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Dubenec: Ohlédnutí
za hasičskou sezónou

Račice nad Trotinou:
Proběhlé akce na podzim
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EDITORIAL
Vážení spoluobčané,
dovolte mi jménem mikroregionu Hustířanka vám popřát všem
hodně zdraví a štěstí v roce 2022.
Vloni jsem psal o tom, jak doufám
ve vítězství nad Covid-19, ve zrušení nouzového stavu a v to, že se
vše vrátí k normálu. Rok se s rokem sešel a nezbývá mi, než své
přání zopakovat…
V roce 2022 nás v mikroregionu
čeká několik zásadních úkolů, a to
především zprovoznění nového
webu, který bude komunikovat
se všemi obcemi mikroregionu,
a bude tak možné na jednom
místě zjistit vše potřebné. Dále
se chceme věnovat oživení některých projektů, jako je například
zpracování studie na cyklostezku
z Vilantic do Jaroměře. V případě,
že se situace s Covid-19 uklidní,
rádi zorganizujeme první ročník
ligy DSO (dobrovolný svazek obcí)
Hustířanka ve stolním tenisu. Samozřejmě dále budeme vydávat
náš čtvrtletník a komunikovat
s vámi – občany mikroregionu.
Ještě jednou vám přeji hodně
zdraví a štěstí v roce 2022.
Jaroslav Huňat
předseda DSO

WWW.HUSTIRANKA.CZ
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Velichovky:
Komunitní sázení stromů
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Hřibojedy: Výsadba
50 ovocných stromů

zatím nevíme. Máme pouze ujištění, že
majitelé nemovitostí s realizovaným
optickým připojením obdrží před finálním spuštěním od firmy SP COM, s. r. o.,
písemnou nabídku poskytovaných
služeb.

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
Kulturní dění v obci stále negativně
ovlivňují opatření proti šíření onemocnění Covid-19. Z tradičních akcí jsme
tak bohužel opět přišli o plesovou sezonu: Myslivecký ples, Hasičský ples
ani Dětský karneval se již druhým rokem neuskuteční. V případě jakékoliv
změny naleznete informaci na našich
webových stránkách: www.obecroznov.
cz/volny-cas/kalendar-akci.

Zprávy z OÚ
Nedokončené stavby
V minulém čísle zpravodaje jsem vás
informoval o dokončení výstavby nového elektrického vedení nízkého napětí včetně nové trafostanice a o dokončení stavby nového veřejného
osvětlení v Rožnově. Vzhledem k obvyklé časové prodlevě mezi předáním
textových materiálů k tisku zpravodaje
a jeho vlastním vydáním, mělo být dle
harmonogramu a i průběhu stavby vše
hotovo včas. Bohužel, došlo k tragické události – úmrtí jediného majitele
i jednatele společnosti a firma Matex
Hradec Králové přestala ze dne na den
fungovat. Ani na doporučené písemné
urgence na dokončení obou staveb
zatím nereaguje. Elektřina je již sice
dodávána novým vedením, veřejné
osvětlení je též v provozu, ale nejsou
dokončeny asfaltové povrchy místních
komunikací. V současné době nám nezbývá než čekat, jak se situace ve firmě
Matex vyvine. Dokončení stavebních
prací, hlavně asfaltových povrchů, lze
provést nejdříve až na jaře.
Současně není zatím dokončena ani
stavební příprava pro optické sítě, které firma SP COM, s. r. o., provádí souběžně s uvedenými stavbami. Přesný
termín možného využívání optické sítě

Připravované nové investice
U dalších připravovaných investičních
akcí se nacházíme zatím ve stádiu podávání žádostí o dotace, bez kterých
tyto akce realizovat nelze. Podány byly
zatím 3 žádosti o dotaci:
• žádost o dotaci z Ministerstva pro
životní prostředí ČR na výsadbu
90 kusů topolů podél břehu potoka Jordán. Na 1. etapu (45 kusů
topolů) podala žádost obec Rožnov
a na 2. etapu (45 kusů topolů) podal žádost Sbor dobrovolných hasičů Rožnov,
• žádost o dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj ČR na rekonstrukci
střechy sokolovny,
• žádost o dotaci ze Státního fondu
dopravní infrastruktury ČR na stavbu chodníku v Neznášově.
Naprosto zásadní ale je, že musíme
být finančně připraveni, až nám ČEZ
Distribuce oznámí termín výstavby
nových el. rozvodů v Neznášově a nás
nemine souběžná výstavba nového
veřejného osvětlení i v této části obce.
Bohužel na výstavbu nového veřejného osvětlení zatím žádná státní dotace vypsána není a asi ani nebude.
Dosáhnout na jakoukoliv státní dotaci
je rok od roku stále obtížnější. Převis
na straně poptávky po dotacích oproti
nabídce je stále větší. Z toho důvodu
jednotlivá ministerstva podmínky pro
přidělování dotací zpřísňují a procentuální pokrytí rozpočtových nákladů
jednotlivých investičních záměrů obcí
se snižují.
Problém umocňuje i skutečnost, že
se naše rozpočty, jak na rekonstrukci
střechy sokolovny, tak i na výstavbu
nového chodníku v Neznášově vinou
nárůstu cen stavebních materiálů
a prací v poslední době navýšily téměř
o 100 %.
Z toho pro naši obec vyplývá jediné, že
i v případě úspěchu se žádostí o státní dotaci nepostačí přidělená dotace společně s finančními možnostmi
obce k realizaci všech našich záměrů
současně. Budeme si muset zvolit to
nejdůležitější.
Přání do nového roku
Závěrem mi dovolte poděkovat za
projevenou důvěru, poděkovat hlavně
těm, kteří nám v uplynulém roce pomáhali, a do nového roku 2022 všem
občanům a čtenářům tohoto zpravodaje přeji pevné zdraví, hodně štěstí
a mnoho osobních i pracovních úspěchů a spokojenosti.
Zbyněk Procházka
starosta obce

ZIMA 2022

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
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sídka. V roce 2020 se tato akce z důvodu zákazu společenských akcí nekonala.
V roce 2021 jsme nečekali na Mikuláše
a již na státní svátek, ve středu 17. listopadu, jsme přivítali do obce šest nových
občánků. Některé děti si tak, vzhledem k
věku, pro dárek již přišly samy. Nejstarší
chlapec byl téměř dvouletý a nejmladšímu děvčeti bylo dvacet dní. Abychom
měli dostatek místa, tak jsme naše nejmladší uvítali v sále hostince. Do naší
malé zasedací síně by se tentokrát děti
a hosté nevešli. Nechyběla kolébka,
obecní znak, ani hudební doprovod –
tak jako pokaždé.

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
V současné době nejsme schopni říci,
jaké akce budeme moci pořádat v roce
2022. Připraveno máme maškarní pro
děti a dětské odpoledne: uvidíme, co
nám vládní opatření dovolí.

Kvůli covidovým omezením jsme v měsíci listopadu museli opět zrušit adventní koncert na Chotěborkách. Uspořádali
jsme však akci novou „Rozsvícení stromečku“. Sešli jsme se již 26. listopadu
v 17 hodin u hostince ve Vilanticích.

Slovo starostky
Dovolte mi tedy na začátek nového
roku popřát všem občanům našeho
mikroregionu do roku 2022 hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti v osobním i pracovním životě.

Proběhlé akce
V říjnu se u nás ve Vilanticích konala poprvé akce Vilantické dýňování. Celkem si
děti a dospělí vyřezali a ozdobili dvacet
pět krásných oranžových dýní.

V předstihu, už 16. listopadu, jsme také
uspořádali Vilantické adventní tvoření
„bez jehličí“. Děti i dospělí si domů odnesli krásné ozdoby ze šišek, papíru
a zajímavé lampičky.
Pravidelně každý rok okolo 5. prosince
vítáme nově narozené občánky a odpoledne na vítání navazuje Mikulášská be-

Vzhledem k tomu, že druhá až čtvrtá
třída základní školy byla od úterý v karanténě, tak jsme velkou účast neočekávali. Počet účastníků, skvělá atmosféra
a dobrá nálada všech nás mile překvapila. Na zahřátí jsme připravili horký rakytníkový nápoj nazvaný „Sladký venkov“
ve verzi pro děti i dospělé. Recept a rakytník na tento nápoj jsme obdrželi od
Místní akční skupiny Hradecký venkov,
které jsme také členy. Pro ty, kteří mají
raději tradiční pití, byla připravena dobrá
medovina. Možnost zakoupit keramické
figurky paní Hanky, která k nám jezdí na
adventy již od roku 2010, udělat malou
radost sobě, nebo zakoupit malý dárek,
bylo příjemnou tečkou této vydařené
akce. Protikoronavirová opatření (zákaz
adventních trhů a alkoholu na veřejnosti) platná od 18 hodin jsme dodrželi. V tu
dobu už nezbyla ani kapka...
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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

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
nejdříve ode mne přijměte srdečné
přání zdraví a štěstí v roce 2022. Doufám, a snad ne marně, že se svět vrátí
před rok 2019 a vše bude tak, jak jsme
byli zvyklí, prostě život ve svobodě
a bez omezení.
Jako vždy na konci roku je zvykem zrekapitulovat práci obce a zastupitelstva
a na rovinu si říci, co se podařilo a co
ne. Především je nutné uvést, že vládní opatření v boji s pandemií zavinily
snížení daňových příjmů všech obcí.
V loňském roce jsme tedy nastavili
hodně pesimistickou variantu příjmové části rozpočtu obce a to se nám
ukázalo jako správné opatření. I nadále bude rozpočet obce zatížen financováním úvěrů ve výši 1,3 milionů Kč ročně. Toto zatížení rozpočtu obce skončí
v roce 2024.
Pokud stručně shrnu plány, které jsme
měli na rok 2021 podle kapitol rozpočtu
obce, tak:
V kapitole silnice se nám v roce 2021
podařilo realizovat projektovou přípravu III. etapy chodníků od ZŠ ke
zdravotnímu středisku. V současnosti čekáme na stavební povolení a připravujeme podání žádosti o dotaci ze
Státního fondu dopravní infrastruktury
(SFDI). Dále jsme pracovali na projektové přípravě a stavebním povolení pro
opravy místních komunikací „C45 – Kalnovec“ a „1C,2C a 3C horní Dubenec“
– tedy všechny místní od autobusové
zastávky „U Novotných“ po výjezd na
komunikaci III. třídy „U svodidel“. U projektu „C45-Kalnovec“ se podařilo získat
stavební povolení a podat žádost o dotaci z programu obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále MMR
ČR). Projekt „1C,2C a 3C Horní Dubenec“
čeká na závěrečná stanoviska a bude
podána žádost o stavební povolení.
V roce 2022 plánujeme projektovou přípravu rekonstrukce 6C a 8C ve svahu
nad studánkou v horním Dubenci.
Další kapitolou rozpočtu, u které došlo
k výrazné změně, je odvádění a čištění
odpadních vod a nakládání s kaly. Na
počátku roku 2021 jsme v zastupitelstvu
obce rozhodli o změně plánu pro odkanalizování obce z projektu tzv. hnízdových čističek odpadních vod na decentralizované čištění odpadních vod.
V současnosti se již rozjela projektová
příprava pro více než 70 nemovitostí
a v průběhu února až března budeme
již jednat s vlastníky nemovitostí o vstupu do projektu a smlouvě o spolupráci.
V bytovém hospodářství obce máme
připraven projekt na půdní vestavbu
4 bytových jednotek v budově čp. 2
„Pošta“. Máme právoplatné stavební
povolení a opět se pokusíme o dotaci
z Ministerstva financí ČR, která v minulosti činila až 95 % způsobilých nákladů.
V nebytovém hospodářství máme připraven projekt rekonstrukce přízemí
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čp. 208, projekt máme opět dotažený
až po stavební povolení. Zde budeme
žádat o dotaci na bezbariérový přístup
do celého přízemí včetně vybudování
nových bezbariérových WC. Problémem
jsou změny v dotačních programech,
které se patrně budou měnit po nástupu nové vlády.
V kapitole výstavba a údržba místních inženýrských sítí je především
dokončení projektu na inženýrské sítě
v rozvojové zóně Z01 u obecního úřadu.
Máme již stavební povolení na vodovod,
kanalizaci a čističku odpadních vod, dále
na plynovod. Nyní čekáme na povolení
stavebního úřadu k rozdělení pozemků
a poté bude následovat stavební povolení na komunikace a rovněž zasíťování
pozemků ze strany ČEZ Distribuce. Na
výstavbu inženýrských sítí budeme žádat o dotaci na MMR ČR. Rozdělené pozemky, jak doufáme, budeme prodávat
veřejnou dražbou na jaře 2022.
V kapitole sběr a svoz komunálních
odpadů opět dochází ke zdražení služeb Marius Pedersen, a. s., logistiky
a svozů. Jedná se o 7% zdražení svozu
za jednoho občana, tedy pro rok 2022
vychází cena 411 Kč za 26 svozů nádoby 120l za občana a rok. Dále dojde ke
zdražení svozů upotřebitelného odpadu
o 3 % a i nadále zůstává v platnosti tzv.
třídící poplatek na plastový odpad ve
výši 1.630 Kč/t. Doprava velkoobjemových odpadů zdražuje o 5 % a manipulace řidičem o 10 %.
V kapitole využívání a zneškodňování komunálních odpadů dojde jistě ke
zdražení v souvislosti s dotříděním a likvidací odpadů. Roční produkce obce
odpadu za rok 2021 (data listopad 2021)
činí 159,223 tuny, v přepočtu na obyvatele a rekreační objekt to je 246 kg. Z toho
bylo vytříděno celkem 33,752 tuny separovaného odpadu (plast, sklo, papír).
Platná legislativa pro rok 2021 umožňovala produkci nejvýše 200 kg na jednoho občana obce a rekreační objekt. Tedy
vývoz směsného odpadu byl v listopadu
2021 v přepočtu na jednotku 189 kg. Pro
rok 2022 nám zákon ukládá maximální
produkci směsného komunálního odpadu na jednoho občana ve výši 190 kg. Je
nutné si uvědomit, že jako obec plníme
separační plán pouze na 21 % a jsou zde
velké rezervy. Prosím, sáhněme si každý do svého svědomí, co všechno v popelnici skončí a co jsme schopni vytřídit.
Sankce za uložení odpadů nad limit činí
1.000 Kč za tunu uloženou na skládce
a budeme ji hradit všichni společně. Je
nutné si uvědomit, že nejlepší odpad je
žádný odpad a podle toho se chovat.
Požární ochrana obce byla posílena
zapůjčeným vozem Tatra T-815 CAS24,
což nám umožnilo prodat dopravní vůz
Iveco Daily. V roce 2022 bude nutná
pravidelná údržba strojů a hlavně nákup vybavení pro jednotlivé hasiče. Díky
smlouvám na sdílení zásahové jednotky
požární ochrany s okolními obcemi je
nyní možné alespoň částečně snížit náklady obce Dubenec na nákup vybavení.
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
V roce 2021 se nám podařilo opět zaměstnat tři osoby z projektu VPP – veřejně prospěšné práce – a jejich mzda byla
z velké části hrazena z dotace Úřadu
práce v Trutnově. Bohužel v roce 2021
jsme také opravovali naši techniku, náklady byly z velké části pokryté strojním
pojištěním, ale docházelo ke zdržením
prací. Pro rok 2022 opět plánujeme požádat o dotaci na VPP a rovněž obnovu
a nákup některé techniky.
Za velký úspěch roku 2021 považuji realizaci polosuchého poldru PEO10 „Libotovský“ a lokálního biokoridoru LBK5.
Celé vodohospodářské dílo ochrání
obec od povodní z bleskových srážek,
které spadly v oblasti Libotov-Doubravice-Zálesí. Dále zde vznikl, podle mého
názoru, hezký kus nové přírody. V roce
2022 připravujeme protierozní průlehy
a biokoridory v horním Dubenci. Tím
by měly být vodohospodářské (modré)
a krajinářské (zelené) projekty vyplývající z komplexní pozemkové úpravy dokončeny a v dalším období se budeme

věnovat projektování a stavbě cest ke
zpřístupnění pozemků.
Co se práce a financování zastupitelstva obce týká, tak zastupitelé pracovali v počtu 10 zastupitelů, průměrná
docházka zastupitelů na jednání činila
90 %. Díky covidovým opatřením proběhlo jen 8 veřejných zasedání namísto
obvyklých 10. Pracovní jednání zastupitelů se víceméně přesunulo do virtuálního prostoru, kdy se hlavní komunikačním nástrojem stal e-mail.
Nedílnou součástí Dubence je i naše
devítiletá škola a mateřská školka.
I přes všechny komplikace spojené
s covidovými opatřeními se podařilo
financování školy udržet. Mé poděkování patří také zastupitelstvům spádových obcí, které na žádost paní ředitelky Mgr. Jonešové poskytly finanční
dary na nákup vybavení pro školu
i školku. V roce 2022 nás čeká zdražení
energií a i když jsme v minulosti investovali do zateplení obou budov a vybavení úspornými tepelnými čerpadly,
jistě budou provozní náklady mnohem
vyšší než doposud.
Činnost místní správy probíhala stejně
jako v letech předchozích. Zřejmě jste,
jako občané obce, zaznamenali některé
novinky, jako jsou nové webové stránky obce, popřípadě správu poplatků na
nové e-mailové adrese poplatky@dubenec.cz. I nadále se budeme snažit naše
služby vylepšovat, doufám, že v průběhu roku 2022 se nám podaří získat dotaci a nainstalovat novou elektronickou
úřední desku.
Co se hospodářské činnosti obce týká,
tak všechna střediska vykazovala v listopadu 2021 zisk. Na konečná čísla si
budeme muset počkat do ledna 2022.
Celkové listopadové výsledky činnosti
pěstitelského centra, lesního hospodářství, provozování vodovodu, technických služeb a obecní prodejny přinesly
do rozpočtu obce zisk přes 0,5 mil. Kč.
V roce 2022 připravujeme aktualizaci
Územního plánu Dubenec. Bude nutná
investice do školní kuchyně, a to především nákup nového duálního kotle a nových nerezových pracovních stolů. Dále
nás čeká rekonstrukce rozvodů elektro
v kuchyni a jídelně mateřské školy. Zvažujeme nákup sanitárních WC kontejnerů k požární zbrojnici a do zahrady
základní školy. V rámci požární ochrany
obce bude nutné dovybavit zásahové
vozidlo a obměnit výstroj jednotky.
V roce 2022 doufáme, že bude možné
již realizovat kulturní akce s minimálním
omezováním občanů, a tak chceme realizovat většinu kulturních akcí, jak jste
byli zvyklí.
Z kanceláře starosty obce zdraví
Jaroslav Huňat

Maličkosti
mohou
zachránit život
Dubenec je stále frekventovanějším
průjezdným bodem, aut mě za těch
deset minut chůze do práce míjí několik desítek a rozhodně ne každé jede
doporučených 50 km/h. Proto moc
prosím – než dojde k nějaké bolestivé
nešťastné situaci – vysvětlete dětem, že
fakt není trapné mít kolem paže či kotníku omotanou reflexní pásku, na batohu, na zipu u bundy mít pověšenou
reflexní visačku, o vestách (které opravdu kdovíjak in a módní výstřelek nejsou
a samozřejmě „shazují“ image moderních adolescentů) nemluvě. Zkontrolujte malým cyklistům, kteří i v protivném
počasí jezdí do školy na kole, v jakém
stavu mají osvětlení kola, zda jim jedno mizerné světýlko na řidítkách stačí
k tomu, aby je za nimi jedoucí vůz včas
objel. Myslím, že to je to nejmenší, co
můžeme pro bezpečnost všech účastníků dopravního provozu udělat. A to
jak ti malí, tak i my, velcí. Děkuji za pozornost a přeji krásné dny!
Renata Derdová
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Ohlédnutí za hasičskou sezónou

Dubenec muži
V roce 2021 jsme se zúčastnili soutěží
Jizerské a Východočeské hasičské ligy,
pohárových soutěží a jednoho závodu
Podkozákovské ligy a Hasičské Pernštejn
ligy. Ve Východočeské lize jsme obsadili
nevyhlašované 11. místo. Bohužel několik závodů se nám krylo s Jizerskou ligou,
kde nám šlo o lepší umístění, tím pádem
nás na Východočeské lize zastoupilo
mužstvo Dubenec „B“, ale to nám bohužel do tabulky též žádné body nepřidalo.
Nejlepší umístění na Východočeské hasičské lize bylo ve Velichovkách 2. místo
za čas 17,05 s.
Stali jsme se vítězi Jizerské ligy, a to díky
stabilním výsledkům v průběhu celé sezóny: 1. místo v Dubenci a ve Dnebohu,
2. místo v Tanvaldu, Malé Skále, Košťálově a Borovici, 3. místo v Benešově
u Semil a Sychrově.
Dubenec „B“ muži
V roce 2021 jsme se zúčastnili 15 soutěží.
Naše sportovní výsledky nebyly špatné.
Pohybovali jsme se v první třetině startovního pole, což je oproti roku 2020 posun. Prošli jsme soutěže v rámci okresů
TU, HK, NA, JC a pustili jsme se i do 3 ligových startů. Ze všech soutěží jsme zaznamenali 3 x 3. místo – Rožnov, Třebihošť,
Bílé Poličany, 1 x 2. místo Lanžov a 2 x 1.
místo Libřice a Hradišťská konvička. Na
okresním kole v požárním útoku jsem na
krajských strojích FOX skončili na 4. místě. Díky kolegům z SDH Libňatov, kteří
odstoupili z postupu, jsme se posunuli
na krajské kolo v požárním útoku, kde
jsme skončili na 5. místě a kde rozhodovaly setiny. Ale dílčí úspěch se dostavil:
máme nejrychlejšího proudaře v Královéhradeckém kraji Petra Čtvrtečku ml. s
časem 27,77 s.
Mladí hasiči
Tým vedoucích mladých hasičů aktuálně
pracuje ve složení Petr Čtvrtečka, Luboš
Lesák, Michal Skořepa, v poslední době
se nám dařilo zapojovat i některé rodiče,
za což děkujeme! I letos nám sezónu zkrá-

tila vládní opatření. Děti nám narostly zejména do šířky a s fyzičkou to nebylo nijak
světové. Květnový začátek byl pro mnohé
krušný. Z hasičských dovedností naštěstí
tolik neztratily. Hned na začátku mladší
družstvo v okresním kole soutěže Plamen
skončilo třetí. Další soutěž v Libotově byla
v naší režii: starší se umístili jako první, v
mladších dokonce měli první i druhé místo. Na domácí soutěži jsme brali medaili
z každé kategorie, byť nám zlato uteklo.
Medaile jsme pak vozili prakticky ze všech
soutěží. Časy se nám, zejména v mladších, dařilo držet pod 20 vteřinami (nejlépe 18:62). U starších nám více rotovala
sestava, přišlo zranění strojníka, ale i tak
jsme se kolem dvacítky drželi také.
Opět jsme se lehce vrátili k šedesátkám,
absolvovali 3 závody, s pěknými výsledky
v první desítce.
Novinkou byl letní příměstský kemp. Zúčastnilo se 20 dětí, pod vedením Petra
a Michala, ale zapojili se i další. Kemp byl financován z dotačních prostředků MŠMT.
Pokud se povede peníze získat i v roce
2022, pak bychom jej rádi zopakovali.
Sezónu jsme ukončili na schůzce 2. prosince 2021, kde děti dostaly drobné odměny. Na soupisce v té chvíli bylo 29 dětí
(1 přípravka, 20 mladších, 8 starších).
Poslední kondiční jízda
Na závěr roku jsme pořádali poslední
kondiční jízdu. Cílem bylo vyzkoušenÍ
spolupráce mezi jednotkami sborů dobrovolných hasičů dle připraveného itineráře. Celkem jelo 43 vozidel z 24 sborů se
174 hasiči. Byl to úžasný zážitek, na který
budeme dlouho vzpomínat.
Krásný nový rok přejí SDH Dubenec, Jasenná, Rožnov, Vítězná, Lanžov, Lovčice,
Žireč, Holohlavy, Smiřice, Choustníkovo
hradiště, Vraclav, Lochenice, Jaroměř,
Hořiněves, Kuks, Verdek, Račice nad Trotinou, Miletín, Výrava, Velký Vřešťov, Heřmanice, Vlčkovice v Podkrkonoší, Habřina a JPO Libřice.
S úctou a velkým poděkováním hasiči
Dubenec.
Martin Voltr, Michal Skořepa, Petr Čtvrtečka

Kulturní dění na konci roku
V roce 2021 ne každý projekt, který
jsme chtěli dokončit, dostal příležitost,
mnohé se ani nestihly pořádně rozjet
z důvodů covidových opatření. Jediné,
co jsme děvčátkům a klukům připravili, byl zářijový „Pohádkový les“, který
dost možná právě proto měl takový
úspěch, že víc podobných akcí zkrátka
nebylo možné během roku uspořádat.
S radostí jsme mohli i poprvé vyzkoušet
„Kino na kolečkách“, které na Pohádkový les navazovalo. S přicházející zimou
a přísnějšími nařízeními ze strany vlády
neproběhla Mikulášská sobota, ovšem
o nadílku od čerta děti nepřišly. Dále
jsme opět navázali na tradiční koncert
v kostele, který byl společně s mnoha
hosty svědkem premiéry hudebního tělesa „Dubeneckých koledníků“.

To vzniklo jen měsíc před samotnou
událostí! Po koncertu pak následoval ještě – značně omezený – program
u obecního úřadu, kde všechna dorazivší mrňata dostala nadílku a kde jsme

po pár úvodních slovech rozsvítili stromeček i betlém a nad hlavami nám zazářil ohňostroj.
Závěr roku se nám tedy v rámci všech
možností vyvedl. Zmiňovat, že nám
v šuplíku už rok a půl leží poukazy do
divadla do Prahy nebo že plánované
divadelní vystoupení spolku Erben z Miletína je odsunuto na neurčito, to asi je
zbytečné. Stejně jako nápad uspořádat
pro zájemce diskusní program o historii
Dubence z časů druhé světové války …
To všechno a i mnohé další v roce 2021
svůj prostor nedostalo. Bohužel.
Sice nám mnoho plánů nevyšlo, ale o to
víc jich máme v zásobě na rok 2022. Těžko počátkem ledna soudit, kolik z nich
jich nakonec dojde svému cíli, ale určitě
je lepší doufat v to, že aspoň část se nám
jich podaří zrealizovat a třeba ještě v lepším provedení a za lepších podmínek.
V každém případě jsme moc rádi, že nás
v našich akcích a činnosti podporujete
svou účastí, že nám dáváte svým ohlasem najevo, že i to málo, co šlo/jde, se
vám líbilo a že s vámi můžeme počítat.
Za to vám patří velký dík a náš slib, že
se budeme snažit pro vás vymýšlet další
a další zajímavé akce, které budou mít
za cíl jediné – prožít krásné chvíle.
S přáním krásného, plnohodnotného
a radostí, láskou a zdravím plného roku.
Renata Derdová
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Uplynulý rok ve škole a školce
Ohlédnutí za uplynulým rokem v základní škole

Konec roku nám nabízí možnost ohlédnutí se zpátky, ke zhodnocení i poděkování. Počátek letošního roku byl opět
pro naše učitele, rodiče i žáky náročný.
Distanční výuka se střídala s prezenční a šíření zákeřné nemoci Covid-19
neustávalo. Všem rodičům musím poděkovat za pochopení, trpělivost a spolupráci v této nelehké době uzavření
škol. Přestože byla škola uzavřena, využili jsme prázdné třídy k jejich rekonstrukci. Zrekonstruovány byly tři třídy
na 1. stupni a nově jsme vybudovali zázemí pro školní poradenské pracoviště,
a to v prostoru kabinetu na 1. stupni.
Velké poděkování patří také za poskytnutí finančních darů od našich
spádových obcí – Vilantice, Velký Vřešťov, Libotov, Hřibojedy, Lanžov, Litíč
a Doubravice. Díky nim jsme mohli nakoupit nové moderní didaktické i sportovní pomůcky. Seznam naleznete na
webových stránkách školy.
Poděkování patří i našemu zřizovateli
a celému dubeneckému zastupitelstvu
za podporu rozvoje školy v roce 2021.
Všem příznivcům školy přeji, aby rok
2022 byl pro vás rokem pohodovým,
úspěšným, a hlavně rokem plným
zdraví.
Mgr. Martina Jonešová
ředitelka školy
Ohlédnutí za uplynulým rokem
v mateřské škole
Pro nás učitelky a naše děti v mateřské
škole v Dubenci byl celý rok, jakožto každý rok, explozí emocí, zážitků, aktivit,
akcí, usilovné práce a radosti z ní. Jsme
vděčny, že jsme se mohly podílet na
individuálních i kolektivních pokrocích,
osobním růstu každé malé bytůstky,

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

prožívat jejich radosti i stesky v reálném čase a prostoru a užívat si vzájemné obohacování.
Chtěly bychom však projevit i velké
uznání a díky za spolupráci s rodiči, za
jejich pomoc na různých akcích a dary
jako krmítko pro ptáky, vánoční stromek, vlastnoručně vytvoření maskoti
třídy či zásobení neobvyklými materiály pro tvorbu. Za to a mnohé další jim
náleží náš velký dík.
Naše velké poděkování však chceme
směřovat i vedení školy a též spádovým obcím, kterým tímto děkujeme
za finanční dary, za které se nakoupily nové herní prvky na školní zahradu
– venkovní dřevěný dětský domeček,
skluzavka, velká Tatra, do třídy Borůvek
pět interaktivních programů s názvem
Barevné kamínky, které doplňují všech
pět vzdělávacích oblastí Rámcového
vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání, a už se těšíme na další díly.
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Již tradičně připravujeme pro vaše
děti „předškoláky“ program, který
usnadňuje přechod z mateřské do
základní školy. Zúčastnit se jich mohou všichni předškoláci se svými rodiči. Hravá setkání s učiteli naší školy
seznámí děti se školním prostředím.
Čtyři setkání ještě před zápisem budou zaměřena na prohlubování různých předškolních dovedností, které
jsou důležité pro úspěšný start školní
docházky.
10. 2. 2022 / 16:00 h / Tajůplná škola
v Prvníḿ setkání se školou
Paní učitelky provedou děti školou a seznámí je se vším zajímavým
a důležitým. Prosíme, děti přezůvky
s sebou.
24. 2. 2022 / 16:00 h / Jazykohraní –
Setkání se slovy a říkankami
10. 3. 2022 / 16:00 h / Malý počtář –
Setkání s matematikou
24. 3. 2022 / 16:00 h / Setkání s písničkami a tělocvičnou
Prosíme, děti sportovní obuv s sebou.

Zápis do 1. třídy
Z jiných finančních zdrojů, tzv. Šablon,
se zakoupila multifunkční dotyková
obrazovka a deset tabletů s programovým vybavením k povinné výuce informatiky v MŠ.
Všem děkujeme za spolupráci a přejeme do nového roku mnoho nadějí, splněných snů, radostných jisker v očích
a pevné zdraví.
tým učitelek MŠ Dubenec

hallooweenské obrázkové zápichy do
květináčů a vydlabat si dýně. Vesnicí
poté prošel lampionový průvod malých
dětských strašidýlek. Větší děti a dospěláci pak zakončili toto veselé odpoledne
shlédnutím animovaného filmu Tima
Burtona Mrtvá nevěsta.
O tři týdny později, na 1.adventní neděli,
jsme se sešli na návsi, abychom rozsvícením betléma zahájili oslavu vánočních
svátků. Pro navození té pravé sváteční
atmosféry si pro nás habřinské děti připravily hezké vystoupení s pásmem vánočních koled a říkanek.

Proběhlé akce
Vážení spoluobčané, přátelé,
dovolte mi, abych vám popřála v novém
roce hodně štěstí, pevné zdraví a spoustu nových a radostných zážitků.
Starý rok je sice za námi, ale ráda bych
se ohlédla za některými okamžiky, které jsme společně v předvánočním čase
prožili.
Hned z kraje listopadu jsme se sešli
v obecní hospodě na podzimním tvoření. Zatímco maminky si vyráběly podzimně laděné věnce na dveře či jiné
dekorace, děti měly možnost vyrobit si

Předškoličky
pro školní rok
2021/2022

Jsme velice rádi, že i přes zpřísňování
epidemiologických opatření jsme nemuseli děti ošidit o Mikulášskou besídku
a mohli jsme přivítat Mikuláše se svými

Zápis proběhne ve čtvrtek 7. 4. 2022
od 13:00 do 17:00 hodin.
S sebou vezměte občanský průkaz
a rodný list dítěte. K zápisu se dostaví děti, které ke dni nástupu do školy
dosáhnou 6 let. Dále rodiče přivedou
i ty děti, u nichž budou žádat o odklad
školní docházky (v tomto případě přinesou k zápisu doporučující potvrzení
od lékaře a z poradenského zařízení).
Obec Dubenec přispívá každému prvňáčkovi při prvním nástupu do školy
v Dubenci 2.000 Kč na výbavu.

pomocníky na návsi u betléma, kde si
děti vykoledovaly Mikulášskou nadílku.
Završením vánočních svátků pak byla
tradiční tříkrálová sbírka, která proběhla v sobotu 8. ledna 2022. Rádi bychom
touto cestou poděkovali všem, kdo přispěli. Výtěžek sbírky putuje jako v minulých letech do Domova sv. Josefa v Žírči.
Na závěr mi nezbývá, než vám všem popřát klidné zimní dny. Budeme se těšit
na viděnou na dalších společných akcích.
Martina Kunstműller Venclová

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
než jsme se nadáli, máme tady rok 2022.
Ten minulý byl těžký a bez různých omezení jsme si ho užívali od brzkého léta
do podzimu. Poté přišla opět omezení
a rozdělení společnosti na očkované
a neočkované. Toto rozdělení těžce neseme my, dospělí, a ještě hůře děti, kteří
nemohou společně na lyžařské výcviky,
bruslení, do bazénu a věnovat se dalším
aktivitám.
Letošní rok bude těžký nejen těmito
restrikcemi, ale i ekonomicky, kdy jdou
ceny závratně nahoru od energií až po
poslední rohlík. Chtěl bych vám popřát
za sebe i celé zastupitelstvo obce, abyste v roce 2022 vše zdárně zvládli a vydrželi, hodně štěstí a především zdraví
vám, vašim rodinám a všem blízkým.
Radovan Šutriepka
starosta

ZIMA 2022

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 OÚ
V listopadu byl dokončen a předán
chodník podél silnice I/37. Stavbu provedla firma Špelda, s. r. o. V současné
době probíhá kolaudační řízení.
Taktéž byly v tomto měsíci zahájeny
komplexní pozemkové úpravy v katastru Hořenice.
Na prvním schůzce v hostinci U Svobodů byla zvolena komise, další schůzky
s majiteli pozemků probíhaly na obecním úřadě v zasedací místnosti.
Jako dobrá investice se ukázala výměna starých svítidel veřejného osvětlení za LED technologii. Při konečném
vyúčtování za rok 2021 byla snížena
spotřeba u veřejného osvětlení oproti
starým žárovkám o více než 50 %. To
vše se ještě odrazí v následujících letech, kdy jak všichni víme, ceny energií
raketově porostou.
Plánované investice na rok 2022
Na zasedání zastupitelstva 13. prosince 2021 byl schválen rozpočet na
rok 2022, který mimo jiné počítá s vybudováním parkoviště v dolní části
obce, tzv. bývalé továrně. Předběžná
cena na zhotovení parkovacích míst je
500.000 Kč. Obec zadala vypracování
projektové dokumentace na rekonstrukci veřejné komunikace k Lidušce.
Dokončení projektu včetně stavebního povolení by mělo být do srpna
2022. Na tuto rekonstrukci bychom
rádi získali dotaci, jelikož cena bude
přesahovat přes 3.000.000 Kč, takže
případná realizace přichází v úvahu
někdy v roce 2023.
Zastupitelstvo obce schválilo nákup
popelnic na tříděný odpad (plast a pa-

pír), které budou zdarma rozdány do
každého domu. Tímto bychom se asi
v polovině roku zapojili do systému
Door to Door, tzn. veškerý odpad by
se jednou měsíčně odvážel přímo od
domů. Slibujeme si od toho zlepšení
třídění a snížení komunálního odpadu. Na nákup popelnic budeme žádat
o dotaci z krajského úřadu.
Dalším schváleným cílem z rozpočtu je
rekultivace porostů okolo rybníčka.
Dne 17. prosince 2021 se otevřela dálnice D11, která zatím končí v našem katastru. Zúčastnili jsme se slavnostního
zahájení za účasti ministra dopravy ČR
a hejtmana Královéhradeckého kraje.
Jaký dopad bude mít zatím nedokončená dálnice na Trutnov a obchvat Jaroměře na dopravu v naší obci, ukáže
čas. Nákladní doprava na Náchod sjíždí u Semonic, na Trutnov pokračuje na
kruhovou křižovatku za obcí. Křižovatka by měla být hlídána kamerou, proti
zpětnému návratu kamionů do Jaroměře. Uvidíme, co s dopravou přes
obec provede osobní doprava.

Při archeologickém průzkum v našem
katastru byly objeveny vzácné nálezy,
o čemž pojednává níže převzatý článek.
Proběhlé akce v obci
TJ Sokol pořádal pro děti v listopadu Strašidelnou cestu, kde děti plnily
úkoly pohádkových bytostí. Ze známých důvodů byl bez účasti veřejnosti
rozsvícen vánoční stromeček.
Mikulášská nadílka také proběhla v jiném režimu, než u nás bylo zvyklostí.
Mikuláš s čerty dárky dětem roznášel
po domech.
Akce v lednu 2022
Poprvé se naše obec zapojila do Tříkrálové sbírky.
MS ČČK uskutečnila zájezd na muzikál
Muž se železnou maskou.
Závěrem
Do nového roku 2022 vám přejeme
všechno nejlepší, hodně zdraví a osobní pohody.
Šnábl Stanislav

Archeologické nálezy
Pozůstatky po pravěkém osídlení, sahající až do mladší doby kamenné, nalezly týmy archeologů v okolí Jaroměře
v místě, kde se stýkají toky Labe, Metuje, Úpy a Běluňky. Že se kolem Jaroměře dají očekávat nálezy, bylo zřejmé už
z rešerší, které upozornily na 51 možných lokalit. Pracovníci Univerzity Hradec Králové kopali od poloviny března
v Hořenicích, Jaroměři a Čáslavkách,
společnost Archaia měla na starosti
dva úseky u Dolan a Muzeum Náchodska zkoumalo dva úseky u Svinišťan.
Dlouhé neolitické domy
Nejstarší nálezy u Hořenic pocházejí
z neolitu a řadí se ke kultuře, kdy už
lidé vedli usedlejší život, stavěli stálé
domy, ochočovali zvířata a zušlechťovali divoké rostliny. Už dřívější vykopávky pod dálnicí D11 u Hořenic svědčily, že husté neolitické osídlení souvisí
s pravěkou obchodní trasou mezi východními Čechami a Polskem.
„Nakonec jsme tam vykopali dva domy.
Soudí se, že v jednom mohly bydlet
až dvě generace rodin,“ říká Sylva Tichá Bambasová, vedoucí archeoložka
centra terénní archeologie Univerzity
Hradec Králové. V okolí se našly i sídlištní jámy, zásobnice a hliníky, odkud

se brala hlína na výrobu keramiky, ale
také část břidlicové sekyrky a zlomky
kamenné čepele a čepelky.
Dvoukomorové pece se šířily
z Řecka
Další nálezy z Hořenic pocházejí z doby
železné. Do starší etapy, tedy halštatské kultury, náleží dvě polozahloubené
chaty, v jedné se našla pec. Do mladší
etapy, laténské kultury z doby 450 až
50 let př. Kr., patřilo několik objektů
i nález skleněného keltského náramku.
V Čáslavkách objevili hradečtí archeologové pět zahloubených chat laténské
kultury. Tři nejspíš sloužily k bydlení,
v jedné byly pod podlahou zahloubené sklípky, zásobárny na jídlo a v další
jámová pec pro vypalování keramiky.
„Nejvzácnější je laténská vertikální
dvoukomorová pec se středovým pilířem. V České republice zatím jiný takový nález nemáme. V jámě se zapálil
oheň a horký vzduch vypaloval nádoby
vyskládané na mazanicovém roštu,“
popisuje archeoložka. Laténské pece
se objevovaly už ve starověkém Řecku
a odtud se jejich znalost šířila dál podél Dunaje a Rýna až k nám.
redakčně kráceno
Zdroj: www.idnes.cz
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Proběhlé akce
Rozsvícení vánočního stromu

LIBOTOV

Libotovská Vánoční stezka
Od prvního svátku vánočního až do
konce roku jste mohli absolvovat Vánoční stezku v délce zhruba 1,5 km,
která začínala na dětském hřišti a končila u hasičské zbrojnice. Na vaše ratolesti čekala v průběhu spousta úkolů
s překvapením na závěr. Za vytvoření
této vánoční kratochvíle, která měla
hojnou návštěvnost, moc děkujeme
učitelkám Mateřské školy v Libotově.

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
18. 2. 2022 / hostinec u Hrdinů v Doubravici
ples FC Libotov
5. 3. 2022 / MDŽ – obecní úřad Libotov
květen 2022 / Den seniorů
21. 5. 2021 / Volejbalový turnaj Libotov
4. 6. 2021 / Dětský den v Libotově
18. 6. 2021 / Hasičská soutěž Libotov
25. 6. 2021 / Fotbalový turnaj Libotov
3. 9. 2021 / Den obce Libotov
17. 9. 2021 / Den mužů
26. 11. 2021
Rozsvícení vánočního stromu

Poděkování

Jelikož naše školka má od roku 2020
kromě nové paní ředitelky i nový školní vzdělávací program, ve kterém klademe důraz i na fyzickou a psychickou
pohodu dětí, rozhodli jsme se, že budeme jezdit s dětmi na plavání do Hořic.
Protože autobusová doprava je velice
nákladná, rozhodla jsem se oslovit vedení obcí Libotov, Hřibojedy a Doubravice, odkud k nám děti docházejí, a poprosit je o finanční příspěvek na tuto
dopravu. Děkujeme těmto obcím za
spolupráci a poskytnutý finanční příspěvek. Jsme šťastní, že můžeme dětem vykouzlit úsměv a radost ve tváři
a jejich těšení se na další hodinu plavání nezná mezí. S finanční podporou
od jednotlivých obcí bychom to jen
těžko zvládli.
Není nic krásnějšího než dětská radost, úsměv a štěstí, a proto vám za
naše malé dětičky ze srdce moc děkujeme.
Bc. Barbora Menclová
ředitelka MŠ Libotov
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jak malým, tak dospělým soutěžícím.
Účastníci si tak kromě jiného vysoutěžili krásné fotokalendáře, které nám
věnovala známá fotografka Jana Šeberková Pechlátová. Ještě jednou velké díky všem, kteří se podíleli na zdobení libotovského vánočního stromu
i betlému, a přispěli tak k navození vánoční atmosféry v této nelehké době.

Ani letos nám bohužel epidemiologická situace nedovolila uspořádat společné rozsvícení vánočního stromu.
I přesto jsme především mladší generaci nechtěli ochudit o tento tradiční
symbol Vánoc. Krásný vzrostlý strom
obci věnovali manželé Lebedinští,
kterým tímto velmi děkuji. Strom byl
tradičně doplněn i velkým betlémem,
který postupně již několik let vzniká
skládáním postav z tvorby libotovských občanů. Tento ročník bylo cílem
betlém doplnit soutěží o nejkrásnější vánoční hvězdu. Všechna soutěžní
díla byla ale tak originální a krásná, že
jsme se poprvé od vzniku vánoční soutěže rozhodli udělit první cenu všem,

Vánoční sportovní turnaj
V neděli 26. prosince proběhl 1. ročník Vánočního libotovského turnaje.
V pergole na hřišti se sešlo celkem 20
účastníků šipkového turnaje a 14 borců, kteří poměřili své síly v pong pongu. Zatímco šipky se hrály ve dvojicích
vyřazovacím způsobem, hráči stolního
tenisu byli rozděleni do dvou skupin,
kde se utkali každý s každým. Porce
utkání byla tedy během nedělního
odpoledne značně velká a pro diváky
jistě zajímavá. Závěrečné pořadí v šipkách bylo: 1. Ondřej Langpaul, 2. Miroslav Lebedinský, 3. Jakub Langpaul.
Ve stolním tenise: 1. Jakub Langpaul,
2. Petr Lebedinský, 3. Jana Lebedinská. Děkujeme všem účastníkům i organizátorům příjemného odpoledne
a budeme se těšit na další ročník.

zmizí a naše rozpracované projekty se
dotáhnou do zdárného konce.
V roce 2022 má obec zájem se přihlásit do soutěže Vesnice roku. Doufáme,
že soutěž nebude opět zrušena kvůli
pandemickým opatřením jako v minulých letech.

LANŽOV
Obecní úřad Lanžov
Starosta: Jan Mencl
Adresa: Lanžov 2, 544 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

Novinky
v obci
Dosavadní paní starostka Alena Skořepová v prosinci skončila ve své funkci,
kdy odešla do zaslouženého důchodu.
Tímto bych jí chtěl především poděkovat za její obětavou práci pro obec,
která nebyla vždy jednoduchá. Byla
nejen výbornou starostkou, ale pro
mě i skvělým pracovním parťákem po
tři roky. Doufám, že z tváře obce ne-

Co se oprav týče, obec plánuje výměnu sociálního zázemí pro stanaře
v prostorách kempu a opravu vodní
nádrže. Dále rekonstrukci asfaltového
povrchu v prostorách návsi v Lanžově.
Zdražování se nevyhnulo ani nám,
a tak obec musela přistoupit svojí vyhláškou ke zvýšení poplatku za odpady
v roce 2022 na 700 Kč/osoba/rekreační objekt. Aby nedošlo každým rokem
ke skokovému nárůstu ceny, obec
přistoupila i ke snížení četnosti svozu
komunálního odpadu, a to v zimních
měsících jednou za měsíc, v letních
jednou za 14 dní. Informace o svozu
komunálního odpadu jsou vyvěšeny
na vývěskách jednotlivých obcí.
Od ledna 2022 se spustí nový web
obecního úřadu, kdy jsme se přidali
k mikroregionu Hustířanka tak, aby
webové stránky jednotlivých obcí byly
vzájemně propojené.
Zároveň mi dovolte popřát všem občanům, rekreantům a příznivcům
obce šťastný vstup do roku 2022, pevné zdraví a věřím, že všechny neduhy
zvládneme společně.
Jan Mencl
starosta obce Lanžov

Plány na rok 2022
Rád bych vás teď krátce seznámil se
záměry obecního zastupitelstva na
nadcházející období.
Již řadu let nás trápí havarijní stav mateřské školy. V roce 2019 došlo k zateplení vnějšího pláště budovy, výměně
oken a výměně kotle na tuhá paliva za
tepelné čerpadlo včetně rekuperace.
Tato akce ve výši 2,6 mil Kč byla podpořená 40% dotací ministerstvem pro
místní rozvoj. Během stavby jsme však
odhalili spoustu nedostatků uvnitř budovy, na které má vliv především její
stáří. Nutná je rekonstrukce elektrických rozvodů a také střechy, která je již
v havarijním stavu a za silnějších dešťů
doprovázených větrem do ní na mnoha
místech zatéká. Již dvakrát jsme žádali
o další dotaci na opravu, ale bohužel
zatím neúspěšně. V prosinci roku 2021
jsme podali další žádost o dotaci na
akci v hodnotě zhruba 3,5 mil Kč. Kromě výměny rozvodů elektřiny a střechy
by mělo dojít ke kompletní stavební rekonstrukci vnitřních prostor, sociálního zázemí, kuchyně i šaten v přízemí.
V případě úspěchu by mohla být dotace až 80 %. Za pomoc při vytvoření
této žádosti děkuji především Adéle Jaklové, bez které bychom složitou byrokracií sami těžko prošli. Teď už nezbývá
než doufat, že do třetice už budeme
úspěšní a podaří se nám školku zvelebit i uvnitř.
Dalším trnem v patě pro nás začíná být
chátrající sportovní areál. Nejen jeho
zázemí, ale i hřiště s umělým povrchem
a především dětské hřiště, které je hojně využívané, zasluhují nové investice.
Bylo třeba nastavit priority a rozhodli jsme, že hřiště s umělým povrchem
prozatím upozadíme. I tak jsme tady
ale značně vázání na pomoc státu, tedy
na dotace. Připravili jsme projekty na
obnovení dětského hřiště s doplněním workoutových prvků a také prvků pro seniory v celkové hodnotě více
než 1 milion korun. Výsledná částka
však bude závislá na výběrovém řízení na dodavatele. Dále bylo požádáno
o dotaci na vnitřní rekonstrukci kabin,
včetně sociálního zázemí a také na zavlažování trávníku, které je již částečně

připravené. Celková částka tohoto projektu je cca 2,5 mil Kč. Obě dotace mohou být i tady až 80 %.
Posledním velkým projektem, plánovaným na rok 2022, je vybudování suchého poldru mezi velkým a malým
Libotovem. Tato stavba má zabránit
zaplavení obydlí v obci po velkých
přívalových deštích, jak tomu bývá
v posledních letech. V současné době
máme kompletní studii proveditelnosti, která je odsouhlasena majiteli dotčených pozemků a také stavebním
úřadem. Na studii nyní navazujeme
kompletní projektovou dokumentací
pro stavební povolení. Na projektové práce v hodnotě 250.000 Kč jsme
získali dotaci ve výši 163.000 Kč od
Královéhradeckého kraje. Cena samotné stavby je odhadována na cca
600.000 Kč. Zda ale stavbu opravdu
stihneme už v tomto roce, bude záviset především na rychlosti vyřízení
stavebního povolení.

Inzerce

BIO MARKET
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

Pár slov závěrem
Rok 2021 nám, stejně jako ten minulý,
utekl jako voda. Mnohým z nás stále
chybí kontakt se svou rodinou a přáteli, jiným zase možnost navštěvovat
kulturní a společenské akce. Přesto
jsem přesvědčen, že ji společně zvládáme skvěle. Libotov byl vyhlášen jako
obec s nejvyšším procentem očkovaných v Královéhradeckém kraji. Díky
vám všem za to, že současnou situaci
neberete lehkovážně, i za to, jak jste
ohleduplní jeden k druhému.
Budu se těšit, že právě díky tomuto
přístupu se společně zase setkáme
na nějaké z obecních akcí, které jsme
pro vás naplánovali. Která z nich bude
skutečně první, ale teprve uvidíme.
Kvůli možnosti venkovního prostředí
plánujeme přesunout tradiční setkání
seniorů na teplejší měsíce, což nám
zároveň umožní i obohatit program
této akce. Přesný termín se včas dozvíte. Závěrem mi dovolte, abych vám do
toho dalšího roku popřál především
pevné zdraví, lásku a spokojenost.
Mgr. Filip Kraus
starosta obce

ZIMA 2022

BIO ZMRZLINA–BIO PIZZA–BIO BURGERY–BIO NEALKO NÁPOJE

NEJŠIRŠÍ SORTIMENT BEZLEPKOVÝCH VÝROBKŮ
EKODROGERIE – BIO/VEGAN KOSMETIKA
EKO / BIO – HYGIENA, DOMÁCNOST, HRAČKY, MÝDLA
PÉČE O ZUBY, TĚLO, VLASY, VITAMÍNY, DOPLŇKY STRAVY
KAPKY A TINKTURY, BYLINKY, LITERATURA, TEXTIL
Vše můžete sledovat
Facebook:
bioforyou.cz
Instagram:
@bioforyou.cz

Otevírací doba:
Po – Pá
8:00 – 17:00 hodin
So
9:00 – 11:00 hodin
Tel.:+420 601 653 654

www.bioforyou.cz

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

WWW.HUSTIRANKA.CZ

Novinky z SDH Račice n. T.

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

Dění v obci
V říjnu jsme si připomněli významné výročí – 160 let od vysvěcení kostela Nejsvětější Trojice v Litíči. U této příležitosti zde byla 9. října 2021 panem Petrem
Stejskalem z Římskokatolické farnosti
– děkanství Dvůr Králové nad Labem –
sloužena mše svatá a v sobotu 16. října 2021 se uskutečnil koncert. Se svým
programem „Jak se hladí duše“ vystoupil
flétnový soubor a smíšený pěvecký sbor
Pifferaios a Toni dei signori z Lázní Bělohrad. V kostele zazněly skladby hrané
i zpívané z různých slohových období za
doprovodu fléten a rytmických nástrojů.

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

Proběhlé akce
V závěru roku 2021 se nám i přes nastolená nařízení podařilo uspořádat
poměrně dost akcí. Novou tradici jsme
zahájili 31. října, kdy se poprvé uskutečnilo dlabání dýní.

O týden později se uskutečnil turnaj ve
stolním tenise.

Poslední říjnovou sobotu prošel Nouzovem a Litíčí lampionový průvod.
U této příležitosti byla otevřena i kaple sv. Máří Magdalény v Nouzově. Po
setmění se osvětlený průvod vydal od
kapličky z Nouzova, končilo se v Litíči
u rybníka, kde na děti čekalo u obecního vodníka sladké překvapení.
Adventní čas jsme zahájili 28. listopadu, kdy nás v pergole u obecního úřadu
v Litíči navštívili Mikuláš, anděl a čert.

Poté, co byly všem dětem rozdány mikulášské balíčky, jsme na návsi slavnostně
rozsvítili vánoční stromeček a obecní
betlém. Betlém se nám letos rozrostl
o pejska. Za výrobu této sochy chci tímto poděkovat paní Kláře Zábrodské. Ve
spolupráci s MAS Hradecký venkov občané ochutnali i horký nealkoholický
ovocný nápoj s rakytníkovým sirupem
„Sladký venkov“. Zároveň byl rozsvícen
i vánoční stromeček na rozcestí u lípy
v Nouzově. Tradičně byl 24. prosince od
22 hodin otevřen i kostel, kde proběhla
naše klasická „Půlnoční“.
V sobotu 8. ledna se v Nouzově u kapličky konala Tříkrálová sbírka, kterou
již tradičně pořádá Charita ČR. V Nouzově bylo koledování zpestřeno krátkým vystoupením dětí z kroužku hry
na flétnu pod vedením pana učitele
Skořepy. V naší obci koledníci vykoledovali do pokladničky částku ve výši
6.526 Kč. Poděkování opět patří všem,
kteří přispěli do kasiček i těm, kteří se
podíleli na organizaci sbírky.
Vážení spoluobčané, přeji vám v roce
2022 pevné zdraví, hodně lásky a spokojenosti.
Lenka Mužíková
starostka obce
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LUŽANY

RAČICE NAD
TROTINOU

Vánoční atmosféru jsme poprvé nasáli
27. listopadu, kdy odpoledne proběhlo vázání adventních věnců a večer se
rozsvítil náš stromeček.

V sobotu 4. prosince opět do obce vyrazil Mikuláš s doprovodem. Poslední
letošní akcí byl 11. prosince turnaj ve
hře „Člověče, nezlob se!“.
Na konci října byla také dokončena rekonstrukce víceúčelového sportoviště.
Došlo zde k výměně povrchu, mantinelů a sítí. Na hřiště bylo také nainstalováno osvětlení. Tato akce byla realizována za přispění Královéhradeckého
kraje.

Na závěr bych chtěl všem čtenářům
popřát úspěšný a pokud možno co
nejvíce „normální“ rok 2022 a – hlavně
– v novém roce hodně zdraví!
Milan Slovák, starosta

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
Vážení přátelé, spoluobčané a kamarádi,
dovolte mi u příležitosti vstupu nového roku shrnout činnost SDH a JSDH
Račice nad Trotinou za rok 2021 a sdělit vám naše plány a vize do roku 2022.
Rok 2021 byl pro náš sbor velice zajímavým, akčním, pracovním a také
užitým. Vedle standardních akcí, které pořádáme nebo zabezpečujeme, je
i spousta drobností, ale i velkých věcí,
které se plánují a chystají. Pracuje se
na nich intenzivně již delší dobu, i když
to zatím není nikde vidět. Třeba získání
dotace na elektrocentrály a kompletní
elektrovybavení včetně světel, které
jsme realizovali počátkem roku.
Z akcí proběhlých jsou velkými milníky pro náš sbor účasti na zajištění
dopravní bezpečnosti na cyklistických
závodech v rámci série závodů iPrima Cup, kde naši členové získávají
znalosti a zkušenosti s náročným řízením dopravy ve spolupráci s Policií
ČR a městskou policií. Nejenže se na
těchto akcích vzděláváme, ale také se
podíváme na zajímavá místa v rámci
České republiky. Zároveň se tímto vydělají peníze, které se investují do vybavení a zabezpečení akceschopnosti.
V roce 2021 se pořídil například velký
nůžkový stan, který je určen pro týlová
zabezpečení jednotky, ale také jako zázemí na dětských soutěžích.
V červenci jsme se vzhledem k aktuální situaci rozhodli neuspořádat standardní hasičskou soutěž, ale Hasičské
odpoledne. Touto akcí jsme zkombinovali tréninky družstev dětí a žen společně s dětským dnem plných soutěží,
ukázkou techniky a slavnostní předání
nového vybavení pro soutěžní družstva. Akce začala soutěžemi pro děti,
kde si mohly vysoutěžit sladké odměny. Poté následovaly ukázky požárních
útoků družstev dětí a žen, během kterých si mohli hosté prohlédnout techniku místního sboru, ale také techniku
JSDH Hořiněves, sanitku a policejní
vůz.
Když už mluvíme o soutěžních družstvech, tak je potřeba vyzdvihnout činnosti již výše zmíněných družstev žen
a dětí, které pilně trénují na soutěže
a zdokonalují se v požárním sportu.
Ráčci Račice – družstvo dětí – se pravidelně každý týden schází a učí se novým dovednostem, ale nejen to! Na zahájení adventu si pod dohledem svých
vedoucích připravili program k rozsvícení vánočního stromečku. Jsme velice
hrdí, že v tuto chvíli máme 18 dětí, které do kroužku dochází. Díky dotacím
Národní sportovní agentury a Královéhradeckého kraje se nám také pro ně
podařilo pořídit nové vybavení: rozdělovač, hadice, helmy a mnoho dalšího.
Ale nezmínil jsem družstvo mužů – to
má samozřejmě natrénováno z předchozích let ... A v tomto roce fungovalo
jako pracovní síla pro přípravu a realizaci těchto akcí, za což jim patří také
velký dík.
Ještě bych chtěl zmínit 2 akce: jednou
z nich je podílení se na dalším ročníku
celorepublikové akce 72 hodin. V letošním roce byla tato akce rekordní,
zúčastnilo se jí přes 40 dětí a dospělých a odvedli velký kus práce. Děti
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nám vyžnuly oplocenku na hřišti a dosadily nové stromky a dospělí vyčistili
další kus jabloňové aleje směrem na
Kamence. Tato akce nás velice baví
a jsem rád, že jsme mohli díky obci
Račice nad Trotinou pozvat všechny
na oběd do hostince U Střelce. Odměnou pro každého, kdo byl registrován,
bylo zase jako obvykle tričko s hezkým
potiskem. Akcí druhou bylo ukončení sportovní sezony pro družstva dětí
z Račic a Hořiněvsi, které se konalo
v sále našeho hostince. Vedoucí dětských kolektivů připravili pro děti soutěže, SDH Hořiněves projížďky jejich
cisternou pro děti, SDH Račice nad
Trotinou kompletní zázemí a maminky
dětí napekly, nasmažily a nachystaly
pro děti nějaké ty dobroty. Po setmění
si děti mohly opéct párek a na závěr
si užily malou diskotéku. Spolupráce a spontánnost dětí je úžasná, jsou
vidět pokroky v týmových soutěžích
a věříme, že se to velice kladně projeví
na povaze každého z nich.
Nelze se jen ohlížet za předešlým rokem, ale musíme také koukat dopředu – do roku 2022.
V tomto roce bychom rádi uspořádali ples, dětský maškarní bál a samozřejmě hasičskou soutěž. To jsou věci
standardní. Ale je toho samozřejmě
víc. Členy jednotky čeká školení strojníků, školení obsluhy motorové pily
a standardní školení celé jednotky,
které musí mít 40 hodin každý rok.
V roce 2022 bychom měli realizovat
pořízení požárního přívěsu za dopravní automobil. Bude se jednat o skříňový přívěs pro uložení požárního čerpadla, elektrocentrály a potřebného
příslušenství. Tento přívěs se bude
pořizovat za velkého přispění Nadace
ČEZ a obce Račice nad Trotinou, doplatek bude hrazen z pokladny SDH.
A to největší nakonec: v roce 2021
jsme uspěli s žádostí na investiční dotaci v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2022, a to konkrétně ve výzvě JSDH_V3_2022 Stavba
nebo rekonstrukce požární zbrojnice.
Společně s obcí již 4 roky pracujeme
na získání této dotace, nyní již máme
kompletní projekt a i stavební povolení. Momentálně čekáme na schválení
státního rozpočtu a možnost zahájit
přípravné práce. Nová požární zbrojnice vznikne za sálem obecního hostince rekonstrukcí stávající budovy
a přístavbou garáží pro výjezdovou
techniku. Nové a hlavně sjednocené
uložení techniky zvýší akceschopnost
jednotky a také poskytne adekvátní
zázemí pro případ živelních pohrom.
To je malé shrnutí naší činnosti. Dovolte mi poděkovat všem aktivním členům SDH Račice nad Trotinou za jejich
práci, úsilí a za přístup, se kterým provádí svou činnost. Díky vám se posouváme stále dopředu.
Všem Račičákům, našim kamarádů
a všem, kdo mají Račice rádi, ale i všem
ostatním, přeji veselou mysl, nadhled
nad aktuálním děním, příjemný vstup
do nového roku a hlavně pevné zdraví, abychom se mohli nadále setkávat
na račických akcích.
Libor Machek
velitel SDH a JSDH Račice nad Trotinou

Novinky z obce
Začala jsem psát příspěvek do tohoto
čísla a když jsem hodnotila rok 2021,
zjistila jsem, že článek je skoro stejný
jako loni při hodnocení roku 2020. Protiepidemická opatření nám překazila
všechny naše kulturní akce. Je téměř jisté, že ani v lednu a únoru se nesejdeme.
Spousta z nás ale doufá, že ples a dětský karneval by mohl letos na jaře vyjít.
Neuvádím zde záměrně žádné datum,
o konání akcí budete informováni.

Investice v obci
Na podzim se podařilo dokončit místní
komunikaci k čp.11. I okolí „malé vodní
plochy“ má za sebou pozemní práce. Dokončení terénních úprav a osázení proběhne v letošním roce. Odstraněna byla
rovněž i zemina v prostoru za obecním
domem, aby v objektu dál nevzlínala vlhkost. Hned jak to počasí dovolí, práce na
rozdělaných projektech budou pokračovat. Zatím stále ještě čekáme na stavební
povolení na odstavnou plochu u hřbitova. Doufám, že i ta bude letos vyřešena.
V listopadu proběhla v obecním domě
výměna radiátorů. V prosinci pak byly
provedeny opravy poničených omítek
a opadaných obkladů. Na konci prosince
a začátkem ledna proběhlo vymalování
celého objektu, v únoru pak interiérové
úpravy vnitřních prostor.
Lužanské chlubení
Čas utíká jako voda a přeje připraveným.
Ti nejpilnější z vás už mají jistě vyhrabanou starou trávu ze svých trávníků
i zahrad. Semínka zeleniny i kytiček netrpělivě čekají, až se dostanou do hlíny.
Amatérští zahradníci očima povytahují
ze země sněženky, narcisky, tulipány
a jiné jarní kytičky. Těší se a čekají, jakou
nádheru jim příroda na zahrádce letos
připraví. Nejeden z vás si tu pastvu pro
oči vyfotí, aby se pochlubil rodině i známým. Proto vyhlašuji 1. ročník Lužanského chlubení. Vyfoťte a průběžně posílejte
do 20. listopadu 2022 fotky svých kytiček, zeleniny, houbařských úlovků, ale
i mazlíčků nebo svoje kulinářské umění
na obec@luzanynt.cz. Fotky roztřídíme do
tří kategorií: příroda, zvířata a jídlo.
Už teď se těším, jak se společně v prosinci sejdeme nad vašimi fotkami při dobré kávě v novém nekuřáckém prostředí
obecního domu a oceníme ty nejlepší.
Omlouvám se tímto za tiskovou chybu ve svozovém kalendáři na rok
2022. V září je správné datum pondělí 26. 9. 2022 (NE čtvrtek 29. 9. 2022),
prosím, přepište si je.
Jitka Andrlová
starostka obce
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Komunitní sázení stromů

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

V neděli 24. října 2021 se uskutečnila
„Výsadba ovocných stromů Velichovky
a Hustířany“. Jednalo se o výsadbu 180
ovocných stromů ve Velichovkách (90 ks)
a Hustířanech (90 ks) na kterou dostala
naše obec dotaci od Ministerstva životního prostředí. Sázely se tyto ovocné stromy: třešně, jabloně, hrušky a slivoně.
Ve Velichovkách byly stromy rozděleny rovnoměrně na dvě lokality, a to
„Na Bůhdale“ a „U Jezírka“. Na prvně
jmenované lokalitě „Na Bůhdale“ zajišťovali sázení převážně hasiči z SDH Velichovky. Ve druhé lokalitě „U Jezírka“

Zpráva z velichovských lesů

Úřední hodiny
Po: 7:00–11:30 h
12:30–17:00 h
St: 7:00–11:30 h
12:30–17:00 h

Zábavné odpoledne pro děti

zajišťovali výsadbu sportovci, převážně
pak z řad TJ Velichovky.
V Hustířanech probíhala výsadba stromů
„Na Vápence“, kterou zajišťovali občané
Hustířan v čele s hasiči z SDH Hustířany.
Počasí přálo této akci opravdu náramně, a jednalo se tak o velmi příjemně
strávenou neděli.
Celkem se na této akci podílelo na
80 lidí. Všem občanům, kteří se tohoto
sázení zúčastnili a pomohli, patří obrovské poděkování za jejich účast, šikovnost a nasazení.
Jiří Lebedinský, starosta obce

V našich obecních lesích bylo i v letošním roce opět poměrně živo. Na 53 ha
lesních pozemků bylo tento rok vysázeno celkem 5.900 ks nových stromků
(2.600 ks dubů, 2.300 ks smrků a 1.000
ks javorů). Toto množství pak zalesnilo
plochu o rozloze 0,99 ha lesa. Bohužel
díky nedostatku sazenic na trhu nebylo zalesněno podle zalesňovacího plánu pro rok 2021 celkem 4.000 ks dubů
(0,50 ha lesa).

Byly vybudovány dvě nové oplocenky
o celkové rozloze 0,77 ha (500 bm). Rovněž probíhá i péče o mladé zasázené porosty (ožínání a nátěry proti okusu), které
se provedlo na rozloze 5,90 ha lesa.
Co se týče těžby dřeva, tak za rok 2021
bylo vytěženo 800,67 m3 dřeva a kůrovec je tak v našich lesích téměř vytěžen
a zpracován. Pro zajímavost, v loňském
roce 2020 bylo vytěženo 350 m3 dřeva.
V předloňském roce 2019 to pak bylo dokonce 1.653 m3 dřeva.
Dále se povedlo získat na dotacích celkem 118.395 Kč, a to od Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje (77.095 Kč na
zmírnění dopadů kůrovcové kalamity,
41.300 Kč na obnovu, zajištění a výchovu
lesních porostů, oplocenky – 41.300 Kč).
Jiří Lebedinský, starosta obce

Z činnosti SDH Velichovky
V sobotu 18. září 2021 se za krásného
počasí konalo dětské zábavní odpoledne na místním fotbalovém hřišti ve
Velichovkách. Děti si mohly vyzkoušet
mnoho různých disciplín například lanovou překážku, lukostřelbu a larpovou
střelbu a každoroční dovádění v bumperballech. Během programu vystoupil
David Pet s kapelou. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno bohaté občerstvení a zároveň byla předána drobná odměna všem soutěžícím.
Zdeněk Šedivec, TJ Velichovky

Den seniorů

V neděli 3. října 2021 uspořádala obec
milé setkání seniorů. V hasičské zbrojnici ve Velichovkách se postupně sešlo téměř 35 občanů. Kulturní program začal
vystoupením dětí z místní základní školy
pod vedením paní učitelky Kohoutové.
Poté následovala velmi zajímavá a poučná přednáška paní majorky Evy Prachařové z Krajského policejního ředitelství v Hradci Králové ohledně prevence
proti kriminalitě páchané na občanech
v důchodovém věku. Poté proběhlo
vyhlášení vítězů a předání cen soutěže
Rozkvetlé Velichovky a Hustířany za rok
2021. Následovalo hudební vystoupení
hudební skupiny MP2, která hrála po
celé odpoledne k poslechu a k tanci. Na
závěr dostali všichni zúčastnění dáreček
od dětí ze základní školy. Věřím, že se
akce vydařila, a ještě jednou děkujeme
všem, kteří se na akci podíleli, a to zejména SDH Velichovky a TJ Velichovky.
Jana Kubešová, Zdeněk Šedivec
za organizátory
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Rozsvícení
vánočního
stromečku

Ve dnech 23. – 24. října se náš dorost vyšvihl a předvedl své dovednosti
a schopnosti na vzdělávacím kurzu vedoucích v Bílých Poličanech, kde všichni
naši zúčastnění splnili požadované podmínky a úspěšně složili ústní, písemné
i praktické zkoušky a získali kvalifikaci
vedoucího mládeže III. a II. stupně. Nyní
budou moci vykonávat práci instruktorů a vedoucích v kolektivu MH. Zkoušky
odbornosti vedoucího III. stupně úspěšně složili Dája Karlová, Áďa Dohnalová,
Denča a Laduš Sršňovic, Alíš Stradiot,
Pítr Jaroš, Radyna Holub, Frančesko
Lánský a Honza Poche. Zvýšení kvalifikace na II. stupeň vedoucího mládeže
úspěšně zvládla Lůca Sršňová. Všem
moc gratulujeme.
V neděli 24. října se zbylé děti, rodiče
a členové SDH vypravili na sázení stromků v obci. Byli jsme vysláni na místní
louku a prostranství Bůhdalu, kde jsme
si dost mákli, ale také si to všichni velice
užili. Naše úsilí bylo odměněno občerstvením v podobě opékání špekáčků
a naše mise byla úspěšně splněna –
stromky zasázené, děti unavené, zastupitelstvo spokojeno.
Naši sportovní činnosti ukončil závěrečný závod Pražské a Středočeské ligy
v TFA, kam se po předchozích problémech s přihlášením z důvodu naplnění kapacity předchozích závodů dostal

a přihlásil Ondra Porubek, který nás
reprezentoval právě 13. 11. v Plchově
na tomto posledním závodě. I přes obrovskou konkurenci Ondra svůj čas od
předchozího závodu na TFA Broumy
vylepšil o minutu a umístil se celkově
na 7. místě z celkových 18 zúčastněných.

Na první adventní neděli, tj. 28. listopadu 2021, proběhlo v 17:00 hod. tradiční rozsvícení vánočního stromu ve
Velichovkách. Bohužel i letošní ročník
byl poznamenám vládními nařízeními,
a tak šlo opravdu jen o formální rozsvícení – bez občerstvení, s respirátory
a rozestupy. Před samotným rozsvícením vánočního stromu a v jeho průběhu pak hrály vánoční koledy. Samotné rozsvícení vánočního stromu pak
všichni přítomní občané odstartovali
pomyslným odpočítáním. Tuto akci si
užily především děti, a jednalo se tak
v této době o příjemnou a milou chvilku. Věříme, že příští rok rozsvícení vánočního stromu si již všichni užijeme
tak, jak jsme byli doposud zvyklí.

Žehnání novému dopravnímu
automobilu

V sobotu 20. listopadu 2021 proběhl
u hasičské zbrojnice ve Velichovkách
slavnostní ceremoniál „žehnání“ nového hasičského automobilu VW Crafter.
Tento dopravní automobil byl pořízen
díky dotaci MV-GŘ HZS, dotaci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
a díky finančnímu příspěvku obce Velichovky.
Slavnostní žehnání dopravního automobilu proběhlo v odpoledních hodinách za přítomnosti starosty obce,
zastupitelů, zástupců z řad HZS, SDH
a samozřejmě faráře, který nesměl na
této ceremonii chybět. Zahájení tohoto slavnostního aktu provedl zastupitel
a velitel výjezdové jednotky pan Milan
Kukal slavnostním nástupem, kde vybraní zástupci SDH, JSDH a kolektivu MH
nastoupili ve vycházkových uniformách,
zásahových oblecích a sportovní ústroji.
Samotný slavnostní akt pak proběhl
výměnou starého dopravního automobilu za nové, které slavnostně přijelo k hasičské zbrojnici a po požehnání
panem farářem bylo zaparkováno do
připravené garáže v hasičské zbrojnici.
Poté zazněla slova přítomných hostů
i zástupců z našeho SDH. Následovalo
občerstvení a volná zábava. Akce byla
velice dobře organizačně zajištěna
a až na studené a chladné počasí se
velmi vydařila.
výbor SDH Velichovky

Rozkvetlé Velichovky
a Hustířany – vyhodnocení

Poslední závody pro děti 4. prosince ve
Rtyni v Podkrkonoší na Mikulášském
klání byly zrušeny. Stejně jako naše výroční valná hromada SDH Velichovky
a další akce SDH a kolektivu MH.
Chtěli bychom vám za celý výbor SDH
a vedoucí kolektivu MH poděkovat za
spolupráci, popřát do nového roku
hlavně zdraví a doufat, že se situace
opět brzy uklidní a budeme se moct
společně vídat na dalších akcích v obci.
výbor SDH Velichovky,
vedoucí kolektivu MH,
Petra Němečková, jednatelka SDH

Inzerce

V neděli 3. října jsme oslavili v hasičské
zbrojnici ve Velichovkách „Den seniorů“.
Součástí oslav bylo vyhlášení výsledků 3.
ročníku soutěže „Rozkvetlé Velichovky a
Hustířany 2021“ (s podtitulem Rozkvetlá
okna, balkony). Letos se do soutěže během července a srpna přihlásilo celkem
9 soutěžících. Rozhodování nebylo vůbec lehké, výsledky byly opět velmi těsné a vyrovnané, neboť všichni se o své
květiny starají opravdu znamenitě.

Pořadí vítězů bylo následující:
1. místo: Stanislava Šolcová
(Hustířany) – 52 bodů
2. místo: Marie Valterová
(Velichovky) – 49 bodů
3. místo: Marie Šmídová
(Hustířany) – 41 bodů
První tři vítězové dostali dárkové poukazy do zahradnictví v Jaroměři v celkové hodnotě 6.000 Kč.
Petra Jelínková, za organizátory

Rekonstrukce a přístavba
budovy ZŠ Velichovky
V pátek 12. listopadu 2021 proběhla kolaudace rekonstrukce a přístavby Základní školy ve Velichovkách.
V rámci této přístavby došlo k demolici stávajících prostorů šaten, kde následně došlo k vystavení šaten nových
a v 2.NP pak přístavbě úplně nové
učebny. Dále došlo k úpravě bočního
vchodu, který poskytl pedagogickému sboru velmi pohodlný přístup na
dětské hřiště. Díky této rekonstrukcí
vznikl v 2.NP prostor se třemi třída-
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mi, kde bude probíhat výuka. Z bývalé
třídy v 1.NP pak vznikne prostor pro
cvičení dětí. V rámci rekonstrukce došlo oproti původnímu projektu rovněž
i k napojení na obecní kanalizaci, kdy
byl stávající prostor septiku zbourán.
Náklady na tuto rekonstrukci byly celkem 5.768.648 Kč bez DPH. Obec obdržela na tuto akci dotaci od MMR ve
výši 4.886.229 Kč. Rozdíl pak hradila
obec ze svého rozpočtu pro rok 2021.
Jiří Lebedinský, starosta obce
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TJ Velichovky: ohlédnutí za
podzimní částí sezóny

Nabídka
práce

Sazba zeleně

Obec Velichovky přijme pracovníka do technických služeb na trvalý pracovní poměr.

Fotbalová sezona má za sebou první
poločas a nyní probíhá zimní přestávka.
Mužstvo mužů ve vyrovnané tabulce
přezimuje v horní části tabulky s minimální ztrátou na samotné čelo tabulky.
Mužstvo se nevyhnuly herní, ale hlavně
bodové výkyvy, především na přelomu
měsíce září a října, kdy nedokázaly ve
třech po sobě jdoucích zápasech bodovat, což znamenalo bodovou ztrátu,
která určitě zamrzí. Přesto bilance šest
výher, tří remíz a dvou těsných porážek není k zahození a do jarních odvet
je na čem stavět. Tým však ukázal svoji
sílu a chuť vyhrávat zejména v Zábrodí
a na Babí, kde dokázal i přes nepříznivý vývoj vstřelit vítězný gól v poslední
minutě. To hlavní nás čekalo poslední
říjnovou sobotu, kdy výbor TJ vypravil
na utkání do Stárkova o samotné čelo
tabulky autobus, který zaplnili nejen
hráči a realizační tým, ale především
početné publikum z řad rodinných
příslušníků, našich starších žáků, ale
i dalších dlouholetých příznivců našich
barev. Třešnička na dortu, jinak povedeného výletu, chyběla v podobě tří
bodů: to by byla záteční cesta jistě ještě veselejší. Naši hráči neudrželi slibně
rozehraný zápas, který tak skončil 1:1.
Kromě mužů mají za sebou podzim
i místní starší žáci a starší přípravka.
Starší žáci nově odehráli první část sezony vzhledem k málo přihlášeným
mužstvům v sousedním trutnovském
okrese. Po slibném začátku náš kádr
začaly postupně brzdit nemoci a zranění, což se projevilo v některých zápasech a rovněž i v trénincích, které
nebyly tak početně zastoupené jako

klasicky. Nejtěžší roli má starší přípravka, která prakticky stále začíná sbírat
první zápasové zkušenosti, což se proti
vyspělejším týmům projevuje. Přesto všem dětem z obou oddílů děkujeme za reprezentaci obce a věříme, že
v jarní části sezony opět svoje výkony
posuneme směrem nahoru. I nadále
přijmeme do svých řad děti narozené
v letech 2007 – 2016. A rovněž i dobrovolníky (trenéry), kteří by měli chuť
a odvahu pracovat na rozvoji dětí.
Výbor TJ se stejně jako každý rok snaží
všem členům připravit co nejlepší podmínky, ať z hlediska kvality hřiště a celého areálu, tak tréninkových a zápasových pomůcek. Kromě toho oddíl TJ
v polovině září připravil pro děti zábavný program, kde byly k dispozici různé
zábavné prvky a soutěže. Akci doprovodil hudebním vystoupením místní
zpěvák David Petira, alias David Pet.
V říjnu zase někteří členové přidali ruku
k dílu, kdy se ve Velichovkách a Hustířanech sázely stromky. První listopadová
sobota přinesla tradiční brigádu, kdy
proběhlo „zazimování“ hřiště v podobě
úklidu vnitřních prostor, sundání brankových sítí, reklamních plachet apod.
Děkujeme všem příznivcům za podporu a návštěvu našeho útulného areálu
během fotbalových zápasů jak mužů,
tak mládeže, a věříme, že současná situace se zlepší a jarní část nenaruší nějaká vládní omezení v souvislosti s nynější pandemií.
Závěrem výbor TJ děkuje všem svým
členům, hráčům, sponzorům a příznivcům a přeje hodně zdraví a štěstí
v nadcházejícím roce 2022.
výbor TJ Velichovky

Požadavky: výuční list, manuální
zručnost, řidičské oprávnění B, T
Pracovní doba: 6:30 – 15:00 hod.
Nástup možný od 1. 4. 2022,
nebo dle dohody.
Své životopisy zasílejte na e-mail:
obecvelichovky@obecvelichovky.cz,
a to nejpozději do 28. 2. 2022.
Více informací na telefonu:
603 146 372, nebo na výše uvedeném e-mailu.

Z činnosti MH
Hustířany

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

Třídění odpadů
door to door

Soptíci z Hustířan se v zimním období
stáhli do tepla naší klubovny u Potůčku. Trénujeme motání hadic na čas
a i ty nejmenší prstíky dávají slušné
rekordy. Hrajeme hry, tvoříme listy do
kroniky a nástěnky. Mimo jiné se připravujeme na vánoční besídku, která
je v letošním roce zcela v režii dětí.
Přijde letos Ježíšek? Zajisté to bude
krásné zakončení roku v naší malé hasičské rodině, a proto bychom rádi popřáli všem sílu do nového roku 2022.
Pavla Špreňarová, Monika Novotná
za kolektiv MH

Zeleň v okolí obce Kuks

Od října jsme změnili systém odvozu
tříděného odpadu. Na základě získané dotace z Královéhradeckého
kraje jsme pořídili barevné popelnice na plast (žluté) a na papír (modré)
do každé domácnosti, a přešli tak na
systém odvozu tříděného odpadu
door-to door (od domu). Občané tak
mají u svého domu barevné popelnice
a nikam nemusí odpad odnášet. Svoz
plastů je každých 14 dnů a papíru jednou měsíčně. Tuto změnu si pochvalují hlavně starší občané. Cílem změny
bylo umožnit třídění i ukládání papíru
a plastu v každé domácnosti bez ohledu na její využití k trvalému nebo rekreačnímu pobytu. Obec vychází z pozitivních zkušeností jiných obcí, kde při
pečlivém třídění odpadů dochází k nižším nákladům na svoz z obcí.
Renata Dlouhá

Žáci Gymnázia Dvůr Králové nad Labem pomáhali s výsadbou zeleně
v Hřibojedech.
O předposledním říjnovém víkendu
probíhala v lokálním přírodním biokoridoru LBK 14-20 v části Hvězda obce
Hřibojedy výsadba liniové zeleně 50
ovocných stromů. Výsadbu tradičních
odrůd višní, hrušní, jabloní, slivoní a
třešní prováděli žáci třídy 2.C královédvorského gymnázia – Franta, Tom,
Michal, Kubík, Rosalie, Terka, Adri,
Pepča, Nicole, Majda, Anežka, Vanda,
Radovan, Vojta, Matěj, Richard, Ríša,
Tomáš a Tomík se svým třídním učitelem PhDr. Ivo Rejchrtem a pod odborným dozorem Ing. Petry Syrovátkové.
Víkendový servis pro žáky, např. stravování, dopravu, večerní táborák a
ubytování u nás na obci Hřibojedy, zajišťoval tým ve složení Honza a Renata
Dlouzí, Lukáš a Renata Třešňákovi.
Lokální biokoridor v úseku obcí Litíč –
Hřibojedy – Hvězda – Litíč LBK 14-20
je jeden z významných prvků územního systém ekologické stability krajiny
v našem regionu a jeho cílem je také
umožnit jak existenci, tak migraci organismů mezi biocentry (součástí biokoridorů jsou mj. aleje, souvislé křoviny, živé ploty, meze, strouhy, nebo
uměle vytvořené přechody pro zvěř
na dálnicích). Žáci se tak mohli vlastní víkendovou prací přímo podílet na
budování jednoho enviromentálního
prvku sloužícího k udržitelné ekologické stabilitě krajiny v okolí Královédvorska – výsadbou liniové zeleně tradičních odrůd ovocných stromů.
Všem obrovské díky.
Miloš Dohnálek
starosta obce Hřibojedy

Rozsvícení vánočního stromku
V sobotu 20. 11. 2021 parta lidí ozdobila před obecním úřadem v Hřibojedech
vánoční stromeček. Přestože vše bylo připraveno na společné rozsvícení, nakonec to dopadlo jinak. Stejně jako v loňském roce jsme stromeček museli rozsvítit
bez vás, bez společného setkání. Věřme, že se vše v dobré obrátí a my se spolu
s vámi budeme moci setkat třeba na jaře na čarodějnice.

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

Projekty
v šuplíku
Pro rok 2022 máme opět připraveny další projekty. Pokud bychom to
sečetli, tak by nám náš rozpočet nestačil, proto budeme opět využívat
vypsané dotační tituly. Ovšem v roce
příštím již bez podpory projektového
a realizačního týmu naší společnosti
Revitalizace Kuks, o. p. s., která v roce
2021 ukončila svoji činnost. Tým těchto lidí a jejich úsilí o obnovu regionu
a jeho propagaci v cestovním ruchu
nám bude citelně chybět.
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Inzerce

V rámci komunity byly vysázeny dvě
aleje ovocných stromků v osadě
Kašov. Jde celkem o 160 ks starých
odrůd jabloní, slivoní a třešní. Komunitní projekt v hodnotě půl milionu
korun je financován Ministerstvem
zemědělství ČR. V rámci jedné soboty,

kdy jsme si vychutnali řádné aprílové
počasí, byly stromky vysázeny, ohraničeny a připraveny k závlaze. Mají tříleté hájení, kdy budou opečovávány
a dle potřeby zalévány. S myšlenkou,
že tvoříte krajinu pro příští generace,
jde práce pěkně od ruky.

Zprávy z obecního úřadu
Investice
V loňském roce máme za sebou realizaci několika projektů. Zásadním projektem byla rekonstrukce části páteřní
komunikace přes obec – silnice III. třídy.
Současně s touto stavbou je budován
nový přístupový chodník do obce. Silnice v majetku kraje je financována vlastníkem za využití fondu SFDI, chodník
v majetku obce financován vlastníkem
s využitím mimořádné dotace Královéhradeckého kraje.
Odkanalizování bytového domu a hasičské zbrojnice – to bylo účelem realizace
projektu „Čerpání splaškových vod z čp.
48/65/86 do veřejné kanalizace Kuks“.
Jednalo se o první tlakovou kanalizaci
v obci a již nám splašky z těchto tří ob-

jektů neodtékají do řeky, ale do čistírny
odpadních vod v obci.
V rámci česko-polské spolupráce realizovala naše společnost Revitalizace
Kuks, o. p. s., projekt vycházkových tras
v délce téměř dva kilometry pod názvem
„Anenská stezka“. Jde o trasu z Kuksu do
Stanovic směrem na Betlém s odbočkou
ke kapli sv. Marie (pod skálou). Obec
v tomto případě spolufinancovala a Královéhradecký kraj předfinancoval celý
projekt. Zrcadlově potom vznikl obdobný projekt u našeho polského partnera.
Slovo starosty
V novém roce přeji hlavně pevné zdraví
a návrat k našim normálním životům.
Jiří Beran , starosta
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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
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HEŘMANICE
Obecní úřad Heřmanice
Starosta: Miloš Innert
Adresa: Heřmanice čp.13, 552 12
Telefon: +420 491 813 270

s obcí a kromě posezení při tradičních
dobrotách – gulášek a kýta na rožni
– byl doprovodný program připraven
také pro děti. Od 12 hodin byl pro ně
k dispozici skákací hrad a od 14 hodin
mohly zhlédnout loutkovou pohádku
Kašpárek, princ a skalní hrad, kterou
přijel zahrát principál pan Bauer z Jaroměře. Počasí bylo již podzimní, ale
posedět se mohlo ve stanu, který byl
vyhříván naftovým topením. Novinkou se letos stala soutěž o nejlepší
posvícenské koláče. Zúčastnilo se
5 soutěžících a první tři obdrželi diplom a cenu. Nejlepší koláče upekly
paní Jana Jirásková, Radoslava Kordeková a Sára Horčičková.

E-mail: starosta@obec-hermanice.cz

www.obec-hermanice.cz

děti z kroužku mladých hasičů. Oficiální rozsvícení vánočního stromu za
účasti veřejnosti se bohužel letos nakonec nekonalo z důvodu opatrnosti
při epidemické situaci.
Mikuláš, anděl a čerti za dětmi opět
vyrazili osobně v neděli 5. prosince.
Putovali od domu k domu, kde byly
děti, a všem hodným něco přivezli.
Alpaakce
Ani Alpatým a jeho příznivci na podzim nezaháleli. Alpastřelby se konaly
23. října u Svobodů v Hořenicích, zajištěno bylo opět občerstvení a poháry pro vítěze. Mezi poslední akce
v roce 2021 patřil tradiční Alpabowling, který se konal 4. prosince.

Vítání občánků
Mladí hasiči

Úřední hodiny
St: 8 :00–11:00 h
14:00–18:00 h

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

Obecní knihovna v Obecním
úřadě Heřmanice
Po: 15:30–16:30 h
St: 15:00–17:00 h

Kalendář akcí
březen/duben
Vítání občánků

Proběhlé akce
Sousedské posezení

Kalendář akcí
V sobotu 23. října 2021 se konalo letos
již druhé vítání občánků, na kterém
jsme přivítali 3 nové občánky: Aničku
Hlaváčkovou z Heřmanic, Alici Gabrielovou z Brodu a Dominika Šika také
z Brodu. Vítání se uskutečnilo opět
v prostorách mateřské školy, kde byl
připraven slavnostní program včetně
vystoupení Natálky Jiráskové a Amálky
Kučerové. Od obce získaly děti finanční dar 1.000 Kč a drobnou hračku.
S prázdnou neodcházely ani maminky,
které dostaly malou kytičku.
Mikulášská nadílka a rozsvícení
stromečku

Na základě koronavirových opatřeních neplánujeme přesné datumy
konání kulturních akcí. Vše bude včas
zveřejněno.
Kroužek mladých hasičů jsme obnovili už v roce 2020, ale v té době
bylo skoro všechno omezené, a tak
proběhly pouze 3 schůzky, kde se
děti seznámily s technikou a zjistily,
co všechno je čeká. Letos po prázdninách se již kroužek rozběhl naplno
a děti se začaly učit první dovednosti
mladých hasičů. Podle počasí trénovaly požární útok s vodou nebo se
scházely s vedoucími v učebně, kde
se učily topografické značky, vázání
uzlů a další odbornosti. Ve volných
chvílích také dlabaly na Halloweena
dýně, hrály různé hry a vyráběly ozdoby na vánoční stromek. V současné
době má SDH Heřmanice 13 mladých
hasičů a 2 vedoucí mládeže, které letos absolvovaly několikrát odložený
kurz vedoucích.

Proběhlé akce
V měsíci listopadu se konalo vítání občánků. Do života jsme slavnostně přivítali sedm dětí: 3 děvčátka a 4 chlapce.
Děťátka měla v tvářičkách spokojený
výraz, rodiče si užili slavnostní okamžik malým vystoupením místních
dětí. Jména přivítaných dětí byla zapsána do obecní pamětní knihy.

Sousedské posezení se letos konalo
v sobotu 16. října 2021. S organizací
posezení se trochu vyčkávalo a nakonec se rozhodlo, že se nebude kvůli
možnému lockdownu a dalším omezením dělat organizačně náročná zabijačka. SDH se spojil při organizaci

Vánoční stromeček ke kostelu nám
letos darovali Jirků z Heřmanic. Ozdobil se v sobotu 27. listopadu tak, aby
svítil na první adventní neděli – 28. listopadu. Některé nové ozdoby vyrobily děti v mateřské škole, další přinesly

ční boudě!

Výroba, montáž a prodej
prvotřídních oken a dveří.
Tel.: 603 460 618 E-mail: info@dvereoknavacek.cz

www.dvereoknavacek.cz
ZPRAVODAJ
MIKROREGIONU
HUSTÍŘANKA

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

Realizované investice
Chodník ve Vestci je dokončen. Potýkali jsme se se spoustou problémů,
které vylezly na povrch až po započetí
díla. Kanalizace byla nevyhovující, byla
vyměněna. Nová dešťová kanalizace
vede pod chodníkem směrem od Zaloňova po pravé straně, kde je protlakem napojena na druhou stranu.
Napojení začíná od zábradlí chodníku
až za čtvrtou bytovku. Celková částka
celé výstavby chodníku 3.979.000 Kč
včetně DPH. Nyní nás čeká kolaudace.

Slovo starosty

Odpadové hospodářství
Od nového roku 2022 přecházíme na
nový systém odpadového hospodářství – na novou vyhlášku „Poplatek na
každého občana i vlastník nemovité
věci zahrnující byt, rodinný dům nebo
stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které
není přihlášená žádná fyzická osoba
a která je umístěna na území obce”.
Doposud jsme měli systém založený
na smlouvě s občanem. Od nového
roku platí nový zákon, kde je nutné
vybírat místní poplatek a mít obecně
závaznou vyhlášku. Svozy v obci musejí být sjednoceny, budou probíhat
jednou za 14 dní, abychom vyhověli všem občanům. Poplatek mají povinnost zaplatit všichni občané v naší
obci. Pokud občan nezaplatí, obec má
povinnost vymáhat poplatky. Poplatek
na hlavu činí 500 Kč. Chtěla bych vás
dále poprosit, abyste dále třídili odpad
dle zvyklostí. Čím méně budeme třídit,
tím dražší budou poplatky.

Vážení spoluobčané,
rád bych vám touto cestou poděkoval
za spolupráci a trpělivost v roce 2021
a do nového roku vám přeji hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti.
Miloš Innert, starosta obce

Vše si občané vynahradili čtvrtou adventní neděli, kterou si užili radostně
v zaloňovském kostele, kde byl uspořádán koncert s místními dětmi. Kon-

Přání občanům
Občanům, zastupitelům z naší obce
a kolegům z Mikroregionu Hustířanka
přeji mnoho zdraví, osobních a pracovních úspěchů v novém roce 2022.
Jaroslava Svobodová
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Zprávy z OÚ

Plánované investice
Čekají nás opravy trhlin v komunikacích ve všech částech obce a dále
prodloužení vodovodu ve Vestci pro
rodinné domy směrem k Litíči. Dojde
také na výměnu mostku v Horních
Dolcích, který je staticky poškozen. Na
mostek jsme již získali stavební povolení.

Vánoční koncert
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cert měl úžasnou vánoční atmosféru
a velký úspěch. Poděkování patří Janě
Rukavičkové a Veronice Suché za zorganizování a secvičení celého koncertu s místními dětmi. Dále děkujeme
všem dětem za krásný přednes s pěveckým vystoupením a místním děvčatům Němcovým a Elišce Rukavičkové
za hudební doprovod na nástroje,
Anetě Lajvrové a Elišce Duchoslavové
za krásné pěvecké vystoupení a taktéž
poděkování patří Martinu Jandovi za
hudební doprovod a ozvučení kostela. Moc nás těší, že v obci máme takto
talentované lidi, který svým talentem
dělají radost všem občanům.

Po dvou letech se opět konal tradiční vánoční koncert v kostele sv. Máří
Magdalény v Heřmanicích. Termín
je vždy na druhý svátek vánoční –
26. prosince. Pěvecký sbor Jaromír
pod vedením sbormistra pana Kováře provedl posluchače několika staletími hudby s vánoční tématikou od
středověku až po současnost. Ke každé skladbě uvedl i krátký popis nebo
zajímavost o autorovi písně. Vstupné
bylo jako každý rok dobrovolné a výtěžek bude použit na údržbu heřmanického kostela.

ZIMA 2022

Rozsvícením stromečku na dětským
hřišti v Zaloňově byla zahájena první
adventní neděle. Stromeček byl ustrojen v malém počtu občanů. Doufejme,
že příští rok se sejde více lidí.
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