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Konečně je tady…
Začíná léto, teploty se již nyní
v červnu pohybují kolem 30 stupňů,
koupaliště jsou napuštěná a rybníky ještě neokupují zdraví škodlivé
sinice. Před dětmi jsou krásné dva
měsíce prázdnin a já jim přeji, aby
je plně prožily a v září se do školy
vracely plné nových a příjemných
zážitků. Čekají na ně tábory, dovolené s rodiči, pro některé delší návštěvy prarodičů.
Někde jsem četl, že s prodlužujícím
svitem slunce se lidem mění nálada. Sítnicí oka proniká více příjemného záření a do těla se uvolňují
hormony, které způsobují dobrou
náladu. Jistě sami zjišťujete, že jsou
mezi námi lidé, kteří plně potvrzují tuto teorii: v létě potkáváme
mnohem více usměvavých tváří,
mnohem více se zapojujeme do
společenského života a také jakoby z nás opadly všechny starosti.
Na druhou stranu jsou mezi námi
jedinci, kterým by sluneční svit
nepomohl ani při dvacetičtyřhodinové dávce. Jsou stále zamračení
a na všem hledají chyby, ať je zima,
nebo léto. Pan Werich kdysi pravil
„Až ti bude úzko, otoč se čelem ke
slunci. Všechny stíny budeš mít za
zády.“ Je v tom hodně pravdy a pokud se tím budete řídit, určitě vám
bude na duši lépe. A pokud vás nějaký ten pesimistický a pomlouvavý škarohlíd přece jen trápí, vzpomeňte si na další Werichův citát
„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale
naštve tolik lidí kolem, že stojí za to
si ji užít.“
Přeji vám krásné léto.
Jaroslav Huňat
předseda DSO

Jak jste si možná již mnozí všimli, v jarních měsících letošního roku došlo ke
spuštění nových webových stránek naší
obce. Jejich obměna byla provedena především z důvodů zastaralosti původních
stránek, nesplnění některých zákonných
povinností v původní verzi stránek, jednodušší obsluhy a úpravy stránek a v neposlední řadě i přizpůsobení zobrazení
stránek na moderní technice, jakou jsou
chytré mobilní telefony či tablety.
Členění stránek jsme se snažili zachovat co možná nejpřehlednější a podobné původním stránkám. V současné době ještě probíhají různé drobné
úpravy a doplnění obsahu. Rovněž
máme domluveno letecké fotografování za pomocí dronu, abychom mohli doplnit fotogalerii nových stránek
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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
5. 7. 2019 / hřiště za sokolovnou
O putovní pohár obce Rožnov
30. ročník tradiční soutěže v požárním
sportu, závod v požárním útoku v kategorii muži, ženy a děti, soutěž dětských kolektivů ve štafetách. Pořádá
Sbor dobrovolných hasičů Rožnov.
8. 9. 2019 / od 14:00 h / hřiště za sokolovnou / Dětské sportovní odpoledne
SDH Rožnov pořádá různé sportovní
disciplíny pro děti, skákací hrad, drobné občerstvení. V případě nepřízně
počasí bude náhradní program v místní sokolovně. Případná změna termínu bude uvedena na stránkách obce.
Aktuální přehled sportovních a kulturních akcí konaných v obci Rožnov včetně podrobnějších informací naleznete
na našich webových stránkách.

Pozvánka na soutěž
v požárním sportu
Dovolte mi, abych vás jménem Sboru
dobrovolných hasičů z Rožnova a rovněž i jménem obce Rožnov pozval na
jubilejní 30. ročník soutěže v požárním
sportu „O putovní pohár obce Rožnov“.
Soutěž je již od jejího počátku pořádána
5. července, tedy ve státní svátek „Den
slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje“. Zahájení soutěže je plánováno na 10. hodinu dopoledne, zájemci
o účast v soutěži z řad hasičských sborů
však musí dorazit o něco dříve, aby se
stihli do soutěže zaregistrovat. Místem
sportovního klání je hřiště za místní
sokolovnou, kde bude pro návštěvníky připraveno rozmanité občerstvení
a prostory k posezení. Veškeré informace ohledně soutěže včetně programu
a podmínek jsou uvedeny na pozvánce,
která je k nahlédnutí na stránkách obce
nebo: www.sdhroznov.cz.

Soutěže budou probíhat v kategoriích
muži, ženy a děti. Dětské kategorie
budou navíc kromě požárního útoku
soutěžit i ve štafetách dvojic a upravené štafetě CTIF. Celá soutěž je již
od počátku pořádána v pětiletých cyklech, ve kterých si vítězové v kategoriích muži a ženy předávají tzv. „putovní
pohár“. Na konci pětiletého cyklu jsou
výsledky za toto období vyhodnoceny
a poháry natrvalo získávají soutěžní
družstva s nejnižším součtem umístění. Letos nejen že končí pětiletý cyklus a budou tedy předány zmíněné
„putovní poháry“, ale je to také již 130
let od založení Sboru dobrovolných
hasičů Rožnov. U příležitosti tohoto
výročí připravujeme pro návštěvníky menší výstavu historické techniky
z okolí a v případě zájmu a dostatečného časového prostoru i předvedení

Jarní proběhlé akce

Novinky z obce

Na začátku bych se ještě ráda ohlédla
za naší akcí „Jarní tvoření“. Byl to první
ročník a sešlo se nás kolem 20 tvořivých duší. Vyrobili jsme si ozdoby na
dveře. Moc se nám všem povedly, tak
si myslím, že na některých dveřích jsou
ještě dnes, jelikož byly nadčasové.

Strategický plán obce Lužany
Na konci května byl občanům Lužan
vložen do schránky dotazník „Strategický plán obce Lužany pro období
2019–2025“. Touto cestou bych vám
všem chtěla poděkovat za vyplnění.
Ze 115 rozdaných dotazníků se nám
jich 36 vrátilo, což je více jak 30 %. Přes
prázdniny vše vyhodnotíme a dáme
vědět, co podle vás Lužany potřebují
a co je nejvíce trápí.

Dne 30. dubna proběhlo již tradiční
pálení čarodějnic. S dětmi jsme soutěžili, kreslili a vařili lektvar z bylin, které
se děti spolu se svými rodiči a prarodiči snažili poznat. Poté jsme si zapálili
oheň a opekli buřty.

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

Dotace
Ke konci února 2019 jsme podali žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj, ve které jsme žádali o finanční podporu na rekonstrukci Obecního

Úřední hodiny
každou středu 18:30–19:30 h

WWW.HUSTIRANKA.CZ

a především pak vyměnit fotografii
v jejich hlavičce, pro kterou jsme zatím
nenašli vhodnou fotografii.
To, co se trochu nepovedlo, je velikost zobrazení stránek (při zmenšení
stránek v prohlížeči na 75 % vypadají o mnoho lépe), která však dle vyjádření zhotovitele vychází ze Zákona
o přístupnosti internetových stránek
a mobilních aplikaci subjektů veřejného sektoru a moderní typografie.
Věříme však, že se ještě podaří tento
nedostatek alespoň trochu napravit.
Doufáme, že se vám naše nové webové stránky líbí a jsou pro vás dostatečně přehledné.
Nové stránky obce: www.obecroznov.cz.
Filip Andrejs
2. místostarosta obce
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techniky v akci. Pokud by měl někdo
z majitelů historické požární techniky
zájem o její vystavení či předvedení
v akci, bude u nás vřele vítán.
Pokud máte chuť a zájem přijďte tedy
5. července podpořit soutěžní týmy,
prohlédnout historickou požární techniku nebo jen tak posedět či setkat se
s přáteli.
Filip Andrejs
2. místostarosta obce
a velitel SDH Rožnov

domu v Lužanech. Náš „Hostinec u Holubů“ potřebuje nová okna, která jsou
z 80. let minulého století, vymalovat
a vyměnit některé radiátory. Bohužel
dotaci jsme nezískali. Bylo podáno 727
projektů, z čehož podporu získalo pouhých 76 projektů. Tak to zkusíme příští
rok znovu, snad budeme úspěšnější.
K 30. červnu jsme podali žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu
Královéhradecké kraje na stavbu oplocení po kůrovcové kalamitě. Snad budeme úspěšní.
V období prázdnin se rovněž bude pokračovat s opravou chodníků v obci.
Těším se na vás na podzimních kulturních akcích, jejichž data vám budou
upřesněna.
Jitka Andrlová
starostka obce Lužany
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Jaro, léto a kultura v Dubenci

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

Tak se nám jaro předvedlo v plné parádě, se vším všudy, co umí – někdy
horko a sucho k nevydržení, jindy vody
víc, než bychom bývali chtěli, což bohužel přineslo nemálo potíží a starostí
místním obyvatelům. Co do kultury, i ta
se začíná právě kvůli počasí odehrávat
spíše pod širým nebem než v uzavřených prostorách, na které dojde zase až
v chladnějších dnech. U nás, v Dubenci, se do největší kulturní události roku
pustil tým SDH Dubenec, který za podpory OÚ připravil pro malé i velké celodenní „Hasičské slavnosti“. Abychom
se nechlubili cizím peřím, zmíním jen
fakt, že vše dopadlo víc než dobře, děti
i dospělí se skvěle pobavili a já věřím, že
tento úspěch je jednou z velkých motivací uspořádat slavnosti i příští rok.
Pro organizátory obecních akcí jako
takových přicházejí nyní pomyslné
(a vlastně i skutečné) prázdniny, které
potrvají až do září, kdy připravujeme
rovnou tři větší akce v jeden den. Čeká
nás „Dubenecké posvícení“, které od

časných poledních hodin odstartuje oblíbený, dlouhodobě velmi vyhledávaný
a hojně navštěvovaný „Pohádkový les“,
na který v areálu hasičárny naváže novinka posledních let „Den mužů“. Podle předběžných informací letos přijde
změna v podobě „Nohejbalového zápasu svobodných proti ženatým“; ten nahradí dosavadní „Posvícenský fotbálek“.
Protože se jedná o prvotinu, kdy chceme spojit tři jednotlivé akce do jedné,
je vše ještě v jednání s těmi, kteří se na
organizaci budou podílet, proto je platné zatím předběžné datum 14. 9. 2019.
Rádi bychom co nejdříve finální termín
konání zveřejnili na webových stránkách obce Dubenec i na sociálních sítích a vývěsních tabulích s podrobným
harmonogramem.
Proto buďte ve střehu, ať vám nic neuteče!
Těšíme se na viděnou a přejeme krásné
a pohodové letní prázdniny!
za kulturní komisi
Renata Derdová

ZŠ a MŠ
Dubenec

přeje všem dětem, rodičům
a příznivcům naší školy
krásné prázdniny, hodně sluníčka
a báječných zážitků.

MŠ zahájí svoji činnost
dne 19. srpna 2019.
ZŠ zahájí nový školní rok
2. září 2019 na nádvoří školy.

Žáci dubenecké základní školy v projektu
Paměti našich sousedů
Barbora Dohnalová, Michal Dohnal,
Vendula Malá, Lucie Vejnarová, Lucie Zárubová a Nikola Šimková, to
je šestice žáků Základní školy Dukelských bojovníků v Dubenci, která
se zapojila do projektu Paměti našich sousedů. Projekt v našem regionu zaštítila MAS Královédvorsko, regionální koordinátorkou byla
Mgr. Pavlína Flídrová, žáky z dubenecké školy vedla vyučující dějepisu
Mgr. Lucie Baliharová.
Tento vzdělávací projekt připravila
pro žáky ve věku 12–15 let nevládní
a nezisková organizace Post Bellum.
Cílem organizace je zaznamenat
vzpomínky pamětníků na události
20. století, především svědectví z období druhé světové války a komunistické totality, a zpřístupnit je veřejnosti. Vznikla tak sbírka autentických
rozhovorů s pamětníky, která se stále
rozrůstá a je přístupná v internetovém archivu Paměť národa.
Projekt Paměti našich sousedů je tedy
určen pro starší žáky, kteří se na několik měsíců stali rozhlasovými dokumentaristy a historiky. Jejich úkolem
bylo osobně navštívit pamětníka žijícího v regionu Královédvorsko, kterému život ovlivnila či přesměrovala
totalita, ať fašistická či komunistická.
S pamětníkem žáci pořídili nahrávku
jeho vzpomínek. Následovala mravenčí práce, kdy z několikahodinové
nahrávky povídání pamětníka museli
sestavit jeho životopis a vybrat nejzajímavější pasáže i s jejich stopáží. Ty
pak byly použity do rozhlasové reportáže. Dále žáci museli sestavit scénář
a takto připraveni vyrazili i s dalšími
týmy zapojenými do projektu do Českého rozhlasu v Hradci Králové. Zde
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se skutečnými rozhlasovými profesionály v nahrávacím studiu vznikly zhruba čtyřminutové reportáže,
v nichž se střídaly pasáže namluvené
žáky s pasážemi vzpomínek pamětníka.
Dalším úkolem každého týmu bylo
vytvořit powerpointovou prezentaci
a tu i s rozhlasovou nahrávkou představit na slavnostním závěrečném
večeru v Hankově domě 25. dubna
2019.
Součástí projektu byla i exkurze do
Okresního archivu v Trutnově, kde
se žáci nejen seznámili s historií trutnovského archivu, se způsoby uchovávání archiválií, ale měli i možnost
ověřit si pravdivost vzpomínek svého
pamětníka, případně to, co čas a další
životní zkušenosti v paměti pokroutily, uvést na pravou míru.
Dubenečtí žáci pracovali ve dvou týmech, každý tým s jedním pamětníkem. Obě – Lucie a Nikola – zpracovaly vzpomínky pana Karla Hrdiny
z Doubravice. Karel Hrdina byl v době
druhé světové války žákem doubravické školy a byl se svými spolužáky
svědkem zatčení učitele Karla Ježka,
zapojeného do odboje, gestapem.
Po uchopení moci komunisty roku
1948 byli Hrdinovi, vlastnící venkovskou hospodu s řeznictvím a 5 hektarů pole, označeni za vykořisťovatele
a vesnické boháče. Majetek jim byl
komunistickými úředníky zabaven,
Karel nemohl studovat obor, který
chtěl, a celá rodina musela snášet
vulgární nadávky spoluobčanů.
Druhý tým – Barbora, Vendula a Michal – se setkal s JUDr. Jiřím Hegerem
z Huntířova. Pan Heger se narodil do
velmi chudých poměrů, což ho vcel-

ku logicky vedlo v šestnácti letech
ke vstupu do KSČ. Na pokyn strany
studoval vysokou školu, v tehdejším
Sovětském svazu se věnoval studiu
Íránu a Afghánistánu, pracoval na
velvyslanectvích. Kvůli označení za
amerického špióna a kritice komunistických pohlavárů za rozkrádání
přišel o své zaměstnání v diplomacii,
nesměl být nikde zaměstnán, a tak
deset let pracoval brigádně jako metař u pražských technických služeb.
Pan Heger byl jediným, kdo v Československu dokázal tlumočit do perštiny a afghánského jazyka, byl tak pro
diplomatické služby nepostradatelný.
Obrovským paradoxem totalitního
komunistického režimu bylo, že pana
Hegera nikde oficiálně nezaměstnali
a současně se jako tlumočník účastnil
tajných mezinárodních jednání.
Výsledky práce obou týmů jsou již
uloženy na internetových stránkách
databáze pamětníků a jejich příběhů – www.pametnaroda.cz. Během
projektu žáci využili praktické dovednosti, ovládali nahrávací techniku či
tvořili powerpointovou prezentaci,
dále získávali dovednosti sociální –
spolupracovat v týmu, nést odpovědnost za společně odvedenou práci,
empaticky naslouchat pamětníkovi.
Důležitým přínosem projektu Paměti našich sousedů je určitě předávání zkušeností mezi generacemi jako
přirozený způsob vzdělávání. Žádná
učebnice nedokáže zaujmout jako životní příběh vyprávěný pamětníkem.
Mgr. Lucie Baliharová
učitelka a metodik prevence
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Zpravodajství ze školy

Prázdniny se nám rychle blíží, všichni
žáci i naši učitelé se velmi těší na zasloužený odpočinek. Ráda bych se ohlédla
za školním rokem 2018/2019, který se
velmi rychle blíží ke svému konci a informovala vás o aktivitách naší školy.
První jarní den jsme společně přivítali
jaro a pan starosta Jaroslav Huňat nám
oficiálně předal novou venkovní učebnu
financovanou z Evropských fondů prostřednictvím IROP a obcí Dubenec. Tímto mu moc děkujeme. Vše proběhlo za
přítomnosti České školní inspekce (ČŠI),
která k nám dorazila po šesti letech na
inspekční činnost, aby zjistila a zhodnotila podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, plnění školního vzdělávacího
programu. Kladné a výborné hodnocení ČŠI je pro nás velkým poděkováním
a zpětnou vazbou, že se na naší škole
nezahálí. Celou inspekční zprávu naleznete na webových stránkách školy, kde
je k dispozici všem zájemcům.
V květnu byla dokončena rekonstrukce
počítačové učebny, také financovaná
z Evropských fondů prostřednictvím
IROP a obcí Dubenec. Učebna je vybavena 25 novými moderními počítači, jazykovým softwarem Sanako study 1200
a sluchátky.
V tomto školním roce ukončujeme projekt Podpora ZŠ a MŠ Dubenec (tzv.
Šablony I.) financovaný z prostředků
EU, ze kterého jsme vyčerpali částku
760.175 Kč. A budeme navazovat projektem Podpora ZŠ a MŠ II., kde máme
možnost dosáhnout na dotaci až do
výše 1.375.025 Kč. Z této dotace je možné získat peníze také pro školní družinu
a školní klub.
Díky dotaci Šablony I. jsme nabídli několik zájmových kroužků zdarma. Jednalo se o rozvoj čtenářské i matematické gramotnosti, dětmi velmi oblíbené
deskové hry a rozvoj logiky, součástí
bylo též doučování žáků. Naši pedagogové se vzdělávali v nových oblastech
a seznamovali se s novými metodami
práce. Nakoupili jsme spoustu nových
didaktických materiálů a pomůcek,
zlepšili jsme podmínky vybavenosti
školy novým nábytkem i IT technikou,
pro pedagogy byly nakoupeny notebooky k zefektivnění jejich učitelské

práce a k modernizaci výuky. Do mateřské školy byly nakoupeny nové hračky
i didaktické pomůcky.
Z nové dotace Šablony II. máme v plánu zakoupit žákům tablety s možností
rozvoje informační gramotnosti žáků
a zatraktivnění výuky. Opět budeme
pokračovat v osobnostním rozvoji pedagogů a společném vzdělávání dětí
i žáků. Kroužek deskových her a logiky
měl mezi žáky obrovský úspěch, a proto jsme se rozhodli v něm pokračovat
i v novém školním roce. Do výuky bude
zařazeno projektové vzdělávání zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí
dětí a žáků.
Na škole byl rozveden nový školní rozhlas a probíhá rekonstrukce cvičné žákovské kuchyňky, která bude uvedena
do provozu od nového školního roku.
Kvůli zajištění bezpečnosti našich žáků
plánujeme zavedení kamerového systému do šaten a na chodby, abychom
předešli nechtěným a nepříjemným situacím, kterým jsme museli čelit tento
školní rok.
Pro velký zájem rodičovské veřejnosti
přecházíme od září na elektronickou
žákovskou knížku a třídní knihu. Rodiče
tak budou mít možnost efektivněji kontrolovat výsledky hodnocení svých dětí
a sledovat, co se právě ve škole probírá za učivo, budou mít jasnější přehled
o plánovaných akcích, exkurzích, výletech, domácích úkolech apod. Předejdeme tak častému zapírání žákovských
knížek a jejich ztrátám.
Pracujeme na zavedení on-line přístupu
do stravovacího systému ve školní jídelně, kde bude mít rodič přehled o kreditu strávníka a jeho platbách. Každý žák
dostane svůj čip, kde bude mít nahrané
veškeré informace o přihlášených či odhlášených obědech a stavu svého bankovního kreditu.
Během prázdnin proběhne rekonstrukce dvou tříd ve škole a sborovny v mateřské škole.
Všem rodičům děkujeme za celoroční
aktivitu ve sběrových akcích a výbornou
spolupráci. Přejeme vám krásné letní
dny a hezkou pohodovou dovolenou.
Mgr. Martina Jonešová
ředitelka školy

Inzerce

PĚSTITELSKÉ CENTRUM DUBENEC
Moštárna a pasterizace
Sušárna ovoce a zeleniny
PRODEJ NAŠICH PRODUKŮ
ovocné mošty, sušená jablka,
hrušky, červená řepa
KONTAKT:
Dubenec č.p. 2 (budova pošty)
tel: 604 238 321,
e-mail: mostarna@dubenec.cz
www.dubenec.cz
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Když valí se voda…

Noc z 6. na 7. června 2019 bude pro
mnohé občany obce Dubenec, ve
špatném slova smyslu, nezapomenutelná. Po bouřce doprovázené přívalovým deštěm došlo k rozvodnění potoka Hustířanky a jeho dalšího přítoku
z horního Dubence. Povodňová vlna,
která se prohnala obcí, měla v počátku výšku až cca 160 cm a byla tvořena
splavenou ornicí, zbytky rostlin, travní
hmotou a dřevem, které potok uchvátil
v Machově lese a Lánské skále. Na horním přítoku se voda přelila přes cestu
do Šedivkovy rokle a dále do potoka.
Z protější strany přetekly protipovodňové příkopy Jedlina nad nemovitostí
čp. 95 manželů Čtvrtečkových a po louce a zahradě začaly plnit koryto potoka.
Plná síla povodňové vlny, která vznikla
po soutoku u zdravotního střediska,
se poprvé roztříštila u mostu čp. 238
a čp. 51. Hladinoměr, který je namontován na zábradlí mostu a který pomocí
SMS zpráv informuje povodňové orgány o výši hladiny potoka, byl zasažen
přívalovou vlnou, která se přes zařízení přelila. Hladinoměr nejprve nahlásil
chybový stav hladiny a teprve po dvou
minutách, kdy voda částečně opadla,
byly rozeslány varovné SMS o 3. povodňovém stupni orgánům povodňové komise. Voda dále pokračovala korytem
potoka, zaplavovala pozemky a odnášela volně položené kusy dřeva, kusy
oplocení a další volně uložené věci. Místa, kde voda zpomalila, byla zanesena
unášeným bahnem. V místě stavby nového chodníku u čp. 45 došlo k zanešení
zatrubněné části potoka. Tlakem vody
byly trubky o průměru 60 cm vyplaveny
a došlo k zaklínění několika plastových
trub pod mostem u zahradnictví čp. 32.
Některé plastové trubky byly dále unášeny proudem až do oblouku u stavebnin Paclík. Voda se vylila z koryta
a zatopila několik domů a zahrad jak v
horní části toku, tak především v úseku
od zahradnictví po obecní úřad. V místě
u obecního úřadu se voda vrátila do koryta a u dalšího, pro povodeň kritického
bodu za pekárnou Dubea, již v korytě
zůstala.
Povodňová komise a jednotka sboru
dobrovolných hasičů začala pracovat
již před přívalovým deštěm. Již v 17:30
hodin byla povodňové komisi doručena výstraha hydrometeorologického
ústavu a možnosti bouří s přívalovými
srážkami. Kolem půl dvanácté v noci,
6. června 2019, byla zahájena komunikace mezi zastupujícím předsedou
povodňové komise místostarostou
Petrem Krejčím a velitelem zásahové
jednotky Ondřejem Tomáškem. Byly
provedeny přípravy pro sledování průtoku potoka, tzv. hlásné služby, zásahová jednotka hasičů byla převedena do
stavu bdělosti. Průběh přívalové srážky
a následné povodně byl velmi prudký. V 0:05 hodin byla spuštěna siréna
a byl vyhlášen 3. – nejvyšší – stupeň
povodňové aktivity – ohrožení. Jednotka hasičů již tou dobou pracovala na
snížení důsledků přívalové vlny, dále
evakuovala jednu osobu a hlavně řešila problémy s mosty, které se ucpávaly
unášenými předměty, dřevem a trávní
hmotou. V několika místech pan Pavel
Šimek použil svůj minibagr a napomáhal vytahovat z koryta potoka předměty, které nebylo možné zvládnout odstranit lidskými silami. Zanedlouho po
vyhlášení poplachu dorazila jednotka
dobrovolných hasičů z Velichovek a jednotky profesionálních hasičů ze Dvora
Králové n. L. a Jaroměře. Velitelem zásahu byl Zdeněk Šedivka, který organizo-
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val činnost dobrovolných a profesionálních jednotek hasičů. Povodeň opadla
kolem třetí hodiny ráno.
Za rozbřesku bylo jasné, jak velký je rozsah povodně, mnoho zahrad bylo zaplaveno bahnitou vodou, silnice byla pokryta vrstvou lepkavého bahna a všude
byly rozesety zbytky dřeva, travní drny
a předměty, které voda uchvátila. Zdevastovaná byla část potoka od zdravotního střediska, v úseku u rybníka až po
odbočku na krátkou stranu. Mosty byly
zaplaveny a průtok korytem potoka byl
velmi omezený. Dá se mluvit o štěstí, že
byly včas dokončeny meliorační příkopy a biokoridory nad dolní částí obce,
nedošlo tak k posílení přívalové vlny
z polí v této oblasti.
Ihned bylo započato s plánem úklidu.
Bylo nutné zmapovat rozsah pomoci,
a tak byla rozeslána informační SMS
o nahlášení škod. O pomoc bylo okamžitě požádáno Povodí Labe, které je
správcem vodního toku Hustířanky.
V dopoledních hodinách do obce dorazil na obhlídku i hejtman Královehradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán. Místostarosta pan Krejčí a velitel jednotky
SDH pan Tomášek jej seznámili se situací v obci a dohodli se na první pomoci,
kterou je kraj obci schopen poskytnout.
Do obce postupně dorazili zástupci Povodí Labe a dále starosta města Dvůr
Králové n. L. Ing. Jarolím, který rovněž
přislíbil pomoc s úklidem a zapůjčením
kontejnerů pro vyklízení postižených
nemovitostí.
Následující víkend v obci pracovalo několik skupin občanů na úklidu nemovitostí a čištění koryta potoka. Bylo nutné
odstranit bahno z domů a zahrad, hasiči pracovali na čerpání studní a jejich
následné desinfekci. Hned na začátku
týdne bylo zjištěno, že Povodí Labe má
rozbitou techniku, a tak byla bylo dohodnuto objednání techniky prostřednictvím obce a následné přefakturování prací státnímu podniku. Firma Bořek
se svou technikou pomohla v čištění
mostů, s prací malými bagry pomohl
pan Šimek a pan Novák. Firma Bach se
svým bagrem UDS velmi napomohla
při čištění koryta, nakládání svým kolovým nakladačem UNC a odvoz nákladními vozy zajistil pan Hrabica. Rovněž
je nutné vyzdvihnout práci zaměstnanců úseku údržby zeleně obce Dubenec
pod vedením Petra Kuzara.
Jistě je mnohem více lidí, kterým je nutno poděkovat za pomoc po proběhlé
povodni. Práce na odstranění škod neskončily, v obci je stále vyhlášen II. stupeň povodňové aktivity, a to především
z důvodu stále nevyčištěných úseků
potoka, které jsou ve správě Povodí
Labe, s.p.
V příštím zpravodaji se k povodni
z 6.–7. června 2019 ještě vrátíme. Po
jednání starosty s odborem životního
prostředím města Dvůr Králové nad
Labem a Státním pozemkovým úřadem je zajištěna příčina povodně a to
nedodržení osevních postupů na svažitých pozemcích. Obec Dubenec společně s odborem životního prostředí
při Městském úřadu ve Dvoře Králové
n. L. a Státním pozemkovým úřadem
připravují zprávu pro Ministerstvo zemědělství, konkrétně Státní intervenční
zemědělský fond, a budou požadovat
kontrolu dodržení půdoochranných
opatření ze strany zemědělských podnikatelů v Dubenci. O výsledku vás budeme informovat příště.

Hasiči
v Hřibojedech
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

Kalendář akcí
21. 9. 2019
Závod požární všestrannosti
28. 9. 2019
Drakiáda na louce za Dlouhým

Nové hřiště
Obec Hřibojedy získala v loňském
roce dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rekonstrukci antukového hřiště na multifunkční hřiště
s umělým povrchem. Antuková plocha je součástí sportovního areálu,
jež byl vybudován v roce 2005 také
s podporou Královéhradeckého kraje. Celý sportovní areál je centrem
nejen sportovního, ale i kulturního
a společenského života v obci. Antukové hřiště nejen přestalo vyhovovat
standardům, ale bylo již v havarijním
stavu. Provoz kladl velké nároky na
jeho údržbu včetně vody, kterou bylo
potřeba antukový povrch neustále
kropit, a tím byl i omezen rozsah jeho
využívání. V současné době je rekonstrukce téměř hotova. Zhotovitelem
celé akce je firma Linhart, s.r.o., ze
Staré Boleslavi. Na nové konstrukční vrstvy byl položen umělý trávník
z Juty, a.s., a provedeno lajnování jak
na volejbal, tak i na tenis.
Renata Dlouhá

Ženy z SDH Hřibojedy postupují na
MČR v požárním sportu
V krajském kole požárního sportu se
dobrovolným hasičkám z Hřibojed konečně podařilo v sobotu 22. června
2019 zvítězit. Ženy se o toto důležité
vítězství snažily několik let, vždy však
skončily druhé za vítězným týmem žen
ze Slatin. Letos se však konečně karta obrátila a po šesti letech budou na
MČR reprezentovat ženy ze Sboru dobrovolných hasičů v Hřibojedech. Vedoucí družstva Martina Machačová by
ráda poděkovala všem z týmu za skvěle
odvedenou práci, za kterou stojí usilovná příprava pod vedením trenérky Barbory Šubrtové.
Barbora Šubrtová má svůj domácí sbor
ve vedlejší vesnici Velichovky, je bývalou
reprezentantkou ČR v požárním sportu a také vítězkou Hasičské olympiády
v roce 2017, která se konala v rakouském Villachu. O tuto závodnici je velký
zájem po celé ČR. Bára si však pro letošní sezónu vybrala právě ženy z SDH
Hřibojedy, kde bylo jejím hlavním cílem
dovést tým po několika letech snažení
konečně na MČR. „POVEDLO SE!“

Vlasta Machačová

Soustředění SDH Hřibojedy
O víkendu 8.–9. 6. 2019 proběhlo, myslím si, vydařené soustředění našich
nejmenších hasičů.
Sešli jsme se odpoledne v sobotu na
hřišti u Obecního úřadu v Hřibojedech.
Byli jsme sice trošku omezení prostorem, protože se na hřišti předělává
povrch na umělý trávník. Už se všichni
těšíme, až si tam budeme hrát.
Vedoucí Martina a Vlasta spolu s Ilonou
pro děti připravily několik her včetně
sportovní dráhy „NEJTVRDŠÍ HASIČ“.
Dráha byla po vzoru opravdové soutěže pro dospělé. Běh s kanystry, přesun pneumatiky, napojování hadice
na hydrant, vytažení hadice provazem
a další podobné úseky běhu. Po malé
přestávce a dobré večeři jsme se pustili na stezku odvahy, kdy jsme cestou
plnili úkoly spojené s hasičskou tématikou. Do tábora jsme přišli již za tmy
a pro některé děti to bylo velké dobrodružství.

Děti byly šikovné a užívaly si celé sobotní odpoledne. Tatínkové se postarali
o grilované maso a maminky o ostatní zázemí dobré kuchyně. Užili jsme si
společně celý víkend bez úrazu, s pocitem dobré práce, kde odměnou jsou
šťastné a spokojené děti.
V neděli jsme se přemístili do Bílých
Poličan a s plným nasazením pomohli
Martině, která je vedoucí na letním táboře pro malé hasiče, postavit stany.
Přestože pro všechny to byl náročný
víkend a k tomu velké vedro, společně
jsme to vše zvládli.
Ilona Čepelková

Inzerce

Petr Krejčí, místostarosta
a Jaroslav Huňat, starosta
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Úspěch
v soutěži
Vesnice roku
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

Kalendář akcí
29. 6. 2019 / 18:00 h
Hudební léto na Chotěborkách
Zahajovací koncert, hudební toulky
křížem krážem, umělecký soubor Hradeck Králové – Kukleny.
13. 7. 2019 / 19:00 h
Hudební léto na Chotěborkách
Divadelní představení Juro Jánošík,
Letní divadelní dílna Chotěborky.

Naše obec Vilantice se již podruhé přihlásila do soutěže Vesnice roku. O titul
se v Královéhradeckém kraji ucházelo
v letošním ročníku 12 obcí. Každá obec
má přesně 120 minut na představení
své obce odborné desetičlenné komisi. Jakou formou zvolí, záleží jen na ní.
V rámci soutěže se hodnotí koncepční
dokumenty, kronika, společenský život
(činnost Mysliveckého spolku a Hasičského spolku), aktivity občanů (Vilantické maminky), jejich vzájemná spolupráce i spolupráce s obcí. Dále se hodnotí
péče o stavební fond, péče o památky,
celkový obraz vesnice, péče o veřejná
prostranství, přírodní prvky a zeleň,
celková péče o krajinu i připravované
záměry obce. I když nám 28. května počasí moc nepřálo a na začátku našeho
daného času nás pokropil i májový déšť,
tak obec Vilantice stanula na pomyslných stupíncích vítězů v našem kraji na
třetím místě. S oceněním je spojené i finanční ohodnocení, které pro naši obec
činí 250.000 korun. Slavnostní předání
všech ocenění se uskuteční 10. srpna
ve vítězné obci Nový Hrádek. Zároveň
obec Vilantice obdržela Cenu naděje
pro živý venkov za podporu obyvatel
obce napříč generacemi a postoupila
do celostátního kola v této kategorii.
Děkuji všem, kteří pomáhali a věnovali
den ze své dovolené přípravě a konání
této akce.

27. 7. 2019 / 18:00 h
Hudební léto na Chotěborkách
Koncert pro kardinála – recitál 4 virtuózních kontrabasistů.

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

Kalendář akcí
31. 8. 2019 / náves, obecní hospoda
Splašené trubky – motocyklový závod
14. 9. 2019 / hřiště / Hasičská soutěž
14. 9. 2019 / obecní stodola / Kino
Filmové odpoledne pro děti i dospělé.
Každé pondělí od 18:30 h / sál v obecní
hospodě / Jóga pro ženy
Více informací na webových stránkách obce: www.habrina.cz.

S hlavou
v oblacích
Poslední květnovou sobotu konečně
po několika studených a deštivých
dnech vykouklo sluníčko, a to právě
včas, aby nám zpříjemnilo náš plánovaný autobusový výlet „do oblak“.
V hojném počtu a ve všech věkových
kategoriích jsme tentokrát vyrazili na
Dolní Moravu na Stezku v oblacích.
Po příjezdu jsme krátkou procházkou
vystoupali k sedačkové lanovce, která
prověřila odvahu a překonání strachu
z výšek, a nechali jsme se vyvézt na

17. 8. 2019 / 18:00 h
Hudební léto na Chotěborkách
Spring duo – koncert věnovaný 220. let
od úmrtí F. X. Duška.
31. 8. 2019 / 18:00 h
Hudební léto na Chotěborkách
Závěrečný koncert.
7. 9. 2019 / Vilantická čtyřka
Volejbalový turnaj.

Dětský den
Druhá červnová neděle v Habřině byla
jako již tradičně věnována dětskému dni
spojenému s večerní pouťovou zábavou.
Pro příchozí děti byly připraveny různé
soutěže, hry a tvořivé dílničky, nechyběl
ani skákací hrad a divadelní představení
pro děti v podání loutkového DS TAKŇÁK
z Josefova. Velký ohlas měla také ukázka výcviku policejních psů MP Jaroměř.
Spousta zábavy a krásné počasí přispělo
k tomu, že si děti svůj den krásně užily.

Kateřina Hrochová

Nabídka
mikrojeslí
Nabízíme volné místo v mikrojeslích
v Habřině v období letních prázdnin
pro děti od 0,5 roku do 4 let.
Volné místo je i na další školní rok
v mikrojeslích pro děti ve stejném
věkovém rozsahu.

Dagmar Jarošová
starostka

Tak za rok zase na viděnou ve Vilanticích, na startu osmého ročníku!

Dětský den
Libotov měl
letos nový cíl
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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Na začátku června proběhl v Libotově tradiční dětský den, který se řadí
k těm největším v celém Královéhradecku. Přestože v okolí probíhalo
několik dalších dětských dní, do Libotova zavítalo neuvěřitelných 636
dětí – o 150 dětí víc, než byl loňský
rekord. Z celkového počtu dětí bylo
také cca 50 dětí ze dvou dětských
domovů a z ozdravovny Království.
Na jejich dopravu byla uspořádána
sbírka, kde se vybralo o 13.000 Kč
více, než bylo potřeba, takže přebytek sbírky bude předán do dětských

domovů před Vánocemi. Velice děkujeme všem přispívajícím.
Velký dík také patří více než 70 dobrovolníkům nejen z Libotova za to,
jak takovou návštěvnost (celkem cca
2 000 lidí) s přehledem zvládli. Ať už
to bylo na více než 20 soutěžních
stanovištích pro děti, tak ve stáncích
s občerstvením. A nesmíme ani zapomenout na libotovské ženy, které
den před akcí napekly pro děti více
než 3 000 skvělých domácích koláčů.
Díky více než 50 vystupujícím mohli
také návštěvníci zhlédnout představení břišních tanců, mažoretek ZUŠ
a DDM, dvorské Angeles dance group
a bojového umění Capoeira.
Letošní dětský den měl ale vyšší
cíle než „jen“ pobavit děti a oslavit
s nimi jejich svátek. Společně s dětským dnem jsme uspořádali i ná-
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Vyhlášením extraligy za rok 2019 –
KHK Jih v Hradci králové si nejlepší
družstva šipkařů již uplynulé sezony
2018/2019 došla pro dosažené trofeje. Družstvo v Habřině v této sezóně
bylo mimořádně úspěšné. Dosáhlo na
dvě pro něj velmi cenné trofeje.
První trofej: šipkařské družstvo PIVAŘI HABŘINA se stalo vítězem extraligy
v základní části ročník 2018/2019 Hradec Králové – jih.
V Krajské soutěži EXTRALIGA Královéhradecka si za 2. místo dovezli cennou
trofej.
PIVAŘI HABŘINA s titulem vícemistři
ve složení Zdeněk Vaisar, Mertlík Jiří,
Podlezl Petr, Špaček Radim, Seifert Miroslav a Runkas Rudolf postupují na
Mistrovství České republiky do Králík
u Nového Bydžova.
Ruda Runkas

vyhlídkovou věž. Zde jsme postupně
vystoupali až na samý vrchol věže, kde
nás čekal nádherný výhled na okolní
hory a krajinu. Pak už se naše cesty
rozpojily. Někteří vyhledali příjemné
prostředí místní restaurace, kde načerpali ztracené síly a prodiskutovali
zážitky, jiní pospíchali za dalšími atrakcemi. Nejmenší účastníci zájezdu
se vyřádili v tematických parcích pro
děti, ti trochu větší si užívali adrenalinové zážitky v lanovém centru. Každý
si zkrátka přišel na své. Že byli všichni spokojení, nasvědčovaly rozzářené
pohledy všech při zpáteční cestě autobusem. Kam se vydáme příště?
Martina Kunstmüller Venclová

7. ročník Vilantického běhu
V sobotu 22. června se konal již sedmý ročník Vilantického běhu. Na tradiční výstřel Vlastimila Borůvky čekalo na startu celkem 56 běžců v šesti
kategoriích. Za krásného slunečného, ale větrného počasí měli běžci i
početné a fandící publikum. Celým
sportovním odpolednem provázela,
jako vždy výborně, Ilona Lokvencová. Všichni si pochutnali na kýtách
na rožni od Miroslava Novotného.
Všichni se určitě těší na další setkání
nadšených běžců.

Pivaři Habřina
jsou vícemistry

bor dárců kostní dřeně, kde byli
prostřednictvím vzorků slin hledáni
noví potencionální dárci KD, kteří by
mohli zachránit život někomu z 39
nemocných v ČR nebo kdekoliv na
světě. Libotovská akce byla spojena především se dvěma nemocnými
dětmi – 15letým Matějem Kučerou
z Miletína a 10letou Eliškou Munzarovou ze Dvora Králové. Právě Elišky
nepříznivou diagnózu znají její rodiče teprve pár týdnů, a k akci se tak
přidali pouhých 10 dní předem. Bylo
tedy potřeba co nejrychleji reagovat
a zajistit silnou propagaci na Královédvorsku, protože právě tady je
nejvyšší šance najít pro ni vhodného
dárce. S propagací nezištně pomohla
místní média – portál Královédvorsko.cz, Zvičina TV, Krkonošský deník
a Český rozhlas Hradec Králové, ale

také například starosta města Dvůr
Králové Jan Jarolím prostřednictvím
městských reklamních ploch. Všem
patří velký dík. V neposlední řadě si
velkou pochvalu zaslouží i tým ze ZŠ
5. května, kde Eliščiny učitelky a její
spolužáci dali dohromady 30 lidí, kteří akci jednak propagovali a jednak
pomáhali přímo na místě. Bez této
pomoci bychom akci jen těžko zvládli.
Výsledkem celého tohoto úsilí bylo
více než 340 dobrovolníků, kteří do
Libotova dorazili, aby se do registru
zařadili. Po loňské akci, kdy v Miletíně vstoupilo do registru rekordních
743 nových dárců, je to neuvěřitelné číslo – už tam byla velká část lidí
z Královédvorska. Poděkování patří
i vám všem, kteří jste věnovali svůj
čas tomu, abyste dorazili. A věřím, že
to největší poděkování pro nás pro
všechny bude v počtu zachráněných
životů. Ať už to bude ten Matějův,
Eliščin či nějaký jiný.
Mgr. Filip Kraus
starosta obce
Foto: Martina Machačová
Akci podpořili:
Obec Libotov, Obec Hřibojedy,
Obec Dubenec,
Mepo Jeřábnické práce s. r. o.,
R&R Elektromontáže,
Hasiči Dubenec, Dubea s. r. o.,
Magrix s. r. o., Půjčovna kostýmů
DKnL, Střední škola gastronomie
a služeb Trutnov,
Krajské sdružení hasičů
Královéhradeckého kraje,
ZŠ 5. května.
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Prázdninové
přání
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
Sportovci plánují na léto uskutečnit
dva turnaje: turnaj „O pohár starosty“
a „Svobodní ženatí“. Termín upřesníme. Vítáme zájemce o toto klání.

Investice
Revitalizace vodní nádrže ve Rtyni je
dokončena. Rozhodnutí o dotaci přišlo
z Ministerstva zemědělství kladné. Celkové náklady na revitalizaci činí 750.000 Kč,
z toho dotace jsou ve výši 600.000 Kč.
Získání dotace je závislé na závěrečném
vyhodnocením akce, pokud bude řádně
splněno, bude nám dotace připsána.
Projekt na výstavbu víceúčelového hřiště je dokončen, zbývá získat stavební
povolení. Plánujeme podat žádost o dotaci z MMR. Realizace se plánuje v roce
2020 v druhém čtvrtletí roku. Výstavba chodníku ve Vestci se předpokládá
v druhé polovině roku 2020. Dotaci na
chodník můžeme získat z Královéhradeckého kraje.

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
29.–30. 6. 2019
Cyklovýlet do Orlických hor
Pořádá Alpatým.
7. 7. 2019 / Kozlaňáci v Lanžově
Koncert a setkání seniorů Mikroregionu Hustířanka.
3. 8. 2019 / Alpaplavba
Splavování Labe ze Dvora Králové
do Heřmanic.
1. 9. 2019 / hřiště
Loučení s prázdninami
28. 9. 2019
Zájezd na muzikál Galileo
září/říjen / SDH posezení se sousedy
při zabíjačkových pochoutkách
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Tímto bych chtěla občany obce Zaloňov požádat, aby v neděli odpoledne
nevrčely sekačky a jiné, jako např. pily.
Aby k sobě byli lidé ohleduplní, dopřáli
sobě i sousedům nedělní klid.
Závěrem bych chtěla všem občanům
a kolegům starostům z Hustířanky popřát krásné léto a dětem krásné dobrodružné prázdniny.
Jaroslava Svobodová

Proběhlé akce
Běžecký závod Zaloňovská desítka
rozdával radost
Uplynulo 6 měsíců od Zaloňovské desitky, dobročinného běžeckého závodu „s dobrým pocitem v cíli“. Právě
dobrý pocit panoval mezi dobrovolníky SDH Zaloňov při předávání darů pro
Dětský domov v Jaroměři. Díky velké
účasti závodníků byla vybrána částka
48.000 Kč, za kterou byl pořízen pro
děti bazén a velká houpací lavice. Organizátoři předali dětem i věcné dary
od sponzorů Pinguin outdoor equipment a Acepac Náchod a ponožky od
výrobce Ponožky Kuks.
SDH Zaloňov odvedl velký kus práce,
kdy přes 30 dobrovolníků se podílelo
na organizaci a přípravě závodu. Zaloňovské desítky se zúčastnilo 210 závodníků, kteří si závod užili. Ohlasy na
sociálních sítích mluví za vše.
Jana: Moc děkuji za parádní závod!
Děkuji organizátorům a pomocníkům
za skvěle odvedenou práci! Bylo o nás
krásně postaráno... trasa, jídlo, pití...
byla to paráda... skvělá atmosféra
a hlavně... běželo se pro nádhernou
věc! A za tu myšlenku a uskutečnění,

patří organizátorům můj velký dík!!!
Těším se na další.
Kateřina: Výborná organizace, dobrý
závod. Těšíme se na příští ročník!
Petra: Výživný cross obzvlášť v hustých
podmínkách oblevy . Závod zorganizovaný perfektně, dokonalé značení, na
všech odbočkách pořadatelé a v cíli
bohaté občerstvení. No a navíc jde výtěžek na charitu, prostě super!
Jiří: Zajímavá trať, skvělá organizace,
skvělí lidé.
Závodníci si ale mimo jiné pochvalovali i bohatý raut, který je čekal v cíli.
To vše se mohlo uskutečnit díky lokálním dodavatelům, kteří podpořili závod svými výrobky. V cíli na závodníky čekalo pivo od Excelent, Pečivo od
Pekárny Lično, špekáčky od Řeznictví
Uhlíř a sladké dobroty přímo z kavárny Žákova studovna Jaroměř. Organizátoři dále z výtěžku ze startovného
měli připravený guláš, obložené housky, čaj a další dobroty.
Poděkování patří ale i dalším podporovatelům závodu: tvorba webových
stránek e-Brana, obec Zaloňov, město
Jaroměř, kované trofeje od kovářství
MKOV v Jaroměři, Trutnov Trails, PL
Servis z Velichovek, ELEVEN sportswear.
A na závěr jsme si nechali dobrou
zprávu: organizátoři již mluví o druhém ročníku, který se uskuteční 4. ledna 2020, a slibují, že tento ročník bude
ještě lepší a větší.
Dita Svobodová
Velikonoční turnaj ve stolním
tenise
Dne 19. dubna se uskutečnil II. ročník
Velikonočního turnaje ve stolním tenise ve čtyřhře v obci Zaloňov pod názvem Malý turnaj na Velký pátek.
Turnaje se zúčastnilo 14 hráčů, kteří
po úvodním rozlosování do 3 tabulek
odehráli dvouhry, které určily spo-

luhráče do hlavního turnaje čtyřher.
Zvolený systém a výsledky z dvouher svedl dohromady Jiřího Munzara
(ve dvouhře 2. ze 4) a Lukáše Kružíka
(ve dvouhře 4. z 5), kteří se ze všech
dvojic sehráli nejlépe a v podvečeru
dne si převzali ocenění za první místo. Za druhé místo si převzali ocenění
Vít Pekárek (ve dvouhře 1. z 5) a Daniel
Chlubna (ve dvouhře 5. z 5) a za třetí
místo Jan Vaníček (ve dvouhře 2. z 5)
a Jakub Kozoň (ve dvouhře 3. z 5). Ocenění pro vítěze turnaje bylo v duchu
nadcházejících velikonočních svátků,
kterým byla malá pomlázka se stužkou. Turnaje se zúčastnili i dva hráči
do 15 let, kteří se svými spoluhráči obsadili 4. místo a dělené 5.–6. místo. Na
děleném 5.–6. místě se se svým spoluhráčem umístila i jediná žena turnaje.
Rád bych touto cestou ještě jednou
poděkoval všem sportovcům za účast,
skvělou atmosféru a úžasné sportovní
výkony, které v turnaji předvedli.

Proběhlé akce
Vítání jara
Slotovští přivandrovalci (tak se označují hlavní organizátoři akce v čele
s Mgr. Lukášem Pelcem) již popáté
uspořádali tzv. Vítání jara v sobotu
30. 3. 2019. Tradiční aktivitou na této
akci Slotováků je pouštění Morany,
koupání v Labi, rugbičky, hudební
produkce. Letos koncertovali přímo
v kostele na Hospitalu v Kuksu. Zajímavým zpestřením bylo promítání
historických fotografií, které sesbíral
pan Jiří Tomek. Obecní zastupitelstvo
podpořilo tuto akci schváleným příspěvkem ve výši 500 Kč.

Vážení spoluobčané,
rád bych vám touto cestou poděkoval
za trpělivost při opravě silnice I/37 přes
obec Heřmanice. Od 20. 5. 2019 je uzavřen jeden jízdní pruh a po dokončení
povrchu se přesune uzavírka na druhý.
Největší komplikace vzniká občanům,
kteří bydlí hned u silnice a přišli o možnost zajet si s autem až k domu z důvodu vyložení nákupu nebo odvozu třeba
babičky k lékaři. Je sice možné parkovat
auta na jiném místě kdekoli v obci, ale při
každodenním dojíždění do zaměstnání je to trochu otrava. Podle informací stavbyvedoucího firmy PORR, zatím
práce probíhají podle plánu a nedošlo
k žádným nepředvídaným událostem.
Pevně věřím, že oprava bude dokončena v termínu a odměnou pro nás bude
nová silnice, která umožní rychlý a bezpečný průjezd obcí.

Pálení čarodějnic
Tradiční akce pálení čarodějnic má
datum akce jistý – 30. 4. 2019. Hranici opět postavil pan Kordek s týmem
dobrovolníků. Program vyplnilo vystoupení tzv. dogdancing Ing. Smolíkové. Jedno vystoupení bylo na country
hudbu a druhé čarodějnické s koštětem na písničku Saxana. Čas před zapálením vatry děti strávily soutěžemi
a opékáním buřta. Hranici zapálil pan
starosta Miloš Innert i s pomocníky
z řad dětí po 19. hodině. Opět se zde
sešlo mnoho lidí. Hudbu a ozvučení
zajistil DJ Medy.
Workoutové hřiště
Obec Heřmanice pořídila z rozpočtu
tzv. workoutové hřiště od firmy Colmex. Firma jej nainstalovala ve čtvrtek 2. 5. 2019 a od neděle bylo plně
k dispozici. Radost má především mládež kolem 15 let, která může aktivně
zvyšovat svoji fyzičku. Samozřejmě
i hodně dospělých využije možnost
„protáhnout si svou kostru“ a šikovné
menší děti pod dohledem dospělého
si taky mohou na něco vylézt, zhoupnout nebo udělat kotoul. Jsme rádi, že
se tak rozšířila možnost, jak trávit čas
venku na hřišti.

Rybářské závody
Akce se konala 11. května v Zaloňovském písáku. Zúčastnilo se celkem 23
startujících, z toho 15 dospělých a 8
dětí. V kategorii dospělých vyhrál na
počet centimetrů Pavel Pekárek a v kategorii dětí vyhrál Zdeněk Valášek. Za
největší rybářský úlovek vyhrál Václav
Hruška. Závody byly zakončeny taneční zábavou. Rybářský spolek děkuje
všem sponzorům, kteří přispěli cennými dary na uskutečnění těchto závodů.
Dětský den Zaloňov
Akci pořádal Svaz žen a Svaz dobrovolných hasičů 1. června. V tento den si
děti užily mnoho zábavy. Jízda na koni,
závody na kolech, koupání v pěně, hasičské soutěže a mnoho dalších soutěží, na kterých se podílejí také spolky
přátel koní a sportovců, dělají dětem
radost, a soutěží tak s velkým zápalem.

Poděkování patří i obci Zaloňov, která
poskytla prostory a finanční příspěvek,
díky kterému byl oceněn každý zúčastněný hráč. Poděkování patří i členům
místního sboru dobrovolných hasičů,
kteří zajistili zázemí a občerstvení.
V tomto roce připravuji již VI. ročník
Vánočního turnaje, kde bych vás rád
přivítal jako hráče nebo fanouška tohoto sportu.
Tak neseďte doma a pojďte se
hejbnout! Budu se na vás těšit.
Aleš Dohnal

Slovo starosty

Vítání občánků
V sobotu 11. 5. 2019 se konalo letos
již druhé vítání občánků. Uvítali jsme
Leontýnku Borčickou, Radečka Lučaníka, Románka Gabriela a Martínka
Kuhna. Předškolní děti z MŠ zpestřily
vítání básničkami. Maminky obdržely
kytičku a noví občánci malý dárek a finanční dar 1.000 Kč.

Pálení čarodějnic
Tato tradiční akce se konala 30. dubna
v Zaloňovském písáku, pořadatelem
byl Rybářský spolek, který zpříjemnil
atmosféru soutěžemi pro děti např.
v přetahováním lana, hledání čarodějnice a lampiónovým průvodem. Hranice se zapálila ve 20 hodin.

Sbor dobrovolných hasičů pořádal
13. 4. 2019 sběr železného šrotu, při
kterém nám občané předali železo
o celkové hmotnosti 5.020 kg. Na účet
sboru za to přišla částka 21.084 Kč.
Jménem sboru dobrovolných hasičů
tímto děkuji občanům za příspěvek.
Obec v současné době dokončuje snad
už poslední úpravy návrhu územního
plánu před jeho opakovaným projednáním. Byly zahájeny práce na projektech výstavby vodovodu a kanalizace
a rád bych touto cestou informoval
občany Heřmanic o přítomnosti geodetické firmy, která bude zaměřovat
přesnou trasu a možnou návštěvu pracovníků za účelem zakreslení přípojek.
Pro úklid obce a údržbu zeleně byla přijata další pracovnice. Za hřbitovem připravujeme pro občany sběrný dvůr na
objemný odpad, pracujeme na těžbě
kůrovcem napadených stromů a na žádost občanů se chystáme rozšířit místa
na odpočinek kolem cyklostezky.

Inzerce

Fotbálek pod mostem
V sobotu 8. 6. 2019 se uskutečnil již
3. ročník fotbálku pod mostem, který
spolupořádá náš zastupitel p. Jan Borovec za velké podpory (sponzorské
ceny ze Svijan) manželů Kordekových.
Hraje se na malé hřiště a malé branky
v počtu 4 hráčů s libovolným počtem
střídání 2 x 15 minut. Zúčastnily se 4
týmy a po odehrání zápasů každý s každým přišlo na semifinále, boj o 3. místo a finále. Akce se vydařila, nikdo se
nezranil.

www.smartwoodczech.cz

bukové špalky a brikety
Přímo od výrobce / Vysoká výhřevnost / Nízká popelnatost / Letní slevy

CENY*
Brikety: 4 800 Kč/pal. vč. DPH (0,99 t/pal.)
Špalky: 800 Kč/t vč. DPH
*Platnost ceny do vyprodání zásob

LÉTO 2019

KDE
Smart wood Czech, s.r.o.
Libčany 225, 503 22 Libčany
KDY
po–pá, 8:00–13:30 hod.
Tel.: +420 492 600 353
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Znak obce

Dětský den v Kuksu

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

Letošní dětský den se konal 1. června 2019 tradičně na fotbalovém hřišti v Kuksu. Celkově se zúčastnilo 60
dětí. Počasí se vydařilo, sluníčko svítilo a nic nám nebránilo dětský den zahájit. Pro děti bylo připraveno celkem
osm stanovišť, kde sbíraly razítka na
hlavní odměnu. Na děti čekaly různé úkoly, jako například vědomostní
hry z lesní správy ze Dvora Králové
od pana Lokvence, kterému zároveň
moc děkujeme za zapůjčení těchto
zajímavých her – jak už skládání zvířecích rodinek, poznávání stop zvěře nebo určování jednotlivých dřevin, jejich listů a plodů a zároveň je k
sobě přiřadit. Dále měly děti možnost
poskládat puzzle s hmyzími škůdci
v lese, jako je například teď tolik aktuální lýkožrout smrkový. Mnoho dětí
potěšilo i poznávání ptáčků, znají je
z krmítka v zimě, tak mohly zúročit
své vědomosti. Dále mohly děti zkusit svoji zdatnost ve skoku přes laťku, což je každoročně velmi oblíbená
atrakce, nebo skákání v pytlích. Mnoho dětí zaujala i práce hasičů – měly si

Kam mizí ptáci a proč?

Ptáci patří neodmyslitelně do naší přírody již od počátku věků. Jejich hlasy
nás doprovází takřka na každém kroku a přírodu bychom si bez nich už
ztěží dokázali představit. Jenže jak ještě dlouho? Ptáci z naší krajiny mizí závratným tempem a na vině je, kdo jiný
než – lidé. Nejzranitelnější skupinou
jsou především polní a luční ptáci. Ti
trpí díky našemu bezohlednému hospodaření a modernímu zemědělství,
které díky vidině větších a rychlejších
zisků tvoříme v poušť bez života.
Naše zemědělská krajina již není tak
pestrá a stává se monogamní. Pěstujeme především brukev řepku (řepka
olejka) a kukuřici, která nejen ptákům,
ale i hmyzu prostě nestačí. Řepka jako
taková je sice pro hmyz poměrně výživná, ale vyžaduje mnoho chemických
postřiků, které jsou právě pro hmyz
výraznou zhoubou. A tím trpí celá živočišná říše. Dříve louky plné motýlů a
bzučícího hmyzu zastupují dnes už jen
„osamělí jedinci“. A stejné je to i s ptáky. Zeptejme se ještě našich babiček
a dědečků, jak např. sýček obecný či
sova pálená byli v naší hospodářské
krajině jedny z nejběžnějších sov.
Dnes ve Východních Čechách nepravidelně hnízdí jediný pár sýčků a sovu
pálenou byste napočítali na prstech
jedné ruky. Staré stodoly a zemědělské
objekty prošly moderní rekonstrukcí
či úplně zanikly, jednak na polích není
dost potravy ani pro hlodavce, které
sovy v jídelníčku preferují. Vlivem sobeckého hospodaření téměř vymizeli
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i chocholouši obecní, dříve velmi hojný pták, a o koroptvích či křepelkách
polních ani nemluvě. Dnes je pomalu
vzácností vůbec na tyto ptáky z řádu
hrabavých narazit. Stejný osud čeká
i další zvěř, pokud se nad sebou ti, co
to mají ve své moci, nezamyslí.
Aby však nebylo těch negativ tolik, stále existují lokality, kde člověk přírodě
pomáhá. Příkladem mohou být Josefovské louky u Josefova v Jaroměři.
Česká společnost ornitologická zde vyhlásila první Ptačí park u nás, který se
díky stálému výkupu okolních pozemků rozšiřuje. Obnova zaplavených luk
a mokřadů přináší už pár let po sobě
ovoce, když zde začali hnízdit i ohrožené druhy, jako např. čejka chocholatá, bekasina otavní, chřástal vodní, ale
třeba i jeřáb popelavý. Krásných a pro
ptáky příznivých lokalit je tu však více:
např. nedalekou vodní nádrž Rozkoš,
která je výrazným záchytným bodem
pro mnoho tažných ptáků včetně těch
nejvzácnějších. Ideální krajinu pro život ptáků však může vytvořit každý
z nás. Nepěstujme si na zahradě anglický trávníček, ale ponechme si pro
kus zahrady zarostlou travnatou oázu,
kterou stačí párkrát do roka pokosit.
Magnetem pro opeřence pak bude
zvlášť v horkých měsících pítko. Stačí
keramická miska, v níž párkrát denně
vyměníte vodu a výsledek na sebe nenechá dlouho čekat. Pamatujte však,
že pítko nesmí být hluboké a kluzké,
jinak se mohou menší druhy, jako
např. vrabci či sýkorky, utopit. Velmi
důležité je i přikrmování v zimních měsících, ale ptáci na vaší zahradě však
přivítají dostatek potravy i po celý rok.
Nabídnout jim ji můžete výsadbou
potřebných plodin, stromků a keřů.
Za letničky (např. slunečnice) či trvalky (levandule, šalvěj apod.) vám ptáci
v dobrém slova smyslu utrhnou ruce.
Nekácejte staré ovocné stromy: jejich
dutiny poskytnou domov nejen ptákům, ale i hmyzu. O tom, jaká by mohla být zahrada, si můžete přečíst na
stránkách ČSO (www.birdlife.cz). Každý
pták má své potřeby a my všichni jim
můžeme jít alespoň trošičku naproti.
Michal Staněk
Článek byl redakčně zkrácen.

možnost vyzkoušet stříkání z hadice.
Svou trpělivost a jistou ruku testovaly
v střelbě na cíl vzduchovkou. Pomyslnou třešničkou na dortu však byla jízda na hřbetě chladnokrevného koně
Barona, který přijel povozit ratolesti
s manželi Bárou a Marcelem Sedláčkovými, kterým rovněž moc děkujeme. Celý dětský den ukončil přílet letadla, ze kterého na děti začaly padat
odměny v podobě bonbónů. Občerstvení po celé dětské odpoledne zajišťovali místní fotbalisté z TJ Jiskra Kuks
a pan Mertlík se zmrzlinou, kterým
rovněž patří velké poděkování. Děkujeme všem, jež pomohli s přípravou
dětského dne, nebo se podíleli na organizaci. Tento dík patří hlavně místní
jednotce dobrovolných hasičů Kuks,
kteří se na přípravě této akce pro nejmenší podílí každoročně. Doufáme,
že se všem dětem, ale i jejich rodičům
dětský den líbil, a že se zase shledáme na fotbalovém hřišti příští rok!
Barbara Faltysová

Bombarďáci
hlásí výsledky
Šipkařská sezóna za rok 2018/2019 je za
námi, a tak se pokusím něco málo napsat.
V letošním roce jsme rozšířili základnu na tři ligová družstva, Bombarďáci
A a Bombarďáci B hráli 1. ligu a naše
nové družstvo Bombarďáci C si zahráli 2. ligu. Mužstvo A skončilo v lize na
3. místě, kde si zajistilo účast na finále
mistrovství republiky v Praze. Mužstvo
B skončilo na pěkném 5. místě.
A jak to bylo s naším Céčkem? To dopadlo na jedničku, vyhráli 2. ligu, a tím
si zajistili postup do 1. ligy. Velká gratulace, pánové!
V květnu jsme vyjeli do Polska na evropský turnaj (Polish Open). Výprava
byla početná, jelo nás celkem 10 hráčů
a dvě žákyně (sestry) - Nicol a Nela Melicharovi. Celkové hodnocení hráčů bylo
na tomto turnaji skvělé, všichni jsme se
umístili do 60. místa, turnaje se zúčastnilo 420 hráčů. A také bych chtěl poděkovat Davidu Melicharovi za poskytnutí
jeho vozu.
Na mistrovství republiky naše A ve složení: Sedláček Karel (Zlej Kája - reprezentant ČR, několikanásobný MČR, 2x
hrál Lakeside World Darts BDO a teď byl
na World PDC Championship), Mertlík
Jiří, Davídek Antonín, Hejl Josef, Špaček
Radim, nový hráč Robert Kuric, kapitán
Vaisar Zdeněk.
Do Prahy jsme jeli si zahrát a udělat si
dobrou náladu a urvat co půjde. U terče
jsme na prvním zápase byli trochu nervózní, ale potom to začalo házet a došli
jsme až na skvělé 3 místo v ČR. Chlapi
byli neskutečný, jsem na ně hrdej.
Tím bych chtěl poděkovat všem hráčům
za skvělou sezónu, Jiřímu Mertlikovi za
hrací místo, sponzorům: David Melichar
Vf-electric , Cinkili, a obecnímu úřadu za
podporu :-)
Tím chci pozvat i vás, kdo by měl zájem
si to někdy vyzkoušet, zahrát si steelové
šipky.

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
13. 7. 2019 / 13:30 h / sportovní areál
Soutěž v požárním sportu
24. 8. 2019 / 16:00 h / sportovní areál
Sousedské posezení
Zveme všechny občany, chalupáře a známé na každoroční sousedské posezení.
7. 9. 2019 / 8:00 h / sportovní areál
Volejbalový turnaj
Obec Račice nad Trotinou a TJ Sokol Račice nad Trotinou pořádají poprázdninový
volejbalový turnaj smíšených družstev.

V průběhu loňského roku se zastupitelstvo obce rozhodlo pro vytvoření obecního znaku a vlajky. Obec do této doby
žádný oficiální symbol neměla. Osloven byl heraldik Mgr. Jan Tejkal, který
již má na svém kontě kolem 900 znaků
a vlajek obcí České republiky. Na konci října byla podepsána smlouva o dílo
a již 26. listopadu jsme obdrželi první
návrhy znaků a vlajek. Jednalo se o osm
různých vyhotovení, jejichž společným
motivem byl symbol raka. Zastupitelé
vybrali tři různé varianty a o nich proběhlo hlasování mezi občany. Každý
občan dostal obálku se třemi variantami, svého favorita vložil zpět do obálky
a vhodil do schránky obecního úřadu.
Tato anketa měla velký ohlas a zpět se
vrátilo 57 obálek. Nejvíce hlasů, a to celkem jednoznačně, získala varianta č. 1.
Tuto variantu zvolilo 41 občanů. Variantu č. 1 zvolilo též jednohlasně zastupitelstvo obce na svém zasedání dne
18. prosince. Slovní popis vítězného návrhu je: „Ve stříbrném štítě červený rak
podložený modrým vlnitým zúženým
břevnem“. Modrá vlnka ve znaku znázorňuje řeku Trotinu protékající obcí.
Vítězná varianta byla dne 30. prosince
odeslána ke schválení do Poslanecké
sněmovny Podvýboru pro heraldiku
a vexilologii. Znak prošel jednáním tohoto podvýboru a dne 4. dubna rozhodl
předseda Poslanecké sněmovny o udělení znaku a vlajky naší obci. Slavnostní
předání dekretů proběhlo dne 25. června na půdě Poslanecké sněmovny.
Milan Slovák
starosta

Dětský den v Račicích n. T.
Obec Račice nad Trotinou společně
s SDH Račice nad Trotinou uspořádali
dne 1. června pro děti odpoledne plné
her a zábavy. Pro děti bylo připraveno
více než 13 různých úkolů ve dvou kolech. Po splnění úkolů si mohly vybrat
odměny – vedle hraček i poučné letáčky od PČR. Další odměnou jim bylo
zajištěné občerstvení, pro děti samozřejmě zdarma – minerálka, nanuky
a párky k opékání. Zpestřením dětského dne byl nafukovací skákací hrad,
možnost svézt se novým traktorem
Fend – za což děkujeme Jiřímu Frýdovi a společnosti AGROMEX Želkovice.

Vzhledem k nádhernému slunečnému
počasí byla třešničkou na dortu pěna
od hasičů, ve které se děti vydováděly.
Libor Machek
místostarosta

SDH Račice nad Trotinou

Pořádá a srdečně Vás zve na soutěž v Požárním sportu družstev mužů a žen
Soutěž se koná dne 13.7.2019 u místní požární nádrže
(víceúčelové sportoviště )
Program:

13:30
14:00
Cca 17:00

Prezentace družstev
Zahájení soutěže
Ukončení soutěže

.
Propozice
soutěže:

Startovné pro družstva je stanoveno na 100,Soutěž dle směrnic požárního sportu s místní úpravou
Družstva mužů a žen – hadice 2B + 4C
Soutěžní materiál:
1x sací koš se zpětným ventilem
2x savice 2,5 m nebo 2x2 savice 1,5m spojené
2x hadice B –průměr 75 (plochá šíře 113mm)
1x rozdělovač s vřetenovým nebo kulovým uzávěrem
4x hadice C – průměr 52 (plochá šíře 79 mm)
2x proudnice průměr 12,5mm
Přilba, pracovní nebo sportovní oděv a obuv ( JEDNOTNÁ)
Plovákové terče.
Soutěž proběhne dle směrnic požárního sportu s úpravou
- stroj dodá pořadatel, není nutné si jej vozit s sebou
- stroj na základně NENASTARTOVÁN
- vodní zdroj POD úrovní terénu (požární nádrž)
- proudnice, rozdělovač a koš jsou položeny na startovní čáře

Občerstvení po celé odpoledne a večer zajištěno…
Přijďte soutěžit, fandit a posedět… Těšíme se na vaši účast
Inzerce

NÁŘADÍ PRO
STAVEBNÍKY
I KUTILY
PŮJČOVNA * PRODEJNA * SERVIS
Lešení HAKI, trubkové i pojízdné * stavební podpěry * hutnící technika
Elektrické nářadí BOSCH, MAKITA, ATIKA * Ochranné pracovní pomůcky
Zdeněk Vaisar
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Legionářská 566 (pod Oční školou), Dvůr Králové n/L, Tel.: 604 832 926, pujcovna@paclik.cz

WWW.HUSTIRANKA.CZ

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

Kalendář akcí
20. 7. 2019 / HUHUFEST Hustířany
3. 8. 2019 / Pouťová zábava – Velichovky
24. 8. 2019 / Posvícení v Hustířanech
a Hry bez hranic

Novinky a aktuality z obce

Novinky z obce

Sázení stromků v obecním lese

Obec získala dotaci z Královéhradeckého kraje z programu obnovy venkova na opravu hasičské zbrojnice
v Lanžově a na Lhotce. Opravy budou
provedeny nejpozději do konce srpna
roku 2020.

V pondělí 13. května 2019 proběhlo
sázení 100 malých stromků v obecním
lese za „čističkou“, které naší obci darovala jedna ze zastupitelek, paní Jana
Tulaková. Sázení se zúčastnily děti z MŠ
a ZŠ Velichovky. Postupně si vyslechly
přednášku od našeho obecního hajného pana Vrabce.
Tímto děkujeme všem zúčastněným za
účast a spolupráci.

OÚ Velichovky
Foto: Jana Tulaková

Kůrovec

Kalamita kůrovce je v celé České republice obrovská. I my, ve Velichovkách,
se pereme s tímto zákeřným tvorem
a stojí nás to spoustu sil, neboť rozloha
našich lesů je 53,48 ha.
V roce 2018 jsme vytěžili 1.230 m3
kůrovce (přičemž plánovaná těžba na
celý rok je 550 m3).

V roce 2019 (defacto pouze za první
dva měsíce) jsme pak již vytěžili 800
m3. Do konce března pak musíme vytěžit ještě dalších cca 300 m3 dřeva.
K tomu nám nakonec musel pomoci
i těžící stroj ,,Harvestor“, který naše
lesy na 3 týdny navštívil.
Vytěženo tak budeme mít hodně let
dopředu. Bohužel to vypadá, že kůrovci po napadení smrkových lesů a jejich
následnému vykácení zachutnají i borovice a další listnaté dřevo v našich
lesích.
Po dlouhé době a diskuzích pak chystáme pro naše občany i samotěžbu
v našich obecních lesích. Dále pak samozřejmě nabízíme i klasický prodej
palivového dřeva.
V případě zájmu o výše uvedené můžete kontaktovat p. Václava Moníka,
tel.: 602 455 467.
Přání z OÚ
Vážení spoluobčané, protože se nám
blíží čas dovolených a dětem prázdniny, chtěla bych vám popřát šťastnou
cestu tam i zpět a krásnou dovolenou.
Užívejte léto plnými doušky.
Monika Novotná
za OÚ Velichovky

Hop skok do pohádky

Proběhne také Velichovský pětiboj
a Oslava 100 let založení Sokola +
dětské zábavné odpoledne (termín
bude upřesněn).

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

Kalendář akcí
7. 7. 2019 / koupaliště Lanžov
Koncert Kozlaňáci
25. 8. 2019 / koupaliště Lanžov
Vystoupení Veselá Trojka
27. 7. 2019 / koupaliště Lanžov
Lanžovská lávka (běh, kolo a trakař)
17. 8. 2019 / koupaliště Lanžov
III. ročník hasičské soutěže „O pohár starostky“

Koupaliště
v Lanžově
Stejně jako i v loňském roce zveme
návštěvníky do areálu kempu a koupaliště v Lanžově. Na koupání bude
připraven velký bazén. Malý bazén
prochází rekonstrukcí a bude k dispozici nejdříve od poloviny srpna. Pro
návštěvníky nabízíme sportovní vyžití
(beach volejbalové hřiště, antukový
kurt, malé fotbalové hřiště, basketbalový koš a fotbálek, pro děti jsou
k dispozici dvě pískoviště, houpačky
a kolotoč).
V kempu nabízíme ubytování v 11
chatkách, ve vlastních stanech, karavanech. Proběhnou zde kulturní
a sportovní akce.
Podrobné informace získáte na stránkách obce v sekci koupaliště, včetně
možnosti rezervace ubytování. Pronajímatel kiosku nabízí velký výběr
občerstvení a nápojů
(dubina-restaurace@seznam.cz).
Vstupné do areálu je dobrovolné.

Veškeré akce, které se budou konat,
jsou průbězně doplněny v kalendáři
akcí na stránkách obce Velichovky.

Velichovské
ženy na
okresním kole

Jako každý rok se v okrsku Velichovky
pořádá tzv. okrsková soutěž v požárním útoku pro muže a ženy. Letos se
účastnila dvě ženská družstva, a to
z Hustířan a Velichovek. Velký klobouk
dolů právě pro dámy z Hustířan, které viděly dospělácké hadice poprvé
v životě, a i přesto se jim útok podařilo krásně dokončit. Složené družstvo
Velichovek mělo však lepší čas, a proto mohlo reprezentovat náš okrsek
v Náchodě. Okresní kolo v požárním
sportu žen, mužů a dorostu se konalo 1. června na sportovním stadionu
Hamra. Tým se skládal z Petry Němečkové, Zuzany Malé, Martiny Dostálové,
Báry Kolářové (SDH Velichovky), Pavly
Špreňarové (SDH Hustířany). Družstvo doplnila děvčata Klára Svědíková
a Lucie Rotterová (SDH Česká Metuje).
Soutěžilo se v běhu na 100 m, štafetě 4x100 m a v požárním útoku. Ve
všech disciplínách se podařilo zvítězit,
a proto všechny čekala zlatá medaile
a pohár. I když je na této soutěži velmi
malá účast, tak i přes to všechny těší
reprezentovat náš okrsek a ukázat
všem, že hasičský sport je pro nás srdcová záležitost.
Pavla Špreňarová
Foto: Monika Novotná a Pavla Špreňarová

WWW.HUSTIRANKA.CZ

Ačkoliv tomu deštivé sobotní dopoledne
vůbec nenasvědčovalo, letošní ročník
Pohádkového lesa v Hustířanech proběhl opět za svitu slunce. Sobota 8. červen
2019 se nesl v duchu očekávání, co si
pro děti Pohádkový les nachystal tentokrát. Startovalo rekordních 158 dětí, což
s jejich doprovodem (rodiči, babičkami,
dědečky, tetičkami, strýčky,...) čítalo už
pořádný chumel návštěvníků. Pravda,
vyčekat si frontu u startu bylo trochu
náročné, ale ten zážitek potom stál za
to! Na děti čekala řada pohádkových
postav, u nichž plnily různorodé úkoly,
které zkoušely jejich všelijaké dovednosti – ať už prokázat odvahu, mrštnost,
rovnováhu nebo schopnost mířit na cíl.
Velké díky patří všem pohádkovým postavám, jmenovitě: pohádkové babičce,
pirátům, Křemílkovi a Vochomůrkovi,
vodníkovi, Leontýnce a Brtníkovi z Brtníku, Bobovi a Bobkovi, čarodějovi i legendární čarodějnici, mlynářovi, kung-fu
pandě, Bořkovi Stavitelovi, Ferdovi Mravencovi a Berušce. Uf, snad jsme nikoho
neopomněli.
Borci nakonec – ano, mluvím o myslivcích, kteří si toho na děti zase tolik připravili, až zrak přecházel. Děti dokazovaly své znalosti o lese a zvěři nebo se
o myslivosti něco nového dozvěděly.
A protože myslivost nejsou jen znalosti,
ale také dovednosti, zkoušely děti svou
zručnost ve střelbě ze vzduchovky. Jako

trofej si pak odnášely vlastnoručně prostřeleného divočáka – na papírovém
terčíku.
Kromě toho si u cílového stánku mohly
(nejen) děti napsat či nakreslit na papír
nějaká svá přání a hodit je ke zlaté rybce, aby si vyzkoušely, že se přání dříve či
později splní.
Po překonání všech úkolů a nástrah
čekal na děti v cíli zasloužený balíček
na dobití energie, špekáček na zahnání
hladu a další občerstvení. Díky všem Hegrovým a dubenecké firmě Dubea.
Přijeli za námi také loutkoherci se dvěma
pohádkami – Divadelní loutkový soubor
Blechy s představením Zajíc a čarodějnice a Loutkové divadlo MAMINY s představením Kašpárek a princezna z jezera.
Jak jinak zakončit pohádkový les než pohádkami.
Rádi bychom také poděkovali Jezdeckému klubu Hustířany a panu Martínkovi
za poskytnutí zázemí v tak krásném prostředí.
A v neposlední řadě obci Velichovky za
finanční podporu.
Děkujeme všem, ať už jste se jakkoliv
podíleli na celé této akci. Bez vás by to
nešlo! Díky, že jste přišli a užili si pohádkový les společně s námi.
Těšíme se opět za rok!
Hustířánek, z.s.,
a MS Dolina Rožnov – Hustířany
Foto: Martina Holubářová

Hustířanští
soptíci

sníh a obrovská zima. V této soutěži se
děti umístily na 9. pozici.
O 2 týdny později se naše cesta ubírala
směr Bohdašín. Počasí bylo pro změnu
zase na opalovací krém, ale i tak si někteří z nás odvezli opálení ne úplně dle
módního časopisu. Bohužel se nám nevydařil PÚ, a tak na nás čekalo 16. místo
v celkovém hodnocení. Na konci soutěže
jsme se dozvěděli, že postupujeme na
okresní kolo hry Plamen, což je pro nás
obrovský úspěch a také další zkušenosti.
Dne 25. května se nám otevřel stadion
na Hamrech v Náchodě. Dětem se neuvěřitelně povedl útok CTIF a umístily
se na 2. pozici. Dále se vydařila i štafeta
dvojic, kde děti obsadily 3. místo. Ostatní

Hasičská sezóna je v plném proudu,
a proto i děti z Hustířan jezdí z jedné
soutěže na druhou. Na konci dubna
jsme se poprvé zúčastnili Memoriálu Jirky Beka v disciplínách CTIF v Náchodě.
Trénink se i přes počínající komplikace
vyplatil, a tudíž nám tato soutěž přinesla
ovoce, hlavně to exotické – zkušenostní. Jako další v pořadí jsme vyrazili na
soutěž do Nízké Srbské, kde děti běžely štafetu dvojic, 4x60 a požární útok.
I když bylo pátého května, tak nás vítal
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Akce proběhlé i budoucí
V sobotu 8. června 2019 proběhl v areálu koupaliště dětský den, kde byly pro
děti připravené soutěže, malování na
obličej, projížďka na koníku, adrenalin
pro děti i dospělé na Bubble fotbalu
a na plochu hřiště dopadaly z letadla
bonbóny pro děti.
V letním období zve obec do prostor
koupaliště na kulturní akce pro seniory, a to 7. 7. 2019 koncert skupiny
Kozlaňáci (sponzor Mikroregion Hustířanka) a dne 25. 8. vystoupení Veselá
Trojka. Akce proběhnou vždy v neděli
od 16:00 hodin.
Na koupališti se dále uskuteční tradiční
Lanžovská lávka v sobotu 27. 7. 2019
(běh, kolo a trakař) a dne 17. 8. III. ročník
hasičské soutěže „O pohár starostky“.

soutěže proběhly také bez chyb, jen nám
scházel rychlejší čas. V okresním kole se
děti celkově umístily na 6. příčce, a porazily tak několik družstev. Spokojenost
vedoucích mluvila za vše. Poprvé jsme
také jeli poměřit své síly na Bezděkovské šedesátky. Postavili jsme 2 družstva,
takže si dráhu proběhla téměř všechna
naše dítka. Bohužel nám nepřálo počasí,

Konec sezony zakončí v září akce pro
děti, pro dospělé posezení s hudbou.
Termíny budou upřesněny včas.
Kiosek na koupališti letos nabízí velký
sortiment nápojů a hlavně výborné
občerstvení. Všechny srdečně zveme.
Všem krásné letní počasí a dětem hezké prožití letních prázdnin přeje obecní úřad v Lanžově.

a tak se běhalo v dešti. My ale nejsme
z cukru, takže všechny pokusy (až na jeden) byly platné. Poslední soutěž před
prázdninami bude v Bohuslavicích. Tam
budou děti závodit pouze v požárním
útoku. Za zmínku stojí obrovský úspěch
ve výtvarné soutěži Požární ochrana
očima dětí. Z našeho sboru uspěla Ema
Pultarová, která obsadila 2. místo, stejně
tak Václav Rejchrt ve své kategorii. Vašíkův obrázek získal cenu i v krajském kole
POOD, a to bronzovou. Na konci června
bude odměnou pro děti i vedoucí tajný
výlet, na který se všichni moc těšíme.
Pavla Špreňarová
vedoucí kolektivu
Foto: Monika Novotná
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vítali tři nové občánky: Štěpánku Kořínkovou z Nouzova, dále pak Rufina
Jandu a Kryšpína Jandu z Litíče. Děti
dostaly kromě finančního příspěvku
také stavebnici a pamětní knížku. Na
závěr se všichni přítomní podepsali do
pamětní knihy.

Obecní úřad Litíč
Starosta: Lenka Mužíková
Adresa: Litíč 50, 544 01 Litíč
Telefon: 603 879 221 (starostka)
E-mail: litic@litic.cz
www.litic.cz
Úřední hodiny
St: 9:00–11:00 h, 15:00–17:00 h

Kalendář akcí
30. 8. 2019 / hřiště Litíč / od 16:00 h
Rozloučení s prázdninami

Po desítkách let pauzy měla letos obec
opět svoji májku. I přes počáteční problémy se nakonec podařilo májku na
hřišti u rybníka postavit. Tímto děkuji všem, kteří s přípravou a stavěním
májky pomohli. Po stavění májky akce
pokračovala pálením čarodějnic, opé-

káním špekáčků a soutěžemi pro děti.
Dne 24. května se obec poprvé připojila k celorepublikové akci „NOC KOSTELŮ“ a otevřela pro veřejnost kostel Nejsvětější Trojice v Litíči. Pro návštěvníky
byla nachystána malá výstava fotografií z historie Litíče a Nouzova. Kdo měl
zájem, mohl také vystoupat na hlavní
věž kostela a za krásného počasí se
rozhlédnout se do širokého okolí. Překvapil nás zájem o tuto akci: celkem se
zúčastnilo 62 návštěvníků.
Dne 15. června se konala obnovená
XVI. křesťanská pouť v Litíči ke cti, slávě
a k záchraně Kostela Nejsvětější Trojice.
Slavnostní pouť byla zahájena hudebním vystoupením Alžběty Skořepové,
která zahrála na příčnou flétnu. Poté
následovala mše svatá, kterou vedl
P. Andrzej Deniziak, MSF. Pro všechny
návštěvníky byly u kostela připraveny
pravé pouťové koláče. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude použit na
opravu vitráží v průčelí kostela.
Lenka Mužíková
starostka Litíče

Události Litíče

20.5.2019 - 12.7.2019
15.7.2019 - 7.9.2019
9.9.2019 - 29.9.2019
20.5.2019 - 6.6.2019

úsek 5
30.9.2019 - 19.10.2019
úsek 6
9.9.2019 - 28. 9.2019
úsek 7
10.6.2019 - 3.7.2019
úsek 8 - 9 15.7.2019 - 23.8.2019

19

99

/2

III

úsek č. 2 - 400m

úsek č. 3 - 550m
úsek č. 4 - 350m

III/29918

úsek č. 5 - 500m
III

/2

99

15

úsek č. 6 - 570m

Konec léta / Posvícenské posezení
Pořádá MS ČČK.
26. 10. 2019 / Zájezd do Prahy
na muzikál Janka Ledeckého Galileo

Zprávy z obce
Od 20. 5. 2019 začala plánovaná oprava silnice I/37, procházející naší obcí.
Zatím se jedná o první část od budovy OÚ ke značce začátek a konec obce
směrem na Jaroměř. Při této opravě
bude nově proveden nový přechod
pro chodce naproti budově obecního
úřadu.
Celá oprava silnice I/37 by měla být
dokončená 19. 10. 2019.
Termíny jednotlivých etap jsou uvedeny pouze jako orientační, mohou být
pozměněny podle reálného průběhu
stavebních prací. Práce budou probíhat na obou úsecích souběžně dle etapizace.

ZPRAVODAJ
MIKROREGIONU
HUSTÍŘANKA
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29. 6. 2019 / Vilantice
Hudební léto na Chotěborkách

31. 8. 2019 / Habřina
Splašené trubky – motocyklový
závod

5. 7. 2019 / Rožnov
O putovní pohár obce Rožnov
6. 7. 2019 / Kuks
Hudební léto Kuks
7. 7. 2019 / Lanžov
Koncert Kozlaňáci
13. 7. 2019 / Račice n. T.
Soutěž v požárním sportu
13. 7. 2019 / Vilantice
Hudební léto na Chotěborkách

3. 8. 2019 / Heřmanice / Alpaplavba

úsek č.1 - 373m

Kalendář akcí

30. 8. 2019 / Litíč
Rozloučení s prázdninami

27. 7. 2019 / Vilantice
Hudební léto na Chotěborkách

Začátek úseku

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

29. 6. 2019 / Libotov
Libotovská rocková noc

27. 7. 2019 / Lanžov
Lanžovská lávka

úsek 1
úsek 2
úsek 3
úsek 4

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

25. 8. 2019 / Lanžov
Vystoupení Veselá Trojka

20. 7. 2019 / Velichovky
HUHUFEST Hustířany

I/37 JAROMĚŘ - HEŘMANICE - OPRAVA SILNICE - ROZDĚLENÍ NA ÚSEKY

úsek č. 7 - 420m

II/28

5

5

II/28

úsek č. 8 - 9 - 940m
( práce po třetinách )

Konec úseku

Investice v obci
První letošní investiční akcí je vybudování přechodu pro chodce na hlavní silnici u obecního úřadu. Akce je spojena
souběžně s opravou silnice I/37, která
probíhá právě nyní.
Druhou významnou akcí je účelová komunikace zvaná jako „pěšinka“. Tato
cesta byla po zasíťování kanalizace a vodovodu upravena a zpevněna recyklátem. Nyní bude nový asfaltový povrch
a tato komunikace bude prodloužena
podél rodinných domků a napojena na
asfaltovou komunikaci nad rybníčkem.
Vypracován jej již také projekt na plánovaný chodník podél hlavní silnice I/37
od obecního úřadu k rodinným domkům směr Jaroměř. Čeká se na schválení a vydání stavebního povolení.
Obec uzavřela smlouvu s projektovou kanceláří na rekonstrukci budovy
obecního úřadu.

Stanislav Šnábl

Vydavatel
Dobrovolný svazek obcí Hustířanka
Na Zátiší 1, 552 11 Velichovky
IČO: 70951594
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29.–30. 6. 2019 / Heřmanice
Cyklovýlet do Orlických hor

20. 7. 2019 / Kuks
Hudební léto Kuks

Poslední březnovou sobotu se konalo
jarní a velikonoční vyrábění, zároveň
proběhla sbírka použitého ošacení pro
potřeby Farní charity ve Dvoře Králové
nad Labem. Děkujeme všem dětem
a maminkám za účast a budeme se těšit na další tvořivé dílny, které proběhnou v závěru roku.
Dne 13. dubna 2019 jsme v zasedací
místnosti Obecního úřadu v Litíči při-

HOŘENICE

KALENDÁŘ AKCÍ

Proběhlé akce

3. 8. 2019 / Kuks
Hudební léto Kuks

Pohádková cestička
Dne 18. května 2019 pořádal Sokol
pro děti „Pohádkovou cestičku“. Cesta
plná pohádkových bytostí začala u autobusové zastávky, vedla obcí až na
asfaltové hřiště a končila na dětském
hřišti. Děti plnily u každé zastávky úkoly a za jejich splnění byly odměněny
malůvkou na obličej. Postupně se potkávaly se strašidly, s vodníkem a vílou, rytířem, Mankou, Matem a Patem,
vlkem a karkulkou a v cíli je čekal Asterix s Obelixem. Na konci cesty byla pro
děti připravena sladká odměna a na
památku dostaly smaltovaný hrníček
s plyšákem.

3. 8. 2019 / Velichovky
Pouťová zábava – Velichovky
17. 8. 2019 / Kuks
Hudební léto Kuks
17. 8. 2019 / Lanžov / III. ročník hasičské soutěže „O pohár starostky“
17. 8. 2019 / Vilantice
Hudební léto na Chotěborkách
21.–25. 8. 2019 / Kuks
Theatrum Kuks
24. 8. 2019 / Račice n. T.
Sousedské posezení
24. 8. 2019 / Velichovky / Posvícení
v Hustířanech a Hry bez hranic

31. 8. 2019 / Kuks
Hradozámecká noc
31. 8. 2019 / Vilantice
Hudební léto na Chotěborkách
Konec léta / Hořenice
Posvícenské posezení
1. 9. 2019 / Heřmanice
Loučení s prázdninami
7. 9. 2019 / Račice n. T.
Volejbalový turnaj
7. 9. 2019 / Vilantice / Vilantická
čtyřka
8. 9. 2019 / Rožnov
Dětské sportovní odpoledne
14. 9. 2019 / Habřina
Hasičská soutěž
14. 9. 2019 / Habřina / Kino – filmové odpoledne pro děti i dospělé
14. 9. 2019 / Kuks / Vinobraní
14. 9. 2019 / Dubenec
Dubenecké posvícení
21. 9. 2019 / Hřibojedy
Závod požární všestrannosti
28. 9. 2019 / Heřmanice
Zájezd na muzikál Galileo
28. 9. 2019 / Hřibojedy
Drakiáda na louce za Dlouhým
září/říjen / Heřmanice
SDH posezení se sousedy při
zabíjačkových pochoutkách
5. 10. 2019 / Kuks
Svatohubertské slavnosti
26. 10. 2019 / Hořenice
Zájezd do Prahy na muzikál
Janka Ledeckého Galileo

Podrobnosti o akci naleznete u každé obce
Inzerce

Výlet do Kutné Hory
Dne 15. června 2019 pořádala MS
ČČK pro občany autobusový zájezd do
Kutné Hory. V dopoledních hodinách
proběhla i s výkladem průvodce prohlídka kostnice a katedrály. Zastávka
na oběd byla v příjemném penzionu
U Hájků v Nových Dvorech. Pak následovala prohlídka Chrámu sv. Barbory
a Vlašského dvora s mincovnou.
Stanislav Šnábl

Kontakty
Telefon: 491 880 270
E-mail: hustiranka@obecvelichovky.cz
www.hustiranka.cz
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Mediální partneři Zpravodaje

Informace na správném místě

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

Redakce a sazba
MEOB, s.r.o., tel.: 602 308 878
Tisk: Jaroslav Janeček – ARPA tiskárna
Uzávěrka dalšího čísla: 6. září 2019
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