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Hřibojedy:
Vzácná návštěva u hasičů

EDITORIAL

Proběhlé akce

Vážení spoluobčané,
nejprve mi dovolte popřát vám
mnoho štěstí a zdraví v nadcházejícím roce 2020. Doufám, že se
vám lednová pranostika „Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu,“ zdaleka vyhne.
V mikroregionu Hustířanka nás
letos čeká ukončení projektu profesionalizace a tvorby strategických plánů. Během tří let se podařil velký kus práce v segmentu
vzdělávání, ať již účetních, starostů a místostarostů, tak i zastupitelů obci. Podařilo se do všech obcí
zavést mapový program Gramis,
který je on-line propojen s katastrálním úřadem a obsahuje mnoho užitečných funkcí pro správu
majetku obce. Je dokončeno více
jak 2/3 strategických rozvojových
plánů obcí a další jsou těsně před
dokončením a schválením zastupitelstvy obcí. Dle mého názoru
se nám podařilo realizovat účelný a smysluplný projekt, který byl
z 90 % dotován z prostředků EU.
V roce 2020 nás čeká zásadní rozhodnutí o odpadovém hospodářství. V návaznosti na nový zákon
o odpadech, který do konce roku
2030 zakáže skládkování, bude
nutné maximální třídění druhotných surovin a minimální svoz
neupotřebitelného odpadu určeného pro spalovny. Bude nutné
vyjednat s poskytovatelem svozových služeb co nejlepší ceny,
anebo vymyslet nový systém soustřeďování vytříděných surovin
v rámci mikroregionu a jeho další
prodej.
Jaroslav Huňat
předseda DSO

Zájezd do Vídně
V sobotu 23. 11. 2019 se uskutečnil
zájezd na předvánoční trhy do Vídně.
O zájezd byl velký zájem a nakonec
vyrazilo 56 lidí. Odjezd z obce proběhl
v 6:00 h ráno. Po zastávce v Mikulově
jsme dorazili na místo kolem jedenácté
hodiny. Stanoviště autobusu pro nástup i výstup bylo u Prátru, takže kdo
chtěl, mohl se povozit na obřím kole.
Program ve Vídni byl volný a každý se
vydal, kam chtěl. V centru Vídně se nachází spousta různých vánočních trhů,
které měli účastníci zájezdu vyobrazené na mapě města. Asi největší a nejrozzářenější z trhů se nacházel na Radničním náměstí. Sraz k odjezdu zpět
domů byl stanoven na 19:00 h. Stanovený čas všichni dodrželi a naštěstí nikdo nescházel a nemuseli jsme nikoho
hledat. Zpět do obce autobus dorazil
okolo půlnoci. Zájezd se líbil, tak uvidíme, kam se vydáme letos.

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
14. 2. 2020 / 20:00 h / sál hostince
„U Střelce“ / Hasičský ples
22. 2. 2020 / 14:00 h / sál hostince
„U Střelce“ / Dětský maškarní bál
14. 3. 2020 / 14:00 h / sál hostince
„U Střelce“ / Turnaj ve stolním tenise
TJ Sokol Račice nad Trotinou vás zve
na tradiční jarní turnaj ve stolním tenise všech věkových kategorií.

Úřední hodiny
St: 9:00–11:00 h, 15:00–17:00 h

WWW.HUSTIRANKA.CZ

připraven svařák a pro děti čaj, nechybělo ani cukroví. Místní děti s doprovodem zazpívaly vánoční koledy a spousta přihlížejících je odměnila potleskem.
Všechny děti si navíc domů odnesly adventní kalendáře. Tento rok se sejdeme
opět u stromečku, který zase o kousek
povyroste.
Mikulášská nadílka
První prosincovou sobotu u nás opět
bylo peklo! Tradiční mikulášská nadílka
se letos konala 7. prosince 2019. Sál byl
opět naplněn téměř do posledního místa. Děti si nejprve zasoutěžily v různých
disciplínách a poté už přišel na řadu Mikuláš, anděl a čert. Po přivítání Mikuláše
se ovšem roztáhla opona a z pekla se vyřítilo několik dalších čertů. Když Lucifer
čerty uklidnil, došlo k předávání balíčků dětem. Děti asi byly hodné, protože
v pekle žádné neskončilo – i když pár to
mělo tak tak na hraně. Uvidíme letos…
Turnaj ve hře „Člověče, nezlob se!“
V sobotu 14. prosince 2019 jsme se již
po čtrnácté sešli v předvánočním čase k
turnaji ve hře „Člověče, nezlob se!“. Letos se do bojů s figurkami zapojilo 44
lidí všech věkových kategorií. Po čtyřech
kolech po 30 minutách turnaj vyvrcholil finálovým soubojem, ze kterého vyšla vítězně Michaela Staffová. Na druhém místě se umístil Milan Slovák st.,
na třetím místě Michal Hušek a čtvrtým
v pořadí ve finále byla Daniela Frýdová.
Budeme se těšit na setkání u příštího
ročníku!

18. 4. 2020 / 18:00 h / sál hostince
„U Střelce“ / Posezení s Hradeckou
cimbálovou muzikou
Již potřetí se rozezní cimbálová muzika. Zveme všechny k poslechu.
30. 5. 2020 / 14:00 h / areál hostince
„U Střelce“ / Dětský den
Pro děti budou nachystány různé disciplíny a spousta cen za jejich plnění.

Rozsvěcení vánočního stromku
Již po třetí jsme se sešli k rozsvěcení našeho malého vánočního stromku, a to
v neděli 1. prosince 2019. K zahřátí byl

Milan Slovák

Ve stejný den v odpoledních hodinách
proběhlo setkání seniorů. Kulturní program si pro ně přichystaly Anežka Horáková, Štěpánka Pečenková a Anna Mužíková. Milým zpestřením byla i prohlídka
starých fotografií a dalších historických
materiálů z Litíče a Nouzova, které obec
získala začátkem roku. V pondělí 25. 11.
jsem se za doprovodu místostarostky
Kateřiny Kolářové zúčastnila slavnostního předání dekretu o udělení obecních
symbolů. Z rukou předsedy Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR pana Romana
Vondráčka jsem převzala dekret o udě-

lení obecního znaku a vlajky obce Litíč.
V sobotu 30. listopadu proběhly Mikulášské tvořivé dílny pro děti i dospělé, které
navštívil Mikuláš, anděl i čert a předal dětem nadílku. Večer pokračoval slavnostním rozsvícením vánočního stromečku
a obecního betlému na návsi před OÚ.
Do betléma nově přibyla betlémská
hvězda. Slavnost, kterou moderoval člen
zastupitelstva Honza Sklenář, pokračovala hudebním vystoupením „mini PSO“
a představením nových obecních symbolů. Občanům byla také poprvé ukázána nová vlajka, kterou nám požehnal
P. Andrzej Deniziak, MSF z Římskokatolické farnosti – děkanství Dvůr Králové n. L.
Novinkou 1. adventního víkendu bylo
rozsvícení stromečku v Nouzově.
V předvánočním čase děti z Litíče nacvičovaly pod vedením Pavly Davidové vystoupení na naši „Tradiční PŮLNOČNÍ“

4. 4. 2020 / od 13:00 do 16:00 h / zasedací
místnost OÚ
Velikonoční dílny pro děti a dospělé
aneb tvořit se dá v každém věku

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
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Zaloňov:
Běh Zaloňovská desítka 2020

Vázání adventních věnců
V sobotu před první adventní nedělí
proběhlo již poněkolikáté posezení s vázáním adventních věnců. Sál provoněla
vůně jehličí a o zajímavé výtvory nebyla
nouze. Jako pokaždé bylo na místě možné zakoupit základy na věnce, svíčky
a různé zdobení.

Kalendář akcí

LITÍČ

strana

30. 4. 2020 / od 16:30 h
Stavění májky a pálení čarodejnic

Proběhlé akce
Konec roku 2019 byl bohatý na kulturní
dění v obci.
V sobotu 9. listopadu se konalo již druhé
vítání občánků. V zasedací místnosti OÚ
jsme přivítali dva nové občánky Litíče:
Zoe Davidovou a Matyáše Erbana. Přejeme jim do života hodně štěstí a zdraví.
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Mediální partneři Zpravodaje

Informace na správném místě

v kostele v Litíči. Jejich „Příběh o svíčkách
na adventním věnci“ byl moc hezký. Do
nazdobeného kostela se scházíme každý
rok na Štědrý den po desáté večer, abychom zhlédli vystoupení dětí, zazpívali si
vánoční koledy a popřáli si se sousedy
vše dobré do nadcházejícího roku.
První lednový víkend roku 2020 proběhla
Tříkrálová sbírka, kterou již tradičně pořádá Charita ČR. V naší obci koledníci vykoledovali do pokladničky částku ve výši
7.728 Kč. Poděkování patří všem, kteří
přispěli, ale také koledníkům a manželům Pečenkovým za organizaci sbírky.
Dovolte mi tímto poděkovat všem, kteří
v uplynulém roce pomáhali při uspořádaných kulturních akcích, zastupitelům
za jejich práci pro obec. Zároveň přeji všem občanům do roku 2020 hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti.
Lenka Mužíková
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Zpravodajství ze školy
Základní škola
Dukelských bojovníků
a mateřská škola, Dubenec

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
1. 2. 2020 / 20:00 h / Penzion „Na Faře“
Hasičský ples
22. 2. 2020 / 20:00 h / Penzion „Na Faře“
Obecní ples
7. 3. 2020 / 14:00 h / Penzion „Na Faře“
Dětský karneval
12. 4. 2020 / Penzion „Na Faře“ / Velikonoční turnaj ve stolním tenise
duben 2020 (termín v jednání, pátek) /
od 19:00 h / Pohádka v podání Divadelního souboru Erben, Miletín

Každým rokem se naše škola věnuje
sběrovým akcím. V říjnu jsme sbírali kaštany a žaludy, naši žáci nasbírali
celkem 1024 kg. Na 1. místě se umístil
Jan Hájek se 107 kg, 2. místo obsadila
Kateřina Pavlíčková se 100 kg a 3. místo obsadili Jan a Simona Antonínovi,
každý s 86 kg. Kaštany od nás odkoupily Lázně 1897, s. r. o., Velichovky
a všichni žáci byli odměněni penězi dle
svých sběračských schopností a také
možností.
V listopadu proběhl ve škole sběr starého papíru. Naši žáci s pomocí svých
rodičů vytřídili celkem 9 695 kg papíru. Odběratelem starého papíru je
Marius Pedersen, a. s. Z tohoto sběru
jsou odměněni pěknými dárečky pouze tři nejlepší sběrači z 1. stupně a tři
nejlepší sběrači z 2. stupně. Nejlepší
třídou na škole byla 5. třída s průměrem 120,5 kg na žáka. Zbytek vytěžené částky se připisuje na účet Unie
rodičů. Letos jsme za získané finance
mohli zakoupit nové interaktivní výukové programy na chemii a hudební
výchovu. Všem rodičům moc děkujeme za pomoc při této akci.

a tak mají více příležitostí společně
konverzovat.

Změna otevírací doby
po - pá: 6:30 - 16:30
sobota: 7:00 - 10:30

Žáci šesté třídy se každý měsíc účastní soutěží v časopise R&R a jsou velmi
úspěšní. Od září 2019 byli již dvakrát
mezi vítězi. V rámci projektu „Postcrossing“ žáci sedmé třídy obdrželi
již 12 pohlednic z nejrůznějších zemí.
Jedna pohlednice přišla až ze vzdáleného Japonska. Žáci osmé třídy absolvovali projekt „Christmas“, který pro
ně připravily lektorky ze SŠIS ve Dvoře
Králové. Těší nás, že s námi spolupracuje lektorka Mgr. Veronika Kyselová,
bývalá žákyně naší školy. Její kolegyně
Alanna Powers je rodilou mluvčí – pochází z USA.

Výsledky sběru papíru:
1. stupeň:
1. místo Monika Janáková 697 kg
2. místo Jaroslav Hlava 253 kg
3. místo Lucie Fiedlerová 213 kg
2. stupeň:
1. místo Mikuláš Černý 1 031 kg
2. místo Renáta Janáková 679 kg
3. místo Patrik Ondejčík 487 kg
Mgr. Martina Jonešová
ředitelka školy
Výuka anglického jazyka
V letošním školním roce jsme zajistili
našim žákům možnost výuky angličtiny s rodilou mluvčí Catherine. Každé
pondělí odpoledne se dvě skupiny
žáků společně věnují zajímavým tématům ze života a snaží se navzájem si
porozumět. Ve skupině je deset žáků,

Mgr. Hana Hrušková
učitelka anglického jazyka
Akce ve škole
Akce „Tajúplná škola“– první setkání
s předškoláky se koná 6. 2. 2020.
Další termíny: 20. 2., 5. 3., 19. 3., 4. 6.

Více pohybu a nové sporty ve škole
V letošním školním roce se díky finančnímu daru ze spádových obcí Vilantice
a Velký Vřešťov povedlo rozšířit vybavení pro výuku tělesné výchovy. Od
září na naší škole působí nový tělocvikář, který se rozhodl výuku zpestřovat
atypickými sportovními hrami, a proto
škola pořídila dvě kompletní sady florbalových hokejek, Spikeball a Kin-ball.
Žáci se tak mají možnost seznámit
s hrami jako je Spikeball – týmová hra,
kdy proti sobě hrají dvě dvojice a pinkají si míček přes trampolínu. Škola má
k dispozici pět setů, a může tak hrát až
20 žáků najednou. Další novinkou v našem vybavení je Kin-Ball – obrovský míč
s více než metrovým průměrem, hrají
s ním najednou tři družstva. Body získává to družstvo, které balon chytlo,
případně zbývající dvě družstva, pokud
balon danému družstvu spadl na zem.
Další novinkou pro letošní rok bude

i změna lokality pro lyžařský výcvikový
kurz, který se bude konat v lednu v Rokytnici nad Jizerou. Vedení školy rozhodlo učinit v letošním školním roce
změnu a zařadit lyžování také ve 4. ročníku. Proto se v lednu pořádají hned
dva výcvikové kurzy, první pro 4. třídu
a druhý pro 7. třídu. Škola přispívá žákům na kurz částkou 300 Kč z fondu
Unie rodičů.
Plavecký kurz jsme zajistili pro žáky od
1. až do 4. ročníku. Letos se nám podařilo získat finanční dotaci na dopravu,
což je velká změna oproti předešlým
letům.
Již tradičně na naší škole probíhají aktivní pohybové přestávky, kombinujeme posilování a míčové hry. Kdo na své
kondici chce pracovat více, může navštěvovat zájmový kroužek kondičního
cvičení WORKOUT, který škola nabízí
každé pondělí odpoledne.

Inzerce

Věříme, že čím pestřejší a zábavnější hodiny tělesné výchovy budou, tím
více se budou žáci sami rádi hýbat ve
svém volném čase. Tak sportu zdar!
Mgr. et Mgr. Pavel Knajfl
učitel tělesné výchovy

MOŽNOST PLATBY KARTOU
NOVĚ I SLUŽBA CASHBACK
(možnost vybírat peníze)

Akce obce Dubenec
Vážení přátelé,
rok se s rokem sešel, zlomil se v místech,
kde se zlomit měl, zakulatili jsme konec
tisíciletí a je čas bilancovat. V rámci kulturního dění u nás v Dubenci je třeba
shrnout poslední čtvrtletí, které opravdu stálo za to!
V říjnu se nám více než vydařil tradiční
zájezd do Prahy, tentokráte na muzikál
Mefisto, hraný v námi často navštěvovaném divadle Hybernia. Přední řady
a dobrá místa nám dopřála skvělou
podívanou a pokud mám hodnotit
sama za sebe, bylo to jedno z nejvydařenějších divadelních představení, která
jsme dosud navštívili. Díky příjemnému
počasí jsme měli ještě před kulturním
zážitkem téměř dvouhodinový prostor
pro procházku po Václavském náměstí
a až na malý logistický zádrhel během
odjezdu z hlavního města směle můžeme hovořit o opravdu povedené říjnové
sobotě.
Celý listopad jsme odpočívali, abychom
v samém závěru zopakovali další z našich tradic – sobotní „Mikulášské odpoledne“, které se po roce znovu vrátilo na
sál Penzionu Na Faře. Byť místních dětí
nám ubývá, je dobře, že svým bohatým
programem, atraktivním místem a především jedinečným čertem s Mikulášem
a andělem v patách dokážeme přilákat
i hosty z okolních vesnic a měst, což
nás nesmírně těší. Celkem 45 dětí mělo
o zábavu postaráno i díky loutkovému
divadélku, které nám téměř čtyřhodinové zábavné odpoledne krásně zpestřilo.
Hned druhý den, v neděli, nás čekal
„Adventní koncert“ v místním kostele
sv. Josefa, kam jsme opět pozvali úžasné muzikanty z Hustířan – „Hustířanské
koledníky“. S nimi jsme si znovu připomněli několikero vánočních koled, zklidnili svou mysl, naladili se na tu správnou

sváteční vlnu, která pokračovala následně u obecního úřadu. Tam si své pásmo
říkanek a písniček připravili šikovní žáci
místní základní školy. Pak nezbývalo než
společně odpočítat čas, kdy se rozsvítil
vánoční stromeček, do nebe vyletělo
pár zářivých rachejtlí a tím byl advent
v Dubenci oficiálně odstartován.
Ti, kteří mezi svátky našli čas a prostor,
měli chuť hýbnout si kostrou, ještě využili tradičního turnaje ve stolním tenise – ten se každoročně těší hojné účasti
amatérských hráčů, z nichž je sice jen jeden vítězem, ale potěšení ze hry si užije
každý z nich.
Novinkou letošního závěru roku byla
přednáška místních cestovatelů, kteří
společně s diváky prostřednictvím projekce prošli znovu různé kouty navštívených oblastí – od Alpských velikánů až
po Nepálskou Annapurnu. Návštěvnost
sice nebyla tak hojná, jak by si tato akce
zasloužila, přesto ale pánům patří velký
obdiv a dík za jejich čas, který přednášce
věnovali.
S novou sezonou nás čeká opět plno
kulturních událostí, které jsou již nyní
„vyvěšené“ na webových stránkách
obce. Výhledově budeme ještě některé termíny upravovat, protože jsou
zatím v jednání, nicméně mohu s čistým svědomím za nás všechny, kteří
se na jejich organizaci podílíme, slíbit,
že o nudu rozhodně nouze nebude.
Už jen samotná plesová sezona, která
nám 10. ledna začíná bálem mysliveckým, pokračuje 1. 2. plesem hasičským
a končí 22. 2. bálem obecním, svědčí
o tom, že nezahálíme a že se pořád
něco děje. Těšíme se tedy na vás na jakékoliv z připravovaných akcí a s dobrou náladou vycházíme vstříc jistě krásným dnům roku 2020.
Renata Derdová

Inzerce

Inzerce

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

ODBORNÉ PORADENSTVÍ
A PRODEJ INDIVIDUÁLNÍCH
BRÝLOVÝCH ČOČEK
VYROBENÝCH PŘÍMO NA MÍRU
dioptrické brýle ● sluneční brýle ● kontaktní čočky
měření zraku ● opravy ● doplňkový prodej
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Slovo starosty obce Dubenec

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

Vážení spoluobčané,
dovolte mi vrátit se do roku 2019 a seznámit vás s proběhlými investičními
akcemi v obci Dubenec.
Na počátku roku byla dokončena a předána venkovní učebna v zahradě základní školy. Poté byla realizována úplná rekonstrukce učebny informatiky,
u které se podařilo rozšířit účel výuky
o jazykovou přípravu. Od brzkého jara
rovněž probíhala stavba II. etapy chodníků, která byla ukončena a předána
v listopadu 2019.
Mezi další akce, které probíhaly v území obce, patřila stavba suchého poldru
Jedlina a dokončení zasakovacích pásů
a biokoridoru. Tyto akce investoval
Státní pozemkový úřad, pobočka Trutnov. Realizaci prováděla firma POPR,
s.r.o. Všechny stavby byly předány do
majetku obce na podzim 2019.
Stavba venkovní učebny a modernizace učebny informatiky v základní škole
v Dubenci byla připravována již v roce
2018. Venkovní učebnu realizovala tesařská firma Střechy DK, s.r.o., celková
cena za dodání učebny na klíč (včetně
zemních prací, dlažeb, konstrukce a zeleně) činila 483.041 Kč. Stavba byla dotována z prostředků Evropského fondu
pro regionální rozvoj – Integrovaný regionální operační program EU částkou
400.000 Kč.
Na stavbu venkovní učebny navázala
rekonstrukce a modernizace stávající
učebny informatiky. Díky moderním
technologiím se podařilo rozšířit účel
využití této učebny i o výuku jazyků. Dodávka byla rozdělena na tři díly. V první
řadě šlo o menší stavební úpravy, podlahářské práce a nábytkové vybavení
učebny. Na to následovala celková úprava zabezpečení konektivity školy, která
spočívala ve vybavení celého prostoru
školy moderní wi-fi technologií, která
je zabezpečena proti hackerskýcm útokům a virům. Poslední, neméně důležitou fází, bylo vybavení učebny novými počítači, serverem a zobrazovacím
zařízením. Pro výuku jazyků je každý
počítač doplněn stereo sluchátky a mikrofonem. Celkové náklady na modernizaci učebny byly 2,03 mil. Kč. Celá
akce byla dotována z prostředků EU ve
výši 90 %, tj. 1,80 mil. Kč. Pokud jste se
zúčastnili dne otevřených dveří v naší
základní škole dne 11. ledna 2020,
mohli jste zhlédnout prezentaci výuky
v tomto moderním prostředí. Celkově
se obecní akce do vzdělávání vyšplhaly
na 2,5 mil. Kč. Díky dotaci z fondů EU
ve výši 2,2 mil. Kč byly celkové náklady
obce „pouze“ 0,3 mil. Kč.
V roce 2019 se nám podařilo úspěšně
dokončit jednu z doposud nejvíce finančně náročných akcí, a to dostavbu
II. etapy chodníků v úseku od veřejného sportoviště po zahradnictví. Součástí akce byly kromě samotné stavby
chodníku rovněž dvě doprovodné stavby, a to stavba lávky pro pěší u kovárny a stavba opěrné zdi u odbočky ke
Karsit Agro, a.s. Samotná stavba lávky
vyvolala ještě nutnou přeložku plynového potrubí probíhající korytem potoka Hustířanky.
Smlouva o dílo s firmou Pavel Bořek – stavební firma byla podepsána
31.10.2018, samotná stavba byla zahájena předáním staveniště dne 29. listo-
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padu 2018, kdy byly zahájeny přípravné geodetické práce. V průběhu stavby
došlo k několika vážným komplikacím.
Hned na počátku se podařilo překopnout plynovou přípojku, což bylo řešeno s Policií ČR. Následně byly zjištěny závažné problémy, které spočívaly
v nesourodém podloží pod stavbami
opěrné zdi a lávky. Bylo nutné znovu
vypracovat geologický posudek a rozhodnout o změně konstrukce stavby,
což průběh stavby velmi prodloužilo.
Původní návrhy betonových monolitických zdí byly nahrazeny rovnaninou
z velkých pískovcových kvádrů, které dodala firma Kokam Kocbeře. Po
provedených přípravných pracích pro
stavbu opěrné zdi přišla červnová povodeň, která poškodila nejen majetky
občanů, ale i samotnou stavbu. Nyní
s odstupem mohu říci, že pokud by
byly provedeny všechny průzkumné
práce při tvorbě projektu, nedošlo by
k prodloužení přípravných prací v korytě potoka a následky povodně mohly být menší. Po zdárném dokončení
opěrné zdi a lávky, po zapojení nového
veřejného osvětlení a osazení vodorovného a svislého dopravního značení byla dne 27. listopadu 2019 stavba
předána k užívání. Předpokládaný termín kolaudace celého díla je koncem
ledna 2020. Celková cena stavby se
vyšplhala na 11,44 mil. Kč, dotace nám
byly poskytnuty ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 7,03 mil.
Kč a z Královéhradeckého kraje ve výši
1,28 mil. Kč. Celkové náklady obce na
realizaci stavby II. etapy chodníků činily
3,12 mil. Kč.
Pro rok 2020 jsme připravili plán investic, který především spočívá v projekční
přípravě dalších investičních akcí. Ve
zkratce nás čeká:
• projekt modernizace ordinace
a bezbariérové WC v budově zdravotního střediska
• projekt na III. etapu stavby chodníků
(od základní školy ke zdravotnímu
středisku vč. autobusové zastávky)
• projekt obytné zóny Z01 u obecního
úřadu – územní rozhodnutí
• projekt obytné zóny Z01 u obecního
úřadu – stavební povolení
• projekt sběrného dvora u kovárny a modernizace sběrných míst
u zdravotního střediska a v horním
Dubenci
• dokončení projektu čističky odpadních vod u kovárny a příprava I. etapy kanalizace od kovárny po zdravotní středisko
• projekt úpravy mostu, nebo stavby
příjezdové cesty u Kneiflu
• projekt příjezdové cesty do Kalnovce
Samozřejmě se budeme dále zabývat
standardními činnostmi v oblasti údržby zeleně a oprav cest. V roce 2020
chceme zakoupit za pomoci dotačních
programů těžkou reverzní vibrační
desku s přepravním vozíkem a vyměnit
vysloužilé křovinořezy a pily za nové.
Dále bude nutné pořídit travní traktor,
nebo „rider“ s výškovým vyklápěním,
protože obci opět přibyly travnaté plochy k údržbě.
Na závěr mi dovolte, abych vám popřál
mnoho štěstí a zdraví v roce 2020.
Jaroslav Huňat
starosta

do Hradce Králové do FlyZone parku.
Vše začalo již v pátek, kdy jsme navštívili dvorské kino a zhlédli krásnou
pohádku Sněžný kluk. Večer připravili vedoucí a jejich pomocníci pro děti
menší stezku odvahy, kdy jsme s nimi
prošli potmě jen při svíčkách „husím
krkem“ a u nádrže se musely děti podepsat. V dušičkovém duchu se odehrály i ostatní aktivity, které měli vedoucí pro děti přichystané.

Vlasta Machačová

Advent

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

Kalendář akcí
25. 1. 2020 / od 16:00 h / Divadelní
představení Čára báby Cotkytle
aneb Tři zlaté zuby děda Vševěda
duben 2020 / Vítání jara s lampionovým průvodem
květen / Svátek matek

Mladí hasiči
stále nezahálí
Soustředění
Kroužek mladých hasičů při SDH Hřibojedy stále aktivně pracuje a připravuje se na další sezonu. Svoji letošní soutěžní činnost zakončili hasiči
dvoudenním soustředěním v zasedací místnosti obecního úřadu spojené
jak s nocováním, tak tajným výletem

Zaznělo i velké poděkování za finanční podporu SDH: obci Hřibojedy, Královéhradeckému kraji a společnosti
JUTA, a.s.

Vlasta Machačová
Vzácná návštěva
Na valnou hromadu SDH Hřibojedy
zavítal i hejtman Královéhradeckého
kraje Jiří Štěpán a starosta krajského
a okresního sdružení hasičů Jiří Orsák.
V sobotu 11. ledna 2020 se konala
v zasedací místnosti Obecního úřadu
v Hřibojedech valná hromada SDH
Hřibojedy. Kulturní vložkou večera
bylo vystoupení dětí z kroužku mladých hasičů, dále byla přednesena
zpráva o celoroční činnosti sboru,
zpráva revizora a následovala volba
výboru a starosty sboru. Nejdůležitější bod valné hromady bylo ohlédnutí a poděkování za účast našich
šikovných žen na Mistrovství České
republiky 2019. Pozdravit a osobně
poděkovat děvčatům přijeli hejtman
Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán
a starosta krajského a okresního
sdružení hasičů Jiří Orsák.

Předvečer první adventní neděle,
30. 11. 2019, uspořádala obec Hřibojedy společně s hasiči tradiční rozsvícení vánočního stromečku. Sešli jsme se
u hasičárny v 17:00 hodin. Děti měly
připravené kratičké vystoupení. Sešlo se
opravdu hodně lidiček a atmosféra byla
krásná. Venku v železných koších praskal oheň, v hasičárně bylo připraveno
posezení a občerstvení. Nechyběly naše
hřibojedské řízky, ani svařák. Sousedé
přinesli i nějaké to cukroví. A jako každý
rok přijela paní s krásnými ručně vyráběnými věnečky, andělkami, keramickými svícny, srdíčky a dalšími úžasnými
věcičkami, které k vánocům patří.

Renata Dlouhá

Proběhlé akce Investice 2020
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

MS ČČK pořádala v listopadu zájezd do
Prahy na muzikál „Galileo“.
Dne 30. listopadu byl již tradičně rozsvícen vánoční stromeček za doprovodu vánočních koled a vůní svařáku.
Mikulášská nadílka se konala 7. prosince na Tvrzi. Dětem Mikuláš s čerty rozdal dárky a promluvil dětem do duše.
Obě akce pořádal Sokol.

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

Kalendář akcí
21. 2. 2020 / „U Svobodů“ v Hořenicích
Tradiční Babský bál
Pořádá MS ČČK.
březen 2020 / Karneval pro děti
Pořádá MS ČČK.

MS ČČK dne 20. prosince pořádala zájezd do hradecké Filharmonie na divadelní představení „Vzpoura nevěst“.
Stanislav Šnábl

Ohlédnutí za rokem 2019
V minulém roce se podařilo z investic
dokončit přechod pro chodce na silnici I/37 před budovou bývalé prodejny
a zrekonstruovat parkoviště u obecního úřadu. Dne 20. prosince 2019
proběhlo kolaudační řízení. Další akcí,
která proběhla na konci listopadu,
byla oprava povrchu cesty asfaltem od
I/37 až k rybníčku. V průběhu roku došlo k rozšíření veřejného osvětlení na
obou koncích obce u silnice I/37.
Dále byl zpracován projekt na provedení chodníku vedle silnice I/37 od
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rodinných domů k obecnímu úřadu.
Poslední vyjádření k projektu od ŘSD
přišlo těsně před vánoci. Další projekt byl na rekonstrukci obecního
úřadu.
Oba výše uvedené projekty jsou na
stavebním úřadě v Jaroměři a čekáme na stavební povolení.
Na posledním zasedání zastupitelstva
obce byl schválen Strategický plán rozvoje obce, který nám umožní další investice v obci.
Stanislav Šnábl

V letošním roce nás čekají již dva zmiňované projekty – chodník a rekonstrukce obecního úřadu.
Z kraje roku zahájíme veřejnou soutěž
na zhotovitele projektů. Rekonstrukce
úřadu spočívá v celkové výměně elektroinstalace, topení vč. plynového kotle,
zateplení stropu, osazení nových oken,
osazení nových příček a dveří, rekonstrukce kuchyňky a záchodů. Projekt
počítá s jednou velkou víceúčelovou
zasedací místností, která by měla sloužit na společenské, kulturní a sportovní
záležitosti.
Jelikož se jedná o veřejnou budovu,
musí splňovat bezbariérový přístup.
Z tohoto důvodu bude vybudována
nová rampa ze strany parkoviště.
Na dětské hřiště bude zakoupena nová
herní sestava, která nahradí stávající
prolézací dětský hrad se skluzavkou.
Sestava věže se skluzavkou je opotřebovaná, poslední roky se investuje do
oprav, proto se z důvodu bezpečnosti
dětí pořídí nový herní prvek.
Po kladných ohlasech občanů na údržbu veřejné zeleně v obci budeme i nadále s tímto pracovníkem pokračovat
ve spolupráci. Touto cestou mu chceme veřejně poděkovat za dobře odvedenou práci.
Další dobrou zprávou je, že místní
TJ Sokol bude nadále pokračovat, a to
v novém složení.
Upozorňujeme, že od nového roku platí nové vyhlášky o poplatcích a o odpadech. Nově se od občanů bude odebírat
jedlý olej. Vybírat se bude v uzavřených
plastových lahvích v úředních hodinách
tj. pondělí od 15:00 do 18:00 h. na OÚ.
Na olej byla pořízena nová plastová popelnice umístěná v hasičské zbrojnici.
Stanislav Šnábl
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Slovo
starostky obce
LANŽOV
Obecní úřad Lanžov
Starosta: Alena Skořepová
Adresa: Lanžov 2, 541 01
Telefon: +420 606 957 144
E-mail: lanzov@volny.cz
www.lanzov.cz
Úřední hodiny
Po: 8:00–12:00 h
13:00–18:00 h
St: 8:00–12:00 h

Všem občanům obce, ale i všem čtenářům tohoto zpravodaje přejeme
hodně zdraví, štěstí a všeho dobrého
v Novém roce 2020.
Alena Skořepová
starostka

Proběhlé akce
na konci roku
Dne 2. 11. 2019 byla do místní části
Miřejova před pomník na návsi umístěna zvonička. S její historií a odkazem zúčastněné krátce seznámil pan
J. Andrle. Všem, kteří se na obnovení
zvoničky podíleli, patří velké poděkování.

Kalendář akcí

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

Kalendář akcí
únor / březen / Dětský karneval
začátek dubna / Jarní tvoření
duben / květen / Úklid obce a lesa

7. 3. 2020 / od 14:00 / Společenská místnost obce / Mezinárodní den žen
Tradiční setkání žen z Lanžova, občerstvení zajištěno, malá pozornost.

Proběhlé
akce v obci

7. 3. 2020 / od 18:00 h / Společenská
místnost obce / Hospodský kvíz
Soutěž ve všeobecných otázkách
(Obec Lanžov, historie, sport, aktuální dění...) Tým 2–4 hráčů, startovné za
hráče 40 Kč, registraci a název týmu
pište do středy 4. 3. na telefonním čísle: 737 687 288, hlavní cena – soudek
Pilsner Urquell.
Pro ty, kteří se nechtějí účastnit kvízu
a chtějí přijít jen na pivo, je připravený
stůl.

Další rok je už za startovní čárou, tak
vám všem přeji hodně síly v překonávání malých i velkých překážek. Jak
říká klasik: „Není nic staršího, než včerejší den“. Přesto mi ale dovolte malé
ohlédnutí za rokem 2019. Setkávali
jsme se na našich akcích a společně
vytvářeli příjemnou atmosféru. Za to,
že podporujete dění v Lužanech, vám
všem moc děkuji.
V minulém čísle jsme vás zvali na podzimní akce, ke kterým patří i naše Svatomartinská sobota s kachním stehýnkem se zelím a knedlíkem. Zábava,
která následovala, se moc vydařila
a Obecní dům praskal ve švech.
I přes Lužany se přehnali 29. listopadu 2019 Mikuláš, anděl a dva čerti,
kteří rozsvítili nejen světýlka na živém
stromečku před obecním úřadem, ale

4. 4. 2020 / od 14:00 h / Společenská
místnost obce / Ping-pongový turnaj
Startovné 50 Kč, registrace hráčů do
středy 1. 4. na tel. 737 687 288.
30. 4. 2020 / Pálení čarodějnic
Pořádá obec ve spolupráci s SDH Lanžov.

SDH Lanžov se rozloučilo s letošní
soutěžní sezonou malým posezením
v obecním domě. S koncem každého
roku souvisí i následující akce: Mikuláš pro děti, který navštívil nejmenší
v jejich domovech v doprovodu anděla a čerta, dále adventní koncert,
který navázal na advent ve Vilanticích
a v Dubenci, kde zpříjemnila nedělní
odpoledne adventní a vánoční hudba
v podání ženského flétnového souboru PIFFERAIOS společně s mužským
sborem TONI DEI SIGNORI.
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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
Po koncertě následovalo pozvání do
vánočně nazdobené společenské
místnosti obce, kde bylo možné se
zúčastnit ochutnávky slaných závinů. Připraveno zde bylo tvoření vánočních dekorací pro děti i dospělé
a malé občerstvení pro všechny zúčastněné.

Alena Skořepová
starostka

K těmto tradicím jsme přidali ještě jednu. Těsně před Vánocemi dostali naší
nejstarší spoluobčané malý dárek.
Doufám, že je potěšil.
V minulém roce jsme pokračovali
v další rekonstrukci chodníků v obci.
Na Obecním domě jsme vyměnili stará nefunkční okna za nová plastová.
Také venkovní parapety jsme vyměnili za pískovcové, které dodaly celému
domu hezký vzhled. I vnitřní parapety
nezůstaly bez povšimnutí. Spolu s novými záclonami a závěsy udělaly sál
utulnější. Kdo to ještě neviděl, může
přijít na naše plánované akce

Jitka Andrlová
OÚ Lužany

Lužanští
hodnotili obec
Pro zpracování podkladů plánu rozvoje obce do roku 2025 se rozhodli
zastupitelé oslovit obyvatele Lužan
a Lhoty v květnu 2019 a získat informace formou dotazníku. Byly rozdány
všem občanům obce a vrátilo se 31 vyplněných, což umožnilo získat celkově
slušný přehled o požadavcích, přáních,
námětech a spokojenosti se životem
v obci.
Svou spokojenost s životem v obci
označilo jako velmi dobré či spíše dobré 90 % respondentů, mezilidské vztahy jako dobré hodnotí 80,1 %. Dobře je
též hodnocena kulturní nabídka obce,
čistota a celkový vzhled. Nejvíce připomínek, resp. námětů je k dopravní dostupnosti – zlepšit autobusové spojení
(60,9 %), dále požadavek na podporu
vybudování zázemí pro sportovní vyžití
(vybudování tenisového hřiště a sportovního areálu u lesa) a stále obyvatelé
postrádají kanalizaci, čistírnu odpadních vod či obchod. Připomínky mířily
na špatný stav silnic spojujících obec
s okolím. V námětech se objevil požadavek na instalování zrcadel na místních komunikacích pro větší bezpečnost silničního provozu, připomínky
k parkování soukromých vozidel u pomníku a k průjezdu těžkých nákladních
aut (svoz řepy, průjezd zemědělské
techniky apod.), resp. požadavek na
omezení tranzitní dopravy v obci. Občané v dotazníku též podpořili další rekonstrukci chodníků, Obecního domu,
a dali důraz na nakládání s odpadem
– třídění a svoz apod. V odpovědích
jsme nalezli ocenění Lužan jako klidného místa s pěknou přírodou v okolí,
slušných sousedských vztahů a blízkost krajského města Hradce Králové.
Zajímavé je, že cca 69 % obyvatel sleduje dění v obci minimálně jednou za
měsíc na webových stránkách.
Všem, kteří věnovali vyplnění dotazníku svůj čas, patří poděkování zastupitelů obce. Náměty či požadavky
byly zohledněny při sestavování rozpočtu na rok 2020, který byl schválen
13. prosince 2019 na veřejném zasedání zastupitelstva.
Ladislav Hanuš

Rozsvícení vánočního stromku

KUKS

Plánované
investice
Na podzim 2020 se plánuje výsadba stromů, na kterou byla přislíbena
dotace z Národního programu ŽP.
V průběhu roku 2020 se bude pokračovat v opravách hasičské zbrojnice
v Lanžově, následně i oprava hasičské zbrojnice ve Lhotce. Opravy budou částečně hrazeny z dotace z programu POV Královéhradeckého kraje.
Dotace bude využita i na částečné náklady spojené se zakoupením nových
kontejnerů na bioodpad na veřejnou
zeleň.
Výstavba chodníku v Lanžově je naplánována společně s opravou úseku komunikace II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, a to v průběhu
období duben – říjen 2020 v úseku
Lanžov náves – křižovatka směr Dvůr
Králové n. L, Bílé Poličany.
Na posledním zasedání zastupitelstva
byly schváleny nové obecně závazné
vyhlášky (odpady, psi, pobytové poplatky) s účinností od ledna 2020.
Alena Skořepová
starostka

V sobotu se sešli tvořivé duše na stejném místě, jen v menším počtu. Vytvořili
jsme si společně vánoční dekorace, pochutnali si na domácí vánočce a punči.

1. 2. 2020 / od 17:30 h / Obecní ples

22. 2. 2020 / od 18:00 h / Společenská
místnost obce / Norsko, putování
mrazivou tundrou za polární září
Vladimír Kubík, vstupné 40 Kč.

21. 3. 2020 / od 14:00 h / Společenská
místnost obce / Dětský karneval
Potřebujete unavit své děti, přijďte do
Lanžova na dětský karneval. Hudba,
soutěže pro všechny věkové kategorie, spousta zábavy a ceny pro každého. Vstupné dobrovolné.

i dětská očka. Přinesli dětem nadílku
a některým dospělákům cibuli. Všichni
jsme se odebrali do Obecního domu
na trochu cukroví, které jsme zapíjeli
domácím punčem. O zábavu bylo také
postaráno. Malí i velcí kreslili Mikulášovu družinu. Nejlepší malůvky byly
po zásluze odměněny.

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

S prvním nadcházejícím prosincovým
víkendem na nás čekala, stejně jako
v minulém roce, předvánoční tradice –
rozsvícení vánočního stromečku.
V pátek 29. listopadu 2019 jsme se
všichni sešli u jedličky před výrobnou
ponožek. Pan Lorenc z letos nově otevřené kavárny Loricafé pro všechny
připravil občerstvení. K dostání bylo
sladké i slané, od štrůdlu, až po buřty
na pivu, k zapití byl k dostání svařák
i punč. Pro děti byl nachystaný horký
džus a adventní kalendáře.
Panovala zde přátelská atmosféra, sešli se jak občané Kuksu, tak i Kašova.
Se slovy pana starosty, který zde shrnul uplynulý rok a nastínil občanům,
co nás čeká v roce dalším, se rozsvítila
jedlička zdobená bílými světýlky.

Milým překvapením pro všechny bylo,
že po loňské premiéře zájem o tuto
předvánoční akci neopadl, naopak
účast byla hojnější než loni.

Voda je nad zlato
V pátek 13. prosince měla svátek Lucie. U nás v Kuksu proběhlo nenápadné setkání občanů u prameniště nad
Kaskádovým schodištěm. Několik svíček ve skořápkách ořechů zde plulo na
hladině vodní nádržky, tolik očekávané vody, s poselstvím světla a přímluvy prostřednictvím Svaté Lucie k zachování tekoucích pramenů.
Po dvouapůlleté beznaději v Kuksu
opět začala proudit voda nejen z pramenů. Nespoléhali jsme pouze na duchovní rozměr. Na jaře letošního roku
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začaly sanační práce za účelem utěsnění porušené kůry zemské. Práce
jsou ve své poslední fázi a vzhledem
k dosavadnímu průběhu lze doufat
v úspěšné zakončení této anabáze. Po
nepříjemné zkušenosti nezbývá než
konstatovat, že voda je nad zlato.
Pokud se máme na chvíli zastavit a bilancovat rok 2019, tak z pohledu naší
obce můžeme být spokojeni, byl to
úspěšný rok. Většinu připravených
projektů jsme úspěšně dokončili, případně jsme položili dobrý základ pro

projekty budoucí. To, co neumíme naplánovat, jsou přírodní jevy, jedním
z nich je kůrovcová kalamita. V tomto
případě se nedá dělat nic jiného, než
v první fázi sanovat škody a připravit
se na obnovu zničených lesů. Ovšem
není to nic nového v hospodářském
lese, buďto člověk, anebo příroda,
opět vše napraví. Nabízí se otázka,
kdo by to měl být.
Všem přeji pevné zdraví v novém roce.
Jiří Beran
starosta obce Kuks
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ZALOŇOV
Obecní úřad Zaloňov
Starosta: Jaroslava Svobodová
Adresa: Zaloňov 46, 551 01 Jaroměř
Telefon: +420 491 812 909
E-mail: ou.zalonov@cmail.cz
www.zalonov.cz
Úřední hodiny St: 17:00–19:00 h

Kalendář akcí

15. 2. 2020 / od 20 h / kulturní dům Zaloňov / Country Bál, Pořádá ČSŽ.
13. 3. 2020 / od 20:00 h / kulturní dům /
Maškarní Ples, Pořádá SDH.
březen 2020 / Dětský Karneval
10. 4. 2020 / od 9:30 h / OÚ Zaloňov
3. Malý turnaj ve stolním tenise

Novinky z obce Proběhlé akce

Proběhlé akce

Plánované investice
Výstavba komunikace ve Vestci se plánuje na jaro, stavební povolení je dokončené. Jedná se o prodloužení komunikace
čp 306/14. Opravy místních komunikací.
Výstavba víceúčelového hřiště v Zaloňově se plánuje na počátku léta. Ukončení realizace je plánované na konci září.
V současné době zpracováváme žádost
k podání dotace a přípravu výběrového
řízení na zhotovení tohoto díla.

Dne 5. října 2019 se konalo první setkání seniorů z Heřmanic, Hořenic
a Zaloňova v sále u Svobodů v Hořenicích. K tanci a k poslechu hrála dechová kapela Mrákotinka. Podle ohlasů návštěvníků byl první ročník velice
povedený a je možné, že se setkání seniorů stane tradicí, a to nejen pro tyto
3 obce.

Výzva občanům
Žádám občany, aby řádně třídili odpad.
V červené nádobě na kuchyňský olej
se často nachází plechovky a plastové
láhve, které do této nádoby nepatří.
Nádoby jsou označeny, po pozorném
přečtení by tak k těmto záměnám nemělo docházet – upozorněte, prosím,
i své děti. V nádobách na plast a papír
se to stává také a hlavním problémem
jsou nesešlapané láhve a nerozdělané
kartony. Tímto se může stát, že špatně
vytříděné odpady nemusí firma odvézt.
Občanům z obce a kolegům z Hustířanky přeji mnoho úspěchů v novém roce.
Jaroslava Svobodová

Běh Zaloňovská desítka
V sobotu 4. 1. 2020 proběhl již II. ročník
charitativního závodu Zaloňovská desítka, která letos měla hlavního sponzora
Active sport z Jaroměře. Závod pořádají
členové místního SDH, kteří opět veškerý
výtěžek věnují na Dětský domov v Jaroměři („DDJ“) a letos si dali za cíl ještě větší
výtěžek a více závodníků než loni. A aby
to zvládli, pomohli jim členové dalších
spolků z vesnice: spolek odhodlaných
sportovců SOS, Svaz žen a další místní.
Závodu se zúčastnilo přes 300 závodníků, organizátorů bylo okolo 50 lidí, pomáhali 2 profesionální záchranáři, 4 fotografové a 2 dronisté pro zaznamenání
závodu a všech účastníků. Vše zdarma
pro dobrou věc. Celkový výtěžek, který
se vybral, byl 88.000 Kč a bude využit na
výstavbu nových výukový prostor DDJ.
Letošní závod byl opět velmi těžký díky
poničeným cestám od lesní těžby a počasí, které se měnilo každým dnem i hodinou, ani to neodradilo závodníky, aby
Inzerce
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podali špičkové výkony. Letos se zde
sešlo hodně nadšenců pro dobrou věc,
nejmladší běžkyni bylo 5 let (Kateřina
Antošová) a nejstaršímu běžci 71 let
(Václav Bartoška), avšak oproti loňsku
se sešlo ještě více skutečných sportovců. O trůn tak byla svedena bitva, kdy
na 10,2 km dlouhé trase s celkovým
stoupáním 224 m vyhrál Ondřej Petiška s časem 40:10,11. Ženám kralovala
Aneta Khýrová 44:57,03. Na 5 km trase
obhájil vítězství Tomáš Mocek v čase
19:18,17 a mezi ženami vyhrála Denisa
Kozáková s časem 22:46,35.
Na závod se přijely podívat děti z dětského domova, pro které organizátoři uspořádali malý závod. Děti byly
ohromně šťastné – všechny byly na
stupních vítězů a dostaly medaile. Tímto bych chtěl poděkovat všem lidem
a sponzorům, kteří se svojí iniciativou
pomohli uskutečnit tento závod.
Martin Svoboda

Dne 19. října 2019 Spolek sportovců
Rtyně pořádal fotbalový zápas “Svobodní versus ženatí”. Výhra patřila tentokrát svobodným hráčům. Odpoledne si
sportovci zpříjemnili uzením kýty, byla
tak ukončena loňská fotbalová sezóna.
Dne 12. října 2019 se v Zaloňově konala
tradiční Hubertova jízda, kterou pořádal Spolek přátel koní Zaloňov. Sešlo se
20 sedlových koní a 3 vozy. Projížďka za
symbolickou liškou vedla kolem Nové
Ameriky. Počasí se opravdu vydařilo,
takže mohla být loňská jezdecká sezóna
skutečně slavnostně ukončena. Večer si
účastníci spolu s místními občany poseděli u dívčí country kapely.

HEŘMANICE
Obecní úřad Heřmanice
Starosta: Miloš Innert
Adresa: Heřmanice čp13, 552 12
Telefon: +420 491 813 270
E-mail: obec.hermanice@quick.cz
www.obec-hermanice.cz
Úřední hodiny
St: 8:00–11:00 h a 14:00–18:00 h
Obecní knihovna v Obecním
úřadě Heřmanice
Po: 15:30–16:30 h, St: 15:00–17:00 h

Kalendář akcí
březen 2020 / SDH Hasičský ples
V měsíci listopadu se konalo vítání občánků. Do života jsme slavnostně přivítali čtyři děti, tři děvčátka a jednoho
chlapce. Děťátka měla v tvářičkách spokojený výraz, rodiče si užili slavnostní
okamžik malým vystoupením místních
dětí. Děťátka byla zapsána do obecní
pamětní knihy.

Rozsvícením stromečku na dětském
hřišti v Zaloňově byla zahájena první
adventní neděle. Společně jsme s občany obce ustrojili stromeček. Popíjení
svařáčku a ochutnávka cukroví patří již
tradičně k této adventní neděli. Druhou
adventní neděli proběhla mikulášská
besídka, kterou pořádal Svaz žen a večer SDH uspořádal mikulášskou taneční
zábavu.
Vánočním koncertem jsme zakončili
čtvrtou adventní neděli – 22. prosince.
V kostele zahrála děvčata na hudební
nástroje vánoční koledy, kroužek dětí
z naší obce si také připravil krásný vánoční koncert za doprovodu klavíru.
Děvčata a děti trpělivě cvičily celý měsíc,
potěšily a vytvořily vánoční atmosféru
s velkým ohlasem.
Dne 28. 12. 2019 se uskutečnil VI. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenise.
Turnaje se účastnilo 20 hráčů, přičemž
nejvíce obsazenou kategorií byla kategorie mužů, které se účastnilo 16 hráčů,
v kategorii žen se v tomto ročníku neúčastnila žádná žena a v kategorii dětí se
účastnili 4 hráči.
V mužské kategorii zvítězil Aleš Dohnal,
na druhém místě se umístil Václav Eliáš
a třetí místo obsadil Vít Pekárek.
V nejmladší kategorii se s nadsázkou
počítal každý míček, přičemž na prvním
místě se umístil Matěj Kvaček (celkově
13.–16.), na druhém místě Matěj Vaníček (celkově 13.–16.) a na třetím místě
Vojtěch Nedomlel (celkově 19.) a na nepopulárním čtvrtém místě se umístil Lukáš Beneš (paradoxně celkově 13.–16.).
Rád bych poděkoval hráčům za jejich
účast a za vytvoření pohodového turnaje plného skvělých sportovních výkonů.
Poděkování patří i členům SDH Zaloňov
za organizaci občerstvení a také sponzorům (OÚ Zaloňov, UNIAGRO, s.r.o.,
Vánoční ozdoby Dvůr Králové n. L.), díky
kterým byl za své výkony odměněn každý zúčastněný sportovec.
Aleš Dohnal
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březen / duben 2020
Sběr železného šrotu

O týden později – 12. října – se konalo
sousedské posezení na návsi v Heřmanicích, které pořádá SDH Heřmanice.
Akce se opět velmi vydařila a přispělo
k tomu i pěkné počasí.
Mikulášská nadílka se tentokrát konala už 30. listopadu a byla opět spojená
s rozsvícením vánočního stromu, který obci věnovali Horčičkovi z Brodu.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo obce má za sebou první
rok svého čtyřletého volebního období. Po loňském nepopulárním zdražení
odpadů jsme nechali vybudovat další
místa pro uložení tříděného odpadu
tak, aby to bylo pro občany dostupnější. Na podnět místních obyvatel bylo
rozšířeno hřiště v Heřmanicích a přidány lavičky na veřejných prostranstvích.
Dále bylo vybudováno veřejné osvětlení
z Heřmanic směr Běluň a proběhla výměna většiny svítidel v Brodě. Také byly
zahájeny projektové práce na vodovodu
a kanalizaci a ještě před koncem roku
začala dlouho očekávaná oprava mostu
ve Slotově. Byla provedena revize pozemků a uzavřeny pachtovní smlouvy
na zemědělské pozemky.
Práce bylo v loňském roce opravdu hodně a ne všechno se povedlo stihnout
podle našich představ.
V letošním roce se zaměříme na dokončení územního plánu, který od roku
2015 stále nebyl schválen. Dále chceme
zahájit komplexní pozemkové úpravy,
pokračovat v práci na vodovodu a kanalizaci a pokračovat na opravě mostu v obci Slotov. Zaměříme se také na
obecní majetek, zejména nájemní byty
a obecní budovy a čekárny na autobusových zastávkách.
Přeji vám úspěšné vykročení do nového
roku a hodně zdraví.
Miloš Innert

V sobotu 14. prosince pořádal Sbor
dobrovolných hasičů zájezd na adventní trhy tentokrát do Olomouce.
Návštěvníci měli možnost ochutnat
několik druhů punče, medoviny a dalších specialit a vychutnat si předvánoční atmosféru.
Poslední akcí v roce 2019 byl tradiční vánoční koncert v kostele sv. Máří
Magdalény v Heřmanicích. Při tomto
koncertu zazněly vánoční písně od
doby středověku až po současnost.
Účinkujícím byl pěvecký sbor Jaromír
z Jaroměře.

Akce Alpatýmu
V sobotu 28. září proběhly alpastřelby
– soutěž ve střelbě ze vzduchové pušky. Letos se konaly U Svobodů v Hořenicích, kde bylo příjemné prostředí
s bohatým občerstvením.

Svozy TKO
Rozpis je platný od ledna 2020 Jezdí se
každý sudý týden ve čtvrtek – celkem
26 svozů.
měsíc		
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

9
6
5
2
14
11
9
6
3
1
12
10

čtvrtek
23
20
19
16
28
25
23
20
17
15
26
24

30

Před Vánocemi se sešli příznivci při
bowlingu v Jaroměři a vítězové sbírali
poháry a diplomy.
Rok 2020 jsme zahájili v sobotu 4. ledna novoročním pochodem. Letos byl
cíl ve Vlčkovicích v Podkrkonoších, kde
byl zajištěn oběd v obecním pohostinství.

29

Poplatek za svoz odpadu na rok 2020
je 600 Kč/osobu s TP, resp. objekt s čp.
Poplatek za psa na rok 2020 je 50 Kč.
Splatnost do 30. 4. 2020 (alespoň ½,
doplatek do 31. 8. 2020).
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ROŽNOV
Obecní úřad Rožnov
Starosta: Zbyněk Procházka
Adresa: Rožnov 72, 551 01 Jaroměř
Telefon: +420 491 816 771
E-mail: obec@obecroznov.cz
www.obecroznov.cz
Úřední hodiny:
Po: 9:00–11:30 h, 12:30–18:00 h
St: 9:00–11:30 h, 12:30–18:00 h

Kalendář akcí
7. 2. 2020 / místní sokolovna
Hasičský ples
Pořádá SDH Rožnov, k tanci hraje skupina X-Band.
8. 3. 2020 / místní sokolovna
Dětský karneval
Pořádá SDH Rožnov, různé hry a zábava pro děti, drobná odměna za účast.
4. 4. 2020 / hřiště za sokolovnou a okolí
Rožnovský pohár v ZPV
Pořádá SDH Rožnov, závod požárnické
všestrannosti v kategoriích přípravka,
mladší, starší a dorost.
Aktuální přehled akcí a více informací:
www.obecroznov.cz.

Zprávy z obce
Přání do nového roku
Do nového roku přejeme všem našim
občanům hlavně pevné zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů
a spokojenosti.
Ohlédnutí za rokem 2019
Rok 2019 v naší obci lze hodnotit jako
rok s poměrně klidným průběhem,
proběhl bez větších investičních akcí
a jiných událostí, které by negativně
ovlivňovaly náš život.
Z uskutečněných větších oprav lze zmínit kompletní výměnu oken na budově obecního úřadu. Částečná výměna
oken proběhla i na budově obecního
pohostinství. Bylo dokončeno obetonování předávacích kanalizační šachet.
Díky šikovnosti našeho obecního zaměstnance pokračují svépomocí i úpravy a neustálé vylepšování technického
zázemí za budovou obecního úřadu.
O naší činnosti se můžete dozvědět
z nových webových stránek obce,
z usnesení a zápisů z jednání obecního

zastupitelstva. Na webových stránkách
samozřejmě nacházíte i další povinně zveřejňované dokumenty. V blízké
době se na nich objeví i nový znak obce
Rožnov.
Závěrem roku, vzhledem k dobrému
vývoji obecního rozpočtu v roce 2019,
bylo zastupitelstvem schváleno, po
předchozím zveřejnění rozpočtového
opatření, pořízení nového komunálního traktoru, na kterém by řidič nebyl
po celý rok vystaven větru a dešti, jak
tomu bylo doposud. Ve výběrovém řízení byl vybrán a následně zakoupen
traktor značky Kubota, odpovídající
velikostí a výbavou potřebám obce (viz
foto). Je již opatřen čelním nakladačem
a v budoucnosti lze na něho doplňovat
další různá potřebná přídavná zařízení.
Jedná se o hodnotnou investici, o které
lze bez nadsázky říci, že bude k údržbě
obce sloužit i dalším generacím. Servisně je tento stroj zajištěn na několika
místech v blízkém okolí.
Co se týká kultury a sportu odehrávalo se veškeré dění opět v režii dobrovolných hasičů, a to ať už se jedná
o pořádání plesů, organizování pálení čarodějnic nebo branného závodu,
sportovního odpoledne pro děti, hasičské soutěže apod. Na podzim se
nám nepodařilo uspořádat divadelní
představení, které nám bylo odřeknuto divadelním souborem těsně před
jeho termínem uskutečnění. V zimním
období je občanům k dispozici sokolovna, která je sice v týdnu poměrně obsazena, ale převažují většinou přespolní
zájemci. Ze sportovní činnosti se jedná
hlavně nohejbal a florbal, ozývají se
první zájemci o cvičení dětí. Rozpis využití sokolovny Rožnov na zimní období
roku 2020 naleznete na našich webových stránkách. Zapomenout nesmím
na celoroční činnost místní knihovny,
o kterou se vzorně stará naše paní
knihovnice.
V mimozimním období jsou za sokolovnou všem bezplatně k dispozici 2 antuková hřiště, která nejsou, až na výjimku
nohejbalistů, využívána téměř vůbec.

Foto: Václav Vanžůra
Autor: Zbyněk Procházka
Co plánujeme a co nás čeká
Není zatím vůbec jisté, zda letos konečně dojde v Rožnově k realizaci investiční akce ČEZ Distribuce - uložení elektrických rozvodů do země. V současné
době ČEZ stále nemá platné územní
rozhodnutí a dle posledních informací
zvažuje přesunout termín stavby až na

Kalendář akcí
29. 2. 2020 / Den seniorů
7. 3. 2020 / MDŽ
23. 5. 2020 / Volejbalový turnaj Libotov

LIBOTOV

06. 6. 2020 / Dětský den v Libotově
20. 6. 2020 / Hasičská soutěž Libotov

Obecní úřad Libotov
Starosta: Filip Kraus
Adresa: Libotov 80,
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Telefon: +420 728 993 219
E-mail: obec.libotov@tiscali.cz
Fb: www.facebook.com/libotov
www.libotov.cz
Úřední hodiny
Po: 18:00–19:00 h
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27. 6. 2020 / Fotbalový turnaj Libotov
27. 6. 2020 / Libotovská rocková noc

Rozsvícení
stromku
V sobotu 30. listopadu proběhla v Libotově poslední akce roku 2019 – Slavnostní rozsvícení vánočního stromu.

rok 2021. ČEZ má vybránu i projekční firmu pro Neznášov, kde je stavba
předběžně plánována nejdříve na rok
2023. Obec je již na výstavbu nového
veřejného osvětlení v Rožnově připravena, máme platné územní rozhodnutí, které ke stavbě stačí. Předpokládaná rozpočtová cena pro jeho výstavbu
není vůbec nízká a činí cca 4,6 mil. Kč.
Bohužel o dotaci na stavbu nového veřejného osvětlení lze žádat pouze na
krajské úrovni, což jsme již začátkem
roku 2020 učinili. Státní ani evropská
dotace pro takový druh stavby zatím
nebyla vypsána.
Značně nepříjemnou událostí pro
nás bude úplná uzavírka komunikace
III/2858 vedoucí z Rožnova do Semonic, v průběhu dokončování stavby dálnice. Z Ředitelství silnic a dálnic (dále
ŘSD) nám bylo sděleno, že se bude jednat o období přibližně od 1. 10. 2020
do 20. 5. 2021 (cca 8 měsíců). Spojení
s obcí Semonice bude možné pouze
objízdnou trasou přes Jaroměř. Stezka
pro chodce a cyklisty vybudována nebude, problémem je zajištění bezpečnosti pro přechod chodců přes staveniště – dokončované těleso dálnice.
V roce 2020 chceme dokončit projektovou dokumentaci na rekonstrukci střechy sokolovny, včetně zažádání o stavební povolení na tuto akci. Realizace
rekonstrukce nebude patrně položkou
nového rozpočtu obce na rok 2020
a budeme čekat na vypsání vhodného
dotačního titulu. V této souvislosti zvažujeme i opravu – výměnu střešní krytiny na obecním pohostinství.
Vzhledem k narůstajícímu provozu automobilů na krajských komunikacích,
které procházejí naší obcí, bude naší
snahou zlepšení bezpečnosti průchodu chodců. Jedná se především o chybějící chodník v Neznášově. Zde bude
nutné nejdříve jednat se soukromými
vlastníky pozemků, na kterých by měl
být chodník vybudován, o převodu
částí těchto pozemků do majetku obce
Rožnov. V případě úspěchu můžeme
teprve přikročit k tvorbě projektové
dokumentace a následně ke snaze
o zajištění dotace na jejich stavbu, tak
jak jsme byli úspěšní u nového chodníku v Rožnově, kde jsme obdrželi cca
1 milion Kč státní dotace.
V roce 2020 by měl být konečně dokončen nový územní plán obce a očekáváme od Státního pozemkového úřadu
ČR sdělení termínu zahájení komplexních pozemkových úprav pro katastrální území Rožnov a Neznášov.
Na poli kulturním a sportovním stále
trvá, že hledáme do svých řad pomocníky a zájemce pro pomoc při organizování i třeba menších kulturních akcí.
Plánované finanční prostředky pro
tuto oblast nejsou téměř využívány.
V současné době je tvořen návrh rozpočtu na rok 2020 a uvítáme od vás jakékoliv návrhy a podněty.
Zbyněk Procházka

Akce proběhla netradičně v areálu fotbalového hřiště, kde byl osmimetrový
ozdobený strom zasazen přímo doprostřed hřiště na značku pro zahájení
hry. Strom byl věnován rodinou Karbanových z Velichovek, kterým tímto velmi děkujeme.
Akci provázel bohatý doprovodný program, který zahájil fotbalový zápas
muži versus ženy. Celkem se zde sešlo zhruba 40 hráčů a hráček různého
věku a nechyběl ani zdravotnický dozor, který zraněným hráčům poskytoval především čiré tekutiny na zahřátí.
Poločasovou pauzu vyplnily děti z mateřské školy Libotov se svým pásmem
vánočních písní a básní. Fotbalový zápas nakonec skončil nerozhodně za
stavu 3:3, a tak došlo na pokutové kopy,
kde byli nakonec o jeden gól úspěšnější muži. Po fotbalovém zápase došlo
k rozsvícení vánočního stromu společně s ohňostrojem a následně se hráči
a fanoušci přesunuli do vytopené pergoly, kde program ještě několik dalších

ZIMA 2020

u ochutnávky cukroví a úžasné vánočky
přátelsky poklábosili.
O týden později zaplnily sál obecní hos-

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

pody děti na Mikulášskou zábavu. Po
návštěvě Mikuláše s Andělem a drobném obdarování se vydováděly na dětské diskotéce.
Vyvrcholením svátečního zimního pro-

Novinky z obce
Sto let!
Dne 16. ledna 2020 se dožil 100 let pan
Václav Skořepa.
Pan Václav Skořepa pracoval dlouhou
dobu ve vedení obce a zasloužil se o její
rozvoj.
Tímto mu jménem mým, jménem zastupitelstva a všech občanů obce Habřina přejeme nadále pevné zdraví a hodně štěstí v dalším životě.

Závěr roku s vámi
Úvodem mi dovolte popřát vám všem
v novém roce hodně radosti a pevné
zdraví.
Závěr roku byl plný přátelských setkání
a slavnostních i tvořivých akcí. Dovolte
připomenout některé z nich.
První listopadovou sobotu jsme se společně sešli v obecní hospodě k podzimnímu tvoření. Příjemně jsme byli překvapeni hojnou účastí celých rodin, kdy
se velmi hodila šikovnost a hrubá síla
tatínků při vykrajování dýní.
Maminky si zatím nazdobily podzimně
laděné věnce na dveře a děti si po vydlabání dýně vyrobily strašidelné zápichy
do truhlíků a květináčů.
O prvním adventu jsme se slavnostně naladili a před setměním vyrazili na
náves ke slavnostnímu rozsvícení betléma. Na místě nás uvítali děti s pásmem vánočních koled, říkanek a písniček za doprovodu hry na trumpetu,
kdy jsme všichni obdivovali interpretku
za její hudební um a vytrvalost hry v takové zimě. Nikdo však domů do tepla
nespěchal. Přítomní se zahřáli nabízeným svařáčkem nebo čajem a společně

hodin naplňovala osmičlenná kapela,
jejímž základem byli členové skupiny
Netřesk.

gramu pak byl tradiční adventní koncert
na Chloumku, kdy nám bylo potěšením přivítat hudební seskupení Razam
v čele s Ivou Marešovou a výborným běloruským akordeonistou Aliaxandrem
Yasinskim.
Rádi bychom vám tak poděkovali za

vaši hojnou účast na pořádaných akcích
a vytvoření příjemné a přátelské atmosféry a moc se těšíme na naše další setkávání.
Radovan Šutriepka
Mikrojesle Habřina
Ani děti v jesličkách nepřišly o sváteční
atmosféru blížících se Vánoc. Poslední
den jejich návštěvy v minulém roce jsme
společně s rodiči poseděli u stromečku
a rozbalili dárečky. Není nic hezčího než
sledovat tolik překvapení a radosti.

Martina Kunstmüller Venclová

Velmi povedenou doprovodnou akcí byl
první Libotovský betlém, který vytvořili
Libotováci společně. Základem byli Josef, Marie a Ježíšek v jeslích, které předem vytvořila Kateřina Hynková. Všechny ostatní postavy, kterých se sešlo více
jak 15, byly zařazeny do soutěže dle věkových kategorií jejich tvůrců. Následně
byly vyhlášeny a oceněny ty nejlepší výtvory. Fotografie všech postav si můžete prohlédnout na facebookové stránce
obce Libotov. Děkujeme všem soutěžícím za jejich krásná díla, protože tento
originální betlém byl skvělým doplněním rozsvíceného stromu i celé akce.

Mgr. Filip Kraus
starosta obce

WWW.HUSTIRANKA.CZ

Kalendář akcí
25. 1. 2020 / od 20:00 h / místní hostinec
Ples myslivců a hasičů

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: 17:00–18:00 h

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
8. 2. 2020 / 20:00 h / klubovna „U potůčku“
Hasičský ples Hustířany
9. 2. 2020 / 14:00 h / klubovna „U potůčku“
Dětský karneval Hustířany
22. 2. 2020 / klubovna „U potůčku“
Soutěž o nejlepší zelňačku

29. 2. 2020 / místní hostinec / Maškarní
večírek na téma Sportem ku zdraví
7. 3. 2020 / 15:00 h / místní hostinec
Maškarní pro děti
MAGIC DUO Radek a Simona.

Novinky z obce
V prvním příspěvku do čtvrtletníku
v roce 2020 si dovoluji popřát všem čtenářům hodně štěstí, zdraví a úspěchů
v novém roce.
V novém roce 2020 plánujeme velkou
rekonstrukci dětského hřiště a sportoviště. Také nás čeká nátěr zvonice na
Chotěborkách a další údržba obecního
majetku. Do nového roku proto přeji
nám všem také hodně elánu a dobrých
lidí kolem nás – těch, kteří nám pomohou a podpoří nás.

Advent na Chotěborkách
Vrátím se však ještě slovem do času
adventu. Ten pro nás začal již tradičně
24. listopadu před adventním koncertem v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Chotěborkách. Kostelem zněly
krásné tóny koncertu s názvem Staročeský advent. Na hoboj hrál J. Thuri, na
varhany P. Hostinský a zpěv (baryton)
J. Hrubý. Všichni, kteří koncert navštívili, obdrželi kartičku s programy dalších
koncertů, které následovaly v Dubenci,
Lanžově a Habřině.
V bývalém hostinci na Chotěborkách
se mohli návštěvníci po koncertu potěšit pohledem na zajímavé betlémy
ze dřeva, keramiky a včelího vosku,
pochutnali si také na domácí vánočce
a na výborných a pro Vilantice tradičních ,,buchtičkách se sirobem“. Buchtičky jsou pro vilantické rodáky (i pro
náplavy, jako jsem já), tradičním vánočním pokrmem. V některých rodinách
se buchtičky plní mákem, někde i tvarohem a povidly. Rozpařené buchtičky
někdo namáčí v sirobu a obalí strouhaným perníkem, ale někdo rozpařené
buchtičky zalije v misce sirobem, roze-

Retro Vánoce
Ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 2019 proběhla v Hustířanech u Potůčku výstava ,,RETRO VÁNOCE“, kde si
lidé mohli připomenout, jak se slavily
Vánoce v dobách před Sametovou revolucí. K vidění byl nejen vánoční stromeček s dobovými ozdobičkami, ale
i pár skromných dárků.
Hosté, kteří nás poctili svou návštěvou,
si u prostřeného stolu pochutnávali nejen na vánočním cukroví, hubníku, kubovi, ale i na ,,soutěžních“ vánočkách,
které následně mohli hodnotit. V programu výstavy nebylo zapomenuto ani
na děti. V dílničkách si vyzkoušely práci
s moduritem, zdobení smrkových a borovicových šišek, vystřihování přáníček
a zdobení svícnů. Tyto výrobky si děti
odnesly domů, aby jimi mohly potěšit
své blízké. Sobotní odpoledne zpříjemnila svým přednesem o čase adventu
A. Holínská a vánočními písněmi Hustířanští koledníci. Akci svými nádhernými betlémy podpořil pan Hornych.
V závěru výstavy proběhlo vyhlášení
soutěže o nejlepší vánočku, kdy na prvním místě zvítězila Šárka Dyrcová s celkovým počtem 40 hlasů. Gratulujeme!
Poděkování patří všem, kteří se na realizaci výstavy i jejím průběhu podíleli, ale
i těm, kteří akci podpořili svou účastí.

Zastupitelstvo obce se za tento uplynulý
rok sešlo celkem 9x na veřejném zasedání a 15x na pracovním zasedání. Považuji to za velmi vysoké číslo, které je
důkazem toho, že zvoleným zastupitelům není naše obec lhostejná a opravdu
aktivně se podílejí na jejím dalším rozvoji. Jak už to v životě bývá, tak některé
věci se povedly, jiné méně. Pojďme si je
tedy v krátkosti připomenout a shrnout.

Rozsvícení stromečku
V sobotu dne 30. listopadu 2019 se
uskutečnila dnes již tradiční předvánoční akce, a to rozsvícení stromečku
ve Velichovkách. Tato adventní akce
se poprvé uskutečnila v prostorách
Velichovského kostelíčku. V průběhu
večera vystoupili se svými koledami
Hustířanští koledníci.
Po pěkném hudebním vystoupení,
kterému přihlížel zaplněný prostor
kostela, následovalo samotné rozsvícení stromu, které bylo odstartováno
odpočítáním. Poděkování patří všem,
kteří se na akci podíleli. Konkrétně je
nutné zmínit Janu Stolínovou a Jaroslava Šubrta ml. Poděkování patří Josefu
Filipovi za poskytnutí elektrické energie a paní Anně Šubrtové za zajištění
kostelíčka. Děkuji všem za účast.

Zdeněk Šedivec
organizátor akce

Jana Tulaková

Činnosti mladých hasičů Velichovky
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Tvoření ve Vilanticích
Ve Vilanticích máme šikovné ženy, a tak
se scházíme také na zimním tvoření
i s dětmi. Děti s maminkami a také babičky se sešly v pátek 6. prosince a vyráběly si anděla z březových polínek,

Zprávy z obce

29. 2. 2020 / Výstava – šikovné ruce
naší obce – Velichovky, Hustířany

Koncem října si starší děti a dorostenci odpracovali brigádnické hodiny na
úklidu našich pohárů a HZ v rámci celoroční činnosti.
V prosinci už na nás čekala poslední
soutěž tohoto roku Mikulášské klání
ve Rtyni v Podkrkonoší.
Poslední akcí tohoto roku pak byl vánoční sedánek, který pro děti každoročně pořádáme před vánočními
prázdninami. Děti si zde rozdaly vylosované dárky mezi sebou, zahrály si
hry a ukončily sezónu 2018–2019.
Celoroční vyhodnocení naší činnosti
se letos konalo v Horních Rybníkách
23. listopadu. Jako kolektiv jsme dostali pozvánku, protože naše umístění
bylo na předních příčkách. Za naši odvedenou práci, velkou účast na soutěžích a celkové dobré výsledky se děti
umístily následovně:

Těšíme se opět za rok na viděnou na
Chotěborkách, kde vás opět přivítají
malí andělíčci a obdarují vás malovanými perníčky. Máme totiž letos takové
malé výročí: první adventní koncert se
konal v roce 2010.

Proběhlé akce na konci roku

22. 2. 2020 / sál hasičské zbrojnice
Hasičský ples Velichovky

14. 3. 2020 / klubovna „U potůčku“
Zabijačkové hody

hřátým máslem a posype perníkem. Po
ochutnání obou variant se však všichni
vždy olizují až za ušima. Stejné to bylo
i u nás na Chotěborkách. Vše korunoval dobrý “svařák” a horká medovina.

V poháru Odborné rady mládeže v kategorii mladší 3. místo, v kategorii starší 1. místo. V poháru Hodnocení aktivity mladší 3. místo, starší 1. místo.
Celkově se naše děti umístily v Poháru starosty Okresního sdružení hasičů
Náchod mladší na 3. místo, starší děti
zvítězily ve své kategorii již druhý rok
po sobě z celkových 44 registrovaných
kolektivů na našem okrese.
Naše kronika zde byla taky oceněna za
nejhezčí kroniku celého okresu a na
děti čekala sladká odměna v podobě
dortu.
Tato sezóna byla pro náš kolektiv jedna z nejúspěšnějších. Doufáme, že
v příštím roce udržíme opět dobré
jméno našeho sboru v soutěžích na
předních příčkách a budeme se snažit
o postup do krajského kola ve Hře Pla-

men, i když konkurence je obrovská.
Tímto bychom za kolektiv mladých hasičů a za výbor sboru dobrovolných
hasičů Velichovky vám všem chtěli popřát dobrý vstup a jen to nejlepší do
nového roku 2020. Děkujeme všem,
kteří se podílí na naší práci.

Co se povedlo:
• Získali jsme na dotacích (KHK, MMR)
979.600 Kč (parkoviště, chodník,
územní plán).
• Realizovali jsme projekt “Parkoviště
u bytovky, čp 179“.
• Instalovali jsme příčný práh a nové
dopravní značení na Třešňovce
s úsporou cca 100.000 Kč oproti
původnímu návrhu a řešení.
• Provedli jsme opravu vstupního
chodníku z lázní do obce (u firmy
PROST).
• Doplnili jsme dětské hřiště u obecního úřadu o nové herní prvky.
• Proběhla výměna zastaralé a havarijní zastávky v Hustířanech.
• Doplnili jsme odpočinkové lavičky
v obci novými odpadkovými koši.
• Provedli jsme spoustu drobných
oprav místních komunikací a chodníků v obou obcích.
• Realizovali jsme doplnění vánočních
světel v obou obcích.
• Byla provedena oprava a výměna
kompletního nerezového potrubí
a elektrického vedení na ČOV ve Velichovkách, které bylo již ve značně
havarijním stavu.
• Revitalizovali jsme travnatou plochu
na místním fotbalovém hřišti, aby
sloužila především malým dětem
pro jejich sportování.
• Realizovali jsme nákup obecního automobilu a komunálního traktoru.
• Instalovali jsme v MŠ rekuperaci
a odsávání do kuchyně.

z květináčů a papírové na sklo. Také se
již mnoho let scházíme poslední pátek
před adventem a tvoříme vánoční svícny a adventní věnce, tentokrát jsme se
sešli 29. listopadu. Pod dohledem zahradnice Hedviky jsme si opět vytvořili
nádherné adventní věnce a drobné dekorace.
Mikulášská s novým občánkem
V sobotu 7. prosince jsme přivítali našeho nejmladšího občánka Martina a ten
se také stal nejmladším účastníkem Mikulášské besídky, která následovala po
vítání občánků. Téměř třicet nejmladších dětí si zatancovalo a Mikuláš je obdaroval balíčkem s dobrotami. Tentokrát nikdo domů nepospíchal a všichni
se s radostí bavili až do večera.

Dagmar Jarošová

Co se (zatím) nepovedlo:
• Zkulturnění sběrných míst v obci.
• Získání dotace na zastávky a chodníky v Hustířanech (obrovský převis žádostí).
• Získání dotace na rekonstrukci
a přestavbu ZŠ Velichovky (obrovský převis žádostí).
Co chceme realizovat v příští roce:
• Provést zasíťování parcel u střelnice (Velichovky) a u ČOV (Hustířany).
• Znovu oživit projekt stavebních
parcel v lokalitě u lázní.
• Pokračovat v dotačních žádostech
na projekty dle dotačních možností.
• Pokračovat v započaté projektové
dokumentaci na rekonstrukci kluziště, Seisserova statku, Klubovny
u Potůčku.
• Opravu cesty k písníku.
• Doplnit další herní prvky na dětském hřišti ve Velichovkách.
• Realizovat
výměnu
osvětlení
v obou obcích za úspornější světla.
• Zpracovat projekt na vlastní sběrný dvůr.
• Připravit veškeré potřebné kroky
a podklady k tomu, aby se v roce
2021 začalo s rekonstrukcí Hotelu
u Kopeckých.
• Zpracovat projekty na opravu poničených a dosluhujících chodníků.
• Další a pokračující úpravy sportovního areálu ve Velichovkách.
Zde je jen výčet některých důležitých
věcí, neboť je jich samozřejmě daleko
více a některé z nich jsem možná nezmínil. Myslím si a věřím, že těch realizovaných a povedených věcí za tento
rok není málo a občané, kteří chtějí,
tak to dokáží ocenit.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem
zastupitelům za nasazení a odvedenou práci pro naši obec a popřát jim
mnoho elánu do roků dalších, kde nás
čeká spousta další práce.
Jiří Lebedinský
starosta obce Velichovky

Inzerce

Petra Němečková, Zuzana Malá,
Martina Dostálová, Alexandr Čech
a Lucie Sršňová
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Novela zákona o odpadech
Rád bych vám připomněl připravovanou novelu zákona o odpadech a pokusím se vysvětlit, proč je důležité třídit
odpad. Hlavním cílem novely zákona je
nastavit požadavky legislativy tak, aby
nakládání s odpady více naplňovalo hierarchii nakládání s odpady a přiblížilo
se k cílům oběhové hospodářství.

vytříděno 600 kg „využitelného odpadu”), dostane slevu za uložení odpadu
na skládce ve výši 750 Kč/t.
V zákoně stanovené požadavky na
obce považujeme za hodně přísné
a pro mnoho obcí nesplnitelné, a proto doporučujeme projednávání zákona
sledovat. Na druhou stranu je třeba
říci, že hlavně díky lepší evidenci bioodpadů úroveň recyklace v mnoha obcích
od roku 2015 výrazně vzrostla. V roce
2017 dosáhlo 40% úrovně třídění již
přes 2 000 měst a obcí.
Návrh zákona předpokládá, že na recyklační slevu budou moci dosáhnout
i obce, které podporují domácí a komunitní kompostování. Odpad takto
odkloněný bude moci být započten do
úrovně recyklace, ale pouze za určitých podmínek (bude upřesněno). My
jsme navrhli, aby slevu získaly i obce
s produkcí směsného odpadu pod
100 kg / ob / rok.
Vzhledem k tomu, že se vláda České
republiky rozhodla upustit od skládkování, budoucí vizí je spalování a energetické využití odpadů v několika málo
spalovnách. Proto je nutné dosud dobře fungující systém skládkování finančně znehodnotit tak, aby se skládkování dostalo na stejnou finanční úroveň
jako spalování. S odvoláním na nařízení
Evropské unie je Česká republika opět
„Papežtější než papež“. Zatímco EU
umožňuje po roce 2030 nadále skládkovat 10 % odpadů, Česká republika se
sama sobě zavázala k tomu, že po roce
2030 zde skládkování zanikne. Z toho
vyplývá, že cesta ke zvyšování poplatků
za odpad je již zahájena.
Jaroslav Huňat
předseda DSO

Schválené cíle oběhového hospodářství jsou:
• v roce 2025 recyklovat 55 % komunálních odpadů,
• v roce 2030 recyklovat 60 % komunálních odpadů,
• v roce 2035 recyklovat 65 % komunálních odpadů,
• v roce 2025 skládkovat maximálně
10 % komunálních odpadů,
• zvýšit recyklaci všech obalů na 65 %
v roce 2025 a 70 % v roce 2030.
Aby cílů oběhového hospodářství bylo
v ČR docíleno, je v zákoně navržen
EKONOMICKÝ NÁSTROJ – REGULACE
POPLATKU ZA SKLÁDKOVÁNÍ:
Ekonomický nástroj – poplatek za
skládkování – funguje tak, že tento poplatek bude ročně navyšován (tabulka
č. 1), oproti tomu bude obec vykazovat
váhu vytříděných odpadů a na základě
poměru váhy komunálního a recyklovatelného odpadu v % dojde k výpočtu
slevy z poplatku za skládkování.
V praxi to bude tak, že například v roce
2022 bude stát poplatek za uložení komunálního odpadu na skládce 500 Kč/t,
úroveň využitelného odpadu bude ve
výši 900 Kč/t. Celková cena za 1 tunu
odpadu činí 1.400 Kč. Pokud obec vykáže úroveň třídění ve výši 60 % (z celkové 1 tuny svezeného odpadu bude

Tabulka č. 1. Poplatek za uložení odpadu na skládku se zvýší ze současných 500 Kč
dle následující tabulky. Směsný komunální odpad bude považován za využitelný.
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
a dále

Rok

využitelného 800
odpadu (Kč)
zbytkového 500
odpadu (Kč)

900

1000 1250 1500 1600 1700 1800 1850 1850

500

500

500

500

600

600

700

700

Zvýšení
profesionality

KALENDÁŘ AKCÍ
1. 2. 2020 / Dubenec / Hasičský ples

7. 3. 2020 / Lanžov / Hospodský kvíz

1. 2. 2020 / Lužany / Obecní ples

7. 3. 2020 / Lanžov / Libotov
Mezinárodní den žen

7. 2. 2020 / Rožnov / Hasičský ples
Projekt je v plném proudu, pomalu
se chystá ke svému zdárnému konci. Společně se zástupci obcí probíhá
u některých příprava i samotná tvorba
strategických plánů obcí v Mikroregionu. Chystají se další, zároveň poslední
semináře a stáže.
Chtěla bych vám všem tímto moc poděkovat za váš tak drahocenný čas. Věřím,
že jsme spolu prošli mnoha semináři,
vyslechli si spoustu pouček, zákonů, rad
i nových informací, které určitě ve své
práci využijete. Práce starosty, místostarosty, ale i všech zastupitelů je náročná.
Nesete na svých bedrech celou tíhu vaší
obce. Všechna nařízení směrnice i vyhlášky, za které zodpovídáte při vedení
vašich obcí. Čelíte mnohdy i nepříjemným situacím, třeba nepříjemné komunikací s nespokojenými občany, kteří ani
netuší, za co vše máte zodpovědnost,
jak je vaše práce důležitá a zodpovědná.
Náš projekt byl malým pomocníkem právě všem nově zvoleným zastupitelům,
ale i těm, kteří svoji funkci vykonávají
delší dobu. Všichni vnímáte stálé nové
změny zákonů, nové nařízení a všechny nové zákony, příkazy, zákazy apod.
Pomohli jsme vám s orientací v těchto
věcech potřebných k vaší práci. Zajistili
jsme i školení pro vaše účetní, kteří měli
možnost se dozvědět novinky v oblasti
účtování obcí, jak si poradit s rozpočtem
i jak dobře a správně účtovat.
Měli jsme, a ještě budeme mít, příležitost se podívat i do jiných regionů, kde
můžeme nasbírat inspiraci pro naši další
práci. Uvidíme, jak to chodí jinde. Už teď
se těším na další setkání s vámi.
Ilona Čepelková
metodik Mikroregionu Hustířanka
Spolupracujeme
POSKYTUJEME POMOC
V TĚCHTO OBLASTECH

800

Finanční problematika
dluhy, exekuce, oddlužení

zima 2020

8. 2. 2020 / Velichovky
Hasičský ples Hustířany
9. 2. 2020 / Velichovky
Dětský karneval Hustířany
14. 2. 2020 / Račice n. T.
Hasičský ples
15. 2. 2020 / Zaloňov / Country Bál

7. 3. 2020 / Vilantice
Maškarní pro děti
8. 3. 2020 / Rožnov / Dětský karneval
13. 3. 2020 od 20 h / Zaloňov
Maškarní Ples
14. 3. 2020 / Račice n. T.
Turnaj ve stolním tenise

21. 2. 2020 / Hořenice / Babský bál

14. 3. 2020 / Velichovky
Zabijačkové hody

22. 2. 2020 / Dubenec / Obecní ples

21. 3. 2020 / Lanžov / Dětský karneval

22. 2. 2020 / Lanžov / Norsko, putování mrazivou tundrou za polární září

březen / duben 2020 / Heřmanice /
Sběr železného šrotu

22. 2. 2020 / Račice n. T.
Dětský maškarní bál

duben 2020 / Dubenec
Pohádka – souboru Erben, Miletín

22. 2. 2020 / Velichovky
Hasičský ples Velichovky

duben 2020 / Hřibojedy / Vítání jara
s lampionovým průvodem

22. 2. 2020 / Velichovky
Soutěž o nejlepší zelňačku

duben 2020 / Lužany / Jarní tvoření

29. 2. 2020 / Libotov / Den seniorů

4. 4. 2020 / Lanžov
Ping-pongový turnaj

29. 2. 2020 / Velichovky
Výstava – šikovné ruce naší obce

4. 4. 2020 / Litíč / Velikonoční dílny
pro děti a dospělé

29. 2. 2020 / Vilantice / Maškarní večírek na téma Sportem ku zdraví

4. 4. 2020 / Rožnov
Rožnovský pohár v ZPV

únor / březen / Lužany
Dětský karneval

10. 4. 2020 / Zaloňov
3. Malý turnaj ve stolním tenise

březen 2020 / Heřmanice
SDH Hasičský ples

12. 4. 2020 / Dubenec / Velikonoční
turnaj ve stolním tenise

březen 2020 / Hořenice
Karneval pro děti

18. 4. 2020 / Račice n. T. / Posezení
s Hradeckou cimbálovou muzikou

březen 2020 / Zaloňov
Dětský Karneval

30. 4. 2020 / Lanžov
Pálení čarodějnic

7. 3. 2020 / Dubenec
Dětský karneval

30. 4. 2020 / Litíč / Stavění májky
a pálení čarodejnic

Pracovněprávní

rozvázání pracovního poměru

Tabulka č. 2. Obcím bude nabídnuta tzv. recyklační sleva. Obce, které 2 roky
před dobou platnosti pro výši poplatku (pro rok 2021 je to rok 2019) vytřídí určité procento komunálních odpadů, bude za uložení směsného odpadu platit
poplatek dle tabulky pro zbytkový odpad.
Požadovanou míru třídění ukazuje následující tabulka:

Rodinné vztahy
rozvod, výživné

Bydlení

oblast nájmu

Podrobnosti o akci naleznete u každé obce

a dalších...

Rok
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2027
úroveň recyklace (%)
35
45
55
60
65
70
70
75
úspora za skládkování (Kč/t) 300 400 500 750 1000 1000 1100 1150

Všechny služby
jsou poskytovány

ZDARMA

Obcím, které nedocílí stanovené úrovně recyklace v roce 2025 (60 %), 2030 (65 %)
a 2035 (70 %), bude hrozit pokuta až do výše půl milionu Kč.

OBČANSKÁ PORADNA
Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Trutnov,
Jaroměř, Vrchlabí, Hostinné

Jak správně třídit odpad

731 598 850

www.dk.charita.cz

Modré nádoby

Žluté nádoby

Šedé nádoby

Hnědé nádoby

Bílé a zelené nádoby

Černé nádoby nebo pozink

PAPÍR

PLAST

KOVY

BIO

SKLO

SMĚSNÝ ODPAD

poradna.dvur@charitadk.cz

Červené nádoby v uzavřené
čiré plastové láhvi

JEDLÝ OLEJ

Turnaj ve stolním tenise
Vážení příznivci stolního tenisu,
po několika turnajích, které proběhly v obcích mikroregionu Hustířanka,
jsme se rozhodli připravit na podzim
– zimu roku 2020 turnaj obcí mikroregionu. Bude se hrát systém čtyř
dvouher a jedné čtyřhry. V praxi to
znamená, že minimální počet hráčů
obecního týmu budou 3 hráči, ideální
stav je 5 hráčů.

Podmínkou k účasti je trvalý pobyt
na území mikroregionu Hustířanka.
Pokud vaše obec nedá dohromady jeden tým a přesto máte zájem o účast
v turnaji, je možné spojit se s kolegy
z jiné obce. Pokud máte zájem o přihlášení vašeho obecního týmu, napište nám e-mail na adresu:
cepelkova@hustiranka.cz.
Jaroslav Huňat

Inzerce

Patří sem:
+ noviny, časopisy, letáky
+ knihy
+ brožury
+ katalogy
+ kancelářský a balící papír
+ čisté papíroví obaly
+ karton a lepenka

Patří sem:

Patří sem:

+ sešlápnuté Pet lahve
+ nápojový karton

+ plechovky od nápojů
+ konzervy od potravin

+ sáčky, tašky , fólie
+ plast. obaly od potravin

+ hliníková víčka od jogurtů
+ kovové uzávěry a víčka

(kelímky, vaničky apod.)
+ plast. obaly od drogerie

+ kovové obaly od drogerie

(mýdlo, čis�cí prostředky,

a kosme�ky
+ alobal

+ CD/DVD obaly
+ strečové fólie

Nepatří sem:

- znečištěný papír
- voskovaný papír

- linoleum
- PVC

- nápojový karton
- papírové kapesníky a

- pryžové výrobky
- molitan

ubrousky
- pauzovací papír
- úhlový papír (kopírák)
- pořadače s kovovými
komponenty

- videokazety
- obaly od olejů nebo silně
znečištěné od jídla
- obaly od nebezpečných
látek

ZPRAVODAJ
MIKROREGIONU
HUSTÍŘANKA
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původu
+ zbytky ovoce a zeleniny
+ kvě�ny
+ kávové sedliny a ﬁltry
+ čajové sáčky
+ hrnkové kvě�ny včetně

Patří sem:

+ ﬂakony
+ tabulové sklo

+ smetky
+ popel

+

+ hygienické pomůcky
+ běžné žárovky
+ čis�cí utěrky a houby

+
+

- obaly od nebezpečných
látek
- plynové láhve
- kabely a dráty
- elektrozařízení

- maso, kos�, oleje a tuky
- tekuté a silně mastné
teku�ny
- cigaretové oharky
- smetky
- letáky a noviny

+ všechny rostlinné
fritovací oleje z kuchyní

+ keramika a porcelán
+ trus zvířat
+ silně špinavé a mastné obaly

od ořechů

Nepatří sem:

Patří sem:

+ maso, kos�
+ sáčky z vysavače

+ skořápky od vajec a

Nepatří sem:

Patří sem:

+ láhve od nápojů
+ zavařovací sklenice

hlíny

kosme�ka)

Nepatří sem:

Patří sem:
+ zbytky jídel rostlinného

Nepatří sem:

Nepatří sem:

Nepatří sem:

- porcelán
- keramika

- úsporné žárovky a zářivky
- stavební odpad

- drátěné sklo
- zrcadla

- vyřazená elektronika

- motorové a další oleje
určeny na sběrný dvůr

- varné sklo
- zářivky, výbojky
- běžné žárovky
- televizní obrazovky
a monitory
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