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ZPRAVODAJ

Libotov:  
Volejbalový turnaj 

Vilantice: Vilantická čtyřka  
na opraveném hřišti

Habřina:
Splašené trubky 2020

Velichovky: Olympijský vítěz 
z Nagana Milan Hnilička 
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MIKROREGIONU HUSTÍŘANKA – DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ podzim 2020

Jaké bylo léto 2020? Nevím, jaký 
máte dojem vy, ale připadá mi, 
že bylo velmi zvláštní. Už dlou-
ho jsme nezažili takové poča-
sí. Příroda si řekla, že si doplní 
zásoby vody, a tak nám červen 
a část července z nebe crčela 
voda. Někde více, někde méně. 
Někdo určitě nezapomene na 
přívalové deště roku 2020. Bylo 
i  zvláštní, že každodenní stra-
šení virem COVID-19 jakoby se 
začátkem prázdnin skončilo. 
Patrně si v probíhající okurkové 
sezóně i média musela odpoči-
nout od každodenního vyhlašo-
vání skóre mezi obyvatelstvem 
a zákeřným virem. A všimli jste 
si, že po prázdninách skončila 
dovolená i COVIDu? Asi čekal, až 
se zase sejdeme v práci a ve ško-
lách a večer v hospůdkách, aby 
začal zase ovlivňovat naše živo-
ty. Nechci to nijak zlehčovat, jed-
ná se o nemoc, která se snadno 
přenáší a může způsobit smrt. Je 
ovšem nutné si také uvědomit, 
že nás může zabít i stres nebo 
strach z nákazy při návštěvě lé-
kaře a odkládání vyšetření. Naše 
vláda doporučuje aplikovat 
pravidla 3R: ruce (hygiena, de-
sinfekce) + rouška (o tom se dá 
diskutovat…) + rozestup (když to 
jde…) a já si myslím, že bychom 
měli přidat R čtvrté, totiž rozum. 
Použití zdravého selského rozu-
mu sice není povinné, ale hodně 
to pomáhá. Vážení, mějte krásný 
podzim bez mediálního stresu.

Jaroslav Huňat
předseda DSO

EDITORIAL OBSAH

Mediální partneři Zpravodaje

O našem průběhu projektu jsem 
psala již v minulých číslech našeho 
Zpravodaje. Chtěla bych vám touto 
cestou poděkovat za vaši účast na 
našich schůzkách, společných se-
minářích, školeních a stážích. Byly 
to pro mě zajímavé dva roky, kdy 
jsem v  rámci této mé pozice Meto-
dika DSO poznala vaše krásné obce. 
Vzhledem k tomu, že jsem vypraco-
vávala a aktualizovala strategické 
plány pro 14 obcí v DSO, vím o  va-
šich rodných vískách hodně infor-
mací – od historie až po současnost. 
Znám všechny vaše plány a před-
stavy, někde i megalomanské pro-
jekty. Cítím z vás pozitivní energii 
a velkou chuť do práce. Jste všichni 
– jak starostové, místostarostové, 
účetní i zastupitelé obcí – na správ-
ném místě. Vaše srdíčka dáváte do 
společného vedení obcí a svou prá-
ci vykonáváte s láskou, i když pod-
mínky v našem státním sektoru ne-
jsou vůbec jednoduché. Stále chybí 

Informujeme o dění v regionu: do-
pravní omezení, zprávy z obcí, novinky 
ze škol, aktivity místních spolků, po-
zvánky na akce.

www.jaromersko.cz

www.kralovedvorsko.cz

Projekt metodika – poděkování
na všech stranách peníze, které pro 
chod obcí jsou hodně důležité. Na 
jednu stranu chce stát zvelebovat 
a ekonomicky vést města a obce, na 
druhou stranu nevytváří adekvátní 
podmínky pro tuto práci. Potýkáte se 
denně s  problematikou, co za daný 
rozpočet nakoupit, co zrealizovat či 
vyprojektovat. Doufám, že jsem ale-
spoň malou měrou přispěla a byla 
má práce prospěšná. Že naše semi-
náře vám ukázaly nové možnosti jak 
k výkonu vaší práce, tak i k načerpá-
ní nových poznatků a zkušeností tře-
ba z našich stáží. Ještě jednou velké 
díky. Přeji vám všem hodně pracov-
ních úspěchů a realizaci všech va-
šich snů. Dál vykonávejte svou práci 
jako doposud, ať se náš mikroregion 
pyšní malebnými vesničkami, plnými 
mladých a malých smějících se obča-
nů a občánků, kteří se dobře starají 
o seniory a starší generace. 

Ilona Čepelková 
metodik DSO Hustířanka

HEŘMANICE

Obecní úřad Heřmanice
Starosta: Miloš Innert
Adresa: Heřmanice čp.13, 552 12
Telefon: +420 491 813 270
E-mail: starosta@obec-hermanice.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

Slovo starosty obce

17. 10. 2020
Setkání seniorů v Hořenicích

8. 11. 2020
Zájezd na muzikál Kvítek 
Mandragory (zrušený v březnu)

20. 2. 2021
muzikál Láska Nebeská
Novinka, písničky Waldemara Matušky.

Vážení spoluobčané, 
prázdniny jsou opět za námi a před 
námi opět hromada práce. Dlouho oče-
kávaný územní plán se opět posunul ke 
zdárnému konci a po několika jedná-
ních a úpravách už bude možné vypsat 
termín opakovaného projednání. 
V nejbližší době se také konečně roz-
běhnou práce na mostě v obci Slotov, 
na který už netrpělivě čekáme. V souvis-
losti s tím budou také vyměněny auto-
busové čekárny ve Slotově, kde přidáme 
ještě jednu lampu pouličního osvětlení 
tak, aby řidič autobusu viděl děti na za-
stávce. Výměna dalších čekáren bude 
provedena postupně podle jejich stavu 
a rozpočtu obce.
Všichni jistě vnímáme blížící se stavbu 
dálnice D11. Z důvodu zvýšení doprav-
ního zatížení silnic 1. třídy i dalších ko-
munikací bude od 1. října 2020 zřízeno 
nové oddělení dálniční policie v Jaromě-
ři. Policisté by měli kromě dálnice měřit 
rychlost a provádět kontroly i na silni-
cích 1. třídy. Dále jednáme o možnosti 
úsekového měření rychlosti v obcích 

Proběhlé akce v obci Heřmanice
Dětský den se nám nakonec uspořá-
dat povedlo v neděli 21. června 2020. 
Jednalo se o procházku z Heřmanic do 
Brodu, během které plnily děti úkoly 
a  dozvěděly se i něco nového. Start 
byl u kostela mezi 15.–16. hodinou. 
Každý obdržel kartičku a cestou sbí-
ral razítka. První zastávka byla spor-
tovně-zruční: vyznačenou trasu projít 
s vajíčkem na lžíci, aniž by se rozbilo. 
Další zastávka byla u továrny, kde na 
děti čekalo rybaření. Na cyklostezce 
pak procvičily děti třídění odpadu, 
potkaly myslivce i s trofejí a v Brodě 
u  křížku je vyzkoušely zdravotnice 
z první pomoci. Cíl byl v Brodě mezi 
mosty, kde hasiči opékali buřty a do-
razily zatančit dívky z taneční skupiny 
ze Dvora Králové. Za pomoc s orga-
nizací obec děkuje dobrovolníkům 
z Alpatýmu a členům SDH. 

Alpatým během léta nezahálel. V čer-
venci se konal dvoudenní cyklovýlet 
okolo Rozkoše, v sobotu 1. srpna 2020 
splavovali členové Labe ze Dvora Krá-
lové do Brodu a 12. září 2020 usku-
tečnili tradiční Alpatenis.

ORP Jaroměř a o spolupráci s Městskou 
policií Jaroměř. 
Neuspokojivý je i stav chodníků v Heř-
manicích. Nedávno proběhlo zaměření 
nově opravené silnice I/37 a při té pří-
ležitosti žádáme ŘSD o převedení nebo 
prodej pozemků pod chodníky jednak 
z důvodu vedení vodovodu a kanaliza-
ce, jednak samozřejmě opravy povrchu.
Při opravě silnice byl odstraněn i pře-
chod pro chodce, který stále v obci chy-
bí. Ve spolupráci s Dopravní policií Ná-
chod bylo vytipované místo pro možnou 
výstavbu nového přechodu pro chodce, 
na který připravujeme projekt. Přestože 
bude umístěn na státní silnici, tak musí 
celou výstavbu i projektové práce hradit 
obec ze svého rozpočtu.
Na termín 2.–3. října 2020 byly vypsané 
volby do krajského zastupitelstva. Vo-
lební místnosti budou opět v Heřmani-
cích na úřadě a v Brodě na Myslivecké 
chatě. 
Přeji všem hodně zdraví

Miloš Innert
starosta obce

V neděli 13. září 2020 se konal v heř-
manickém kostele koncert za Albrech-
ta z Valdštejna. 
Celý program začal mší pana faráře, 
dále následovala komentovaná pro-
hlídka kostela, při které pan Kočí po-
hovořil o místním kostele, jeho výz-
době i o samotných Heřmanicích a na 
závěr se konal vlastní koncert. Členové 
sboru Jaromír zahráli a zazpívali dobo-
vé písně z různých evropských zemí, 
ve kterých Albrecht z Valdštejna žil 
nebo studoval.
Pořadatelem této akce byl Národní 
památkový ústav a program byl velice 
zajímavý.
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pravidla pro přidělení dotace byla ná-
sledující: získat stavební povolení do 
konce září letošního roku a následně 
do konce roku 2020 celou částku pro-
investovat. V zastupitelstvu obce jsme 
o tomto projektu vedli diskusi a bylo 
rozhodnuto nejít do rizika vracení do-
tačních peněz. Namísto toho, aby se 
riskoval horkou jehlou sešitý projekt, 
bude připraveno stavební povolení 
a  v roce 2021 bude znovu zažádáno 
o podporu.
Tím se dostávám ke změnám ve fi-
nancování obci a krajů. Jak jste jistě 
z médií postřehli, i obce se podílely 
snížením svých příjmů na podpoře fi-
nancování živnostníků a malých s.r.o. 
v době nouzového stavu. Pro obec 
Dubenec to zatím vypadá na celkový 
výpad daňových příjmů ve výši 2,4 mil. 
Kč. Z prostředků státního rozpočtu 
byla obcím poskytnuta kompenzace 
ve výši 1.250 Kč na občana obce s tr-
valým pobytem k 1. 1. 2020 (obdrženo 
807.500 Kč).
Jen s hrůzou sleduji další prohlášení 
populistických politiků o rovné dani 
a  zrušení superhrubé mzdy. Pokud 
by ekonomika byla ve stejné kondici 
jako v roce 2019, měl bych pro snižo-
vání daní pochopení, ale v době stag-
nující ekonomiky a blížících se dalších 
plošných opatření je lepší opatrnost. 
Výroky o  neužitečné a plytké diskusi 
na téma „kde na to vzít” mi připadají 
opravdu už dost za hranou. Nechápu, 
proč stát znovu uskutečňuje výdaje, 
které se dají jednoduše pozastavit, 
nebo škrtnout. Nutno dodat, že ani 
jedno z ministerstev neomezilo svůj 
rozpočet. Připadá mi to jako učebni-
cový příklad finanční (ne)gramotnos-
ti, kdy člověk nemá na vánoční dárky, 
nebo dovolenou, a  tak si na ně půjčí 
a poté je dlouhodobě splácí za nemalý 
úrok. Pokud dojde k posvěcení všech 
vládních slibů, bude v příštím roce 
ve státním rozpočtu chybět zhruba 
80  miliard Kč. Už i sama ministryně 
financí přiznává, že neví, čím tuto fi-
nanční díru pokryje.
V případě schválení vládních návrhů 
dojde k zásadnímu snížení výběru sdí-
lených daní. Daňový systém rozpoč-
tového určení daní, popsáno značně 
zjednodušeně, je takový: z každé vy-
brané stokoruny jde průměrně 69 Kč 
státu, 22 Kč obci, 7 Kč kraji a 2 Kč do 
Fondu dopravní infrastruktury. Oče-
kávaný výpadek obecních a krajských 
rozpočtů pro rok 2020 je zatím odha-
dován na 20 miliard Kč. Pro naši obec 
to znovu znamená snížení příjmů 
o  cca 2 miliony Kč oproti roku 2019. 
Za Sdružení místních samospráv a za 
Svaz měst a obcí jsme již vyzvali vládu 
ke změně rozpočtového určení daní. 
Pokud obce a kraje přijdou o své pení-
ze z rozpočtu, je téměř jisté, že dojde 
k pozastavení investic a rozvoje území 
celé ČR.
Hodilo by se na závěr dodat něco po-
zitivního a mne nenapadá nic jiného, 
než vám všem popřát krásný, barevný 
podzim a brát věci s humorem. 

Jaroslav Huňat
starosta

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

Krásný den babího léta, brzkého pod-
zimu, mlhavých rán a časného stmívá-
ní vám všem!
Ani nevíte, jak ráda bych napsala pár 
pozitivních řádků věnovaných uplynu-
lému kulturnímu dění v naší obci. Žel 
článek by byl asi tím pádem prázdný. 
Zkusím tedy alespoň trochu a s nadějí 
pár slov sepsat…
Tradičně v létě necháváme v obci pro-
stor především aktivní činnosti hasi-
čů, kteří pořádali několikery závody 
přístupné nejen pro členy hasičských 
sborů, ale i pro široké obecenstvo. 

My, coby kulturní komise, si dáváme 
tedy pauzu, kterou věnujeme kromě 
jiného přípravám na podzimní rado-
vánky, které letos vycházejí na 19. září. 
Doufáme, že program, který zahrnuje 
tradiční cestu „Pohádkovým lesem“ 
i „Posvícenské odpoledne“ s živou mu-
zikou, proběhne a že s ohledem na to, 
že se koná ve venkovních prostorách, 
naláká spoustu lidí těšících se na zá-
žitky a zábavu, aniž by museli mít „za-
rouškováno“.
Kvůli protivnosti jménem COVID-19 
jsme se rozhodli zrušit letošní pod-
zimní zájezd do jednoho z pražských 
divadel a přesunout jej na jaro příští-
ho roku. V  plánu máme činohru, jak 
bylo avizováno už loni, kdy jsme na 
programu měli muzikál „Mefisto“. Na 
přesnější informace si musíme ještě 
počkat, ale doufám, že v přespříštím 
Zpravodaji už bude viset i plakátek. 
Výhledově nás tedy snad čeká až pro-
sincový program, kdy už tradičně po-
řádáme „Mikulášskou sobotu“ a hned 
v neděli rozsvěcíme vánoční strome-
ček u obecního úřadu. Pokud se za-
daří, čeká Dubeňáky malé překvapení 
v rámci betlému a já věřím, že to naši 
spoluobčané ocení. 
Netroufám si tvrdit, kam až dál může-
me s našimi plány jít, jak moc dopředu 
můžeme či nemůžeme cokoliv organi-
zovat a chystat, protože aktuálně se vše 
mění hodinu od hodiny. Přesto doufá-
me, že se dílo zadaří a my se sejdeme 
pohromadě, bez obav, bez stresu, bez 
paniky. Tak si držme pěsti, ať ta hyste-
rie zvaná Koronavirus brzy přejde.
Hodně zdraví a pohody vám všem přeje

 Renáta Derdová 

Přemýšlím jak shrnout uběhlý čtvrt 
roku. Dění v obci bylo poznamenáno 
jarním nouzovým stavem zapříčině-
ným nemocí COVID-19. Bylo plné roz-
hodování o kulturních akcích, o po-
kračování projektů obce a o krácení 
financí v obecním rozpočtu.
Nejdříve začnu kulturou a sportem. 
Nekonaly se tradiční akce jako pouť, 
fotbal ženatých se svobodnými, trak-
toriáda ani dětský den. Jako příjem-
ný kulturní zážitek jsme připravovali 
divadelní představení spolku Erben 
z Miletína, které jsme museli nakonec 
také zrušit. Sportovní a kulturní dění 
v obci bylo oživeno až letními akce-
mi Sboru dobrovolných hasičů, jako 
byl Dubenecký pohár a první kola Vý-
chodočeské a Jizerské hasičské ligy. 
Musím kvitovat osobní návštěvu hejt-
mana Královéhradeckého kraje, pana 
Jiřího  Štěpána, a krajského starosty 
sdružení hasičů Královéhradeckého 
kraje Jiřího Orsága, kteří se účastnili 
zahájení hasičských soutěží. Je vidět, 
že kraji na dobrovolných hasičích zále-
ží a konečně bylo pochopeno, že sport 
na venkově není jen fotbal a hokej. 

Co se týče provozu obce, vzhledem 
k  deštivému počasí bylo letos nutné 
sekat trávu více než v předchozím roce. 
Deštivých dnů, na rozdíl od „suchého“ 
roku 2019, přibylo a posečené plochy 
rychle dorůstaly novou travou. Obci 
rovněž přibylo cca 1,7 hektaru ploch 
protierozních a protipovodňových 
opatření, jako je poldr Jedlina a  zasa-
kovací pásy a biokoridory. Problém je, 
že státní rozpočet na zvýšení těchto 
nákladů u obcí po proběhlých pozem-
kových úpravách nepamatuje. Obce 
tak musí finanční prostředky na údrž-
bu těchto zařízení najít ve svém roz-
počtu v jiných kapitolách. Obce nejsou 
zemědělskými podnikateli, aby mohly 
na údržbu těchto ploch čerpat dotace. 
Řešením by byla možnost zvýšit daň 
z nemovitostí pro ornou půdu, trvalý 
travní porost a lesní pozemky. Bohu-
žel i toto řešení je zemědělskou lobby 
omezené výjimkou v zákoně a  stano-
vením ceny vyhláškou. Ta bohužel ne-
reflektuje stav území a zvýšené nákla-
dy obce na údržbu ploch, které právě 
kvůli intenzivnímu zemědělství vznikly.
Pokud je řeč o dešti a vodě, tak mě-
řením na našich srážkoměrných sta-
nicích bylo zjištěno, že oproti srážko-
vému úhrnu 596 mm/m2, měřeným 

Kultura v obci

Slovo starosty

OTEVÍRACÍ DOBA
po: 6:30–16:30         út: 6:30–14:00
st–pá: 6:30–16:30    so: 7:00–10:00
 

Možnost platby kartou
včetně služby cash back
(možnost vybírat peníze).
 

DOVOZ POTRAVIN
Objednávka na tel. č.:
+420 608 976 547

Inzerce

Inzerce

od počátku roku do konce srpna 
2019, napršelo „jen“ o 50 mm/m2 
více za stejné období roku 2020, tedy  
646 mm/m2. I když nám pocitově při-
padá, že je stále vlhko, tak se jedná 
pouze o povrchovou vrstvu půdy. Zá-
soby spodní vody se doplňují v řádu 
měsíců a let a takto mírně zvýšený 
srážkový úhrn k doplnění spodních 
vod rozhodně nestačí. Problémem 
je i absence sněhové pokrývky, která 
pomalým odtáváním zásobuje zdroje 
spodní vody. Prozatím není důvod se 
znepokojovat, zdroj veřejného vodo-
vodu v Dubenci je velmi vydatný, če-
muž významně napomáhá i poloha 
vrtu v nižší části hydrogeologického 
rajonu Hořicko-Miletínská křída.
Kromě sečení trávy se zaměstnanci 
údržby obce zabývali opravami cest 
a nájezdů, ve kterých chceme pokračo-
vat i v září a říjnu, stejně jako údržbou 
různých obecních zařízení a průběž-
ným úklidem obce, zvlášť ve sběrných 
místech. Je pro mne někdy nepocho-
pitelné, jaký svinčík po sobě umí ob-
čané zanechat. Kromě nerozřezaných 
papírových krabic, autoskel a různých 
plastových boxů a stavebního polysty-
rénu jsme museli uklízet i rozlitý vyjetý 
motorový olej v nezavíčkovaném ka-
nystru.
Co se projektů obce týče, v září pro-
běhne montáž workoutového hřiš-
tě v zahradě základní školy. Jedná se 
o  soustavu venkovních hrazd, žebřin 
a  laviček pro sportovní vyžití nejen 
žáků základní školy. Dále jsou v běhu 
projekční práce na III. etapě chodní-
ků od základní školy ke zdravotnímu 
středisku. Opět se pokusíme požádat 
o dotaci z programu Bezpečnost Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury. 
Pokračujeme i s přípravou parcel pro 
výstavbu rodinných domů v rozvojové 
zóně za obecním úřadem. Již je odsou-
hlasen geometrický plán pro rozdělení 
pozemků. Obec nyní připravuje smlou-
vy o smlouvách budoucích mezi vlast-
níky pozemků pod komunikacemi. 
Byla dokončena projekční příprava na 
přestavbu ordinace praktického léka-
ře, jedná se o zajištění bezbariérového 
přístupu v celém přízemí budovy čp. 
208, výstavbu nového bezbariérového 
WC, snížení stropů a výměny oken. 
Obec musela upustit od stavby čtyř 
bytových jednotek v podkroví budo-
vy pošty v čp. 2. O dotaci na stavbu 
obec žádala v únoru 2020, v březnu 
bylo obci doručeno rozhodnutí o ne-
přidělení dotace. Upustili jsme tedy 
od rychlého zpracování projektové 
dokumentace pro získání stavebního 
povolení s tím, že žádost o dotaci po-
dáme v roce 2021. U tohoto projektu 
ovšem došlo ke komplikaci, kterou 
jsem si pracovně nazval dar-nedar. 
Po schválení rozpočtového schodku 
státního rozpočtu 500 mld. Kč nám 
v polovině července do datové schrán-
ky přišel dopis z Ministerstva financí. 
Bylo zde napsáno, že došlo k doplnění 
dotačního programu výstavby a obec 
Dubenec, po splnění všech podmínek, 
získává dotaci na výstavbu bytových 
jednotek ve výši 7,7 mil. Kč. Bohužel, 

Čestná stráž u krajského praporu
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ROŽNOV

Obecní úřad Rožnov
Starosta: Zbyněk Procházka
Adresa: 
Rožnov 72, 551 01 Jaroměř
Telefon: +420 491 816 771
E-mail: obec@obecroznov.cz
www.obecroznov.cz

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

21. 11. 2020 / před obecním úřadem
Rozsvícení vánočního stromu
Setkání u příležitosti rozsvícení vá-
nočního stromu v obci: kulturní vy-
stoupení, malé občerstvení pro za-
hřátí, rozsvícení stromu.

9. 1. 2021 / místní sokolovna
Myslivecký ples
Pořádá Myslivecké sdružení Dolina 
Rožnov – Hustířany. K tanci hraje 
skupina Dynamic (Opočno).

5. 2. 2021 / místní sokolovna
Hasičský ples
Pořádá Sbor Dobrovolných Hasi-
čů Rožnov. K tanci hraje skupina 
X-Band.

7. 3. 2021 / místní sokolovna
Dětský karneval
Pořádá Sbor Dobrovolných Hasičů 
Rožnov. Různé hry a zábava pro děti, 
drobná odměna za účast.

Aktuální přehled sportovních a kul-
turních akcí konaných v obci Rožnov 
včetně podrobnějších informací na-
leznete na našich webových strán-
kách
https://www.obecroznov.cz/volny-cas/
kalendar-akci .

Kalendář  
akcí v obci

Provedené opravy a údržbové prá-
ce v obci v roce 2020
Byla provedena pravidelná periodic-
ká údržba – restaurátorský zásah (čiš-
tění, konzervace) čtyř pískovcových 
objektů v obcích Rožnov a Neznášov. 
Práce byly provedeny odborným re-
staurátorem.
Od firmy VODA CZ bylo pronajato od-
vodňovacího zařízení na odvodnění 
kalů z obecní ČOV. Použitím nabíze-
ného odvodňovacího zařízení dojde 
k  podstatnému snížení objemů kalů 
určených k odvozu a likvidaci. Smlou-
va je uzavřena na období 5 let.
Firma VODA CZ provedla i rozsáhlou 
údržbu na ČOV, konkrétně vyčištění 
aktivační nádrže s výměnou aerač-
ních membrán se současným vyčiště-
ním denitrifikační nádrže. Na ČOV je 
každý den vyčištěno až 50 m3 splaš-
kových vod.
Na obecním pohostinstvím byla do-
končena úplná výměna nevyhovující 
střešní krytiny. 

Investice
Zastupitelstvo obce kladně rozhod-
lo, po řádném výběrovém řízení, o 

Po jarní pauze v oblasti sportovních 
a kulturních akcí v obci, způsobené 
opatřeními proti šíření onemocnění 
COVID-19, a po následném postup-
ném uvolňování opatření bylo opět 
možné uskutečnit další již tradiční 
akce, pravidelně konané v naší obci. 

Hasičská soutěž
Jednou z prvních akcí nejen v naší 
obci, ale i v oblasti požárního sportu 
v našem okrese, byla tradiční soutěž 
„O pohár obce Rožnov“ v požárním 
útoku. Letos jsme však z důvodů ne-
jistoty v době plánování soutěže vy-
nechali štafety pro kategorie dětských 
kolektivů a  připravili o něco chudší 
občerstvení (co se týče výběru).
Účast byla na soutěži o mnoho větší, 
než jsme čekali, a stala se tak s po-
čtem 21 družstev mužů, 10 družstev 
žen a 31 družstev v kategoriích dět-
ských kolektivů rekordní za celou 
historii této soutěže (od roku 1989). 
Nejen díky disciplinovanosti všech 
týmů, které se včas dostavily na 
start dle startovní listiny, ale přede-
vším také díky celému organizační-
mu týmu se podařilo soutěž zahájit 
v plánovaném čase, tedy v 10 hodin 
dopoledne, a  ukončit ji zhruba oko-
lo 18. hodiny večer. Více informací 
o soutěži, včetně výsledků a fotogra-
fií, naleznete na webových stránkách: 
www.sdhroznov.cz.

Informace z Obecního úřadu Rožnov

Proběhlé akce v obci

nákupu příslušenství ke komunál-
nímu traktoru Kubota L 2501. Jedná 
se o příkopové rameno na sečení ne-
dostupných ploch a zametací kartáč 
na údržbu komunikací. Uvedené pří-
slušenství bude dodáno na podzim 
2020.
Bylo zadáno vypracování jednoduché-
ho variantního návrhu na výstavbu 
uvažovaného nového chodníku v Ne-
znášově, v úseku od bytovky čp. 4 až 
k obecnímu pohostinství. Důvodem je 
stále narůstající provoz vozidel na této 
krajské komunikaci 3. třídy.
Do konce roku by měla být dokonče-
na projektová dokumentace na re-
konstrukci střechy sokolovny včetně 
podání žádosti o stavební povolení. 
Skutečný termín rekonstrukce stře-
chy bude patrně záviset na možnosti 
získání dotace.

Upozornění na omezení v dopravě
Od 17. září do 17. listopadu 2020 
bude úplně uzavřena silnice Rožnov – 
Semonice. Úprava jízdních řádů auto-
busových linek nebyla k datu předání 
podkladů pro Zpravodaj zveřejněna. 
Jedná se o plánované omezení a uza-

Tímto bych tedy chtěl poděkovat všem, 
kteří se na této akci jakýmkoliv způso-
bem podíleli, a všechny pozvat na další 
ročník této soutěže, snad již bez ome-
zení a opět v původním formátu. 

Dětské sportovní odpoledne
Stejně jako v předchozích letech, i  le-
tos uspořádal počátkem září Sbor 
dobrovolných hasičů Rožnov Dětské 
sportovní odpoledne. Letos tato akce 
proběhla na místním hřišti za sokolov-
nou hned první neděli v září, a to za 
krásného, téměř letního počasí. Pro 
třicítku dětí z obce i okolí byl připraven 
bohatý sportovní a soutěžní program 
a rovněž i drobné odměny za jejich vý-
kony. O doprovodný program se po-
staral p. Radek Zapletal z SDH Velký 
Vřešťov, který měl připravenou ukáz-
ku přenosných hasících přístrojů. Po 
přednesení informací o typech a pou-
žití přístrojů si mohly děti i jejich rodiče 
vyzkoušet použití vodních hasících pří-
strojů. Za asistence svého syna a dvou 
členů místní jednotky pak předvedl 
hašení hořících kapalin a  dřeva při 
použití různých typů přístrojů a hasící 
deky. Na závěr sportovního odpoled-
ne byla pro děti připravena projížďka 
hasičským autem a  terénním užitko-
vým vozidlem „Gator“ od společnosti 
John Deere.

Filip Andrejs, 2. místostarosta obce
Foto: Jaroslav Kodeš

vírka na komunikaci III/2858 v úseku 
dotčeném výstavbou dálnice D11. 

Další informace
Dle aktuálního zjištění je již ukončeno 
stavební řízení na akci Rekonstrukce 
rozvodů NN v Rožnově, kterou firma 
ČEZ Distribuce opět odložila a nyní 
ji má v plánu na rok 2021. Pro obec 
to znamená vybudovat úplně nové 
veřejné osvětlení. Předpokládaný 
celkový rozpočet na výstavbu nové-
ho veřejného osvětlení v Rožnově, 
pouze v  části obce Rožnov, činí cca 
4,5 mil. Kč. Obec je na stavbu nového 
veřejného osvětlení připravena, sta-
vební řízení je již ukončeno, dokonce 
již obec obdržela dotaci z Královéhra-
deckého kraje z Programu obnovy 
venkova ve výši 1.050.000 Kč. 
Opětovně upozorňujeme, že stále 
přetrvává neukázněnost občanů při 
ukládání a dělení biologického odpa-
du na obecní skládce. Zastupitelstvo 
na svém posledním zasedání jednalo 
i o možnosti kamerového monitoro-
vání skládky, pokud se situace ne-
zlepší. 

Zbyněk Procházka 
starosta obce

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

Léto uteklo jako voda, ale přesto do-
volte zmínku o prázdninovém progra-
mu v Habřině. 
V sobotu 11. července se ve spoluprá-
ci s SDH uskutečnil závod malých cyk-
listů CYKLOORIENŤÁK 2020. Na start 
vyrazilo 32 dětí v doprovodu rodičů 
a přátel a společně projeli 9km trasu 
po cestách v okolí Habřiny. Cestou 
děti plnily jednoduché úkoly na pra-
videlných kontrolách. Odměna v cíli 
byla jistá. Ani nejmenší nebyli o závod 
ochuzeni, zúčastnilo se 10 soutěžících 
na odstrkovadlech na připravené malé 
trase. Závěr krásného a sportovně la-
děného dne si pak všichni společně 
užili u grilovaného prasátka.
Jako rozloučení s prázdninami pro-
běhlo v sobotu 29. srpna tradiční ha-
břinské filmové odpoledne, kde diváci 
zhlédli detektivní příběh z dílny Walta 
Disneye Artemis Fowl a večer se poba-
vili u české komedie Případ mrtvého 
nebožtíka.
Podzim a zima je plná dalších pláno-
vaných akcí, sledujte však prosím prů-
běžně informace na www.habrina.cz 
ohledně jejich konání, zda s ohledem 
na epidemiologickou situaci nebudou 
odloženy, nebo zrušeny. 

Martina Venclová

Stalo se již tradicí, že se druhou zářijo-
vou sobotu potkáváme u nás v Habřině 
na pohárové soutěži. Ani letos tomu 
nebylo jinak. V důsledku „nouzového 
stavu“ bylo v první polovině roku konání 
soutěží značně omezeno, což se dotklo 
hlavně postupových kol soutěží. Aby-
chom alespoň částečně tuto mezeru za-
plnili, vytvořili jsme ve spolupráci s Kraj-
ským sdružením Královéhradeckého 
kraje postupovou soutěž „Přeborník 
v požárním útoku Královéhradeckého 
kraje“. Soutěž byla vytvořena jako po-
stupová, základním kolem bylo utkání 
o „Přeborníka okresu“. Ve spolupráci 
s  okresním sdružením Hradec Králo-
vé jsme soutěž „Přeborník v požárním 
útoku okresu Hradec Králové“ uspo-
řádali právě při konání naší pohárové 
soutěže. Soutěžící tak měli jedinečnou 
možnost vyzkoušet si nové moderní 
stroje Rosenbauer „FOX 4“, které jsou 
ve vlastnictví krajského sdružení. Dosta-
lo je jako dar od hejtmana Královéhra-
deckého kraje – Jiřího Štěpána. Soutěž 
se tím stala zároveň i netradiční, všichni 
závodníci, zejména strojníci, stáli před 
úplně novým strojem, se kterým neměli 
žádnou zkušenost. Zaškolení probíha-
lo přímo před startem. O to byla i celá 
soutěž o  hodně zajímavější a napína-
vější. Soutěži velel Václav Bouz, hlavním 
rozhodčím byl mjr. Bc. Pavel Marshal, 
rádi jsme přivítali i starostu okresního 
sdružení Hradec Králové – Ing. Vladimí-
ra Vondrušku. Soutěže o „přeborníka 
okresu“ se zúčastnila celkem 2 družstva 
mužů a 1 družstvo žen. V krajském kole 
budou okres HK reprezentovat za muže 
SDH Holohlavy, které se stalo přeborní-
kem v  požárním útoku okresu Hradec 
Králové, a SDH Libřice, za ženy SDH Li-
břice. Naší pohárové soutěže se zúčast-
nilo celkem 9 družstev mužů, 2 družstva 
žen, 5 kolektivů mladých hasičů – 1 „pří-
pravka“, 2 „mladší“ a 2 „starší“. Vítězem 
se stalo družstvo mužů z Jaroměře s ča-
sem 32,57 s, v kategorii žen zvítězilo SDH 
Libřice s časem 51,66 s. V kategorii MH 
mladší to byl kolektiv SDH Dubenec „A“ 
s časem 20,62 s, ve starších pak kolektiv 
SDH Dubenec s časem 18,55 s a v ka-
tegorii těch nejmenších to nebyl nikdo 
jiný než Dubenec. Vítězům patří ještě 
jednou velká gratulace a postupujícím 
družstvům přejeme hodně úspěchů 
v krajském kole.

Ing. Dagmar Bittnerová 
SDH Habřina

Před pár dny proběhl již 9. ročník moto 
závodu Splašené trubky Habřina 2020. 
Opět jsme měli skvělé počasí, které je 
tak důležité na této akci. Přijelo napříč 
všemi kategoriemi přes 120 jezdců, což 

9. 10. 2020 
Noc s Andersenem – ODLOŽENO

31. 10. 2020
Podzimní tvoření s promítáním

14. 11. 2020
Svatomartinské hody

28. 11. 2020
Rozsvícení betléma

6. 12. 2020
Mikulášská zábava pro děti

13. 12. 2020
Adventní koncert na Chloumku

Novinky v obci

Soutěž v po-
žárním sportu 

Splašené trubky 2020

Kalendář akcí

je maximální počet, který jde organi-
začně zvládnout. Na letošním ročníku 
bylo i velké zastoupení sidecar. Přijeli 
se k nám svézt i mistři Evropy – otec 
a syn Humlovi – a také mistr republiky 
Roman Sedláček. Jejich účast byla pro 
nás velkou ctí. Letos bylo i velké za-
stoupení kategorie minibike, kde jelo 
30 jezdců. A to jim hrozilo vyřazení, 
neb jeli v předešlých ročnících pouze 
4 jezdci! Vše proběhlo bez zásahu lé-
kaře a ve velké pohodě. Na závěr chci 
poděkovat všem organizátorům, tra-
ťovým komisařům, všem kolem občer-
stvení a paní vedoucí v naší hospůdce 
za skvělou práci a trpělivost. Věřte, že 
tento den je pro ně dlouhý a velice ná-
ročný. MOC DÍKY.

Radovan Šutriepka
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Akce na koupališti dopadly ke spokoje-
nosti všech: bylo zajištěno občerstvení 
kiosku pro návštěvníky a  ubytované 
v  areálu, proběhly akce pro důchod-
ce, ale i mladší generaci. Návštěvníky 
neodradil ani špatný přístup do areálu 
po rozkopané komunikaci. Těšíme se, 
že před koncem roku už budeme jez-
dit po nové silnici.
Již 5. ročník hasičské soutěže o pohár 
starostky dne 17. srpna 2020 proběhl 
za krásného počasí, v dobré náladě, 
v hojném obsazení soutěžících a s do-
statečným občerstvením pro všechny 
návštěvníky. Akce byla večer zakonče-
na menší hudební produkcí k posle-
chu i tanci.

Sraz fanoušků vozů škoda se uskuteč-
nil v areálu kempu letos 2x a výtěžek 
byl věnován Městské nemocnici ve 
Dvoře Králové n. L.

V části obce Lhotka je dokončena re-
konstrukce hasičské zbrojnice, která 
je částečně finančně podpořena z Pro-
gramu obnovy venkova Královéhra-
deckého kraje.

Na hřbitově v Lanžově se opravuje 
centrální kříž, jehož horní část je ho-
tová, chybí kamenná část, která bude 
dokončena v průběhu měsíce září.

Alena Skořepová
starostka

Dne 31. sprna 2020 byla předčasně 
ukončena letošní sezona v areálu kou-
paliště z důvodu odstranění starých 
chatek, které budou během října vy-
měněny za nové.
Dne 1. září. zastupitelstvo obce Lanžov 
schválilo nový Územní plán obce Lan-
žov.
Dne 14. září. bude zahájena rekon-
strukce střechy na čp. 3, která by měla 
být dokončena do konce října.

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

Malá obec  
s velkými plány
Letos na jaře cestovní ruch přestal 
existovat, proto jsme Kuksu vyhlíželi 
těžké časy. Díky cílenému marketingu, 
novým službám a kvalitní péči o turis-
ty jsme ale výpadek dohnali a v létě 
Kuks praskal ve švech. Jarní klid nám 
pomohl zaměřit se na dlouhodobé 
vize a připravit nový zásobník projek-
tů obnovy areálu. I  malá obec totiž 
může mít velké sny.
Na jaře cestovní ruch, jak jsme ho zna-
li, v podstatě ze dne na den přestal 
v celé zemi existovat. A to je pro mís-
to bytostně spjaté s turismem velmi 
špatná zpráva. Velmi jsme se obáva-
li letošní sezóny a toho, jak se s vel-
kým propadem návštěvnosti vyrovnají 
místní podnikatelé, poskytovatelé slu-
žeb a samozřejmě i naše obec. 
Proto destinační společnost Revitali-
zace KUKS, kterou obec spolu s krajem 
založila, připravila cílené marketin-
gové kampaně na podporu návštěv-
nosti, uvedla nové služby pro turisty 
a  snažila se udržet vysokou kvalitu 
péče o turistu. 
Velkou radost máme z výsledků srp-
nového mystery shoppingu pořáda-
ného každoročně agenturou Czech-
Tourism – inspektor vystupující jako 
fiktivní zákazník ohodnotil místní turi-

LUŽANY

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

Úřední hodiny
St 18:30–19:30 h

V sobotu 15. srpna 2020 proběhl v obecním domě turnaj ve stolním tenise. Zú-
častnilo se ho 16 sportovců, 4 děti a 12 dospělých. Pro vítěze z řad dospělých 
byla připravena cena v podobě poháru a láhve vína, též pro děti byla připravena 
malá odměna: všechny mohly ochutnat skvělou domácí cukrovou vatu, kterou 
připravila paní Vozandychová. Organizátorům bych touto cestou chtěla poděko-
vat za nápad i zajištění akce.

Letošní letní počasí se zase vrátilo 
k našemu středoevropskému normá-
lu. Někteří očekávali zase více sluníč-
ka jako v minulých letech a některým 
naopak vyhovovalo, že nemuseli tak 
často zalévat. Příroda kolem nás hrá-
la všemi odstíny zelené a tráva buj-
ně rostla. Proto děkuji všem, kteří se 
dobrovolně starají o kousky obecních 
pozemků okolo svých domovů. Sečou, 
stříhají, zametají a snaží se, aby naše 
obec byla upravená.

Do konce roku máme ještě připrave-
no několik již tradičních kulturních 
akcí, na které bychom vás rádi po-
zvali. První akcí bude Svatomartinské 
posezení, vzápětí bude následovat 
Vánoční tvoření a Mikulášská nadíl-
ka spojená s rozsvícením Vánočního 
stromu. Datum a čas všech pláno-
vaných akcí se dozvíte s předstihem 
z letáků. 

Prázdninová sportovní akce

Rozmary počasí
Připravované 
kulturní  
akce v obci

stické informační centrum a udělil ne-
uvěřitelných 100 % bodů.
O prázdninových víkendech společnost 
navíc organizovala Jarmarky v Kuksu – 
letní festival trhů s pečlivě vybraným sor-
timentem zaměřených na různá témata 
(labužnický, voňavý, hravý, tradiční). 
Jarmarky byly od počátku záměrně plá-
nované jako zpestření návštěvy v po-
době malé akce kvůli obavě lidí z davů 
a možné nákazy. Na akci se nevybíralo 
vstupné, byla zdarma. Jarmarky probí-
haly celé léto (aby se o Kuksu neustále 
mluvilo), ale měnilo se jejich tématic-
ké zaměření (aby se neokoukaly a za-
ujaly pokaždé jinou cílovou skupinu). 
A  byl to úspěch: jarmarky prošlo za 
léto přes 20 tisíc návštěvníků. Proka-
zatelně zvýšily celkovou návštěvnost 
areálu a přinesly peníze po pokladny 
hospitálu, místních podnikatelů a díky 
parkovnému i do obecního rozpočtu.
Díky tomu všemu dosavadní čísla ná-
vštěvnosti zatím nevěstí katastrofu. 
Ba naopak, jarní „cestovatelský půst” 
si všichni vynahradili během léta, kdy 
Kuks praskal ve švech. Oproti loňské-
mu roku přijelo o prázdninách dokon-
ce o čtvrtinu více návštěvníků. Téměř 
se podařilo dohnat jarní výpadek a my 
jsme aktuálně na 90 % loňského roku. 
Otazníkem ale zůstává osud dalších 
velkých akcí jako jsou Svatohubertské 
slavnosti a vánočních trhy.
Pandemie nám dopřála i dost času na 
zpracování dlouhodobého výhledu 
rozvoje obce. Máme tak připravený 
zásobník projektů na nová programo-
vací období. 
Rádi bychom vytvořili nové vycházkové 
trasy v okolí Kuksu a obnovili kapli sv. 
Anny nad léčivým pramenem, opravili 
naši nejvýznamnější národní kulturní 
památku – monumentální kaskádové 
schodiště, doplnili mobiliář a vybudova-
li veřejné osvětlení, které více zapadne 
do památkové zóny. Připraven je i plán 
„chytrých” parkovišť, celková revitali-
zace hlavního vstupu do obce včetně 
místního brownfieldu nebo revitalizace 
zámecké kolonády. Čeká nás i prodlou-
žení Labské stezky a zůstáváme aktivní 
i v záchraně Braunova Betléma. 
Plány do budoucna máme stále velké, 
protože věříme, že i malá obec může 
mít velké sny. A Kuksu se sny často 
mění ve skutečnost.

Filip Košťál

BIO POTRAVINY
ČERSTVÉ – CHLAZENÉ – MRAŽENÉ  – TRVANLIVÉ 

BIO - VEGAN – VEGETARIAN – RAW – SUPER POTRAVINY – FAIR TRADE

BEZLEPKOVÉ / BEZLAKTOZOVÉ / NÍZKOBÍLKOVINNÉ POTRAVINY / LOW CARB

MLÉČNÉ VÝROBKY, MASO, RYBY, UZENINY, NÁPOJE, KÁVA, ČOKOLÁDA, ČAJ

OVOCE – ZELENINA, PEČIVO, FARMÁŘSKÉ VÝROBKY, ZDRAVÁ VÝŽIVA

B I O  Z M R Z L I N A – B I O  P I Z Z A – B I O  B U R G E R Y – B I O  N E A L K O  N Á P O J E

EKODROGERIE – BIO/VEGAN KOSMETIKA
EKO / BIO – HYGIENA, DOMÁCNOST, HRAČKY, MÝDLA

PÉČE O ZUBY, TĚLO, VLASY, VITAMÍNY, DOPLŇKY STRAVY

KAPKY A TINKTURY, BYLINKY, LITERATURA, TEXTIL

BIO MARKET

www.bioforyou.cz

Otevírací doba:
Po – Pá

8:00 – 17:00 hodin 
So

9:00 – 11:00 hodin
Tel.:+420 601 653 654 

Navštivte naši prodejnu naproti Gymnáziu: náměstí Odboje 1843, Dvůr Králové nad Labem 

 
Facebook:

bioforyou.cz

Instagram:
@bioforyou.cz

Vše můžete sledovat
na našich profilech:

Nově v nabídce: BIO VÍNA, BEZOBAL

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

Zprávy a aktuality z obce

Dokončené 
investice

Proběhlé akce

Kalendář 
akcí v obci

Omlouváme se všem občanům a ná-
vštěvníkům obce za krkolomný pří-
stup na náves v Lanžově (přístup do 
MŠ a k OÚ) s ohledem na opravu ko-
munikace. Děkujeme za pochopení. 
Opravit se to musí a brzy bude líp.
Nyní se dokončuje část od křižovatky 
z návse v Lanžově směrem k mostu, ka-
nalizace a obruby, do konce září by měl 
být hotový chodník v tomto úseku včet-
ně uložení kabelů na veřejné osvětlení.

26. 9. 2020
oslava 95. výročí SDH Lanžov 

říjen 2020 (přesné datum bude včas 
oznámeno)
Drakiáda

9. 12. 2020
Adventní koncert a tradiční vánoč-
ní výstavka

Inzerce

První zářijovou sobotu se v odpoledních 
hodinách prohnala obcí bouřka dopro-
vázená hustým deštěm a silnými poryvy 
větru. Na to, jak hrozivě vše vypadalo, 
se nakonec vše obešlo bez větších škod. 
Spadlo několik stromů, ulomilo se ně-
kolik větví, ale střechy domů neutrpěly 
vážnější škody. Díky zásahu SDH byly 
již hodinu po skončení bouřky všechny 
cesty v obci zprůjezdněny a rovněž do-
dávka elektrického proudu byla obno-
vena během velmi krátké doby.
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7. 11. 2020 / 14:00 h / sál hostince 
„U Střelce“ / Turnaj ve stolním tenise

28. 11. 2020 / 15:00 h / sál hostince 
„U Střelce“ / Vázání adventních věnců

28. 11. 2020 / 18:00 h / před OÚ
Rozsvěcení vánočního stromku

5. 12. 2020 / 16:00 h / sál hostince 
„U Střelce“ / Mikulášská nadílka

12. 12. 2020 / 14:00 h / sál hostince 
„U Střelce“
Turnaj ve hře „Člověče, nezlob se!“

9. 1. 2021 / 14:00 h / sál hostince „U Střel-
ce“ / Turnaj v elektronických šipkách

Kalendář akcí

Tento způsob léta zdá se nám poně-
kud podivným… Ano, je to léto trochu 
jiné, díky počasí ne tak horké, ale nor-
mální. Konečně je dost vody a člověk si 
nepřipadá jak na dovolené v tropech. 
A samozřejmě do letošního léta za-
sáhla opatření týkající se nákazy koro-
navirem.
Tomu se musela přizpůsobit i naše 
tradiční hasičská soutěž. Vzhledem 
k situaci jsme se letos rozhodli soutěž 
zrušit a místo ní uspořádat Hasičské 
odpoledne, což bylo spojení dětské-
ho dne, který musel být v červnu zru-
šen, a ukázky kompletní techniky SDH 
a JSDH Račice nad Trotinou.
Akce začala 11. července 2020 ve 
14:00 hodin soutěžemi pro děti, které 
si za každou splněnou disciplínu moh-
ly odnést nějakou malou sladkost, 
takže děti se zápalem sportovaly více 
než hodinu. Po ukončení části pro děti 
byla představena kompletní hasičská 
technika místního sboru. Ať už od pří-
věsných požárních stříkaček i více než 
60 let starých, až po předvedení a oko-
mentování aktuální moderní techniky, 
kterou využívají hasiči ke zdolávání 
požárů v dnešní době. Veškerá vysta-
vená technika je plně provozuschopná 
a funkční.
Další na programu byla ukázka tré-
ninku družstva dětí, které pod vede-
ním Magdy Černé a Lenky Maťátkové 
předvedly nejprve útoky se džberovou 
stříkačkou a následně za pomoci druž-
stva žen i požární útok s PS12. Útoky 
probíhaly za vydatného povzbuzování 
všech přítomných. Po družstvu dětí 
nastoupilo družstvo žen pod vedením 
Petry Machkové s ukázkou svého tré-
ninku a dvou cvičných útoků. A aby 
nebyli muži zahanbeni, tak poslední 
útoky patřili jim. Se svým požárním 
útokem se předvedla „stará garda“, 
která předvedla kompletní příjezd na 
místo požáru na přívěsu PS8 taženým 
traktorem. Podívaná to byla pěkná 
a rádi jsme viděli, že i technika, která 
je starší než mnozí členové sboru, fun-
guje stále na jedničku a má své místo 
v ochraně naší obce.

V úvodu minulého čísla našeho zpravo-
daje jste se mohli dočíst o tom, jak po-
skytnout první pomoc, a o použití AED. 
To nás inspirovalo k oživení informací 
pro občany o této činnosti v Račicích 
nad Trotinou.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
v  Račicích nad Trotinou prošla škole-
ními od rekvalifikovaných osob k výu-
ce poskytování první pomoci a v roce 
2015 kurzem BLS/AED od České re-
suscitační rady. V době konání kurzů 
a zahajování intenzivní přípravy jednot-
ky k poskytování první pomoci se i za 
kurzy od ZZS pro dobrovolné jednotky 
muselo platit. Od května 2014 je jed-
notka vybavena AED Lifepak 1000. Po 
pořízení AED jsme začali řešit možnosti 
zapojení do plošného pokrytí kvůli vý-
jezdům právě s AED. Byla to relativně 
nové věc a v této době jsme byli skoro 
jediní krom Horské služby, kdo dispo-
noval defibrilátorem. Ze strany HZS HK 
nám pomohl Vladimír Švába – vedou-
cí operátor, který nám pomáhal s  in-
tegrací do systému, který měl teprve 
vzniknout společně s novým operač-
ním střediskem HZS. 
Postupem času bylo z prostředků SDH 
nakoupeno vybavení a VEA Škoda Octa-
via byla upravena právě pro výjezdy 
spojené s poskytováním první pomoci. 
V tuto chvíli je vozidlo vybaveno velkým 
záchranářským batohem, vakuovými 
dlahami, páteřním vyprošťovacím kor-
zetem, fixačními krčními límci a právě 
AED Lifepak 1000.
Vzhledem k unikátnosti tohoto zařízení 
bylo díky sponzorovi, firmě Helago-CZ, 
v roce 2018 pořízeno druhé AED Life-
pak CR+, které je v tuto chvíli uloženo 
společně se dvěma menšími záchra-
nářskými batohy v novém DA Fiat Du-
cato. Tudíž jsme prakticky na každém 
výjezdu/cvičení/ukázce schopni po-
skytnout kvalifikovanou první pomoc.

Po menší pauze uspořádal TJ Sokol Ra-
čice nad Trotinou 18. července výlet 
na kolech. Po ranní nepřízni se počasí 
nakonec umoudřilo a v 10:30 jsme se 
mohli vydat na cestu. Cílem výletu bylo 
koupaliště na Úpě v Jaroměři. Asi dva-
cetičlenná skupinka cyklistů se vydala 
směrem na Smiřice, kde proběhla první 
zastávka na občerstvení, a poté se po-
kračovalo na cyklostezku směrem na 
Jaroměř. Na koupaliště jsme dorazili ko-

Hasičské odpoledne 2020  
a malé překvapení na závěr

AED a posky-
tování první 
pomoci

Výlet na kolech

Posledním bodem programu byly 
ukázky techniky okolních sborů. Svou 
techniku zde předvedli JSDH Hořině-
ves – CAS Scania, HZSp Čepro Cerekvi-
ce – TA Ford Ranger + přívěs s člunem 
a JSDH Černilov s CAS na podvozku 
Tatra Terno. Všichni zájemci si moh-
li prohlédnout kompletní vybavení 
vozů, podívat se do kabiny a byla jim 
i předvedena funkčnost například 
střešní lafety, stabilního hasicího mo-
nitoru nebo vysokotlakého hašení. 
Tímto mi dovolte poděkovat klukům 
z výše uvedených jednotek za to, že 
si na nás udělali čas a předvedli nám 
svou techniku!
Na závěr předal starosta sboru Jan 
Vytlačil dětem medaile za vzornou 
přípravu a ukázku požárního útoku 
a družstvu žen sošku s útočícími hasiči 
jako památku na hasičské odpoledne 
a poděkování za vzornou reprezentaci 
obce. 
A chybí nám ještě to zmiňované pře-
kvapení. To se týkalo členů výjezdo-
vé jednotky. Velitel Libor Machek jim 
přikázal, aby se kompletně oblékli do 
zásahového oblečení a nechal je na-
stoupit. A poté všem členům JSDH 
slavnostně předal novou zásahovou 
obuv Prabos Demon Fire IV a zásahové 
rukavice Holík Josephine. Pro členy to 
bylo příjemné překvapení, k výměně 
obuvi a rukavic dochází po 10 letech, 
kdy některé rukavice již nevyhovovaly 
normám. Na tuto akci se nám podařilo 
získat po dvou letech práce finance od 
Nadace Agrofert, která nám přispěla 
50 tisíc korun a zbylou částku cca 25 
tisíc korun doplatila obec ze svého 
rozpočtu. Tímto bych chtěl poděkovat 
Nadaci Agrofert za poskytnutí finanč-
ního daru. Bez těchto peněz bychom 
obuv měnili několik let.

Libor Machek
velitel JSDH Račice nad Trotinou

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

Poslední prázdninový víkend proběhl 
v Libotově 11. ročník volejbalového 
turnaje amatérských hráčů. I přesto-
že byl původní květnový termín kvůli 
nastalé situaci zrušen, organizátoři se 
nevzdali a přesunuli turnaj na 29. srp-
na. Maximální kapacita 20 smíšených 
týmů rekreačního volejbalu sice neby-
la nakonec naplněna, ale i tak byli or-
ganizátoři s účastí 16 týmů velmi spo-
kojeni. I letos na všechny hráče čekalo 
výborné maso přímo z udírny v rámci 
startovného a nově jídelní sortiment 
rozšířily domácí hamburgery a vegeta-
riánské menu pro ty, které maso úpl-
ně nelákalo. Vítězem celodenního klá-
ní se nakonec o pouhý jeden bod stal 
tým „Míšimaš“ původem z Račic nad 
Trotinou, který je pravidelným účast-
níkem turnaje. Gratulujeme. 

za organizační tým 
Filip Kraus

V neděli 30. srpna 2020 se ve večerních 
hodinách Libotovem prohnala lokální 
bouřka, která způsobila záplavy hned 
na několika místech v obci. Zasáhnuty 
byly především zahrady a sklepy něko-
lika rodinných domů, ale také dětské 
hřiště a šatny mateřské školy. Příčiny 
těchto povodní a opatření proti nim již 
zastupitelstvo řeší se Státním pozem-
kovým úřadem a zemědělci, kteří hos-
podaří na pozemcích okolo obce. Dě-
kujeme všem, kteří se zúčastnili úklidu 
následků povodní, především členům 
SDH Libotov. 

Na několikátý pokus naše obec uspě-
la s žádostí o dotaci Královéhradecké-
ho kraje na opravu veřejného osvět-
lení, které je již ve značně havarijním 
stavu. Žádali jsme o polovinu z cel-
kového rozpočtu 157.881 Kč, avšak 
výsledná dotační částka je 55.000 Kč, 
což je zhruba třetina rozpočtu. I přes-
to zastupitelstvo rozhodlo, že rekon-
strukce je nutná a nelze čekat, zda by 
podpora kraje byla při další žádosti 
příznivější. 

Filip Kraus
starosta obce

Už od roku 2012 se na úvod letních 
dnů v Libotově potkávají fotbalové 
týmy, aby na zdejším travnatém hři-
šti odehrály tradiční turnaj v malé 
kopané. Před lety zde bylo klání zná-
mé tím, že spolu fotbalisté měřili síly 
na velkém hřišti, nyní je už vše jinak. 
Osmý ročník turnaje, který nese název 
Libotov cup, ovládli potřetí v historii 
hráči obhájci trofeje FC Sylvárov. Ti 
prošli hladce svojí základní skupinou, 
aby pak jak ve semifinále, tak ve finále 
přemohli svého soka až v penaltových 
rozstřelech. Vůbec poprvé se Libotov 
mohl pyšnit účastí dvaceti (!) mužstev, 
což z turnaje udělalo celodenní akci, 
o kterou projevila velký zájem i široká 
veřejnost. Bezmála dvě stovky fotba-
listů se od ranních hodin rvaly o co 
nejlepší umístění a na konci zápolení 
čekaly na všechna mužstva hodnotné 
ceny, sportovní poukazy, na tři nejlepší 
samozřejmě i krásné poháry a medai-
lové sady. Tak jako v předešlých roční-
cích, i letos na fotbalový turnaj navázal 
kulturní program. Zaplněné prostory 
libotovského areálu si vychutnaly Roc-

Libotovský  
volejbalový 
turnaj 

Libotovem  
se prohnaly  
záplavy

Veřejné  
osvětlení  
se dočká  
rekonstrukce

Triumf na fotbalovém Libotov 
cupu obhájil FC Sylvárov

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

kovou noc se třemi hudebními hosty 
a zúčastněným snad ani nevadila prů-
trž mračen, která se nad obcí na Králo-
védvorsku strhla jen několik minut po 
skončení turnaje.
Výsledkový servis – čtvrtfinále: Kous-
ci Laušmanovi – FC Cuba Libre 1:2, 
Dubina FC – Kočovné řeznictví 3:0, 
Zanzibar – FC Štenclové 6:1, RB Chlu-
mec nad Cidlinou 2:3. Semifinále: 
FC  Cuba  Libre – Dubina FC 4:2, Zan-
zibar – FC Sylvárov 0:0, penalty 3:4. 
O 3. místo: Zanzibar – Dubina FC 4:1. 
Finále: FC Sylvárov – FC Cuba Libre 0:0, 
penalty 6:5.
Individuální ocenění – nejlepší hráč: 
Jan Kadlec (FC Cuba Libre). Nejlepší 
brankář: Tomáš Kareš (FC Sylvárov). 
Nejlepší střelci: Jan Řežábek (Dubina 
FC) a František Fejk (FC Sylvárov) – oba 
9 branek.
Vítězové Libotov cupu • 2012 Kousci 
Laušmanovi • 2014 FC Sylvárov • 2015 
FC Lipový kvítek Miletín • 2016 Kousci 
Laušmanovi • 2017 Kousci Laušmano-
vi • 2018 Brazilci z vesnice • 2019 FC 
Sylvárov • 2020 FC Sylvárov.

Tomáš Otradovský

lem poledne, takže akorát v čase obě-
da. Někteří si dali místní specialitu, kte-
rou jsou vlastnoručně chycení pečení 
pstruzi. Všechny děti dostaly za dojezd 
na koupaliště zmrzlinu a nakonec došlo 
i na koupání. Cestou zpět jsme si ještě 
udělali zastávku v Černožicích a  vyda-
řený den jsme zakončili grilováním na 
zahrádce za hospodou v Račicích.

Milan Slovák
starosta
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V minulých dnech byly na autobuso-
vou ,,točnu“ ve Velichovkách instalová-
ny nové sluneční hodiny. V dohledné 
době bude provedena rovněž i terénní 
úprava okolo těchto slunečních hodin 
(chodník atd.).
Jak sám výrobce uvádí na svém webu, 
sluneční hodiny zobrazují „pravý slu-
neční čas,“ který je vlastně jediným pří-
rodním ztvárněním časoměrné aktivi-
ty člověka, se kterým se můžete běžně 
setkat. Ostatní měřené časy, např. 
„středoevropský“ nebo „letní,“ jsou 
časy umělé, vytvořené a upravené lid-
mi tak, aby mohly sloužit praktickému 
používání pro všechny obyvatele v ši-
rokém časovém pásmu. Jinými slovy - 
jedná se o jakési sjednocení času na 
velké zeměpisné rozloze.
Pravý sluneční čas u našich hodin je 
shodný s časem, který známe u nás 
jako „středoevropský“. Sluneční ho-
diny mohou vykazovat drobné, přiro-
zené odchylky, v době „letního času“ 
to činí celou jednu hodinu od času na 
našich hodinkách. Velichovské sluneč-
ní hodiny jsou z pískovce nedalekého 
lomu ve Vyhnánově (Kohoutov na Krá-
lovédvorsku), který patří mezi kámen 
nejvyšší kvality na českém trhu. Odtud 
pochází i pískovec pro sochu „Koruny 
sv. Anežky České,“ která byla předaná 
jako dar Vatikánu v loňském roce. 

Jiří Lebedinský
starosta obce

V naší obci vyrostla nová naučná stez-
ka. Jedná se o naučnou stezku do 
historie významných míst naší obce. 
U  Obecního úřadu ve Velichovkách 
najdete hlavní informační tabuli s po-
pisem všech 16 míst, která tuto nauč-
nou stezku tvoří, a rovněž její souhrn-
nou mapu. Po obci je pak rozmístěno 
v daných místech 16 jednotlivých dře-
věných podstavců, na kterých nalez-
nete fotografie těchto míst, mnohdy 
přes 100 let starých, s příslušným ko-
mentářem. Tato naučná stezka je fi-
nancována z dotace na „Lázeňství“ od 
krajského úřadu. 
Obdobná stezka vyroste v nejbližších 
dnech i v obci Hustířany. Věříme, že se 
vám tato stezka bude líbit a že bude 
dalším zpestřením a zajímavou no-
vinkou pro naše občany i návštěvníky 
obce.

Jiří Lebedinský
starosta obce

I když opatření přijatá na jaře v sou-
vislosti s COVID-19 omezila činnost 
ZO ČZS Velichovky, nezůstali jsme úpl-
ně nečinní. Snažili jsme se přispět ke 
zkrášlení naší obce. Vzali jsme si pod 
patronát prostor bývalé autobusové 
zastávky v ulici Jaroměřská. Zde jsme 
osázeli tři betonové mísy letničkami 
a trvalkami a o tyto pravidelně peču-
jeme. Do budoucna přislíbilo vedení 
obce zbudovat zde orientační plán 
Velichovek, jehož součástí by byla i in-
formační nástěnka naší ZO. Rovněž 
jsme osázeli muškáty mísu u pamětní 
desky v ulici Dlážděná. Touto cestou 
bych chtěl poděkovat paní Třeštíkové 
za pravidelnou údržbu a ošetřování 
těchto květinových zákoutí.
Dne 15. srpna jsme vyrazili na výlet 
do oblasti severozápadního pomezí 
Vysočiny. Zde jsme nejdříve navštívili 
státní zámek Žleby. Všichni byli unese-
ni a překvapeni krásou, zachovalostí 
a  malebností tohoto zámku skrytého 
v ústraní větších sídel. Další zastávkou 
byla národní kulturní památka sklář-
ská huť Jakub v Tasicích. Tuto proslavil 
zejména televizní seriál Synové a dce-
ry Jakuba skláře, který se v těchto inte-
riérech částečně natáčel. Zde jsme se 
seznámili s historií a provozem hutě. 
Tato prohlídka byla dovršena praktic-
kou ukázkou výroby foukaného skla. 
Výlet jsme zakončili v národním hřeb-
číně Kladruby nad Labem, který je za-
řazen mezi památky UNESCO. Národní 
hřebčín Kladruby nad Labem předsta-
vuje jeden z nejstarších hřebčínů na 
světě a zároveň domov nejstaršího 
původního českého plemene koní –
koně starokladrubského. Kdo měl zá-
jem, mohl si prohlédnout ještě zdejší 
zámek nebo Kočárovnu s historickými, 
ale i současnými kočáry. Počasí nám 
přálo, škoda jen, že byl menší zájem 
mezi občany Velichovek o tento výlet, 
kdy se nám nepodařilo autobus plně 
obsadit. Do konce roku, pokud nám to 
opatření vlády z hlediska koronaviru 
neznemožní, plánujeme ještě dva vý-
lety.

Ing. Milan Haramija
předseda ZO ČZS Velichovky

Letošní rok měl oddíl TJ Velichovky 
právo pořádat již 43. ročník Lázeňské-
ho poháru v kopané, kam se týmy vrá-
tily po 6 letech. I přes nejasnou situaci, 
zda se turnaj vůbec může uskutečnit, 
pořadatelé chtěli připravit důstojný 
program pro všechny přítomné. Spor-
tovní areál během jara a léta pokračo-
val za tradičně vydatné pomoci obec-
ního úřadu ve stavebních úpravách 
a opravách, na kterých se podíleli jak 
dobrovolníci z řad občanů obce, tak 
členové TJ, za což je potřeba všem po-
děkovat.
Samotný turnaj vyhrály počtvrté za 
sebou Luhačovice, které ve finále po-
razily Lázně Bělohrad. Třetí odjela Že-
leznice, kam se týmy sjedou příští rok 
k dalšímu ročníku, když zdolala čtvrté 
Klimkovice. Pátou příčku obsadily Mše-
né Lázně, které si poradily s Janskými 
Lázněmi. Domácím se turnaj nepovedl. 
Výsledek ovlivnila nepovedená pětimi-
nutovka posledního sobotního zápasu, 
která stála domácí družstvo možnost si 

Naše obec hostila v úterý 8. září 2020 
vzácnou návštěvu. Do Velichovek zaví-
tal pan Milan Hnilička, předseda Národ-
ní sportovní agentury spolu s dalšími 
členy této agentury. Zástupci obce ab-
solvovali se vzácnými hosty návštěvu 
a prohlídku místního starého kluziště, 
kde debatovali o možném řešení a pro-
vedení jeho případné rekonstrukce. 
Hlavním cílem této návštěvy pak byla 
prohlídka kabin v místním areálu TJ Ve-
lichovky „Na Třešňovce“, neboť tato 

Po společných soutěžích, které byly pro 
naše děti uspořádány, jsme se těšili už 
jen na „Tajný výlet“. Dětem byla rozdá-
na šifra s nápovědou, kam vlastně le-
tos pojedeme. Všechny děti mřížkovou 
šifru rozluštily, pak už zbývalo jen z há-
danek určit místo našeho výletu. 
Ve středu 1. července jsme vyrazili do 
Krkonoš na chatu Bouda Jiřinka. Hrá-
ly se hry, skládala se specializace kutil 
(kde děti tvořily maňásky, naučily se 
štípat a řezat dřevo, přišít knoflík, aj.), 
také byla diskotéka. Návštěva Stezky 
korunami stromů se všem líbila, výšla-
py na Černou Horu a Modrokamenné 
vodopády nám tento výlet zpestřily. 
Poslední večer byla na programu ta-
lentová show „Talentshock“, kde si děti 
i vedoucí vymysleli scénky, na vítěze 
pak čekala sladká odměna. Na koupali-
ště ve Dvoře Králové jsme se vydali při 
návratu domů. 
Pro starší děti z Velichovek vedoucí 
připravili ještě přespání v hasičárně 
nazvané „Ukončení sezóny pro naše 
Myši“. V noci proběhl výsadek dětí ne-
daleko elektrárny v Habřině. Děti měly 
po cestě zavázané oči, na místě výsad-
ku dostaly naměřené azimuty, musely 
se zorientovat a dojít zpět i s vedoucí-
mi do hasičárny. Děti se zorientovaly 
a nikdo se neztratil.
Druhý den ráno jsme vyrazili směr Rož-
nov, kde nejen mladší a starší děti, ale 
i vedoucí vyběhli v soutěži požárních 
útoků. Náš nový tým mužů se umístil 

Poslední srpnovou sobotu se v Hustí-
řanech koná tradičně posvícení. Ten-
tokrát bylo spojeno s oslavou 140. vý-
ročí založení SDH (Sbor dobrovolných 
hasičů) v Hustířanech a srazem ro-
dáků, proto bylo vše pojato v trochu 
slavnostnějším hávu. Začalo se slav-
nostním nástupem zúčastněných sbo-
rů z okolí a členů SDH Hustířany, při 
kterém byly všem nastoupeným pře-
dávány pamětní listy a hostům upo-
mínkové předměty na toto setkání. Po 
úvodních projevech byly slavnostně 
vztyčeny vlajky: jedna státní a  druhá 
s erbem Pánů z Hustířan. Dalším bo-
dem zahájení bylo vystoupení mažo-
retek: duo ve složení s rodačkou Anež-
kou Jelínkovou a Julií Sychrovskou 
a jako jednotlivec jejich trenérka Natá-
lie Komínková.
Po tomto zahájení předvedli členové 
SDH Zvole svůj skvost, a to potahovou 
jednoproudovou ruční hasicí stříkačku 
firmy R. A. Smekal, vyrobenou v roce 
1891. Nejenže se s ní zde vystavili, ale 
za pomoci místních hasičů a koně pana 
Sedláčka z Libotova ji dotáhli k rybní-
ku a provedli požární útok. Po tomto 
slavnostním programu byly zahájeny 
soutěže: nejprve jízda zručnosti na ba-
betách, kde si nejlépe vedl František 
Straka, poté hasičský trojboj se zcela 
novými disciplínami. Tradičně byla vy-
hlášena soutěž o nejlepší posvícenské 
koláče, které se zúčastnilo letos 7 pe-
kařek. Zcela nezávislé porotě složené 
ze zástupců okolních SDH nejvíce za-
chutnaly ty od Zuzany Karlové. 
Celé odpoledne bylo možno vidět vy-
stavenou historickou hasičskou tech-
niku, ale SDH Dubenec a hasičský 
záchranný sbor Jaroměř představili 
pro srovnání i něco ze současnosti. 
Dále bylo možno navštívit hasičskou 
klubovnu “U Potůčku“. Zde p. Jaro-
slav Dvořák vystavil některé fotogra-
fie s  komentářem z historie Hustířan 
a k vidění byly také kroniky obce.
Oslavy byly završeny tradiční posvícen-
skou zábavou, na které zahrál JK Band 
Jiřího Kárníka. Velkým zklamáním byla 
pro pořadatele velmi nízká účast na 
večerní akci. 
Na závěr je na místě všem poděkovat 
za účast a organizaci oslav.

Vladimír Jaroš a Pavla Špreňarová 
SDH Hustířany

Sluneční 
hodiny ve 
Velichovkách

Naučná stezka 
Velichovky

Zahrádkáři  
v době  
„koronavirové“

Ohlédnutí za Lázeňským 
pohárem 2020

Olympijský vítěz z Nagana  
Milan Hnilička ve Velichovkách

Z činnosti SDH Hustířany 
a Velichovky

Ohlédnutí za 
Hustířanským 
posvícením

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

17. 10. 2020 / sraz účastníků v 10:00 h / 
jezdecký areál Pod Hradem, Hustířany
Hubertova jízda
Pořádá Jezdecký klub Hustířany, z.s.

Kalendář 
akcí v obci

zahrát o daleko lepší příčku. Za sebou 
tak nechaly už jen poslední Konstan-
tinovy Lázně, které to měly ze západu 
Čech do Velichovek nejdále.
Tento prestižní turnaj má i své čestné 
předsednictvo z řad bývalých fotbalo-
vých hráčů či současných funkcionářů 
(např. fotbalový trenér Ladislav Škorpil, 
internacionál Pavel Černý st.). Zastou-
pení měli i fotbaloví předsedové okre-
sů Hradec Králové a Náchod – Martin 
Zbořil a Petr Vítek, předseda Krajského 
fotbalového svazu Václav Andrejs či 
starosta obce Velichovky Jiří Lebedin-
ský. Do Velichovek zavítal rovněž hejt-
man našeho kraje Jiří Štěpán. 
Kladné ohlasy z řad ostatních týmů či 
fanoušků nás potěšily a my věříme, 
že se i divákům turnaj líbil. Kompletní 
zpravodajství a výsledky z turnaje včet-
ně bohaté fotogalerie či videogalerie 
na stránkách klubu www.tjvelichovky.cz.
Výbor TJ Velichovky ještě jednou děku-
je všem, kteří se na akci podíleli. Fotba-
lová sezona 2020 – 2021 odstartovala.

na 16. místě z 21 družstev, ženy obsa-
dily 7. příčku z 10 družstev. Mladší děti 
braly 5. místo z 12 týmů a starší děti 
pak 6. místo ze 17 zúčastněných.
O týden později vyběhla družstva žen 
a mužů na naší Velichovské soutěži 
VČHL. Účast byla 24 družstev mužů 
a 12 družstev žen. Starší děti si byly od-
pracovat brigádnické hodiny ve stánku 
a technické četě. Soutěž se po organi-
zační stránce velice vydařila. 
Prvních 14 dní v srpnu bylo již tradič-
ně věnováno našemu táboru na „Ka-
menci“. Nejen z obou kolektivů, ale 
i širého okolí, bylo na táboře hodně 
dětí i vedoucích. Celotáborová hra se 
jmenovala „O poklad Aztéckého krále 
Montezumy“. Nejen počasí nám přá-
lo, celkově se tábor obešel bez větších 
zranění. 
Poslední srpnový víkend byl věnova-
ný oslavám a posvícení v Hustířanech, 
který byl již popsán výše. Program byl 
velice pestrý a všem zúčastněným se 
oslavy a posvícení líbilo. 
Děkujeme všem, kteří pomohli nebo 
se zúčastnili našich akcí.
V září se naše společná družstva mužů 
i žen zúčastní okresní soutěže v po-
žárních útocích ve Lhotě za Červeným 
Kostelcem. Na děti pak budou čekat 
Žernovské hry a soutěž o nejtvrdšího 
hasiče v disciplínách TFA v Brzicích.

Pavla Špreňarová a Petra Němečková
za vedoucí kolektivů MH 

Hustířany a Velichovky

agentura připravuje dotaci s názvem 
„KABINA“, kde budou podpořeny obce 
do 3000 obyvatel částkou 800.000 Kč na 
rekonstrukci sportovních zařízení (ka-
bin). Návštěva probíhala ve velmi přá-
telském, uvolněném duchu a zástupci 
národní sportovní agentury odjížděli 
z Velichovek viditelně spokojeni. Jejich 
další cesta pak pokračovala na Všespor-
tovní stadion do Hradce Králové.

Jiří Lebedinský
starosta obce
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VILANTICE
Obecní úřad Vilantice
Starostka: Dagmar Jarošová
Adresa: Vilantice 101,
54401 Dvůr Králové nad Labem
Telefon: +420 724 180 070
E-mail: ouvilantice@vilantice.cz
www.vilantice.cz

Úřední hodiny Po: 8–17 h
Po domluvě až do 18 h a kterýkoliv 
jiný den. Kancelář OÚ je v čp. 36 
(nad hostincem), poskytujeme výpi-
sy CZECH-POINT (rejstříky, body ři-
dičů), vidimace a legalizace (ověříme 
podpis a dokumenty i o víkendu).

Knihovna Po: 17:00–18:00 h

Sobotní ráno a krásné počasí přilákalo 
na vyhlášený tradiční turnaj ve volejba-
le „Vilantická čtyřka“ místní i přespolní 
obyvatele. Pátý ročník turnaje se konal 
na zrekonstruovaném hřišti, které bylo 
při té příležitosti slavnostně otevřeno. 
Deset volejbalových družstev po celý 
den bojovalo o vítězství. Turnaj však 
přerušila prudká bouře. Po přestávce 
se na mokrém hřišti hrálo již jen o první 
dvě místa. Ve vyrovnaném utkání zvítě-
zilo družstvo „Těžká kláda“ a druhé mís-
to obsadil Libotov. Třetí místo zůstalo 
doma ve Vilanticích. Všichni ostatní tak 
letos skončili čtvrtí. Po předání cen ví-
tězům pozval za pořádající spolek dob-
rovolných hasičů Petr Jaroš všechny 
sportovce na další ročník turnaje, který 
se bude konat 11. září 2021. Poděkoval 
také všem, kteří zajišťovali občerstvení 
po celý den.

Areál sportoviště se nachází uprostřed 
obce naproti obecnímu úřadu a místní 
hospůdce a je dalším společným mís-
tem, kde se mohou místní setkávat 
a trávit svůj volný čas.
Z příspěvku od Nadace ČEZ byly poří-
zeny nové herní prvky – houpačky se 
skluzavkou, kotvy, sloupky a sítě na vo-
lejbal, lavičky a posilovací stroje. Sou-
časně byl vyčištěn a doset travnatý po-
vrch hřiště a byl opraven plot. Na hřiště 
byla přivedena voda.
Výstavbu dětských, volnočasových i se-
niorských hřišť podporuje Nadace ČEZ 
už od svého založení v roce 2002. Jed-
nou z podmínek je dlouhodobý provoz 
hřišť a dokládání jejich stavu pravidelně 
po dobu udržitelnosti projektu. U  nás 
je stanovena na pět let.

Dagmar Jarošová
starostka obce

Vilantická 
čtyřka na opra-
veném hřišti

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

Proběhlé akce
Výlet do zoo
Dne 13. června 2020 pořádala obec 
Zaloňov výlet pro děti do zoologické 
zahrady ve Dvoře Králové. Po dlou-
hém odloučení se děti opět sešly 
a  rády se viděly. Výletu se zúčastnily 
děti z Vestce, Zaloňova a Rtyně v hoj-
ném počtu 23 dětí. Procházka po zoo-
logické zahradě byla zpestřena úkoly, 
hrami, návštěvou restaurace se za-
jištěným obědem a v závěru volným 
programem v úseku prolézacího hra-
du. Děti si výlet užily a společně strávi-
ly pěkný den.

Sportovci sobě
První fotbalový turnaj po koronavirové 
krizi se uskutečnil v červenci s názvem 
„Pohár starostky“, který uspořádal 
v místní části Rtyně Spolek Odhodla-
ných Sportovců. Sešlo se celkem pět 
mužstev, zápas trval vždy 2x10 minut. 
Vítězem turnaje se stal hradecký tým. 
Turnaj sportovci zakončili taneční zá-
bavou a opékáním vepřových kýt. 

Sjíždění řeky Jizery
Jako každý druhý rok jsme vyrazili jako 
přátelé z Vestce na řeku. Letos jsme se 
společně rozhodli pro Jizeru v Českém 
ráji. Celkem nás na srpnovou výpravu 
jelo 36, z toho 20 dospělých, 14 dětí 
a dva pejsci. Vyrazili jsme společně 
ve čtvrtek vlakem z Jaroměře do Malé 
Skály, kde jsme kempovali pod stany. 
V pátek dopoledne nás ještě čekal výš-
lap na zdejší vyhlídku a posléze jsme 
se vydali pro lodě a spluli jsme první 

Kalendář akcí
10. 10. 2020 / místní Zaloňovský písák
Hubertova jízda
Pořádá Spolek přátel koní.

Investice obce
V současné době probíhá výstavba to-
lik očekávaného víceúčelového hřiště 
Zaloňově, na které naše obec získala 
příslib dotace ve výši 1.244.000 Kč. 
Opravy místní komunikace p.p.č. 430 
v Zaloňově a chodníků (trhliny) budou 
provedeny tryskovou metodou. 
Na podzim budou opět přistaveny 
kontejnery na nebezpečný a velkoob-
jemový odpad. Termín ještě upřesní-
me.

úsek do kempu Zrcadlová koza. Ráno 
jsme se rozhodli pro výlet vláčkem 
na Malou Skálu a zpět, jelikož jsme 
měli spoustu času a dětem se nápad 
s vláčkem líbil. Po návratu z vláčku nás 
čekal další úsek do kempu u Písečáku 
s posledním přenocováním do nedě-
le. Na neděli jsme naplánovali posled-
ní etapu do Březiny, ve které se měly 
předat lodě a my jsme měli jít na vlak 
zpět domů. Ovšem nechybělo malé 
„faux pas” v podobě nedorozumění 
s půjčovnou lodí, které vyústilo v pro-
dloužení naší plavby o další 3 km. Na-
konec jsme tyto kilometry navíc ozna-
čili za nejkrásnější část plavby a velké 
dobrodružství, protože nám zbývalo 
omezené množství pitné vody a byli 
jsme všichni unavení. Nakonec vše 
dobře dopadlo. Po celý víkend nám vy-
šlo krásné počasí, nechybělo koupání 
v řece, sjíždění a přenášení jezů. Užili 
jsme si spoustu zábavy a máme na co 
vzpomínat. Napřesrok nás čeká řeka 
Sázava. 

Jan Bukač
SDH Zaloňov

Sportovci dětem
Dne 5. září 2020 se konal Sportovní 
den dětí, který uspořádal Spolek Od-
hodlaných Sportovců v místní části 
Rtyně na fotbalovém hřišti. Členové 
spolku připravili pro děti mnoho sta-
novišť, kde si děti vyzkoušely svoji 
fyzickou zdatnost, mušku i rychlost 
u  lukostřelby, střelby ze vzduchovky, 
střelby na branku a mnoho dalších ak-
tivit a úkolů.

Sportovního dne se zúčastnilo 28 sou-
těžících dětí, některé další se přišly 
alespoň podívat a podpořit své kama-
rády či sourozence. Ačkoliv akci ukon-
čila průtrž a některé děti odešly domů, 
většina vydržela a při volné zábavě se 
děti bavily na fotbalovém i dětském 
hřišti až do pozdních odpoledních ho-
din.

objektech. Nová ATS by byla umístěná 
v  centru obce vedle stávajícího vrtu, 
který by pak mohl být zařazen do sys-
tému jako náhradní zdroj. Na mapce je 
označena trojúhelníkem červené bar-
vy.

3. Nový nadzemní vodojem
Dodávka vody v obci Hřibojedy, Litíč 
a  Libotov je zcela závislá na dodávce 
elektrické energie (systém posilovacích 
čerpacích stanic) a nemá žádnou aku-
mulaci. Vzhledem k výpadkům dodávky 
elektrické energie, (ať už plánovaným, 
nebo havarijním) a s tím spojeným 
omezením nebo přerušením dodáv-
ky pitné vody do domácností v někte-
rých obcích nebo v celé lokalitě, je na-
vrženo vybudovat nad obcí Hřibojedy 
nadzemní vodojem (celkový objem cca 
200 m3), do kterého bude voda čerpa-
ná prostřednictvím nové ATS v centru 
obce Hřibojedy. Vodojem bude na vo-
dovod napojený prodloužením řadu 
(PE Ø 90 dl. cca 500 m), který nyní končí 
v lokalitě Na Kopci. Při odstávce dodáv-
ky elektrické energie nebo odstávce 
dodávky vody z Velichovek bude mož-
né z  vodojemu zásobovat nejen obec 
Hřibojedy (vč. Malých Hřibojed a Hvěz-
dy), ale i obce Litíč a Libotov (vzhledem 
k výšce bez lokality Malý Libotov). Loka-
lita pro nový vodojem je součástí územ-
ního plánu obce Hřibojedy. Na mapce je 
označen šestiúhelníkem fialové barvy.

4. Nová AT-stanice Hřibojedy na lou-
ce pod obecním úřadem
Stávající AT-stanice Hřibojedy je ne-
vhodně umístěná těsně vedle silnice, 
dochází k jejímu zaplavování vodou 
z komunikace, poškozování posypo-
vou solí a mechanizací při zimní údrž-
bě. Vzhledem k těmto skutečnostem 
a vzhledem k její nedostatečné velikosti 
pro potřebné armaturní dovystrojení je 
navrženo přemístění ATS na vhodněj-
ší místo do stávající vodoměrné šach-
ty na blízkém obecním pozemku pod 
hřištěm u obecního úřadu s nadzemní 
stavbou. Na mapce je označena nová 
ATS trojúhelníkem červené barvy.

Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M. 
starosta obce

1. Rozšíření vodovodní sítě směrem 
k Braunovu Betlému
V nejsevernější části obce je několik 
trvale obydlených objektů. Ve starých 
studnách není dostatečné množství 
vody, bude třeba k nim prodloužit vodo-
vodní řad z lokality Na Kopci (PE Ø90 dl. 
cca 500 m). Na mapce je rozšíření vy-
značeno červenou barvou.

2. Nová tlaková stanice u trafostani-
ce pod rybníkem v Hřibojedech
V platném územním plánu obce je na-
vrženo několik lokalit rodinných domů 
severně nad stávající zástavbou. V těch-
to lokalitách by již nebyl dostatečný tlak 
ve vodovodu, proto je nutné vodovod-
ní systém doplnit další tlakovou stani-
cí a vytvořit další tlakové pásmo. Bude 
tím vyřešen i stávající problém s hranič-
ně nízkým tlakem ve výše položených 

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

Plán rozvoje 
vodovodu

OCHRANNÉ
I SLUNEČNÍ BRÝLE

Aktuální otevírací dobu si ověřte na www.optikahruba.cz

dioptrické brýle ● sluneční brýle ● kontaktní čočky 
měření zraku ● opravy ● doplňkový prodej

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

Inzerce
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26. 9. 2020 / od 15:00 h / na biokoridoru 
nad Litíčí směrem na Hřibojedy
Drakiáda

17. 10. 2020 / od 10:00 h / zasedací míst-
nost OÚ / Vítání občánků

17. 10. 2020 / od 16:00 h / zasedací míst-
nost OÚ / Setkání seniorů

28. 11. 2020 / 13:00–16:30 h průběžně / 
zasedací místnost OÚ v Litíči
Mikulášské dílny
Připraveno tvoření pro děti, vyrábění 
adventních věnců pro dospělé. Děti 
navštíví Mikuláš, anděl a čert a budou 
rozdávat dětem mikulášskou nadílku.

28. 11. 2020 / od 17:00 h / na návsi před 
OÚ v Litíči / Rozsvícení betlému 
a vánočního stromečku

24. 12. 2020 / od 22:00 h / Kostel Nejsvě-
tější Trojice v Litíči
Tradiční Půlnoční v kostele

Na podzim nás čeká spousta práce – na 
dětské hřiště v Litíči budou nainstalo-
vány další herní prvky. Děti se mohou 
těšit na dvouhoupačku a vahadlovou 
houpačku, montáž by měla proběh-
nout nejdéle do konce října. 
Po prázdninách se začalo i s údržbou 
vzrostlých stromů kolem rybníka a dět-
ského hřiště, postupně zde bude prove-
den bezpečnostní řez, kterým se odstra-
ní suché, velké nebo nebezpečné větve.
Začátkem září jsme se také dozvěděli, že 
obec uspěla s žádostí o dotaci a obdrží 
z Ministerstva kultury ČR částku ve výši 
171.000 Kč na restaurování kruhové 
vitráže nad vchodem kostela a návrat 
věžních hodin do hlavní věže (dotace je 
přiznána na výrobu a montáž 3 ks čísel-
níků, pořízení hodinového stroje bude 
obec muset uhradit z vlastních zdrojů). 
Veškeré práce musí být zrealizovány do 
konce tohoto roku, budeme doufat, že 
nám počasí dovolí vše včas dodělat.
Máme za sebou náročné léto, plné pří-
valových srážek, bouřek a silného větru. 
Tráva rostla vydatně celé prázdniny, ně-
kolikrát nás potrápil přívalový déšť, silný 
vítr lámal větve. Z důvodu dlouhodobé 
nemoci našeho obecního pracovníka 

Z naší vísky pod spárem sokola a tla-
pou lva odešla zima a stejně jako 
kamkoliv jinam přišel strach z čínské-
ho viru. Domácí karanténa, roušky 
málem na zahrádkách před domem, 
ostříží pohledy po všem, co zakašle, 
smrkne, zakucká. A tak jsem se já, pro-
fesí herec, ocitnul doma, na „střídač-
ce“. Po suchém jarním živoření se ale 
nepřihnala smrt, nýbrž aprílové deště 
a s nimi první vlna expandující zeleně. 
Tsunami síly přírody, živlu, kterému 
jsme my, lidé, vpodstatě jedno. Chce-li 
tráva růst a stromy zelenat, stane se 
to, ani nemrkneme. 
Jak jsem tak seděl doma, šoupal ne-
trpělivě nohama a koukal, kde bych 
tak mohl být platný, přišla mi zajíma-
vá pracovní nabídka: sekat pro obec 
trávu, vynášet popelnice s tříděným 
odpadem, čistit potoční kanály, pro-
stě dělat obecní údržbu – sekačka, 
traktor, křoviňák! U nás v Litíči se to-
tiž o tuto údržbu stará švarný penzis-
ta Milan, jenže byl na to sám. A kolem 
hektary a hektary bující a bobtnající 
biomasy. Červen na krku! Zablýskly se 
mi oči. Jako kluk jsem přece chtěl být 
popelářem a kombajnistou! A teď se 
mi to může splnit. Okamžitě jsme si se 
starostkou plácli.
Zmínil jsem svou hereckou profe-
si. Tak tedy jak jsem zvyklý na diva-
dle umět lecos pohotově napodobit 
hereckou etudou. Tady padla kosa 
na kámen. Zdálo by se – co na tom? 
Vezmeš křoviňák, nastartuješ a jedeš. 
Netušil jsem však, jaká úskalí, úkony, 
rituály, námaha, ale taky krása mě 
čeká. První den jsem se octnul poprvé 
v tzv. hasičárně, kde jsou všechny pří-

Kalendář akcí

Dění v obci

Obecní klaun v době COVIDové 
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 v obci
17. 10. 2020 / od 16:00 h / pohostinství 
U Svobodů
Setkání důchodců
Pořádá OÚ Hořenice, Heřmanice 
a Zaloňov. Hudba a občerstvení je za-
jištěno.

24. 10. 2020 / divadlo Broadway, Praha
Zájezd na muzikál Muž se železnou 
maskou
Pořádá MS ČČK spolu s OÚ.

HOŘENICE

Obecní úřad Hořenice
Starosta: Stanislav Volf
Adresa: 
Hořenice 42, 551 01 Jaroměř
Telefon: +420 491 815 326
E-mail: ou.horenice@tiscali.cz
www.horenice.cz

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

Zprávy z obecního úřadu
Na veřejném zasedání zastupitelstva 
obce dne 26. srpna 2020 byla zástup-
kyní firmy VRV, a.s., představena stu-
die protipovodňové hráze spodní 
části obce. Jednalo by se o zbudování 
zemního valu v kombinaci s mobilním 
hrazením. Po představení návrhu měli 
zastupitelé k navržené studii řadu při-
pomínek. Po dohodě se zástupkyní bu-
dou výhrady zaslány na firmu VRV, a.s., 
k přepracování. Na základě nového po-
souzení finanční výhodnosti se zastupi-
telstvo rozhodne, zda dále pokračovat 
v realizaci díla.

Investice
I nadále se pokračuje v rekonstrukci bu-
dovy čp. 42, která by poté měla sloužit 
jako sídlo obecního úřadu. V současné 
době byla osazena okna, štukují se omít-
ky a realizuje se nový rozvod plynového 
topení. S firmou Ingplan byl uzavřen do-
datek ke smlouvě ve výši 149.000 Kč bez 
DPH, který zahrnuje nově výměnu staré 

Novinky z obce

výlohy a dveří, změnu rampy, nový sokl 
a změnu vrchní fasády. Dokončení je 
plánováno na listopad tohoto roku.
Na dětském hřišti byly nově usazeny la-
vičky, stůl a odpadkový koš. Na hřiště se 
pořídila nová informační tabule s pro-
vozním řádem dětského hřiště. Za za-
budování těchto prvků děkujeme firmě 
pana Záklasníka. Ke stávající čtyřvěžové 
sestavě byla dokoupena další skluzavka 
pro menší děti. 

Kultura v obci
Dne 17. července 2020 pořádal Sokol 
v  obci Cestu pohádkou. Na děti čekaly 
na stanovištích pohádkové bytosti, které 
zadávaly dětem ke splnění různé úkoly. 
Vše bylo ukončeno bohatým občerstve-
ním a pokračujícím programem na Tvrzi.
Dne 29. srpna 2020 pořádala MS ČKK po-
svícenské posezení v hostinci U Svobo-
dů. K občerstvení se grilovala kýta a též 
byly napečeny posvícenské koláčky.

Stanislav Šnábl
místostarosta

nebylo vše udržováno tak, jak jsme byli 
zvyklí v předchozích letech. Tímto chci 
poděkovat těm spoluobčanům, kteří si 
pravidelně udržují trávníky kolem svých 
nemovitostí bez ohledu na to, že se jed-
ná o obecní pozemky. V létě si údržbu 
obecní zeleně na vlastní kůži vyzkoušel 
i Honza Sklenář, své pocity a zkušenosti 
popsal v dalším příspěvku.
S prázdninami se děti rozloučily 28. srp-
na na našem tradičním dětském dni 
– ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI. Děti 
přišly ve velkém počtu za doprovodu 
rodičů nebo prarodičů a užily si akční 
odpoledne plné her a soutěží. Vyhopsa-
ly se na skákacím hradu, nechaly se na-
malovat na obličej, opékaly špekáčky, 
vyzkoušely lukostřelbu a spoustu dal-
ších soutěží. Největším hitem se ten-
tokrát stala kuličková dráha, která byla 
nainstalována ve svahu nad hřištěm 
– obyčejná, pospojovaná kanalizační 
trubka a kyblík golfových míčků uděla-
ly, hlavně těm nejmenším, asi největší 
radost. Večer byl ukončen stanováním 
dětí s rodiči, i přes večerní bouřku pře-
spalo na hřišti u rybníka šest rodin.
Další akce do konce roku jsou již naplá-
novány. Doufám, že je budeme moci 
uskutečnit. 

Lenka Mužíková
starostka

stroje uloženy a zaparkovány. Byla po-
temnělá jako opuštěné jeviště, napětí 
by se dalo krájet. Vůně vyjetého oleje 
a benzínu se zbytky tlející posekané 
trávy. Milan mě zaučuje, jak se maže, 
dolévá, startuje přístrojový park. Ote-
vírá se opona, tedy vrata, a my vyjíždí-
me jako dva opuštění mušketýři, nebo 
spíš Sancho se svým pánem Donem 
Quijotem na svých Rosinantách vstříc 
bujícím zeleným větrným mlýnům. 
Prvně jsem zničil křoviňák. Nevadí, 
bojuju jako o  život dál. Následně za 
mnou v  traktůrku zůstává neposeče-
ná, okousaná tráva! Urazil jsem nože! 
Nevadí, přivolaný opravář lomí ruka-
ma, ale za chvíli startujem – tedy Mi-
lan, já už ne, a pokračuje dál. Já za ním 
vyrážím – teď už však pouze s hrábě-
mi v rukách a pěšky. Ale první hrábě 
křup!, druhé hrábě cvak!, ... První den 
v mé nové, krásné práci pro mě skon-
čil katastrofálně.
Ale všechno má svůj čas, žádný uče-
ný z nebe nespadl. A díky trpělivosti 
a lásce všech zúčastněných, jsem já, 
herec Jan, mohl za nějaký ten čas slo-
žit absolutorium v nové profesi Obec-
ní pohůnek. Stal se ze mne Mušketýr 
dvoutaktních motorů a čtyřtaktní 
jezdec. Začal jsem vonět po benzínu 
a oleji, ruce mi zhrubly, hlas zmo-
hutněl, ramena zbytněla. A konečně 
jsem pochopil dovednost couvání 
s  vozíkem! Jestli vás někdy vyděsil 
po obci se prohánějící zpívající klaun 
v oblaku dýmu a pylu, v reflexní vestě 
s křoviňákem proklatě nízko, nebyl to 
obecní blázen, nýbrž já. 
Díky Lenko a Milane!

Honza Sklenář

KALENDÁŘ AKCÍ podzim / zima 2020

Podrobnosti o akci naleznete u každé obce

28. 11. 2020 / Litíč / Rozsvícení 
betlému a vánočního stromečku

28. 11. 2020 / Račice n. T.
Rozsvěcení vánočního stromku

28. 11. 2020 / Račice n. T.
Vázání adventních věnců

5. 12. 2020 / Račice n. T.
Mikulášská nadílka

6. 12. 2020 / Habřina
Mikulášská zábava pro děti

9. 12. 2020 / Lanžov
Adventní koncert a tradiční 
vánoční výstavka

12. 12. 2020 / Račice n. T.
Turnaj ve hře „Člověče, 
nezlob se!“

13. 12. 2020 / Habřina
Adventní koncert na Chloumku

24. 12. 2020 / Litíč
Tradiční Půlnoční v kostele

9. 1. 2021 / Račice n. T.
Turnaj v elektronických šipkách

 9. 1. 2021 / Rožnov
Myslivecký ples

5. 2. 2021 / Rožnov
Hasičský ples

7. 3. 2021 / Rožnov
Dětský karneval

26. 9. 2020 / Lanžov
oslava 95. výročí SDH Lanžov

26. 9. 2020 / Litíč / Drakiáda

říjen 2020 / Lanžov
Drakiáda

10. 10. 2020 / Zaloňov
Hubertova jízda

17. 10. 2020 / Hořenice
Setkání důchodců

17. 10. 2020 / Litíč / Setkání seniorů

17. 10. 2020 / Litíč / Vítání občánků

17. 10. 2020 / Velichovky
Hubertova jízda

24. 10. 2020 / Hořenice / Zájezd na 
muzikál Muž se železnou maskou

31. 10. 2020 / Habřina
Podzimní tvoření s promítáním

7. 11. 2020 / Račice n. T.
Turnaj ve stolním tenise

14. 11. 2020 / Habřina
Svatomartinské hody

21. 11. 2020 / Rožnov
Rozsvícení vánočního stromu

28. 11. 2020 / Habřina
Rozsvícení betléma

28. 11. 2020 / Litíč / Mikulášské dílny


