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MIKROREGIONU HUSTÍŘANKA – DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ

Račice nad Trotinou: 72 hodin
Za obec zelenější

EDITORIAL
Milí spoluobčané,
blíží se konec roku 2017 a je před
námi supervolební rok 2018. Hned
v počátku nás na Trutnovsku čekají dvoje volby – doplňovací senátní
a prezidentské. V říjnu nás čekají
ještě jedny volby, a to pro nás na
lokální úrovni nejdůležitější – volby
do zastupitelstev obcí.
Doufám, že Vás toto volební rozhodování neunaví a k volbám přijdete. Věřím, že jste nepodlehli volební
skepsi a názoru „můj hlas, stejně nic
nezmění“. Berte své volební právo,
ne jako povinnost z dob socialismu,
ale jako výsadu, na kterou můžete
být hrdi a která všem svéprávným
občanům umožňuje podílet se na
budoucnosti státu, kraje a obce.
Začal jsem moc ze široka, jistě důležitou zprávou, ale je nám všem
bližší košile než plášť. Co nás tedy
čeká v mikroregionu Hustířanka?
Začneme profesionalizací, budeme
pracovat na strategických plánech
obcí, tak aby bylo umožněno bez
problému žádat v dotačních programech ministerstva pro místní
rozvoj. Budou nakoupeny mapové
programy a zpracovány pasporty
veřejného osvětlení, mobiliáře a zeleně pro všechny členské obce. Budeme i nadále vyhledávat dotační
programy, kde se můžeme spojit,
a využít tak organizační strukturu
mikroregionu k získání co nejlepších podmínek při vyjednávání o cenách energií a jiných surovin.
V oblasti kultury budeme opět organizovat tradiční den seniorů,
budeme i nadále vydávat společný
zpravodaj a pokusíme se o podporu sportovních akcí v jednotlivých
obcích.
Na závěr mi dovolte Vám popřát
krásné vánoce, bohatého Ježíška
a do nového roku 2018 hodně zdraví a štěstí a ať se Vám splní alespoň
část Vašich snů.
Jaroslav Huňat
předseda DSO Hustířanka
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Lužany: Titul Mistra republiky
putuje za Radkem Lamichem
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Kuks: Jaké byly letošní
tradiční vánoční trhy?
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Vilantice: Nový dřevěný
betlém v obci

Plány na příští
rok 2018
V příštím roce bude realizováno několik zásadních projektů. Prvním z nich
je profesionalizace samospráv. Za pomoci dotačního programu Operačního
programu zaměstnanost bude v DSO
Hustířanka zaměstnán pracovník, který
bude mít po zaškolení na starosti administrativní pomoc obcím. Budou dokončeny strategické rozvojové dokumenty
obcí podle požadavků Ministerstva pro
místní rozvoj.
Dále pro každou obec, která ještě nemá
vlastní mapový systém GIS, bude zakoupen mapový program Gramis a následně bude ve všech obcích provedena pasportizace veřejného osvětlení,
obecního mobiliáře a zeleně. Dále bude
tento pracovník organizovat všechna
potřebná školení pro zaměstnance obcí
mikroregionu, tedy pro účetní, starosty, zastupitele či zaměstnance v oboru
komunálních služeb a údržby zeleně.
Samozřejmá bude rovněž společná
databáze vzorů dokumentů a vyhlášek
a podpora v aktualizaci dokumentů dle
vydaných změn zákonů.
Dále bude pro jednotlivé obce, které se
zapojily v letošním roce do podání žádosti, realizována dodávka kontejnerů
a nádob na odpady. Starostové DSO
Hustířanka se dohodli na tom, že mikroregion nebude zajišťovat pouze společné akce všech obcí, ale bude sloužit
především jako platforma pro spojování jednotlivých obcí za účelem získání dotací na jednotlivé projekty. Tedy
v příštím roce budou některé obce DSO
realizovat například nový územní plán,
rekonstrukci sportoviště nebo opravy
pomníčků a křížů.
I nadále budeme pokračovat ve vydávání společného zpravodaje. Co se komunikace týče, tak chystáme změnu webových stránek tak, aby byli přívětivější
Vám občanům a byly snadno přístupné
i z chytrých telefonů.
Na závěr mi dovolte Vám popřát veselé
vánoce a šťastný Nový rok 2018.
Jaroslav Huňat
předseda DSO Hustířanka
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Stalo se v obci PF 2018

LITÍČ
Obecní úřad Litíč
Starosta: Petr Jirásek
Adresa: Litíč 50, 544 01 Litíč
Telefon: +420 499 694 127
Fax: 499 694 127
E-mail: litic@litic.cz
www.litic.cz
Úřední hodiny
Po: 14:00–17:00 h
St: 14:00–17:00 h
16:00–17:00 h pokladna

V září se opět konaly podzimní rybářské závody pro děti.
V říjnu se uskutečnilo v zasedací místnosti obecního úřadu pravidelné
podzimní setkání seniorů z Litíče a
Nouzova. Pro přítomné bylo připraveno občerstvení, k poslechu zahrál
harmonikář Pavel Filip. Setkání se
všem zúčastněným líbilo, děkujeme
za hojnou účast.

Zastupitelstvo obce přeje všem občanům příjemné prožití svátků vánočních
a vše dobré do nového roku 2018.

Pozvánka
Rádi bychom Vás pozvali na „Tradiční
půlnoční do kostela“.
Stalo se již tradicí, že se vždy 24. prosince od 22 hodin setkáme v kostele
v Litíči. Přijďte si i letos s námi užít vánoční atmosféru a společně zazpívat
koledy. Těšíme se na Vaši účast.

Kostel v Litíči má novou věž
V současnosti se dokončuje rekonstrukce hlavní věže kostela Nejsvětější Trojice v Litíči. Ve čtyřech etapách,
které probíhaly v letech 2014 až 2017,
byly postupně provedeny opravy krovu
a střešního pláště hlavní věže kostela
včetně osazení nového kříže.
Ministerstvo kultury České republiky
poskytlo v roce 2017 účelový finanční
příspěvek ve výši 600.000 Kč v rámci
státní finanční podpory v programu
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Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, a to konkrétně na obnovu
nemovité kulturní památky – kostela Nejsvětější Trojice, rejstř. č. ÚSKP
100862, k.ú. a obec Litíč, okres Trutnov,
kraj Královehradecký na obnovu krovu
a střešního pláště pod lucernou věže –
IV. etapa a další související práce.
Lenka Mužíková
místostarostka obce
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Kalendář
akcí v obci
HEŘMANICE
Obecní úřad Heřmanice
Starosta: Josef Jelínek
Adresa: Heřmanice čp 13, 552 12
Telefon: +420 491 813 270
E-mail: obec.hermanice@quick.cz
www.obec-hermanice.cz
Úřední hodiny
St: 8:00–11:00 h a 14:00–18:00 h
Obecní knihovna v OÚ
Po: 15:30–16:30 h, St: 15:00–17:00 h

V období adventu a vánočních svátků
rozsvěcíme vysoký smrk u kostela.
11. 12. 2017 / Alpatým /
Kulečníkový turnaj
16. 12. 2017 / Bowlingový turnaj
26. 12. 2017 / od 15:00 h / kostel sv. Máří
Magdelény v Heřmanicích
Vánoční koncert
Vstupné dobrovolné a výtěžek je věnován na drobné opravy a údržbu kostela. Vystoupí pěvecký sbor Jaromír pod
vedením Vlastimila Kováře.
6. 1. 2018 / Novoroční pochod

Přání starosty
Příjemné prožití svátků vánočních
a do nového roku 2018 pevné zdraví
a životní pohodu.
Josef Jelínek, starosta obce

6.–7.1.2018 / Tříkrálová sbírka
První lednový víkend se naše obec zapojuje do tříkrálové sbírky pořádané
Charitou ČR a po obci vyráží skupinky
3 králů. Lidé svými příspěvky podporují
Dům Sv. Josefa v Žirči, který se věnuje
nemocným roztroušenou sklerózou.

Proběhlé akce na podzim
Posezení se sousedy
V sobotu 14. 10. 2017 od 12 hodin uspořádal SDH Heřmanice již tradiční posezení
se sousedy na návsi v Heřmanicích. Kdo přišel, mohl ochutnat zabíjačkové speciality
– ovar, guláš, tlačenku, jitrnice, prejt a kroupy. Ve 14 hodin představili nové dopravní
hasičské vozidlo Ford Transit, které získala obec za pomoci dotace z GŘHZS a KHK.

Vítání občánků
Vítání nových občánků se uskutečnilo 4. 11. 2017 od 10 hodin v mateřské škole.
Letos jsme přivítali čtyři miminka v doprovodu svých blízkých. Úvodem přednesly
básničky děti z mateřské školy, poté vystoupil starosta obce. Po vyfotografování
a předání dárků jsme poděkovali všem přítomným za účast a pevně věříme, že i
v příštím roce budeme mít koho vítat.

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

Rok 2017?
V roce 2017 jsme se v obci zaměřili především na přípravu projektů, které budou realizovány v roce 2018.
Stěžejním projektem, který byl připravován od roku 2016, je II. Etapa chodníků.
Tato etapa naváže na stávající chodník
končící u veřejného sportoviště a bude
pokračovat k lávce přes Hustířanku, která bude vedle mostu k zastávce „U kovárny“. Dále bude pokračovat přechodem pro chodce u čp 40 až k odbočce
na sídliště u čp 35, kde bude další přechod pro chodce. Dále bude chodník
vynesen na opěrnou zeď nad potokem
až k mostu u zahradnictví. Součástí stavby chodníků bude i vybudování nového
veřejného osvětlení a nových autobusových zastávek „U kovárny“. Celková cena
projektu je 6,5 mil. Kč, obec intenzivně
jedná o dotaci 85 % z Fondu dopravní
infrastruktury.
Dalším, již odsouhlaseným projektem,
je adaptace bytu školníka na předškolní

skupinu. Z bytu školníka v budově základní školy vznikne prostor pro vzdělávání 12 dětí v předškolním věku. Jedná
se o kompletní rekonstrukci, vestavbu
umývárny a WC vyhovující potřebám
5–7letých dětí. Součástí této akce je i rekonstrukce WC v dolní družině. Předpokládaná cena projektu je 1,2 mil. Kč, velká část těchto výdajů bude kryta dotací
z Operačního programu zaměstnanost.
Ve spolupráci s MAS Hradecký venkov
připravujeme projekt vestavby nového
sociálního zařízení, umývárny a šatny
pro jednotku JPO III v budově požární zbrojnice. V požární zbrojnici bude
vybudováno oddělené WC pro muže
a ženy, bude změněna dispozice šatny,
skladu a umývárny tak, aby co nejlépe
sloužila nejen členům zásahové jednotky JPOIII, ale i ostatním členům sboru
dobrovolných hasičů. Cena projektu dle
stavebního rozpočtu je 1,1 mil. Kč opět
bude kryta dotací 95 % z Integrovaného
regionálního operačního programu.
Obec byla dále úspěšná s žádostí o dotaci z ministerstva zemědělství na ob-

REGIONÁLNÍ PRODEJNA DUBENEC
- tradiční české perníky Dubea
- knedlíky z Dubenecké knedlíkárny
- sušené ovoce a mošty z Pěstitelského centra
- mléčné výrobky a maso z Karsit Agro, a. s.
- základní smíšené zboží

Dubenec 16 (u školy)
po - pá: 6:30 - 10:00 a 11:00 - 16:00
so: 8:00 - 11:00

Turnaj v karetní hře prší 11. 11. 2017
V klubovně na Veselém kopci byl sehrán Alpaturnaj ve hře prší, kterého se zúčastnilo 24 hráčů. V základních 4 kolech po 12 hrách se rozhodlo o 12 postupujících.
Následovalo semifinále 8 hráčů a nakonec finálová čtyřka. Turnaj začínal v 15 hodin,
vyhlášení vítězů proběhlo ve 21 hodin. První tekutou cenu si odnesl hlavní pořadatel
a rozhodčí Vašek. Po celé odpoledne i večer nechyběla dobrá nálada.

PĚSTITELSKÉ CENTRUM DUBENEC
Moštárna a pasterizace
Sušárna ovoce a zeleniny
PRODEJ NAŠICH PRODUKTŮ
ovocné mošty, sušená jablka,
hrušky, červená řepa

Mikuláš, čert a anděl
Nadílku dětem letos přivezl opět Mikuláš, anděl a čert kočárem taženým koňským
spřežením pana Vágnera ze Slotova. Nadělovalo se v úterý 5. 12. 2017 v podvečer
všem hodným dětem.
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KONTAKT:
Dubenec č.p. 2 (budova pošty)
tel: 604 238 321,
e-mail: mostarna@dubenec.cz
www.dubenec.cz
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novu kulturního dědictví. V roce 2018
bude odborně opravena kaplička, 4 křížky podél hlavní cesty a křížek u pošty
a u hřbitova. Celková cena projektu je
782 tis. Kč, z čehož dotace pokryje částku 498 tisíc Kč.
Z projektů, které dlouhodobě připravujeme, je potřeba zmínit vytvoření rozvojové zóny Z1 za obecním úřadem, kde
by mělo vzniknout cca 12 nových obecních parcel a dále dalších 8 parcel na
pozemcích vlastníků. V případě, že vše
půjde podle plánu, bude možno v dubnu–květnu 2018 zahájit prodej stavebních parcel.
Dalším projektem je příprava stavby čističky odpadních vod pro bytové domy.
Po několika jednáních byl připraven
projekt dvou gravitačních stok s modulární čističkou odpadních vod v místě
odstraněné stodoly „U kovárny“. Celý
tento projekt je navržen tak, aby bylo
možné kanalizaci etapově rozšiřovat.
V roce 2018 budeme jednat o projekčních pracích na dalších již započatých
projektech. Obec zadá projekty na III.
Etapu chodníků, II. Etapu kanalizace
a na revitalizaci rybníka u základní školy.
Z projektů, které se nás blízce dotýkají, je nutno zmínit realizaci společných
zařízení komplexní pozemkové úpravy investované Státním pozemkovým
fondem. V roce 2018 bude realizována
první etapa mezí a průlehů na severovýchodní straně obce. V této fázi budou
rozděleny dlouhé úseky orné půdy nad
bytovými domy, nad objektem Karsit
Agro a.s. a pod hřbitovem. Jedná se
o zemní práce, kterými se vytvoří mělké
zatravněné příkopy o šířce 10–15 metrů, osázené keři a ovocnými stromy,
které budou zasakovat dešťovou vodu
a bránit erozi půdy. V případě přetečení
budou dešťovou vodu bezpečně po vrstevnici, systémem kaskád, odvádět do
vodoteče. V roce 2018 rovněž bude připraven projekt suchého poldru Jedlina,
který bude realizován na podzim 2018
a dokončen v roce 2019. Obec tak bude
ochráněna před bleskovými povodněmi z oblasti Jedliny.

Přání starosty
Vážení spoluobčané,
Přeji Vám, aby se v roce 2018 děly jen
dobré věci, aby se plnily vaše sny a předsevzetí a pokud Vám přitom bude moci
být obec Dubenec nějak nápomocna,
neváhejte a obraťte se na nás.
Přeji Vám z celého srdce krásné a spokojené vánoce a mnoho štěstí, zdraví
a lásky v nadcházejícím roce 2018.
Jaroslav Huňat
starosta obce

WWW.HUSTIRANKA.CZ

Fotografie z proběhlých akcí

Oprava silničních obrubníků a asfaltového povrchu v centru obce + vybudování stání pro automobily u obecní
hospody. Financováno z prostředků obce, předpokládané náklady
750.000 Kč. Nová informační vývěska
a plakátovací plocha v prostoru návsi.
Obnova aleje ke kostelu sv. Václava
a hřbitovu – bude vysazeno 46 sloupovitých dubů, financováno z prostředků obce, předpokládané náklady
250.000 Kč. Oprava náhrobků z 80. let
19. století na starém hřbitově v Habřině.
Obec Habřina děkuje společnosti
Hustířanka Služby, s.r.o., za výbornou
péči o prostor nového a starého hřbitova v Habřině.

HABŘINA
Obecní úřad Habřina
Starosta: Mgr. Hana Vránová
Adresa: Habřina 28, 503 03 Smiřice
Telefon: +420 725 862 068 (starostka),
+420 603 418 051 (místostarosta),
+420 724 113 309 (účetní)
Fax.: 495 422 845
E-mail: ou.habrina@seznam.cz
www.habrina.cz

Služby Habřina
Solná jeskyně
Zájemkyně o pravidelnou návštěvu solné jeskyně (jednou měsíčně
ve čtvrtek v podvečer) se mohou hlásit u p. Pejchalové na tel.: 724 113 319
nebo v prodejně potravin. Doprava je
zajištěna.

Rozvoz nákupu
Obchod potravin v Habřině nabízí objednání a rozvoz nákupu až do domu,
zajišťuje objednávky čerstvého masa
a dovoz léků. Objednávky přímo v obchodě potravin nebo u p. Pejchalové
na tel.: 724 113 319.

Oprava
komunikací
Nový asfaltový povrch je položen
na místní komunikaci od Horkých
k Prokešům a je opravena krajnice komunikace podél novostaveb ke škole.
Hrazeno z prostředků obce.

vybudování 3. přístřešku na kontejnery na tříděný odpad v horní části obce
vybudování pergoly u obecní hospody
rekonstrukce obecní hospody a obchodu – stavební práce, dveřní a okenní výplně a rozvody topení
napojení obecního skladu na vodovod
a kanalizaci
oprava místní komunikace v části
obce Na Drahách
pořízení územního plánu obce
pořízení pasportu vodovodu a kanalizace v obci
příprava a zasíťování stavebních pozemků v lokalitě Olšinka – předpokládaný prodej v roce 2019
pořízení kontejnerů na bioodpad
a na kovy

Kalendář nadcházejících akcí

Retropárty v obecní hospodě Habřina

17. 12. 2017 / od 17 h / kostel sv. Václava
na Chloumku
Adventní koncert skupiny Kantoři
29. 12. 2017 / od 19 h / obecní hospoda
Turnaj v křížové sedmě

Pingpongárna
Zájemci o hru stolního tenisu mohou
využít pingpongárnu v budově obecního úřadu v Habřině. Více informací
na tel.: 725 862 068 nebo na obecním
úřadě.
Rekondiční a regenerační masáže
na obecním úřadě
Rozpisy termínů a další informace
v obchodě potravin v Habřině nebo na
tel.: 724 113 319 (p. Pejchalová).

Investice v obci Plány na 2018

31. 12. 2017 / obecní hospoda /
Silvestr
K tanci a poslechu hraje skupina Minimax. Rezervace míst na telefoním čísle.: 724 113 319 (p. Pejchalová)

17. 2. 2018 / obecní hospoda / Obecní ples
18. 2. 2018 / obecní hospoda
Dětský karneval
4. 3. 2018 / obecní hospoda/ Oslava MDŽ
17. 3. 2018 / obecní hospoda
Vepřové hody
18. 3. 2018 / obecní úřad
Velikonoční tvoření pro děti

Podzimní tvoření s dětmi

Nový štěpkovač v obci
Obec Habřina zakoupila štěpkovač PIRBA (využití v agregaci se stávajícím obecním traktorem ZETOR 7745) v hodnotě 81.000 Kč k drcení větví, dřeva a dřevního
odpadu z lesa a výsadeb realizovaných v obci i mimo obec. Štěpkovač zpracovává větve s listím, jehličím, rozvětvené, suché i mokré, desky a trámy do průměru
100 mm. Obec nabízí štěpkování dřevěného odpadu od občanů k následnému
využití jako mulč k výsadbám, případně na topení do kamen v obecní hospodě a obecním skladu. Více informací na tel.: 603 418 051 (místostarosta) nebo
na obecním úřadě.

Revitalizace centra obce
Naše obec Habřina dokončila další část z plánované revitalizace centra obce,
a to opravu silničních krajnic – položení obrubníků pro zamezení rozjíždění trávníků vozidly a těžkou technikou, vybudování šesti automobilových stání u obecní
hospody, opravu asfaltových povrchů a výsadbu okrasných keřů a dřevin podél
prostoru s kontejnery. Veškeré náklady na tuto etapu ve výši cca 900.000 Kč byly
hrazeny z prostředků obce.

Kroužek mladých hasičů
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

V obci Hřibojedy pracuje kroužek mladých hasičů. Schůzky mají každý pátek od 16 h.
Za pěkného počasí cvičí na hřišti – útoky, štafetu. Při nepříznivém počasí využívají
zasedací místnost OÚ Hřibojedy a nebo si pronajímají tělocvičnu ve Dvoře Králové
n/L. V současné době zde pracuje kategorie přípravka tj děti předškolního věku Pod
vedením paní Vlasty Machačové její dcery Martiny a paní Ilony Čepelkové. Kromě
činností jako jsou závody a hlavně příprava na ně jezdí s dětmi na výlety. Posledním
výletem byla návštěva ZOO ve Dvoře Králové nad Labem na akci dlabání dýní.

Ať se všechna starost zruší,
ať zavládne pokoj v duši,
co bolelo, ať se zhojí,
co těšilo, ať se zdvojí,
krásný rok 2018 plný lásky,
pohody, zdraví a štěstí.
přeje Zastupitelstvo
obce Hřibojedy

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

Údržba v zimě

Rozsvěcení stromečku

Blíží se zimní období a sním i náročnější údržba všech obecních komunikací
a prostranství jako jsou např. autobusové zastávky. Aby naše komunikace
byly sjízdné, pomáhá nám technika firmy Farma Hvězda.

Tradiční rozsvícení adventního stromu proběhlo tentokrát v sobotu 2. prosince
2017 od 15:30 h. Změnou bylo i místo rozsvícení. Tentokrát jsme vybrali smrk
u Obecního úřadu a posezení v hasičárně.
Tradiční zůstala žádost o přinesení nějakého vlastní sladké dobroty cukroví či vánočky. My jsme na oplátku připravili křupavé řízečky, teplou medovinu, grog, čaj.
Před samotným rozsvícením vystoupily děti s krátkým programem.
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Kalendář akcí v obci
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

9. 12. 2017 / od 16:00 h / Hostinec
„U Střelce“ / Mikulášská nadílka
Peklo opět dorazí do Račic! Zveme
všechny děti, rodiče a prarodiče na
mikulášskou nadílku, kde se kromě
mikuláše, anděla a četů můžete těšit
i na peklo přímo v sále.
16. 12. 2017 / 14:00 h registrace, 14:30 h
začátek / Hostinec „U Střelce“
Turnaj ve hře „Člověče, nezlob se!“
Již dvanáctý ročník turnaje, který je
určený pro všechny věkové kategorie.
6. 1. 2018 / od 14:00 h / Hostinec
„U Střelce“ / Račické házení
Turnaj v elektronických šipkách (hra
501/301 DO – podle počtu účastníků)

16. 2. 2018 / od 20:00 h / Hostinec
„U Střelce“ / Hasičský ples
SDH Račice nad Trotinou pořádá
a srdečně Vás zve na Hasičský ples.
K tanci a poslechu zahraje skupina
UNIDUO.
24. 2. 2018 / od 14:00 h / Hostinec
„U Střelce“ / Dětský maškarní bál
SDH Račice nad Trotinou pořádá a srdečně Vás zve na Dětský maškarní
bál.
17. 3. 2018 / od 14:00 h / Hostinec
„U Střelce“ / Turnaj ve stolním tenise
TJ Sokol Račice nad Trotinou pořádá
turnaj ve stolním tenise pro děti i dospělé.

Úřední hodiny
Út: 18:00–20:00 h

Plány na 2018

Sbor dobrovolných hasičů Račice nad
Trotinou se letos opět zapojil do akce
pořádané Českou radou dětí a mládeže pod názvem „72 hodin“. Jedná se
o tři dny plné dobrovolnických aktivit,
které se v ČR konaly již po páté.
My jsme se do této akce zapojili po třetí
a opět s velkým úspěchem. Akci jsme
zorganizovali na sobotu 14. řijna (dobrovolnické akce mohou probíhat až
72 hodin – od 12. října 12:00 h. do 15.
října 12:00 h). V letošním roce jsme tuto
akci pojmenovali názvem shodným s
roky předchozími, a to: „Za obec zelenější”. Dále jsme ji doplnili přívlastkem
místa a typu činnosti. Finální název byl
„Pokácení nebezpečných smrků a obnova aleje”. Předchozí ročníky byly pod
názvy: „Za obec zelenější‘‘ a „Za obec
zelenější – dosázení březové aleje“.
Akce začala již v brzkých ranních hodinách, kdy hasiči pokáceli 3 statné smrky, které kvůli svému napadení kůrovcem ohrožovaly okolní domy. Kácení
probíhalo pod odborným dohledem
pana Jiřího Vašíčka, kterému tímto dě-

Rekonstrukce místní komunikace
ke starému nádraží
Obec již má platné ohlášení stavby, na
akci bude také podána žádost o dotaci, předpokládané náklady kolem 1 milionu korun. Společně s rekonstrukcí
komunikace, také dojde k zatrubnění
příkopu a vybudování pojistného propustku pod komunikací.
Nové dětské hřiště u obecní hospody
Staré hřiště již není ve vyhovujícím stavu, tak by obce ráda vybudovala hřiště
nové. Na tuto akci bude také podána
žádost o dotaci.
Nová výsadba v obecních lesích
Již tento podzim se podařilo vysadit
cca 2000 dubů a postavit oplocenku
na pasece, která vznikla po vykácení
stromů napadených kůrovcem (tímto
bych chtěl poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se na této akci podíleli).
V příštím roce by obec ráda pokračovala v další výsadbě.
Milan Slovák

LUŽANY
Obecní úřad Lužany
Starosta: Jiří Válek
Adresa: Lužany 47, 503 05
Telefon: +420 724 181 463
E-mail: luzanynt@volny.cz
www.luzanynt.cz
Úřední hodiny
letní čas: 19:00–20:00 h
zimní čas: 18:00–19:00 h
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kujeme. Druhá část dobrovolníků se
ujala výsadby nových ovocných stromů, a tím pomohla obnovit alej vedoucí ke koupališti a ke sportovišti. Na této
činnosti se podílelo i mnoho dětí.
Polovinu stromů na tuto akci dodali
sponzoři celorepublikové akce 72 hodin a druhou polovinu zakoupila obec.
Stromy byly různé ovocné – naleznete
zde jabloně, hrušně, třešně a višně.
Takže za pár let, až nám stromky povyrostou a půjdete tudy na procházku
nebo si zasportovat, budete si moci
utrhnout sladké třešně nebo jablka.
Vzhledem k oblibě této akce se již nyní
těšíme na další ročník, který se s největší pravděpodobností bude věnovat
prořezání a obnově jabloňové aleje,
která se nachází hned za obcí směrem
k Rodovu.
Dovolte mi, abych jménem svým a jménem SDH Račice nad Trotinou poděkoval všem dobrovolníkům, kteří se akce
účastnili.
Libor Machek
velitel SDH a JSDH Račice nad Trotinou

Úspěchy obce v roce 2017

Titul Mistra ČR putuje do Lužan

Konec roku se nám neodvratně blíží a je na čase se ohlédnout, co se
opět spoluprací občanů a zastupitelstva obce povedlo. Nejmenší občánci rovněž mohou využívat dětské
hřiště, které bylo zrekonstruováno
a zrevidováno, tudíž se rodičové
nemusí obávat o jejich bezpečnost.
Během roku proběhlo hned několik
akcí, které byly v režii ,,obecní kul-

Mistrovství České republiky silničních
motocyklových závodů skončilo v letošním roce triumfem Radka Lamicha,
který má za sebou úspěšnou sezónu
silničních motocyklových závodů ve třídě 125 Sportproduction. O titulu mistra
republiky se rozhodovalo až na posledních závodech, které se konaly na okruhu Slovakiaring. Radek, jezdící v barvách
týmu ADK Klima RT, startoval ze třetí pozice, ale v cíli závodu byl po oba dva dny
první jak v národním hodnocení, tak
i v rámci mezinárodního bodování.
Silniční závodění je pro někoho náročnějším tématem, proto jsme Radka
poprosili, aby nám jej laicky osvětlil.
Rozdílnost lze spatřit nejen v kubatuře
motorky, ale také v trati, kdy se jezdí
buďto na speciálních okruzích jako je v
Brně, nebo na přírodních okruzích jako
mají Hořice. Radek závodí na italské
motorce Aprilia RS 125 a závodit začal
již v roce 2003, což z něho dělá již ostříleného jezdce. Osobně preferuje umělé
okruhy, a to z důvodu bezpečnosti, ale
když se závoděním začínal, rozhodně

turní referentky“ Jitky Andrlové. Ta
se postarala o organizaci, propagaci
i realizaci, za což ji velice děkujeme.
Od začátku roku se konal Obecní
ples, Čarodějnický rej nebo Svatomartinské posezení s živou hudbou.
Pokud nás zima letos odmění sněhem, sportovci a především milovníci běžek si za obcí mohou plně užít
nevyšlapaných stop.

Zimní akce v obci Lužany
Rozsvěcení vánočního stromku a Mikulášská (8. 12. 2017)
Návštěvníci a obyvatelé obce, kteří se dlouho těšili na Mikuláše, anděla a čerta a spolu s nimi společně 8. prosince rozsvítili vánoční stromek. Pro občany
Lužan bylo rovněž připraveno malé pohoštění a něco málo na zahřátí v Obecním domě. Všichni si vychutnali vánoční atmosféru!

Plány rok 2018
Nadcházející rok bude plný novinek
a obecních rekonstrukcí. Budeme se
moci těšit z nového územního plánu,
bude zrekonstruován prostor před
hřbitovem a dočkáme se nové autobusové zastávky. Díky píli zastupitelského sboru a především díky Jitce
Andrlové se můžeme těšit na kulturní akce v roce nadcházejícím. Nebude chybět již tradiční Obecní ples,
novinkou bude Maškarní ples určený pro naše nejmenší anebo tradiční
dubnový Čarodějnický rej.
Závěrem všem přejeme bílou zimu,
krásné a hlavně klidné svátky Vánoční a šťastný vstup do Nového roku
2018!
za OÚ Klára Stannerová

72 hodin: Za obec zelenější –
pokácení nebezpečných
smrků a obnova aleje

Rozsvěcení vánočního stromku a Mikulášská, Autor: V. Andrle
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miloval okruhy přírodní. Ty jsou mnohem méně bezpečné, ale o to více lákavější. Pro Radka je jedničkou Hořický
okruh, na kterém dle jeho slov je těžké
zvítězit a ještě těžší vítězství zopakovat.
Jemu se to ovšem povedlo. A to hned
šestkrát. Radek letošním triumfem navázal na loňskou zdařilou sezonu, kdy
se umístil na 2. místě v Evropském
šampionátu. V letošním roce pokračoval, až se mu podařilo získat titul Mistra republiky. V letošním roce se mu
opravdu dařilo, o čemž svědčí 5 ze 6
vítězných závodů. Nadcházející rok
pro Radka Lamicha bude opět závodní. Rozhodně ho můžete již tradičně
spatřit na závodě 300 zatáček Gustava
Havla v Hořicích, nebo na Mistrovství
republiky, či v rámci vybraných závodů
Evropského šampionátu. Rád by zajel
okruh např. i v Rakousku.
Radkovi velice gratulujeme a přejeme
mu mnoho úspěšných startů v roce
nadcházejícím!
za OÚ Klára Stannerová
ve spolupráci s Radkem Lamichem

Radek Lamich – Mistr republiky, zdroj: silnicnimotorky.cz
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Rozsvícení
stromečku
HOŘENICE
Obecní úřad Hořenice
Starosta: Stanislav Volf
Adresa: Hořenice 42, 551 01 Jaroměř
Telefon: +420 491 815 326
E-mail: ou.horenice@tiscali.cz
www.horenice.cz
Úřední hodiny
Po: 15:00–18:00 h, St: 15:00–16:00 h

V sobotu 25. 11. 2017 jsme slavnostně rozsvítili letošní vánoční stromeček. Děti přinesly ručně vyráběné ozdoby, kterými se stromeček dozdobil.
Dále měly možnost si napsat na vánoční cedulku svoje přání a zavěsit na
stromeček. Poté jsme všichni společně zpívali koledy.
Chtěl bych tímto poděkovat tříčlenné
skupině SMLS za skvělou hru a zpěv
vánočních koled a hlavně jejich dobrou náladu, kterou dokáží navodit tu
správnou vánoční atmosféru.
Šnábl Stanislav
TJ Sokol Hořenice

Stezka odvahy pro děti

Údržba zeleně

Drakiáda

Stezku odvahy jsme naplánovali letos
na 11. 11. 2017. Počasí tento den bylo
typicky dušičkové, zataženo, občas
déšť a po setmění štěkající psi. Tentokráte stezka vedla po stanovištích
v obci, začátek byl od 17 hodin. na asfaltovém hřišti a konec na tvrzi.
Na stanovištích čekaly na děti strašidelné postavy, které dávaly dětem
různé úkoly v podobě hádanek, básniček nebo vytahování sladkostí z hrnku plného pavouků. Odměnou jim za
to bylo razítko, kterým prokázaly na
konci stezky, že prošly stanovištěm.

V naší obci, jak dobře víte, je problém
sehnat pracovníka na údržbu zeleně,
zejména na práci s křovinořezem. Na
jaře jsme alespoň plochu okolo rybníčka řešili brigádou, ale tudy cesta asi
nevede.
Pak se podařilo zajistit na sečení pracovníky z firmy Polák, ale bohužel
na podzim už nebylo možné je objednat. Proto jsme přivítali možnost oslovit pracovníky z projektu Hustířanka
služby, s.r.o. Ti se svého úkolu zhostili na výbornou a výsledek jejich práce
po letech neudržovaných ploch v naší
obci znovu lahodí oku. Za odvedenou
práci děkujeme a budeme se velice těšit na další spolupráci.

Neděle 21. 10. 2017, pořadatel TJ Sokol
Jak již bývá tradicí, vždy když se u nás
naplánuje Drakiáda, tak je téměř jisté,
že bude teplo a nebude foukat vítr. To
se stalo i na plánovanou sobotu 14. října. Po několika telefonátech mezi pořadateli jsme termín odložili o týden.
Ale výsledek byl pouze ten, že v sobotu
bylo zataženo, ale opět nefoukal vítr.
Tak jsme riskli neděli, kdy pro změnu
dopoledne pršelo, ale odpoledne mělo
přestat a začít foukat. Náš risk se vyplatil a konečně se draci vznesli nad zem.
Po skončení akce byli všichni účastníci
odměněni diplomem a občerstvením.
Šnábl Stanislav
TJ Sokol Hořenice

Děti tak potkávaly upíry, čarodějnici,
loupežníky, zombí, kata, rytíře, vodníka s dušičkou, ducha, bílou paní s bezhlavým pánem a nakonec čerty.
Po skončení akce byly děti odměněny
sladkostí a diplomem za přežití stezky.
Tímto bych chtěl ještě poděkovat účinkujícím za jejich převleky a hlavně čas,
který akci věnovali.
Fotografie ze stezky odvahy najdete na
www.horenice.cz nebo na facebookovém profilu TJ-SOKOL-Hořenice.
Šnábl Stanislav
TJ Sokol Hořenice

Kalendář akcí
30. 12. 2017 / Silvestrovský průvod
16. 2. 2018 / U Svobodů / Babský bál

Přání z OÚ
Jelikož rok 2017 zase utekl jako voda
a další nový je před námi, dovolte nám
popřát Vám a všem vaším blízkým
hodně zdraví, lásky a spokojenosti.
Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2018
přejí starosta, zastupitelé a zaměstnanci Obecního úřadu Hořenice.

Plánované akce na zimu a jaro
V únoru 2018 obec uspořádá setkání důchodců společně se zástupci sociálních
služeb ze Dvora Králové nad Labem.
V březnu SDH Lanžov bude pořádat Maškarní ples pro děti
(termíny budou upřesněny).
V měsíci březnu obec plánuje výměnu oken v čp 3 v II. N.P.
Pokud bude vydáno stavební povolení na rekonstrukci komunikace v úseku
Lanžov-náves směr koupaliště (křižovatka u kříže), dojde k realizaci plánovaného chodníku.
Na obecním úřadě je již k dispozici nádoba na ukládání olejů a tuků z domácností. Pokud již někdo má potřebu odevzdat, může v úřední dny nebo po telefonické dohodě.

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

Proběhlé akce
na podzim
V sobotu 25. listopadu 2017 byla znovuotevřena po letošní rekonstrukci
společenská místnost v čp 3 v Lanžově za doprovodu hudby a s občerstvením ke spokojenosti všech zúčastněných. V rámci oprav byla vyměněna
okna, dány nové stropy, podlahy, topení a nahozeny omítky.
Dne 2. 12. 2017 od 15 hodin proběhla
tradiční Mikulášská besídka.
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Letošní vánoční trhy v Kuksu
O víkendech 18.–19. 11. a 25.–26. 11.
2017 proběhly v obci Kuks tradiční vánoční trhy. První sobotu je navštívilo
téměř devět a půl tisíce návštěvníků. K
vidění i zakoupení byly různé výrobky
od adventních věnců, po jmelí a vykrajovátka na cukroví. Během těchto dní
byl otevřen i hospitál a farmaceutické
muzeum, což umožnilo návštěvníkům
trhů nejen načerpat vánoční atmosféru

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

nebo občerstvit se horkým punčem, ale
i navštívit prostory hospitálu a naposledy v tomto roce si vyslechnout poutavý
výklad průvodců. Trhovci i návštěvníci
se nenechali blátivým a sychravým počasím zastrašit. Velký dík patří také organizátorům akce a všem, co se na akci
podíleli. Doufáme, že příští rok se opět
setkáme – možná i na sněhu!
Bára Faltysová

Úřední hodiny
Po: 8:00–15:00 h
St: 8:00–18:00 h

Kalendář akcí
16. 12. 2017 / od 17 h / kostel Nejsvětější
trojice hospitálu Kuks
Česká mše vánoční (Rybovka)
20. 1. 2018 / sál Restaurace Baroque
Hasičský ples

Strategické plánování v obci
Obyvatelé Kuksu se sešli v hojném počtu ve společenském sále, aby si vyměnili
názory na budoucí směřování obce, a dali tak vodítko svým zastupitelům, na co
se mají v budoucnosti zaměřit. Výsledky společného setkání se jistě promítnou
do připravovaného Strategického plánu.
Jiří Beran, starosta

Historie obce
(pokračování z podzimního čísla)

LIBOTOV
Obecní úřad Libotov
Starosta: Filip Kraus
Adresa: Libotov 80,
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Telefon: +420 728 993 219
+420 777 617 861, +420 737 702 514
E-mail: obec.libotov@worldonline.cz
obec.libotov@tiscali.cz
Fb: www.facebook.com/libotov
www.libotov.cz
Úřední hodiny Po: 18:00–19:00 h

Kalendář akcí
3. 3. 2018 / Den seniorů
10. 3. 2018 / MDŽ
2. 6. 2018 / Den dětí a koncert
kapely Netřesk

6

Větrné mlýny
V Libotově se nacházely dva větrné mlýny, které jsou zakreslené již
na mapě stabilní katastru z roku 1841.
Jeden stál na pozemkové parcele číslo 456, severovýchodně od oblouku,
který tvoří silnici v severní části Libotova. Odhadem semlel za rok 400 měřic obilí. Mlýn s čp 79 postavil Johann
Nikolaus roku 1803. V roce 1866 byl
zbořen silným větrem. Svým majitelem byl obnoven, ale ne na původním
místě, ale na stejném poli 150 m blíže
k vesnici. Roku 1898 byl však rozbořen, prý pro konkurenci vodních mlýnů.
Druhý větrný mlýn stál asi 450 m na
jihovýchod od rybníka v jižní části
vesnice, na parcele číslo 544. Mlýn
postavil s povolením vrchnosti Josef Pich roku 1811. Tento mlýn byl
zbořen roku 1895. V dnešní době je
pozemková parcela č. 456 označená
jako číslo 453/1 a pozemková parcela
číslo 544 jako číslo 539. Žádné stopy
po někdejších větrných mlýnech nejsou již patrné.

Kaple
Kdy byla zřízena malá modlitebna,
nám není známo. Jisté je, že na místě kamenné stála původně dřevěná
kaple. Byla patrně zřízená jezuity po
třicetileté válce. V urbáři obce Libotov
bylo zapsáno: Anno 1778, 21. dubna
je kaple v Libotově vysvěcená a sloužena první mše svatá. Mši sloužil farář Franciskus Rudel z Dubence a libotovský rychtář Wenzel Ludwig.
Kaple byla přestavěná v roce 1862
dubeneckým děkanem P. Fischerem.
V tomto roce byl zřízen i kůr a varhany.
Hlavní oltář je kamenný a pochází ještě z dřevěné kaple. Na tumbě je barokní, kamenný krucifix, u paty socha
Marie Magdaleny z poloviny 18 století. Varhany měly barokní korpus
s prolamovanými akantovými křídly.
Varhany již v kapli nejsou.
Josef Borufka v knize Der politische
Bezirk Königinhof (rok 1908) uvádí, že
socha Marie Magdaleny je dílem Matyáše Brauna. Stála původně v malé
jeskyni v Betlémě a v roku 1846 byla
přemístěná do libotovské kaple. Prý
může jít o ztracenou sochu Hagar,
která je doložena v účtech z roku
1732.

ZIMA 2017

Škola
Do roku 1778 se chodilo do školy
v Dubenci. V tomto roce byla v Libotově zřízená triviální škola dekretem
Marie Terezie z 6. června 1779.
Vyučování započalo 1. 11. 1780,
probíhalo v domě čp 34 a výměnku
u čp 35.
V roce 1809 byla na horní obecní
zahradě postavena kamenná budova. Ta byla přestavěna roce 1878
na dvoutřídku. V průběhu let byly
zapsány do libotovské školy i děti
ze Sylvárova, kde se dříve vyučovalo
v soukromém domě. Od roku 1922
byla škola opět jednotřídní, ve zbylé třídě byla první třída české zimní
školy.
Sbor dobrovolných hasičů
Byl založen v roce 1881. Hned byla
zakoupená sací a tlačná stříkačka
od firmy Čermák z Teplic. Druhá stříkačka byla zakoupena v roce 1902
od firmy Flader.
J. Hlavová
Zdroj: Stručná historie Libotova
do roku 1938
dle Libotovské kroniky a dalších pramenů sepsal, vytiskl a svázal Radomír
Roup, 2016.

PF 2018
Vážení spoluobčané, sousedé,
obyvatelé DSO Hustířanka,
je za námi další rok,
k nadcházejícímu zbývá už jen krok.
Pevně věřím, že rok 2017
pro Vás šťastný byl
a nikdo Vás moc nezlobil.
V tom dalším roce Vám přeji mnoho
štěstí, zdraví, radosti a úspěchů,
ať máte za dosti.
Během Vánoc se pokuste zastavit,
ucho svým blízkým nastavit.
Prožijte příjemný čas se svými rodinami
a pod stromečkem nehledejte
jen drahokamy.
Nejdražší dárky nejsou šperky,
auto nebo telefon,
jsou to pozornost, láska a čas,
to vědět by měl každý z nás.
I z maličkostí můžeme se radovat,
i příjemné okamžiky dají se věnovat.
Na potřebné myslete,
pomocnou ruku jim podejte.
Dobrý skutek potěší
a Vás zahřeje na duši.
A na světě buďte rádi,
vy i vaši kamarádi.
Život žijeme jednou jen,
tak na to myslete každý nový den.
Nejen lidem libotovským,
na závěr chtěl bych poděkovat,
není lehké čilý život v obci udržovat.
Společně to ale skvěle zvládáme,
překážkami se zastavit nedáme.
Díky Vám Libotov letos opět žil,
nejeden dětský obličej se rozzářil.
Jsem moc rád za lidi,
co kolem sebe mám,
za to ještě jednou velké díky patří Vám.
Příjemné prožití svátků vánočních
Vám všem za Libotov přeje starosta
obce Filip Kraus.
P.S.: Vám vážení kolegové starostky
a starostové přeji klidnou mysl, umění odpočívat, méně nesmyslné byrokracie a samé spokojené občany.
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Přání do
roku 2018
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

Obec Rožnov přeje všem čtenářům a občanům krásné
a klidné prožití vánočních
svátků a do nového roku
pevné zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Divadelní představení Limoná- Kalendář akcí
dový Joe v místní sokolovně
13. 1. 2018 / místní sokolovna
V sobotu 25. listopadu ožila rožnovská
sokolovna divadelním představením.
Přijel ochotnický spolek Tyl z Rychnova
nad Kněžnou s nastudováním divadelní
hry Limonádový Joe.
Tato událost přitáhla pozornost nejen
místních občanů, ale i některých přespolních. Účast byla opravdu hojná.
K pěkné atmosféře přispělo i stolové
kabaretní uspořádání sálu. Představení
sklidilo velký úspěch a lze směle podotk-

nout, že se herci svým výkonem vyrovnali profesionálům.
Po představení se ne všichni zúčastnění
rozešli do svých domovů. Někteří ještě
v příjemné atmosféře poseděli u sklenice piva, vína či jiného nápoje a pokračovali v příjemně načatém večeru.
Celou akci lze zhodnotit jako velmi zdařilou.
Autor: Věra Kovalčiková
Foto: Jan Pišta

Úřední hodiny:
Po: 9:00–11:30 h, 12:30–18:00 h
St: 9:00–11:30 h, 12:30–18:00 h

vchodových dveří. Též jsme získali
dotaci na dokončení nového územního plánu obce. Začátkem roku jsme
dotvořili a schválili Plán rozvoje obce
pro roky 2017–2026, což je nezbytný
dokument a součást valné většiny žádostí o dotace.
Na podzim jsme zahájili výstavbu nového skladu zahradní techniky a nářadí za obecním úřadem, stavba by
měla být dokončena ještě v tomto
roce. V současné době byly započaty práce na projektové dokumentaci
pro nové osvětlení chodníků a komunikací v Rožnově. Stavba nového veřejného osvětlení je vyvolanou investicí z důvodu rekonstrukce NN vedení
společností ČEZ, a.s.
Pro potřeby kulturních či sportovních
akcí v obci byla letos zakoupena nová
ozvučovací aparatura, od které očekáváme zkvalitnění kulturních vystoupení pořádaných v naší obci. První
zátěžová zkouška nás tak čeká při rozsvěcení vánočního stromu v sobotu
2. prosince před obecním úřadem.
Kromě zmíněných oprav a investic
jsme se věnovali především běžnému
chodu úřadu, kde neustále narůstají
administrativní nároky na obecní samosprávu, což nám zabere většinu
stráveného času.
Pro příští rok máme v plánu především dokončení územního plánu obce,
podání nové žádosti o dotaci na stavbu chodníku a dokončení projekčních
prací na nové osvětlení chodníků a komunikací v Rožnově. Dále chceme dořešit odvodnění místní komunikace
v Neznášově, kde při intenzívním dešti dochází k odtékání vody z komunikace na soukromé pozemky. Pokud se
podaří zajistit stavební firmu, chceme
opravit i bývalou hasičárnu v Neznášově.
Autoři: Filip Andrejs, Zbyněk Procházka,
Foto: Filip Andrejs

2. 2. 2018 / místní sokolovna
Hasičský ples
Pořádá Sbor Dobrovolných Hasičů
Rožnov k tanci hraje skupina X-Band.
2. 3. 2018 / místní sokolovna
Maškarní bál
Pořádá Sbor Dobrovolných Hasičů
Rožnov k tanci hraje skupina MP2,
vyhlášení a ocenění nejhezčích masek.
4. 3. 2018 / místní sokolovna
Dětský karneval
Pořádá Sbor Dobrovolných Hasičů
Rožnov. Různé hry a zábava pro děti,
drobná odměna za účast.

Zhodnocení roku a plány pro
rok nadcházející
Jedním z hlavních cílů pro letošní rok
byla rekonstrukce chodníku podél
komunikace od mostu přes potok Jordán po místní sokolovnu. Až do posledních chvil vše nasvědčovalo tomu,
že úspěšně získáme dotaci pro tento
záměr. Proběhlo výběrové řízení na
zhotovitele, s kterým byla uzavřena
smlouva o dílo. Dokonce jsme již měli
vytyčené sítě a firma byla připravena k zahájení stavby. Bohužel došlo
k nečekanému a nakonec jsme avizovanou dotaci nezískali a tak musela
být stavba, která je z ekonomických
důvodů podmíněná získáním dotace,
odložena minimálně o další rok. Toto
je asi největší neúspěch tohoto roku
a o získání dotace se samozřejmě budeme snažit i nadále. Stavbu nového
chodníku je však vhodné realizovat až
po dokončení plánované akce ČEZu,
a tou je uložení elektrických NN rozvodů do země. Předběžný termín ČEZu
pro tuto stavbu je rok 2019. Z toho
vyplývá i nejbližší vhodný termín pro
stavbu nového chodníku a tím je rok
2019, až po uložení elektrických kabelů do země.
Dlouhodobě se nám nedaří boj s parkováním automobilů na zatravněných
obecních pozemcích. Pro některé majitele nemovitostí v obci je obtížné si
otevřít vrata na svůj dvůr a parkují
bezohledně na obecních travnatých
plochách, které poškozují a maří tak
naši snahu o zlepšení vzhledu obce.
Na slovní a písemná upozornění nereagují buď vůbec, nebo jen dočasně.
O koho se konkrétně jedná, vidíte většinou každý den při průjezdu obcí například při cestě do zaměstnání.
Mezi zdařilé akce tohoto roku pak
můžeme zařadit výsadbu okrasných
stromů a keřů v Neznášově, výměnu dosluhujících garážových vrat
u hasičské zbrojnice a úprava vstupu
do obecního úřadu, včetně výměny

Myslivecký ples
Pořádá Myslivecké sdružení Dolina
Rožnov – Hustířany k tanci hraje skupina Dynamic (Opočno).

7. 4. 2018 / hřiště za sokolovnou
a okolí
Rožnovský pohár v ZPV
Pořádá Sbor Dobrovolných Hasičů
Rožnov. Závod požárnické všestrannosti v kategoriích přípravka, mladší,
starší a dorost.
Aktuální přehled sportovních a kulturních akcí konaných v obci Rožnov
včetně podrobnějších informací naleznete na našich webových stránkách www.obecroznov.cz.

Zimní údržba v obci
Komunikace v obci jsou dle plánu zimní údržby rozděleny do čtyř skupin,
které odpovídají jejich důležitosti. Do
I. skupiny spadají rychlostní a sběrné
komunikace s linkovou osobní přepravou, příjezdové místní komunikace a další významné místní komunikace, kde je lhůta pro zmírňování
závad ve sjízdnosti do 4 hodin. Do
II. skupiny se pak řadí sběrné místní
komunikace nezařazené do I. skupiny a důležité obslužné místní komunikace a lhůta pro zmírňování závad
sjízdnosti je do 12 hodin. Do III. skupiny jsou zařazeny ostatní obslužné
místní komunikace a lhůta pro zmírnění jejich závad ve sjízdnosti je až po
ošetření komunikací spadajících do I.
a II. skupiny, nejpozději do 48 hodin.
Poslední skupinou jsou pak neudržované komunikace, jedná se o místní
komunikace, na nichž není třeba vykonávat zimní údržbu z důvodu dopravní bezvýznamnosti.
Zimní údržbu krajských silnic v obci
provádí Údržba silnic Královéhradeckého kraje, případně její nasmlouvané firmy. Obec má pak na starosti
především místní komunikace a chodníky. Na údržbu místních komunikací
má obec uzavřenou smlouvu se společností Agro Jaroměř, s.r.o., sídlící
v naší obci. K údržbě místních komu-

nikací a chodníků dále obec využívá
i svou techniku, mezi níž patří především traktor Mahindra vybavený
sněžným pluhem, případně sypacím
zařízením. Jako posypový materiál
pak využíváme především štěrk nebo
písek. V minulém roce jsme vyzkoušely keramický posypový materiál,
který má přednosti především v tom,
že je lehký a má snahu se stále držet
na povrchu a to i po roztání a následném znovu zmrznutí sněhové pokrývky. Další technikou, kterou využíváme
především na údržbu chodníků je zahradní traktor John Deere, vybavený
rotačním kartáčem. V případě vyšší
sněhové pokrývky můžeme na údržbu chodníků nasadit i sněhovou frézu. Nemalým pomocníkem na úklid
sněhu je i čelní radlice (nakladač), kterým je vybaven traktor Mahindra.
Většinu této techniky pak obsluhuje
náš obecní zaměstnanec, případně
najímané OSVČ.
I přes to, že se snažíme udržovat
chodníky a komunikace svědomitě,
někdy je to navzdory počasí velmi
obtížné. Žádáme proto občany o pochopení a hlavně opatrnost při chůzi
a jízdě po zasněžených či namrzlých
komunikacích.
Autor: Filip Andrejs,
Foto (ilustrativní): Zbyněk Procházka

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

PF 2018
Milí spoluobčané,
až půjdete z půlnoční,
pravá hvězda vánoční
ať jen pro vás svítí
a máte štastné žití,
ať štěstí provoní váš dům,
jste mnohem blíž svým snům,
než jste kdykoliv byli,
abyste žili a snili.
To z celého srdce přeji Vám všem,
mnoho zdraví a štěstí
v Novém roce 2018.
Za obec Velichovky
Monika Novotná
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KALENDÁŘ AKCÍ
V MIKROREGIONU
16. 12. 2017 / Heřmanice /
Bowlingový turnaj

ZALOŇOV

16. 12. 2017 / od 17 h / Kuks /
Česká mše vánoční (Rybovka)

Obecní úřad Zaloňov
Starosta: Karel Havelka
Adresa: Zaloňov 46, 551 01 Jaroměř
Telefon: +420 491 812 909
E-mail: ou.zalonov@cmail.cz
www.zalonov.cz

16. 12. 2017 / 14:00 h / Račice n. T. /
Turnaj ve hře „Člověče, nezlob se!“
17. 12. 2017 / od 17 h / Habřina /
Adventní koncert skupiny Kantoři

Úřední hodiny St: 17:00–19:00 h

26. 12. 2017 / Heřmanice /
Vánoční koncert

Kalendář akcí

Stalo se v Zaloňově na podzim

29. 12. 2017 / od 19 h / Habřina /
Turnaj v křížové sedmě

29. 12. 2017 / od 8:30 h
Vánoční turnaj v pinpongu
Pan Aleš Dohnal pořádá za pomoci SDH
4. ročník Vánočního turnaje v pinpongu
v kategoriích muži, ženy a děti. Prezentace v 8:30 h v tělocvičně Zaloňov. Závěrem budou všichni účastníci turnaje
oceněni. Plakát bude vyvěšen na obvyklých místech v Zaloňově a na webových stránkách. Finanční dar od obce
obdrží důchodci nad 80 let v hodnotě
1.500 Kč – jedná se o dar na Vánoce.
Mateřská školka Heřmanice obdrží finanční dar ve výši 6.000 Kč.

Dne 14. 10. 2017 se konal již dvanáctý ročník „Hubertovy jízdy“, pořádaný
Spolkem přátel koní Zaloňov ve spolupráci se Stájí Kašov. Tohoto ročníku se
zúčastnilo mnoho koní i jezdců. Na závěr se účastníci pobavili dostihem, který není soutěží, nýbrž zábavou. Večer
byl zakončen přátelským posezením
u hudby.
Měsíc říjen byl také významný pro děti.
Měli jsme s nimi schůzku, na níž si
nakreslily své vysněné hřiště. Fantazii
se meze rozhodně nekladly a děti si vysnily krásná hřiště s úžasnými herními
prvky. Na zasedání bylo schváleno podání žádosti o dotaci, tak budeme dětem držet palce a doufat, že nové hřiště
příští rok opravdu dopadne.
V měsíci listopadu jsme pro děti připravili „strašidelné odpoledne“. Děti přišly
v úžasných kostýmech, které kvůli tanci

29. 12. 2017 / Zaloňov /
Vánoční turnaj v pinpongu

Výzva občanům
Od 2. 1. do 31. 1. 2018 přijímáme žádosti na příspěvek na domácí čistírny odpadních vod. Příspěvek se také vztahuje
na revitalizaci tříkomorových septiků,
podmínka u čistíren: kolaudace u septiků a potvrzení o revizi. Bližší informace
zodpovíme na OÚ Zaloňov. V polovině
ledna přijímáme poplatky za psy a popelnice. Tomu, kdo dovršil 65 let, náleží
příspěvek 200 Kč. Dále přijímáme žádosti od místních spolků o poskytnutí
finančního daru do konce února 2018.

a soutěžím sice brzy odložily, ale i tak
si užily plno legrace při plnění různých
úkolů. Mezi soutěže jsme zařadili i lovení jablek nebo soutěž „udělej z druhého mumii“, kdy jeden druhého omotá od hlavy k patě toaletním papírem.
K občerstvení si děti vytvořily lektvar
„žabí hlen“. Odpoledne bylo završeno
stezkou odvahy kolem kostela.
Stezku odvahy nám připravili členové
SDH a absolvovaly ji všechny děti včetně těch nejmenších.
Dne 3. 12. 2017 jsme pořádali v naší
obci tradiční rozsvěcení stromečku.
Stromeček jsme ozdobili spolu s dětmi
a poté v kostele přivítali první adventní
neděli vánočním koncertem, kde vystupovaly děti a mládež z naší vesnice.
V úterý 5. 12. 2017 před kulturním domem Český Svaz Žen Zaloňov pořádal
Mikulášskou nadílku.

30. 12. 2017 / Hořenice /
Silvestrovský průvod
31. 12. 2017 / Habřina / Silvestr
6. 1. 2018 / od 14:00 h / Račice n. T. /
Račické házení
13. 1. 2018 / Rožnov /
Myslivecký ples
20. 1. 2018 / Kuks / Hasičský ples

2. 2. 2018 / Rožnov / Hasičský ples
16. 2. 2018 / U Svobodů / Hořenice /
Babský bál
17. 2. 2018 / Habřina / Obecní ples
18. 2. 2018 / Habřina /
Dětský karneval
2. 3. 2018 / Rožnov / Maškarní bál
3. 3. 2018 / Libotov / Den seniorů
4. 3. 2018 / Habřina / Oslava MDŽ
4. 3. 2018 / Rožnov /
Dětský karneval
10. 3. 2018 / Libotov / MDŽ
17. 3. 2018 / Habřina /
Vepřové hody
18. 3. 2018 / Habřina /
Velikonoční tvoření pro děti
7. 4. 2018 / Rožnov /
Rožnovský pohár v ZPV
2. 6. 2018 / Libotov / Den dětí
a koncert kapely Netřesk

Podrobnosti naleznete u každé obce

1SPGFTJPOÈMOÓUFDIOJLBBOBTB[FOÓQSP
ÞESäCV7BÝÓTPVLSPNÏJöSFNOÓ[FMFOǔ

PF 2018
Našim občanům přejeme krásné vánoce, hodně zdraví mnoho osobních
i pracovních úspěchů v novém roce.
Jaroslava Svobodová

tel.: 499 694 213 l www.HustirankaSluzby.cz
Nový dřevěný betlém v obci

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: 8:00–17:00 h, po předchozí
domluvě až do 18 h a kterýkoliv jiný
den. Kancelář OÚ se nachází v čp 36
(nad hostincem), poskytujeme výpisy
CZECH-POINT (rejstříky, body řidičů),
vidimace a legalizace (ověříme vám
podpis a dokumenty i o víkendu)
Knihovna Po: 17:00–18:00 h

ZPRAVODAJ
MIKROREGIONU
HUSTÍŘANKA
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Obec Vilantice za pomoci SDH Vilantice a aktivních občanů pořádá od roku
2010 adventní koncerty. Letos jsme
uspořádali ,,předadventní“ koncert již
26. listopadu. Pořídili jsme si totiž nový
dřevěný betlém, tak bychom si ho rádi
dostatečně dlouho ,,užili“. Vyřezal ho
pan Jan Viktora. Stojí před dřevěnou
zvonicí na Chotěborkách a poprvé
tak byl zároveň slavnostně rozsvícen
stromeček i na Chotěborkách. Dosud
jsme měli rozzářený stromek jen ve
Vilanticích u hostince. Maminky a babičky napekly a ozdobily s dětmi perníčky, vánočky a závin tak jako každý
rok. Děti oblečené za andílky pobíhaly
s košíčky plnými voňavých perníčků
a nabízely je přicházejícím.
V kostele nám krásně zahrál a zazpíval
soubor Musica Per Legni z Jaroměře
pod vedením paní Martiny Zemkové
a naladil snad všechny posluchače
správnou vánoční náladou.
V bývalém hostinci na Chotěborkách
jsme se pokusili zaujmout účastníky
koncertu malou výstavou betlémů

zapůjčených od občanů a chalupářů.
Také se nám podařilo zapůjčit figurky
i od sběratelů z okolních obcí. K vidění byl betlém z perníku, v kokosovém
ořechu, zajímavé papírové skládanky
z různých období, keramické betlémy
větších i menších rozměrů. Nejvíce
však zaujal krásný vyřezávaný a udržovaný betlém, který se dědí z generace
na generaci.
Po dlouhé době nám vyšlo počasí
a tomu odpovídal i velký počet návštěvníků akce. Třeba jsme tím zahájili
novou tradici pro další léta a krásné
řezbářské dílo před zvonicí se stane
místem a důvodem pro zimní rodinnou vycházku.
Byl to první koncert ze čtyř, tak vás zvu
ještě do Dubence, Lanžova a letos poprvé i do Habřiny.
Čeká nás v příštím roce ve Vilanticích oprava rybníčku, nátěr zvonice a oprava hřbitovní zdi i sochy
sv. Jana Nepomuckého na Chotěborkách. Na všechny tyto akce jsme obdrželi dotace.

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

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

ZIMA 2017

PF 2018
Vykročme tedy radostně a plni energie
do roku 2018. Přeji nám všem – občanům i zastupitelům všech obcí – klidné prožití vánočních svátků, hodně
štěstí, zdraví a osobních i pracovních
úspěchů v roce 2018.
Dagmar Jarošová
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