR a od-
boru dopravy ve Dvoře Králové n. L.).

HEŘMANICE
Obecní úřad Heřmanice
Starosta: Josef Jelínek
Adresa: Heřmanice čp.13, 552 12
Telefon: +420 491 813 270
E-mail: obec.hermanice@quick.cz
www.obec-hermanice.cz

Úřední hodiny
St: 8–11 a 14–18 h

Obecní knihovna v OÚ Heřmanice
Po: 15:30–16:30 h, St: 15:00–17:00 h

Kalendář akcí 
v naší obci Alpabowling (16. 12. 2017)

Na prosincový turnaj se přihlásilo 
28 hráčů. Bohužel se 1 dráha rozbi-
la, tak se 7 účastníků do hodnocení 
nepočítalo. I přesto vyhrál jako vlo-
ni přespolní Kamil. Po zlomení prstu 
loňské vítězky Gábiny zvítězila v tom-
to ročníku Renča. Nejstarším účast-
níkem byl děda Pepa (87 let), který 
hrál se synem Milanem a společným 
úsilím skončili na posledním místě.

Novoroční pochod Alpatýmu
(6. 1. 2018)
Letošního pochodu se zúčastnilo 
29 členů, po 14 km jsme dorazili na 
Jakubův Nový Dvůr. Cesta byla sice 
bahnitá, ale nám to nevadilo. V cíli 
na nás čekalo výborné jídlo i pití. Dě-
kujeme Cihlovi za zajištění zpáteční 
„MHD“. Večer se pokračovalo v klu-
bovně na Veselém kopci.

Bc. Jana Urbanová

Vánoční koncert
Vánoční koncert se konal v kostele 
sv.  Maří Magdalény v úterý 26. 12. 
2017 od 15 h. Opět se k nám vrátil 
nejstarší sbor v Čechách – jaroměř-
ský Jaromír pod vedením pana Ková-
ře – celkem 20 žen a mužů. Cestu do 
kostela si při této příležitosti našlo 
cca 50 lidí a určitě byli s vystoupením 
spokojeni. Na dobrovolném vstup-
ném se vybralo cca 3 tisíce Kč, kte-

ré se přenechaly na drobné opravy 
kostela. 

Tříkrálová sbírka
V sobotu 6. 1. 2018 chodili tři králo-
vé. Také naše vesnice se každoročně 
přidává k Tříkrálové sbírce, při které 
se vybírá na pečovatelský dům v Žir-
či. Letos se vybralo v našich 4 obcích 
12 821 Kč.

Mateřská škola Heřmanice
Bohatý program měly děti v naší MŠ v 
prosinci. Vánoční besídka s rodiči se 
již druhým rokem konala na hospita-
lu v Kukse a měla úspěch. Místa k se-
zení se rychle zaplnila a rodiče i další 
blízcí si užili vystoupení, které si děti 
připravily. Pravidelně jezdí děti zdo-
bit stromečky do královédvorské zoo 
a mohou si při tom prohlédnout i zví-
řátka. Vánoční nadílku měly děti také 
ve školce u stromečku, a to i proto, 
že letos pilně sbíraly starý papír – 3x 
se naplnil kontejner – získaly 6 000 

Kč. Ježíšek donesl každému dítku i je-
den dárek, který si odnesly domů. 

Marie Horčičková

Sbor dobrovolných hasičů
Heřmanice 
V sobotu 13. 1. 2018 se členové SDH 
sešli na výroční valné hromadě, na 
které zhodnotili svoji činnost za uply-
nulý rok. 
Zpráva o činnosti obsahuje: jeden zá-
sah při odklízení popadaných stromů 
po vichřici, uspořádání soutěže v po-
žárním sportu, uspořádání hasičského 
plesu, asistence při pálení čarodějnic, 
účast družstva mužů na 3 soutěžích, 
uspořádání sběru železného šrotu 
a elektroodpadu, posvícenské poseze-
ní se zabíjačkou a další. 
V současné době má sbor dobrovol-
ných hasičů 31 členů. Nejstarším čle-
nem dle věku i dobou členství je Josef 
Dlesek, kterému byla na valné hro-
madě předána medaile za věrnost po 
70 letech členství. Medaile za věrnost 
10, 20, 30, 40 a 50 let byly předány i 
dalším 19 členům sboru. Nynější sbor 
dobrovolných hasičů vznikl slouče-
ním dříve samostatných sborů Brod, 
Slotov a Heřmanice. V   loňském roce 
uplynulo 120 let od založení hasičské-
ho sboru ve Slotově. V letošním roce 
oslavíme 120 let od založení hasičské-
ho sboru v Heřmanicích a 135 let od 
založení hasičského sboru v Brodě. 
Jako starosta SDH a starosta obce bych 
chtěl tímto poděkovat všem členům za 
svoji práci pro sbor a obec. Závěrem 
bych chtěl oslovit zejména mladé lidi 
ke členství v SDH Heřmanice, omladit 
naše řady a zkvalitnit ochranu životů 
a majetku našich občanů. 

Josef Jelínek

Proběhlé akce

31. 3. 2018 / od 12.45 h / klubovna
Alpatýmu
Turnaj v šipkách

7. 4. 2018
Zájezd na muzikál Šíleně smutná 
princezna

30. 4. 2018 / od 17 hod v Brodě
Čarodějnice

Na jaře se v obci uskuteční sběr želez-
ného šrotu a dalšího nebezpečného 
odpadu.
Přesný termín bude upřesněn na vý-
věskách a webu obce:
www.obec-hermanice.cz.
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Opět chci především poděkovat všem, 
kteří řádně třídí odpad.
Bohužel se i nadále zvyšuje množství 
svezeného odpadu. Občané někdy od-
kládají do svých popelnic nebo velko-
objemových kontejnerů odpad, který 
lze ještě vytřídit – plasty, papír, elektro-
odpad, sklo, textil, dřevo a další, čímž 
zbytečně zvyšují náklady na skládková-
ní, které od roku 2014 několikanásobně 
vzrosly. Na konci loňského roku jsme 
nainstalovali čtyři  „červené“ popelni-
ce, které slouží na sběr použitých olejů 
z kuchyní (odevzdává se slitý do plas-

tové lahve). Likvidace bude pro obec 
zdarma. Pro letošní rok naše obec po-
žádala o dotaci na zvýšení počtu kon-
tejnerů na plasty, papír, kovový odpad, 
směsný odpad a bioodpad a čelní na-
kladač pro manipulaci s odpadem. 
Sběr šrotu zařídí Sbor dobrovolných 
hasičů Heřmanice. Zároveň můžete 
hasičům odevzdat také elektrospotře-
biče, které se odevzdají v rámci systé-
mu Asekol a hasiči tím získávají peněž-
ní odměny.

Josef Jelínek
starosta obce

Svoz odpadu v Heřmanicích

rok
2014
2015
2016
2017
2018

plasty, papír, sklo, nápojový karton po 
zápočtu odměny EKO-KOM (81 213,50 Kč)
Textil
SKO popelnice
SKO kontejnery
Stavební suť
Biomasa
Nebezpečný odpad
celkem t, Kč, průměr Kč/t

měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen

měsíc
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

Porovnání cen a poplatků

Skutečné náklady na likvidaci odpadů v roce 2017

Rozpis svozů TKO platný od ledna 2018 (svozový kalendář)
Jezdí se každý sudý týden ve čtvrtek – celkem 26 svozů.

cena za 
uložení 1 t 

odpadu
1 400
1 400
1 400
1 400
1 450

t

18,409
1,119
98,55
6,50
7,00

65,46
0,48

197,518

čtvrtek čtvrtek

cena za 1 
svoz / svo-
zů v roce
1 870 / 26
1 870 / 26
1 870 / 26
1 870 / 26
2 000 / 26

Kč

28 149,50
-600,00

212 454,00
18 711,00
3 267,00

27 723,00
5 359,00

295 063,50

množství 
tun

73,55
79,3

89,51
98,55

Kč / t

1 529,08
0

2 155,80
2 878,62
466,71
423,51

11 164,58
1 493,86

cena
likvidace
172 204
181 461
183 377
212 454

výše
poplatku 
na osobu

500
500
500
500
500

vybráno 
na poplat-

cích
197 625
198 498
200 083
201 915

  9.6.  Dětský Den      14:00 
24.6.  Šlágr kapela PROGRES   16:00 
28.7.  Lanžovská lávka      13:30 

www.lanzov.cz       tel.: 606 957 144       www.koupalistelanzov.cz
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30. 4. 2018 / Zaloňov /
Pálení čarodějnic

1. 5. 2018 / Vilantice /
Do přírody s myslivci

5. 5. 2018 / Habřina /
Svoz nebezpečného odpadu

19. 5. 2018 / Libotov /
Volejbalový turnaj

25. 5. 2018 / Kuks / Noc kostelů

26. 5. 2018 / Litíč /
Obnovená XV. slavnostní pouť

1. 6. 2018 / Zaloňov / Dětský den

2. 6. 2018 / Libotov / Dětský den 
a koncert kapely Netřesk

2. 6. 2018 / Račice n. T. /
Dětský sportovní den

9. 6. 2018 / Habřina /
Dětský den a pouťová zábava

9. 6. 2018 / Lanžov / Dětský den

16. 6. 2018 / Kuks / Baroko naoko

16. 6. 2018 / Vilantice / Vilantický běh

23. 6. 2018 / Kuks /
Hudební léto – koncert

23. 6. 2018 / Račice n. T. /
Volejbalový turnaj

24. 6. 2018 / Lanžov /
Šlágr kapela PROGRES

30. 6. 2018 / Vilantice /
Fotbalový turnaj

31. 3. 2018 / Heřmanice /
Turnaj v šipkách

7. 4. 2018 / Rožnov /
Rožnovský pohár v ZPV

14. 4. 2018 / Habřina / 
Turnaj ve hře Člověče, nezlob se

14. 4. 2018 / Vilantice / Zabíjačka

14. 4. 2018 / Zaloňov /
Dětský karneval

7. 4. 2018 / Heřmanice / zájezd na 
muzikál Šíleně smutná princezna

20. 4. 2018 / Račice n. T. /
Posezení s Hradeckou cimbálovou 
muzikou

21. 4. 2018 / Rožnov a Neznášov /
Sběr starého železa a autobaterií

27.–29. 4. 2018 / Kuks /
Zahradnické trhy

28. 4. 2018 / Habřina / Brigáda 
na jarní úklid okolí obce Habřina

30. 4. 2018 / Habřina /
Pálení čarodějnic

30. 4. 2018 / Heřmanice / Čarodějnice

30. 4. 2018 / Libotov / Pálení
čarodějnic + soutěž o nejlepší ča-
rodějnickou výzdobu před domem

30. 4. 2018 / Litíč / Pálení čarodějnic

30. 4. 2018 / Rožnov /
Pálení čarodějnic

30. 4. 2018 / Vilantice /
Čarodějnice, opékání pro děti
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Podrobnosti naleznete u každé obce

HOŘENICE

Obecní úřad Hořenice
Starosta: Stanislav Volf
Adresa: Hořenice 42, 551 01 Jaroměř
Telefon: +420 491 815 326
E-mail: ou.horenice@tiscali.cz
www.horenice.cz

Úřední hodiny
Po: 15–18 hodin
St: 15–16 hodin

Zastupitelstvo obce Hořenice schválilo pro rok 2018 vyrovnaný rozpočet obce. 
Dále došlo ke zvýšení ceny za svoz komunálního odpadu k vzhledem k navýšení 
cen ze strany odběratele komunálního odpadu a téměř k Ježíškovi pod strome-
ček byly osazeny nové herní prvky na dětském hřišti.

Dne 1. 1. 2018 pořádal Sokol Hořeni-
ce lampiónový pochod obcí. Pochod 
byl ukončen ohňostrojem a přípitkem 
do nového roku samozřejmě dětským 
šampusem.

MS ČČK pořádala 16. 2. 2018 tradiční 
Babský bál. Pro účastníky byla kromě 
zábavy připravena bohatá tombola 
sčítající přes 400 cen.

A aby nebylo líto dětem, že se baví jen 
rodiče, tak ženy z Červeného kříže po-
řádaly 10. 3. 2018 Dětský maškarní 
karneval. Pro děti byly přichystány 
soutěže, tanec a odměny za krásné 
masky. 

Při velké povodni letní v roce 1897, 
kdy okolní pozemky do výše jednoho 
metru zaplaveny byly, sahala hladina 
vody až po samu dřevěnou konstruk-
ci, tj. asi 3 m nad normální hladinu říč-
ní, vzdutou pevným jezem Ettrichovy 
továrny v Jaroměři. Zbouráním mostu 
tohoto počato v září r. 1908 kamenné 
pilíře velice již chatrné, založeny byly 
na stojatém roštu pilotovém. Jednotli-
vé tyto piloty dřevěné asi 3 m dlouhé, 
byly již úplně uvnitř zčernalé, ač nikoliv 
snad shnilé i lze z toho souditi, že v mís-
tech těch stával již v dobách velmi dáv-
ných. Šikmostí nového mostu docíleno 
snadnější zatáčení s povozů jedoucích 
z mostu na silnici a naopak. Kolem kon-
strukce z vyztuženého betonu (železo-
betonu), která spojuje v sobě lehkost 
a pevnost mostů železných trvanlivos-
ti a lahodnou architekturou oblouků 
kamenných. Při hloubení stavebních 
jam pro pilíře, jež vystavěny jsou pou-
ze z betonu a směsi cementu, písku 
a  štěrku v  poměru dle obsahu 1:3:4, 
cement použit portlandský tj. uměle 
pálený, písek a štěrk pak větším dílem 
z Labe, částečně i z řeky Úpy. Naleze-
ny byly některé předměty, jež uloženy 
jsou v městském muzeu jaroměřském. 
V hloubce as půl metru pod normální 
hladinou vodní přestávají hořejší pís-
čitohlinité naplaveniny a počíná vrstva 
křemenitého písku v průměrné tloušť-
ce jednoho metru, která přechází s po-
kračující hloubkou ve štěrk stále větší 
a  ulehlejší. Ze stavebních jam, jež od 
řeky odděleny byly po čas stavby dvo-
jitými štětovýmí stěnami ze zaberaně-
ných pilot a štětnovic z prostorem mezi 
nimi podstatou jílem vyplněnou (po 
stavbě štětové stěny ponechány pod 
vodou, aby obemykajíc pilíře, chránily 
je tak vydatně proti podemletí) vyčer-
pány vnikajicí spodní vody parou po-
háněným velkostředovým čerpadlem 
jež chrlilo potrubím v průměru 16 cm 
70 až 100 litrů vody za vteřinu. Pilíře za-
loženy jsou na ulehlém štěrku v hloub-

ce 3 m pod normální hladinou, tvar je-
jich podelného osového řetězu vysvítá 
u vedlejšího náčrtku. Na každý z obou 
pilířů spotřebováno 270 krychlových 
m, tedy dohromady 540 m3 betonu. 
Viditelné plochy pilířů obloženy jsou 
tzv. Cyklopským zdivem. Křídla pilířo-
vá jsou ze zdiva pískovcového, až na 
základy, které jsou o 1m výše založeny 
nežli pilíře samotné, zhotoveny byly 
z betonu. Vůbec ku veškerým pra-
cem kamenickým a zednickým, jakož 
i k úpravě břehů říčních použito bylo 
tvrdého pískovce z blízkého okolí do-
váženého (Brod, Stanovice, Hradiště 
atd.). Šikmá světlost nového mostu, 
tj. vzdálenost patek obloukových činí 
22 m. Oblouk proveden jest z  beto-
nu lepší jakosti, tj. poměr cement ku 
písku a štěrku činil opět podle obsahu 
(1:1 5:1.5) a vyztužen jest, kromě toho 
uvnitř dvojitou sítí ze železných pru-
tů. Beton vyžádal sobě oblouk most-
ní i s  nadezdívkou 80 metr. krych. 
a  maje ve vrcholu tloušťku pouhých 
32 cm, převyšuje tu o 1 m otevřenou 
konstrukci svého předchůdce. Otvor 
mostní až po výši patek obloukových 
má propustiti dle výpočtu 130 m3 vody 
za vteřinu, jestliť to ono maximální 
množství jež po zřízení ohromných 
vodních nádržek v hořejší oblasti Lab-
ské řekou tou v našem kraji při povod-
ních proteče. Náklad na celý most činil 
35 000 korun. Pro snazší převod této 
hodnoty peněžní na drahotné poměry 
v době, kdy tato pamětní pistina ocit-
ne se v rukou potomstva buďtéž zde 
uvedeny dnešní ceny některých plodin 
a zvířat domácích :
1 hl žita – 15 K, 1 hl pšenice – 19 K, 1 hl 
ječmene – 12 K, 1 hl ovsa – 7 K, 1 sle-
pice – 2 K, 1 husa nevykrmená – 4 K, 
1 kus hovězího dobytka v průměrné 
váze 7 metr. centů – 500 K

Články sepsal a fotografie dodal
Šnábl Stanislav

Zdroj: Výňatek z pamětního listu napsa-
ného 6. ledna na svátek Tří králů 1909.

Zprávy z obecního úřadu

Proběhlé akce

Z historie mostu přes Labe

Informace na správném místě

Mediální partneři Zpravodaje
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