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EDITORIAL

Co nového v obci Lanžov

Vážení občané Mikroregionu
Hustířanka,
na úvod jarního vydání našeho
zpravodaje vás chci především
informovat o našem společném
projektu pro profesionalizaci
obcí mikroregionu Hustířanka
formou tvorby strategických plánů a vzdělávání zástupců obcí.
Strategický plán rozvoje obce je
poněkud opomíjený dokument,
který ovšem pro směřování dění
ve vašich obcích mnoho znamená. Jedná se o „kuchařku“ pro
vaše zastupitele a starosty a ukazuje jim, kam občané chtějí právě
tu svou obci směřovat a které vymoženosti byste ve svých obcích
chtěli po uplynutí 10 let mít. Nepodceňujte, prosím, dotazníková šetření, aktivně se účastněte,
protože i když se jedná o anonymní sdělení, vypovídací hodnota pro vedení obce je značná.
Další fází tohoto projektu jsou
školení, která jsou již prakticky zaměřena na rozvoj vedení
obce. Velmi mne překvapila vysoká účast zastupitelů na školení
o zákoně o obcích, které proběhlo v prosinci 2018 v Penzionu na
faře v Dubenci. Oblíbená jsou odborná školení pro účetní obcí zaměřená na konkrétní problémy
spojené s rozpočtovým účetnictvím. Pro nás, starosty, je v blízké době důležité školení o trestní
odpovědnosti zastupitelů, o spisové službě a kronikářství a v neposlední řadě i o provozování veřejných pohřebišť.
Dalším krokem k modernizaci
obcí mikroregionu je zakoupení
a zajištění provozu mapového
programu Gramis. Vaši starostové, nebo jimi pověřené osoby, se
naučí pracovat v prostředí moderního mapového programu
a naučí se rovněž sami zadávat
údaje do map. Mohou si tak vytvořit vlastní databáze (pasporty)
veřejné zeleně, veřejného osvětlení nebo obecního mobiliáře.
Záměrem je propojit program
Gramis s webovými stránkami
obcí, aby i občané mohli aktivně
nahlížet do mapových podkladů.
Je před námi mnoho práce, mnoho učení, ale na konci budou
naše obce vybaveny aktuálními
dokumenty pro rozvoj a vybaveny moderními prostředky pro
správu našich obcí.
Do nastupujícího jara vám přeji
mnoho zdraví, mnoho slunečných dní a ať se na vás nepodepíše jarní únava.
Jaroslav Huňat
předseda DSO

V sobotu 9. února se sešli občané na
besedě Vladimíra Kubíka o Amazonské Džungli.
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Hořenice:
Dětský karneval
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Jaro odstartovaly rozkvetlé sněženky
na plácku u rybníčka pod úřadem.
Čarodějnice se budou letos pálit v prostorách koupaliště. Na děti čeká sladká odměna a opékání špekáčků, pro
všechny návštěvníky ohňostroj. Dospělí se následně odeberou na občerstvení do obecní budovy v čp. 3.
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A co nás čeká, najdete na plakátu akcí
2019, který bude určitě průběžně doplňován jak pro občany, tak i návštěvníky obce.
Krásné počasí a pohodu všem čtenářům přejí zaměstnanci obecního úřadu v Lanžově.
Alena Skořepová
starostka obce
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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

V sobotu 2. března proběhl v obci
Maškarní bál pro děti. Soutěže a ceny
připravili členové SDH Lanžov. Akce se
líbila jak dětem, tak i dospělým.
V sobotu 9. března se ve společenské
místnosti obce sešly lanžovské ženy,
aby si zavzpomínaly na oslavy MDŽ.
Obecní úřad jim připravil malé občerstvení. Po ukončení akce obdržela každá z žen kytičku a přáníčko, na kterém
se podílely děti z místní mateřské školy.

Kalendář akcí

Mediální partneři Zpravodaje

25. 8. 2019 / Veselá trojka

Dění v obci

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

Jarní úklid
Občané naší obce letošní jaro zahájili důkladným úklidem. V sobotu
16. března 2019 proběhl v Lužanech
svoz nebezpečného odpadu, při kterém odevzdávali televize, počítače,
staré barvy, pneumatiky, oleje a další
nashromážděný odpad.
Ve stejný den proběhly opravy komunikace, které jsou ve vlastnictví obce.
Stavební firma provedla tryskovou
metodou nejnutnější opravy míst poškozených letošní zimou.
Na jarní období je naplánována oprava hydroizolace obecního domu, v létě
by měla pokračovat rekonstrukce
chodníků a v plánu je též vybudování
parkovacího místa u hřbitova.

Kalendář akcí
30. 4. 2019 / Pálení čarodějnic

JARO 2019

Společenský život
V polovině února jsme uvítali naši
i přespolní drobotinu na tradičním
dětském maškarním karnevale. Děti
opět dorazily v nápaditých maskách,
ze kterých se nejvíce líbil vítězný kovboj. Do her a soutěží se zapojili rodiče,
dědečkové i babičky. Největší úspěch
u dětí opět sklidily nafukovací balonky.
V sobotu 9. března se konal 3. ročník
obecního plesu. Na návštěvníky opět
čekala živá hudba, výborná zábava
a bohatá tombola. I přes menší počet
návštěvníků se letošní akce opět vydařila.
V plánu je akce „Jarní tvoření“, které by
mělo proběhnout v sobotu 30. března
2019. Při něm bychom si chtěli vyrobit dekorace pro jarní výzdobu našich
domovů. Protože akce proběhne až po
uzávěrce tohoto čísla, více informací
se dozvíte v příštím čísle.
V úterý 30. dubna 2019 proběhne tradiční pálení čarodějnic. Zveme všechny malé čaroděje a čarodějnice na 18.
hodinu před obecní dům, kde si trochu zasoutěžíme.

Informace na správném místě
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Kulturní okénko 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

Kalendář akcí
duben–květen 2019
Jaro je tu! Pouťový fotbal, Pouť
8. 5. 2019 / od 13:00 h / sraz u OÚ, cíl
u hasičské zbrojnice / Traktoriáda 2019
Oslava státního svátku spojená s přehlídkou domácích traktorů a jiných povozů.
25. 5. 2019 / Areál hasičárny
Hasičské slavnosti + Dětský den
Pořádá SDH Dubenec.
22. 6. 2019 / Areál hasičárny
Pohár SDH, 50. Výročí
Tradiční závody v hasičském sportu.

Po krátké pauze, kdy bylo třeba dohnat
odpočinkový deficit po předvánočních
svátečních akcích, i do Dubence přichází oblíbená a očekávaná „Plesová
sezóna“. Tu startuje ples myslivecký
hned v lednu a po něm následuje počátkem února ples hasičský. Oba spolky připravily pro své hosty nadmíru
podařené akce, proto není divu, že se
bály už za uplynulé roky staly vyhlášenou tradicí. Stejně tak je tomu u plesů
pořádaných kulturní komisí obce Dubenec, které se již pátým rokem konají (tak jako i další tancovačky) na sále
v Penzionu „Na Faře“. Mohu-li jménem
všech, kteří přikládají ruku k dílům,
poděkovat, ráda bych tak učinila alespoň krátce a opravdu vřele a vděčně
poděkovala vám všem, kteří na akce
chodíte a svou účastí pomáháte nejen
k dobrému pocitu organizátorů, ale
veselou náladou a chutí se bavit nás
motivujete a dodáváte nám energii
k tomu pokračovat ve společenském
dění i v dalším období.
Co nás letos hodně překvapilo, byl
průběh dětského karnevalu počátkem března, kdy k nám do Dubence
zavítalo nejméně 50 dětí v doprovodu
příbuzných a přátel. Fara praskala ve
švech, děti byly fantastické, zapojily se
do her, do tance, později už si režii karnevalu přebraly do svých rukou a celé
odpoledne jim věnované proběhlo
úplně pohodově. Kouzelník kouzlil nejen s čarami, ale i s balónky, nechyběla
oblíbená bonbónová „sprcha“. Zkrátka, co mělo, to se vydařilo. Třikrát slá-

va a díky vám všem!
Nyní, kdy píšu ohlédnutí za společenským životem u nás v obci, tak ještě
nevím, jak dopadne poslední březnová připravovaná akce. Jedná se o novinku, kterou tu po třech letech tzv.
oprašujeme, takže sami nevíme, co
máme čekat, nicméně už jen podle zájmu z širšího okolí se snad podaří sál
na Faře zaplnit, protože návštěvníky
čeká atraktivní divadelní představení
„STARÉ POVĚSTI ČESKÉ“ v podání divadelního spolku ERBEN z Miletína.
Duben bude opět v módu „relax“, ale
již od 1. dubna 2019 budou v prodeji
vstupenky na podzimní zájezd do divadla do Prahy na muzikál „MEFISTO“.
Jediné, čím jsme limitováni, je omezené množství vstupenek, ale kdokoliv
z vás, ať už místních či přespolních, by
s námi v říjnu do Prahy rád jel a kulturně se vyžil, dveře jsou mu dokořán.
Stačí se ozvat.
Květnový program jistí už dlouhá léta
Dubenecká pouť a s ní samozřejmě
mužskou částí populace vyhledávaný
fotbálek „Ženatí vs. Svobodní“. Zároveň, pokud vše dopadne podle našich
představ, bude v květnu probíhat oblíbená „Traktoriáda“. Všechny tyto události by se měly konat během druhého květnového týdne. Termíny budou
upřesněny včas na webových stránkách obce Dubenec i na facebooku.
Ať žije kulturní jaro!
Renata Derdová
kulturní komise obce Dubenec

29. 6. 2019 / Areál hasičárny
Východočeská liga, Jizerská liga
2 hasičské ligy v jeden den!
31. 8. 2019 / Areál hasičárny
Noční soutěž
Tradiční závody v hasičském sportu
během nočních hodin.

Obecní úklid včetně dlužníků
Předjaří je rovněž o rozdávání známek
na popelnice a s tím i závěrečná kontrola dlužníků. Po diskusi se zastupitelstvem obce, bude obec v letošním roce
tvrdě postupovat vůči neplatičům. Ve
spolupráci s Krajským úřadem jsme
byli vyškoleni na vymáhání poplatků
a obec může, jako správce poplatku,
uvalit neplatičům exekuční příkazy na
sociální dávky, bankovní účty i srážky
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ze mzdy. Dále budeme komunikovat
s insolvenčními správci občanů, kteří
mají povoleno řízení o oddlužení. Rozmohl se nám tady totiž takový nešvar,
občané v insolvenci si dělají nové dluhy v domnění, že když jsou nyní v tomto řízení, tak místní poplatky hradit
nemusí. Je to velmi rozšířený omyl, ale
právě řízení o oddlužení předpokládá,
že se dlužník polepší a nebude dál dělat nové dluhy. Pokud toto řízení dojde až k soudu, je možné, že o ochranu insolvenčním řízením občan přijde.
Upozorňuji tedy touto cestou občany
v insolvenčním řízení, aby raději s obcí
spolupracovali, protože důsledky jejich nečinnosti mohou být velmi nepříjemné.
Obecní lesy
Zima je pro nás rovněž obdobím, kdy
probíhá intenzivní těžba dřeva v obecních lesích. Po kůrovcové kalamitě
jsme nuceni v lokalitě „Vápenka“ a „Zámecký vrch“ vytěžit celkových 800 m3
smrkového dřeva. Pokud má někdo z
občanů obce zájem o kvalitní palivové
dřevo, zavolejte do kanceláře starosty.
Je možná dohoda o prodeji, nejmenší
odběr je však 10m3 dřeva. Po vytěžení budou paseky znovu osázeny. Problém je v nedostatku výsadbového
materiálu, a tak se do určitých míst
zase vrátí smrk. Pokud se podaří zajistit i jiný výsadbový materiál, bude preferována kombinace borovice a dubu.
Popřípadě necháme nálet břízy – po
několika letech je možné mezi břízy
začít sázet duby a buky.

Dříve se v každém stavení v zimě předlo, šilo a vyšívalo. Ve školce si postup
zkoušíme s papírovými proužky, využíváme i osnovu plotu a tkáme pomocí
provázků. A vyšívání už jde šikovným
děvčatům dobře. Vyšíváme bezpečně
na papír jehlou s kulatou špičkou. Paní
učitelka jen zapošívá a někdy pomáhá
s navlékáním nitě.
Děti nezapomněly ani na krmení ptáčků. Samostatně navlékaly a pomocí
tuku nalepovaly dobrůtky, které rozvěsily nejen v krmítku u školky, ale
i v blízkém okolí. Ptáčkové se jistě odvděčí množstvím jarních písniček.
První březnový den se v naší školce uskutečnil karneval, tentokrát na
téma: Pohádkové bytosti z klasických
českých pohádek. Všechny děti dorazily v maskách, za což děkuji rodičům.
Od rána děti zdobily perníčky, které
nalepily na střechu chaloupky, přebíraly různé drobnosti jako Popelka
a mnoho dalších pohádkových úkolů. Na závěr děti obdržely záložky do
knihy a kouzelný ubrousek vyčaroval
sladkou odměnu.
S blížícím se jarem začínáme trénovat
na dětských šlapadlech. Nejprve se ve
školce věnujeme dopravní výchově.
A tak již víme, jak se chovat na chodníku, silnici, poznáváme některé dopravní značky, semafory pro chodce i auta.
Víme, jak je důležité oblečení a reflexní
odrazky, trénujeme důležitá telefonní čísla potřebná v případě nehody.
Přemýšlíme nad chováním v autě, autobusu a vlaku a vyvozujeme následky. Trénujeme přecházení silnice bez
přechodu. Mnoho si vyzkoušíme při
zábavné akci “Proč chodit pěšky, když
máme koloběžky“. Děti dostaly domácí úkol, přivést do školky koloběžky
či odrážedla a pro bezpečnost i helmy.
Už jenom přesun na hřiště nebyl jed-

noduchý. Na hřišti si pak děti ověřily,
zda mají dobrý sluch, zrak, zda umí
brzdit na určeném místě, jízdu daným
směrem po čáře a poradily si i s překážkovou dráhou. Všechny koloběžky
a odstrkovadla jsme pořádně prověřili, a tak právem všem patří „Koloběžkový průkaz“. Velké poděkování patří
i rodičům.
Pro doplnění výuky o dopravních prostředcích jsme uskutečnili poznávací
jízdu autobusem a vlakem do Hradce Králové a zpět. Autobusem s dětmi jezdíme často, ale vlak byl pro některé děti novým zážitkem. V Hradci
Králové děti viděly i trolejbusy, které
znaly z obrázku. Setkání s nimi bylo
radostné. Po takové jízdě také vyhládne, a tak se děti na vlakovém nádraží
s chutí pustily do svačiny. Dopolední
cestování velice rychle uběhlo, děti
byly šikovné a přestupy z jednoho
dopravního prostředku do druhého
zvládly na jedničku.
A jaro už opravdu začíná.
Dana Andrlová, Kateřina Dohnalová
učitelky mateřské školy
Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec
oznamuje

ZÁPIS
d o m a t e ř s k é š k o l y p ro š k o l n í
ro k 2 0 1 9 – 2 0 2 0
Termín:

pondělí 6. 5. 2019

Čas:

9.00 – 12.00 hodin

Místo:

v budově mateřské školy

Vyzvednutí tiskopisu, „Žádost o přijetí dítěte“, je v termínu od 17. 4. 2019,
nebo na www.zsdubenec.cz
Na zápis s sebou občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte a
řádně vyplněnou „žádost o přijetí dítěte“

Zápis do ZŠ

Co Dubenec čeká v roce 2019
Jarní papírování
Zima a předjaří v kancelářích obce Dubenec je vždy o papírování. Většina staveb je z klimatických důvodů pozastavena, a tak se naše starosti přesunou
do každoroční inventarizace majetku
obce a dále účetní dokladové inventarizace. Ze sousední kanceláře od paní
účetní slyším dlouhé dny jen číselné
kódy jednotlivých účtů a potvrzení
stavu finančních prostředků. Vše se
nakonec sepíše do závěrečné zprávy,
kterou vyhodnotí a podepíše inventarizační komise, a ze všech dokladů se
připraví mírně otylá složka ke kontrole
krajským úřadem a pro založení do archivu obce. Dále se kontrolují všechny
účetní doklady a jejich potvrzení podpisem starosty obce a hlavní účetní.
Předjaří v obci je rovněž „závěrečný
audit“ – tedy kontrola krajského úřadu zabývající se hospodařením a účetnictvím obce. Už dávno nejsou jednodenní, současná agenda se rozrostla
do rozměrů přibližně 3metrové řady
pořadačů s doklady. I letos v březnu
dorazil dvoučlenný tým kontrolorek
a zevrubně prošel naše účetnictví.
I letos bez chyb, za což jsem osobně
velmi rád a chtěl bych tímto pochválit
práci hlavní účetní obce paní Jany Řehákové.

V MŠ se těšíme
na jaro

suchého poldru s mokřadem (vodní
nádrže) v Jedlině (viz. mapa).
Zhotovitel chodníků má na dokončení 4 měsíce a já pevně věřím v to, že
se po prázdninách děti bezpečně projdou po novém chodníku od zastávky
u Kovárny, popřípadě už od zahradnictví pana Mitisky, přes novou lávku
nad potokem Hustířanka až do základní a mateřské školy.
Suchý poldr s mokřadem „Jedlina“
bude dokončen do září, a pokud se
nebude opakovat sucho roku 2018,
bude mokřad napuštěn právě během září a října. Doufám, že se nově
vzniklá vodní plocha nestane místem
odpočinku jalovic a býků z přilehlého
pastevního areálu, ale vznikne zde
možnost pro hnízdění vodních ptáků
a úkryt malé a spárkaté zvěře.
Na protierozních úpravách nad zemědělským podnikem Karsit Agro, a. s.,
bude instalována automatická násoska, která zabezpečí bezpečný odtok
vody z naplněných příkopů. Jedná se
o velmi jednoduché zařízení pracující
na principu hydraulických fyzikálních
zákonů, které je hojně využívané v Německu a Itálii. Bohužel pro svou jednoduchost a nízké stavební náklady
není projekčními firmami v Čechách
často využíváno.
Vážení spoluobčané, přeji vám mnoho zdraví, hodně sluníčka a co nejlepší
jarní dny.
Jaroslav Huňat
starosta

Milý budoucí prvňáčku,
zveme tě k zápisu do základní školy v Dubenci, který se koná v úterý
9. dubna do 13 do 17 hod.
Proč si vybrat právě naši školu?
Co vše můžeme nabídnout:
• venkovská škola rodinného typu
s příjemným klimatem
• vše pod jednou střechou – školní
družinu, tělocvičnu i jídelnu
• chodby vybavené čtenářskými
koutky a basketbalovými koši
• aktivní přestávky na 1. i 2. stupni
s využitím tělocvičny a herny ŠD
• třídy s menším počtem žáků
• moderně vybavené učebny novým
nábytkem a kobercem
• dataprojektory ve všech učebnách
s možností využití elektronických
učebnic
• bílé keramické tabule pro psaní
fixem i křídou
• nové didaktické pomůcky pro výuku

• půlení hodin informatiky a cizích
jazyků od 21 žáků
• podpora nadaných žáků - příprava na soutěže a olympiády, účast na
projektech, klub logiky a deskových
her, šachy
• ověřování znalostí žáků – elektronické testování ČŠI, SCIO, kvalita školy
• zrekonstruovaná tělocvična vybavená novými pomůckami a ozvučením pro možnost moderní výuky tělesné výchovy (s možností pronájmu
pro veřejnost)
• výuka plavání na 1. st., bruslení již
od 1. třídy, lyžařský kurz, příměstský
tábor
• nová multimediální učebna – moderně vybavená pro výuku informatiky, mediální výchovy i cizích jazyků
• školní zahrada s novou venkovní
učebnou s možností výuky na čerstvém vzduchu
• školní žákovská knihovna a studovna vybavená knihami pro žáky s
možností výpůjčky zdarma
• od nového školního roku elektronická třídní kniha a elektronická
žákovská knížka, přihlašování a odhlašování obědů on-line
• bezpečnost: zabezpečený vstup
elektronickým zámkem
• široká nabídka zájmových kroužků
i těch netradičních – včelařský, modelářský, capoeira – brazilské bojové
umění
• dvě oddělení školní družiny a školní klub
• organizace mimoškolních akcí
Mgr. Martina Jonešová
www.zsdubenec.cz

Očekávané investice
A co nás čeká na jaře a v létě? Od dubna bude obnovena stavba 2. etapy
chodníků a bude pokračovat stavba
JARO 2019
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LITÍČ
Obecní úřad Litíč
Starosta: Lenka Mužíková
Adresa: Litíč 50, 544 01 Litíč
Telefon: 603 879 221 (starostka)
E-mail: litic@litic.cz
www.litic.cz
Úřední hodiny
St: 9:00–11:00 h, 15:00–17:00 h

Kalendář akcí
28. 4. 2019 / od 13:00 h / hřiště Litíč
Brigáda
Příprava na stavbu májky.
30. 4. 2019 / od 16:00 h / hřiště Litíč
Pálení čarodějnic a stavění májky
24. 5. 2019 / od 16:00–22:00 h
Noc kostelů, kostel Nejsvětější Trojice v Litíči
Malá výstava materiálů z historie Litíče
a Nouzova, zpřístupnění věže kostela,
doprovodný kulturní program.
15. 6. 2019 / od 10:00 h / kostel Litíč
Obnovená XVI. křesťanská pouť ke
cti a slávě a k záchraně kostela Nejsvětější Trojice v Litíči.
červen / Rybaření pro děti / přesný termín bude upřesněn
30. 8. 2019 / od 16:00 h / hřiště Litíč
Rozloučení s prázdninami

Co se děje
v obci

Výběr a schválení nového
znaku a vlajky obce

Většina z vás jistě zaznamenala, že na
konci února došlo z důvodu lepší dostupnosti k přesunu sběrného místa
tříděného odpadu od budovy OÚ Litíč
naproti - na pozemek p. č. 60, k objektu čp.53 (bývalá hospoda). Najdete
zde sběrné nádoby na papír, plasty,
sklo, železo a popelnici na jedlé tuky.
Od února se rozběhly práce na rekonstrukci objektu čp. 53 v Litíči – je zde
prováděna izolace stavby, zateplení
soklu a zhotovení drenáží.
Od ledna do konce března probíhala
za plného provozu rekonstrukce vnitřních prostor obecního úřadu. Všechny
prostory jsou nyní nově vymalovány,
v kancelářích a zasedací místnosti je
nová elektroinstalace. V kanceláři OÚ
je položena nová podlahová krytina
a pořízen byl také nový nábytek. Do
zasedací místnosti budou pořízeny
nové stoly a židle. Většina prací byla
provedena firmou Hustířanka služby, s. r. o. Tímto jim děkuji za rychlou
a kvalitně odvedenou práci. Doufám,
že se občané při vyřizování svých záležitostí v nových prostorách obecního
úřadu budou cítit příjemně.
Dovolte mi, abych poděkovala všem,
kteří se zapojili do ankety o výběr nejvhodnějšího návrhu znaku a vlajky
obce Litíč a odevzdali na OÚ anketní
lístek. O výsledku ankety budete informováni na webových stránkách obce
a v příštím vydání časopisu Zpravodaje Hustířanka.
Zároveň děkuji za odevzdané dotazníky, které se týkaly Strategického plánu
rozvoje obce Litíč na roky 2019-2025.
Výsledky z dotazníkového šetření budou použity při tvorbě nového strategického plánu rozvoje obce Litíč, který
je nutný zpracovat.
Lenka Mužíková
starostka obce

Již před rokem jsme vás informovali
o návrzích nového znaku a vlajky obce
Rožnov, které vypracoval profesionální heraldik. Nyní bychom se chtěli
posunout o krok dál a během tohoto
roku v zastupitelstvu vybrat a schválit
jeden z návrhů. V současné době připravujeme nové webové stránky obce
Rožnov a znak obce by na nich v budoucnu neměl chybět.
Celkem bylo vytvořeno osm návrhů,
z nichž byly do užšího výběru, i na
základě připomínek občanů, vybrány dva. Vybrané návrhy jsou i doporučeny autorem návrhů Mgr. Janem
Tejkalem a ředitelem Zemského archivu v Opavě, členem expertní skupiny
Podvýboru pro heraldiku a vexilologii
Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky a garantem správnosti návrhu PhDr. Karlem Müllerem. Na
základě připomínek a návrhů od občanů a dohody v zastupitelstvu jsme
do užšího výběru zařadili ještě jeden
návrh, dodatečně vytvořený Mgr. Tejkalem.
K jednotlivým symbolům (figurám),
objevujících se v návrzích znaku a vlajky obce, je důležité přečíst si i jejich
význam, resp. popis toho, co vyjadřují a zároveň si uvědomit, že se nejedná o detailní grafické znázornění, ale
o vyjádření, která vycházejí z obecných
zásad heraldické a vexilologické tvorby (např. figura růže může vyjadřovat
nejen původ názvu obce odvozený od
šípkové růže, ale i historickou tradici
ovocnářství). Níže si tedy můžete přečíst, co jednotlivé symboly (figury) vyjadřují.
Figura růže, objevující se na všech návrzích znaku a vlajky, představuje tzv.
mluvící znamení, které obecně symbolizuje název obce, nebo vyjadřuje jeho
skutečný původ. Současně vyjadřuje
i historickou tradici ovocnářství, kterou připomínají obecní kroniky popisující hojné ovocné stromoví růžovité,
včetně speciální odrůdy jablek zvané
„neznášovská vinná“. Počet růží zároveň vystihuje počet místních částí současné obecní samosprávy.
Figura černého břevna ve stříbrném
poli je pak převzata z erbu pánů z Neznášova jakožto větve rodu pánů
z Hustířan.
Figura břevna nahoře cimbuřového
nebo cimbuřové hlavy připomíná někdejší hrad Neznášov (Rotemberk).
Figura břevna dole vlnkovitého nebo
břevna oboustranně vlnkovitého od-

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
6. 4. 2019 / hřiště za sokolovnou a okolí
Rožnovský pohár v ZPV
Závod požárnické všestrannosti v kategoriích přípravka, mladší, starší
a dorost, pořádá Sbor dobrovolných
hasičů Rožnov (SDH).
27. 4. 2019 / Rožnov a Neznášov
Sběr starého železa a autobaterií
Staré železo a autobaterie prosím
připravte nejlépe v den konání sběru před své domy, SDH Rožnov tímto
také děkuje za podporu svého spolku,
pořádá SDH Rožnov.
30. 4. 2019 / místní kopec Bezděk
Pálení čarodějnic
Odměna za nejhezčí čarodějnice,
drobné občerstvení na místě, zapálení
vatry ve 20:00 h. Pořádá SDH Rožnov.
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
SDH Rožnov.

Nabídka
pracovního
místa
Obec Rožnov má v současné době
problém zajistit kompletní údržbu
obecní zeleně, a to jak úseků s parkovými úpravami (před OÚ, před obecní
hospodou, sokolovnou aj.), tak i údržbu veškerých obecních pozemků, veřejných prostranství a komunikací.
Jedná se o sezónní záležitost a uvítáme i zájemce o práci na dohodu na
jednotlivé vyčleněné úseky, například
na údržbu jednotlivých úseků parkové
zeleně apod. Podrobnější informace
vám sdělíme na obecním úřadu.
Zbyněk Procházka

kazuje jednak na potok Jordán a jednak na výskyt rašeliny na území obce
Rožnov a její těžbu pro nedaleké lázně
a vznik rybníků po vytěžení rašeliny.
Alternativní vyjádření těžby rašeliny
vyjadřuje rovněž figura stříbrno-černě
cihlované paty štítu nebo břevna.
Figura jablka s listem podtrhuje jeden
ze zmíněných významů figury růže
a odkazuje na historickou tradici pěstování ovocného stromoví, zvláště na
neznášovská vinná jablka.
Barevné kombinace černé a stříbrné
tinktury jsou převzaty z erbu pánů
z Neznášova, resp. z Hustířan, zelená
tinktura představuje symbol venkovské krajiny.
Návrhy nového znaku a vlajky, které
jsou zpracovány profesionálním heraldikem a odpovídají zásadám heraldické a vexilologické tvorby, jsou včetně
informací a materiálů k nahlédnutí na
obecním úřadu a zveřejněny na webových stránkách obce.
Po ukončení výběru znaku a schválení zastupitelstvem obce bude tento
předložen podvýboru pro heraldiku
a vexilologii Poslanecké sněmovny
PČR k projednání.
Velmi uvítáme od těch z vás, které
tvorba nového obecního znaku oslovuje (například místní rodáky), když
se aktivně zapojíte do výběru nového
znaku pro obec Rožnov. Nezbytnou
nutností je seznámení se s podklady,
které vypracoval profesionální heraldik. Kompletní vysvětlující podklady
a odůvodnění jednotlivých návrhů
znaku, ve vztahu k historii obou částí
naší obce, jsou k dispozici na našich
webových stránkách a v listinné podobě na OÚ v Rožnově.
Filip Andrejs, Zbyněk Procházka,
Zdroj: „Návrh znaku a vlajky pro obec
Rožnov“ (autor Mgr. Jan Tejkal)

Inzerce

Inzerce

PĚSTITELSKÉ CENTRUM DUBENEC
Obec Litíčdne 24. květnͳʹʹ
připjí Noc kostelůa otevře pro veřejnost

Kostel Nejsvětější Trojice v Litíči
Program pro návštěvníky:
- malá výstava
historických
materiálů Litíče a
Nouzova
- prohlídky kostela a
opravené hlavní věže
- doprovodný kulturní
program a soutěž pro
děti

www.litic.cz
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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
JARO 2019
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Kuks – obec zajímavých příjmení

KUKS
Obecní úřad Kuks
Starosta: Jiří Beran
Adresa: Kuks 12, 544 43
Telefon: +420 499 692 165
E-mail: ou.kuks@mkinet.cz
www.kuks.cz
Úřední hodiny
Po: 8:00–15:00 h, St: 8:00–17 :00 h

Kalendář akcí
26.–28. 4. 2019 / Zahradnické trhy
24. 5. 2019 / Noc kostelů
15. 6. 2019 / Baroko naoko, slavnost
v Kuksu
22. 6. 2019 / Zahajovací koncert –
Hudební léto Kuks
30. 6. 2019 / Slavnosti koní, historie
a řemesel Kuks
6. 7. 2019 / Hudební léto Kuks
20. 7. 2019 / Hudební léto Kuks

O rozmanitosti našeho mateřského
jazyka svědčí řada zvučných příjmení obyvatel, kteří žijí nebo prošli naší
obcí. Obec Kuks je známá jako „pohraniční obec“ na hranicích okresu Trutnov a Náchod. Svojí rozlohou patří
mezi jednu z nejmenších. Přesto však
její nedávnou minulostí a současností
prošla řada zajímavých příjmení.
Většina současných obyvatel jsou
Češi. Přesto zde žije „Roman“ a v minulosti také „Němec“, „Čech“ i „Němeček“. V Boha jistě věří „Bohadlo“
i „Nebeská“, se kterými občas „Lašek“.
Řada obyvatel byla různé barvy: „Černá“, „Modrá“, „Červená“ i „Zelená“. Ne
každý z nich má malý „Nosek“ a vypadá jako „Držka“ nebo „Kašpar“. Občas si někdo „Vyskočil“ a s někým si
„Tykal“ nebo „Tejkal“. Na lukách pod
známým hospitálem se popásá sem
tam nějaký „Kus“, „Beran“, „Wolek“
i „Valášek“ a „Ježek“. Přeběhne sem
i „Vlček“, „Macek“, nebo dokonce i kocour „Mikeš“, kterého poplaší „Plášil“.
Nad tím vším létá „Komárek“. Trávu
zde seče „Pětioký“ a „Doležal“, když
za nimi spěchá „Kvapil“. Vedle známé
řeky Labe je zde i „Potůček“ a v něm
někdy plavek „Herink“. Na okolních
polích roste „Meloun“, ale i „Koukol“
a „Uherka“. Malé pole má „Roleček“,
kolem kterého je natažen „Vohradník“. Býval tady i „Krám“, „Řezníček“
i „Tesař“ a malý mlat měl „Mlateček“.
Ještě nyní je zde „Švec“, „Krejčí“ i „Krejčík“. Bývá tady i „Široká“, i když občas
někdo „Coufal“. Malý hrb měl „Hrbek“,

ale přesto byl „Čipera“. K sehnání zde
byla „Syrovátka“ a v minulosti i „Palička“ a „Sekyra“. Sehnala se zde i „Svačina“, ke které může být „Ledvina“,
nebo i „Ledvinka“. Přestože většina
pije normálně, je tady i „Pijáček“, ale
i „Sucháček“. Něco ze svého majetku
pak propil „Propilek“. Pár obyvatel tíhne k Jaroměři, ale většina je „Dvorská“.
V minulosti měl kučeravé vlasy „Kučera“. Sem tam v obci roste „Smrček“, ale
najde se i „Jedlička“, pokud ji nepokácí
„Rubáček“. Po ulicích přejede sem tam
„Rudel“ a „Pospíšil“ si „Hochman“, „Horák“ i „Josífko“. Nálada zde byla „Veselá“, ale občas zde byl i „Chlad“. Zůstal
zde mladý „Dědek“ a „Pýcha“, ale i lidé
„Bezstarosti“. Na životě obce se občas
ukáže „Skvrna“ někdy i „Kaňka“. Sem
tam je zde zděný barák, ale většinou
je zde samá „Chaloupka“. Nad tou
krásou poletuje „Čížek“, „Jiřička“, „Pelikán“, „Straka“ i „Holub“. Ale ani to není
zpráva „Konečná“.
Takže jak je zřejmé, při čtení naší řeči
může být i zábava. Řada příjmení je
počeštěná a má vztah k různým věcem
a dějům. Ukazuje na původní vznik
řady příjmení, které si mnohdy neuvědomujeme. Přesto, že původ příjmení
našich obyvatel je různorodý, věřím,
že je všechny spojuje vztah k obci, kde
bydlí, a mé použití jejich příjmení do
dění v obci vezmou s humorem.
Vladimír Kučera
kronikář obce

Ohlédnutí za
zimou

Akce 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
Úřední hodiny
Út: 18:00–20:00 h

Kalendář akcí

Po zimních měsících se nám opět o slovo hlásí jaro a s ním se i akce v obci přesouvají z vnitřních prostor ven. Jednou
z posledních akcí, která se konala na sále
místního hostince „U Střelce“, byl 9. března 2019 turnaj ve stolním tenise. V konkurenci 15 hráčů všech věkových kategorií si nejlépe vedl Daniel Staffa, který
turnaj vyhrál.
Závěr „zimní“ sezony nám obstará po
loňské premiéře Posezení s Hradeckou
cimbálovou muzikou, které se uskuteční dne 13. dubna 2019 od 18:00. Na tuto
akci jste všichni srdečně zváni!
Dalšími akcemi, které se budou konat
v nejbližších měsících, jsou dětský den
(1. června), kde se děti můžou kromě
soutěží těšit také na ukázku dravců, hasičskou pěnu a další zajímavosti.
Tradičně na konci června proběhne i volejbalový turnaj, který se letos uskuteční
22. června. Také letos se bude konat hasičská soutěž, a to 13. července.
Na všech akcích se s vámi rádi setkáme.

13. 4. 2019 / 18:00 / sál hostince „U Střelce“
Posezení s Hradeckou cimbálovou
muzikou

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

Kalendář akcí
13. 4. 2019 / od 15:00 h / obecní úřad
Velikonoční tvoření pro ženy
25. 5. 2019 / autobusový zájezd / Stezka v oblacích Dolní Morava
8. 6. 2019 / od 15:00 h / hřiště u obecní
hospody / Dětský den a pouťová zábava

1. 6. 2019 / 14:00 / venkovní areál hostince „U Střelce“ / Dětský den

každé pondělí od 18:30 h / sál v obecní
hospodě / Jóga pro ženy

22. 6. 2019 / 8:15 / sportovní areál
Volejbalový turnaj

S odcházející zimou a přibývajícími
slunečními paprsky čerpáme síly na
jarní a letní kulturní akce v obci. Ještě
mi ale dovolte trochu se ohlédnout za
akcemi uplynulými a poděkovat vám
všem za hojnou účast a podporu.
Obrovský dík patří všem, kteří přispěli, a podpořili tak 18. Tříkrálovou sbírku, a hlavně dvěma skupinkám koledníků, bez kterých by sbírka v obci
nemohla být uskutečněna. Díky tomu
byla v letošním roce vybrána rekordní
částka.
Velmi nás těší, že jsme mohli v nově
zrekonstruované hospodě uspořádat
obecní ples a karneval pro děti. Zvětšení sálu se opravdu vyplatilo, účast
byla nad očekávání vysoká. Při karnevalovém reji jsme přivítali 70 hostů z naší i sousedních obcí. O týden
později zde pak v rámci MDŽ proběhlo slavnostní setkání obyvatelek obce,
kde si pro ně děti připravily hezké vystoupení.
Díky vašemu velkému zájmu jsme se
mohli také po pár letech znovu připojit k ostatním nočním spáčům v rám-

ci akce Noc s Andersenem pořádané
Klubem dětských knihoven SKIP na
podporu dětského čtení knih.
Více informací o pořádaných akcích
naleznete na webových stránkách
obce: www.habrina.cz.
Martina Kunstmüller Venclová

Rekonstrukce
obecní
hospody
Téměř po dvou měsících rekonstrukce byla opět otevřena obecní hospoda. Ve velmi krátké době byl proveden
poměrně velký stavební zásah. Stavební firma pana Vacka ze Smiřic a její
subdodavatelé provedly zvětšení sálu,
který je nyní téměř dvojnásobný proti
původnímu.
Byla zasazena nová dřevěná okna
a dveře. Současně byla provedena
změna v otopném systému a instalována nová kamna na dřevo s výměníkem. Částečně byla upravena elektrická instalace a namontováno nové
osvětlení.
Zcela se změnilo zázemí i pro personál a kromě zvětšení došlo i ke změně
v rozmístění kuchyně.
Radovan Šutriepka

13. 7. 2019 / 14:00 / sportovní areál
Hasičská soutěž

Úklid obce
a svoz
nebezpečného
odpadu
Po zimě je třeba také trochu zvelebit
obec, a proto také letos proběhne jarní
úklid obce, který je plánován na 6. dubna
2019. Budeme rádi za každého pomocníka. Během dubna nebo května proběhne
i svoz nebezpečného odpadu a budou
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přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad. O přesném datu budete včas
informováni. V průběhu března se rozjela i finální fáze opravy komunikace ke
starému nádraží. Hotovo by mělo být do
konce dubna.
Neustává ani boj v lesích, kde se momentálně těží napadené modříny. V průběhu
první poloviny roku dojde také k nové výsadbě.
Milan Slovák
starosta obce

JARO 2019
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Setkání seniorů

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

Pravidelně probíhají v zasedací místnosti OÚ schůzky našich nejstarších obyvatel, kde si všichni povídají
a probírají starosti, bolístky a zkušenosti, které jim přináší každodenní život. V obci je této generaci věnována
dobrá péče. Starší občané vozí obec
pravidelně na nákupy do nedalekého
Dvora Králové nad Labem nově pořízeným evakuačním vozidlem. Jsme
jednou ze dvou obcí v okolí, která tuto
službu pro občany poskytuje.
Začátkem března byla pozvána na
jejich sedánek i skupina sociálních
pracovnic pod záštitou našeho ORP
města Dvůr Králové nad Labem. Byla
zde přednesena osvěta služeb s potřebnými informacemi v oblasti péče.
Jednak služeb dojezdových, tak i postupně stálých služeb v domovech
pro seniory. Zástupkyně z odboru ŠKS
- kurátorka pro dospělé - terénní pracovnice upozornila na změny v ob-

SDH Hřibojedy
lasti příspěvků na pomůcky a opatrování člena rodiny. Víme všichni,
že když dojde k takové situaci, jsme
mnohdy bezradní. Z mého pohledu
by tato osvěta měla proběhnout ve
všech obcích. Děkuji moc za pomoc
všem pracovnicím sociálního odboru
z Městského úřadu ve Dvoře Králové
nad Labem a všem zúčastněným zástupcům sociálních služeb.
Děkuji také i našim starším spoluobčanům, kteří se této přednášky zúčastnili. Jejich někdy i humorné podání dotazů směřované k pracovnicím
pro péči navodilo přátelské prostředí
a proběhla společná hodinka v příjemné atmosféře.
Ilona Čepelková
obec Hřibojedy

Probouzíme se pomalu ze zimního
spánku. V uplynulých měsících v obci
probíhalo jen několik málo kulturních
akcí. V lednu se uskutečnila valná hromada SDH Hřibojedy.
SDH přípravka Hřibojedy se pravidelně schází v pronajaté tělocvičně ve
Dvoře Králové nad Labem. Trénují zde
na jarní sezonu, štafety, uzle, značky
a atletickou přípravu na závody, které čekají ty naše nejmenší již ke konci
března na okresní uzlovce.
Dorostenky se schází každou druhou neděli dopoledne v tělocvičně
v nedaleké ZŠ Dubenec. Trénují zde
atletiku a předávky na štafety. Celkově si udržují kondici na jarní závody
žen. Letos se k našim mladým ženám
přidá i družstvo našich maminek dětí

z kroužku mladých hasičů. V loňské
sezóně si, jak se říká, přičichly k hasičině a nemůžou se dočkat prvních
závodů.

Dětský
maškarní bál
Obec ve spolupráci s SDH připravují
dětský karneval, který se bude konat
dne 30. března 2019. Moc se na nejmenší dětičky těšíme a věříme, že přijdou v hojném počtu. Tímto také zveme i děti z okolních obcí, aby mohla
začít podpora a propojení společné
spolupráce mezi obcemi.

Inzerce

Dětský den a Matějova šance na život

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

Kalendář akcí
30. 4. 2019 / Pálení čarodějnic
18. 5. 2019 / Volejbalový turnaj
1. 6. 2019 / Dětský den, večer
koncert Kapely Netřesk
1. 6. 2019 / Matějova šance na život
– akce na podporu boje s leukémií
15. 6. 2019 / Hasičská soutěž
22. 6. 2019 / Fotbalový turnaj
29. 6. 2019 / Libotovská Rocková noc
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V červnu 2019 navážeme v Libotově
na loňskou akci v Miletíně, která byla
zaměřena na podporu mladého miletínského fotbalisty Matěje Kučery.
Postihla ho ve 13 letech vzácná forma
leukémie a jedinou šancí na uzdravení je nalezení vhodného dárce kostní
dřeně. Jeho otec s přáteli tak rozjeli
sérii akcí, během kterých se do registru dárců kostní dřeně registrují noví
potencionální dárci. Je zde ale samozřejmě šance, že se nalezene vhodný
dárce i pro dalších více než 50 nemocných dětí a dospělých v ČR nebo pro
někoho s podobnou diagnózou kdekoliv jinde. Registr je totiž celosvětový.
Ve světě je v registru přes 3 mil. dárců,
v ČR je v registru založeném Institutem klinické a experimentální medicíny (IKEM) okolo 30 000 dárců. Během
miletínské akce, která byla podpořena i několika obcemi z našeho regionu, vstoupilo do registru 742 nových
dárců, cca 300 uchazečů bylo na akci
bohužel odmítnuto ze zdravotních důvodů. Tato akce tak byla zařazena do
české knihy rekordů a kuriozit, protože do té doby vstoupily do registru během jednorázové akce necelé 3 stovky lidí. Ten pravý výsledek ale spočívá
v nalezení 10 nových dárců, jejichž
krvetvorné buňky se shodují s některým z nemocných, a existuje tak velmi reálná šance, že se díky miletínské
akci podaří zachránit 10 lidských životů. Ještě je nutno podotknout, že jak
vstup do registru, tak samostné darování kostní dřeně, je dnes již naprosto
bezbolestné a dobrovolné. Každý dárce se kdykoliv může rozhodnout, zda
chce dřeň darovat nebo ne.
I během letošního roku bude probíhat série dalších náborů dárců kostní
dřeně a jednou z nich je právě ta libotovská. Ta proběhne 1. června v rám-

ci mezinárodního dne dětí. Pro nové
dárce bude ještě jednodušší, protože
vzorky nebudou odebírány z krve, ale
pouze ze slin. Tato metoda je ale mnohem dražší než testování krve - jeden
odběr a jeho testování vyjde cca na
1500 Kč, takže podmínkou IKEMU, aby
do Libotova vyslal svůj tým, je, že na
akci musí být předem přihlášeno alespoň 50 zájemců o vstup do registru.
Důležitou podmínkou pro vstup je věk
18–40 let. Na krevní skupině nezáleží.
Mezi další faktory patří hmotnost více
než 50 kg, zdravotní pojištění platné
v ČR, dobrý zdravotní stav bez trvalé
medikace a léčby (výjimkou je antikoncepce), ochota podstoupit odběry
krve a případná další vyšetření, ochota věnovat svůj čas a pohodlí, ochota
pomoci jakémukoliv pacientovi nejen
z ČR, ale i ze zahraničí. Tetování, piercing, kojení, očkování pro vstup do
registru nevadí. Těhotenství je překážkou vstupu, po porodu je možné do
registru vstoupit. Překážkou je astma
a jakékoliv další autoimunitní onemocnění, např. celiakie, autoimunitní onemocnění štítné žlázy, lupenka apod.
Tradiční program dětského dne je zárukou zábavy pro děti i dospělé. Akci
běžně navštěvuje více jak 450 dětí
a přes 1000 dospělých. Díky akci „Matějova šance na život“ se letos čeká ještě větší účast, organizátoři však slibují,
že na větší počet lidí budou připraveni.
Znamená to však, že budou také potřebovat mnohem více dobrovolníků,
takže za každou pomocnou ruku budou vděčni. Zároveň budou rádi za jakoukoliv pomoc s propagací akce pro
Matěje.
Libotovský dětský den už několik let
podporuje děti z dětských domovů,
což samozřejmě trvá i nadále, nyní
však máme všichni společně šanci za-
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chraňovat i lidské životy, a to nejen
ten Matějův. Věříme, že si do Libotova
najdete cestu a v rámci mezinárodního dětského dne dáme zoufalým rodičům šanci na záchranu jejich dítěte.
Mgr. Filip Kraus
starosta Libotov

Kontakt pro případné dobrovolníky na
dětský den a Matějovu šanci na život:
Tel.: 737 558 826, e-mail: fylyp.k@seznam.cz, FB: Filip Kraus.
Další info na facebook.com/Matějova
šance na život, vol. II.

5

Proběhlé akce Údržbové
V sobotu 5. ledna 2019 proběhla
práce v obci
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
19. 4. 2019 / Malý turnaj na Velký pátek ve stolním tenisu
Pořádá Sbor dobrovolných hasičů
(SDH) Zaloňov pořádá. Zájemci hlaste
se u pana Aleše Dohnala.
30. 4. 2019 / Pálení Čarodějnic
Pořádají SDH společně se Spolkem
rybářů. Můžeme se těšit na tradiční
hledání čarodějnice, mnoho dětských
soutěží, lampionový průvod a dobré
občerstvení.
1. 6. 2019 / od 14 h / u kulturního domu
Dětský den, pořádá ČSŽ a SDH.
začátek května / svoz nebezpečného
odpadu velkoobjemného komunálního odpadu
Rybářské závody / pořádá Spolek rybářů. Termín ještě upřesníme.

v naší obci Tříkrálová sbírka. Poděkování za tuto akci patří paní Pavle Barešové, Janě Rukavičkové a dětem, které
se podílely na této sbírce. Vybralo se
celkem 8.259 Kč pro Dům savatého
Josefa v Žirči. Sbírka byla zaměřená
na podporu lidí trpících roztroušenou
sklerózou.
V únoru měl velký ohlas “Country Bál”
pořádaný ČSŽ. Všichni hosté se oblékli
ve stylu country a byli nadšeni z pozvané country kapely z Jaroměře.
I děti se dočkaly karnevalové zábavy,
která proběhla v místním kulturním
domě. Pro děti byla připravena spousta her, soutěží a mnoho odměn. Největším ohlasem měla jako vždy oblíbená židličkovaná.
V pátek 15. března 2019 pořádal Sbor
dobrovolných hasičů “Šibřinky“. Nápadům na převleky se meze nekladly
a mezi nejlepší masky patřila Čarodějnice, Rumcajs s Mankou, Parta z Princezny ze Mlejna a Upíří pár. Dětský
kroužek si užil zaslouženě za krásné
vánoční vystoupení spoustu zábavy
v Tongu - zúčastnilo se 24 dětí.

V současné době probíhají udržovací
práce na rybníku ve Rtyni, vybagrovat
by se mělo celkem 320 m2 sedimentu. Ryby byly vyloveny a převezeny do
Vesteckého písníku. Místní spolek rybářů se o vše postaral. Nyní je vstup
ke hřišti silně znečištěn, prosíme občany o trpělivost – hlavně sportovce.
Výsledek bude stát jistě za to, výsadba
zeleně a úprava břehu včetně nové výstavby požeráku změní celkový pohled
na tento významný krajinný prvek.
Ve Vestci stojí stodvacetiletá lípa, která si zaslouží zdravotní řez, aby nedošlo k jejímu skácení. Máme posouzen
zdravotní stav lípy znalcem, který tento zdravotní řez provede.
Jaroslava Svobodová

Úklid obce
a příprava
hřiště
Spolek sportovců v nejbližší předjarní
době plánuje brigádu na předsezónní
přípravu sportovního hřiště. Fotbalové soboty započnou v závislosti na
počasí a stavu hrací plochy. Spolek
SOS se opět zapojí s dalšími spolky
a občany v měsíci dubnu na úklidu
obce a okolí. Letošní fotbalové a jiné
zábavné akce se uskuteční dle toho,
jak a dokdy se vše podaří.
Miroslav Grmela

Proběhlé akce

Plánované investice
do komunikací
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 letošním roce, pravděpodobně
v létě, bude ŘSD opravovat silnici I/37
v úseku Heřmanice – Jaroměř, Špice.
Bude se dělat nový asfaltový potah
a čistit příkopy, doprava bude řízena
kyvadlově.
S touto opravou souvisí i naše akce s
přechodem pro chodce před obecním
úřadem. Jedná se o provedení chodníků po obou stranách vozovky, na které
bude přechod navazovat a osvětlení
přechodu. Projekt už získal veškerá vyjádření a čeká se jen na stavební povolení z MěÚ Jaroměř.
Projekt na chodník je již také vypracován a bude zaslán k vyjádření k dotčeným orgánům. Doufáme, že vše se
stihne do opravy silnice, aby se tyto

akce stihly souběžně.
Další oznámení o zahájení stavebního
řízení podalo ŘSD a jedná se o okružní
křižovatku ze sjezdu z budoucí dálnice
za naší obcí.
Ve čtvrtek 21. března 2019 byla sjednána schůzka za účasti Správy silnic
Královéhradeckého kraje, Krajského
ředitelství Policie KHK a Dopravního
inspektorátu v Náchodě týkající se naší
žádosti o snížení rychlosti, popř. jiné
možnosti úpravy jízdy, včetně omezení průjezdu nákladních automobilů
na silnici III/299 18 v obci Hořenice,
kde se nacházejí autobusové zastávky
a dětské hřiště.

Jelikož v naší obci skončil Sbor dobrovolných hasičů, uzavřela Obec Hořenice s městem Jaroměř smlouvu o sdružení prostředků a zřízení společné
jednotky požární ochrany. Což v praxi
znamená, že město Jaroměř zabezpečí
plnění základních úkolů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Hořenice stanovených v §70 odst. 1 zákona
o požární ochraně.

Oznamujeme, že kontejner na bioodpad je přistaven za autobusovou zastávkou.
Do bioodpadu patří: listí, tráva, plevel,
zbytky rostlin, dřevní štěpka z větví
stromů a keřů, piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky
od vajec apod.
Do bioodpadu nepatří: zbytky jídla
(tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti,
maso, uhynulá zvířata, znečištěné piliny a hobliny, biologicky nerozložitelné
odpady apod.

Nové prostory
Nové smlouvy Bioodpad do
úřadu
Jak jsme vás již informovali v minukontejneru
a spolupráce
lém čísle, došlo ke konci roku 2018 po
vzájemné dohodě s provozovatelem
obchodu se zmrzlinou k ukončení nájemní smlouvy. Jelikož má obec velmi
omezené, spíše žádné veřejné nebytové prostory, tak už s dalším pronájmem není počítáno.
Začátkem ledna byl osloven projektant, který prostory zaměřil a v brzké
době čekáme první návrhy. V budově
počítáme s novou kanceláří, archivem,
kuchyňkou a velkou zasedací místností. Dále uvažujeme o tom, že bývalé
prostory obecního úřadu budou poskytnuty místním spolkům.
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Obec podala přihlášku do Svazu měst
a obcí a od letošního roku se stala jejím členem.
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Místní skupina ČČK pořádala dne
22. února 2019 tradiční Babský bál, na
kterém byla hojná účast a pořadatelé
se mohli pochlubit bohatou tombolou
čítajících na cca 400 cen. K poslechu
a k tanci hrál již tradičně p. Chytráček.
Pořadatelé tímto ještě jednou děkují
všem, kteří přispěli svými dary do tomboly.

Dětský karneval
Naše ženy nezahálely a 22. března 2019 pořádaly pro děti v hostinci
„U Svobodů“ maškarní karneval. Pro
děti byly přichystány různé soutěže,
tanec a nakonec byly odměněny hračkou. Pro zpestření programu bylo připraveno kouzelnické představení.
Další akce, kterou bude pořádat místní
skupina ČČK, je zájezd do Kutné Hory.
Termín bude ještě upřesněn.
Stanislav Šnábl

WWW.HUSTIRANKA.CZ

Hustířanští soptíci opět v akci! Rozpis domácích fotbalových
v České Metuji. Málem jsme ani neKonec roku utekl rychle a než jsme se
utkání TJ Velichovky
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
27. 4. 2019 / Jezdecké skokové závody, pořádá jezdecký klub Hustířany

nadáli, byl tu zase leden.
Jako první naše děti čekal hasičský pětiboj v Teplicích nad Metují.
Letos se nám podařilo postavit dvě
družstva - jsme už zkušenější a o několik dětí početnější. „Áčku“ se dařilo
opravdu dobře, škoda jen pár nešťastných chyb ve štafetě, kvůli kterým
jsme nakonec nesbírali medaile. Nicméně radost nám udělalo prvenství
v požárním útoku na sucho. Celkově
se tedy naši „velcí“ umístili na 5. pozici.
I naši benjamínci se velice snažili a nezůstávali pozadu.
Jako další byla na programu výroční
valná hromada, kde děti předvedly
výjezd hasičské jednotky k požáru. Inspirací nám byl výlet na HZS v Poříčí,
kterou jsme navštívili v říjnu. Začátek února byl ve znamení odborností a specializací. Jako správní hasiči
jsme s dětmi pilovali otázky z oblasti
prevence požární ochrany. V sobotu
9. února 2019 nastal den „D“ a všechny dětičky plnily odbornost preventista, ty mladší preventista junior. S potěšením pro nás vedoucí všichni uspěly
na jedničku!
Jako další v pořadí tu byla „Uzlovka“

startovali, protože rýma, kašel a další
prapodivné virózy jsou těžký soupeř.
Nakonec děti skončily na 11. místě.
Za zmínku stojí pokus (mimo soutěž)
Anežky Novotné, která si vyuzlovala
čas 39,76 s, a získala by tak v soutěži stříbrnou medaili. Proto jsme se
rozhodli dát příležitost i jednotlivcům
a pojedeme Hustířany reprezentovat
do Červeného Kostelce.
Poslední týden v únoru jsme se s dětmi sešli a uspořádali brigádu na úklid
obce a jejího okolí. Děti vyfasovaly rukavice, pytle na odpadky a hurá na věc.
Procházka to byla příjemná a hlavně
jsme končili s dobrým pocitem a plnými pytli odpadu. Po cestě děti stihly popřát a zazpívat naší oslavenkyni
Barče Hegrové, která si vysloužila metál za nejlepší hlášku, když našla „sušenku od obalu“.
V následujících měsících nás čekají závody požárnické všestrannosti a spousta dalších aktivit. Troufám
si říct, že to v Hustířanech opět žije
a pevně věřím, že postupně ty medailové příčky dobijeme!
Pavla Špreňarová
vedoucí kolektivu

30. 4. 2019 / Pálení čarodějnic (Velichovky i Hustířany)

TJ Velichovky si vás dovoluje pozvat
na svá mistrovská utkání a turnaje
v rámci jarní části sezony 2018/2019.
Všechna utkání a turnaje se hrají na
hřišti na Třešňovce a všichni jste tímto srdečně zváni – občerstvení během
těchto zápasů a turnajů je samozřejmě zajištěno. Více informací pak naleznete na www.tjvelichovky.cz
Okresní přebor – Muži
• 6. 4. od 17:00 h – TJ Velichovky –
Dolany od 16:30 h (náhradní hřiště
Dolany)
• 20. 4. – TJ Velichovky – TJ Velké Poříčí „B“ (náhradní hřiště Dolany)
• 4. 5. od 17:00 h – TJ Velichovky –
SK Babí
• 8. 5. od 17:00 h – TJ Velichovky –
So .Zábrodí
• 19. 5. od 17:00 h – TJ Velichovky –
Sokol Stárkov
• 25. 5. od 17:00 h – TJ Velichovky –
AFK Hronov
• 8. 6. od 17:00 h – TJ Velichovky –
Sl. Teplice n/M
Okresní přebor – Starší přípravka
• 19. 5. od 9:00 h – Turnaj: TJ Velichovky, Spartak Police n.M., SK Babí,
SK Rozkoš

18. 5. 2019 / Velichovské putování.
Pořadatel: MTB Velichovky

VILANTICE

Slovo starosty

Jak je již z návrhu rozpočtu patrné, je
zde řada akcí, které jsou pro nás prioritou, na kterých usilovně pracujeme
a chceme je realizovat již v letošním
roce:
• Chystáme změnu projektu „Hotelu
u Kopeckých“, abychom byli schopni
dosáhnout na dotaci a poté již konečně začít s jeho rekonstrukcí.
• Neméně důležité jsou pro nás stavební parcely v obci. V současné době
probíhá jednání s projekční kanceláří
na změně návrhu rozmístění a provedení parcel v lokalitě u střelnice (Velichovky) a „nad čističkou“ (Hustířany).
• Podali jsme žádost o dotaci na
rekonstrukci dětského hřiště u Obecního úřadu. Původní herní prvky pak
budou přesunuty do fotbalového
areálu ve Velichovkách a rovněž i do
Hustířan.
• Podali jsme žádost o dotaci na

„parkoviště u Bytovky“ ve Velichovkách.
• Podali jsme žádost o dotaci na pořízení nového „územního plánu obce“.
• Čekáme na výsledek dotace projektů „zastávek a chodníků“ v Hustířanech.
• Rovněž čekáme na výsledek dotace
na projekt „FITNESS STEZKA“ v lázeňských lesích.
• Řešíme podání dotace na rekonstrukci a přestavbu ZŠ Velichovky.
• Chceme zkulturnit, vylepšit a v některých případech i přemístit sběrná
místa na tříděný odpad.
• Budeme i nadále opravovat místní
komunikace.
• Budeme usilovně řešit problém
s kvalitou dodávané vody v obci.
• Rovněž řešíme finální podobu
cesty do Písníku v Hustířanech, aby
se mohla v ideálním případě příští rok
realizovat.
• Chceme řešit absenci obchodu se
základními potravinami v Hustířanech.
• Budeme i nadále maximálně podporovat místní spolky v jejich činnosti.

které patří například:
• Projekt na využití ,,Bývalého pivovaru“ (Zezulkovo).
• Projekt na rekonstrukci „Hospody
u Potůčku“.
• Projekt na vybudování víceúčelového hřiště a rekonstrukci zimního
kluziště.
• Vybudování závlahy na fotbalovém
hřišti ve Velichovkách.
• Chceme „znovuoživit“ projekt vybudování stavebních parcel v lokalitě
nad lázněmi (směrem ke školce).
• Chceme vyvolat intenzivní jednání
ohledně vybudování cyklostezky z Jaroměře do Velichovek a z Velichovek
do Hustířan.
Těch věcí a akcí je samozřejmě daleko více. Bohužel, stejně tak je i hodně
překážek, a to především na straně
úřadů, které nejsme bohužel schopni
někdy jakkoliv ovlivnit.
Mohu však říci za sebe i za celé zastupitelstvo, že uděláme maximum pro
splnění našich cílů, aby naše obec do
budoucna pouze vzkvétala.
Jiří Lebedinský
starosta obce

Do budoucna pak chystáme nové
a pro nás další důležité projekty, mezi

WWW.HUSTIRANKA.CZ

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
12. 4. 2019 / od 17:00 h / zasedací místnost obecního úřadu
Jarní tvoření a tvoření ke dni matek
30. 4. 2019 / Pálení čarodějnic
1. 5. 2019 / Procházka do okolí
22. 6. 2019 / „Vilantický běh“ a soutěže pro děti
7. 9. 2019 / Turnaj „Volejbalová
čtyřka“

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.

TJ VELICHOVKY
pořádá

nábor malých fotbalistů a fotbalistek,
narození v letech 2004 - 2014.
(rozdělení do kategorií podle ročníku narození)

Trénuje se 2x týdně na fotbalovém hřišti ve Velichovkách.
Nábor probíhá celoročně.

Kontakt:
Jaroslav Šubrt
Tel.: 774 554 619
www.tjvelichovky.cz

Plesová sezóna

8. 5. 2019 / Mise Velichovky. Pořadatel: Obec Velichovky a Lázně Velichovky 1897

Na základě častých dotazů jsem se
rozhodl vám sdělit, jaké konkrétní plány máme pro naši společnou obec na
tento rok 2019, ale i na další, teď již
necelé čtyři zbývající roky našeho funkčního období.

Okresní přebor – Starší žáci
• 4. 5. od 14:30 h TJ Velichovky – FC
České Meziříčí
• 19. 5. od 13:30 h TJ Velichovky
– Spartak Police n.M.
• 25. 5. od 14:30 h TJ Velichovky – TJ
Rasošky
• 1. 6. od 10:30 h TJ Velichovky – SK
Babí

Rovněž uvítáme dobrovolníky, kteří by chtěli pomoci s trénováním.

4. 5. 2019 / Lázeňská sedmička. Pořadatel: Lázně Velichovky 1897 a Obec
Velichovky.

Vážení spoluobčané,

• 26. 5. od 9:00 h – Turnaj: TJ Velichovky, SK Rozkoš, Velká Jesenice/
Zábrodí, AFK Hronov

V lednu vilantičtí hasiči s přispěním
obce a myslivců z Vilantic uspořádali
druhý ročník tématického maškarního
večírku. Letošní téma bylo “Ten dělá
to a ten zas tohle, aneb řemesla a povolání”. Opět se ukázalo, že lidí, co si
ze sebe umí udělat legraci, je spousta
a tak jsme na sále místního hostince
mohli vidět celé zemědělské družstvo,
chotěborskou starostku se svými zaměstnanci, spoustu opravářů a montérů, lékařský tým, jeptišky a samozřejmě nechybělo řemeslo nejstarší. Vše
uváděla moderátorka se svým kameramanem. Proběhly i soutěže včetně
té o nejlepší převlek. Večírek se vydařil
a pořadatelé už nyní vymýšlí téma pro
příští ročník.
V únoru hasiči zorganizovali svůj tradiční ples, pro který připravili bohatou
tombolu. K poslechu a hlavně k tanci
hrálo duo Arnika a protože účast plesajících nám bohužel rok od roku klesá,
bylo na parketě dostatek místa i pro
odvážnější taneční kreace. Nezbývá
než věřit, že se nás příští rok sejde víc,
aby se akce s nejdelší vilantickou tradicí zachovala i pro další generace.
V sobotu 16. března se v místním hostinci U Dvou lip konala tradiční maškarní zábava pro děti. Všechny děti
měly zajímavé maškarní kostýmy. Po
krátkém představení Divadélka Maminy z Jaroměře, do kterého se zapojily
i děti, se všechny vydováděly při písničkách a hrách. Skákalo se přes gumu
a dovádělo se s balónky. Všichni jsme
si pochutnali na zákuscích od Petirových z Hustířan a příjemně unaveni se
navečer rozešli do svých domovů.

Utržená silnice
Naši obec Vilantice potkala v únoru velmi nepříjemná událost. Zřítila se část
silnice druhé třídy 285 z Vilantic směrem na Sedlec (Lanžov). A tak jsme si
na “kobereček“ pozvali pana Mgr. Martina Červíčka, 1. náměstka hejtmana
Královéhradeckého kraje. Ve čtvrtek
14. března 2019 navštívil pan Červíček obec Vilantice. Naslouchal našim
problémům a prohlédl si části silnice
směrem na Dubenec i utrženou silnici směrem na Sedlec. Přislíbil pomoc
v rámci svých možností.
Ilona Lokvencová, Dagmar Jarošová

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.
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HEŘMANICE

V sobotu 5. ledna se vydali členové
a příznivci Alpatýmu na novoroční pochod do Kocbeře. Celkem pochodovalo asi 25 lidí, jeden kočárek a jeden
pes. Zdolali cca 15 km. K cestě zpět využili autobusy a auta.

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

Na začátku roku 2019 byly pořízeny další kontejnery na plast a papír,
a zvýšil se tak počet míst, kde lze odložit vytříděný odpad. Během dubna by
se měly objevit v každé obci také šedé
popelnice na drobný kovový odpad.
V únoru jsme nechali zbudovat firmou
R a R POLÁK zpevněné plochy pod kontejnery na tříděný odpad, zároveň byla
stejným způsobem zbudovaná plocha
pro čekání na autobus v Běluni.

4. 5. 2019 / Hasičská soutěž „O pohár
starosty obce“, pořádá SDH Heřmanice. v Brodě mezi mosty
květen / vítání občánků
6.–7. 5. 2019 / Zápis dětí do MŠ Heřmanice
16. 6. 2019 / Výlet do zábavného centra Mirakulum, pořádá obec pro děti
a rodiče
29.–30. 6. 2019 / Cyklovýlet do Orlických hor, pořádá Alpatým

ZÁPIS
DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V HEŘMANICÍCH

se koná ve dnech

6. 5. 2019
7. 5. 2019

od 13,00 – 16,00 hod
od 9,00 – 12,00 hod

Rodiče si přinesou OP, rodný list dítěte.
Přihlášku k zápisu je možné stáhnout na webových stránkách

ZPRAVODAJ
MIKROREGIONU
HUSTÍŘANKA
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24. 5. 2019 / Litíč / Kuks
Noc kostelů

12. 4. 2019 / Vilantice
Jarní tvoření a tvoření ke dni
matek

25. 5. 2019 / Dubenec
Hasičské slavnosti + Dětský den

13. 4. 2019 / Račice nad Trotinou
Posezení s Hradeckou cimbálovou muzikou

19. 4. 2019 / Zaloňov
Malý turnaj na Velký Pátek ve
stolním tenisu

V sobotu 9. února si poprvé vyzkoušel vítání občánků nový starosta Miloš
Innert. Na vítání dorazily 3 děti s rodiči
– Viktorka Horčičková, Deniska Křižanovská a Ondřej Blažek. Paní ředitelka
MŠ opět nacvičila s dětmi z MŠ krátké
básničky, aby tyto chvíle zpestřily. Maminky obdržely kytičku a noví občánci
malý dárek a finanční dar 1000 Kč.

20. 4. 2019 / Heřmanice
Velikonoční turnaj v šipkách
26.–28. 4. 2019 / Kuks
Zahradnické trhy
27. 4. 2019 / Velichovky
Jezdecké skokové závody
28. 4. 2019 / Heřmanice
Zájezd na muzikál Doktor OX do
divadla Hybernia v Praze

20. 4. 2019 / Velikonoční turnaj v šipkách, pořádá Alpatým v klubovně Na
Veselém kopečku

30. 4. 2019 / v Brodě mezi mosty
Pálení čarodějnic, pořádá obec Heřmanice a SDH Heřmanice, doprovodný program zajistí Ing. Alena Smolíková s pejsky

6. 4. 2019 / Rožnov
Rožnovský pohár v ZPV

13. 4. 2019 / Habřina
Velikonoční tvoření pro ženy

13. 4. 2019 / Sběr železného šrotu,
pořádá SDH Heřmanice

28. 4. 2019 / Zájezd na muzikál Doktor OX do divadla Hybernia v Praze,
pořádá obec

KALENDÁŘ AKCÍ

Stavební povolení získala akce ŘSD:
I/37 Jaroměř – Heřmanice, oprava
silnice, v délce 770 m. Jedná se o celkovou opravu povrchu komunikace
včetně obrubníků. Bude řešena nová
dešťová kanalizace, kanalizační šachty
a uliční vpusti. Nejsou možné objízdné
trasy, doprava bude řízena kyvadlově
signalizačním zařízením a pracovníky
na stavbě. Termín 6–7/2019.

Zastupitelé řeší dlouhotrvající problém s mostem ve Slotově, který je
v současné době uzavřen dopravní
značkou zákaz vjezdu všech vozidel
a je na něm umístěna překážka. Někteří bezohlední spoluobčané tuto
překážku odstrkují, aby mohli projet
motorovým vozidlem. Obec hledá cestu pro opravu a zachování mostu jen
pro chodce, protože se jedná o spojení
s utobusovou zastávkou a s cyklostezkou. Automobily v žádném případě na
most pustit nechceme. V Sedmidomí
není infrastruktura pro provoz vozidel,
pouze místní nezpevněná komunikace pro obyvatele a dopravní obsluhu.
Obec Heřmanice pracuje na novém
územním plánu a novém strategickém
plánu, který vzniká i na základě připomínek z dotazníků, do kterých se mohli občané zapojit. Všem za připomínky
děkujeme.
V návaznosti na podnět z řad našich
občanů se obec chystá žádat o komplexní pozemkové úpravy, díky kterým
se vyřeší dlouholeté problémy s vlastnictvím pozemků, erozí zemědělské
půdy a příjezdové cesty k pozemkům.
Na hřiště v Heřmanicích se budou letos pořizovat moderní workoutové
prvky jako další volnočasová aktivita
pro naši mládež i dospělé. Sportovci
již s nedočkavostí vyhlížejí lepší počasí, aby mohli místo tělocvičen využít
venkovní hřiště. Někteří nohejbalisté
již sezónu zahájili na konci února.
Během zimy zaměstnanec obce p. Heral vytvořil ze dřeva 10 nových košů na
odpadky, které jsou rozmístěny u laviček ve všech obcích a na cyklostezce.
Snad se tím zmírní množství odpadků
povalujících se po zemi. Čtyři z nich
byly zároveň využity před OÚ pro letničky a ohraničena s nimi travnatá
(nyní rozblácená) plocha, kde nemají
stát vozidla. Dále máme zakoupené
uvítací cedule s připomínkou Heřmanic jako rodiště Albrechta z Valdštejna.
Mnoho turistů, kteří k nám zavítají, se
zajímá o nějakou památku na jeho narození. Bohužel tvrz, na které se narodil, již neexistuje. Tvrz stála na místě
dnešní školky, proto pro připomenutí
dáme vyhotovit informační tabulku,
na které budou informace o tomto významném rodákovi.
Josef Jelínek
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V sobotu 2. března proběhlo v klubovně Na Veselém kopci alpaprší. Celé
odpoledne se pečlivě zapisovaly výsledky a nejlepší „karbaníci“ získali pohár a diplom.
V sobotu 8. března se konal v Hořenicích U Svobodů tradiční Hasičský ples,
pořádaný SDH Heřmanice. Letos jsme
byli zvědaví na novou živou hudbu
KORKY (kytara a zpěv, basy a bubny).
Pořadatelům se povedlo vytvořit hodnotnou tombolu i díky příspěvkům od
občanů. Tak příště jen více nadšenců
pro zábavu a tanec. Určitě si to užijete.

Kůrovec
V loňském roce jsme vytěžili 27 m³
dřeva napadeného kůrovcem. Letos
již víme, že bude muset být vytěženo
minimálně 15 m³. Zájemci o palivové
dřevo se mohou již nyní hlásit na OÚ
Heřmanice. Kůrovec se nevyhnul ani
stromům v obci. Vloni se musely pokácet 2 stříbrné smrky v MŠ a letos
pokácíme modřín a 4 smrky u kostela.
Zároveň z důvodu havarijního stavu
bude pokácena bříza před OÚ a lípa
u mostu v Brodě. Povodí Labe provádí druhým rokem údržbu zeleně na
břehu Labe od Slotova do Heřmanic.
Po březnové větrné smršti (vichřice
Eberhard) přibylo několik vyvrácených
stromů.

Dopravní
omezení

JARO 2019

30. 4. 2019 / Heřmanice / Hustířany /
Lanžov / Libotov / Litíč / Lužany / Rožnov / Velichovky / Vilantice / Zaloňov
Pálení čarodějnic

1. 6. 2019 / Račice nad Trotinou / Zaloňov / Dětský den
1. 6. 2019 / Libotov
Matějova šance na život – akce
na podporu boje s leukémií
8. 6. 2019 / Lanžov
Mezinárodní den dětí
8. 6. 2019 / Habřina
Dětský den a pouťová zábava
15. 6. 2019 / Litíč
Obnovená XVI. křesťanská pouť
15. 6. 2019 / Kuks
Baroko naoko, slavnost v Kuksu
15. 6. 2019 / Libotov
Hasičská soutěž
16. 6. 2019 / Heřmanice
Výlet do zábavného centra Mirakulum
22. 6. 2019 / Dubenec
Pohár SDH, 50. výročí

1. 5. 2019 / Vilantice
Procházka po okolí

22. 6. 2019 / Kuks
Hudební léto Kuks – zahajovací
koncert

4. 5. 2019 / Velichovky
Lázeňská sedmička

22. 6. 2019 / Račice nad Trotinou
Volejbalový turnaj

4. 5. 2019 / Heřmanice
Hasičská soutěž „O pohár starosty obce“

22. 6. 2019 / Libotov
Fotbalový turnaj

6.–7. 5. 2019 / Heřmanice
Zápis dětí do MŠ Heřmanice

22. 6. 2019 / Vilantice
„Vilantický běh“ a soutěže pro
děti

8. 5. 2019 / Dubenec
Traktoriáda 2019

28. 6. 2019 / Habřina
Dětský den a pouťová zábava

8. 5. 2019 / Velichovky
Mise Velichovky

29. 6. 2019 / Dubenec
Východočeská liga, Jizerská liga

18. 5. 2019 / Libotov
Volejbalový turnaj

22. 6. 2019 / Libotov
Libotovská Rocková noc

18. 5. 2019 / Velichovky
Velichovské putování

30. 6. 2019 / Kuks
Slavnosti koní, historie a řemesel

Podrobnosti naleznete u každé obce

ŘÁDKOVÁ INZERCE
PETIROVO CUKRÁŘSTVÍ v Hustířanech hledá zaměstnance na plný pracovní úvazek do jednosměnného provozu. Vyučení není podmínkou. Více informací na tel.: 775 910 240, případně na e-mail: eva.petirova@seznam.cz.
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