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EDITORIAL
Vážení spoluobčané,
tak dlouho jsem se těšil na léto, na
pohodu a klid, na teplé letní večery
a grilování, na dovolenou, ale… Nějak nám poslední dobou není přáno. Na východě vypukla válka, která nám nepřímo zdražuje základní
životní potřeby. Covid se zatím někde schoval a objevily se opičí neštovice. Přes všechna media denně
dostáváme masáž o zdražujících se
cenách potravin, benzínu a energií. Připadá mi, že se nás denně
někdo snaží něčím vyděsit, a já si
říkám, proboha proč? Převládají
kolem nás negativní emoce, strach
a závist. Asi je to dobré pro byznys,
protože vyděšený člověk nekouká
na cenu, když prostě to potřebuje
teď, protože v televizi říkali, že to
zítra bude dražší… Myslím, že je na
čase se zklidnit. Špatné zprávy brát
s nadhledem a radovat se ze všeho
dobrého a krásného. Zkusit být více
ohleduplní k lidem a třeba i k okolní
floře a fauně. Moje babička říkávala
– nějak bylo, nějak bude. Třeba se
nám teď bude rok až dva dařit hůře,
ale tím, že se budeme děsit každého nového dne, si nijak nepomůžeme. John Lennon řekl: „Až ti bude
v životě nejhůř, otoč se ke slunci
a všechny stíny padnou za tebe“.
Přeji vám v nastávajícím letním čase
hodně slunce a ať všechny chmury
a stíny z vás spadnou.
Jaroslav Huňat
předseda DSO

WWW.HUSTIRANKA.CZ

VELICHOVKY
Obecní úřad Velichovky
Starosta: Jiří Lebedinský
Adresa: Na Zátiší 1, 552 11 Velichovky
Telefon: +420 491 880 270
+420 491 880 180
Fax.: 491 880 180
E-mail:
obecvelichovky@obecvelichovky.cz
www.obecvelichovky.cz
Úřední hodiny
Po: 7:00–11:30 h , 12:30–17:00 h
St: 7:00–11:30 h, 12:30–17:00 h

Kalendář akcí
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Vilantice: Zabijačka
a stavění májky

a her, a tak si podle ohlasů nedělní odpoledne náramně užili.
Největší dík patří hlavním organizátorkám Petře Jelínkové, Monice Novotné
a Janě Tulakové. Dále děkujeme za příjemné odpoledne také panu Tomáškovi, který se perfektně postaral o hudební doprovod.
Všichni se těšíme na další ročník. Doufáme, že na něho nebudeme muset
čekat opět tak dlouhou dobu.
Ukliďme Velichovky a Hustířany
V sobotu 26. 3. 2021 proběhla v naší
obci již tradiční akce s názvem „Ukliďme Velichovky a Hustířany“.
Výsledkem této dobrovolnické akce je
na 30 posbíraných pytlů odpadu o obsahu 120 l, velké množství pneumatik,
železného odpadu atd. Dobrovolníci
prošli naše lesy, ale i cesty a příkopy
směrem na Rožnov, Litíč, Lužany, Habřinu atd.
Všem, kteří se zapojili do této akce, patří obrovský dík za to, že věnovali svůj
volný čas tomu, aby se přírodě v naší
obci dýchalo zase o trochu lépe.
Ještě jednou děkujeme všem!

16. 7. 2022 / HUHU Fest Hustířany
16. 7. 2022 / areál TJ Velichovky
Hasičská soutěž, Volejbalový den

Proběhlé akce
Ohlédnutí za dětským karnevalem

V neděli 27. března SDH Hustířany
uspořádal ve své klubovně „U Potůčku“ dětský karneval.
Ten byl pořádán po tříleté odmlce,
způsobené různými vládními nařízeními ohledně pandemie covidu, která
nás v předchozích letech provázela.
Nutno říct, že se děti zřejmě těšily, že
se mohou konečně setkat a pořádně
se vyřádit. Svědkem toho byla poměrně hojná účast nejen dětí, ale i jejich
rodičů a babiček. Pro děti pořadatelé připravili mnoho různých soutěží

Zvěřinové hody v Hustířanech
Dne 19. března 2022 parta nadšenců
z Hustířan navařila a zorganizovala
v klubovně „U Potůčku“ tzv. zvěřinové
hody. Akce to byla úspěšná. Již po necelých dvou hodinách byla některá jídla snědená, do konce akce se snědlo
úplně všechno. Pokud se na někoho
nedostalo vybrané jídlo, omlouváme
se, ale věřte, že jsme pro vás vařili společně s nadšením ve svých kuchyních
a větší množství již nebylo v našich silách připravit.
K dobré náladě přispěla výborná kapela – Pražský lázeňský orchestr, se
kterým vystupuje i jeden z organizátorů akce – p. Martin Hanuš.
Výtěžek z akce jsme rozdělili. Část
jsme věnovali dětem hasičského oddílu a druhou část organizátorům HUHUFESTu.

Petra Jelínková
za organizátory

LÉTO 2022
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Libotov:
Vojebalový turnaj

Z činnosti
mladých hasičů

Jaro 2022 vypadalo po soutěžní stránce už příznivěji, a proto jsme mohli,
i když s menším omezením, vyrazit
na první soutěže. Jelikož jsme zimní
přípravu na braňáky nepodcenili, tak
naším prvním závodem byl ZPV v Rožnově. Děti nakonec předváděly své
znalosti v místní sokolovně, neboť počasí je zrádné a venku byla poněkud
zima. Za přípravku nás reprezentoval pouze Milda Hromádko společně
s parťáky z Velichovek a jejich družstvo
vybojovalo zlatou medaili. Naši mladší
se též vytáhli a získali stříbrné medaile. Překvapení se konalo i v kategorii
starších. Téměř beztrestný průběh na
všech stanovištích jim zajistil též stříbrné medaile. Z Rožnova jsme odjížděli
báječně naladěni a poprvé v našem
hasičském tranzitu. Na ZPV v Nahořanech opět bodovalo spojenectví našich přípravek, které odváží další zlato.
Mladším se dařilo méně, a tak získávají
7. místo. Starší mazáci zjistili, že i těch
pár metrů do cíle se vyplatí běžet, neb
pouze o pár vteřin mají naši oblíbenou bramborovou medaili. Poslední
dubnovou soutěží je CTIF v Náchodě.
Podceněná příprava a nervy na dranc
si vybraly svou daň a tentokrát to náš
tým jistí zezadu ze 16. místa. V květnu
vyrážíme s družstvem mladších do Nízké Srbské, kde už bojujeme v požárním útoku, štafetě 4x60 a štafetě dvojic. V celkovém pořadí máme 5. místo.
V Bohdašíně vál příznivý vítr a v PÚ se
děti vytáhly. Po součtu bodů ze všech
disciplín získáváme další bramboru
do řádku. Následují Bezděkovské šedesátky, kde startovala dvě družstva
mladších. V jednom z nich nám po dráze lítali ti nejmenší z přípravky. Družstvo „A“ získává 6. místo a družstvo „B“
místo 11. Dále jsme 28. 5. 2022 měli tu
čest reprezentovat náš sbor na okresním kole hry Plamen v Náchodě. Zde
proběhlo ocenění výtvarné a literární
soutěže „Požární ochrana očima dětí“.
Za Hustířany přebírala první cenu
v kategorii ZŠ3 Anežka Novotná a Matěj Volf převzal za svůj výtvor čestné
uznání. V běhu na 60 metrů za jednotlivce v kategorii starší závodila Anežka N., která obsadila 15. místo a Matěj V., který obsadil 13. místo. Dále
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za mladší dívky získala Nela Jelínková
bronzovou medaili. Jako družstvo děti
bojovaly v kategorii mladších. Dařilo
se ve všech disciplínách, tak jak jsme
chtěli hlavně na klid. Zdálo se, že vysněná medaile je na dosah. Radost byla
o tolik větší, když jsme zjistili, že hustířanští hasiči vezou domů ten nejcennější pohár ze všech. Zlatá medaile je
odměnou za celoroční práci a úsilí jak
pro malé závodníky, tak jejich vedoucí.
Nyní nás čeká soutěž v Bohuslavicích
a zakončení sezóny před prázdninami.
Pavla Špreňarová
vedoucí kolektivu MH

Volná pozice
Obec Velichovky přijme pracovníka do technických služeb na trvalý pracovní poměr.
Požadavky: výuční list, manuální
zručnost, řidičské oprávnění B, T
Pracovní doba: 6:30 – 15:00 hod.
Nástup dle dohody.
Své životopisy zasílejte na e-mail:
obecvelichovky@obecvelichovky.cz.
Info na tel.: 603 146 372.
Inzerce

Mediální partneři Zpravodaje

www.jaromersko.cz

www.kralovedvorsko.cz

repor t áže
prom ov idea
živé př enosy
Tvorba videí a jejich
medializace v regionu
Termíny a objednávky:

732 521 835
1

Slovo starosty

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

Kalendář akcí
17. 9. 2022
Pochod pohádkovým lesem

Vážení občané,
jaro je za námi, a tak mi dovolte krátké
shrnutí uplynulé doby z pohledu starosty a zastupitelů.
Koncem února jste jistě mohli zaznamenat kolíky natlučené v pozemcích
kolem vodního toku, zejména v dolním Dubenci. Jde o narovnání majetkových vztahů mezi obcí a Povodí
Labe, s.p. Původní tok potoka Hustířanky tekl mimo současné koryto,
často meandroval a bylo na něm také
postaveno několik staveb, které již zanikly. Díky melioracím provedeným
na okolních polích bylo nutné potok
„narovnat“, aby rychle odváděl vodu
z území obce. Po provedené regulaci toku se jaksi zapomnělo na zápis
nově vzniklého koryta do katastru nemovitostí. S přestávkami po šesti letech jednání jsme konečně dospěli do
bodu, kdy je současné koryto zaměřeno a obec s Povodí Labe, s.p., smění
své pozemky tak, aby majetkově bylo
vše v pořádku.
V projektu domovních čističek odpadních vod byly již obci doručeny situační nákresy a obec nyní připravuje

Zpravodajství ze školy

Oslava 90 let budovy základní školy
Naše základní škola oslavila 24. dubna 2022 již 90 let od položení základního kamene. Na počest této události
jsme se rozhodli uspořádat v sobotu
14. května Den otevřených dveří pro
všechny příznivce i absolventy.
Při této příležitosti si mohli návštěvníci prohlédnout nově zrekonstruované
prostory všech učeben, nahlédnout
do starých třídnic, vyzkoušet si nové
moderní školní pomůcky (tablety, i-roboty, elektronické stavebnice), které
jsou využívány při výuce.
Před školou byla v krátkosti připomenuta historie školy, součástí programu
bylo nádherné vystoupení pěveckého sboru Jaromír z Jaroměře pod vedením sbormistra Vlastimila Kováře.
Písně v podání tohoto sboru před naší
školou zazněly již před 90 lety, právě
při oslavě položení základního kamene školy v roce 1932.
V odpoledních hodinách se konalo
představení ve školní tělocvičně. Žáci
s učiteli prošli kompletních 90 let školy
ve vtipných scénkách, charakterizujících
všechna období. Na podiu byly k vidění
scénky z let předválečných, válečných
i z doby normalizace, kde nejvíce zaujalo vystoupení Poupata ze spartakiády
z roku 1985 v podání dámské části pedagogického sboru a také scénka se zájezdem do Bibione z let devadesátých.
Velký potlesk však získaly také malé
mažoretky, houslista, kytarista, školní
dětský sbor, další vystupující a nakonec
i režisérky celého představení Milena
Lelková a Hana Riegerová.
Na školní zahradě byly pro děti připravené zajímavé dílničky a sportovní aktivity, hrála živá hudba a bylo připraveno dobré občerstvení.
Přípravy nás stály velké úsilí, ale výsledek stál za to! Videoreportáž je ke
zhlédnutí na přiloženém QR kodu (stačí naskenovat mobilem).
Děkujeme všem, kteří se Dne otevřených dveří zúčastnili, a dokonce
i podpořili naši školu finančním příspěvkem. Za tento finanční dar jsme
zakoupili nové matematické stavebnice pro žáky z 2. stupně.
V budoucnu se budeme opět těšit na
další příjemná a veselá setkání s vámi.
Zápis do 1. třídy pro školní rok
2022/2023
V dubnu se konal v naší základní škole
zápis pro nastávající školní rok. V le-
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tošním roce přišlo k zápisu úctyhodných 27 dětí. Děti plnily zajímavé úkoly
a odnesly si za to spoustu zajímavých
dárečků vyrobených žáky naší školy.
Nebylo to pro ně nic těžkého, protože celý únor a březen poctivě navštěvovaly Předškoličky, na kterých si vše
předem vyzkoušely a poznávaly prostředí školy.
Překvapením pro nás bylo, že se dostavily i čtyři děti nespádové – dokonce až ze Dvora Králové i Jaroměře.
Děkujeme všem rodičům za projevenou důvěru a těšíme se na spolupráci
s vámi.

smlouvy o spolupráci s jednotlivými
zájemci. Součástí smlouvy bude již závazný dokument soupisů nemovitostí,
který je součástí žádosti o dotaci ze
Státního fondu životního prostředí. Na
všech těchto dokumentech je nutný
podpis vlastníka/ků nemovitostí. Podepisování smluv probíhá do konce
června 2022.
Další projekty obce se zdržely z důvodu státního rozpočtového provizoria,
kdy instituce přidělující dotační finanční podporu neměly přiděleny rozpočtové prostředky. Jedná se o projekty
„Rekonstrukce cesty Kalnovec“ z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj
a „Chodníky v obci Dubenec III. etapa“
ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Další projekty – „Rozvojová zóna
Z01“ u obecního úřadu čeká na stanoviska stavebního úřadu k rozdělení pozemků na jednotlivé stavební parcely,
„Vestavba bytových jednotek v budově čp. 2“ – stavba bytů v podkroví budovy „Pošty“ a „Rekonstrukce 1.NP
a bezbariérové WC budovy čp. 208“ –
modernizace, bezbariérovost a nové
WC v přízemí „Zdravotního střediska“
– mají pravomocná stavební povolení
a čekají na vhodný dotační program
k podání žádosti o podporu.

Akce seniorů v Dubenci
Vracíme se zpět

Prezentace projekt Příběhy našich
sousedů – PostBellum

Konečně nadešel čas, kdy se můžeme
zase všichni scházet. Jaro jsme začali setkáním 9. 4. 2022 na společném
zdobení velikonočních věnců a přípravě velikonoční výzdoby. Moc děkuji
děvčatům ze SPOZ – Lence Šimkové,
Kateřině Burešové, Kateřině Dohnalové, Janě Matějčkové a Lidušce Vobickové – za pomoc.
Setkání dvou generací

V úterý 26. 4. proběhla na Gymnáziu
ve Dvoře Králové nad Labem slavnostní prezentace projektu Příběhy našich
sousedů, které se zúčastnil též tým
žáků z naší školy (Karolína Holubová,
Karolína Novotná, Martina Novotná
a Matěj Geralský) pod vedením paní
učitelky Mgr. Lucie Baliharové. Žákům
naší školy i paní učitelce moc děkujeme za vynikající a velmi zajímavou prezentaci o zajímavé osobnosti MUDr.
Jaroslava Špatenky (kardiochirurg).
Poděkování též patří samotnému pamětníkovi.
Byli jste úžasní! Děkuji za vzornou reprezentaci naší školy.
Mgr. Martina Jonešová
ředitelka školy

Jistě jste zaznamenali změnu ve svozu velkoobjemových odpadů. Do obce
jsme zajistili přistavení vozů, které drtily a lisovaly velkoobjemový odpad.
V minulosti byl velkoobjemový odpad
řešen přistavením čtyř velkých kontejnerů na celý víkend. Tento systém
byl ve velkém zneužíván neukázněnými občany pro odkládání stavebních
odpadů, popřípadě občany okolních
obcí, kteří nám do kontejnerů přispívali v noci. Jako přímý účastník výběru velkoobjemového odpadu mohu
uvést, že nám odpad odevzdalo cca 40
občanů obce a jednalo se především
o starý nábytek, který by odhadem zaplnil stěží jeden velkoobjemový kontejner.
Dále vás chci požádat o to, abyste nekrmili nutrie, které se nám objevily
kolem potoka a u rybníka. Jde o hlodavce, který se velmi rychle množí a je
přenašečem nemocí, jako je leptospiróza, tularemie nebo salmonela. Vypadá neškodně, ale škody, které napáchá na březích potoka, kdy při vyšším
stavu vody může dojít až o odtržení
břehové hrany a následně ucpání vodního toku, jsou nesmírné.
Jaroslav Huňat
starosta Dubenec

Univerzita 3. věku

Za univerzitu třetího věku, která zde
v Dubenci má dlouholetou tradici,
bych chtěla poděkovat všem účastníkům, kteří vydrželi i v tak těžké době
a společně studovali s námi. Scházeli
jsme se pravidelně na OÚ v zasedací
místnosti a všichni vzorně studovali. Skláním obdiv všem, je to neuvěřitelné, že jde v každém věku studovat
s chutí a láskou.
Jen jedna smutná událost nás potkala, a to úmrtí naší jedné dlouholeté
studentky Ludmily Šimkové, která nás
opustila náhle 10. 4. 2022 v obdivuhodných 82 letech. Bude v našich srdcích.
Skupinka 18 studentů nejen z obce Dubenec ukončila úspěšně další semestry Svět okolo nás v akademickém roce
2021/2022. Slavnostní předání Osvědčení a Pamětních listů bylo tentokrát
vzhledem ke zvolenému studijnímu
oboru posledního semestru (hudební
nástroje) v Hradci Králové v rodinné
firmě Petrof, která je známá výrobou
klavírů a pianin po celém světě. Byli
jsme obklopení nádhernými kousky
všech hudebních nástrojů od klavírů
po trumpety. Děkuji všem studentům
a OÚ za podporu.
Ilona Čepelková

Kulturní dění
Krásný téměř letní den všem čtenářům Zpravodaje,
je neuvěřitelné, jak rychle ten čas letí.
Není to tak dávno, kdy jsem ve svém
příspěvku slibovala jarní akce a teď už
je všechno úspěšně za námi. Já mohu
jen s radostí shrnout, že akce u nás
jsou navštěvované v hojné míře.

Svědčí o tom nejen dubnová maškarní sobota pro děti, kam dorazilo na
50 malých capartů v kostýmech rozličných, dětí místních i přespolních,
ale i úspěšná květnová traktoriáda,
kde vystavovatelé předvedli úctyhodných 22 strojů, traktorů a všelijakých
jiných samochodů. Přičteme-li k tomu,
že v tentýž den probíhala v Dubenci
pouť, bylo v obci opravdu velmi pestro, rušno a živo. Jen o dva týdny později se povedla i premiéra „Májových
zpívánek“ Dubeneckých koledníků
v Dubenci, kde v kostele sv. Josefa byly
obsazeny všechny lavice a melodie potěšily nejednoho diváka. Hasičům se
skvěle vydařilo pálení čarodějnic i „Hasičský den“, za což jim patří velký dík!
Zorganizovat jakoukoliv akci dá zkrátka dost práce a je radost potom vidět
spokojené tváře hostů, kteří si zábavu
užívají a baví je to.

Přes letní sezónu je tradičně kulturní
činnost upozaděna, ale už 17. září 2022
se můžete všichni těšit na oblíbený
a tradiční Pochod pohádkovým lesem,
který zakončíme stejně jako minulý rok
filmovou produkcí „Kina na kolečkách“.
Pokud vyjdou naše plány, rádi bychom
na podzim vyrazili po dlouhé časové
pauze znovu do Prahy do divadla. Během léta budou zveřejněné podrobnosti ohledně představení i termínu,
vstupenky s jízdenkami budou dostupné pro místní i pro občany z okolních
vesnic – rádi vyvezeme každého, kdo
má rád kulturu a kdo si s radostí udělá
s námi výlet do hlavního města.
Přeji vám všem krásné léto, prima dovolenou, spoustu zážitků z cest a děkuji za vaši přízeň. Společně s celým
kulturním týmem se na vás budeme
těšit zase po prázdninách!
Renata Derdová

Inzerce

Další vydařenou akcí našich seniorek
bylo 19. 5. 2022 setkání dvou generací. Vystoupení našich nejmenších z MŠ
Dubenec dojalo nejednu babičku či
tetičku, ukápla i slzička dojetí. Jejich
taneční vystoupení společně s připravenou pohádkou a básničkovým
pásmem bylo opravdu krásné. Dopolední vystoupení zpříjemnily děti z 1.
a 2. třídy společně s dětmi z družiny.
Ty pro nás secvičily moderní pohádku
o Perníkové chaloupce. Pěvecký sboreček nám zazpíval několik známých
písníček, rádi jsme se k nim přidali.
Moc děkuji pedagogickému sboru MŠ
a ZŠ a vychovatelce paní Janě Šebkové
za krásná vystoupení.
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110 let SDH Dubenec
V roce 2022 jsme si připomněli 110 let
založení sboru dobrovolných hasičů
v Dubenci. Zde si můžete přečíst příběh od založení až po rok 1964. Před
vznikem českého hasičského sboru zde
pracoval sbor německých dobrovolných
hasičů, protože v té době žila v obci pouze česká menšina, což představovalo
319 českých a 850 německých obyvatel.
České obyvatelstvo v obci tvořilo pouze
27 % populace.
Sbor byl založen v roce 1912. Hlavním
impulzem pro jeho založení byl požár
u Endtů, čp. 193 (nyní u Burešů). Celé
hospodářství lehlo popelem, uhynula
i hospodářská zvířata a obyvatelé domu
se zachránili jen s tím, co měli na sobě.
Na základě této události se v hostinci
u pana Bouze (známější název „U Boženky“) konala ustavující schůze, které
se zúčastnilo 24 občanů a kde byli zvoleni tito členové vedení sboru:
Starosta: Josef Šedivka, čp. 69
Velitel: Jan Voňka, čp. 167
Podvelitel: Josef Dubský, čp. 98
Náčelník a jednatel: Jan Malý
Četař stříkačů a pokladní: Josef Kočí
Četař lezců: Josef Guttler
Sbor a jeho vedení bylo ustanoveno,
ale chybělo technické vybavení, z toho
důvodu byla v následujícím roce zakoupena ruční stříkačka, s čímž vyvstal další
problém s jejím uložením. Člen sboru
pan Josef Mašek, čp. 91 (dnes Kovářovi),
nabídl možnost vybudovat provizorní
kůlnu na uskladnění stříkačky a technického vybavení.
V roce 1914, kdy vypukla první světová
válka, museli i mladí členové sboru na
vojnu a ve sboru zůstali pouze ti, kteří narukovat nemuseli. Vzhledem k odchodu
mladých mužů do války se snížil početní
stav sboru natolik, že bylo rozhodnuto
o založení českého ženského hasičského
sboru. Zakládajících členek bylo 33 a jejich fotografii si můžete prohlédnout na
výstavce v požární zbrojnici. Z této války
se nevrátili dva členové sboru, František
Macháček a František Pácalt.
S přibývajícím vybavením přestala vyhovovat provizorní kůlna u Mašků a zrodila
se myšlenka, vybudovat požární zbrojnici pro české hasiče. Vzhledem k rivalitě
Čechů a Němců vyvstal již první problém
při výběru stavební parcely. Původně vy-

brané místo bylo na rovině, ale toto německý starosta nepovolil. Bylo určeno
místo, kde zbrojnice stojí doposud. Na
této stavební parcele bylo nutné vyrovnat čtyřmetrový výškový rozdíl, ale ani to
však neodradilo české hasiče od vybudování svého hasičského stánku. Zbrojnice byla dokončena svépomocí v roce
1926.
V roce 1927 došlo k požáru zemědělské
usedlosti v prostřední části Dubence, přibližně v místech, kde se nyní nacházíme.
Vzhledem k tomu, že hasičská zbrojnice
německého požárního sboru byla v bezprostřední blízkosti požáru, tak německý
sbor zasahoval se stříkačkou jako první.
Po příjezdu českých hasičů, kteří měli
zbrojnici na horním konci obce, byla celá
usedlost již zasažena požárem, ale teprve čeští hasiči začali s nasazením vlastního zdraví a života zahraňovat hospodářská zvířata a vybavení hospodářství, což
se jim z větší části podařilo.
V roce 1928 byly u české zbrojnice vysazeny dvě lípy na počest desátého vzniku
Československa. Při příležitosti státních
svátků byly vysazeny další památné lípy,
jedna u Hostince u Flégrů, dnes Koloniál
u Novotných, a Masarykova lípa u Hostince u Bouzů („u Boženky“). U všech
zmíněných událostí byli přítomní i čeští
hasiči. V roce 1932 byl položen základní
kámen ke stavbě měšťanské školy, což
byla velice významná událost pro české
obyvatele Dubence a i zde byli přítomni
čeští hasiči.
V roce 1932 došlo k další velice významné události z hlediska technické vybavenosti sboru. Byla zakoupena benzinová
stříkačka od firmy Stratílek Vysoké Mýto.
A tuto stříkačku máte možnost dnes vidět v chodu, a to zásluhou práce pana
Všetečky.
3. ledna 1936 sbor obdržel prapor od
neznámého dárce. Kmotry praporu jsou
bývalé členky sboru paní Dubská, Šmídová a Boubelíková. Jejich monogramy
můžete vidět na jedné ze stuh praporu.
Praporečníkem byl zvolen pan Václav
Horník, který se o něj staral celých 32 let
až do roku 1968.
Pokračování najdete v dalším čísle Zpravodaje.
Petr Čtvrtečka
jednatel SDH Dubenec

Inzerce

HEŘMANICE
Obecní úřad Heřmanice
Starosta: Miloš Innert
Adresa: Heřmanice čp.13, 552 12
Telefon: +420 491 813 270

Nabízíme Vám:
Stavební materiály, železářské zboží,
domácí potřeby, barvy, elektro a spojovací materiál,
elektro nářadí, krmiva pro domácí mazlíčky
a užitková zvířata, zahradnické potřeby
Služby pro Vás:
Rozvoz zakoupeného materiálu, Autodoprava (MAN 3t)
Půjčujeme stavební nářadí a lešení
! Nově půjčujeme výčepní zařízení
a prodej sudového piva !
PACLÍK s r.o.
544 55 Dubenec 191 u Dvora Králové n/L,
Tel.: 731 479 118, 603 257 406
Otvírací doba:
Po–Pá 7:30–16:00 (ve středu do 12:00), So 8:00–11:00
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Čarodějnice

E-mail: starosta@obec-hermanice.cz

www.obec-hermanice.cz
Úřední hodiny
St: 8 :00–11:00 h
14:00–18:00 h
Obecní knihovna v Obecním
úřadě Heřmanice
Po: 15:30–16:30 h
St: 15:00–17:00 h

Kalendář akcí
25. 6. 2022
Alpatým – Cyklovýlet na Broďák
září / Sousedské posezení
15. 10. 2022 / Muzikál Saxana

Proběhlé akce
Vítání občánků
V sobotu 9. dubna 2022 jsme pozvali k slavnostnímu přivítání 8 miminek.

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

STAVEBNINY – ŽELEZÁŘSTVÍ
PŮJČOVNA DUBENEC

Slavnost se rozdělila na dvě skupiny,
jedna přišla na řadu v 9:30 hod., druhá o hodinu později. Dvě miminka se
omluvila, a tak se zúčastnilo nakonec
6 dětí. Opět se využily prostory v mateřské školce, kde přítomné přivítal
slavnostním proslovem pan starosta
a děti z MŠ přednesly krátké básničky
a zazpívaly písničku. Každý občánek
kromě hračky obdržel od obce finanční dar 1.000 Kč a maminky si odnesly
také drobnou kytičku.

Úřední hodiny
Po: 15:00–18:00 h
St: 15:00–16:00 h

Kalendář akcí
25. 6. 2022 / Zájezd do ZOO Praha
Pořádá MS ČČK spolu s OÚ.
konec srpna / pohostinství U Svobodů
Tradiční posvícenské posezení
Kromě kýty a posvícenských koláčků je
připraveno malé překvapení.
17. 9. 2022 / zájezd do divadla Broadway, Praha – muzikál Tři mušketýři
Pořádá MS ČČK Hořenice.

Zprávy
a aktuality
Zkolaudovaný chodník
Ještě na konci loňského roku – 14. prosince 2021 – proběhla kontrolní kolaudační prohlídka nově vystavěného chodníku podél silnice I/37. Čekali
jsme ještě na vyjádření ze strany ŘSD
a dne 24. května 2022 nám byl vydán
kolaudační souhlas.
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Po dvouleté přestávce jsme se opět
vrátili k tradiční akci pálení čarodějnic
v Brodě mezi mosty v poslední dubnový den. Hranici opět postavil pan Kordek s pomocníky (p. Křenek, p. Koukol,
p. Drapač a Radek Horčička). Samotnou čarodějnici vyrobili mladí hasiči
na svém kroužku a SDH zároveň zajišťoval opékání špekáčků a pití.
Obec zajistila také program: dorazili
k nám dravci, které jsme si mohli zblízka prohlížet a fotit se s nimi. Zároveň
jsme se i dozvěděli něco zajímavého.
Všem, kteří pomáhali s organizací
a přípravou pálení čarodějnic, děkujeme.

Činnost SDH Heřmanice
V sobotu 23. dubna 2022 uspořádali členové SDH sběr železného šrotu.
Postupně projeli všechny čtyři obce,
traktorem jezdil pan Heral a za SDH
pomáhali Miloš Innert, Josef Jelínek
a Ondra Veselý. Přestože se letošního
sběru zúčastnil takto malý počet členů, podařilo se naplnit 4 kontejnery
a celkové množství překročilo 6 tun.
SDH Heřmanice děkuje občanům za
odevzdané železo a za podporu fungování sboru v obci.
Po „covidové“ pauze se členové SDH
vrátili k pořádání hasičských závodů.
Na sobotu 7. května 2022 připravili
soutěže v požárním sportu „O pohár
starosty obce Heřmanice“. Velkou
událostí to bylo především pro naše
mladé hasiče. Soutěžili ve dvou kategoriích: mladší a starší. Radostí byly
získané medaile, poháry a navíc jim
jejich vedoucí dali velký dort, aby podpořili jejich chuť působit u SDH.

Miloš Innert
starosta obce

Nádoby na odpad zdarma
Letos v lednu byla podána žádost na
Královéhradecký kraj o poskytnutí dotace na zakoupení 112 ks plastových
popelnic o objemu 240 l na plastový
a papírový odpad. Naše žádost o dotaci byla krajem kladně vyřízena a dotaci
z dotačního fondu poskytovatele na
financování výdajů vynaložených na
realizaci projektu s názvem „Nádoby
na tříděný odpad“ obec obdrží ve výši
47.000 Kč. Dotace je poskytnuta z rozpočtu kraje z Programu obnovy venkova. Nádoby budou obcí zapůjčeny
do každé nemovitosti zdarma. Svozy
budou prováděny 1x za měsíc a hradit
je bude obec.
Nová zeleň v obci
V měsíci březnu proběhlo výběrové
řízení na ozelenění části obce kolem
rybníčku a u čekárny. Výběrové řízení vyhrála firma Okrasné zahrady Arboristika, s.r.o., Velké Poříčí. Výsadba
zeleně bude provedena dle již dříve
zpracované studie. Přípravné práce na
provedení výsadby ozelenění již začaly a měly by být dokončeny do konce
června.
Firma provedla ještě odborný ořez lip
a vzniklý odpad vyštěpkovala. Štěpkový materiál bude použit při výsadbě
zeleně.

Dnes 28. května pořádala TJ Sokol pro
děti Pohádkovou cestičku. Na připravených stanovištích plnily děti různé
úkoly a hlavně na ně čekaly pohádkové bytosti, např. Beruška a Ferda Mravenec, Rumcajs a další. Na děti čekala sladká odměna. Poděkování patří
Hance Chmelíkové a Míše Puhlovské,
které celou akci organizovaly.

Probíhající projekty
Stále probíhá vypracování projektové
dokumentace na parkoviště dole u továrny a nové cesty k tzv. Lidušce. Projekt na parkoviště bude snad dokončen v letních měsících a druhý projekt
na cestu byl prodloužen do konce roku.

Proběhlé akce
Poslední dubnový den proběhla brigáda na úklid obce a sázení habrů u dětského hřiště.
Akce byla zakončena opékáním buřtů
u rybníčka. Děkujeme všem občanům
za hojnou účast na brigádě.

Stanislav Volf
starosta obce
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Rekonstrukce
chodníků
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

Kulturní
dění v obci

Konečně po dvouleté přestávce jsme
mohli uspořádat Vítání jara spojené s pálením čarodějnic. Pro děti byly připraveny
sladké odměny za zdolání připravených
soutěžních disciplín. Opékali se buřty
a po setmění se zapálila připravená hranice s čarodějnicí. Pěkným překvapením
hlavně pro děti byl malý ohňostroj. Posedělo se do nočních hodin a sešlo se tu na
hřišti u obecního úřadu opravdu hodně
lidí. Atmosféra byla skvělá.

Ve čtvrtek 5. května jsme připravili
oslavu svátku maminek s kulturním
vystoupením pásma písniček a pohádky o Červené karkulce těch nejmenších z mateřské školky Libotov. Děti
a učitelky zvládly 20minutové vystoupení na jedničku a od babiček, maminek a dalších diváků z Hřibojed sklidily
několikrát velký potlesk. Doprava dětí
z Libotova do Hřibojed a zpět byla zajištěna naším hasičským autem. Nakonec děti předaly maminkám a babičkám vlastnoručně vyrobené kytičky
a řezané květinky. Naše obec má jen
220 obyvatel, ale oslava dne matek,
mateřství a plodnosti byla úžasná.

V sobotu 7. května 2022 jsme přivítali do
naší obce nové občánky. Tentokrát to
byly čtyři slečny Barunka, Linda, Anežka a Barunka. Maminky dostali krásnou květinku a malé slečny polštářek se
svým jménem. Slavnostní chvíle zpestřily menší děti krátkým vystoupením.
Renata Dlouhá
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Historie přípravy rekonstrukce chodníků obci Hřibojedy se začala psát v roce
2017. Zásadním problémem jejich
opravy byl majetkoprávní vztah k chodníkům, které byly součástí krajské silnice procházející obcí Hřibojedy a jejich
místními lokalitami Malé Hřibojedy
a Hvězda. Protože se nejednalo o tzv.
historický majetek obce před rokem
1949 (konfiskace majetku samosprávných celků státem), ani se nejednalo
o majetek vybudovaný obcí. Chodníky
vznikly v sedmdesátých letech jako investiční akce (ONV Trutnov), bylo tedy
nutné iniciovat nový majetkoprávní
vztah obce Hřibojedy při záměru rekonstrukce, které byly včetně pozemků
v majetku Královéhradeckého kraje.

V březnu roku 2017 se uskutečnila první terénní prohlídka a vytyčení mezních bodů jako podkladu pro zaměření
a majetkovou odluku pozemků s chodníky se zástupcem Správy silnic Královéhradeckého kraje panem Strouhalem a zastupiteli obce Hřibojedy.
Následujícím krokem bylo zaměření
vymezených hraničních bodů k oddělení pozemků chodníků od pozemku
krajské silnice, tj. geodetické zaměření
a vypracování geometrických plánů.
V roce 2018 byl získán souhlas Odboru
územního plánování a výstavby k dělení pozemků a Zastupitelstvo obce
Hřibojedy na základě vypracovaného
geometrického plánu přijalo usnesení
k přechodu vlastnických práv na obce
Hřibojedy. V březnu 2019 Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje přijalo
také usnesení o bezúplatném převodu
na obec Hřibojedy a v dubnu 2019 byla
uzavřena smlouva o darování pozemků
s chodníky do majetku obce. Součástí
darovací smlouvy ale nebyl převod inženýrské sítě (silniční dešťová kanalizace), která je dle současné právní úpravy
§ 509 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník samostatnou věcí nemovitou,
a na obec Hřibojedy nebyla z Královéhradeckého kraje převedena.
V září 2019 byla dokončena stavebně
technická dokumentace k rekonstrukci
chodníků projekční kanceláří v Jaroměři společnosti INGPLAN, s.r.o., včetně
rozpočtu, který dle cenových předpisů
platných v roce 2019 stanovil hodnotu
rekonstrukce v částce 1.686 tis. Kč včetně DPH (1.393 tis. Kč bez DPH).
První žádost o dotaci z Královéhradeckého kraje v lednu 2020 navzdory vysokému bodovému hodnocení skočila
těsně pod čarou, zejména z důvodu
opatření kraje na snížení nákladů krajského rozpočtu (výrazné snížení alokovaných finančních prostředků). V lednu
2021 bylo podaná nová žádost o dotaci, kde již obec Hřibojedy byla úspěšná
a získala část prostředků na rekonstrukci chodníků ve výši 580 tis. Kč
z krajských dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje. V dubnu
2021 navštívil obec Hřibojedy radní
z Královéhradeckého kraje p. Adam Valenta (Piráti, radní odpovědný za oblast
regionálního rozvoje, evropských gran-

tů a dotací), který se seznámil s havarijním stavem chodníků předaných obci
Hřibojedy z majetku Královéhradeckého kraje a na jednání Rady kraje i Zastupitelstva kraje předložil návrh na doplnění a navýšení přiznané dotace. K již
získané dotaci byla v červnu usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého
kraje přiznána dodatečná neinvestiční
dotace ve výši 200 tis. Kč v návaznosti
na předložený rozpočet a žádost o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 20RGI02-0432.
Realizace rekonstrukce byla svěřena
společnosti M – SILNICE, a.s., Husova
1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, která byla v srpnu 2021 vybrána
Zastupitelstvem obce Hřibojedy jako
vítěz zadávacího řízení ze srpna 2021
s termínem realizace do října 2022.
Přestože M – SILNICE, a.s., nabídl nejnižší cenu, tak z důvodů zdražování cen
stavebních materiálů a prací nejnižší
vysoutěžená cena dosáhla částky 2.095
tis. Kč vč. DPH (1.731 tis. Kč bez DPH).
Smlouva byla podepsána 24. 9. 2021
a staveniště si M – SILNICE, a.s., převzal
4. 10. 2021 s tím, že práce budou zahájeny po zimním období na přelomu
března a dubna 2022. Počasí skutečně umožnilo práce zahájit v již březnu
2022 a 29. dubna 2022 byla rekonstrukce dokončena předáním hotového díla.

Inzerce

420 736 101 532
fincentrumreality.com
katerina.kuhnova.realitni.realita
katerina.kuhnova@fincentrum.com

KATEŘINA
KUHNOVÁ
POJĎME DO TOHO
SPOLEČNĚ!
Díky perfektní prodejní
strategii prodám Vaši
nemovitost za nejlepší
možnou tržní cenu.

Každý, kdo

chce koupit
nemovitost,
bude vědět,
že Vy

prodáváte!

Svým lidským přístupem
zaručím, že budete
na prodej vzpomínat
s úsměvem na tváři.
autor fo
togr
afie
: To
m

Zi
em
ba

REALITNÍ
MAKLÉŘKA V
PODZVIČINSKÉM
REGIONU!

Hřibojedy SDH mladí hasiči
Filmování
seriálu ZOO

Televizní seriál ZOO, se kterým se můžete vídat na televizní obrazovce, se
natáčel také v obci Hřibojedy. Televize
Prima si vybrala lokalitu Hvězda obce
Hřibojedy pro filmování části exteriérů
českého rodinného a komediálního televizního seriálu z prostředí zoologické
zahrady, který měl premiéru 13. ledna
2022.
Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M.
starosta obce

Po dlouhých dvou letech jsme se konečně začali zase scházet na našich
schůzkách mladých hasičů. Bylo to pro
všechny moc těžké období. Jsme moc
rádi, že i přes nehezké roky vydržela
naše základna skoro v plném obsazení. Dokonce se i o nějakého toho člena
nejmladších hasičů rozšířila. Někteří

starší příznivci museli začít trénovat
s družstvem starších z SDH Choustníkovo Hradiště, protože nemáme potřebný počet dětí do starší kategorie.
Rozrůstá se nám opět základna těch
nejmladších dětí od 3 do 4 let.
Děkujeme také moc Martince Machačové za to, že i v době mateřské dovolené s námi trénuje. Není to lehké,
zkoordinovat a připravit hřiště, překážky a věci potřebné pro naši činnost, ve
dvou – třech lidech. Proto bychom moc
poděkovat i za pomoc rodičů a hlavně
dalším členům naší rodiny za pomoc
při tréninku (Libor a Filip Machač, Ladislav Čepelka a za opravu naší mašiny
Janu Dlouhému).
Máme za sebou i první závody ve Vlčkovicích, které se konaly 14. 5. 2022. Bylo
to moc hezké a příjemné se zase vidět
s kamarády hasiči. Naše umístění sice
nebylo na prvních místech, ale atmosféra byla úžasná a zázemí moc fajn.
Už se těšíme na další závody v Dubenci
a Rožnově.
Ilona Čepelková
za SDH Hřibojedy

Změna sběru a vyhodnocení po 8 měsících

Změnu systému sběru a svozu plastů
a papíru z obce Hřibojedy začala obec
Hřibojedy připravovat od roku 2020.
Při jednání se svozovou společností
Marius Pedersen, a. s., došlo k dohodě
o technickém provedení změny a zaslání cenového návrhu. Zásadní změnou
bylo předcházení vzniku odpadů jejich
tříděním v místě jejich vzniku, tj. v domácnostech. V souladu s koncepcí Královéhradeckého kraje zvyšování třídění
a materiálového využití odpadu požádala obec Hřibojedy v lednu roku 2021
o finanční podporu Královéhradecký
kraj z dotačního programu 21POVU1 –
Program obnovy venkova.
Obec Hřibojedy byla v žádosti o finanční podporu úspěšná a z celkových
nákladů na pořízení nových popelnic

LÉTO 2022

o objemu 120 litrů ve výši 118.580 Kč
obdržela krajskou dotaci ve výši 55.150
Kč, což odpovídalo 47 % vynaložených
finančních prostředků. V červnu 2021
se uskutečnilo poptávkové řízení, které vyhrála společnost MEVA-TEC, s.r.o.,
a v srpnu 2021 se uskutečnila dodávka
a rozvoz popelnic do všech domácností
obce.

K samotné změně v systému ukládání
tříděných odpadů v obci Hřibojedy a jejich částí Malé Hřibojedy a Hvězda došlo

od října 2021 a přinesla dvě významná
pozitiva. Prvním je umožnění občanům,
zejména starším a méně mobilním, třídění u své nemovitosti. V předcházejícím období někteří raději volili jinou
likvidaci (např. spálení v kamnech), než
aby docházeli na sběrné místo, zejména v zimní období. Druhým pozitivem
je snížení objemu odváženého odpadu
z obce při poloviční frekvenci vývozů!
Oproti předchozímu využívaní velkoobjemových popelnic o objemu 1100 litrů
na plast a papír dochází v domácnost
k preciznějšímu skládání odpadů v nádobách (popelnicích), než tomu je možné i velkoobjemových popelnic. Doma
má každý čas rozřezat papírové krabice, zmačkat nebo sešlapat plastové odpady do menšího objemu apod.
Výsledkem jsou nejen výrazné finanční
úspory pro obec i samotné občany, ale
také výraznější poměr tříděných odpadů a celkové snížení odvozu netříděného odpadu z obce.

WWW.HUSTIRANKA.CZ

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

Kalendář akcí
1. 10. 2022
Svatohubertské slavnosti v Kuksu
První říjnovou sobotu si vás dovolujeme pozvat na tradiční Svatohubertské
slavnosti pořádané Řádem svatého
Huberta. Je to celodenní akce, doprovázena bohatým programem z oblasti
myslivosti a přírody.
Můžete se těšit na zkoušky a ukázky
výcviku loveckých psů, ukázky sokolnictví, slavnostní Svatohubertskou
mši v kostele Nejsvětější Trojice, průvod členů Řádu svatého Huberta, zvěřinové hody nebo stánky s mysliveckými potřebami.
Celý program bude zveřejněn na
www.radsvatehohuberta.cz.
Tyto slavnosti mají v Kuksu dlouhou
tradici. František Antonín Špork, který
byl vášnivým milovníkem honů a myslivosti, založil Řád svatého Huberta,
jehož byl Velmistrem. Jeho osvícenský
přístup v regulích řádu spojil myšlenky myslivosti a humanismu. Novodobý Řád, obnovený v roce 1978, na toto
poslání přímo navazuje.

tech a obcích, tvoří důležitou součást
paměti společnosti. Velice rádi při
různých příležitostech procházíme
kroniku obce a současně i knihu pro
občanské záležitosti (SPOZ) a vzpomínáme na spoluobčany a kamarády.
V reálném životě pak využíváme fotografie (nejlépe nalepené na čtvrtce A3)
z již realizovaných staveb. V té době
jsme digitální nosiče ještě neměli
a nyní tyto dokumenty využíváme pro
lokalizaci kdejaké kanalizační vpusti či
domovního uzávěru.
V Kuksu se nám narodil nový kronikář obce. Je pravda, že to bylo již před
třiceti lety, kdy se narodil šťastným
rodičům. Dnes se do tohoto poslání
s plnou vervou pustil. Student archivnictví, milovník dějin, povoláním hasič
a zastupitel obce pan Jan Beran. První
jeho počin si budeme moci přečíst již
zanedlouho. Turistický průvodce je výsledek překladu z německého originálu datující rok 1911. Na jeho překladu
má hlavní zásluhu náš kamarád, nedávno zesnulý Ignác Antonín Hrdina.
Tato publikace mapuje Kuks a okolí ve
své době. Dále pracujeme na překladu Kukské kroniky (z originálu), mnoho nových věcí, doposud neznámých,
se dozvídáme a je to opravu zábavné
a poučné.
Novému kronikáři držíme palce v jeho
úsilí připomínat minulost a mapovat
současnost.

Rekonstrukce
komunikace

Obecní úřad Lanžov
Starosta: Jan Mencl
Adresa: Lanžov 2, 544 01
Telefon: +420 606 957 144
E-mail: lanzov@volny.cz
www.lanzov.cz

Kalendář akcí
25. 6. 2022 / 20:00 h / Summer Party
DJ Ferbas, DJ Pedro.
9. 7. 2022 / 20:00 h / Oldies party
DJ Michal Miki Tůma.
10. 7. 2022 / 16:00 h / Veselá trojka
Šlágr kapela.
23. 7. 2022 / 13:00 h / Lanžovská lávka
18:00 Markýz John, Green Day revival.

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

Knihovna: Po: 17:00–18:00 h

Na stavebním projektu „Sluneční
stráň“ probíhá výstavba vodovodního
řádu. Po dokončení tohoto úseku se
bude napojovat i obec směrem na Zaborov.

Kalendář akcí

Soutěž
Vesnice roku

25. 6. 2022 / „Vilantický běh“
a oslava 140 let SDH Vilantice.
Připraveny jsou soutěže, skákací stan
a skluzavka pro děti.

Jubilejní
narozeniny

29. 7. 2022 / 17:00 h / Hospodský kvíz

20. 8. 2022 / 10:00 h
Hasičská soutěž „Lanžovský pohár“
Putovní, první ročník (20:00 Bye Bye
Party).
26. 8. 2022 / 18:00 h / Country
Kapela Wostruha.

Aktuality
z obce
Kemp a koupaliště

Do konce června letošního roku probíhá rekonstrukce silnice Kuks – Stanovice, během které bude vystavěna
i opěrná zeď.

Inzerce

OTEVÍRACÍ DOBA
po: 6:30–16:30
út: 6:30–14:00
st–pá: 6:30–16:30 so: 7:00–10:00

Letos nám sezóna v areálu nezačala
příjemně. Jednak nám prasklo betonové potrubí, které přivádí vodu do
nádrže, a čistička s koksem měla své
roky také za sebou. Naštěstí jsme vše
zvládli vyřešit a nádrž je již naplněná,
a my se tak můžeme těšit na nadcházející léto.
Hasiči

Možnost platby kartou
včetně služby cash back
(možnost vybírat peníze).
DOVOZ POTRAVIN
Objednávka na tel. č.:
+420 608 976 547
Našim hasičům se podařilo dokončit
a zatravnit novou základnu pro požár-
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VILANTICE

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).

Úřední hodiny:
Po: 8:00–12:00 h
13:00–18:00 h

5. 8. 2022 / 20:00 h / Rockotéka
DJ Sláva.

Kronikář obce
V Kuksu po mnoha letech proběhla
výměna kronikáře. Dlouholetý obecní
kronikář – p. Vladimír Kučera – ukončil svoji činnost a pomyslné žezlo předal svému mladšímu nástupci. Tato
funkce, mnohdy opomíjená ve měs-

LANŽOV

ní sport. A tak se můžeme těšit na soutěže v lepších podmínkách než doposud. Jako první již přišla na řadu trošku
historická soutěž v požárním útoku
a to na neupravených strojích PS-8,
která se konala v sobotu 11. června.
Následovat bude již tradiční a velmi
navštěvovaná soutěž, která se koná
v sobotu 20. srpna od 10:00 s bohatým občerstvením.
Během května se nám podařilo s partou lidí z Prahy, kteří již přes pětadvacet let navštěvují náš kemp, obrousit
šatny v areálu a následně sbor dobrovolných hasičů provedl nový nátěr. Věříme, že opravený vzhled dodá šmrnc
celému areálu.

LÉTO 2022

Letos jsme se jako obec přihlásili vůbec poprvé do soutěže „Vesnice roku“.
Plánování začalo již v lednu, kdy jsme
společně s místostarostkou připravovali koncept celého představení a následně postupně přistupovali k realizaci.
Na celé představení obce byly přesně
dvě hodiny. Za tento čas, který jsme na
minutu dodrželi, u nás komise mohla
zhlédnout prostory obecního úřadu
a obecní knihovny a dozvědět se možnosti jaké knihovna nabízí.
Dále zavítala do mateřské školy, kde je
děti přivítaly písničkami a zábavnými
vtipy, které se naučily.
Následně jsme se přesunuli do společenské místnosti obce, kde na hosty
čekal celkový výklad o fungování obce,
včetně její historie, kterou přednesl pan Josef Andrle. Při posezení bylo
hostům nabídnuto občerstvení v podobě ovoce, jednohubek a muffinů od
místní cukrářky.
Na další zastávce v podobě hasičské
zbrojnice nás přivítali zástupci sboru
dobrovolných hasičů a přiblížili nám
fungování sboru včetně ukázky historické stříkačky.
Nakonec jsem naše hosty provedli
prostory kempu, kde jsme jim představili fungování vodní nádrže a mohli
si prohlédnout nové chatky.
Tak jak nám kladla nová podmínka
soutěže, prohlídka musela skončit
tam, kde začala. Proto závěrečnou
zastávkou byl opět obecní úřad, kde
jsme se s hosty rozloučili a předali jim
dary v podobě regionálních produktů.
Nakonec jsme se svojí prezentací byli
úspěšní a obec Lanžov získala ocenění
hejtmana Královehradeckého kraje za
dlouhodobý komplexní rozvoj obce.
Všichni se těšíme na předávání ocenění, které proběhne dne 20. srpna
letošního roku ve vítězné obci, kterou
je Žďár nad Metují.
S přáním hezkého léta
Jan Mencl
starosta obce Lanžov

V našem mikroregionálním zpravodaji
běžně nezveřejňujeme informace o jubilantech v obcích. V naší obci došlo
však ke zcela mimořádné události, a tak
si dovolím porušit nepsaná pravidla.
V sobotu 11. června oslavila 100 let naše
občanka paní Miloslava Všetečková.
Paní Všetečková se narodila ve Vilanticích, je tak nejen nejstarší občankou, ale
i nejstarší rodačkou. Přejeme jí do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenost v osobním životě. To přejeme i její
dceři, která se o maminku ve Vilanticích
stará a pečuje o ni a v měsíci červnu
i ona slaví narozeniny.

Zabijačka

SDH Vilantice uspořádalo pro své členy
a příznivce v sobotu 9. dubna „Vilantickou zabijačku“.
Po všech opatřeních spojených s omezeními v posledních dvou letech to
byla první společenská akce po dlouhé
době. Účastníci zhlédli práci řezníka při
výrobě zabijačkových specialit, jako je
guláš, prejt, jitrnice i kroupy. Po všech
dobrotách se jen zaprášilo.
V tomto roce členové SDH poprvé připravili na pálení čarodějnic vatru. Tak
jako každý rok jsme se sešli pod hrází
rybníka, opekli jsme si špekáčky a děti
ozdobily májku. Ta stála celý měsíc květen na hrázi rybníka a připomínala tradici stavění májek svobodným děvčatům.
Dagmar Jarošová
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LITÍČ
Obecní úřad Litíč
Starosta: Lenka Mužíková
Adresa: Litíč 50, 544 01 Litíč
Telefon: 603 879 221 (starostka)
E-mail: litic@litic.cz
www.litic.cz
Úřední hodiny
St: 9:00–11:00 h, 15:00–17:00 h

Kalendář akcí
26. 8. 2022 / od 15 h / hřiště v Litíči
Rozloučení s prázdninami

Proběhlé akce
Dne 9. dubna jsme se zapojili do celorepublikového Ukliďme Česko. Uklízelo
se hlavně podél místních komunikací.
Počasí bylo extrémní, ale přesto se úklidu zúčastnilo 24 občanů. Bylo sesbíráno celkem 128 kg odpadů, z toho 63 ks
PET lahví, 125 ks plechovek od nápojů,
60 ks skleněných lahví. Našlo se kladivo, kompletní okno z chalupy, kus ze
žlutého Trabanta a mnoho dalších neuvěřitelných pokladů.

V sobotu 23. dubna jsme na obecním
úřadě přivítali nové občánky naší obce:
Matěje Fejera a Jáchyma Berana z Nouzova. O kulturní vystoupení se postarala děvčata Majda Petirová, Eliška
a Anna Mužíkovy. Našim novým občánkům přejeme do života hodně štěstí,
zdraví a pohody.
Inzerce

Dne 30. dubna proběhlo v Litíči úspěšně stavění májky, pálení čarodějnic
a dopoledne i zdobení májky v Nouzově. Zároveň jsme oficiálně do provozu
uvedli naše nová dětská a workoutová
hřiště v Litíči a Nouzově.
Po dvouleté pauze se 28. května konalo na obecním úřadě setkání seniorů
z naší obce. O kulturní program se postaraly děti z kroužku hry na flétnu pod
vedením pana učitele Petra Skořepy,
na klávesy je doprovodil Tobiáš Skořepa. Zajímavá byla i prezentace pana
Jaroslava Chudoby, který zde představil
svůj koníček – výrobu staveb pro zahradní železnici jako jsou mosty, tunely,
nádražní objekty a mnoho další staveb,
které vyrábí z přírodního pískovce, oceli
a nerezu, to vše v měřítku 1:22,5.
V pátek 10. června se konala akce „NOC
KOSTELŮ“. Kostel Nejsvětější Trojice
v Litíči byl pro zájemce otevřen od 16:00
do 20:30 hod. Pro návštěvníky byla tradičně nachystána prohlídka interiéru
kostela, malá výstava historických fotografií a aktuálních leteckých snímků z Litíče a Nouzova. O den později – v sobotu 11. června – se uskutečnila Slavnostní
mše k výročí vysvěcení Kostela Nejsvětější Trojice v Litíči. Mši sloužil Petr Stejskal z Římskokatolické farnosti – děkanství Dvůr Králové nad Labem.

Dne 31. května byla v obecním lese za
kostelem dokončena realizace Lesní naučné stezky Litíč, kterou jsme pro občany slavnostně otevřeli 11. června odpoledne. Otevření stezky se zúčastnili
i zástupci Místní akční skupiny Hradecký
venkov. Pro děti byly nachystány soutěže, malování na obličej a drobné dárky.
Pro všechny návštěvníky byl připraven
doprovodný program – představení regionu MAS Hradecký venkov, povídání
o včelařství a myslivosti. Tento projekt byl
financován z dotačních prostředků Evropské unie (Evropský zemědělský fond
pro rozvoj venkova). Obec Litíč získala na
tuto stezku dotaci ve výši 567.248 Kč. Celkové výdaje projektu činily 638.000 Kč.
Lenka Mužíková
starostka obce

LUŽANY
Obecní úřad Lužany
Starosta: Jitka Andrlová
Adresa: Lužany 47, 503 05
Telefon: +420 724 181 463
E-mail: obec@luzanynt.cz
www.luzanynt.cz
Úřední hodiny: St 18:30–19:30 h

Kalendář akcí
25. 6. 2022 / Den otevřených dveří
obecního hostince U Holubů
Chtěli bychom vás pozvat 25. června na den otevřených dveří obecního
hostince U Holubů, který bude spojen
s otevřením dětského hřiště.

Otevření Obecního hostince
U Holubů
Dokončili jsme drobné úpravy na
obecním domě. Oslovili jsme firmy
z nejbližšího okolí. Radiátory a vše co
se týkalo vody vyměnil a opravil p. Jarkovský. Vymalování všech prostor
provedli pánové J. a T. Sehnoutkovi,
obložení chodby a prostoru výčepu
A. Gabriel, nerezové prahy KV Kovo
Hustířany. Zhotovení obrazů ze starých fotek manželé Kleprlíkovi z Litíče.
Ruku k dílu přiložilo nezištně pánské
osazenstvo zastupitelů obce a někteří

odpadky nebudou povalovat v okolí
Lužan.

Proběhlé akce

Děkuji touto cestou všem, kteří nezištně udržují veřejné prostory a starají se
o obecní pozemky.
Ráda bych tímto poděkovala i Filipu Krausovi, starostovi obce Libotov,
a všem, kdo se podíleli na organizaci
letošního dětského dne v Libotově,
který je nejlepší akcí pro děti široko
daleko a vykouzlil úsměv rozhodně
nejen dětem.
Jitka Andrlová
starostka obce

Dne 26. 3. 2022 uspořádal náš obecní
úřad dětský karneval. Děti si odpoledne moc užily. Dokonce, některé soutěže se pro velký zájem opakovaly.
Dne 9. 4. 2022, jako již tradičně v dubnu, probíhal svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Naši občané
využili příležitosti a přivezli svůj odpad k bezpečné likvidaci. Snad se tedy

LIBOTOV

Úřední hodiny: Po: 18:00–19:00 h

Kalendář akcí
25. 6. 2022 / Libotov cup a afterparty
s DJ Smithers
1. 7. 2022 / Maškarní ples FC Libotov
s kapelou Jari Kuri

Proběhlé akce
Den pro seniory
Poslední květnový víkend patřil v Libotově seniorům. Vzhledem k tomu, že se
jejich každoroční setkání za poslední dva
roky kvůli pandemii neuskutečnilo, přesunuli jsme termín do teplejších měsíců
a do venkovních prostor v libotovském
sportovním areálu. Tradiční program,
zahájený vystoupením dětí z MŠ Libotov, byl tentokrát doplněn živou hudbou
mnoha žánrů a zakončen bohatým rau-
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Ve stejný den odpoledne se setkaly tvořivé duše na jarním tvoření. Pod vedením p. Katky Jarkovské jsme si vyrobili
dekorace k navození jarní nálady. Akce
se samozřejmě zúčastnily i děti.

Poslední dubnový den proběhlo pálení
čarodějnic a 14. května jsme zorganizovali obecní zábavu. Musím zmínit, že
na všech kulturních akcích převažovala účast „přespolních“. Tímto jim všem
moc děkuji, že se v hojném počtu našich akcí zúčastňují.

Poděkování

Volejbalový turnaj Libotov
Předposlední květnový víkend proběhl
v Libotově za podpory obce 13. 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 zaplacení startovného. Organizátoři připravili
celkem 5 hřišť a týmy byly rozděleny do
4 skupin. Každá skupina měla nasazené
týmy, které se umístily na předních příčkách v minulých ročnících tak, aby byla
výkonnostní úroveň jednotlivých skupin
vyrovnaná. Ve skupinách se odehrálo celkem 10 zápasů a kolem 14. hodiny přišly na řadu boje o finále a pro ty
méně úspěšné boje o umístění. Celkem
se odehrálo dalších 18 zápasů a okolo
18. hod. přišlo na řadu finále mezi týmy
Josefova a Výběrem zla. Úspěšnější byl
nakonec Josefov, ale v napínavém finále byl jejich náskok před Výběrem zla ze
Dvora Králové opravdu velmi těsný. Třetí
příčku obsadil tým z Račic nad Trotinou.
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.

jako jízda na koni, skákací hrad, malování na obličej, barvení vlasů, 2 lanovky,
rozhledna, jízda v terénním autě nebo
na čtyřkolce, závody kol, strašidelný les
a další. Zlatým hřebem celého odpoledne bylo letadlo se stovkami bonbónů
a kopec pěny od dubeneckých dobrovolných hasičů. Program dětského dne
také doplnily mažoretky z DDM ve Dvoře
Králové a taneční skupina Angeles Dance Group. Díky mnoha sponzorům a cca
80 dobrovolníkům, kteří akci věnovali
hodiny svého, času jsme byli schopni
dětem kromě cen věnovat i občerstvení
v podobě limonády a čerstvých domácích koláčů, kterých naše dobrovolnice
den před akcí napekly přes 2 500 ks.
Naší akce se také zúčastnilo zhruba 50
dětí ze dvou dětských domovů a jedné
ozdravovny, kterým jsme se společně
finančně poskládali na dopravu autobusem. Vzhledem k tomu, že se nakonec vybralo více než 20.000 Kč, bude
přebytek cestovného věnován do dětských domovů před vánočními svátky.
Společně s dětmi z dětských domovů si
soutěžní kartu a poukaz na občerstvení
u vstupu vyzvedlo více než 500 dětí, což
úctyhodný počet vzhledem k tomu, že
Libotov čítá sotva 30 dětí. 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.

Den dětí v Libotově
V sobotu 4. června 2022 proběhl v Libotově jeden z největších dětský dní v našem regionu. Na děti čekalo 20 úkolů, po
jejichž absolvování si mohly vyzvednout
několik hodnotných cen v závislosti na
tom, kolik úkolů se jim podařilo úspěšně dokončit. Kromě těchto úkolů na děti
čekaly další atrakce jen tak pro zábavu

Mgr. Filip Kraus, starosta obce Libotov
Foto: Kateřina Hynková

tem. Věříme, že si libotovští senioři odpoledne i podvečer užili, a budeme se
těšit, že se zase za rok všichni ve zdraví
setkáme.

Obecní úřad Libotov
Starosta: Filip Kraus
Adresa: Libotov 80,
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Telefon: +420 728 993 219
E-mail: obec.libotov@tiscali.cz
Fb: www.facebook.com/libotov
www.libotov.cz
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občané. Staré fotky, které zdobí vnitřní
stěny, jsou od p. Borůvky, p. Růžičky,
p. Andrejse, p. Matějky. Chtěla bych
moc poděkovat všem, kteří se podíleli
na opravách našeho „kulturního stánku“.
Obecní dům má teď oficiální název
„Obecní hostinec U Holubů“, pojmenovaný po bývalých majitelích. I když
jsme se vrátili k historickému pojmenování budovy, není naší hlavní náplní
provozování hostince. Tento prostor
je určen hlavně k setkávání občanů
a pořádání kulturních akcí pořádaných
obcí.
Provoz jsme zahájili 13. května v pátek.
Hned v prvních dnech provozu nás
překvapily kontroly ze živnostenského
úřadu a z hygienické stanice. Pro někoho může být pátek 13. nešťastný,
pro nás ale dopadl šťastně. Přijďte posedět. Máme otevřeno ve středu, v pátek a sobotu od 19 do 22 hod.
Také jsme se členy obecní knihovny
zavedli akci „sudé čtvrtky“. Provozní doba naší obecní knihovny je vždy
sudý čtvrtek odpoledne. V loňském
roce bylo zapůjčeno 186 knih a to je
opravdu vysoké číslo na tak malý počet
členů. Chtěla bych touto cestou poděkovat p. L. Kozoňové, která knihovnu
vede. A protože tento prostor je malý,
budeme se scházet po skončení provozní doby knihovny v obecním hostinci. Můžete rozšířit naši čtenářskou
základnu, nebo jen posedět při dobré
kávě a poctivém, čerstvém zákusku
z Hustířan – Petirova cukrářství.
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Hasiči se
rozrůstají
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

Kalendář akcí
25. 6. 2022 / 8:15 h / sportovní areál
Volejbalový turnaj
16. 7. 2022 / 14:00 h / sportovní areál
Soutěž v požárním sportu
27. 8. 2022 / po celý den
Sousedské posezení (800 let od
první písemné zmínky o obci)
3. 9. 2022 / 8:15 h / sportovní areál
Volejbalový turnaj

ROŽNOV
S novým rokem jsme v řadách SDH Račice nad Trotinou přivítali 2 nové členy. Jsme velice rádi, že se pomaličku
rozrůstáme! Nové členy ale musíme
také řádně obléct do hasičského stejnokroje a to se nám letos podaří – díky
dotaci Královéhradeckého kraje, kterou použijeme na nákup pracovních
a vycházkových stejnokrojů.
Nerozrůstá se nám jen členská základna sboru, ale také výjezdové jednotky.
V letošním roce jsme do svých řad přivítali 2 nové členy: Václava Modrého
a Rudolfa Krause. V tuto chvíli již prošli
základním nástupním kurzem hasiče
v Ústřední hasičské škole Bílé Poličany
a jsou plnohodnotnými členy. Nejen
noví členové musí procházet školeními, ale každý člen výjezdové jednotky
musí každoročně absolvovat minimálně 40 hodin teoretické výuky a další
specializační kurzy. V květnu absolvovali svůj výcvik obsluhovatelé motorových pil v délce 8 hodin a celá jednotka
prošla opakovacím školením první pomoci KPR+AED.

Co nás čeká
v létě?
Blíží se nám letní měsíce a nás opět
čeká spousta různorodých akcí, z nichž
jedna letos bude výjimečná. O start
sezóny v místním sportovním areálu
se postará dne 25. 6. 2022 již 13. ročník volejbalového turnaje smíšených
družstev.
Po dvou letech se poté dne 16. 7. 2022
od 14 hodin uskuteční soutěž v požárním sportu v kategorii mužů a žen.
Své umění nám předvedou také naši
nejmladší hasiči – Ráčci. Těšit se také
můžete na bohaté občerstvení během
soutěže i po ní.
Hlavní bod letošní sezony nás ovšem
čeká v sobotu 27. 8. 2022. V letošním
roce uplyne 800 let od založení obce
Račice nad Trotinou. V roce 1222 byly
Račice nad Trotinou spolu s dalšími
obcemi založeny a osídleny opatovickým klášterem díky povolení krále Přemysla Otakara I. Přes tyto obce vedla
stezka z Prahy do Náchoda. A na co
se můžete v rámci oslav těšit? Od dopoledních hodin se bude možné svézt
historickým motorovým vláčkem, který naši trať brázdil v letech minulých.
Během dne bude na sále místního
hostince „U Střelce“ probíhat výstava historických fotografií obce. Hlavní
středobod akce bude ve sportovním
areálu, kde bude po celý den zajištěno
občerstvení a připraven program pro
všechny věkové skupiny. Od dvou hodin se o zábavu pro děti postará Mimi
studio Hradec Králové. Následovat
bude vystoupení Hradecké cimbálové muziky a poté nám zahrají kapely
Náměsíčný pierot a Lucky Band. Pro
děti bude také po celý den připraven
skákací hrad. O bližším programu budete včas informováni pomocí letáků,
mobilního rozhlasu a také na internetových stránkách obce.
Rozloučení s letní sezonou opět obstará volejbalový turnaj smíšených družstev, který se uskuteční 3. 9. 2022.
Doufáme, že se s vámi setkáme na
všech akcích v hojném počtu. Budeme
se na vás těšit!
Milan Slovák
starosta obce
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Sportovní
a kulturní akce

Obecní úřad Rožnov
Starosta: Zbyněk Procházka
Adresa: Rožnov 72, 551 01 Jaroměř
Telefon: +420 491 816 771
E–mail: obec@obecroznov.cz
www.obecroznov.cz
Úřední hodiny:
Po: 9:00–11:30 h, 12:30–18:00 h
St: 9:00–11:30 h, 12:30–18:00 h

Kalendář akcí
5. 7. 2022 / hřiště za sokolovnou
O putovní pohár obce Rožnov
33. ročník tradiční soutěže v požárním
sportu, závod v požárním útoku v kategorii muži, ženy a děti. Pořádá Sbor
dobrovolných hasičů Rožnov.
4. 9. 2022 / od 14:00 / hřiště za sokolovnou / Dětské sportovní odpoledne
Různé sportovní disciplíny a jiná zábava pro děti, drobné občerstvení. V případě nepřízně počasí – náhradní program v místní sokolovně.

V minulém vydání zpravodaje jsem vás
informoval o plánovaných sportovních
a kulturních akcí v obci během jara tohoto roku. Proběhlé akce uspořádal
místní sbor dobrovolných hasičů za
podpory obce, a tak mi dovolte, abych
vás jménem SDH Rožnov seznámil s jejich průběhem.
Všechny naplánované akce se nám letos
bez větších komplikací, kromě nepřízně
počasí, podařilo zdárně uspořádat.
První z nich bylo uspořádání Rožnovského poháru v závodu v požárnické
všestrannosti (ZPV). Pohár jsme již několikátým rokem uspořádali ve spolupráci s Okresní odbornou radou mládeže Náchod a s podporou obce Rožnov.
Po delší době nám letos nepřálo počasí,
které již před termínem akce bylo chladné a deštivé, a tak jsme rozhodli pro letošní rok celou akci přesunout do místní
sokolovny. Kromě střelby, která probíhala na antukovém hřišti, byla všechna
ostatní stanoviště rozmístěna v různých
koutech sokolovny. I přes nepřízeň počasí se poháru zúčastnily 2 družstva
přípravky, 11 družstev mladších žáků,
15 družstev starších žáků, 2 družstva
dorostu a 4 jednotlivci za kategorie dorost. Náš sbor reprezentovalo družstvo
mladších žáků, které se umístilo na
6. místě. Výsledky dalších družstev si
můžete prohlédnout na stránkách SDH
Rožnov – www.sdhroznov.cz.

Aktuální přehled sportovních a kulturních akcí konaných v obci Rožnov včetně podrobnějších informací naleznete
na našich webových stránkách:
www.obecroznov.cz/volny-cas/kalendar-akci

Informace
z OÚ Rožnov

Libor Machek
velitel SDH a JSDH Račice nad Trotinou

Kroužek
mladých
hasičů
Již třetím rokem mají děti z Račic nad
Trotinou možnost navštěvovat kroužek při SDH. Daly si příznačný název
Ráčci. Za tuto dobu se rozrostl jejich
počet na krásných 18 členů. Nyní, když
už nám počasí přeje, jsme se vrátili
k tréninku požárního útoku a doufáme, že i letos si ze soutěží přivezeme
vítězný pohár.
Nezůstáváme však jen u plnění terčů
vodou, hrajeme hry, seznámili jsme se
s buzolou a azimuty, umíme základní topografické značky, uvázat uzly
a mnoho dalších zajímavých aktivit.
Stává se pěknou tradicí účast na projektu 72 hodin, který umožňuje dětem
přiložit ruku k dílu a být součástí zvelebování naší obce. Věříme, že dobrá nálada a přátelská atmosféra mezi mladými hasiči z Ráčků vydrží po mnoho
dalších let a vyroste tak další generace
račických dobrovolných hasičů.
Magdalena Černá
vedoucí mladých hasičů

V současné době netrpělivě očekáváme výsledky vyhodnocení námi podaných žádostí o dotace. Jedná se o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na
rekonstrukci střechy sokolovny. Dále
o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na výstavbu plánovaného chodníku v Neznášově, v úseku
od bytovky čp. 4 až k obecnímu pohostinství. Prioritou je pro nás výstavba
chodníku. Zájem ze strany měst a obcí
o dotace na výstavbu dopravní infrastruktury je v roce 2022 bohužel opět
mimořádný. Počty předložených žádostí a suma požadovaných příspěvků
mnohonásobně převyšuje připravený
objem finančních prostředků na SFDI.
Kladné rozhodnutí jsme již obdrželi ze
Státního fondu životního prostření ČR,
o poskytnutí finančních prostředků na
výsadbu chybějících 90 kusů topolů
černých „Italica“ podél potoka Jordán,
v úseku mimo intravilán obce. Podmínkou poskytnutí této dotace je zapojení
občanů při vlastní výsadbě. Výsadbu je
třeba provést na podzim tohoto roku,
kdy se i na vás s žádostí o pomoc obrátíme.
Stále se nedaří zajistit dokončení asfaltových povrchů dotčených místních komunikací po výstavbě elektrických rozvodů
a veřejného osvětlení v Rožnově. V čase,
kdy píši tento příspěvek do zpravodaje,
se zatím zajistit firmu na dokončení povrchů nepodařilo. Firmy, které se asfaltováním povrchů zabývají, jsou v dnešní
době maximálně vytíženy, nové zakázky
nepřijímají a o takovou malou zakázku
ani většinou zájem nemají.
V případě nových informací se vše dozvíte na veřejných schůzích obecního
zastupitelstva a prostřednictvím webových stránek obce.
Zbyněk Procházka
starosta obce
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Další akcí, kterou naše SDH uspořádalo
na jaře tohoto roku, bylo Pálení čarodějnic na místním kopci Bezděk. Akce proběhla tradičně 30. dubna a jsme rádi, že
na ni zavítalo mnoho místních i „přespolních“ účastníků. Velký dík patří zejména
dětem, které akci oživily svými kostýmy
a které vyrobily početnou skupinku ča-

rodějnic k upálení na připravené vatře.
Místní jednotka sboru dobrovolných
hasičů obce dohlížela až do pozdních
nočních hodin na hořící vatru, kterou
ještě druhý den dohasila. Další členové
sboru se pak podíleli na přípravě zázemí a občerstvení pro návštěvníky. Všem
návštěvníkům tímto děkuji a doufám
v udržení této tradice i do dalších let.

Mimo tyto akce jsme v měsíci dubnu
provedli sběr starého železa a autobaterií. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem místním občanům, kteří nám
věnovali své staré nepotřebné železo
a jiný kovový odpad, jehož následným
prodejem podpořili naši různorodou
činnost.
Závěrem bych vás chtěl pozvat na další ročník soutěže v požárním sportu
„O pohár obce Rožnov“, který se uskuteční 5. července na hřišti za místní sokolovnou. Začátkem září vás zveme na
„Dětské sportovní odpoledne“, které je
plánováno na neděli 4. září, rovněž na
hřišti za sokolovnou.
O dalších akcích pořádaných v obci budete informováni prostřednictvím našich obecních webových stránek nebo
místního rozhlasu.
Filip Andrejs
místostarosta obce a velitel SDH Rožnov
Foto: Jan Pišta a Jaroslav Kodeš

Nabídka
práce
Nabídka pracovního místa na pomoc při zajištění údržby obecní zeleně stále trvá. Rádi uvítáme prázdninové zájemce z řad studentů.
Podrobnější informace vám sdělíme na obecním úřadu.

Inzerce

NOVINKA V MAGRIXU
Elektrický vozík SELVO
Pro aktivní seniory / Pro invalidy, pro držitele průkazu TP, ZTP
a ZTP/P / Max. rychlost 15 km / Dojezd max. 45 km / Dobíjecí baterie
I VE VYŠŠÍM VĚKU MŮŽETE BÝT STÁLE POHODLNĚ MOBILNÍ!
Stroj je možný si vyzkoušet na prodejně v Dubenci.
PRODEJ
A SERVIS
ZAHRADNÍ
TECHNIKY

Dubenec 200 (u hlavní silnice)
Otevírací doba: pondělí–pátek 7:00–15:30 hod.
Telefon: 499 694 108

WWW.MAGRIX.CZ
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HABŘINA
Obecní úřad Habřina
Starosta: Radovan Šutriepka
Adresa: Habřina 28, 503 03 Smiřice
Telefon:
+420 774 735 553 (starosta),
+420 775 989 556 (místostarosta),
+420 724 113 309 (účetní)
E-mail: ou.habrina@centrum.cz
www.habrina.cz

Bohužel nám dosluhuje i sekací traktůrek, který má najeto přes dva tisíce
motohodin. Proto jsme se rozhodli tuto techniku obnovit a to strojem
od stejné značky, neboť se stávajícím
strojem nebyl žádný problém, máme
blízko servisní středisko a se spoustou věcí nám pomůže pan Vanžůra Josef ml., za což mu tímto děkujeme.
Na závěr bych vám chtěl popřát zdraví a pohodu v tomto slunném období
roku.
Nabídka brigády
Na letní prázdniny hledáme brigádníky, kteří by nám pomohly s některými
pracemi v obci. Jde o úklid v obci, úklid
v budově trafa, pomoc při budování
oplocenky. Prosím zájemce, aby se
hlásili na obecním úřadu, děkuji.
Radovan Šutriepka
starosta obce

Kalendář akcí

Proběhlé akce

červenec/srpen / Country léto
S kapelou a koňmi – bude upřesněno.

Vážení čtenáři, milí spoluobčané, přátelé,
velice nás těší, že doba omezení a zákazu kulturních akcí je konečně dávno časem minulým a že se společně
setkáváme v hojném počtu na společných akcích.
Velké poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří svou pomocnou rukou přispěli ke zvelebení obce a jejího
okolí v rámci dubnové celorepublikové akce Ukliďme Česko a samozřejmě
také při čištění vodní nádrže v obci.
Jsme také rádi, že máme mezi sebou
tvořivé duše a scházíme se pravidelně na společných tvůrčích sezeních,
ať už v rámci Velikonoc, nebo pak na
podzim. V hojném počtu jsme si užili
i tradiční pálení čarodějnic se společným opékáním špekáčků.

20. 8. 2022
Splašené trubky – motoristický
závod
3. 9. 2022 / obecní hospoda
Promítání pro děti
29. 10. 2022
Podzimní tvoření, haloween
27. 11. 2022
1. advent – rozsvícení betléma
na návsi
3. 12. 2022 / obecní hospoda
Mikulášská zábava pro děti
10. 12. 2022
3. advent – adventní koncert
v kostele sv. Václava na Chloumku
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ZALOŇOV

Sešlo se mnoho lidí, vládla úžasná atmosféra, kterou doplnil Martin Janda
svým skvělým moderováním celého
večera. Nechyběla ani taneční zábava, která trvala až do pozdních hodin.
Pálení čarodějnic proběhlo i ve Rtyni 30. 4. 2022, kde také vládla skvělá
nálada, převleky čarodějnic byly bezkonkurenční. Bylo skvělé, že občané si
mohli užít dvě akce po sobě.
Stanislav Rudolfský

Obecní úřad Zaloňov
Starosta: Jaroslava Svobodová
Adresa:
Zaloňov 46, 551 01 Jaroměř
Telefon: +420 491 812 909
E-mail: ou.zalonov@cmail.cz
www.zalonov.cz
Úřední hodiny: St: 17:00–19:00 h

Kalendář akcí
letní měsíce / fotbalová utkání ve Rtyni
3. 9. 2022 / Sportovní den ve Rtyni
3. 9. 2022 / v kulturní jizbě
Vítání občánků v Zaloňově

Proběhlé akce
Sázení ovocných stromů

Dětský den
Český Svaz žen a Svaz dobrovolných
hasičů pořádali 4. 6. 2022 Dětský den.
Účast byla hojná. Děti se mohly těšit
z bohatého programu s jízdou na koni,
střelbou na terč, hasičskou soutěží,
skákacím hradem, jízdou na motorkách a dalšími. Občerstvení bylo bohatě zajištěno, langoše a párek v rohlíku
nemohly tak jako každý rok chybět.
V letošním roce u nás v obci proběhly dvě svatby, které se konaly před
kostelem v Zaloňově. Oddávajícím byl
místostarosta Jiří Dohnal.

Obecní znak
a vlajka
Martina Kunstmüller Venclová

Pivaři Habřina
– mistři Královéhradecka

Informace
o dění v obci
Vážení spoluobčané,
po dlouhé době se nám podařilo opravit silnici Na drahách. Tuto cestu opravila firma Swietelsky a myslím, že velmi
zdařile. Srovnali výšky kanálů a vyřešili
velmi mazaně cestu dešťové vody tak,
aby nezaplavovala pozemky spoluobčanům, neboť došlo ke 12cm zvýšení
povrchu silnice.
Též workoutové hřiště je značně využíváno. Je vidět, že místní mládež nesedí
pouze u počítačů, ale věnuje se venkovním pohybovým aktivitám. K oběma hřištím přibudou nová posezení.
Nově jsme požádali o dotaci na malý
užitkový elektromobil. Obec vlastní
traktor, který při popojíždění po 100 m
velmi trpí a je to též neekonomické.
K rozhodnutí pro elektromobil nás přiměla skutečnost, že obec je přihlášena
do projektu na stavbu solární elektrárny. Tato by byla umístěna na střeše
obecní stodoly a tudíž by byla finanční
náročnost provozu elektromobilu téměř nulová. Na tento projekt je vypsána dotace 50 %.
Dále se pracuje na projektu revitalizace budovy bývalé školy. Na zpracování
studie jsou vybrány dva projekční týmy.
Záměrem je vybudování v přízemí zázemí pro dětskou skupinu včetně venkovního hřiště, dále v prvním patře dva
nájemní byty a v podkroví též jeden až
dva byty menší, z nichž jeden by zůstal
volný pro případ náhlé potřeby. V této
chvíli se čeká na stanovisko statika.

výborné občerstvení. Moc děkujeme
všem zúčastněným, pořadatelům
a dobrovolným pomocníkům.
V létě pro vás ještě chystáme pár
akcí, které by vás mohly zaujmout.
Jednou z nich bude country odpoledne s kapelou, ukázkou výcviku loveckých psů, koňmi a poníky ke svezení
pro děti. Na závěr prázdnin pak bude
přesunut plánovaný II. ročník CYKLOORIENŤÁKU a tradiční promítání pro
děti a dospělé.
I v jesličkách máme novinky. Po
červnovém ukončení projektu Mikrojeslí se nám úspěšně podařilo od
1. 7. 2022 založit novou dětskou skupinu Habřínek. Výborné je, že kapacita míst může být navýšena na 6 dětí.
V současné chvíli máme již všechna
kapacitní místa obsazena, ale v případě potřeby se dále můžete informovat na tel.: 605 598 560 nebo na
e-mailu: martina.vencl@eznam.cz.
Děkujeme a přejeme vám všem příjemné slunečné léto!

V tuto chvíli už máme za sebou i jednu z největších akcí roku – Dětský den
a pouťovou zábavu, kde jsme letos
přivítali dokonce rekordní počet dětských účastníků. Dětský den byl zahájen dopolední exkurzí do hasičské
zbrojnice v Jaroměři, kde se děti seznámily s prací hasičů a jejich technikou a zázemím. Sportovní stanoviště
a skákací hrad pak odpoledne navštívilo celkem 52 dětí. Moc děkujeme
za váš zájem a milé reference. Po vyzvednutí výher si mohly děti odpočinout u skvělé pohádky Jak šel kozlík
do světa v podání oblíbeného loutkového divadélka Kozlík.
Dál program pokračoval již v duchu
zábavy pro dospělé. K tanci a poslechu zahrála hudební skupina Korky
a obecní hospoda zajistila po celý den

Nejvyšší soutěž v šipkách A. ligu (Extraliga) vyhrálo družstvo Pivaři Habřina. V poslední řádně dohrané sezóně, díky korona výpadkům netradičně
dvouleté, 2020/2022 se šampiony stávají naši posledně stříbrní Pivaři z Habřiny v sestavě Runkas Rudolf, Vaisar
Zdeněk, Špaček Radim, Havel Jan, Klimek Jan, Melichar David, Seifert Miroslav, Unger Lukáš.
Dalším členem byl Mertlík Jiří, který
náhle odešel v loňském roce do šipkového nebe.
Družstvo si zajistilo postup na MČR
družstev konané 25. – 26. 6. 2022
v Králíkách u Nového Bydžova. Poděkování patří obecnímu zastupitelstvu
obce Habřina za podporu a finanční
pomoc, paní Monice Pejchalové za zajišťování obsluhy a příjemného zázemí
naší šipkové arény, ale i všem příznivcům šipkového sportu.
Ruda Runkas

Vydavatel
Dobrovolný svazek obcí Hustířanka
Na Zátiší 1, 552 11 Velichovky
IČO: 70951594

Kontakty
Telefon: 491 880 270
E–mail: hustiranka@obecvelichovky.cz
www.hustiranka.cz

LÉTO 2022

Nová alej ovocných stromků se nachází od křížku nad obcí Zaloňov k baroknímu mostku nad Hospitálem Kuks
podél obnovené historické cesty. Dne
23. 4. 2022 proběhla výsadba stromků, na které se podílely dobrovolníci
z Kuksu a Zaloňova. Sešlo se neskutečných padesát nadšených lidiček, kteří
pracovali jako o život, a již ve 14 hod.
jsme měli hotovo.
Bylo vysazeno celkem 160 ks tradičních odrůd ovocných stromů (60 ks
švestka Prunus domestica, 40 ks jabloň Malus domestica, 40 ks třešeň Prunus avium a 20 ks hrušeň Pyrus communis). Věřím, že všech 160 ks stromů
nás za 8 až 10 let potěší i svými plody,
ať již čerstvými či sušenými, v podobě moštu či ušlechtilého destilátu. Za
mě považuji za možná ještě důležitější
než samotnou výsadbu možnost uvědomění si, že jsme stále ještě schopni
se sejít a vytvořit společné dílo, které
nás přežije a přinese užitek i generacím příštím. Pro některé to může být
i inspirací pro další bohumilé aktivity,
kterých je tolik potřeba, pro některé
snad povzbuzení či vytržení z letargie.
Poděkování patří také našim zemědělcům (Uniagro Zaloňov a pan Petr Heleček), kteří i při vědomí větší náročnosti
obdělávání okolních pozemků výsadbu stromků podpořili. Poděkovat bych
měl mnoha dalším lidem, ale dvě jména zmínit musím: pan Jiří Roleček, bez
jehož přičinění a předvídavosti by bylo
vše mnohem těžší, a pan Milan Rudolfský, který obětavě zajistil občerstvení
a dokázal i vlídným slovem povzbudit,
když některé již opouštěly síly.
Pálení čarodějnic
Spolek rybářů a svaz dobrovolných
hasičů pořádali dne 29. 4. 2022 pálení
čarodějnic. Počasí vyšlo báječně. Pro
děti byly připraveny soutěže, lampionový průvod a hledání čarodějnic.

Inzerce: tel.: 602 308 878 (Sekyrková)
Periodicita: čtvrtletník
Náklad: 2000 výtisků
Registrace: MK ČR E 22949

Pořízení obecního znaku a vlajky které byly navrženy firmou Alerion, s.r.o.
Poslanecká sněmovna znak schválila. Nyní nás čeká slavnostní předání
obecního znaku a vlajky v poslanecké
sněmovně. Poté bude následovat vysvěcení v kostele.
Schválená symbolika je postavená na
čtyřech částech obce a patronech kostela sv. Petra a Pavla coby místní dominanty. Čtvrcený štít evokuje diagonálami částečně tahy písmene „Z“ a čtyři
pole štítu = čtyři části obce.
* KLÍČ A MEČ jsou atributy sv. Petra
a Pavla, patrona zdejšího kostela (za
ves Zaloňov).
* LIPOVÝ A DUBOVÝ LIST odkazují na
zajímavou skutečnost, že sousední
Rtyně byla českou (=národní strom
lípa), ale vedlejší Vestec kdysi německou (=dub) vsí.
* RADLICE z pluhu zastupuje Horní
Dolce, osadu vzniklou až v novověku
v rámci hospodářského zázemí (zemědělské „kolonizace“). Radlice je ostatně
nejstarší a nejčastější symbol vesnických pečtí (selského stavu a způsobu
obživy většiny našich předků).

Zprávy z OÚ
Plánované investice
• pokračování oprav komunikací
• prodloužení vodovodu ve Vestci
• vyčištění potoka ve Rtyni
Přání občanům
Všem občanům přeji krásné a klidné
léto a dětem dobrodružné prázdniny.
Jaroslava Svobodová

Redakce a sazba
Komunikační agentura MEOB, s.r.o.
Tisk: Jaroslav Janeček – ARPA tiskárna
Uzávěrka dalšího čísla: 12. září 2022
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