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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

Volejbalový
turnaj Libotov

Jaroslav Huňat
předseda DSO Hustířanka

WWW.HUSTIRANKA.CZ

Předposlední květnový víkend proběhl
v Libotově za podpory obce 9. ročník
volejbalového turnaje smíšených družstev. Maximální kapacita turnaje, která
byla zcela naplněna, byla 20 týmů. Velkým lákadlem pro všechny hráče byla
uzená krkovice v neomezeném množství, kterou dostávali v rámci zaplaceného startovného. Organizátoři připravili
celkem 5 hřišť a týmy byly rozděleny do
4 skupin. V každé skupině byly nasazené týmy, které se umístily na předních
příčkách v minulých ročnících – výkonnostní úroveň jednotlivých skupin tak
byla vyrovnaná. Ve skupinách se odehrálo celkem 10 zápasů a kolem 14. hodiny přišly na řadu boje o finále, pro ty
méně úspěšné boje o umístění. Celkem
se odehrálo dalších 18 zápasů a okolo
18. hodin. se hrálo finále mezi týmy Vilantic a Račic. Úspěšnější byly nakonec
Račice, ale v napínavém finále byl jejich
náskok před Vilanticemi byl opravdu
velmi těsný. Třetí příčku obsadil tým
s názvem Jitrnice ze Studnice. Nezávisle na umístění si však všechny týmy po
celý den užívaly přátelské atmosféry,
dobré jídlo a zábavu do pozdních hodin.
Za účast všem děkujeme a budeme se
těšit na příští ročník.
za organizátory Filip Kraus
Foto: Jan Macoun

Jak se povedl Den dětí?
V sobotu 2. 6. 2018 proběhl v Libotově jeden z největších dětský dní
v našem regionu. Na děti čekalo 16
úkolů, po jejichž absolvování si mohly
vyzvednout několik hodnotných cen,
v závislosti na tom, kolik úkolů se
jim podařilo úspěšně dokončit. Mezi
nejnáročnější úkoly patřila chůze na
chůdách, bludiště, golf, střelba z luku.
Vůbec nejtěžší, hlavně pro ty ne úplně
hodné děti, bylo navštívit peklo s bezhlavým mužem u brány, pravými
čerty, plné strašidelných zvuků a kouře z pekelného ohně. Kromě těchto
úkolů na děti čekaly další atrakce jen
tak pro zábavu jako jízda kočárem,
skákací hrad, malování na obličej,
barvení vlasů, vodní skluzavka, rozhledna, vázání květin, střelnice, závody kol a další. Zlatým hřebem celého
odpoledne bylo letadlo se stovkami
bonbónů a dubenečtí dobrovolní hasiči, kteří dětem připravili kopec pěny.
Program dětského dne také doplnili
břišní tanečnice, mažoretky ze ZUŠ R.
A. Dvorského, DDM1 ze Dvora Králové a taneční skupina Angeles Dance
Group. Díky mnoha sponzorům a cca
50 dobrovolníkům, kteří akci věnovali
hodiny svého času, jsme byli schopni
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dětem kromě cen věnovat i občerstvení v podobě limonády a domácích
koláčů. Naše dobrovolnice jich den
před akcí napekly přes 3 500 ks. Naší
akce se také zúčastnilo cca 50 dětí ze
dvou dětských domovů a jedné ozdravovny. Společně s nimi si tak soutěžní
kartu a poukaz na občerstvení u vstupu vyzvedlo celkem 485 dětí, což je
rekordní počet za dlouholetou tradici
libotovského dětského dne. Rád bych
touto cestou poděkoval všem, kteří
se podíleli na tomto odpoledni plném
zábavy a dětských úsměvů, které jsou
pro nás tou největší odměnou. Velice
si vážím pomoci vás všech a už teď se
těším na další ročník.
Akci podpořili: Obec Libotov, Obec
Hřibojedy, Obec Dubenec, SDH Hřibojedy, Krajské sdružení hasičů, Mepo
Jeřábnické práce s. r. o., R+R elektromontáže, Dubea Dubenecká pekárna,
Magrix s. r. o., Carla spol. s.r.o, Radka
Jizbová, Královéhradecký kraj a mnoho dobrovolných dárců, kteří přispěli
na dopravu dětí z dětských domovů.
Všem srdečně děkujeme.
Mgr. Filip Kraus
starosta obce
Foto: Martina Machačová

Mediální partneři Zpravodaje

Informace na správném místě

Kalendář akcí
7. 7. 2018
Fotbalový turnaj a večerní zábava s
Melody Boys Sound System
1. 8. 2018 / Libotovská Rocková noc
15. 9. 2018 / Den obce Libotov
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Zprávy z obce

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

Činnost SDH
Dubenec
Hasičské slavnosti 2018
Hasiči v Dubenci mají za sebou druhé Hasičské slavnosti, které byly letos
spojeny s dětským dnem. Celá akce
proběhla 26. 5. 2018 u hasičské zbrojnice. Od 13. hodin byly pro děti přichystány soutěže, zábavné hry, vodní
skluzavka, ukázka záchranné a vyprošťovací techniky, výcvik služebních psů
nebo si na vlastní kůži mohly vyzkoušet, jak se bojovalo ve středověku.
Okolo 16. hodiny začaly z nebe padat
bonbóny a celé odpoledne vyvrcholilo animovaným vystoupením pro děti
v podání agentury Letní sněhulák.
Na závěr hasiči u skluzavky vytvořili
pěnu, ve které mohly děti do sytosti
vyvádět. Po celé odpoledne hrála dechová kapela Podzvičinka a bylo zajištěno bohaté občerstvení. V 18:00
zahájila kapela VENDETTA krásným
vystoupením hudební večer. Po ní následovala kapela The Last Revolution,
která zde pokřtila svoje nové album
s názvem „Ještě to nevzdávej“. Okolo
22. hodiny se mikrofonu chopil Láďa
Růžek a započalo vystoupení kapely
Markýz John. Třešničkou na dortu celého večera byla kapela Kiss Revival,
která svojí úžasnou show celý večer
ukončila. Na příští rok plánujeme Hasičské slavnosti uspořádat znovu. Pokusíme se znovu nabídnout skvělou
zábavu jak pro děti, tak dospělé.
Skluzavka
Za příznivého počasí samozřejmě
pojede i skluzavka u hasičárny, stačí
sledovat naše FB stránky: Hasiči Dubenec, tam se včas dozvíte vše potřebné.
Výjezdová jednotka
Jednotka je zařazena jako JPO III s dobou výjezdu do 10 minut. V jednotce je momentálně 16 členů a věkový
průměr je 36 let.
Celé jednotce se z rozpočtu obce
koupila nová zásahová obuv, nové
zásahové rukavice, dvě přilby a dva
zásahové obleky. Do budoucna plánujeme obnovu starých obleků, dovybavení zásahového vozidla Iveco
o vysavač na vodu a zakoupení nové
radiostanice do T148.
Jednotka byla za letošní rok na 7 výjezdech, z toho jeden představovalo
námětové cvičení na Hospitalu Kuks.

Úpravy krajiny v Dubenci
Vážení spoluobčané, jistě jste si všimli stavební činnosti mezi poli nad provozem zemědělského podniku Karsit
Agro a.s. Dovolte mi, abych Vám touto
cestou vysvětlil význam těchto prací
a seznámil Vás blíže s projektem protierozních opatření v katastru obce Dubenec.
Po komplexní pozemkové úpravě došlo nejenom k rozdělení a zpřístupnění
pozemků všech vlastníků půdy v dubeneckém katastru, ale vznikl i takzvaný
plán společných zařízení. Tento plán
společných zařízení obsahuje polní
cesty ke zpřístupnění pozemků. Protierozní opatření, které tvoří dva velké
poldry – Libotovský a Jedlina – a dále
soustava mezí a erozních pásů, které
budou pozvolna zasakovat dešťovou
vodu do podloží a pouze v případě
bleskové srážky bezpečně odvedou
příval vody do Hustířanky.
První ze stavebních akcí proběhla již
v roce 2017. Byla vybudována cesta,
která spojuje Dubenec a Hřibojedy
přes samotu Končiny. Jedná se o hlavní
polní cestu HC2, která v katastru Hřibojed navazuje na cestu HC6, která kolem
rybníka na Libotovském potoce pokračuje na rozcestí k malým Hřibojedům a
Hřibojedům.
Nyní probíhají zemní práce na protipovodňové a protierozní ochraně obce
takzvanými prvky protierozní ochrany
(PEO) Severo-východní část polí v obci,
počínaje Machovým lesem a prostoru
polí od hřbitova k Hvězdě bude rozděleno mezemi a lokálním biokoridorem. Jedná se o terénní úpravu meze
se zasakovacím průlehem. Tato úprava, v případě deště nejprve napomůže
dešťové vodě v zasáknutí do podloží
a teprve v případě vyšší srážky, bezpečně, kaskádovým plněním jednotlivých
hrází, odvede vodu do koryta Hustířanky. Celkový čas povodně by se měl
prodloužit a maximum dešťové vody
by mělo zasáknout do podloží, a tím
zůstat v krajině. Rovněž toto opatření
zabrání smyvu ornice z polí a celkové erozi půdy. Celý takový erozní pás
bude zatravněn a doplněn alejí ovocných stromů, jabloní a hrušní. Lokální
biokoridor je rovněž modelován jako
dlouhá mez, která po vrstevnici též zabrání bleskové srážce ve smyvu ornice
a umožní rovnoměrné zasáknutí dešťové vody, zde je ovšem skladba zeleně
jiná a takto osazená zeleň by měla poskytovat úkryt zvěři a ptákům.
Jednou z nejdůležitějších akcí, kterou
v protipovodňové ochraně připravujeme, je výstavba suchého poldru v oblasti pastvin a Jedliny. Jedná se o 5 metrů vysokou (měřeno v nejvyšším místě)
a 138 metrů dlouhou sypanou hráz
na konci Jedlinského potůčku, který za
cestou Dubenec-Vilantice vtéká do zatrubněného koryta u požární zbrojnice. Tento suchý poldr ochrání střední
část obce od “Kovárny” níže. Parametry
má tato stavba úctyhodné, maximální

zadržený objem činí 30 956 m3, bude
přitom zatopena plocha 13 539 m2.
Plynulý odtok vody při bleskové srážce
a naplnění bude zajišťovat regulovatelná výpust, která bude mít základní
průměr 800 mm, bude jej však možno
“seškrtit” až na 380 mm. Zcela naplněný poldr se bude pozvolna vypouštět
zhruba 22 hodin. V případě bleskové
srážky se tak umožní regulace jednoho z velkých přítoků Hustířanky, a tím
přispěje k udržení toku v korytě a následným škodám na majetku obyvatel
obce.
Další stavební akce plánu společných
zařízení budou pokračovat stavbou
spojovací silnice z Kalnovce kolem vrtů
v Teplicích ke Kovárně. Bude se pokračovat i stavbou dalších PEO v horním
Dubenci a při výstavbě těchto prvků se
budou postupně budovat přístupové
polní cesty. Pokud máte zájem o více
informací k výstavbě společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v Dubenci, zastavte se za námi na obecním
úřadě a rádi na vaše otázky odpovíme.
Opravy pomníků a kaple milosrdné
matky boží v Dubenci
V roce 2017 obec Dubenec úspěšně
žádala o dotaci na opravu kulturního
dědictví obce. Ze všech pomníků v obci
byly pro první etapu opravy vybrány
tyto: Engerův křížek (U Lazeckých), Litinový křížek (Naproti staré hasičárně
u Stormů), Machatskchkův křížek (ve
svahu naproti čp. 56, Liškovi), Patzákův křížek (Naproti čp. 25, Skalický),
Pískovcový kříž u pošty a Stoplův kříž
u hřbitova. Dále jsme úspěšně žádali
o finanční příspěvek na opravu Kaple
Bolestivé Matky boží. Nyní jsou dokončeny restaurátorské průzkumy a bude
vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele tak, aby v měsících červenec až konec září 2018 byly všechny opravy dokončeny. Celková rozpočtovaná výše
oprav u křížků činí 642 510 Kč, z toho
dotace programu obnovy venkova činí
572 330 Kč a obec přispěje částkou
70 180 Kč. U Kaple Bolestivé Matky boží
je celkový rozpočet na opravy ve výši
140 360 Kč, dotace programu obnovy
venkova bude ve výši 98 252 Kč a obec
přispěje na opravu částkou 42 108 Kč.
Připravujeme rovněž žádost o dotaci
na druhou etapu oprav kulturního dědictví, kterým by se dokončily restaurátorské práce na zbylých pomnících
a sochách v katastru obce Dubenec.
Předškolní skupina v ZŠ v Dubenci
Den otevřených dveří 11. 7. 2018 od
9:00 do 15:00 hodin.
V roce 2018 jsme za obec Dubenec
úspěšně žádali o dotaci z operačního programu zaměstnanost na vznik
a provoz předškolní skupiny. Stavebně byl upraven bývalý byt školníka
v budově základní školy v Dubenci.
Nyní již finišují přípravy pro otevření,
byl objednán na nábytek a hlavně dvě
tety-chůvy nyní absolvují intenzivní
kurz na obor “Chůva pro předškolní
vzdělávání” doplněný kurzem zdravovědy.

Univerzita třetího věku v Dubenci
Od 4. 10. 2018 připravujeme podzimní
semestry s tématy “Dějiny oděvní kultury 3” a “České dějiny a jejich souvislosti 3” zájemci se mohou hlásit u matrikářky, paní Vobickové.
Poplatky 2018
Jistě Vám byl již doručen předpis poplatků za odpady, popřípadě psy a popelnice na rok 2018. Poplatek za svoz
komunálních odpadů je pro rok 2018
zvýšen na 400 Kč za obyvatele s trvalým pobytem v obci Dubenec a rekreační objekt v katastru obce Dubenec.
Poplatek za psa zůstává beze změny.
Chovatel psa může požádat o prominutí poplatku pokud jde o psa pro
myslivost, dále jsou osvobozeni psi
asistenční, chovné stanice psů a psí
útulky. Všechny tyto prominutí musí
být doloženy potvrzením a rozhodnutím Obecního úřadu v Dubenci.
Občané, kteří si odkoupili popelnice
od společnosti Marius Pedersen, a. s.,
do svého vlastnictví, již nemusí platit
nájem z popelnice, je jen nutné účetní obce doložit fakturu o odkupu nádoby, aby mohla být zrušena nájemní
smlouva v evidenci Obecního úřadu.
Splatnost všech poplatků je do konce června 2018. V případě, že budete v prodlení s platbou oznamte tuto
skutečnost účetní obce, v opačném
případě se vystavujete nebezpečí vymáhání poplatku dle daňového řádu.
Jaroslava Huňat
starosta
Inzerce

Nahlédnutí do
dění školy

Novinky z 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

Obec Zaloňov získala dotaci na dětské
hřiště a to zejména díky patří paní Janě
Rukavičkové, která se podílela na tomto projektu a společně s dětmi navrhla
hrací prvky. Na realizaci dětského hřiště
bylo vypsáno výběrové řízení.
Projekt na opravu propustku v Horních Dolcích bude dokončen koncem
letošního roku. Hydrologická data ukazují průtok Q100 je necelých 9 m3/s
a Q 50 necelých 7 m3, z toho plyne, že
propustek je nevyhovující. Realizace je
nutná co nejdříve v roce 2019.
Ve Rtyni dojde k odbahnění rybníka.
Výběrové řízení na realizaci vyhrála firma MANDYGOLD stavby, s.r.o., předběžná cena činí 681 120 Kč včetně DPH.
Na realizaci požádáme o dotaci, čekáme
na její vypsání.

Zároveň bylo požádáno o odbahnění
Jezbinského potoka. Žádost byla odborem životního prostředí v Jaroměři
zamítnuta z důvodu velkého výskytu živočichů.
Ve Vestci na návsi opravíme komunikaci
doplněním asfaltu. Jedná se o investici
za 70 000 Kč.
Obec Zaloňov se stala oficiálně provozovatelem kanalizace, povolení o provozování získala z Krajského úřadu
v Hradci Králové. Obec odebírá pravidelně vzorky z kanalizace a tímto vás
žádáme o pravidelné vyvážení svých
septiků a domovních čistíren. Starejte
se o tato zařízení tak, aby vzorky vyhovovaly platné legislativě. Olej z kuchyně
a tuhé tuky opravdu do kanalizace nepatří, proto máme v obci červené popelnice. PET láhve do kterých tuk sléváte,
dobře uzavřete. Příspěvek na domovní
ČOV od obce platí neomezeně.

Jarní proběhlé
akce v obci

Chci touto cestou též moc poděkovat
všem učitelům i asistentům, kteří se
podíleli na přípravě vystoupení a s dětmi nacvičili krásná a vtipná čísla. Velká
pochvala patří také všem účinkujícím,
kteří se dokázali zbavit ostychu a vystoupili před všemi hosty.
Poděkování patří též učitelkám mateřské školy, které také připravily ke Dni
matek hudebně taneční vystoupení
pro maminky.
Druhý květnový týden proběhl pro
zájemce z osmé a deváté třídy tzv. English week, kterého se zúčastnilo 17
žáků. Všichni si to moc užili a snažili se
po celý týden komunikovat s lektorem
z USA v angličtině.

V březnu si děti z naší obce vyrazily
na výlet do Tonga HK. Těchto radovánek si dopřály za odměnu, za krásné vánoční vystoupení, který si připravily pro občany pod vedením paní
Jany Rukavičkové v kostele. V dubnu
dětský kroužek pro změnu vyrazil do
loutkového divadla, kde mimo představení děti nahlédly i do zákulisí
a popovídaly si o historii divadélka.
Dne 27. 4. 2018 Český svaz žen (ČSŽ)
pořádal výlet na zahradní výstaviště „Flóra Olomouc“. Před vstupem
do zahrad účastníci zájezdu navštívili muzeum v Lošticích a mohli si
zakoupit tvarůžky a různé výrobky,
dokonce i cukrovinky z tvarůžků. Na
výstavišti bylo opravdu na co koukat
a hlavně za co utrácet. Dokonce nám
zazpívala i Světlana Nálepková, která
zde měla vystoupení. Po celou dobu
vládla výborná nálada.
V měsíci dubnu se konal letos poprvé
v budově obecního úřadu „Dětský
karneval“, pořadatelem byl opět
ČSŽ.
Dne 30. 4. 2018 místní Sbor dobrovolných hasičů pořádali pálení čarodějnic. Soutěže pro děti, hledání čarodějnice a opékání špekáčků patří
k této tradici. Tato akce byla zpříjemněna taneční zábavou.
V Zaloňovském Písníku se konaly
dne 19. 5. 2018 rybářské závody.
Historicky největší účast startujících
za poslední roky na těchto závodech
udělala radost místním pořadatelům
z rybářského spolku. Po slavnostním
vyhlášení vítězů se oslavovalo až do
večerních pozdních hodin.
Dětský den proběhl 2. 6. 2018 pořadatelem ČSŽ a SDH. Krásné počasí
přálo dětem na dětském dni. Mnoho soutěží se mohlo realizovat díky
pěknému počasí, kde se děti mohly
namáčet u hasičských soutěží. Samozřejmě pěna, kterou děti milují,
nechyběla. Největší překvapení pro
děti bylo, když se objevilo žlutočervené letadlo a z letadla začaly padat
bombóny. Díky patří místním sportovcům a myslivcům za sponzorské
dary, taktéž místnímu spolku přátel
koní. Díky za to, že jste dětem zpříjemnili tento den jízdou na koni.

Obec Dubenec pořádá

Podzimní zájezd aneb
„Dubeňáci jedou do divadla“

Zamilovaný
sukničkář

Divadlo Palace
Praha
29.9.2018
sobota
19.00 hod
Inzerce
Harry Douglas, záletný americký velvyslanec ve Velké Británii, řekne své ženě Lois, že odjíždí na
víkend do Skotska hrát golf. Lois naopak Harrymu oznámí, že bude na víkend v lázních a že jejich
dcera Debbie odjíždí navštívit kamarádku. Harry se ovšem tajně vrací do prázdného domu, jelikož
si naplánoval milostné dostaveníčko s přitažlivou sousedkou Marianne …

V hlavních rolích: Lukáš Vaculík, Viktor Limr / Pavel Nečas, Filip Tomsa, Zbyšek
Pantůček / Martin Zounar / Juraj Bernáth, Kristýna Kociánová / Hana Kusnjerová
/ Radka Pavlovčinová, Mahulena Bočanová / Adéla Gondíková / Betka Stanková,
Veronika Jeníková / Olga "Háta" Želenská, Ivana Andrlová / Pavla Vojáčková

Konec školního roku se nám kvapíkem
blíží a začnou oblíbené školní výlety,
sportovní dny a další zajímavé akce.
Budeme se věnovat multikulturní výchově, do školy přijede pan Baudyš
z Bílých Poličan. Proběhne s nim přednáška o Vietnamu, seznámí žáky s vietnamskou kulturou a žáci si budou
moci připravit vietnamský pokrm.
Všem přejeme krásné prázdniny
a budeme se těšit na další spolupráci
s vámi.
Mgr. Martina Jonešová
ředitelka školy

Cena (vstupenka do divadla + jízdenka): 550 Kč
Atraktivní místa v divadle: 3., 5., 6. řada
Odjezd od OÚ v 15:00 hodin
Návrat cca ve 24:00 hodin
Předprodej vstupenek od 1. 6. 2018 na tel.: 731 459 784
(R. Derdová, Dubenec 27)

Kalendář akcí
v Dubeneci
15. 7. 2018 / 9:45 h nástup
Východočeská hasičská liga
25. 8. 2018 / nástup 21:15 h
Noční soutěž a živá hudba
8. 9. 2018
Pohádkový les

Moštárna a pasterizace
Sušárna ovoce a zeleniny

15. 9. 2018
další ročník trojakce Blešák – Den
mužů – Fotbal ženatí vs. svobodní

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

29. 9. 2018 / Praha
Zamilovaný sukničkách
Zájezd do divadla do Prahy.

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

LÉTO 2018

Inzerce

Vážení rodiče a příznivci školy,
v pátek 11. května se konala v naší
škole oslava Dne matek. Rodičovská
účast byla dokonalá. Míst k sezení
bylo připraveno 150, a přesto museli někteří návštěvníci postávat kolem.
Akce se vydařila, odměnou nám byl
bouřlivý potlesk a poděkování rodičů
již při odchodu a poté i na facebookových stránkách. Moc vám děkujeme za
účast a vaši štědrou ruku. Za vybrané
dobrovolné vstupné, které činilo téměř 6 tisíc korun, zakoupíme hudební pomůcky, abychom do budoucna
mohli pro vás opět připravit nějaké
pěkné hudební vystoupení. Děkujeme.

PĚSTITELSKÉ CENTRUM DUBENEC

Závěrem si dovolujeme připomenout, že je povinností všech hlásit
veškeré pálení ohňů, a to na HZS (hasičský záchranný sbor). Pro nahlášení
můžete využít i naše webové stránky
www.hasici.dubenec.cz/ohlaseni-paleni
Ondřej Tomášek
velitel JSDH a SDH
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Provoz plánujeme zahájit v červenci
2018, předběžně jsme datum otevření
určili na 16. července 2018. Kapacita
dětské skupiny je 12 dětí. Oddělení se
nachází v areálu základní školy. Je celé
nově zrekonstruované, bude vybaveno novým nábytkem, didaktickými pomůckami a hračkami. Vše je uzpůsobeno věku dětí.
Zveme mezi nás všechny děti v předškolním věku, možné je přijmout i děti
mladší, vše dle zájmu rodičů. S námi
zažijete spoustu neuvěřitelných věcí.
Společně se připravíme na školu, budeme chodit do přírody, budeme
jezdit na zajímavé výlety a exkurze,
navštívíme Cinestar i divadelní představení. V plánu máme také plavecký
výcvik, saunování a solnou jeskyni.
To vše bude hrazeno z finančních prostředků EU! Měsíční úplata je 300 Kč.
Výchovně-vzdělávací proces nám zajistí dvě chůvy, které mají rády děti
a své práci rozumí a věnují se jí naplno. Svačinky a obědy nám zajistí škola,
takže hlady neumřeme.
Provoz plánujeme každý den od 6:30
do 16:30 hodin.
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Jonešová, mobil: +420 603 493 867, e-mail:
reditelka@zsdubenec.cz
Přihlášku dítěte je možné vyzvednout
osobně v kanceláři obecního úřadu
v Dubenci, nebo stáhnout z webových
stránek obec Dubenec v sekci školní
a předškolní vzdělávání, Dětská skupina Všeználek.

Na všechny tyto akce jste srdečně zváni a my se na vás již předem těšíme
a slibujeme, že uděláme maximum,
abyste od nás odcházeli či odjížděli
vždy kulturně i gastronomicky nasyceni. A především abyste se k nám zase
rádi vraceli.

WWW.HUSTIRANKA.CZ

WWW.HUSTIRANKA.CZ

Proběhlé akce
Jaro se přehouplo do léta a s ním přišlo
dlouho očekávané období plné akcí, které se táhnou až do noci, kdy meze už dávno nebývají chladné a kdy orosené pivo
je víc než ruská zmrzlina. U nás v Dubenci jsme poslední květnovou sobotu zažili
prima celodenní akci „Hasičské slavnosti“ a „Den dětí“, kdy od časného odpoledne až po ještě časnější ráno probíhal
zábavný program pro všechny generace,
počínaje dechovou hudbou a konče pomyslným polibkem, nebo-li vystoupením
kapely Kiss revival. V průběhu akce bylo
možné vidět i jiné rockové kapely, program pro děti v režii agentury i dobrovolníků, práci psovodů či šermířů, z nebe pršely bonbony až k sousedním ovcím do
výběhu a pěny z útrob hasičských hadic
bylo tolik, že by se jí naplnilo snad několik kamionů griliášových trubiček. Po celý
den bylo počasí na jedničku podtrženou,
díky čemuž se mnozí návštěvníci, místní
i přespolní, nezdráhali a pobyli u nás od
začátku až do konce.
Jaroslav Huňat
starosta obce Dubenec

Obec Dubenec vás zve na oblíbenou „trojakcičku“

• Tržnice alá blešák – co vám se nehodí, druhým může přijít vhod
(zboží do komise budeme vybírat v týdnu před akcí)
• Domácí dezerty – tradiční škála vynikajících dobrot
od laskavých hospodyněk

Kalendář akcí
v obci

• Poměření sil v různých disciplínách, kde mnohdy
nepůjde jen o fyzickou zdatnost, ale i o bystrou mysl
• Napínavý průběh až do samotného konce
• Vítěz s prázdnou neodejde 😊😊

21. 7. 2018 / Rtyně
Turnaj v kopané
Pořádá místní spolek sportovců. Předběžný sraz v 8 hodin. Další utkání plánujeme, na léto nemáme ještě stanovené termíny.

• Tradiční fotbálek pro pány, kteří si rádi kopnou … do míče

Kde? AREÁL POŽÁRNÍ ZBROJNICE
Kdy? SOBOTA, 15.9.2018, od 13.00 HODIN
JÍDLA A PITÍ BUDE DOSTATEK!

LÉTO 2018

Vstupné dobrovolné.

Z výdělku bude pořízen skákací hrad pro děti!

V měsíci říjnu plánujeme vítání občánků, termín ještě upřesníme a rodiče
oslovíme.
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ROŽNOV
Obecní úřad Rožnov
Starosta: Zbyněk Procházka
Adresa:
Rožnov 72, 551 01 Jaroměř
Telefon: +420 491 816 771
E-mail: obec@obecroznov.cz
www.obecroznov.cz
Úřední hodiny:
Po: 9:00–11:30 h, 12:30–18:00 h
St: 9:00–11:30 h, 12:30–18:00 h

Dokončení
skladu
V jarních měsících letošního roku byla
dokončena stavba skladu nářadí a komunální techniky za obecním úřadem. Tato stavba nám bude sloužit
především k uskladnění a parkování
komunální techniky a především také
k uskladnění posypových materiálů
pro zimní měsíce. Přesunutím komunální techniky navíc došlo k získání
prostoru v původní garáži, která byla
technikou doslova zarovnána. Původní
prostory k uložení komunální techniky
byly navíc vhodné k vytvoření zázemí
pro údržbu techniky a jiným dílenským
pracím i v zimních měsících.
Stavba skladu byla započata na podzim
loňského roku a náklady na její realizaci jsou cca 1 200 000 Kč .
Autor: Filip Andrejs
Foto: Jan Pišta

Kalendář akcí
5. 7. 2018 / hřiště za sokolovnou
O putovní pohár obce Rožnov
Pořádá Sbor Dobrovolných Hasičů
Rožnov. 29. ročník tradiční soutěže
v požárním sportu, závod v požárním
útoku v kategorii muži, ženy a děti,
soutěž dětských kolektivů ve štafetách
22. 9. 2018 / sokolovna
Divadelní představení „Do naha“
Pořádá Obec Rožnov. Divadelní představení ochotnického spolku z Českého Meziříčí, po představení bude
možné posedět u drobného občerstvení.

9. 9. 2018 / od 14:00 h / hřiště za sokolovnou
Dětské sportovní odpoledne
Různé sportovní disciplíny pro děti,
skákací hrad, drobné občerstvení.
V případě nepřízně počasí – náhradní program v místní sokolovně. Možná změna termínu bude uvedena na
webových stránkách obce a SDH Rožnov.

Třídění odpadu v obci

Uplynulé akce letošního jara

V obcích Rožnov a Neznášov se nacházejí celkem čtyři sběrná stanoviště na
tříděný odpad. Za autobusovými zastávkami jsou umístěny kontejnery na
sklo, plast (včetně nápojových kartonů),
papír a od letošního jara nově i na sběr
jedlých olejů a tuků. Za rožnovskou zastávkou je navíc umístěn i kontejner
na oděvy, obuv a textil. Na zbývajících
dvou stanovištích (1x v Rožnově, 1x
v Neznášově) je k dispozici základní
trojice kontejnerů – sklo, plast a papír.
Pro jaké druhy odpadů jsou jednotlivé
kontejnery určeny a co do nich naopak
nepatří, je vždy na každém kontejneru
uvedeno.
Nově umístěné červené popelnice jsou
určeny na odkládání použitých jedlých
olejů a ztužených tuků z domácností
(např. fritovací olej). Použité tuky a oleje vhazujte výhradně v uzavřených PET
lahvích či podobných plastových nádobách tak, aby prošly vhazovacím
otvorem. Do těchto popelnic rozhodně nepatří technické a minerální oleje
(převodové, motorové, hydraulické),
maziva a kapaliny.
Jelikož se nám v posledních měsících
stává, že se v kontejnerech nebo jejich
bezprostřední blízkosti objevují odpady, které tam nemají co dělat (pneumatiky, dřevěný nábytek, plachty, …), tak
jsme se rozhodli vám tímto článkem
připomenout, jak má třídění odpadu
probíhat a čemu se vyvarovat.
Zároveň připomínáme, že zajištění sběru těchto odpadů je pro naše občany
zdarma, ale obecní rozpočet stojí vyvezení jednoho kontejneru v průměru
240 Kč. Každá domácnost si platí pouze
svoz směsného komunálního odpadu,
na který jí je z rozpočtu obce přispíváno cca 25 % z ceny zvoleného svozu.
Svozová společnost Marius Pedersen,
a.s., provádí dle uzavřené smlouvy
pouze výsyp daných kontejnerů (sklo,
plast, papír). Cokoliv je odloženo mimo
kontejnery, neodváží a o jejich likvidaci
se musí postarat obecní zaměstnanci.
Proto vás žádáme o udržování pořád-

Po ukončení letošní plesové sezony byly
s příchodem jara opět uspořádány již
tradiční akce, kterými byl Závod v požárnické všestrannosti mladých hasičů
a Pálení čarodějnic na místním kopci
Bezděk.

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

ku v okolí sběrných míst, což někteří
z vás nečiní. Mnohdy je dokonce i možné identifikovat danou osobu dle štítku
s doručovací adresou.
U plastu a papíru je velmi důležité provádět sešlápnutí či rozložení vhazovaných odpadů tak, aby se jich do kontejneru vešlo co nejvíce. Díky tomu lze
ušetřit i více jak 50 % prostoru, a oddálit tak potřebný výsyp kontejneru, čímž
se snižují náklady obce na likvidaci odpadů. Plasty jsou standardně vyváženy
každý pátek, v letním období pak ještě
v pondělí. Papír je odvážen obvykle jednou za 2–3 týdny, dle naplnění kontejnerů. Výsyp skla je realizován čtvrtletně
opět s přihlédnutím k naplnění jednotlivých nádob (zvonů).
Věříme, že tento článek poslouží k vzájemné spokojenosti v rámci odpadového hospodářství Obce Rožnov. V případě, že by se neúměrně zvyšovaly výdaje
rozpočtu na likvidaci tříděného odpadu
z důvodu nevhodného třídění, museli
bychom přehodnotit současnou cenovou politiku odpadového hospodářství.
Kolik nás odpady stojí?
Výdaje
tříděný odpad: 71 933 Kč
nebezpečný odpad: 8 257 Kč
směsný komunální odpad: 186 006 Kč
výdaje celkem: 266 196 Kč
Příjmy
platba za komunální odpad od občanů:
131 149 Kč
odměna od EKO-KOM a.s.: 58 128 Kč
příjmy celkem: 189 277 Kč
Celkové náklady obce: 76 919 Kč
Autor: Jan Pišta
Foto: Jan Pišta

LUŽANY
Pálení čarodějnic
V pondělí 30. dubna SDH Rožnov za
dohledu JSDH Rožnov uspořádaly za
příjemného jarního počasí na místním
kopci Bezděk tradiční Pálení čarodějnic.
Pro příchozí bylo zajištěno občerstvení (pivo, limo, špekáčky, …), posezení
a ohniště na opékání špekáčků. Pro
děti, které přišly v masce čarodějnice,
nebo měly připravenu figurínu čarodějnice k upálení, byla připravena drobná
odměna, kterou obdržely před zapálením ohně. Zkrátka nepřišly ani ostatní
děti, které si nic nepřipravily nebo přišly později.
Zapálení ohně proběhlo tradičně ve
20 hodin a akce byla ukončena přibližně v jednu hodinu ráno následujícího
dne s odchodem posledních účastníků.
Autor: Filip Andrejs
Zdroj: www.sdhroznov.cz
Foto: Jaroslav Kodeš a Jan Pišta

Zprávy z oú

Výstavda dálnice D11

Letos plánujeme prozatímní vyspravení místní komunikace zvané Pěšinka.
V letošním roce se v rozpočtu nepočítalo s věší částkou na tuto opravu
z důvodu větší investice. S novým asfaltovým povrchem a protažením cesty až k rybníčku se počítá příští rok.
Dále plánujeme v nejbližším čase vyčištění rybníčku od řas a žabince.
Stanislav Šnábl

S výstavbou D11 souvisí terénní archeologický
záchranný
průzkum
na Jaroměřsku, který byl ukončen
k psolednímu dubnu letošního roku
a patřil mezi největší v historii ČR.
Archeologové prováděli průzkum na
celkové ploše v délce 25 kilometrů
a šířce 60 metrů rozdělené do 15 úseků. Na sedmém úseku, který končí za
Jaroměří na úrovni odbočky na Zaloňov, se nacházelo mimořádně velké
množství nálezů. Vyčištěné pozemky
byly v polovině května předány ŘSD
k pokračování výstavby dálnice D11.
Již v polovině května – 15. 5. 2018 – se
starosta p. Volf zúčastnil slavnostního
zahájení výstavby dálnice D11, která
se dotkne větší měrou i naší obce.
Nás tato stavba zasáhne zejména
v první fázi výstavby, kdy nebude ještě
dokončena dálnice až na hranice, ale
z dálničního sjezdu se bude najíždět

Proběhlé akce
OÚ a Sokol Hořenice pořádal dne
23. 6. 2018 zájezd pro děti a rodiče do
zábavného parku u Chlumce n. C. – Fajnparku.

Inzerce

na kruhový objezd na silnici I/37 mezi
Hořenicemi a Heřmanicemi. K tomu
nebude zřejmě proveden ještě obchvat Jaroměře a veškerá doprava
bude pokračovat po I/37 do Heřmanic. Ale i tak věříme, že by se mohla
doprava přes obec snížit. Dnes je sotva možné přejít přes silnici, i když stojíte na přechodu.
Základní údaje
D11 Smiřice – Jaroměř
délka: 7150 m
kategorie: D 27,5/120
plocha vozovek: 166 000 m2
počet stavebních objektů: 93
Zhotovitel: PORR a. s.
Cena stavby dle smlouvy: 1 497 mil. Kč
bez DPH
Termín výstavby: 44 měsíců do zprovoznění
Stanislav Šnábl

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

Autobusová zastávka, zdroj: V. Andrle

Novinky a aktuality z obce

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

Obecní chodník, zdroj: V. Andrle

Květen nás nalákal krásnými letními
dny, proto doufáme, že i letošní léto
nás nezklame. Lužanské lesy zvou ke
krásné procházce a poloha obce na cyklostezce vybízí k příjemné projížďce.
Povedlo se uskutečnit hned několik
zdařilých projektů:

Malovaná mapa Královéhradecka
Obec Lužany je zapojena do projektu
Malovaná mapa Královéhradecka, ve
které bude možné nalézt informace
o historii obce a krásné ručně malované obrázky dominant turistické oblasti.
Za obec Lužany je obrázek již připraven
a nyní se dolaďuje textová podoba.

Výsadba stromů, které uschly během loňského roku
Obec Lužany dovysadila stromky, které nepřežily letošní zimu. Naše obec je
zodpovědná za údržbu stromků v katastrálním území obce Lužany v rámci projektu „Doprovodná zeleň podél
komunikací a cyklotras Mikroregionu
Hustířanka“, z toho důvodu byly vysazeny uschlé lípy u Lhoty, třešně a duby
na cestě do Hustířan.

OÚ Lužany, zdroj: CBS Nakladatelství s. r. o.

Opravy obce Lužany
Začátkem jara proběhly v obci Lužany
potřebné opravné práce, díky kterým
naše obec opět prokoukla. Proběhla
částečná oprava chodníků kolem Památníku obětem I. Světové války, byla
pořízena nová autobusová zastávka ve středu obce (za Památníkem),
opravena příjezdová cesta ke hřbitovu a v plánu je vybudování parkoviště
před hřbitovem. Rovněž byla vyčištěna
a opravena studna na hřbitově. Také
se chystá oprava střechy na budově
Obecního úřadu, která je již po mnoha
letech užívání v katastrofálním stavu.

Územní plán obce Lužany
V přípravné fázi se nachází územní plán
obce Lužany. Tento proces je bohužel
„běh na dlouhou trať“. V současné chvíli proběhlo již výběrové řízení a byla vybrána pražská firma EDUARD ŽALUDA,
projektová kancelář, která se postupně
seznamuje s naším územím a danou
problematikou naší oblasti. Firma se
pravidelně schází s naším zastupitelstvem a osobně probírá jednotlivé části
Územního plánu. Předpokládaný časový horizont dokončení územního plánu
je rok 2019.
za obecní úřad K. Stannerová

Úřední hodiny
Út: 18:00–20:00 h

Svátek dětí se konal v Račicích nad
Trotinou dne 2. 6. 2018 již tradičně
v letním areálu místního hostince
„U Střelce“, kde se sešlo přes 30 dětí.
Pro děti byla ve spolupráci s místními
hasiči a mateřskou školkou z Hořiněvsi nachystána spousta soutěží a her,
za které byly samozřejmě odměněny.
Vzhledem k nádhernému slunečnému počasí na děti kromě klasických
disciplín čekala i hasičská překážková
dráha, ve které museli přeskakovat
„oheň“ a probíhat vodním sloupcem.
Odměnou za zdolání všech disciplín
jím byly osvěžující nanuky, bonbony,
sušenky, hračka pro každého a samozřejmě diplom. Děti se mohly mimo
soutěž svézt také na hasičské lanovce
anebo velkým traktorem FEND, za což
děkujeme firmě Agromex. Během celého odpoledne také probíhalo malování na obličej. Na závěr dětského dne
si děti užily vodní hrátky v pěně a poté
si mohly opéct párek.
Libor Machek

Plánované investiční akce
V letošním roce obec Račice nad Trotinou plánuje dvě větší akce – nové
dětské hřiště a opravu místní komunikace.
Dětské hřiště, které je umístěno v areálu místního hostince „U Střelce“, je již
ve špatném technickém stavu a jeho
oprava by nebyla výhodná. Zastupitelstvo obce tedy rozhodlo o pořízení
hřiště nového. Obec na tuto akci žádala o dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj (MMR) a žádost byla úspěšná –
70 % procent výdajů na tuto akci (cca
200 000 Kč) bude pokryto z přidělené
dotace. Během měsíce června bude
vybrán dodavatel akce, takže děti by
si snad už během prázdnin mohly užít
nového hřiště!

Další akcí je oprava místní komunikace
vedoucí ke starému nádraží. Jedná se
o komunikaci o délce cca 450 metrů.
V rámci úprav bude provedena vyrovnávka stávajícího povrchu asfaltovou
směsí, vysprávka lokálních výtluků
a pokládka nové asfaltové obrusné
vrstvy. Současně s opravou komunikace dojde také k zatrubnění části příkopu podél této komunikace. I na opravu komunikace obec zažádala o dotaci
z MMR a také z programu obnovy venkova, kterou poskytuje Královéhradecký kraj. Obec uspěla u obou dotačních
titulů, takže celková investice na opravu komunikace by mohla být financována až 90 % z dotací.
Milan Slovák

TJ VELICHOVKY
www.tjvelichovky.cz

VELICHOVKY

my ve
roce 2003-2011, kte

Kalendář akcí v obci

odborn

Kontakt: Jaroslav Šubrt, Tel.: 774 554 619

Prohlídka archeologických nálezů

WWW.HUSTIRANKA.CZ

a to tím že po domluvě s lesní správou
Lesy ČR zabezpečujeme výsadbu stromů nových. Zejména kvůli klimatickým podmínkám se jedná o výsadbu
zejména dubů zimních. První oplocenku jsme v rámci brigády stavěli a vysazovali v listopadu 2017, kdy jsme
vysadili 1850 sazenic. Letos nás čeká
první vyžínání. Druhá brigáda na stavbu oplocenky, pokácení napadených
stromů a výsadbu 1900 dubů zimních,
100 modřínů opadavých a 500 borovic
lesních se konala 14. 4. 2018. Díky velké účasti brigádníků jsme vše stihli za
jeden den!
Dovolte mi tímto poděkovat všem,
kteří se podílejí na údržbě lesa, výsadbě nových stromků, stavění oplocenek
a dohledu nad pořádkem v obecních
lesích. Za zastupitele obce vám děkuji,
že se podílíte na zachování rázu naší
malebné obce.
Libor Machek

Jitka Andrlová spolu s obecním zastupitelstvem přeje všem krásné léto, klidnou
dovolenou a především dětem krásné letní prázdniny a bude se těšit na plánovaných akcích opět na podzim!

Úřední hodiny
Po: 7:00–11:30 h, 12:30–17:00 h
St: 7:00–11:30 h, 12:30–17:00 h

LÉTO 2018

Vzhledem k mírným zimám a velmi
teplým létům se nám bohužel nedaří
zastavit kůrovcovou kalamitu v obecních lesích. Není to liknavostí správců
těchto lesů, ale nekvalitní a nevčasnou
péčí vlastníků lesů okolních. Při zjištění
výskytu kůrovce v obecním lese dochází k okamžitému vytěžení napadených
stromů a jejich odvozu z napadeného
místa, avšak ne všichni vlastníci okolních lesů jsou tak svědomití. Napadené stromy zůstávají v lese i déle než
půl roku, což je doba, za kterou vylétne celá generace kůrovců a přemístí se
do zdravých stromů, které zdecimuje.
Do konce letošního roku již nejspíš
nebudou v obecních lesích k nalezení
smrky. Začátkem června probíhá další
vlna kácení napadených stromů a zůstane zde cca 50 smrků. Avšak jehličnany jsou zde dále, a to různé druhy
modřínů a borovic.
Kalamitě a suchu musíme předcházet

Dětský den

Plánované akce

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

Aktuální přehled sportovních a kulturních akcí konaných v obci Rožnov
včetně podrobnějších informací naleznete na našich webových stránkách
www.obecroznov.cz.
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Hasičské závody
V sobotu 7. dubna SDH Rožnov ve spolupráci s OORM Náchod a za podpory Obce Rožnov uspořádali jubilejní
20. ročník Rožnovského poháru v ZPV.
Účastníky přivítalo krásné jarní počasí.
Do závodu se přihlásilo celkem 7 hlídek
přípravky, rekordních 24 hlídek mladších dětí, 14 hlídek starších dětí, 4 dorostenecké hlídky a 3 jednotlivci. Součet
zúčastněných hlídek 49 vyrovnal loňskou druhou nejvyšší účast v historii –
více hlídek bylo pouze v roce 2008 (51).
Samotná soutěž se rozběhla kolem 9:30
a jako první na trať vyběhla domácí přípravka, která nakonec tuto kategorii vyhrála. Druhé místo obsadily Velichovky,
třetí skončil Verdek.
V kategorii mladších dětí zvítězila obec
Brzice před druhým Novým Hrádkem
„A“ o více než 6 minut, třetí byly Bohuslavice „B“. Domácí hlídka skončila na
22. místě.
Ve starších dětech se nejvíce dařilo Suchému Dolu. Druhé Brzice skončily se
ztrátou 4,5 minut a s další ztrátou 5 minut skončily Velichovky na třetím místě.
Domácí hlídka v této kategorii zastoupení neměla.
V dorosteneckých hlídkách zvítězil
Bohdašín před Českými Velichovkami
(kombinované družstvo Česká Metuje
a Velichovky), Rtyní v Podkrkonoší a Holohlavy.
V jednotlivcích kategorie dorostenců
zvítězil Jakub Hejzlar z Bělovse, který
neměl žádného dalšího soupeře. V dorostenkách vyhrála Marie Magdaléna
Poláková z Bohuslavic před Anetou
Vláškovou ze Zvole.
Celkovou výsledkovou listinu naleznete na webových stránkách SDH Rožnov
(www.sdhroznov.cz).

Kůrovcová kalamita
v obecních lesích

Na novou autobusovou zastávku, prosíme, nelepte žádnou propagaci!

WWW.HUSTIRANKA.CZ

LÉTO 2018

14. 7. 2018 / od 14:00 h (prezentace
družstev od 13:30 h) / Sportovní areál
Račice nad Trotinou
Hasičská soutěž
Soutěž v požárním sportu družstev
mužů a žen. Soutěž proběhne dle
směrnic požárního sportu s úpravou –
stroj dodá pořadatel (není nutno vozit
s sebou), stroj na základně nenastartován, vodní zdroj pod úrovní terénu,
proudnice, rozdělovač a koš jsou po-

loženy na startovní čáře. Občerstvení
po celé odpoledne a večer zajištěno.
Přijďte soutěžit, fandit a posedět.
25. 8. 2018 / od 16:00 h / Sportovní areál
Račice nad Trotinou
Sousedské posezení
Tradiční sousedské posezení pro občany a chalupáře. K tanci a poslechu
zahraje živá hudba – Country Tuplácky. Občerstvení po celý den zajištěno.
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Novinky 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

Proběhlé akce
Během jara proběhlo pálení čarodejnic a tvoření pro ženy – jarní věnce.
Turnaj v člověče, nezlob se se vítězkou
se stala Klárka Řeháková.

proběhla oprava plotu u školy
byly dosázeny stromky v lese: 350
smrků, 250 dubů a 100 buků
obec zadala zpracování projektové dokumentace pro novostavbu
obecní kořenové čistírny odpadních vod a přístavby veřejné jednotné kanalizace, předpokládané
náklady ve výši cca 343 000 Kč hradí obec z vlastních prostředků
obec zadala zpracování projektové dokumentace na zokruhování vodovodu a kanalizace v části
obce. Obec požádala Královéhradecký kraj o dotaci na pokrytí části
předpokládaných nákladů ve výši
300 000 Kč.
obec uspěla se svou žádostí v dotačním titulu Program obnovy
venkova Královéhradeckého kraje
a získala dotaci ve výši 723 200 Kč
na rekonstrukci obecní hospody
a obchodu a na vybudování pomníku ke 100. výročí vzniku republiky
obec uspěla se žádostí o dotaci na
zpracování územního plánu obce:
od MMR získala finanční prostředky ve výši 201 344 Kč a od Královéhradeckého kraje 100 600 Kč.
V průběhu léta bude občanům do
schránek roznesen dotazník sloužící ke sběru návrhů na změny stávajícího územního plánu.

Volné místo
v jeslích
Kalendář akcí
11. 8. 2018 / střed obce Habřina
Splašené trubky
Závod motocyklů JAWA do 50 cm, večer taneční zábava u obecní hospody.
1. 9. 2018
Letní kino v obecní stodole
Od 16. hodin film pro děti, od 19. hodin pro dospělé.
28. 10. 2018 / od 11 h / náves v Habřině
Oslava 100. výročí vzniku republiky

Mikrojesle Habřina nabízí od 3. 9. 2018
jedno volné místo pro dítě ve věku
6 měsíců – 4 roky s bydlištěm v Habřině i mimo Habřinu. Více informací na
tel. 725 862 068 (starostka obce).

Proběhlé události a novinky

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

Slovo starosty
Přeji dětem hezké prázdniny a všem
klidně strávené letní dny a pohodovou dovolenou. Koncem července
se budou předávat kandidátní listiny
pro podzimní komunální volby konané ve dnech 5.–6. 10. 2018. Informace
o způsobu podání kandidátních listin
a veškeré formuláře a pokyny jsou
na stránkách ministerstva vnitra ČR –
http://www.mvcr.cz/clanek/vseobecne-volby-do-zastupitelstev-obci.aspx
. Na stránkách obce a úřední desce
budou zveřejňovány povinné údaje.
Budu rád, když zájem o dění v obci vyjádří voliči svou účastí ve volbách a zápisem na kandidátní listiny.
Josef Jelínek

Obecní hospo- Kalendář akcí
da v Habřině
konec srpna / hřiště v Heřmanicích
Hospoda nabízí venkovní posezení
s dětským hřištěm a sportovním vybavením pro děti, točená Holba + jedno
další pivo dle nabídky, točená Kofola,
teplá jídla a nanuky.

Loučení s prázdninami

14. 10. 2018 / divadlo Hybernia
Zájezd na muzikál Královna Kapeska

Investice obce
Obec získala dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj ČR na projekt „Bez hřiště to zkrátka nejde, ke školce se hravě
vejde“.
Bohužel neuspěla s žádostí o dotaci
na opravu místní komunikace u kostela a také nezískala dotaci z Královéhradeckého kraje na opravu topení
v MŠ.
V rámci dotace na projekt „Třídíme
ekologicky v obci Heřmanice“ si obec
pořídí nové kontejnery na velkoobjemový odpad a kolový nakladač. Obec
bude pokračovat v plánovaných opravách místních komunikací a neplánovaných opravách cest po bleskové
povodni v květnu.

Alpaturnaj v šipkách
Dne 21. 3. 2018 se vyhlásili v klubovně
alpatýmu vítězové v kulečníku a další
týden již tu byl jednodenní turnaj v šipkách. Konal se na Veselém kopečku
v sobotu 31. 3. 2018 ve hře 301 double.
Účastnili se ženy, muži i děti a první
místo v kategorii mužů patřilo Adamovi P. Další velkou sportovní akcí bude
cyklovýlet s přespáním v Libranticích .
Čarodějnice
Pálení čarodějnic proběhlo v pondělí 30. 4. 2018 mezi mosty v Brodě. Na
jedné straně malého mostu probíhal doprovodný program a na druhé
straně stála vatra. Stavbu čarodějnice
si opět vzal na starosti místostarosta
Milan Kordek s pomocníky. V 17 hodin odstartoval program vystoupením
malých tanečnic ze Dvora Králové pod
vedením paní Dobřichovské. Předvedly ukázku břišních tanců, ocenit jsme
museli hezké kostýmy. Po nich přišla
na řadu Městská policie Jaroměř. Přijeli
3 strážníci MP a s nimi 2 služební psi.
Předvedli nám, co všechno vycvičený pes musí umět. Jednak poslušnost
a také pomoc při zneškodnění zadržené osoby. Hudbu a ozvučení zajistil
DJ Medy. Potom se nám předvedly čarodějnice při tradiční soutěži – průlet
na koštěti. Všem dětem se rozdalo pití,
sladkosti a na závěr jim hasiči opekli
na vidlích špekáček. Vatra se zapálila
v 19:30 hodin. Na vše bedlivě dohlíželi
naši dobrovolní hasiči.

Bouřka 10. 5. 2018
Ve čtvrtek 10. 5. 2018 se nad naší vesnicí prohnala bouřka. Nejprve nad
námi po 16. hodině 2 x 15 min bouřilo, padal déšť a kroupy. Když jsme si
mysleli, že už bude zase sluníčko, tak
se deštivě mraky rozhodly opět spustit
a množství srážek již přestalo vsakovat
a bezpečně odtékat krajinou. Dobrovolní hasiči zasahovali v Brodě čp. 49,
kde je ohrožovala voda a bahno z polí.
Část úklidu provedli večer a další úklid
vozovky pokračoval v pátek. Obyvatelé nejvíce postiženého domu se snaží
hledat viníka a najít řešení pro bleskové povodně, které je zde postihují
často. Kromě abnormálního množství
srážek je příčinou blízké pole, kde byl
4. 5. zaset mák, který samozřejmě nebyl ještě vzešlý. Pan starosta již kdysi
navrhoval zažádat o dotace na protipovodňové opatření v krajině. Pozemky jsou však soukromé, proto musí
souhlasit vlastník. Zemědělské půdy
ubývá, a tak se zemědělcům nedivíme,

Aktivní hasiči
v Hřibojedech

že nechtějí část pole například nechat
zatravněné. Další škodu způsobila tato
průtrž ve Slotově, kde nám splavila recyklát z cesty od autobusové zastávky.

HŘIBOJEDY

Pošta Partner
Od 1. května 2018 převzal provoz pošty
v Heřmanicích tzv. Partner – pan Martin Horník. Pošta byla v dubnu 14 dní
uzavřena a probíhala zde rekonstrukce, odbourala se příčka, zhotovena
byla nová elektroinstalace a položena
dlažba. Prostor tak vznikl nejen pro
poštovní služby, ale nájemce zde zároveň provozuje prodejnu s drogerií.
Jsme rádi, že se pobočka zachovala a
naši občané dál mohou využívat služeb pošty (včetně přebírání důchodů)
v blízkosti svého bydliště.

Stánky s občerstvením u cyklostezky
Za těchto teplých dní opět můžeme
využívat venkovního posezení s občerstvením v Brodě Mezi mosty nebo
v Heřmanicích U Koryta. Obě se nachází přímo u cyklostezky. Kromě cyklistů se zde hodně pohybují také bruslaři, kteří si oblíbili asfaltový povrch
a rovinnou trať. Manželé Kordekovi,
kteří provozují stánek v Brodě, zajistili
v květnu a v červnu 3x country hudbu
(„bukačovi kanci“) a 16. 6. 2018 zde
proběhl již 3. ročník malého fotbálku
za účasti zástupců pivovaru Svijany.

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

V obci Hřibojedy aktivně pracuje družstvo dětí a družstvo žen. Ve dnech
5. a 6. května 2018 se na atletickém
stadionu v Jaroměři konala dvoudenní
soutěž Hřibojedské 60 a Hřibojedské
100. V těchto dvou dnech na tomto stadionu soutěžilo 657 závodníků z celé ČR
a dokonce i ze Slovenské republiky. Přálo nám krásné počasí po oba dva dny
a i když je to pro organizátory opravdu
tvrdý a těžký oříšek vše dokonale zvládnout, myslím si, že i přes drobné trhlinky se soutěž povedla a všichni závodníci
byli spokojeni. Nedělní závod byl opravdu dlouhý a poslední závodík dobíhal do
cíle po 18. hodině. Díky finanční podpoře Královéhradeckého kraje si mohli ti
nejlepší závodníci odvézt krásné a hodnotné ceny: dárkový balíček, rozkládací
stoličku, nebo selfie tyč či power banku
a spousta dalších drobností.

Proběhlé akce
Poslední dubnový večer, kterému se
říká také Filipo-jakubská noc, jsme
nejen pro děti uspořádali tradiční
vítání jara spojené s lampionovým
průvodem. U bývalé prodejny v Hřibojedech čekaly na děti dvě krásné čarodějky, které s nimi došly na
hřiště k obecnímu úřadu. Tady bylo
připraveno v čarodějnickém stánku
občerstvení. Každé dítko dostalo lahev s pitím a buřta, kterého si mohly opéci na ohni. Ani dospělí nepřišli
zkrátka a buřta si mohli koupit. Pod
hřištěm stála vysoká hranice a na ní
dokonce dvě čarodějnice. Když se setmělo, čekalo na všechny překvapení
v podobě malého ohňostroje. Děti
si večer určitě užily i díky pěknému
dětskému hřišti, na kterém jsou houpačky, klouzačka, prolejzačky, houpací koník, lanová loď… Počasí přálo,
a tak se kouzelná Filipo-jakubská noc
vydařila.

Koupaliště Lanžov
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

Lanžovská lávka
Soutěž SDH Lanžov
Šlágr kapela Veselá Trojka
Rozloučení s prázdninami

13:30
10:00
16:00
14:00

Novinky v obci
Obec Lanžov dokončila umístění 14
laviček z dotace ve všech částech obcí
a opravila prostor parkoviště před
hřbitovem.
Na hřišti MŠ za obecním úřadem bylo
opraveno pískoviště a zastíněno pergolou. Hřiště je primárně určeno dětem z MŠ Lanžov.
Plánované akce v Kempu v Lanžově
jsou uvedeny na společném plakátě.
Kiosek v kempu je v provozu a k dispozici pro návštěvníky kempu i ubytované. Koupání na koupališti v kempu
je na vlastní nebezpečí, bez vybírání
vstupného stejně jako loni.
Za Obecním úřadem je umístěna nádoba na ukládání PET lahví s tukem
z domácností (leták k tomu přiložit).
Alena Skořepová
starostka obce

www.lanzov.cz

tel.: 606 957 144

www.koupalistelanzov.cz

Družstvo mladých hasičů se aktivně
zúčastňuje pohárových soutěžích – Vlčkovice, Bukovina, Hajnice. Zde zatím
nabírají zkušenosti a dovednosti při požárních útocích. I když zatím nevyhrávají, vždy si závody moc užijí a odjíždějí
s veselou náladou.
Dále se zúčastnili setkání přípravek
v Holouvousech, kde na děti čekal den
plný her a zábavy. Velkým úspěchem je
první místo v krajském kole soutěže Požární ochrana očima dětí, kde se naše
členka Sofinka umístila se svým namalovaným obrázkem.

Druhá květnová neděle patří maminkám, a to nejen jako poděkování za
jejich lásku a péči. Každý rok připravujeme krátké vystoupení dětí s malým občerstvením a kytičkou. V letošním roce jsme se sešli v sobotu
12. května na obecním úřadě.
Renata Dlouhá

Dalším úspěch v naší aktivní činnosti
hasičů je vítězství družstva žen v okresním kole PS a vytoužený postup na kolo
krajské, které se uskutečnilo 23. 6. 2018
v Hradci Králové.
Vlasta Machačová

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

Kalendář akcí
31. 8. 2018 / na hřišti v Litíči / od 16:00 h
Ukončení prázdnin
Pro děti budou připraveny různé soutěže, ukázka hasičské techniky a vybavení, opékání špekáčků, občerstvení.
22. 9. 201 / od 15:00 h
1. DRAKIÁDA V LITÍČI

LÉTO 2018

28.7.
18.8.
26.8.
1.9.

Události a novinky v obci
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Po několikaleté pauze jsme se
30. 4. 2018 sešli v Litíči u rybníka na
pálení čarodějnic. Děti, které přišly
v kostýmech, dostaly sladkou odměnu, v průběhu večera si také opekly
buřty. Jsme rádi, že se akce vydařila
a potkali jsme se v tak hojném počtu.

V květnu byl vydán kolaudační souhlas, a tím ukončena rekonstrukce
hlavní věže a nosných konstrukcí střechy Kostela Nejsvětější Trojice v Litíči.
Kolaudaci předcházela ještě oprava
hromosvodů, kterou obec financovala ze svých zdrojů. Dne 26. května se
zde konala Obnovená 15. křesťanská
slavnostní pouť ke cti a slávě a záchraně kostela Nejsvětější Trojice. Pouť
byla zahájena vystoupením pěveckého komorního sdružení CANTUS Jaroměř a jejich hosta – pěveckého sboru
OCULOS MEOS ze Šumperka. Poté
následovala slavnostní mše svatá. Na
dobrovolném vstupném byla vybrána
částka 6 310 Kč, sponzoři přispěli částkou 9 000 Kč. Výtěžek bude použit na
další opravy kostela. Odpoledne pak
akce pokračovala na dvoře obecního
úřadu v Litíči, kde bylo zajištěno občerstvení s hudbou, od 15 hodin se
zde uskutečnil koncert skupiny Malá
sada – HOROR FOLK – Jan Vápeník
a Jarek Plesar.
V sobotu 9. 6. se na litíčském rybníku
uskutečnily již třetí rybářské závody
pro děti a jejich doprovod.
Děkujeme všem za účast a přejeme
krásné a pohodové prožití letních
dnů.
Lenka Mužíková
místostarostka Litíče
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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 podpis a dokumenty i o víkendu).
Knihovna Po: 17–18 h

Vilantický běh
V sobotu 16.června 2018 proběhl za
krásného počasí Vilantický běh, dětské soutěže a sousedské posezení ve

stodole. Akci pořádali hasiči, myslivci
,vilantické maminky a obec. Šestý ročník Vilantického běhu měl opět velmi
dobrou účast. Vedle kategorie mužů
a přání ,nová kategorie kluci a holčičky. Poprvé se tedy běžela dětská ,kratší asi dvoukilometrová trasa .Speciální
,dřevěnou medaili vyrobenou z májky
obdrželi všichni účastníci v cíli. Poháry
byly rozdány a všichni běžci se určitě
rádi připraví i na příští ročník.
Při dětských soutěžích se téma mění
každý rok. Po indiánských,dopravních
nebo pohádkových soutěžích, se tentokrát děti seznamovali s přírodou.
Všichni se potýkali například s listy
stromů a jejich názvy. Poznat zvěř na
fotografiích bylo o něco jednodušší.
Rozeznat jelena ,daňka a srnce podle
paroží byl taky někdy problém. V šesti
zakrytých bedýnkách jen hmatem poznat, co je tam ukryto, nebylo vůbec
jednoduché .Mnohé překvapila třeba
kožešina z lišky,někoho zaskočila hrabanka z lesa.
Po splnění všech úkolů byl odměnou
dětem sáček dobrot a ekologicky vyrobené tužky z recyklovaného materiálu. Po vychlazeném pivu a tradičně výborném pečeném praseti se po
všech fyzicky náročných disciplínách
jen zaprášilo. Příští rok v červnu,při
sedmém ročníku běhu, se těšíme opět
na viděnou ve Vilanticích.

Investice
Projekt: ,,Udržovací práce na bezejmenném rybníku na p. p. č. 40 v KÚ Vilantice“ byl realizován za finanční podpory
Královéhradeckého kraje

1. 7. 2018 / Kuks / Slavnosti koní,
historie a řemesel

25. 8. 2018 / Dubenec
Noční soutěž a živá hudba

5. 7. 2018 / Rožnov
O putovní pohár obce Rožnov

25. 8. 2018 / Kuks
Hradozámecká noc

7. 7. 2018 / Kuks / Hudební léto

25. 8. 2018 / Račice n. T.
Sousedské posezení

7. 7. 2018 / Libotov
Fotbalový turnaj a večerní zábava
s Melody Boys Sound System
14. 7. 2018 / Kuks / Trochu mimo
v hospitálu Kuks – promítání
14. 7. 2018 / Račice n. T.
Hasičská soutěž
15. 7. 2018 / Dubenec
Východočeská hasičská liga
V obci jsme dokončili první etapu oprav
místních komunikací.

21. 7. 2018 / Kuks / Hudební léto
21. 7. 2018 / Zaloňov
Turnaj v kopané – Rtyně
28. 7. 2018 / Kuks / ZKUS noční Kuks
28. 7. 2018 / Lanžov / Lanžovská lávka
1. 8. 2018 / Libotov
Libotovská Rocková noc

Oslava 100 let
vzniku ČR
100 let vzniku Československé republiky oslavíme v hostinci ve Vilanticích
29. 9. 2018 od 16 hodin. Pokřtíme knihu o Vilanticích s Alešem Cibulkou, který bude uvádět i následující hudební
pořad orchestru BLUE STAR Václava
Marka. Oslavy však začnou odhalením
sochy lva na pomníku padlým vojákům
již v 15 hodin.

léto
2018

KALENDÁŘ AKCÍ
V MIKROREGIONU

4. 8. 2018 / Kuks / Hudební léto
11. 8. 2018 / Habřina
Splašené trubky
11. 8. 2018 / Kuks / Múzykuks
18. 8. 2018 / Kuks / Hudební léto
18. 8. 2018 / Lanžov
Soutěž SDH Lanžov
22.–26. 8. 2018 / Kuks / THEATRUM

26. 8. 2018 / Lanžov
Šlágr kapela Veselá Trojka
31. 8. 2018 / Litíč / Ukončení prázdnin
1. 9. 2018 / Habřina
Letní kino v obecní stodole
1. 9. 2018 / Lanžov
Rozloučení s prázdninami
8. 9. 2018 / Dubenec / Pohádkový les
9. 9. 2018 / Rožnov
Dětské sportovní odpoledne
15. 9. 2018 / Dubenec
Blešák – Den mužů – Fotbal ženatí
vs. svobodní
15. 9. 2018 / Libotov
Den obce Libotov
22. 9. 201 / Litíč / 1. DRAKIÁDA V LITÍČI
22. 9. 2018 / Rožnov
Divadelní představení „Do naha“
29. 9. 2018 / Dubenec
Zamilovaný sukničkách – Praha
14. 10. 2018 / Heřmanice
Zájezd na muzikál Královna
Kapeska – Praha
28. 10. 2018 / Habřina / Oslava
100. výročí vzniku republiky

Podrobnosti naleznete u každé obce

PROGRAM 24. HUDEBNÍHO LÉTA NA
CHOTĚBORKÁCH

23. 6. 2018 Koncert duchovní hudby
Královehradecký dětský sbor JITRO, sbormistr Jiří Skopal
klavírní doprovod Michal Chrobák
mši slouží Páter Pavel Boukal

KUKS

30. 6. 2018 Kytarový koncert
Duo Cantique, Anna Hronová, Jan Hron
mši slouží Páter Jan Bystrý

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

4. 8. 2018 Sólový kontrabas
Kontrabas František Machač, doprovod Václav Metoděj Uhlíř
mši slouží Dominik kardinál Duka

Úřední hodiny
Po: 8:00–15:00 h, St: 8:00–17 :00 h

25.8.2018 Verdiho Requiem výjimečně v 16:00
Sbor Cantores Cantat, sbormistr Jakub Hrubý
Po koncertě mše svatá.
mši slouží Páter Zdeněk Novák

Vítání občánků

1.9.2018 Klavírní koncert
Klavír Slávka Pěchočová – Vernerová
mši slouží Páter Mons. Josef Socha

V měsíci květnu proběhlo vítání občánků
v naší obci. Celá tato slavnostní událost
se konala v sále restaurace Baroque.
Čtyři chlapečky a jedno děvčátko přivítal
mezi občany Kuksu starosta Jiří Beran.
Barbara Faltysová

Každému koncertu předchází mše svatá v 17 hodin.
Koncerty se konají vždy v 18 hodin v kostele Nanebevzetí panny Marie nebo na faře
v Chotěborkách (50.3599181N, 15.7881181E). Kromě koncertu 25. 8. 2018, který bude
v kostele v 16:00 a po něm mše svatá.
Organizátoři srdečně zvou po koncertech na malé pohoštění na faře.
Změna programu vyhrazena.

ZPRAVODAJ
MIKROREGIONU
HUSTÍŘANKA
8

Vydavatel
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