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Kuks: Děti i dospělí
z obce pomáhají

Habřina: Splašené trubky
projely obcí

EDITORIAL

Volby do zastupitelstva

Vážení spoluobčané,
kvapem se blíží pro nás starosty
důležité datum konání komunálních voleb 5.–6. 10. 2018. Nevím,
jestli mám štěstí, nebo smůlu
v tom, že v mé obci byla postavena
jediná kandidátka, a to sdružení
nezávislých kandidátů „Pro Dubenec společně!!!”.
Vyvolává to ve mně smíšené pocity. Na straně jedné pocit smutku
z toho, že se na základní komunální úrovni politická soutěž v mé obci
vytratila a mandát, který naší kandidátce při volbách spoluobčané svými hlasy předají, nebude mít takovou hodnotu, jako mandát vzniklý
ze soutěže několika stran. V případě vyhrocených diskusí nebo sporů
zde bude vždy argument protistrany o tom, že takto získaný vliv na vedení obce není fér a nemá takovou
váhu. Na stranu druhou, musím
upřímně přiznat, se mi docela ulevilo. Nemusím mít strach o projekty,
které jsme v současném zastupitelstvu připravili a jsou před realizací.
V koutku duše si můžu myslet, že
lidé v mé vesnici jsou s mojí prací
spokojeni a nehledají změnu. Ale
to bude potvrzeno až po sčítání volebních lístků – tento dojem se tedy
může radikálně změnit.
Co dodat? Běžte k volbám, vy nejlépe znáte kandidáty ve svých obcích,
a tak jim vyjádřete svou podporu
hlasováním. Mít možnost hlasovat
je výsadou občana demokratické
země a projevit svou spoluúčast na
dění v obci je základním právem.
Tak jej neváhejte využít. Podle mého
názoru je škoda nechat propadnout
svůj hlas a čekat na změnu, kterou
za vás rozhodnou svým hlasováním
druzí. Ať již chcete ve vedení svých
úřadů změnu nebo ne, máte jedinečnou šanci, která se opakuje jen
jednou za 4 roky. Pošlete do vedení
svých úřadů lidi, kterým důvěřujete,
a opravdu běžte k volbám.
Jaroslav Huňat
předseda DSO Hustířanka

Ve dnech 5.–6. 10. 2018 budeme volit
nové obecní zastupitelstvo a následně
si 7 zvolených zastupitelů bude mezi
sebou volit starostu, místostarostu.
Volit může občan s trvalým pobytem
v naší obci (i cizinec), který dovrší
18 let alespoň druhý den voleb. Voliči
si mohou v naší obci vybírat na dvou
kandidátkách z celkem 16 kandidátů.

Inzerce

WWW.HUSTIRANKA.CZ

HEŘMANICE
Obecní úřad Heřmanice
Starosta: Josef Jelínek
Adresa: Heřmanice č. p.13, 552 12
Telefon: +420 491 813 270
E-mail: obec.hermanice@quick.cz
www.obec-hermanice.cz
Úřední hodiny
St: 8–11 a 14–18 h
Obecní knihovna v OÚ Heřmanice
Po: 15:30–16:30 h
St: 15:00–17:00 h

Kalendář akcí
13. 10. 2018
Vítání občánků
13. 10. 2018
Alpastřelby
2. 12. 2018 / u kostela
Rozsvícení stromečku s mikulášskou nadílkou pro děti
Určitě dorazí i čert.

Slovo starosty
Všechno má svůj začátek, ale také konec. Já jsem se po 28 letech starostování (z toho 6 let jako neuvolněný starosta) rozhodl skončit na tomto postu
a umožnit dalšímu řídit naši obec.
Chtěl bych všem poděkovat za důvěru, kterou jste mi po uplynulá léta projevovali. Práce to nebyla lehká, jsem
si vědom, že jsem měl své příznivce
i odpůrce. Nikdy nelze vyhovět všem
a hned. Bohužel papírování (i elektronického) přibývá rok od roku, neustálé změny v zákonech nám práci
také spíš komplikují. Svému nástupci
a celému zastupitelstvu přeji hodně
energie a sil do další práce. Obec Heřmanice v dalším období čeká dokončení územního plánu, který je důležitý dokument pro výstavbu kanalizace
a vodovodu. Každý, kdo něco řešil na
stavebním úřadě, ví, že kolotoč všech
povolení je zdlouhavý. Další mašinérii představuje žádost o dotaci a získání prostředků. Chtěl bych požádat
všechny občany o vstřícnost a spolupráci s nově zvolenými zastupiteli na
dalším rozvoji naší obce.
Josef Jelínek

Kandidátní listina OŽIVENÍ
č.
1
2
3
4
5
6
7

Kandidát
titul, příjmení, jméno
Bc. Urbanová Jana
Kálal Josef
Šiková Věra
Záveský Pavel
Veselý Ondřej
Efler Josef
Dlesek Milan

věk
44
41
67
39
31
45
63
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Velichovky: SDH – kolektiv
mladých hasičů

Volební lístek bude jeden, kde budou
vytištěny obě kandidátky a volič může
využít 7 preferenčních hlasů. Čeká
nás změna, protože po více než 20 letech již nekandiduje současný starosta pan Josef Jelínek, a tudíž post starosty bude muset být obsazen novou
osobou. Přejeme všem šťastnou ruku
s výběrem.

Navrh. Politická
strana přísluš.
Povolání
Bydliště
NK
BEZPP vedoucí prodejny
Brod
NK
BEZPP
OSVČ
Heřmanice
NK
ODS
OSVČ
Brod
NK
BEZPP
sanitář
Slotov
NK
BEZPP
instalatér
Brod
NK
BEZPP
OSVČ
Brod
NK
BEZPP
strojník
Heřmanice

Kandidátní listina SNK – za obec
Kandidát
č. titul, příjmení, jméno
1
Innert Miloš
2
Šejnová Dita
3
Borovec Jan
4
Horčička Radek
5
Salačová Lenka DiS.
6
Jirásek Tomáš
7 Jelínková Markéta Ing.
8 Čermáková Marcela MVDr.
9
Kordek Milan

věk
36
44
47
43
35
37
29
42
49

Navrh. Politická
strana přísluš.
Povolání
Bydliště
NK
BEZPP
servisní technik Heřmanice
NK
BEZPP
účetní
Heřmanice
NK
BEZPP invalidní důchodce
Brod
NK
BEZPP technolog výroby Heřmanice
NK
BEZPP vedoucí prodejny
Brod
NK
BEZPP
mistr výroby
Heřmanice
NK
BEZPP
ekonomka
Heřmanice
NK
BEZPP
zvěrolékařka
Slotov
NK
BEZPP
podnikatel
Brod
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Informace na správném místě

Letní proběhlé akce v obci
Alpatým během prázdnin uspořádal
hned tři tradiční sportovní akce. O víkendu 30. 6.–1. 7. 2018 se jelo na cyklovýlet s přespáním v Libranticích. V sobotu
11. 8. 2018 se splavovalo Labe ze Dvora
Králové do Brodu a v sobotu 1. 9. 2018
proběhl tenisový turnaj ve smíšené
čtyřhře na kurtech v Josefově.

V neděli 2. září 2018 se pro děti uspořádalo Loučení s prázdninami. O zábavu
a soutěže se postarala agentura z Trutnova s programem VOSA JEDE. Sešli
jsme se na hřišti v Heřmanicích ve 14 h.
Čtyři vosičky (mladé slečny) vybavené
mnoha pomůckami rozhýbaly malé
i velké děti, které si navzájem pomáhaly

PODZIM 2018

plnit soutěže. Mrňata překvapila tím, že
na jejich věk jim nedělal problém žádný
z mnohdy záludných úkolů a často se
obešla i bez pomoci rodičů. Obec z daru
pana Eflera pro děti nakoupila odměny
v podobě různých potřeb, které se budou hodit určitě i do školy – tužky, fixy,
bločky, gumy, pastelky aj. Nikdo neodcházel s prázdnou – o to se postarala
i VOSA, protože každého odměnila i nafukovacích balónkem! Některé děti si vysloužily velikou housenku, pinkací balón
a ostatní dostaly roztomilé pejsky vymodelované z nafukovacích hadů. Každé
z dětí dostalo od obce Heřmanice pitíčko a pamlsek (i zmrzlina byla), z cukrárny
paní Suchanové chutné koláče a drobné
cukroví a pan Vágner ze Slotova dorazil
s kočárem taženým koněm a děti po hřišti povozil. Prostě báječné odpoledne,
které umocnilo ještě ideální počasí! Poděkovaní patří i SDH Heřmanice za zapůjčení elektrocentrály a za pomoc při
celé realizaci!

Poděkování
starostovi
Tímto bychom chtěli poděkovat našemu milému, dlouholetému starostovi,
panu Josefu Jelínkovi za jeho ochotu
a obětavost. Díky práci a jeho kladnému
přístupu k dětem se stal hlavním pilířem naší školky. Každý den zpříjemňuje
dětem cestu do školky a zpět, na jeho
jízdy autíčkem vzpomínají i rodiče dnešních předškoláčků. Společně se podílí
na všech akcích, které školka pořádá. Za
dobu jeho působnosti ve funkci starosty
školka rozkvetla. Prošla celkovou rekonstrukcí – zavedení plynového topení,
zateplení budovy, výměna oken, nová
fasáda, chodníky, rozšíření kapacity...
Během letošních prázdnin se osobně
podílel na modernizaci vnitřních prostor a výměně topného systému.
Pro naše děti přichystal podzimní dárek
v podobě dětského hřiště na školní zahradě.
S naším panem starostou Josefem Jelínkem je radost pracovat a ještě jednou
DÍKY!
Kolektiv MŠ, děti a rodiče
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DUBENEC
Obecní úřad, Obec Dubenec
Dubenec 210, 544 55 Dubenec
Starosta: Jaroslav Huňat
Adresa: 544 55 Dubenec 210
Telefon: +420 499 694 213
+420 724 180 859
E-mail: dubenec@dubenec.cz
www.dubenec.cz
Úřední hodiny
Po: 08:00–17:00 h, St: 08:00–17:00 h
Matrika
Po: 12:00–17:00 h, St: 08:00–17:00 h

Kalendář akcí
20. 10. 2018 / od 9 h / tělocvična ZŠ
Papír v Dubenci 2018
1. 12. 2018 / 14:00 h / Penzion na Faře
Mikulášská besídka
2. 12. 2018 / 16:00 h / u obecního úřadu
Rozsvěcení vánočního stromečku

Vážení
spoluobčané,
dovolte mi, abych vám představil „Staronovou” volební stranu pro komunální
volby, které proběhnou 5. a 6. 10. 2018.
Do těchto voleb se rozhodli kandidovat
pod názvem „Pro Dubenec společně!!!”
tito vaši spoluobčané:
1. Jaroslav Huňat, 43 let, starosta
2. Krejčí Petr, 39 let, vedoucí provozu
3. Derdová Renáta, 41 let,
administrativní pracovnice
4. Tomášek Bohumil, 58 let, OSVČ
5. Čtvrtečka Petr, 47 let, technik LAN
6. Lesák Luboš, 32 let, OSVČ
7. Joneš Radomír, 46 let,
technický poradce
8. Janeček Ondřej, 38 let, OSVČ
9. Hlavová Irena, 53 let, důchodce
10. Bašová Veronika, 35 let,
na mateřské dovolené
11. Štědrý Petr, 26 let, servisní technik.
Chceme navázat na dosavadní směr vedení obce, pokračovat a dále rozvíjet již
započaté projekty, zkrátka udělat z Dubence lepší místo k životu.
Pro období 2018 až 2022 jsme si vytyčili
tyto cíle:
1. INFRASTRUKTURA
Chodníky
Na podzim roku 2018 a na jaře 2019 provést stavbu II. etapy. Tato stavba bude
navazovat na původní I. etapu u veřejného sportoviště a bude končit u zahradnictví pana Mitisky. Společně se stavbou
chodníků bude modernizováno veřejné
osvětlení. Jedná se o hlavní investiční
akci příštího volebního období v hodnotě 9.500.000 Kč bez DPH. Hlavním cílem
je zvýšit bezpečnost chodců a zejména
dětí na cestě od zastávky „U Kovárny” do
školy a školky.
Vodovod
Průběžně připojovat další nemovitosti
v obci Dubenec. Náš velmi kvalitní a dobře zásobený zdroj pitné vody nám umožnil navýšit vodoprávní povolení a v současnosti může obec Dubenec zásobovat
pitnou vodou všechny nemovitosti v obci
včetně zemědělského podniku Karsit
Agro, a. s. Dále budeme pokračovat ve
zlepšování dodávek pitné vody a udržování nového vodovodního řadu v dobrém stavu. Bude nutné dobudovat ještě některé odkalovací body a dokončit
okruhování některých míst na původním
vodovodu. Chceme minimálně do roku
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2021 udržet cenu vodného na hodnotě
19,30 Kč bez DPH.
Splašková kanalizace
V průběhu let 2017–2018 obec připravila projekt na odkanalizování bytových
domů a stavbu první čističky odpadních
vod v prostoru zbourané stodoly „U kovárny“. Jedná se o první etapu výstavby
splaškové kanalizace v obci Dubenec.
Původní návrh centrální kanalizace současné zastupitelstvo zamítlo s tím, že
v obci bude vybudováno několik tzv.
hnízdových čističek odpadních vod tak,
aby na relativně krátké gravitační stoky
bylo vždy připojeno několik nemovitostí.
Počet obyvatel těchto nemovitostí bude
více jak 100 ekvivalentních občanů. Zároveň od roku 2019 bude v platnosti nový
kanalizační řád obce, kterým bude kontrolováno vypouštění předčištěné odpadní vody z domácích septiků a čističek do
obecní smíšené kanalizace a následně
do toku Hustířanky.
Stavební pozemky
Na podzim a v zimě roku 2018 dokončíme výběrové řízení na projekt rozdělení
a přípravy inženýrských sítí v rozvojové
lokalitě za obecním úřadem. V roce 2019
bude zahájen prodej obecních parcel
a stavba inženýrských sítí pro připojení
nově budovaných rodinných domů.
Odpady, odpadové hospodářství obce
Nadále pokračovat ve sběru plastů do
pytlů s 14denním svozem. Budeme postupně modernizovat již vysloužilé sběrné nádoby. V prostoru sběrného místa
„U kovárny” vybudujeme zpevněnou plochu pro umístění kontejneru na velkoobjemový odpad. Zapojíme sběrné místo
elektroodpadu do kolektivního systému
sběru vysloužilých svítidel Ekolamp.
Hřbitov
Dokončujeme projekt úprav dubeneckého hřbitova spočívající v nové parkovací
ploše, zpevněném chodníku od vstupní
brány ke kříži na severozápadní straně
s odbočením k márnici. Po levé straně za
vstupní branou a stávajícími hroby bude
umístěna rozptylová loučka. Pumpa
před hřbitovem bude přesunuta tak, aby
tvořila funkční zázemí pro nádoby na odpad, úklid konví na zalévání atd.
2. ŠKOLSTVÍ
Dokončíme již zahájené projekty stavby
venkovní učebny v zahradě základní školy a modernizace stávající učebny informatiky na víceúčelovou učebnu informatiky a výuky jazyků.
Základní škola a mateřská škola je pro
obec Dubenec důležitým partnerem,
který v závislosti na rozpočtovém určení
daní přináší do rozpočtu obce významný podíl prostředků. Chceme rozvíjet
a podporovat školství, které bude pro
děti zajímavé. Budeme podporovat to,
co je v Dubenci cenné, a to je velmi dobré vnitřní vybavení školy a její blízkost
k přírodě. Zároveň chceme prohlubovat

spolupráci i s ostatní spádovými obcemi
tak, aby i rodiče a zástupci spádových
obcí měli jasné povědomí o tom, co se
v dubenecké škole a školce děje – kromě
vývěsek a informací ve zpravodajích vás
budeme i nadále informovat s využitím
sociálních sítí.
V oblasti předškolního vzdělávání nyní
chceme využít převisu poptávky a obě
instituce, které v obci fungují, a to předškolní skupinu (kapacita 12 dětí) a mateřskou školu (kapacita s výjimkou až 27
dětí) udržovat na maximálním obsazení.
Zároveň mateřskou školu a předškolní
skupinu propojit se vzděláváním v základní škole tak, aby děti přirozeně přešly do výuky základní školy a neodcházely do jiných školských zařízení.
Plánujeme i nadále spolupracovat s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje
na zlepšení dopravního spojení spádových vesnic se základní devítiletou školou.
3. ŘÍZENÍ, INFORMOVANOST
Dubenec pro své občany
Obec a obecní úřad je zde od toho, aby
pomáhal svým občanům, ať již poradenstvím, spoluprací se správními úřady
či jinou – fyzickou nebo finanční – pomocí. Považujeme za úspěch schválení
územního plánu v roce 2017 a nyní připravujeme aktualizaci dalšího zásadního dokumentu – strategického rozvojového plánu. Původní plán rozvoje
skončí v roce 2020 (pro upřesnění – po
roce 2021 bude v platnosti nové programovací období dotačních programů a je
potřeba být připraven na nové výzvy).
To znamená, že důležité projekty musí
být projednány a připraveny, jak se říká,
„v šuplíku”. Strategický rozvojový plán
napomáhá zastupitelstvu v řízení zdrojů
a lepší koordinaci projektů tak, aby na
sebe navazovaly – díky tomu jsou efektivně čerpány dotační prostředky.
Připravujeme aktualizaci webových stránek obce, kde chceme maximálně využít
možnosti vyřizovat některé úřední úkony přes webové aplikace tak, aby vaše jediná cesta na úřad byla pro již připravený
dokument, popřípadě byste na úřad nemuseli vůbec a veškerá komunikace proběhla elektronicky. Budeme vás občany
i nadále informovat prostřednictvím
e-mailové pošty, SMS zpráv, bezdrátového rozhlasu a zpravodaje mikroregionu
Hustířanka o své činnosti a připravovaných kulturních a sportovních akcích.
I nadále chceme udržet v obci matriční
úřad, poštu a zdravotní středisko, protože je považujeme za velmi důležité udržet zde instituce, které dělají obec pohodlnou pro své občany a jsou atraktivní
pro případné zájemce o bydlení či stavbu rodinných domů. Budeme nadále
vyhledávat dotační programy, které nám
pomohou s opravami infrastruktury, ale
i s obnovou našeho kulturního dědictví

Papír v Dubenci 2018
výstava papírových modelů a
modelových železnic
tělocvična ZŠ Dubenec

sobota: 20.

10. 2018
od 900 do 1600

Vstupné: dospělí 20 Kč; děti od 6 let 10 Kč

Doprovodné akce:
-

„Rozhlédni se člověče“ – rozhledny ČR
modelová železnice
divácká soutěž
mistrovství ČR v MDT (malá dopravní technika)
prodej vystřihovánek
prezentace modelářského kroužku

Další informace a pokyny pro soutěžící na
http://www.zsdubenec.cz

PODZIM 2018

a zeleně v obci.
I nadále budeme podporovat činnost
Sboru pro občanské záležitosti a podporovat je v jejich práci se seniory. V oblasti
sociální péče jsou našimi partnery Farní charita Dvůr Králové n. L. a Diakonie
ČCE Dvůr Králové n. L. – i nadále budeme podporovat jejich činnost pro občany obce. Budeme pokračovat ve finanční
podpoře dubeneckých spolků a školních
kroužků. V oblasti kultury a sportu budou mít naši podporu tradiční akce, ale
chceme dát prostor i občanům, kteří přijdou s novou zajímavou sportovní či kulturní událostí nebo podobným vlastním
projektem.
Dubenec v širším měřítku
Jsme významnými členy Místní akční
skupiny Hradecký venkov, dále Mikroregionu Hustířanka, destinačního managementu Podzvičinsko a kooperujeme
v sekci vzdělávání s Místní akční skupinou
Královedvorsko. Na národní úrovní jsme
členové Svazu měst a obcí ČR a Sdružení
místních samospráv ČR. Členství v těchto
organizacích nám umožňuje účastnit se
přípravy dotačních programů přímo pro
území ve kterém žijeme, a podporovat
tak místní komunitu. I nadále budeme
v těchto organizacích pracovat, připravovat a zajišťovat projekty, které umožní
spolupráci mezi obcemi v oblastech kultury, sportu a turistického ruchu, sociální, občansko – právní a vzdělávání.
4. PŘÍRODA A ZELEŇ
Naším cílem je dokončení plánu společných zařízení, vzniklých při komplexní
pozemkové úpravě. V příštím roce se
jedná především o vybudování polosuchého poldru v Jedlině a příprava polní
cesty mezi dolním Dubencem a zastávkou „U kovárny”. Dále budou následovat
průlehy, meliorační příkopy a biokoridor
v horním Dubenci. Další stěžejní stavbou
je „Libotovský” poldr nad spojovací cestou do Doubravice, ten by se měl projekčně připravit v roce 2019.
Budeme pokračovat v dobré spolupráci
s Povodí Labe, s. p. Je před námi náročná
fáze výměn pozemků. Státní podnik vlastní pozemky, na kterých potok Hustířanka
neteče, a naopak obec Dubenec vlastní
pozemky, kterými potok Hustířanka protéká. V roce 2018 došlo k oboustranné
dohodě o směně těchto parcel. Je třeba
tuto záležitost dotáhnout do úspěšného
konce a odblokovat stavební pozemky,
které jsou tímto uspořádáním pozemků
dotčeny.
Budeme i nadále pečovat o vnitřní prostor obce, již vytipované plochy budeme
nadále sekat travním traktorem, ostatní plochy mulčovat čelním a ramenním
mulčovačem, nebo svahovou sekačkou
Spider. Zaměstnancům na úseku technických služeb nově přibudou na péči
travnaté pásy, průlehy, meze a biokoridory vystavěné v rámci komplexních
pozemkových úprav. Svépomocí budeme zajišťovat opravy obecních cest a od
roku 2019 budeme připravovat projekty
na opravy místních komunikací z dotací
Královéhradeckého kraje. Zimní údržba
bude i nadále probíhat podle plánu zimní údržby místních komunikací. Pro lepší
údržbu plánuje obec zakoupení neseného sypače na inertní materiály.
Děkujeme rovněž touto cestou občanům, kterým není jedno, jak naše obec
vypadá a pečují o své okolí, provádějí
výsadby, či sečou obecní pozemky tam,
kde se obecní zaměstnanci dostanou jen
dvakrát do roka. V zastupitelstvu chceme
otevřít diskusi o jisté formě odměn těchto pracovitých lidí.
Vážení spoluobčané, víme, že v naší obci
kandiduje jen jedna kandidátka, složená z výše uvedených kandidátů. I když si
možná myslíte, že takto je hlasování ve
volbách zbytečné, prosím přijďte k volbám a předejte svým zastupitelům mandát k zodpovědnému vedení obce po
další 4 roky. Volit je právo, ne povinnost,
volit je výsada, a tak ji neopomeňte využít.
Jaroslav Huňat
starosta

Poprázdninově
z Dubence
Skončily dva měsíce, pro něž je kromě školního volna typické i volno
„kulturněobecní“, tedy čas, kdy obec
nepořádá žádné akce. Většina obyvatel tráví léto střídavě v práci nebo
na dovolených nebo hlídá malé ratolesti, pro které jsou „ústavy“ zavřené
a na tábory se jim nechce. Ale jen
co poprvé zazvoní, začíná i pro nás
– organizátory a pořadatele – znovu doba, kdy je třeba býti aktivními
články a rozproudit ve vsi trochu život.
Hned na začátku září v Dubenci
proběhl další z veleúspěšných „POHÁDKOVÝCH LESŮ“, kam dorazilo
ve společnosti dospělých i zvířecích
kamarádů 97 dětí, které po známé
trase opět bravurně plnily úkoly
a zdatně překonaly nejen pohádkové překážky, ale i kořeny stromů, hrbolaté cesty, chůzi do kopce i z kopce a užívaly si ve společnosti svého
doprovodu krásného počasí.
Ostatně na počasí jsme měli velké
štěstí i následující víkend, kdy u nás
již čtvrtým rokem proběhla trojakcička „Dubenecký blešák – Den mužů –
Fotbal ženatých proti svobodným“.
Tady už to bylo s účastí návštěvníků
podstatně horší, což mrzí každého,
kdo přiložil ruku k dílu (včetně kuchtiček a hospodyněk, které napekly do
„Domácí cukrárny“ své sladké moučníky) . Nicméně i tak si hrstka hostů,
především pánů, jistě užila jízdu na
elektrickém býkovi, bylo možné vyzkoušet si dojení krávy na čas, hod
závažím i jiné nevšední soutěže. Pro
děti jsme letos měli snad naposledy
vypůjčený nafukovací skákací hrad
– právě ten bychom rádi z výtěžku
akce pořídili pro příští sezóny.
S měsícem září ale ještě stále nekončíme – poslední sobotu se chystáme
na zájezd do divadla Palace do Prahy,
kde nás čeká komedie „Zamilovaný
sukničkář“ v podání oblíbené divadelní společnosti HÁTA. Po několika
výjezdech za kulturou už víme, že to
opět bude stát za to!
Renata Derdová
za obecní úřad

Plánované
akce v obci
S programem akcí přeskočíme
až do prosince, kdy hned z kraje,
1. 12. 2018, zveme všechny malé
i velké do Penzionu „Na Faře“, kde od
14:00 hodin bude probíhat „Mikulášská besídka“. Jak je u nás v Dubenci
již zvykem, děti se mají na co těšit –
hry, zábava, tanec, Petirovy zákusky,
divadelní představení a samozřejmě
Mikuláš s čertem a andělem a jejich
koš plný nadílky, nic z toho nebude
chybět. A hned následující den, v neděli 2. 12. 2018 od 16:00 hodin, budeme u obecního úřadu již potřetí
za účasti a vydatné pomoci malých
i větších školáků rozsvěcet vánoční
stromeček. Díky ochotě členů SDH
Dubenec bude k dispozici svařáček,
čaj či káva a možná, že bude i něco
sladkého k zakousnutí. Na obou
těchto akcích budete všichni srdečně
vítáni, ať už jste ze vsi či z okolí, my
budeme rádi za každého, kdo s námi
stráví příjemný předvánoční čas, na
chvíli se zastaví a nechá se unášet na
sváteční vlně pohody a klidu.
Do vánoc je ale ještě daleko, popřeji
tedy za nás, kdo se o kulturu v obci
staráme, vám všem prima podzimní
dny, užívejte poslední sluneční paprsky a my se budeme moc těšit, až
se s vámi na kterékoliv z námi pořádaných akcí uvidíme.
Renata Derdová
za obecní úřad
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Zpravodajství ze základní
školy v Dubenci
Přes letní prázdniny se v naší škole nezahálelo, vystřídalo se zde mnoho řemeslníků. Dali jsme se do rekonstrukce dvou tříd, sborovny pro pedagogy
a tělocvičny. Do nové třídy jsme 3. září
přivítali 13 prvňáčků.
O prázdninách se opět konal dětmi
velmi oblíbený příměstský tábor uspořádaný paní vychovatelkou Janou Šebkovou a Lenkou Rodriques, tentokrát
s názvem Pevnost Boyard. Děti si celý
týden velmi užily na plné pecky a odměnou jim byla návštěva záchranné
stanice v Jaroměři, pro kterou z pevnosti Boyard získaly finanční obnos.
Velké poděkování patří všem spolupracujícím rodičům a přátelům školy,
kteří se společně s námi zapojují do
sběrových akcí. V loňském školním
roce jsme vytřídili 15 tun papíru. Dále
jsme se nově zapojili do sběru hliníku,
a též jsme se shledali s velmi kladným
ohlasem. Veškerý výtěžek je vždy vložen na účet Unie rodičů a v budoucnu
bude smysluplně využit ve prospěch
žáků naší školy. Všem sběračům děkujeme.
Úplnou novinkou na naší škole je zřízení školního klubu. Ke své činnosti vy-

užívá prostory hudebny, která je nově
zrekonstruována, s novým nábytkem
a hracím kobercem. Přístupný je denně žákům 5.– 9. ročníků k tomu, aby
vyplnili čas v době polední přestávky,
při čekání na autobus nebo v něm
trávili čas po vyučování.
Nabídka zájmové činnosti vychází ze
zájmů dětí – společné i individuální
aktivity. Pravidelná zájmová činnost
je realizována v oblasti sportovní, výtvarně – estetické, hudební, práce na
PC. Vede děti ke smysluplnému využití volného času.
Žákům je k dispozici mnoho různých
karetních i deskových her, počítače,
stolní fotbal, časopisy, křížovky a podobně.
Školní družina je od letošního školního roku v provozu do 16:30 hodin. Vyšli jsme tak vstříc všem rodičům, kteří
dojíždějí do zaměstnání do měst a na
16. h nestíhali děti vyzvedávat.
Přeji všem žákům, učitelům, správním
zaměstnancům, ale také rodičům, ať
je tento školní rok pro vás rokem pohodovým a úspěšným.
Mgr. Martina Jonešová
ředitelka školy

Inzerce

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
20. 10. 2018 / od 15:30 h
Výsadba STROMU SVOBODY
Ke 100. výročí vzniku republiky. Po setmění pro děti lampiónový průvod vesnicí. Setkáme se u obecního úřadu v Litíči před stromem svobody vysazeným
v roce 1968 (lípa u točny před autobusovou zastávkou). Při této příležitosti
bude vysazena další lípa u č. p. 53.
10. 11. 2018 / od 15 h / zasedací
místnost obecního úřadu
Tradiční setkání seniorů z Litíče
a Nouzova
1. 12. 2018 / od 15:30 h / zasedací
místnost obecního úřadu
Mikulášské odpoledne
Program pro děti, zdobení vánočního
stromu, mikulášská nadílka. Od 17:00 h
– rozsvícení stromu s překvapením.
24. 12. 2018 / od 22 hodin / kostel
Nejsvětější Trojice v Litíči
Půlnoční v kostele

Dění v obci
Dne 31. 8. 2018 se na dětském hřišti v Litíči konalo „Ukončení prázdnin“. Pro děti
byly připraveny různé soutěže, zároveň probíhal i zápas v ping pongu, při kterém
se do hry zapojili i dospěláci. Na závěr odpoledne se děti seznámily s hasičskou
technikou SDH Dubenec. Do konce letošního roku chceme ještě stihnout kompletní izolaci objektu č. p. 53 včetně zateplení soklu, instalaci drenáží k odvedení
vody od objektu, dále pak opravu části komunikace k bývalé škole.
Lenka Mužíková
místostarostka obce

Aktuality z obecního úřadu

LANŽOV

Předškoličky
pro školní rok 2018/2019
Již tradičně připravujeme pro vaše děti
„předškoláky“ program, který usnadňuje přechod z mateřské do základní
školy. Zúčastnit se jich mohou všichni
předškoláci se svými rodiči. Hravá setkání s učiteli naší školy seznámí děti
se školním prostředím. Budou zaměřena na prohlubování různých předškolních dovedností, které jsou důležité pro úspěšný start školní docházky.

všechny zvědavce. Dopoledne je možné navštívit vyučovací hodiny v jednotlivých třídách. Od 15 do 18 hodin
budou v prostorách školy připraveny
tradiční vánoční dílny pro děti i dospělé.

25. 10. 2018 / 16:00 h
Tajuplná škola – První setkání se
školou
Paní učitelky provedou děti školou
a seznámí je se vším zajímavým a důležitým.

21. 2. 2019 / 16:00 h
Setkání s písničkami a tělocvičnou
Hudební a pohybové setkání v hudebně a v tělocvičně. Sportovní obuv s sebou.

31. 10. 2018 / od 17:00 h
Dobrodružné setkání Se světýlky za
strašidly
Pořádáme již tradičně pro všechny
mladší školáky i odvážné předškoláky
dobrodružnou cestu ve tmě školní zahradou se světýlkem, které si vyrobíme.
30. 11. 2018
Den otevřených dveří, Vánoční dílny – výtvarné setkání
Po celý den bude škola otevřena pro

WWW.HUSTIRANKA.CZ

24. 1. 2019 / 16:00 h
Malý počtář – Setkání s matematikou
Počítáme, přemýšlíme, uvažujeme –
v 1. třídě.

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

Kalendář akcí
K výročí vzniku československé republiky bude obnoven pomník A. Švehly
v Sedleci na návsi u domu č. p. 2. Termín akce bude upřesněn.
5. 12. 2018
Mikuláš, čert a anděl s nadílkou
9. 12. 2018 / Kostel / Adventní koncert
Dále posezení s malým občerstvením.

Jsou před námi volby do zastupitelstva, a tak bych ráda nastínila, co se
podařilo v obci za poslední 4 roky vybudovat.
Dotační investice
• zateplení OÚ a MŠ včetně odizolování objektu
• regenerace zeleně ve vybraných lokalitách obce
• osazení obce lavičkami pasivního
odpočinku
• pro objekty č. p. 23 a č. p. 3 v Lanžově umístit čističku odpadních vod
Investice obce
• úprava dětského hřiště v MŠ
• rekonstrukce zázemí obce v č. p. 3
včetně další garsonky, nová okna
a dveře na této budově
• úprava prostranství před hřbitovem i prostranství kolem hrobů
Rekonstrukce silnic
Od 3. 9. 2018 probíhá rekonstrukce komunikace mezi Miřejovem a Sedlecí.
Od 10. 9. 2018 je uzavřena komunikace mezi Velehrádkem a k Doubravici.
Obě objízdné trasy budou trvat cca do
15.–30. října 2018.
Akce v kempu
V kempu proběhly úspěšně akce pro
seniory: Kapela Progres pod záštitou Mikroregionu Hustířanka, Kapela

21. 3. 2019 / 16:00 h
Jazykohraní – Setkání se slovy a říkankami
Básničky, říkanky, hry a také kouzelná
tabule v 1. třídě.

Ostatní informace z OÚ

23. 5. 2019 / 16:00 h
Zahradní párty – Setkání na školní
zahradě
Závěrečné setkání předškoláků. Pro
rodiče bude navíc připraveno krátké
povídání o prvním školním roce s paní
učitelkou 1. třídy a paní vychovatelkou
Janou Šebkovou.

Mnoho nájemníků hrobových míst
bylo vyzváno k opravám hrobových
zařízení a to z bezpečnostních důvodů, aby nedošlo k újmě na zdraví návštěvníků a zaměstnanců obecního
úřadu (OÚ).
Opakovaně upozorňuji, že za objektem OÚ je umístěna popelnice k uklá-

PODZIM 2018

Čtyřlístek a Veselá trojka, dále tradiční Lanžovská lávka a hasičská soutěž,
která vyprovokovala k soutěži i tým veteránů z Lanžova, kteří se bez přípravy
rozhodně neměli za co stydět.

Plánované akce
Obec do konce roku obec požádá
o dotaci z Ministerstva zemědělství na
dobetonování nádrže v kempu.
Do konce října bude podána ze strany
Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje (SÚS KHK) žádost o stavební povolení na rekonstrukce komunikace od objektu č. p. 3 ke křižovatce
(Bílé Poličany, Dvůr Králové nad Labem). Součástí stavby bude plánovaný
chodník od č. p. 3 ke koupališti.

dání použitých potravinářských olejů
ve vlastních plastových nádobách.
Sucho se podepsalo na rozšíření kůrovce. Smrky padají k zemi a lesy řídnou.
Zůstávají listnaté stromy, jedličky a borovice. Smutný pohled na okolní lesy.
Alena Skořepová
starostka Obce Lanžov
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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
E-mail: obec.libotov@tiscali.cz
Fb: www.facebook.com/libotov
www.libotov.cz
Úřední hodiny Po: 18–19 h

Kalendář akcí
1. 12. 2018 / od 16:00 h
Rozsvícení vánočního stromu

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
blíží se konec dalšího volebního období
a já jsem byl požádán, abych zrekapituloval, co se nám společně podařilo v Libotově změnit nebo vytvořit.
Ač se zdají být 4 roky dlouhá doba, skutečnost je trochu jiná. Než se podaří
vyřídit všechnu administrativu, dotace,
povinná výběrová řízení a další byrokracii, mnohé projekty se časově natáhnou
až na trojnásobek skutečně potřebné
doby. Důkazem toho je například výstavba vodovodu, kterou administrativně započalo už minulé zastupitelstvo
a až v tomto volebním období probíhala
další rok jeho výstavba.
Přestože tento projekt velmi zasáhl rozpočet obce (a ještě 6 let ho ovlivňovat
bude), myslím si, že zvláště v takovém
létě, jako máme za sebou, je vodovod
pro obec velkým přínosem. A to i s vyhlídkou na nadcházející roky, kdy by situace s množstvím podzemních vod měla
být velmi podobná. Samotný vodovod

bez přípojek stal 18 mil. Kč, z toho 12 mil.
věnovalo obci Ministerstvo zemědělství
a dalších 2,4 mil. se podařilo získat od
Královéhradeckého kraje. Zbylá částka
byla kryta úvěrem obce, jež je splácen
sumou 500 tis. Kč ročně. Toto ale nejsou
konečné částky týkající se vodovodu.
Vedení obce se podařilo přesvědčit zástupce Královéhradeckého kraje, aby se
po výstavbě vodovodu zrekonstruovala
celá silnice v obci, protože v opačném
případě by byly zrekonstruovány a obcí
zaplaceny jen části silnice, kde se stavěl
vodovod. A v neposlední řadě zastupitelstvo rozhodlo přispět občanům částkou
cca 200 tis. Kč na výstavbu soukromých
vodovodních přípojek.
Dalším projektem, a na nějakou dobu
zřejmě i posledním z těch větších, je
rekonstrukce mateřské školy. I tento
projekt se především „papírově“ táhne
již téměř 3 roky, přitom skutečná doba
stavebních prací je cca 3 měsíce. Došlo
k zateplení obvodových zdí, výměně
oken a dveří a výměně starého kotle
na tuhá paliva za tepelné čerpadlo, což
nám ušetří nejen náklady na topení, ale
především spoustu starostí. Celkové náklady na rekonstrukci jsou cca 2,2 mil Kč.

K tomu je třeba připočíst projektovou
dokumentaci, náklady na zpracování
žádosti o dotaci na Státní fond životního
prostředí a následnou administraci, kdy
bude po 5 let třeba dokládat, že jsme
dotaci využili správně a dle pravidel.
Cena těchto položek se pohybuje okolo
300 tis. Kč. Podotýkám, že celková dotace projektu je zde pouhých 40 %.
Tím však rekonstrukce MŠ ještě nekončí. Už v této době víme, že bude třeba
rekonstrukce celé střechy a její nosné
konstrukce. Na podzim roku 2017 jsme
proto zažádali o dotaci Kralovéhradecký
kraj (KHK), protože nám přišlo logické

•

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

•

Slovo starostky
Vážení čtenáři čtvrtletníku,
ráda bych na závěr tohoto volebního
období poděkovala všem, kteří podporují život a dění v obci Vilantice pořádáním akcí, ale i účastí na nich.
Děkuji
• členům výjezdové jednotky hasičů
za udržovanou a stále pojízdnou
techniku a zásah při zajištění dopravy vody z nově zrekonstruovaného rybníčku při požáru na dolním konci obce v letošním roce,
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•

•

•

•

•

členům spolku dobrovolných hasičů za pomoc při přestavbě stánku
ve stodole, při organizování společenských akcí a za pravidelnou pomoc při stavění vánočního stromku i adventním koncertu,
členům mysliveckého spolku za
pomoc při odchytu opuštěných
psů, za pořádání společenských
akcí a osvětu týkající se ochrany
přírody,
vilantickým maminkám, které jsou
velmi akční a pomáhají pravidelně
se soutěžemi na dětských dnech,
s mikulášskou besídkou, maškarním pro děti i s kurzy tvoření. Výzdobu obecního úřadu nám chválí
všichni návštěvníci.
všem, kteří pomáhali při návštěvě
komise, která v roce 2017 ohodnotila naši účast v soutěži Vesnice
roku Královéhradeckého kraje Bílou stuhou hejtmana za aktivní život v obci,
Společenství přátel Chotěborek za
pořádání hudebního léta,
aktivním dětem a jejich rodičům za
pomoc při pořízení workoutového
hřiště, které je často využíváno, i za
urovnání fotbalového hřiště v letošním roce,
obyvatelům bytového domu na
Chotěborkách, že přetrpěli nepořádek, prach i rámus při rekonstrukci dvou bytů a výměnu vstupních dveří do bytů,
nájemcům a návštěvníkům hřbitova za pochopení a trpělivost při
opravě hřbitovní zdi,
zaměstnancům obce, kteří se nad
rámec svých povinností starají
o obecní hrob. Ten obec dostala
darem a nechala ho opravit. Nalézá se v levé části uprostřed hřbi-

nad novým zateplením udělat rovnou
i novou střechu. Nesetkali jsme se však
s pochopením, takže opravu střechy za
cca 400 tis. Kč musíme odložit, protože
to již není ve finančních možnostech
obce.
Ale aby to nevypadalo všechno tak černě, je potřeba si uvědomit, že i přes nemalé finanční náklady máme teď v obci
nový vodovod a téměř novou mateřskou školu. Takže přece jen pozitivní výsledek.
Nakonec ještě k projektům musím připojit ty „menší“: S dotací 80 % z MŠMT
se podařilo vybudovat nové dětské hřiště na zahradě školky, které ale může
využívat i veřejnost. S dotací 100 % od
Státního pozemkového úřadu dochází
právě k rekonstrukci obecního rybníčku
a vybudování poldru nad obcí.
Také se podařilo 2x získat dotaci na dětský den, kdy jsme obdrželi od 12 tis. Kč,
respektive 20 tis. Kč. Dětský den je vůbec akce, které mne osobně nesmírně
těší. Nejen proto, že je vyhlášený jako
největší v okolí (běžně navštěvuje více
jak 450 dětí a dokonce i několik desítek
dětí z dětských domovů), ale především
proto, že na této akci spolupracuje celá
vesnice a další spousta lidí z okolí. A když
k tomu připočtu další akce jako je rozsvícení vánočního stromu, dny žen a mužů,
akce fotbalistů a hasičů, volejbalový turnaj a další, tak je vidět, že Libotov v poslední době žije.
A přesně o tom by podle mě měl život
na vesnici být. Ne o tom, kolik peněz se
proinvestovalo, kolik dotací se získalo
nebo co se ještě nepodařilo udělat, ale
o tom, že lidé – sousedé – jsou schopni
se sejít, spolupracovat, nezištně přijít na
brigádu vystěhovat školku, postavit garáž nebo udělat cokoliv jiného, co je právě v obecním zájmu potřeba a u toho
všeho se bavit.
Za to vše vám děkuji a věřte, že právě
tohle je to, co mi dává chuť a sílu pracovat na tom, aby byl Libotov pro nás
pro všechny čím dál lepším místem pro
život. A to určitě platí i pro ostatní zastupitele.
Mgr. Filip Kraus
starosta obce

•

•

•

•

•

•

•

•

tova. Prostý nápis „Vzpomínáme”
na pomníku se třpytí zlatem a pod
deskou se ukrývají urny, které byly
nalezeny odložené apod.
ženám, které pravidelně uklízejí
a zdobí kostel před obecními akcemi,
rodinám, které nám poskytly
strom k vánoční výzdobě (a až potom použily do kamen),
všem občanům, kteří vydrželi několik týdnů nepohodlí při opravách a budování obecních cest, ty
se nám tak budou lépe udržovat
v zimním období,
bratrům Borůvkovým a paní Hynkové s dcerami za pomoc při tvorbě knihy o Vilanticích, která byla
pokřtěna 29. září na obecní slavnosti při oslavách 100 let vzniku
republiky,
paní Urbanové za zapůjčení budovy bývalého hostince na Chotěborkách k pořádání výstavy Betlémů a podporu kulturního dění.
(doufám, že nám zapůjčí objekt
i k výstavě v letošním roce. :-) ),
paní farářce Holínské za zapůjčení
první části sbírky Betlémů i všem
ostatním majitelům rodinných
skvostů,
všem dalším, kteří pomáhají a na
které jsem o něco výše zapomněla,
zastupitelům, účetní a naší dlouholeté knihovnici za spolupráci.

Před nově zvoleným zastupitelstvem
stojí mnoho úkolů a rozhodnutí. Co
dál s bývalým obecním úřadem, co
s konírnou (pro neznalé místních
názvů: budova na dvoře u hostince),
aby jejich využití mělo smysl. Potřeba je i rekonstrukce střechy hasičské
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Kuks pomáhá

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

O letošních prázdninách se v Kuksu
tvořilo, šilo a vyrábělo. Pomoci chudým
dětem v rozvojových zemích se rozhodlo několik dětí i dospělých z obce, kdy
obecní úřad zajistil ušití tělíček podle
předlohy UNICEF, jež byly následně rozdány k dozdobení domů. Poté se zasílají
do UNICEF, kde každá panenka představuje skutečné dítě, které bude díky koupi panenky na jejich e-shopu naočkováno proti šesti hlavním smrtelným
dětským chorobám (spalničky, záškrt,
černý kašel, tetanus, tuberkulóza a dětská obrna). K panenkám se také vyplňují
„rodné listy“, kdy panenky získávají své
originální jméno a díky kterým přijde
odpověď, že panenka je v nové rodině.
Barbara Faltysová

Luštěte s Kuksem
V Kuksu se od roku 1992 pravidelně pořádají (tajenka), pořadatelem je řád svatého Huberta. Řád byl založen hrabětem Františkem Antonínem Šporkem 3. listopadu 1695. Letos připadá slavnost na sobotu 6. 10. 2018.
1. Slovní výraz pro písmeno „y“
1.
2. Násep
2.
3. Svazek papírů (listů)
3.
4. Stavba sloužící k modlitbám
4.
5. Povrchový důl
5.
6. Místo, kde se vaří, nebo
6.
se připravují jídla
7. Oděv zejména po koupeli
7.
8. Pokrývka hlavy
8.
9. Část hřídele, uložená v ložisku
9.
a umožňující otáčivý pohyb
10.
10. Materiál získaný odřezáním
11.
kůry dubu korkového
11. Dopravní stavba převádějící
12.
přes vodní tok
13.
12. Jednotka počtu
14.
13. Produkt včel
15.
14. Ženské jméno začínající na X
16.
(dlouhá varianta)
17.
15. Většinou jako místní (...) C:/ v počítači
16. Používáme ke stolování
18.
17. Sečná zbraň
19.
18. Sport s míčem
20.
19. Kyselý a žlutý plod.
21.
20. Oblečení na spaní
22.
21. Nejlepší přítel člověka
23.
22. Česky anglické slovo „flat“
23. Na čem se sedí

zbrojnice a druhá etapa oprav obecních cest.
31. 12. 2019 skončí udržitelnost projektu ,,Odbahnění velkého rybníka“,
to je desetileté období po kolaudaci,
ukončení akce a vyúčtování dotace,
kdy poskytovatel těchto financí (Státní fond životního prostředí) kontroluje a v pravidelných termínech se mu
odevzdává hlášení o tomto rybníku.
(Vypouští a napouští se například dle
schváleného manipulačního řádu, dle
stavu dna může být nařízeno i letnění,
máme povinné osazení druhů, velikostí i počtu ryb, každý měsíc odborník “s kulatým razítkem“ kontroluje
stav a průhlednost vody i stav celého
vodního díla.) Od 1. 1. 2020 se tedy
bude v obci rozhodovat o dalším užívání tohoto díla, které musí mít i nadále svého odborného hospodáře.
Další otázkou je, co dál s hostincem, ve
kterém jsme provedli renovaci podlahy v přísálí. Zda tam vzít zaměstnance
obce na pracovní úvazek (o této možnosti jsme také uvažovali), nebo pronájem. Odsouhlasena byla varianta
nabídnout objekt k pronájmu. Zájemci
o nájem by však chtěli od nás pořídit
například profi myčku a konvektomat.
Další možnost je pronajímat hostinec
na rodinné oslavy (o to je také velký
zájem).
Obec také požádala o zařazení do Plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje v novém plánovacím
období, bude tedy možnost začít plánovat a žádat o dotace i v této oblasti.
Dagmar Jarošová
starostka obce

Vilantická
čtyřka – turnaj
Na vilantickém hřišti se v sobotu
8. září sešlo deset volejbalových družstev. Za krásného podzimního počasí
se soutěžilo o poháry a ceny ve třetím
ročníku turnaje ,,Vilantická čtyřka.
V každém čtyřčlenném týmu musí být
minimálně jedna žena. V krásné, přátelské a sportovní atmosféře se tentokrát dařilo volejbalistům z Vilantic
– patří jim první a třetí místo. Na druhém místě skončilo družstvo s úžasným názvem „Jitrnice ze Studnice“. Při
závěrečném ceremoniálu se Petr Jaroš
za pořádající hasičský spolek loučil se
slovy:,,Tak se těšíme zase za rok, první
víkend v září‘‘.
Všichni sportující i diváci si po celý den
pochutnávali na dobrotách z udírny,
které připravoval pan Vlastimil Borůvka nejen pro sportovce, ale i pro ty,
kteří si přišli po sousedsku popovídat.

WWW.HUSTIRANKA.CZ

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

Kalendář akcí
24. 11. 2018 / před obecním úřadem
Rozsvícení vánočního stromu
Kulturní vystoupení, malé občerstvení pro zahřátí, rozsvícení stromu.

Během letních měsíců letošního roku
proběhly v Neznášově opravy dosluhujících chodníků. Opraven byl chodník v úseku od bytovky k autobusové
zastávce. Současně byla provedena
i výměna obrubníků a oprava vjezdů
na protilehlé straně krajské komunikace. Opraven byl také chodník od
křižovatky směrem do obce. Oba původní chodníky byly zrekonstruovány
včetně výměny obrubníků a odvodnění komunikace, jako nový povrch
byla použita zámková dlažba.
Další akcí bylo provedení odvodnění
části místní komunikace v Neznášově, kde byly osazeny nové obrubníky a kanalizační vpusti. V dotčených
vjezdech byly navíc doplněny štěrbinové vpusti, aby při větších deštích
nedocházelo k odtoku vody ze špatně
vyspádované místní komunikace na
soukromé pozemky. Původní příkop
byl zatrubněn a zasypán, což zároveň
zjednoduší práci při péči o zeleň. Uvedené opravy a úpravy byly financovány z obecního rozpočtu, a to z na-

spořených financí z uplynulých let,
v hodnotě cca 1,2 mil. Kč.
V letošním roce bude ještě provedena rekonstrukce chodníku v Rožnově,
v úseku od dětského hřiště až k potoku Jordán. Akce bude financována
z cca 80 % z dotace Státního fondu
dopravní infrastruktury ČR. Celkový
předpoklad nákladů na tuto rekonstrukci činí cca 1,6 mil. Kč. V případě
nutnosti provedení přípravy pro nové
uložení elektrických rozvodů ČEZ Distribuce a pro nové veřejné osvětlení
do tělesa chodníku bude o tyto práce
celková hodnota díla navýšena.
Na stavební úřad v Jaroměři byla
obcí Rožnov podána žádost o vydání
územního rozhodnutí na rekonstrukci veřejného osvětlení. Důvodem je
připravovaná rozsáhlá investice ČEZ
Distribuce na uložení veškerých rozvodů elektrické energie do země.
Tato investice se zatím týká pouze
části obce Rožnov.
Filip Andrejs, Zbyněk Procházka
Foto: Filip Andrejs

12. 1. 2019 / místní sokolovna
Myslivecký ples
Pořádá Myslivecké sdružení Dolina
Rožnov – Hustířany. K tanci hraje
skupina Dynamic (Opočno).
1. 2. 2019 / místní sokolovna
Hasičský ples
Pořádá SDH Rožnov. Hraje X-Band.
3. 3. 2019 / místní sokolovna
Dětský karneval
Pořádá SDH Rožnov. Hry a zábava
pro děti, drobná odměna za účast.
Aktuální přehled akcí včetně podrobnějších informací naleznete na:
www.obecroznov.cz/sport_kult.html.

O putovní pohár obce Rožnov

Ve čtvrtek 5. července 2018 uspořádal
SDH Rožnov na hřišti za sokolovnou již
29. ročník soutěže v požárním sportu.
V nádherném letním počasí poměřilo své umění celkem 24 družstev. Na
všechna družstva čekal požární útok
na nástřikové terče, pro dětská družstva byly navíc připraveny štafety dvojic a CTIF.
V mužské kategorii, kam se přihlásilo
celkem 10 družstev, byly nejúspěšnější Bílé Poličany, které dokončily v čase
24,82. Druhé místo obsadily Černožice, třetí byla Třebihošť. Domácí týmy
se umístily na 4. a 7. místě. Páté místo připadlo Habrům, kteří reprezentovali okres Havlíčkův Brod. Zbývající
zástupce Mikroregionu Hustířanka –
Lanžov – skončil devátý.
Do soutěže žen se přihlásila pouze
4 družstva. Nejlépe se dařilo děvčatům
ze Zvole (28,42). Na zbývajících příčkách skončily zástupkyně trutnovského okresu – 2. místo Lanžov, 3. místo
Žireč, 4. místo Hřibojedy.

Soutěž dětí se skládala ze třech výše
popsaných disciplín a konečné výsledky byly dány součtem umístění v těchto disciplínách. V kategorii přípravek
zvítězili domácí hasiči, druhé místo
braly Hřibojedy.
Vítězem v kategorii mladších dětí se
stala Žireč, která zvítězila ve štafetě
dvojic a požárním útoku. Druhé místo obsadily Hřibojedy a třetí se, i přes
dílčí vítězství ve štafetě CTIF, umístila
Třebihošť.
V kategorii starších dětí zvítězily Velichovky, když stejně jako vítěz mladší
kategorie ovládly štafetu dvojic a požární útok. Nejlepší čas ve štafetě CTIF
pomohl Vlčkovicím v Podkrkonoší
k druhému místu. Bronzový stupínek
obsadily domácí děti. Pětici startujících
doplnila družstva Třebihoště a Nových
Jiren (okres Praha – východ).
Více informací, ale i další činnosti naleznete na webu www.sdhroznov.cz.
Jan Pišta
Foto: Anna Haková

Nový znak a vlajka obce Hřibojedy

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

Koncem roku 2016 zadala obec Hřibojedy poptávku k možnosti zpracování historického znaku a vlajky
obce Hřibojedy.
Práce se ujal Mgr. Jan Tejkal, heraldik a vexilolog z heraldické a vexilologické kanceláře, která navrhuje
pro samosprávy v České republice
heraldické a vexilologické symboly
od roku 1994 a za tu dobu úspěšně připravila již více než 800 znaků a 800 vlajek pro obce, městyse,
města, městské části či kraje. Při vytváření nových obecních symbolů je
přitom nutno dbát především zásad
heraldické a vexilologické disciplíny
a dále respektovat těsný významový
vztah znaku a vlajky obce k lokalitě,
jíž mají reprezentovat. Jedná se o vytvoření dnešní srozumitelnosti symbolů a navázání na historické pečetní nebo razítkové symboly obce. Zde
bylo nutné skloubit podmínky sym-

Inzerce

bolů dvou historicky samostatných
obcí jako obce Hřibojedy (Siebojed
/ Řibojedy / Hřibojedy), tak i dříve
samostatné obce Hvězda (Stern /
Hvězda).
Návrh znaku obce se skládá z dvou
hlavních barev – zelené a modré.
Zelená barva představuje oblast
lesů a historických třešňových sadů
v obci Hřibojedy. Modrá barva symbolizuje vodní plochy – tři rybníky
(Hřibojedy a Malé Hřibojedy) a vodní nádrže obou bývalých mlýnů
v části Hvězda. Barvy jsou odděleny
stříbrným vlnitým břevnem, které
zdůrazňuje symboliku obou potoků
na území obce. Prvním je protékající Libotovský potok, který napájel
již dnes zaniklý rybník nad územím
obce Hvězda (současný rybník Naděje je nad tímto historickým rybníkem). Druhým je potůček pramenící nad obcí Hřibojedy, který spojuje

všechny části obce Hřibojedy, tak
i všechny tři rybníky a vlévá se v části Hvězda do Libotovského potoka, dále pak pokračuje přes Hvězdu směrem k Dubenci. Zde napájel
dnes již neexistující rybník Hvězda
před kostelem sv. Josefa v Dubenci.
Nahoře jsou umístěny dva hřiby přirozených barev, odkazující na účast
Hřibojedy (Velké Hřibojedy) a Malé
Hřibojedy, dole stříbrná šesticípá
hvězda zastupuje dříve samostatnou obec Hvězda.
Vlajka představuje doslovně opakování znaku – list tvoří vodorovné
pruhy – zelený, bílý a modrý v poměru 10:1:5 a vyobrazené dva hřiby
s šesticípou hvězdou.
Poslanecká sněmovna dne 3. května
2018 vybraný návrh schválila a slavnostní akt předání dekretu práva
užívat nový znak a vlajku obcí Hřibojedy z rukou předsedy Poslanecké

sněmovny Parlamentu ČR Ing. Radka Vondráčka do rukou starosty obce
Hřibojedy Ing. Mgr. Miloše Dohnálka
LL.M. proběhl dne 25. 6. 2018 v Praze na půdě Poslanecké sněmovny.
V červnu 2018 zadala obec Hřibojedy firmě Alerion, s. r. o., výrobu ručně vyšívané slavnostní vlajky a znaku, která bude reprezentovat obec
po další generace.
První adventní neděli dne 1. 12. 2018
při „Rozsvícení vánočního stromečku“ proběhne požehnání vlajky
a znaku paní farářkou Mgr. Eliškou
Zapletalovou z Velkého Vřešťova.
Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M.
starosta obce

Kalendář akcí
1. 12. 2018
Rozsvícení vánočního stromečku

Inzerce

PĚSTITELSKÉ CENTRUM DUBENEC

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

Moštárna a pasterizace
Sušárna ovoce a zeleniny
PRODEJ NAŠICH PRODUKŮ
ovocné mošty, sušená jablka,
hrušky, červená řepa

ODBORNÉ PORADENSTVÍ
A PRODEJ INDIVIDUÁLNÍCH
BRÝLOVÝCH ČOČEK
VYROBENÝCH PŘÍMO NA MÍRU

KONTAKT:
Dubenec č.p. 2 (budova pošty)
tel: 604 238 321,
e-mail: mostarna@dubenec.cz
www.dubenec.cz
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dioptrické brýle ● sluneční brýle ● kontaktní čočky
měření zraku ● opravy ● doplňkový prodej
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Proběhlé akce

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

Kalendář akcí
29. 9. 2018 / od 9:10 h do 9:35 h / u obecního úřadu
Svoz nebezpečného odpadu
Kontejner na bioodpad bude u obecního skladu umístěn až do doby, než opadá listí, nejméně však do konce října.

Obecní informace a investice

Splašené trubky
V sobotu 11. 8. 2018 se v Habřině konal 7. ročník závodu motocyklů JAWA
do 50 cm a vložených závodů minibike
a sidecar. A opět nám vyšlo super počasí. Prostě objednávka je objednávka.
Letošního závodu se zúčastnilo 79
jezdců v 9 kategoriích. Nejobsazenější
kategorií byla kategorie PIONÝR, ale
i v kategorii žen byla v letošním ročníku hojná účast.
Trochu napětí a vyšší rychlosti vnesly
jízdy speciálů a sidecar. Druhých jmenovaných jsme měli na startu pět dvojic a jejich závodní umění a odvaha je
neuvěřitelná podívaná pro všechny
přítomné diváky.
Všichni jezdci na závěr dostali účastnickou cenu a diplom a ti nejlepší samozřejmě poháry.
Jezdci i diváci si užívali bohatého občerstvení včetně prasátka na grilu a po
ukončení závodu plynule navazovala

taneční zábava až do brzkých ranních
hodin.
Radovan Šutriepka
Šipkařské družstvo Pivaři Habřina
Šipkařské družstvo Pivaři Habřina (ve
složení Ruda Runkas, Jirka Mertlík,
Zdeněk Vajsar, Vojtěch Erban, Pavel
Géring, Petr Podlezl a Josef Jiří) oslavilo
letošní soutěžní sezónu jako nejlepší
ve své historii.
Stalo se vítězem základní části EXTRALIGY Královéhradecký kraj Jih a v nadstavbové části Královéhradecký kraj Jih
+ Sever končí na 3. místě.
Na Mistrovství České republiky družstev v Králíkách u N. Bydžova v kategorii A vybojovalo fantastické 3. místo.
Patří jim dík za reprezentaci obce Habřina a našeho kraje KHK Jih.
Rudolf Runkas

28. 10. 2018 / od 11 h
Oslava 100. výročí vzniku republiky
11. 11. 2018 / od 11 h / Obecní hospoda
Svatomartinské husí hody
Tradiční akce, rezervace míst nutná.
V průběhu podzimu nabízí hospoda
tataráček, grilovaná žebra a grilované
pstruhy. Tyto dobroty je možné objednat kdykoliv po domluvě s paní hostinskou. Datum konání jednotlivých akcí
bude včas oznámeno na webových
stránkách obce, v obecní hospodě a na
facebookovém profilu hospody.
Obecní hospoda zajišťuje uspořádání
oslav, srazů, setkání apod., a to včetně
zajištění jídla a nápojů. Bližší informace
u paní hostinské na tel.: 774 864 070.
1. 12. 2018 / od 15 h / obecní úřad
Vánoční tvoření pro ženy
Výroba adventních věnců. Veškerý materiál bude zajištěn. Přihlášky do 20. listopadu na tel.: 725 862 068 (Hana Vránová).
16. 12. 2018 / od 16 h / kostel sv. Václava
na Chloumku
Adventní koncert
31. 12. 2018 / od 19 h / obecní hospoda
Silvestr v obecní hospodě
Živá hudba. Rezervace tel.: 774 864 070.

Mikrojesle
V červenci 2017 byly za pomoci projektu Ministerstva práce a sociálních
věcí (MPSV) v obci Habřina zřízeny mikrojesle pro podporu zaměstnanosti
rodičů. Nabízejí několikahodinové až
celodenní hlídání dětí profesionálními
pečujícími osobami. Péče je poskytována pro děti od ukončeného 6. měsíce
až do 4 let věku, od 6:30 do 15:30 h.
Momentálně jsou jesle plně obsazené.
Rodiče využívají našich služeb každodenně a dle reakcí dětí se všem v jesličkách líbí.
Děti chodí každý den na procházky po
vsi a do jejího okolí, během nichž se
seznamují se zvířátky, rostlinami, ale
i s lidmi, které potkáme. Ve třídě se učí
malovat všemi materiály, vyrábět jednoduché origami z papíru nebo tvořit
výrobky z přírodnin dle sezóny.
Hana Sehnoutková, Dagmar Rybová

dokumentací (chybí uložení do betonu,
přípojky jsou lajdácky namontovány,
zaházeny sutí, použití naprosto nevhodných armatur a spojovacího materiálu.
V několika případech je použita pouze
jedna domovní přípojka pro více než
jedno číslo popisné. Sekční ventily jsou
zalité pod asfaltovým povrchem apod.).
Obecní knihovna v Habřině na obecním úřadě má otevřeno každé úterý
od 18:00 do 20:00 hodin, po domluvě
i v jiný čas. Nabízí zapůjčení beletrie, povinné školní četby i odborné literatury.
Knihy jsou čtyřikrát ročně obměňovány
a doplňovány. Díky meziknihovním výpůjčkám zajistí knihovna nejen pro žáky
a studenty literaturu z vědecké knihovny a jiných velkých knihoven.
Vzhledem k plánované rekonstrukci
obecní hospody a prodejny potravin
(výměna oken, výloh, dveří, oprava podlah a zdí, rekonstrukce topení atd.) v období podzim 2018–zima 2019 dojde
k přerušení či úpravě provozu obou zařízení na nezbytně nutnou dobu. Obec
Habřina prosí zákazníky a návštěvníky
o pochopení.
V prostorách obecního úřadu poskytuje kvalifikovaná masérka regenerační
a rekondiční masáže. Pro více informací
a objednání se kontaktujte p. Pejchalovou na tel.: 774 864 070.

Kalendář akcí
Přelom září a října / 16:30 h / hřiště Rtyně
Turnaj v kopané „Svobodní a ženatí”

ZALOŇOV

Splašené trubky – závod kategorie Sidecar. Foto: Luděk Skořepa

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

slavnost

100 let

13. 10. 2018 / od 9 h
Hubertova jízda
Pořádá Spolek přátel koní. Večer bude
zakončen taneční zábavou, všichni občané jsou srdečně zváni.
První adventní neděle
Rozsvícení stromečku
Po rozsvícení se přesuneme do kostela, kde děti předvedou své vystoupení
a místní děvčata malý adventní koncert.
5. 12. 2018
Mikulášská besídka
Pořádá Český svaz žen. Hodinu a místo
upřesníme na výlepových místech.

Letní proběhlé akce v obci
Místní spolek sportovců pořádal ve
Rtyni tradiční turnaj „O Pohár starosty“. Turnaj proběhl skvěle, zúčastnilo
se 5 týmů. Domácí tým obsadil druhé
místo, stejně jako v loňském roce. Počasí se vydařilo, účast fanoušků byla
hojná.

republiky
28. 10. 2018

Druhý ročník tajného výletu, který se
konal 10. 7. 2018, pořádala paní Jana
Rukavičková. Vybrali jsme pro děti
plavbu parníkem v Hradci Králové.
Pro hojnou účast dětí jsme obsadili
dva parníky. Poté jsme navštívili tradičně Tongo, které děti tolik milují.

o be c H ab ř ina srde čně zve na os lavu 1 0 0 . výročí
vzni k u sam o statné h o če skos loven s kého s t át u
sp o j e no u se slavno stním o dha len ím pomn íku
od 11 h na návsi v Habřině

hudební vystoupení
přednáška historika
Mgr. Miloše Buroně o vzniku
republiky a životě v té době
odhalení pomníku
posvěcení pomníku
Mons. Mgr. Josefem Sochou,
papežským prelátem
položení věnce k pomníku
padlých na Chloumku

12–16 h v obecní hospodě

tradiční český oběd
obec
Habřina
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V srpnu proběhla schůzka s 1. náměstkem hejtmana Mgr. Martinem Červíčkem zodpovědným za oblast dopravy
a silničního hospodářství Královéhradeckého kraje ve věci havarijního stavu
křižovatky silnic III. třídy č. 2857 a 2858
v obci Habřina (tzv. „křižovatka u Müllerů“), která je ve vlastnictví kraje a která
přes opakované výzvy obce k její opravě
stále není zařazena do plánu oprav. Pan
náměstek přislíbil provedení nového
posouzení technického stavu křižovatky
a následnou opravu v rozsahu dle výsledku tohoto posouzení.
Obec Habřina zakoupila starší laminátovou nádrž na jednoosém podvozku o objemu cca 3 m3, která po její opravě a osazení kalovým benzínovým čerpadlem
slouží zaměstnancům obce k zalévání
nových výsadeb zeleně v obci, alejí švestek a dubové aleje na Chloumek a nové
zeleně u Biocentra. Obec tak ušetří prostředky za dosavadní nákup této služby.
Zalévání bude prováděno až do prvních
mrazů ve snaze snížit následky sucha
u nových výsadeb na minimum.
V současné době probíhá v obci oprava
a pasportizace veškerých vodovodních
přípojek, požárních hydrantů a sekčních
ventilů. Během opravy se ukazuje, že
zdaleka ne všechny přípojky byly vybudovány řádně v souladu s projektovou
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Novinky z obce
Realizace dětského hřiště v Zaloňově
bude dokončena na konci září. Ve Rtyni na hřišti jsou hrací prvky již namontovány.
Na rybník Rtyně byla podána žádost
o dotaci, která byla v současné době vypsána. Realizace by mohla být pravděpodobně uskutečněna na přelomu prosince a ledna. Územní plán by měl být
dokončen v první polovině roku 2019.
Vše se prodloužilo novým stavebním
zákonem.

Problém s kůrovcem postihl i naši
obec, s tímto problémem se potýkáme
díky nezodpovědnosti majitelů okolních lesů a hlavně díky velkému suchu.
Práce v lese probíhají neustále. Tři čtvrtiny smrků je napadeno, přes polovinu
smrků je již pokáceno. Je nutná nová
výsadba.
Začal nový školní rok, všem dětem přejeme mnoho úspěchů ve škole a rodičům pevné nervy. Z naší obce letos poprvé usedly do školních lavic čtyři děti.
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II. ročník Her bez hranic

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

TJ VELICHOVKY
Pořádá

Nábor malých fotbalistů
(fotbalistek), narození
v letech 2004–2012.
Trénuje se 2x týdně (září – říjen, duben
– červen), vždy 2x týdně (17:00-18:30)
na fotbalovém hřišti Na Třešňovce ve
Velichovkách. Nábor probíhá
celoročně.

Dne 25. 8. 2018 v 10:00 h proběhl II.
ročník sportovní akce určené pro děti
s názvem HRY BEZ HRANIC, které se
konaly v Hustířanech v areálu Pohostinství ve Mlýně.
HER BEZ HRANIC se zúčastnilo celkem
37 dětí. Letošní rok měly děti od 2 do
6 let nachystanou trať dlouhou 1,5 km
a překonávaly celkem 15 překážek.
Starší děti ve věku od 7 do 15 let překonávaly 22 překážek rozložených
v trati dlouhé 3 km. Mezi nejzajímavější překážky patřily běh po kladině,
brodění potokem a dále čtyři metry
dlouhá skluzavka zakončená bahnitým jezírkem.
Nejrychlejším závodníkem v mladší
kategorii se stal David Míl a ve starší
kategorii Patrik Chlíbek.
Hlavní dík patří sponzorům akce, kterými byli: K. V. Kovovýroba, VR PLAST,

Úspěchy hasičů v Hustířanech
Mladí hasiči z Hustířan sklízejí první
úspěchy! Zimní příprava se vyplatila.
Na jaře 2018 děti startovaly na ZPV
v Rožnově, kde v kategorii přípravka
(děti do 6 let) vybojovaly nádherné 2.
místo. V kategorii mladších žáků se v
mnohem větší konkurenci umístily na
6. místě. Další úspěch na sebe nenechal dlouho čekat: na „braňáku“ v Nahořanech opět družstvo přípravky získalo medaile, a to za 3. místo.

Rovněž uvítáme dobrovolníky, kteří
by chtěli pomoci s trénováním.

Tel.: +420 774 554 619
www.tjvelichovky.cz

Zprávy z OÚ

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

Kalendář akcí
27. 10. 2018 / Muzikál Sugar
MS ČČK Hořenice pořádá zájezd.
Drakiáda / Mikulášská nadílka
Rozsvícení vánočního stromečku
Datum akcí bude ještě upřesněn
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Autoservis Hanuš, manželé Bedlekovi, Pekárna Choustníkovo Hradiště,
M. Rudelová a Cyklooáza Na scestí.
Tímto bych ráda poděkovala za spolupráci při závodu, který podpořili SDH
Hustířany a obec Velichovky, manželé
Karlovi a manželé Spěšní. Do této akce
bylo zapojeno i mnoho dobrovolníků,
kteří zajišťovali hladký průběh závodu,
tj.: J. Tulak, manželé Bedlekovi, J. Vlasák, M. Novotná, S. Kučera, manželé Špreňarovi, T. Mílová, Š. Dyrcová,
manželé Andrejsovi, J. Trojan, M. Černohlávek, E. Koláčná, M. a K. Tulakovi, manželé Hojní, manželé Holínský,
P. Holínský, P. a V. Andrejsovi, M. Barstschová, R. Kadlec, N. a M. Volfovi.
Jako organizátorka akce děkuji všem
za pomoc a těším se na další ročník
HER BEZ HRANIC.
Jana Tulaková

Změna užívání stavby „Jednotná
kanalizace Hořenice“
Změna v užívání kanalizace spočívá
ve změně staré stávající jednotné kanalizace ve vlastnictví obce Hořenice
nově na kanalizaci dešťovou, kterou
budou odváděny pouze vody dešťové. Stávající jednotná kanalizace Hořenice v k.ú. Hořenice sloužila k odvádění dešťových a splaškových vod
do bezejmenné vodoteče zaústěné
do Labe. Změna je odůvodněna vybudováním nové splaškové kanalizace v obci napojené na ČOV Jaroměř.
Odpadní vody z téměř všech nemovitostí jsou již přepojeny na novou
kanalizaci.
Zhodnocení uplynulého volebního
období 2014–2018
Ve výše zmiňovaném období jsme
byli nuceni omezit výdaje na investice, a to z důvodu splácení úvěru na
kanalizaci a vodovod, který jsme dokončili roku 2013. Stále nad námi visí
vratka části dotace z této akce, takže
jsme se snažili dělat opravdu jen ty
nejnutnější akce – vyasfaltování cest

V průběhu roku jsme se vydali na soutěže např. do Nízké Srbské a Bohdašína, kde děti poznávaly nové soutěžní
disciplíny, jako štafetu dvojic, štafetu
4x60 m a hlavně tu nejdůležitější –
požární útok. V těchto disciplínách se
teprve zlepšujeme a věřím, že následující rok bude pro Hustířanské soptíky zase o něco úspěšnější. V průběhu
prázdnin se děti sešly na posvícení
v Hustířanech, kde převedly požární
útok s novými hadicemi a dalším materiálem. Za zmínku stojí také požární
útok místních žen a mužů, kteří svým
dechberoucím výkonem podpořili děti
v další činnosti.
Podzim pro nás začne na hrách v Žernově a dále ZPV v Mezilesí. Už se moc
těšíme na další úspěchy a hlavně zkušenosti, které v další sezóně získáme!
Pavla Špreňarová
vedoucí kolektivu

v bývalé továrně, cestu za Kačičákem. Dále jsme investovali do chodníku a oplocení za železničním přejezdem, kde se při záplavách sesunul
svah. Zmodernizovali jsme o pár herních prvků dětské hřiště. Další výdaje
byly na údržbu zeleně a chod obce.
Na další roky 2018–2022 máme
rozjednány tyto akce
• Obnova zeleně okolo rybníčku
a jeho vyčištění, osázení stráně
keři tak, aby byla stráň co nejméně na údržbu sekáním.
• Zachování přechodu pro chodce
na silnici I/37 před obchodem,
který má být v příštím roce při
opravě silnice zrušen. Nedovedeme si představit situaci, jaká
by nastala tímto zrušením, vždyť
se tam nedá přejít ani teď, a to je
přechod označen. Toto zachování a modernizace přechodu bude
v plné režii obce.
• Výstavba chodníku podél silnice
I/37 k obecnímu úřadu.
• A jak už jsme jednou psali, počítáme s vyasfaltováním Pěšinky, a to
až k rybníčku. Tímto by to už byla
skoro poslední cesta, která nám
v Hořenicích chybí dokončit.

PODZIM 2018

SDH Velichovky
Mladí hasiči ve Velichovkách se pravidelně schází každý čtvrtek a většinu
času tráví přípravou na hru Plamen.
V našem okrese děti bojují především
O pohár starosty OSH, Pohár odborné
rady mládeže a Hodnocení aktivity kolektivů, které jsou zahrnuty do celoroční
činnosti. V loňském roce se děti umístily
na 4. místě v Poháru odborné rady mládeže, na 1. místě v Hodnocení aktivity
a celkově pak na 2. místě O pohár starosty OSH.
V letošním roce se dětem opět daří
a průběžně se drží na 2. místě v Poháru odborné rady mládeže, na 1. místě
Hodnocení aktivity a v Poháru starosty OSH Náchod jsou zatím na 1. místě.
Rozhodnou však ještě závody, které se
uskuteční v podzimních měsících.
Děti postoupily z našeho obvodu i na
Okresní kolo Hry Plamen, které se konalo v květnu na ZŠ Plhov a odvezly si
z Plhova 9. místo. I přesto někteří vybojovaly poháry v běhu na 60 metrů – Míla
Kukal si doběhl pro stříbrnou medaili
stejně jako Lucka Karlová v mladší kategorii.
První víkend v červnu byl věnovaný soutěži dorostu a dospělých v Náchodě
na nově zrekonstruovaném stadionu
Hamra. V kategorii mladší dorostenci si
pro zlaté medaile a reprezentaci na krajském kole doběhl Aleš Stradiot a Dája
Karlová. V soutěži dospělých zabojovalo i družstvo žen, které se umístilo také
na první příčce. Tímto bych všem našim
účastníkům soutěže chtěla poděkovat
za skvělou reprezentaci našeho SDH.
Krajské kolo dorostu bylo letos pořádané také v okrese Náchod na Hamrech,
Dája Karlová se umístila celkově na
4. místě a Aleš Stradiot ve své kategorii zvítězil a odjel nás reprezentovat
3.–5. 7. do Plzně na mistrovství požárního sportu v kategorii dorostu. Tam se
sice umístil na 14. příčce, ale nasbíral
cenné zkušenosti do příštích let a tato
reprezentace je pro naše SDH obrovským přínosem.

těži jednotlivců se umístila na prvním
místě Lucka Karlová a na druhém místě
Danda Stradiot.
Poslední červnová soutěž byla věnována běhu na 60 metrů na Bezděkovském
hřišti, kde si družstvo mladších doběhlo
pro bramborové místo a družstvo starších opět dosáhlo na stříbrné medaile.
Byly zde vyhodnoceny i nejlepší časy
v každé kategorii, kde se umístil Míla Kukal 1. místo mladší chlapci, Aleš Stradiot
1. místo starší chlapci a Lucka Sršňová
2. místo v kategorii dorostenky.
Děti se každoročně zúčastňují i výtvarné a literární soutěže „Požární ochrana
očima dětí a mládeže“, holky Karlovy se
v letošním roce probojovaly nejen do
okresního kola, ale obě vyhrály i v kole
krajském. Lucce se podařilo se svojí básničkou umístit v republikovém kole, kde
se umístila na krásném 3. místě a toto
ocenění si převzala v Centru hasičského
hnutí na zámku v Přibyslavi.

Děti se v červnu zúčastnily i soutěže
v Bohuslavicích v požárním útoku, kde
se naše malá mrňata umístila na 8. místě a starší děti na místě druhém. V sou-

Ukončení sezóny, školního roku a zahájení prázdnin jsme letos pojali s grácií
a vydali jsme se na cestu do Krkonoš,
kde jsme si pronajali chatu na celý víkend v Horní Malé Úpě. Zahráli jsme si
spoustu her, vystoupili na Sněžku, absolvovali stezku odvahy, protančili diskotéku, užili si kino a náš víkend ukončili
výletem do zoo ve Dvoře Králové n. L.
Na poslední soutěž děti vyrazily do sousedního Rožnova, kde si v požárním
útoku a štafetách vedly bravurně a vybojovaly zlato.
Děti se během roku účastní i různých
brigád, které musí odpracovat po ukončení sezóny – umyly auto a uklidily garáž. Během roku uklízely hasičárnu
a pomáhaly na akcích pořádaných SDH.
Tímto bych chtěla poděkovat za odpracované brigádnické hodiny nejen našim
dětem, ale i rodičům a ostatním členům
sboru, kteří se zapojili 8. 5. na Misi Velichovky. Výtěžek z této akce putoval právě na překážky, materiál a výlet dětem.
Děkuji i všem, kteří pomohli s organizací
a zajištěním soutěže VČHL 14. 7. 2018.
Petra Němečková
vedoucí MH Velichovky

Oprava autobusové čekárny
Po delší době proběhla oprava místní
autobusové zastávky. Opravena byla
poničená omítka, zazdění okének
a v poslední fázi fasádní nátěr.
Stanislav Šnábl

Posvícenské posezení
Dne 25. 8. 2018 pořádala MS ČČK Hořenice spolu s pohostinstvím U Svobodů, Posvícenské posezení. K pohoštění
byla pro návštěvníky připravená kýta,
jehněčí a posvícenské koláčky.

Proběhlé akce
Dne 23. 6. 2018 se uskutečnil výlet do
Fajnparku u Chlumce nad Cidlinou.
Výletu se zúčastnilo 48 lidiček. Pořadatel – Sokol a OÚ Hořenice.

Tajný výlet
Sokol pořádal dne 8. 9. 2018 výlet, který se nakonec konal na starém koupališti v Jaroměři. Zde bylo pro děti přichystáno občerstvení a hry.
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Zhodnocení uplynulého
volebního období
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
1. 12. 2018 / od 15:00 h / sál hostince
„U Střelce“
Vázání adventních věnců
Společné posezení s vázáním adventních věnců. Na místě bude možné
zakoupit základ na věnec, bodce na
svíčky, svíčky, vázací drát a drobné přízdoby. Chvojí bude zajištěno. Termín
pro nahlášení zájemců je 29. 11. 2018.
Další informace budou zveřejněny na
webových stránkách obce.
2. 12. 2018 / od 17:00 h / před obecním
úřadem
Rozsvěcení vánočního stromku
2. račické rozsvěcení vánočního stromku. Pojďme si společně zazpívat koledy
a užít si atmosféru adventního času.
8. 12. 2018 / 16:00 h / Sál hostince
„U Střelce“
Mikulášská nadílka
Zveme všechny děti, rodiče a prarodiče na mikulášskou nadílku, kde se kromě mikuláše, anděla a čertů můžete
těšit i na peklo přímo v sále.
15. 12. 2018 / 14:00 h registrace, 14:30 h
začátek / Sál hostince „U Střelce“
Turnaj ve hře „Člověče, nezlo se!“
13. ročník turnaje, který je určený pro
všechny věkové kategorie.

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

Blíží se nám konec volebního období
2014–2018 a tímto bychom vás chtěli seznámit s tím, co hlavního se v naší
obci v těchto letech dělo a změnilo.
Infrastruktura
Největší investice v uplynulých čtyřech
letech obec vynaložila do rekonstrukce
místních komunikací, kdy se podařilo
zrealizovat projekty na opravu silnice
ke sportovišti, komunikací a ploch kolem obecního úřadu. Poslední akcí, která bude dokončena v letošním roce, je
rekonstrukce komunikace ke starému
nádraží spojená se zatrubněním příkopu podél této komunikace. Tyto opravy
obec financovala jak z vlastních zdrojů,
tak ze získaných dotací Královéhradeckého kraje a Ministerstva pro místní rozvoj. V souvislosti s opravou komunikací
došlo také k vybudování zpevněných
ploch pro kontejnery na tříděný odpad.
Kultura
Co se týče kulturních záležitostí v minulých letech, tak jsme rádi, že se nám daří
dále pořádat spoustu akcí nejen pro
naše občany. Na těchto akcích nemá
podíl jen obec, ale také místní spolky –
Sbor dobrovolných hasičů Račice nad
Trotinou a TJ Sokol Račice nad Trotinou.
Jedná se hlavně o tyto akce – Šipkový
turnaj, Hasičský ples, Dětský maškarní bál, Turnaj ve stolním tenise, Dětský
den, Volejbalový turnaj, Hasičská soutěž,
Sousedské posezení, Vázání adventních
věnců, Rozsvěcení vánočního stromku,
Mikulášská nadílka, Turnaj ve hře „Člověče, nezlob se!“ a další. Pevně věřím, že
se tyto akce budou pořádat i v dalších
letech. Pořádání těchto akcí se ovšem
také neobejde bez pořádného zázemí.
V minulých letech došlo k dalšímu vylepšení areálu u sportoviště, kdy se vybudoval zastřešený gril s udírnou a pořídily
se nové toalety. Svépomocí také došlo
k obnově povrchu víceúčelového sportoviště. Dalším zázemím pro pořádání
kulturních a sportovních akcí je místní
hostinec „U Střelce“. Zde došlo k nákupu nových stolů a židlí. Proměnou prošly i stoly na sále a vchod do sálu zdobí
nové dveře. U hostince během měsíce
září vyroste nové dětské hřiště, které
nahradí to staré a nevyhovující.

Lesy
Po celé uplynulé období se také potýkáme s kůrovcovou kalamitou v obecních
lesích. Už nyní je jasné, že v nejbližší
době nezůstane v lesích žádný smrk. Samozřejmě jen nekácíme, ale vysazujeme i stromy nové. Nejvíce výsadby proběhlo loni na podzim a letos na jaře, kdy
se vysázelo tisíce dubů ve dvou velkých
oplocenkách. Tímto bych chtěl opět
poděkovat spoustě dobrovolníků, kteří
nám pomáhali nejen s výsadbou, ale i s
vyžínáním starších oplocenek. Bez nich
by to bylo o dost složitější a finančně náročnější. V nové výsadbě bude potřeba
pokračovat i v letech dalších.

přelom září a října / Zaloňov / Turnaj
v kopané „Svobodní a ženatí”

1. 12. 2018 / Hřibojedy
Rozsvícení vánočního stromečku

13. 10. 2018 / Heřmanice / Alpastřelby

1. 12. 2018 / Lužany
Tvorba adventních věnců

13. 10. 2018 / Heřmanice
Vítání občánků
13. 10. 2018 / Kuks / Tajemný Kuks
13. 10. 2018 / Zaloňov
Hubertova jízda
20. 10. 2018 / Dubenec
Papír v Dubenci 2018

1. 12. 2018 / Litíč
Mikulášské odpoledne
1. 12. 2018 / Račice n. T.
Vázání adventních věnců
2. 12. 2018 / Dubenec
Rozsvěcení vánočního stromečku

20. 10. 2018 / Litíč
Výsadba STROMU SVOBODY

Nové topení v budově obecního úřadu
Obecní úřad byl doposud vytápěn plynovými přímotopy v jednotlivých místnostech, které postupně dosluhovaly
a nebyla za ně adekvátní náhrada. Nyní
je v celém přízemí ústřední topení napojené na kondenzační kotel s možností rozšíření i do patra. Stejný problém je
i v hostinci, kde bude také nutná rekonstrukce topení.

27. 10. 2018 / Hořenice
Muzikál Sugar

2. 12. 2018 / Račice n. T.
Rozsvěcení vánočního stromku

27. 10. 2018 / Kuks / Strom svobody

5. 12. 2018 / Lanžov
Mikuláš, čert a anděl s nadílkou

Komunální technika
Také komunální technika, která slouží k péči o zeleň a údržbu obce, prošla
obměnou. Byl pořízen zahradní traktor
Kubota, který značně zjednodušil sekání obecních ploch. Dále byl pořízen malotraktor TERRA, který usnadní přesun
nářadí a materiálu. Starší pohonná jednotka Dakr byla vybavena zametacím
kartáčem.

10. 11. 2018 / Litíč
Tradiční setkání seniorů z Litíče
a Nouzova

Obnova katastrálního operátu
Po komplexních pozemkových úpravách
a digitalizaci map již od roku 2016 probíhá obnova katastrálního operátu novým
mapováním. Nyní již probíhá zaměřování vyšetřených hranic. Kompletní dokončení nás snad čeká v příštím roce.
Samozřejmě se v minulých letech událo
mnohem více věcí, které jsou více nebo
méně viditelné.
Za zastupitelstvo obce 2014–2018 děkujeme občanům za podporu, pomoc
a ochotu spolupodílet se na chodu,
údržbě a zvelebování naší obce.
Milan Slovák
starosta

Kalendář akcí

Novinky z obce

10. 11. 2018 / 20:00 h / Obecní dům
Svatomartinské posezení
I letos obec připravuje posezení v místním obecním domě, při kterém bude
podáváno svatomartinské menu a budete si moci zatančit při živé hudbě.

Léto uteklo jako voda, ale v naší obci se
stále pracovalo. Rovněž se také připravují aktivity do konce roku, nechte se
proto inspirovat pozvánkou na kulturní
akce. Obecní zastupitelstvo přeje krásnou a snad i vydařenou houbařskou
sezónu!

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

Rozsvěcení vánočního stromku a Mikulášská. Zdroj: V. Andrle

začátek prosince / před Obecním úřadem
Rozsvěcení vánočního stromku
a Mikulášská
Návštěvníci se mohou těšit na Mikuláše, anděla a čerta a spolu s nimi společně rozsvítit vánoční stromek. Pro
občany Lužan bude rovněž připraveno
malé pohoštění a něco málo na zahřátí v obecním domě. Přijďte si s námi
vychutnat vánoční atmosféru!

OÚ Lužany. Zdroj: V. Andrle

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
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2. 12. 2018 / Heřmanice
Rozsvícení stromečku s mikulášskou nadílkou pro děti

1. 12. 2018 / 13:00 h / Obecní dům
Tvorba adventních věnců
Zveme vás na již tradiční společnou
tvorbu vánočních adventních věnců.
Přijďte si vychutnat příjemnou vánoční
atmosféru a při té příležitosti si vyrobit vlastní adventní věnec! K dotvoření
atmosféry bude k dispozici něco na zahřátí a drobné občerstvení.

ZPRAVODAJ
MIKROREGIONU
HUSTÍŘANKA

KALENDÁŘ AKCÍ

Střecha na obecním úřadě opravena
V letních měsících proběhla oprava
střechy na obecním úřadě. Stávající
krytina byla již v katastrofálním stavu,
proto se obecní zastupitelstvo rozhodlo
nechat ji nahradit za novou krytinu. Tou
jsou střešní pásy typu RDI 3D v podobě
šindelí. Jde o moderní technologii, kdy
je zkombinována lehkost krytiny s praktičností – systém instalace zabraňuje zafoukání sněhu a deště pod krytinu.

28. 10. 2018 / Habřina / Oslava
100. výročí vzniku republiky
10. 11. 2018 / Lužany
Svatomartinské posezení

5. 12. 2018 / Zaloňov
Mikulášská besídka
8. 12. 2018 / Račice n. T.
Mikulášská nadílka
9. 12. 2018 / Lanžov
Adventní koncert

11. 11. 2018 / Habřina
Svatomartinské husí hody

15. 12. 2018 / Kuks
Česká mše vánoční

17.–18. a 24.–25. 11. 2018 / Kuks
Vánoční trhy

15. 12. 2018 / Račice n. T.
Turnaj v deskové hře „Člověče,
nezlo se!“

24. 11. 2018 / Rožnov
Rozsvícení vánočního stromu
První adventní neděle / Zaloňov
Rozsvícení stromečku
začátek prosince / Lužany
Rozsvěcení vánočního stromku
a Mikulášská
1. 12. 2018 / Dubenec
Mikulášská besídka
1. 12. 2018 / Habřina
Vánoční tvoření pro ženy

16. 12. 2018 / Habřina
Adventní koncert
24. 12. 2018 / Litíč
Půlnoční v kostele
31. 12. 2018 / Habřina
Silvestr v obecní hospodě
12. 1. 2019 / Rožnov / Myslivecký ples
1. 2. 2019 / Rožnov / Hasičský ples
3. 3. 2019 / Rožnov / Dětský karneval

Podrobnosti naleznete u každé obce

Volby do obecního zastupitelstva
Ve dnech 5.–6. 10. 2018 proběhnou volby do obecních zastupitelstev. Termín
těchto voleb bude spojen s volbami
do Senátu, kdy obec Lužany spadá do
volebního obvodu č. 47 se sídlem v Náchodě. Za obec Lužany budou k dispozici 2 kandidátní strany.
Získaná dotace na ÚP Lužany
Obec Lužany podala 2 žádosti o dotaci na zpracování územního plánu
(ÚP). Obě podané žádosti o dotaci byly
úspěšné. Obec tedy získá účelovou investiční dotaci od Královéhradeckého

kraje z programu Podpora pořízení
územních plánů zpracovaných v souladu s metodikou MINIS a dále od Ministerstva pro místní rozvoj v programu
Podpora územně plánovacích činností
obcí. Předpokládané datum schválení
nového ÚP je 31. 5. 2019.
Malovaná mapa Královéhradecka
Malovaná mapa je vyhotovena a bude
osazena na připravovanou informační
tabuli, která bude umístěna v prostoru
autobusové čekárny. Přejeme všem turistům pěkné počtení!
K. Stannerová
za obecní úřad

Inzerce: tel.: 602 308 878 (Sekyrková)
Periodicita: čtvrtletník
Náklad: 2100 výtisků
Registrace: MK ČR E 22949

Redakce a sazba
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