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EDITORIAL
Vím, že se to na nás valí ze všech
stran, ale ani mě to nedá a musím se zmínit o válce na Ukrajině. Děkuji vám všem, kteří nejste lhostejní a přispěli jste do
vašich obecních sbírek pomoci,
nebo poslali peníze prostřednictvím sbírek humanitních organizací. Naše země nyní přijímá
velké množství občanů Ukrajiny,
myslím, že to nebude jen na pár
týdnů, nebo měsíců. Budeme se
muset naučit vedle sebe žít. Prosím vás, buďme tolerantní, trpěliví. Pro tuto dobu se, myslím, hodí
citát Dalajlámy: „Můžeš-li pomoci, pak pomoz. Pokud ne, alespoň
neškoď“. Mějme to prosím na paměti a pokusme se být empatičtí, i když se na nás valí spousta
negativních sdělení především ze
sociálních sítí.
Jaroslav Huňat
předseda DSO

Mediální partneři Zpravodaje

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

www.jaromersko.cz

www.kralovedvorsko.cz

S příchodem jara se v obci uskutečnila
akce Mezinárodní den žen. Ve společenské místnosti obce mohly místní
dámy pohovořit o tom, co je nového,
zhlédnout fotky z různých akcí uplynulých let a vychutnat si kávu a občerstvení. Další akcí v březnu byl Dětský
karneval, který se vydařil s účastí 25
dětí. Akci pořádal náš hasičský sbor,
který karneval velmi dobře zorganizoval.

Obecní úřad Zaloňov
Starosta: Jaroslava Svobodová
Adresa:
Zaloňov 46, 551 01 Jaroměř
Telefon: +420 491 812 909
E-mail: ou.zalonov@cmail.cz
www.zalonov.cz
Úřední hodiny: St: 17:00–19:00 h

Kalendář akcí

Kalendář
akcí v kempu
30. 4. 2022 / 17:00 h / Pálení čarodějnic

4. 6. 2022 / 14:00 h / u obecního úřadu
Dětský den
Pořádá ČSŽ a SDH.

28. 5. 2022 / 13:00 h / Dětský den
4. 6. 2022 / 18:00 h / Country
Kapela Wostruha.

11. 6. 2022 / 20:00 h / Open Party
DJ Andreas Karadzos.
25. 6. 2022 / 20:00 h / Summer Party
DJ Ferbas, DJ Pedro.
9. 7. 2022 / 20:00 h / Oldies party
DJ Michal Miki Tůma.
10. 7. 2022 / 16:00 h / Veselá trojka
Šlágr kapela.
23. 7. 2022 / 13:00 h / Lanžovská lávka
18:00 Markýz John, Green Day revival.
29. 7. 2022 / 17:00 h / Hospodský kvíz

20. 8. 2022 / 10:00 h
Hasičská soutěž „Lanžovský pohár“
Putovní, první ročník
20:00 h Bye Bye Party
26. 8. 2022 / 18:00 h
Country
Kapela Wostruha.
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Zprávy z úřadu

30. 4. 2022 / Pálení čarodějnic
Děti se můžou těšit na lampiónový
průvod a soutěže. Pořádá SDH a spolek rybářů.

11. 6. 2022 / 12:00 h
Lanžovská osma
Soutěž v požárním sportu neupravených PS-8.
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LANŽOV

5. 8. 2022 / 20:00 h / Rockotéka
DJ Sláva.
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Dále se plánuje sportovní den ve Rtyni, pořadatel spolek sportovců, termín
upřesní.

Naplánovány jsou již akce na celé léto
u nás v kempu. Více informací je na
plakátku, na www.lanzov.cz, či na facebooku Obec Lanžov a také facebooku
Občerstvení na koupališti v Lanžově.
Letní sezona v kempu se nám rychlým
tempem blíží, a proto provádíme nezbytnou přípravu. Do areálu kempu
umístíme nové dětské prvky a ping-pongový stůl, což jistě přinese příjemné trávení volných dnů.
Stejně tak SDH Lanžov plánuje zlepšení tréninkových a soutěžních podmínek v podobě nové hasičské základny
ze zámkové dlažby.
Obec Lanžov získala stavební povolení na přestavbu bývalé pizzerie na byt.
Momentálně čekáme na vypsání dotačního programu.
Ani nám není lhostejná situace na
Ukrajině, proto jsme ve spolupráci
s SDH Lanžov uspořádali humanitární
sbírku. Pomoc od našich občanů byla
velkorysá a tímto jim za ni děkuji.
Pevně věříme, že se letošní sezona vydaří bez dalších omezení, a my si tak
budeme moci v této nelehké době život zpestřit novými věcmi, ale i tradičními akcemi.
Jan Mencl
starosta obce Lanžov

JARO 2022

V měsíci dubnu proběhne v naší obci
úklid na Den země. Zapojte se spolu
s námi, očistíme tak naši obec od odpadků a pomůžeme přírodě.

Proběhlé akce
Tříkrálová sbírka proběhla v lednu
jako každý rok úspěšně. Poděkování
za tuto akci patří Janě Rukavičkové, Veronice Suché, Pavle Barešové a dětem
z naší obce. Podařilo se vykoledovat ve
Vestci 5.640 Kč, ve Rtyni 4.846 Kč, Zaloňov 3.772 Kč, částka celkem 14.258 Kč.
Všem občanům, kteří přispěli, moc děkujeme. Letošní záměr sbírky poputuje na rekonstrukci sociálního zařízení
zdravotního oddělení nemocných roztroušenou sklerózou.

Ořezy lípy ve Rtyni
Je třeba provést zdravotní řez na lípě
u Kotalů, lípa je dominantou Rtyně,
takže si zaslouží péči. Suché větve jsou
nebezpečné, zasahují do elektrického
vedení, ohrožují nemovitosti a účastníky silničního provozu. Ořez bude proveden ke konci května, dříve nelze ořez
provést z důvodu odpojení elektrického vedení. ČEZ stanovuje lhůtu dva
měsíce od podání žádosti o vypnutí.
Odstávka bude zřejmě trvat pět hodin.
Plánované opravy
Chystáme opravy komunikací ve všech
částech naší obce. V komunikacích jsou
trhliny, které opravíme vyfrézováním
a zalitím asfaltem.
Plánujeme opravy komunikace i na novou Ameriku.
Oprav se dočká i kulturní dům, kde dojde k výměně okapů.
V současné době probíhá zadávací řízení na zhotovitele Výměna mostku
v Horních Dolcích.
Informace o územním plánu
Dne 14. prosince došlo k veřejnému
projednání o návrhu územního plánu
Obce Zaloňov. Byla podána námitka na
dva pozemky v Zaloňově. Námitkám
bylo vyhověno, nyní budou námitky
předloženy dotčeným orgánům, poté
budou vyhodnoceny. Po vyhodnocení
dojde opětovnému veřejnému projednání. Tímto došlo k dalšímu průtahu,
budeme se snažit, aby územní plán byl
co nejdříve vydán.
Objížďka
Komunikace z Velichovek na Jaroměř
bude uzavřena do konce května z důvodu provedení kompletní rekonstrukce
vozovky silnice II/285 (ulice Velichovská)
v délce cca 300 m. Oprava souvisí s výstavbou mostního objektu v rámci provádění výstavby dálničního tělesa D11 –
SO 07 (Smiřice – Jaroměř) v úseku místní
části „Zahrádky“ po křižovatku s místní
komunikací (ulice Polní) v extravilánu
města Jaroměře. Autobusy budou projíždět Rtyní a přidaná zastávka bude
rovněž fungovat do konce května. Objízdná trasa je stanovena přes Rožnov,
ale přesto není vyloučeno, že naše obec
nebude uzavírkou dotčena.
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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

Kalendář akcí
2. 4. 2022 / Maškarní odpoledne
3. 4. 2022 / Ukliďme Česko
4. 5. 2022 / Den otevřených dveří
hasičské zbrojnice v Dubenci
8. 5. 2022 / Noční turnaj
v ping-pongu, Traktoriáda
Druhá polovina května / Májové
zpívánky
28. 5. 2022 / 110 let SDH Dubenec
25. 6. 2022 / 53. ročník poháru SDH
Dubenec
2. 7. 2022 / Východočeská hasičská liga
2. 7. 2022 / Jizerská hasičská liga
27. 8. 2022 / Noční hasičská soutěž

Kulturní dění

zionu „Na Faře“ a následující den,
v neděli 3. 4., bychom rádi navázali
na loňskou premiéru akce „Ukliďme
Česko“. Určitě je třeba zmínit i velikonoční turnaj v ping-pongu nebo velmi oblíbenou „Traktoriádu“, která už
tradičně vychází na sváteční osmý květen. Mohu také prozradit, že s místním
(ještě v plenkách) sborem „Dubenečtí
koledníci“ připravujeme v druhé půlce
května „Májové zpívánky“ v kostele.
Pokud se nám podaří natrénovat vše
tak, jak si představujeme, bude určitě
minimálně o legraci postaráno.
Jsem ráda, že mohu říct, že po delší
odmlce už zase DUBENEC ŽIJE! A to
i díky těm, kteří svou účastí dávají najevo, že o podobné akce je zájem a že
má smysl plánovat a vymýšlet zábavu,
která potěší a pobaví. Děkujeme za to!
Krásné jaro plné naděje a dobré nálady přeje
Renata Derdová

Slovo starosty
První tři měsíce roku 2022 jsou za
námi, a tak mi dovolte krátce shrnout
práci obce a zastupitelstva.
Podali jsme žádosti o tyto dotace:
• oprava komunikace v Kalnovci
z programu Ministerstva pro místní rozvoj,
• projektová dokumentace sběrného dvora u kovárny – žádost jsme
podali na Krajský úřad Královehradeckého kraje,
• stavba III. etapy chodníků od mateřské školky ke zdravotnímu
středisku – žádost jsme se všemi
přílohami odeslali na Státní fond
dopravní infrastruktury,
• projekt zaměstnanosti v režimu veřejně prospěšných prací, kdy jsme
tradičně zažádali o zaměstnance
pro úklidové a lesnické práci v obci
Dubenec.
Všechny žádosti byly podány řádně se
všemi přílohami a formálně správně.
Nyní čekáme na ukončení rozpočtového provizoria a budeme dále komunikovat s poskytovateli tak, abychom
byli úspěšní.
Do úrovně stavebních povolení máme
dokončeny projekty „modernizace
1. N.P. domu čp. 208 a bezbariérové
WC“ – tedy modernizace přízemí zdravotního střediska, ordinace, čekárny,
chodeb a prostor pro služby a celková
rekonstrukce bezbariérových WC.
Dalším projektem s platným stavebním povolením, pro který budeme
hledat vhodný dotační program, je
půdní vestavba čtyř bytových jednotek

v domě čp. 2 – Pošta. Bohužel, vloni se
nám nepodařilo získat dotaci z programu nájemního bydlení Ministerstva
financí. Letos tento program nebude
vypisován a je tedy na zvážení, zda
pro tento projekt využijeme programu
Státního fondu podpory investic, kdy
je možné čerpat úvěr se zvýhodněným
úročením a splatností do 30 let, který
je určen pro nájemní (nikoli sociální)
byty. Podmínkou je regulovaná cena
nájmu po dobu 20 let.
Protipovodňová ochrana obce
Ve spolupráci se Státním pozemkovým
úřadem pokračuje projektová příprava
stavebních akcí vyvolaných komplexní
pozemkovou úpravou. Nyní dokončujeme práce na protierozních průlezích
a biokoridorech v horním Dubenci,
bude tak z 90 % dokončena protipovodňová ochrana obce. Po dokončení
prací na protierozní a protipovodňové
ochraně obce budou následovat stavby pro zpřístupnění pozemků – tedy
polní cesty. V současnosti připravujeme projekt hlavní cesty HC6 spojující
Kalnovec s pastevním areálem Jedlina
a doplňkové cesty VC23 od zastávky
u Kovárny připojující se k hlavní cestě HC6 na hranici katastru Vilantice,
přibližně na úrovni lesa „Zájezd“. Obě
tyto cesty budou s živičným krytem.
Na cesty v katastru obce Dubenec navazují cesty v katastru Vilantice a Velký
Vřešťov, které se v současnosti rovněž projektují. Předpokládaný termín
výstavby bude v letech 2023 až 2025.
Všechny cesty jsou doplněny doprovodnou zelení a cesta HC6 v Dubenci
biokoridorem, který bude cestu oddělovat od mokřadu pod místní částí
Teplice – Kalnovec.
Čističky odpadních vod
Obec intenzivně pracuje na projektu
první etapy domovních čističek odpadních vod. Pro první zájemce byly obci
předány studie a dispoziční výkresy,
které budou součástí smlouvy o spolupráci. Zájemci budou v průběhu
dubna a května osloveni a po splnění
všech podmínek poskytovatele dotace
(trvalý pobyt, prokázání že není žadatel v insolvenci) bude mezi obcí a budoucími uživateli domovních čističek
podepsána smlouva o spolupráci.
Poradenství – energetická chudoba
Pro občany, kteří jsou ohroženi energetickou chudobou, tedy možností, že
váš příjem nebude stačit na platby za
energie, nabízíme poradenství a můžeme vás propojit s organizacemi,
které dál řeší přídavky na bydlení a na
energie. Neváhejte nás kontaktovat!

Inzerce

Ve dnech, kdy píšu tento příspěvek,
je ve světě nevítané rušno a nedobro, proto bych zde ráda alespoň na
pár chvil nechala všechny potíže utišit
a dopřála tento prostor vzpomínkám
nedávno minulým i vyhlídkám do blízké budoucnosti. Tedy, co se kulturního dění pod taktovkou obce Dubenec
týče.
Když jsme minulý rok plánovali obecní
bál, téměř na 100 % jsme si byli jistí, že
naše aktivita přijde vniveč a že všechny přípravy zůstanou pasé. A taky, že
to tak bylo… taneček, zábavu i luxusní
hudbu jsme si tedy užili o rok později,
v půlce února 2022, a musím říct, že
snad bylo až hmatatelné to nadšení
hostů, kteří tolik toužili po společnosti a po tanečním parketu, po kvalitní
hudební produkci, po sklence vína po
boku mnoha známých. Skvělá atmosféra panovala od prvních okamžiků
a končila ještě daleko po oficiálním závěru plesu, který nebyl ničím tak vzácný jako jen tím, že prostě byl.
A protože covidová situace stává se
stále menší překážkou, rozjíždí se plánování kulturních událostí s větší nadějí, že teď už to nebude práce marná.
Hned 2. dubna chystáme pro děti oblíbené „Maškarní odpoledne“ v Pen-
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Pomoc Ukrajině
V neposlední řadě mi dovolte poděkovat za vaši účast ve sbírce pro Ukrajinu.
Překvapila mne vaše ochota pomoci
a to, že nejste nakaženi lhostejností.
Z prostoru sociálních sítí denně přicházejí negativní zprávy, virtuální útoky na
uprchlíky a válečné běžence. Někdy se
jedná o vysloveně lži a propagandisticky vytvořené materiály, které svou
kvalitou budí dojem skutečnosti. Prosím používejte svůj rozum a nebuďte
sdílejícími idioty. Pokud nemůžete,
nebo nechcete pomoci, alespoň neškoďte. Myslím, že je nutné si uvědo-

mit, že současný stav migrace z Ukrajiny – ať se vám jeví katastrofálně, je
ještě v přijatelných mezích. Ukrajinu
zatím opustilo 2,7 milionu obyvatel. Je
nutné si uvědomit, že populace Ukrajiny činí 46,5 milionu obyvatel, a tedy
se zatím jedná o pouhých cca 6 % lidí,
kteří území své vlasti opustili. Pokud
bude konflikt pokračovat, mohou být
tyto čísla násobně vyšší a to bude problémem i pro nás a ostatní Evropské
státy. Nutností je co nejdříve ukončit
ozbrojený konflikt a návrat k diplomatickému jednání.
Jaroslav Huňat, starosta Dubenec

Inzerce

Podpora činnosti hasičů

V průběhu uplynulých let provádíme
rekonstrukci požární zbrojnice. Probíhá průběžná rekonstrukce technického
zázemí, kterou provádíme z rozpočtu
obce. Můžete si těchto změn všimnout
při návštěvě hasičské zbrojnice na dni
otevřených dveří 4. 5. 2022.
I v těchto dne probíhá rekonstrukce
klubovny mladých hasičů, která je rozložena do tří fází. V 1. fázi dojde k rekonstrukci stropu a omítek. Materiál byl
financován z obecního rozpočtu a práce byla odvedena členy sboru v rámci
brigádnických hodin. V 2. fázi nás čeká

rekonstrukce podlahy a v 3. fázi dovybavení nábytkem a technikou. Poslední
dvě fáze jsou financovány z rozpočtu
SDH Dubenec a z dotace Královehradeckého kraje. Rekonstruované prostory jsou nedílnou součástí hasičské
zbrojnice. Pro sbor je důležitá činnost
práce s mládeží, která získává zkušenosti a znalosti v oblasti požární prevence,
ochrany obyvatelstva a sportu. Děkujeme za spolupráci a podporu obci Dubenec a Královehradeckémemu kraji.
Petr Čtvrtečka
jednatel SDH Dubenec

Scházíme se pravidelně každý čtvrtek od
16:30 u hasičské zbrojnice v Dubenci

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).

NÁBOR MLADÝCH
Trénink disciplín požárního sportu
Účasti na soutěžích
Týmová spolupráce
Základy první pomoci
Chování při mimořádných událostech
Znalost požární techniky a jejího použití
Základy topografie

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

HASIČŮ
Přípravka 3 - 5 let
Mladší žáci 6 -10 let
Starší žáci 11 - 15 let
Dorost 15 - 18 let

HASIČI

Více informací na telefonu: 608 863 398
nebo emailu: hasici@dubenec.cz

JARO 2022
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Zpravodajství ze školy

Nová výuka informatiky ve školách

Od 1. 9. 2022 se bude v naší škole
měnit podoba výuky informatiky, a to
po následné revizi školního vzdělávacího programu dle RVP z ledna 2021.
Všechny učitele proto čeká ještě mnoho práce s úpravou našeho školního
vzdělávacího programu. Informatika
bude nově povinná již od třetího ročníku a bude přesahovat i do jiných
předmětů. Žáci se tak budou vzdělávat v této oblasti i mimo počítačovou
učebnu. Jelikož jsme se zapojili už do
„zkušebního módu“, nechtěli jsme
zůstat oproti jiným školám pozadu
a aktivně tak hledali, jak se co nejlépe přiblížit požadavkům, které na nás
ministerstvo školství klade a zároveň
zachovat co nejpřijatelnější a nejzábavnější výuku pro děti. I proto jsme
nelenili a již v minulém školním roce
využili možnosti sdílené robotické
učebny ve Dvoře Králové nad Labem
a zapůjčili si tzv. ozoboty. Tyto malé
robůtky se děti naučily velice rychle
programovat, ať už s pomocí tabletů či
vlastních moderních mobilních telefonů.
V letošním školním roce jsme ale postoupili ještě o stupínek výše a pořídili si ze Šablon II. roboty vlastní, tzv.
iRoboty. Jedná se o jedny z nejlepších
robotů využívaných ke školní výuce
programování, na kterou nastoupíme
již od září. Děti se s roboty velice dobře seznamují a již jsou za námi první
úspěchy v podobě vytvořených obrazců, složených písniček apod. V neposlední řadě se naše škola zapojila do

projektu Průša 3D tiskáren. K dispozici již máme 3D tiskárnu na 3 měsíce.
Tiskárnu si otestujeme, vyzkoušíme
a pokud se nám podaří vymyslet zajímavý projekt využitelný pro výuku též
v jiných školách, bude nám tiskárna
ponechána zcela zdarma.
Mgr. Hana Riegerová
učitelka informatiky
Moderní výuka anglického jazyka
u nás ve škole
Anglický jazyk se na naší škole vyučuje již od první třídy, nejprve v zájmovém kroužku, kde se děti s anglickým
jazykem seznamují pomocí pohybových her a písniček. Od třetí třídy mají
žáci tři hodiny angličtiny týdně. Letos
s třeťáky pilotujeme hravou a zábavnou učebnici Funpark, která podporuje multisenzoriální přístup a aktivní
učení.
Na prvním i druhém stupni využíváme moderní technologie. Interaktivní
tabule jsou samozřejmostí, žáci pravidelně trénují poslech v počítačové
učebně a k individuálnímu procvičování slovní zásoby využíváme sadu tabletů se sluchátky, kterou máme na naší
škole k dispozici díky projektu EU tzv.
Šablony II. Díky mnoha kvalitním programům, využívaným při výuce angličtiny, jsme výborně zvládli i distanční
výuku.
Na druhém stupni jsou žáci zapojeni
do několika projektů, které jim umožňují praktické uplatnění jazyka. Jedním z nich je například projekt Postcrossing. Žáci dvakrát do roka posílají pohlednice do celého světa a poté
zase s nadšením očekávají pohlednice,
které jim přijdou z nejrůznějších koutů
naší planety. Společně je píšeme, čteme a odpovídáme na dotazy.
Zapojujeme se do různých soutěží,
v minulých letech zejména s anglickými časopisy, kde naši žáci často obsadili první místa. V letošním roce jsme
se zapojili do soutěže mezi školami,
kterou vede jednou měsíčně rodilá
mluvčí z jazykové školy Easyspeak,
a čeká nás školní kolo soutěže v anglickém jazyce s postupem do okresního
kola.
Mgr. Hana Hrušková
učitelka AJ

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, 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
23. 4. 2022 / Sběr železného šrotu
Provede SDH Heřmanice.
30. 4. 2022 / Pálení čarodějnic
7. 5. 2022 / SDH – O pohár starosty
(soutěž v požárním sportu)

Proběhlé akce
Tříkrálová sbírka
V sobotu 8. 1. 2022 chodili Tři králové
na Jaroměřsku. U nás máme 4 skupiny
tří králů, každá pro jednu vesnici. Výnos
z nového ročníku sbírky v Žirči a na Jaroměřsku putoval na rekonstrukci sociálního zařízení pokojů na zdravotním oddělení pro nemocné roztroušenou sklerózou
v Domově sv. Josefa. Díky výtěžku ze
sbírky bude možné nainstalovat na vybraných pokojích tzv. chytré umyvadlo
a WC, které pomůže k větší soběstačnosti lidí s roztroušenou sklerózou. U nás se
vybralo 19.945 Kč. Děkujeme.

Alpaakce
Nový rok zahájil Alpatým novoročním
pochodem, letos se konal v sobotu
1. ledna 2022 – na Nový rok. Vycházelo
se z Heřmanic od kostela a trasa vedla
přes Brod, Slotov, Kuks pod Kašov a odtud do Stanovic do Šporkova Mlýna, kde
jsme měli domluvené občerstvení.
V sobotu 12. března 2022 si členové
Alpatýmu uspořádali turnaj v karetní hře prší. Soutěžili muži, ženy i děti
a nejlepší hráči obdrželi poháry.

Vzpomínka
Dne 15. 2. 2022 odešel v nedožitých
99 letech náš nejstarší občan pan Josef Kovář.
Kdo jste jej znali a měli jste ho rádi,
vzpomeňte s námi.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
zima je opět za námi a s ní také poněkud dlouhé období otravných covidových opatření.
Z toho důvodu nebylo možné uspořádat tradiční společenské akce jako
je rozsvícení vánočního stromu, plesy
apod. V letošním roce po delší pauze
konečně můžeme uspořádat pálení
čarodějnic, které je naplánováno na
30. dubna 2022 a o týden později také
soutěž v požárním sportu.
Obě akce se budou konat u mostu
v Brodě. Dále je naplánován zájezd na
muzikál Kvítek Mandragory a to již na
23. dubna 2022. Stále jsou volná místa
a zájemci se mohou hlásit na našem
obecním úřadě.

V souvislosti s otevřením sjezdu z dálnice D11 u Hořenic došlo k významnému
navýšení provozu na silnici III/299 19
z Heřmanic směr Krabčice. Na základě naší žádosti byla provedena úprava
dopravního značení na této komunikaci tak, aby co nejvíce řidičů jedoucích
z Hradce Králové do Náchoda jelo raději po silnici I. třídy I/33 a nezkracovali si
cestu přes obec Běluň. Bohužel někteří
řidiči nerespektují toto dopravní značení
a mnohdy se stane, že na této úzké komunikaci potkáte polský kamion. Doufám, že se již konečně rozběhne stavba
dlouho očekávaného obchvatu Jaroměře a Běluň bude opět klidnou obcí.
V letošním roce máme v plánu dokončit opravu jedné poloviny slotovského
mostu, a to dokončením povrchu a dalších dokončovacích prací. Na opravu
druhé části, tedy vlastního mostu přes
Labe, probíhají v současné době projekční práce a letos očekáváme získání
pravomocného stavebního povolení.
Most v Brodě by také po letech zasloužil
údržbu, zejména výměnu zábradlí, opravy chybějících říms a nový nátěr. Většina
obecních akcí se koná právě zde a tato
„kulisa“ nevypadá moc hezky. Dále je
v plánu výstavba přechodu pro chodce
v Heřmanicích, na který již máme vydané stavební povolení. Na tuto stavbu
jsme žádali o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Po vyhodnocení
žádostí a stanovení podmínek zahájíme
výběrové řízení na dodavatele.
Připravujeme také výměnu dalších autobusových čekáren, které jsou na konci své životnosti za nové, avšak stejného
typu jako jsou ve Slotově a v Heřmanicích u pily.
Opravy se dočkají také některé místní komunikace, hlavně máme v plánu
opravit místní komunikaci v Běluni, kde
dochází k propadání jedné poloviny vozovky z důvodu nevhodného podloží
a blízkého příkopu. Investic by se našlo
samozřejmě více, ale všechno najednou
nejde, a proto práce plánujeme vždy
dopředu tak, aby to bylo v souladu s naším rozpočtem.
Příspěli jsme na Ukrajinu: SDH Heřmanice zaslal částku 10.000 Kč na účet organizace Člověk v tísni.

Zápis do Mateřské školy Libotov

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

Kalendář akcí
30. 4. 2022 / Pálení čarodějnic
21. 5. 2022 / Volejbalový turnaj Libotov
28. 5. 2022 / Den seniorů
4. 6. 2022 / Dětský den v Libotově
18. 6. 2022 / Hasičská soutěž Libotov
25. 6. 2022 / Fotbalový turnaj Libotov
Kapacita již naplněna.
1. 7. 2022 / Ples FC Libotov
se skupinou Jari Kurri

WWW.HUSTIRANKA.CZ

JARO 2022

„Tak jako strom roste vysoko jen tehdy,
má-li silné kořeny, tak i naše MŠ povede děti k tomu, aby se rozvíjely po všech
směrech tak, jak roste koruna stromu.
Aby jim bylo poskytnuto dostatek láskyplné péče s ohledem na individuální potřeby a získaly co nejvíce vědomostí a dovedností – měly silné základy – „kořeny“,
pro další životní etapu – školu, a to vše
s úsměvem a radostí ve tváři.“
Motto naší mateřské školy, kterým se
řídíme od roku 2020, je naším hlavním
cílem a motivací pro naši práci.
Srdečně vás zveme k zápisu do naší
jednotřídní rodinné Mateřské školy
v Libotově, kde se děti budou nejen
připravovat na vstup do školy, ale kde
zažijí spoustu zážitků v podobě prožitkového učení, jako tomu bylo tento rok. Letos jsme absolvovali 10 lekcí
v plaveckém bazénu Hořice, navštívili
jsme knihovnu, DDM Jednička, divadlo
v Hankově domě, karneval, Safari park,
vystoupení pro domov Sv. Josefa v Žir-

či, každý měsíc pořádáme projektové
barevné dny. Minulý měsíc nás přivítali
v hasičské zbrojnici ve Dvoře Králové,
v rybárně Flek, kde byly pro děti připravené nevšední zážitky spojené s tématem povolání. V březnu nás čeká výlet
do hvězdárny Hradec Králové a projekt
Vesmír, dále přespávání ve školce, školka v přírodě a mnoho dalšího.
Tak jak je v našem logu – strom s pevnými kořeny, základy pro život, barevné
a veselé listy a to celé zabalené v něžné a láskyplné náruči, tak se budou cítit
děti u nás ve školce – získají dovednosti
a vědomosti pro základní vzdělávání,
zažijí spoustu veselých chvilek a paní
učitelky jim dají spoustu lásky a péče.
Více informací k zápisu do MŠ, fotek
z akcí, které jsme za poslední 2 roky pořádali, najdete na webových stránkách
mateřské školy: www.ms.libotov.cz.
Budeme se na vás moc těšit.
Bc. Barbora Menclová
ředitelka MŠ Libotov
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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

Slovo starosty obce Habřina

Celkové náklady akce včetně DPH
z veřejné zakázky z roku 2021 činí
2.148.446,21 Kč, z čehož částku ve výši
747.850 Kč pokryje obec dotací Královéhradeckého kraje a náklady ve výši
1.400.596,21 Kč jsou náklady obce
Hřibojedy. Stará betonová dlažba byla
nabídnuta občanům obce zdarma.
Realizace akce se týká jak obce Hřibojedy, tj. celé části Hřibojedy včetně
prodloužení chodníku ke kontejnerům pod rybníkem (plocha panelů),
tak prodloužení zastávky – chodníku
u kapličky v Malých Hřibojedech se
schodištěm a vstupem do kapličky.

Braunův
Betlém

HABŘINA

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

Kalendář
akcí v obci

Kalendář
akcí v obci

2. 4. 2022
Ukliďme Habřinu
V rámci celorepublikové akce
Ukliďme Česko.

30. 4. 2022 / areál u Obecního úřadu
v Hřibojedech
Vítání jara – čarodějnice

Rekonstrukce
chodníků

Vážení spoluobčané, máme tu jaro
a s ním související aktivity na zahrádkách, sportech či výletech do přírody.
I u nás v obci se s jarem rozjíždí sezonní práce na úpravě obce.
V lese u studánky i na straně protější
se dokončuje těžba stromů, jež jsou
napadeni kůrovcem. Přes prázdniny
se zde budou budovat oplocenky a na
podzim proběhne výsadba nových
stromků. Toto vše probíhá pod dozorem lesníka pana Ing. Peterky.
Dále se zpracovává nabídka na opravu hasičské nádrže, která potřebuje
opravit jak stavebně, tak i povrchově.
Modrá barva, která tam kdysi bývala,
je téměř pryč a je toto potřeba ošetřit, aby nedocházelo k poškození betonového základu. Tuto opravu bychom
zvládli buď vlastními prostředky, nebo
lze požádat o dotaci. Vše záleží na
předložené nabídkové ceně.
Jak jste si mohli všimnout, tak se začalo pracovat na staré trafostanici na
křižovatce směrem na Holohlavy. Proběhlo vykácení křovin a náletů, proběhne úprava oplocení. Dále jednáme
se SOU Jaroměř – obor umělecký kovář
– o zhotovení vnitřní mříže a návrhu
unikátních hodin, které se umístí nad

vchod nynějších dveří. V této stavbě je
i původní trafo, izolátory a toto bude
přes léto možno zhlédnout. Jde spíše
o památku technického rázu.
Do prázdnin by se též mělo zadařit vybudování a zprovoznění workoutového hřiště, jež bude umístěno u hasičské nádrže vedle hřiště dětského, kde
bude postaven plot, který oddělí nádrž
od obou hřišť z důvodu bezpečnosti.
Též se nám podařilo otevřít kadeřnictví, které je v budově obecního úřadu,
jehož služeb už jste mnozí využili. Přeji, aby se paní Lence Hubkové dařilo
a měla mnoho spokojených zákazníků.
V neposlední řadě musím zmínit, že
konečně obec získala do svého majetku pozemek pod cestou Na drahách
a můžeme se směle pustit do její opravy. Jsou osloveny dvě firmy a čekáme
na cenové nabídky. Bohužel cena asfaltového povrchu bude dost vysoko,
neb se odvíjí od vysoké ceny ropy.
Na závěr bych chtěl poděkovat panu
Jiřímu Sehnoutkovi, který naprosto
nezištně pomohl při předjarní úpravě
švestek, kterou jsme bohužel nebyli
schopni kapacitně stihnout.
Radovan Šutriepka
starosta

Proběhlé kulturní akce v obci

9. 4. 2022 / obecní hospoda
Velikonoční tvoření pro ženy
a dívky
11. 6. 2022 / obecní hřiště, hospoda
Pouťová sobota – dětský den
25. 6. 2022 / Cykloorienťák
II. Ročník cyklistického závodu pro
malé i velké děti.

V letošním roce je v obci Hřibojedy realizována akce „Oprava komunikace
pro pěší podél místních komunikací“,
kterou provádí zhotovitel M – SILNICE, a. s., a jeho středisko v Hradci Králové č. 12.

Na počátku roku 2022 došlo k převodu
vlastnických práv k části pozemku parc.
č. 1093 (pozemek parc. č. st. 1093/2
o výměře 3 781 m2), k.ú. Hřibojedy,
s malým lomem za jeskyní, skalním
masívem s jeskyní, sochařskými reliéfy
a sochou Garina, z obce Hřibojedy na
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 750 32 333,
se sídlem Praha 1 – Malá Strana, Valdštejnské náměstí 162/3, budoucím
správcem Územní památkové správy na Sychrově, zámek Sychrov. Přechod vlastnických práv k části pozemků v areálu Braunova Betlému z obce
Stanovice, obce Hřibojedy a města
Dvora Králové nad Labem je součástí
koncepce revitalizace území Braunova
Betlému.
Ing. Mgr. Miloš Dohnálek, LL.M.

20. 8. 2022
Splašené trubky – motoristický
závod
3. 9. 2022 / obecní hospoda
Promítání pro děti
29. 10. 2022
Podzimní tvoření, haloween
27. 11. 2022
1. advent – rozsvícení betléma
na návsi
3. 12. 2022 / obecní hospoda
Mikulášská zábava pro děti
10. 12. 2022
3. advent – adventní koncert v kostele sv. Václava na Chloumku

Inzerce

NABÍZÍME Vám:
- Stavební materiály, písky, štěrky, kačírek, prkna, latě, hranoly
- Železářské zboží, domácí potřeby, barvy a laky, elektromateriál, spojovací materiál
- Elektro nářadí zn. BOSCH, MAKITA, DWT
- Krmiva pro domácí mazlíčky a užitková zvířata
- Zahradnické potřeby (substráty, kvě�náče, hnojiva, osiva)

S příchodem jarního veselejšího počasí
máme radost, že situace ohledně kulturních akcí už je uvolněnější, a můžeme se tak s elánem pustit do plánování
společných akcí pro tento rok.
Za sebou již máme tradiční obecní ples,
letos tak trochu benefičně laděný, celý
výtěžek z plesové tomboly v částce
9.940 Kč byl věnován organizaci Člověk
v tísni na konto SOS Ukrajina. Srdečně
všem zúčastněným za tuto mimořádnou podporu děkujeme. Velké poděkování patří také občanům Habřiny, kteří
přispěli dary v podobě potravin a drogerie do potravinové banky v Hradci
Králové v rámci pomoci Ukrajině.
Mezinárodní den žen oslavily dámy
pěkným a pohodovým odpolednem
v obecní hospodě při dobrém jídle
a pásmu písniček a básniček habřinských dětí.
Také dětský karneval považujeme za
moc vydařený, obecní hospoda praskala ve švech při reji karnevalových
masek všeho druhu, letos tématicky
obzvlášt zaměřený na všelijaká zvířátka

a potvůrky z čarovného lesa. Veselým
odpolednem nás provázel klaun Ája,
který do soutěží a tancovaček neváhal
zapojit i dospělý doprovod dětí. Děkujeme za krásných 95 účastníků.
První dubnovou sobotu nás čeká akce
pro děti s rodiči Ukliďme Habřinu v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko.
Užijeme si pěkný a hlavně užitečný den
na čerstvém vzduchu, kdy nám bude
odměnou odpolední přátelské posezení u ohně a opékání špekáčků.
Vyvrcholením letních akcí nás pak druhou červnovou sobotu čeká Dětský
den s pouťovou zábavou, kdy opět nachystáme pro děti spoustu her, závodů
a překvapení s odměnami, večer pak
posedíme u dobrého jídla a zatančíme
společně s živou kapelou.
Na závěr školního roku a jako přivítání prázdninových dní pak uspořádáme
společně s SDH již druhý ročník Cykloorienťáku pro malé i velké děti.
Doufáme, že se s vámi všemi na akcích
potkáme a společně si užijeme spoustu
zábavy a hezkých okamžiků.

Služby pro Vás:
- Rozvoz zakoupeného materiálu
- Autodoprava (MAN 3t)
- Půjčujeme stavebního nářadí (vibrační pěchy a desky, bourací a vrtací kladiva, odvlhčovače aj.)

- Půjčujeme lešení /HAKI, trubka/
- Opravy elektro nářadí / Narex, Makita, Bosch/
Najdete nás: PACLÍK, s. r. o., 544 55 Dubenec 191 u Dvora Králové n/L
Tel: 731 479 118, 603 257 406

E-mail: mirek@paclik.cz
Martina Kunstmüller Venclová
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Inzerce

BIO MARKET
BIO POTRAVINY
ČERSTVÉ – CHLAZENÉ – MRAŽENÉ – TRVANLIVÉ

KUKS

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 – BIO VÍNA

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

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

Investice
do zázemí
fotbalistů
V květnu 2020 jsme započali výstavbu nového stánku s občerstvením. Na
většině práce se podíleli především
členové výboru klubu, ale také samotní hráči. Vzhledem k tomu, že byla
pandemie, fotbal se nehrál, a my jsme

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

Události
v obci
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
9. 4. 2022 / od 9:30 h / sraz v Litíči u OÚ
a v Nouzově na rozcestí u lípy
Ukliďme Litíč a Nouzov
23. 4. 2022 / od 10:00 h / zasedací místnost OÚ v Litíči / Vítání občánků
30. 4. 2022 / od 10:00 h / rozcestí u lípy
Zdobení májky v Nouzově
30. 4. 2022 / od 15:00 h / hřiště v Litíči
Pálení čarodějnic a stavění májky
květen (termín bude upřesněn) / zasedací místnost OÚ / Setkání seniorů
10. 6. 2022 / od 16:00 do 20:30 h / kostel
Nejsvětější Trojice v Litíči / Noc kostelů
11. 6. 2022 / od 10:00 h / kostel Nejsvětější Trojice v Litíči / Slavnostní mše
k výročí vysvěcení kostela
11. 6. 2022 / od 14:00 h / na parkovišti
u kostela / Slavnostní otevření Lesní
naučné stezky v Litíči
26. 8. 2022 / od 15:00 h / hřiště v Litíči
Rozloučení s prázdninami
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Začátkem roku jsme v obci zavedli předem avizovaný svoz tříděného odpadu
z domácností občanů. Každá domácnost obdržela od obce do bezplatné
výpůjčky 120 l nádobu na plast a 120 l
nádobu na papír. Pořízení těchto nádob bylo částečně hrazeno z dotace
od Královéhradeckého kraje. Svoz v režimu door to door byl zahájen 1. února. Plasty se vyváží 1x za 14 dní, papír
pak 1x za čtyři týdny – to vše zdarma.
Svoz komunálního odpadu probíhá
beze změn. Sběrné místo na třídění
plastů, papírů, kovů, skla a oleje bylo
zachováno pouze v Litíči u obecního
úřadu. V Nouzově na původním sběrném místě lze nyní odložit pouze kovy
a sklo. Jiné druhy odpadu zde již neodkládejte. I nadále je možné ukládat
v přiměřeném množství biologický odpad rostlinného původu z nemovitostí
občanů (listí, tráva, větve) na sběrné
místo u posilovací stanice v Litíči. Jiný
druh odpadu (popel, velké pařezy, části nábytku, lisované balíky slámy nebo
sena, pletivo) na tuto skládku nepatří.
Po letošní dlouhé zimě nám až nyní
počasí umožnilo pokračovat v závěrečných terénních úpravách nových
dětských a workoutových hřišť v Litíči
a v Nouzově, oficiální otevření je plánováno na duben.
Od března začaly i přípravné práce na
projektu Lesní naučné stezky v Litíči.
V obecním lese za kostelem vznikne
ve spolupráci s MAS Hradecký venkov
nová naučná stezka v délce necelého
1 km. Pořízení stezky bude hrazeno
z dotace Programu rozvoje venkova.
Okruh povede po stávajících lesních
pěšinách. Bude obsahovat celkem pět
naučných zastávek, které se budou věnovat poznávání lesních stromů, velkých lesních savců, drobných lesních
živočichů a lesního hmyzu. Slavnostní
otevření je naplánováno na 11. června
od 14 hodin.
Na letošek máme naplánováno několik obecních akcí. Věřím, že se na nich
opět všichni potkáme.
Lenka Mužíková
starostka obce

tak měli na realizaci dostatek času.
Stavba byla dokončena v září 2021, od
podzimu je tedy stánek v provozu.
Posloužil nám nejen při fotbalových
zápasech, ale také při Drakiádě, kterou náš klub každoročně pořádá.
V polovině září jsme na hřišti také vyměnili a natřeli lavičky, na které jsme
později nainstalovali plastové sedačky
v barvách našeho klubu.
Do budoucna se plánuje v kabinách
nová elektrika a sádrokartonové podhledy. Dále je pak v jednání zrealizovat
okolo hřiště zábradlí a plot.

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

Svoz nebezpečného odpadu
Náš tým skončil po podzimu na 7. místě ve III. třídě sk. „A“. Na jaře ho čekají
zápasy o umístění. Během zimní přestávky jsme se scházeli v hale v Jaroměři, sehráli jsme také tři přátelské
zápasy. Jarní část začínáme už koncem
března, kompletní rozpis najdete na
našich webových stránkách
www.jiskrakuks.webnode.cz.

9. 4. 2022 / u obecního úřadu / od 10:40
do 11:05 h / Svoz nebezpečného odpadu a svoz velkoobjemového odpadu
Vybírané nebezpečné odpady:
oleje a nebo tuky / barvy, lepidla, pryskyřice / rozpouštědla / kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie / detergenty,
odmašťovací prostředky / staré léky /
pesticidy / akumulátory (i plné) / monočlánky / ledničky, mrazničky / televizory zářivky, výbojky.
Další odpady, které od vás odebereme:
pneumatiky (osobní) / elektropřístroje –
radia, vysavače, pračky, sporáky, atd.
Kompletní elektropřístroje a zářivky budou odebírány ne jako odpad, ale na
zpětný odběr. Proto je nepoškozujte
a neodebírejte žádné součásti.

Lužanské
chlubení
Vážení spoluobčané, v minulém čísle
jsme vyhlásili první ročník Lužanského chlubení. Využijte proto krásné dny
plné sluníčka k focení vašich pokladů
na zahrádkách. A posílejte je na adresu
obec@luzanynt.cz. Do soutěže dorazily
prozatím snímky se zimní tématikou.

Zprávy z úřadu
Na konci března jsme konečně obdrželi
stavební povolení ke stavbě odstavné
plochy u hřbitova. Práce započnou co
nejdříve, abyste mohli naproti hřbitovu
parkovat co nejbezpečněji.
Ke konci minulého roku jsme se pustili
do menších oprav v obecním domě.
Proběhla výměna zkorodovaných radiátorů, byla opravena vlhkem poškozená
omítka a celé přízemí bylo vymalováno.
V současné době se ještě dokončuje
obložení chodby a prostoru výčepu.
I kuchyňka dostala nové vybavení, aby
odpovídalo hygienickým předpisům.
Provoz bude zahájen po vyjádření všech
dotčených orgánů.

Inzerce

Proběhlé akce

V sobotu 26. března 2022 se konal dětský
karneval. Účast byla veliká. Děti si užily
různé soutěže, dostaly balonky a drobné
ceny. Vyhlášena byla i nejlepší maska.
Jitka Andrlová
starostka obce
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Rozpis zápasů
TJ Velichovky – jaro 2022
VELICHOVKY
Obecní úřad Velichovky
Starosta: Jiří Lebedinský
Adresa: Na Zátiší 1, 552 11 Velichovky
Telefon: +420 491 880 270
+420 491 880 180
Fax.: 491 880 180
E-mail:
obecvelichovky@obecvelichovky.cz
www.obecvelichovky.cz
Úřední hodiny
Po: 7:00–11:30 h , 12:30–17:00 h
St: 7:00–11:30 h, 12:30–17:00 h

Kalendář akcí
18. 4. 2022 / Velikonoční pondělí
30. 4. 2022 / areál TJ Velichovky
Pálení čarodějnic
30. 4. 2022 / Skokové závody
Hustířany

Tříkrálová
sbírka
V sobotu 8. ledna 2022 proběhla v naší
obci tradiční „Tříkrálová sbírka“. Ve Velichovkách a v Hustířanech se vybralo
celkem 29.775 Kč. V rámci ORP Jaroměř se tak v naší obci vybralo úplně
nejvíce peněz ze všech obcí.
Celkem se pak na Jaroměřsku vybralo
rekordních 438.274 Kč. Všem, kteří do
této sbírky finančně přispěli, patří veliké díky.
Vybraný finanční dar bude použit na
rekonstrukci sociálního zařízení pokojů klientů zdravotního oddělení v Domově sv. Josefa v Žirči.

Volná pozice
Obec Velichovky přijme pracovníka do technických služeb na trvalý pracovní poměr.
Požadavky: výuční list, manuální
zručnost, řidičské oprávnění B, T
Pracovní doba: 6:30 – 15:00 hod.
Nástup možný ihned.
Své životopisy zasílejte na e-mail:
obecvelichovky@obecvelichovky.cz.
Více informací na telefonu:
603 146 372, nebo na výše uvedeném e-mailu.

Z činnosti SDH Velichovky

8. 5. 2022 / Slavnostní otevření
Hotelu u Kopeckých
8. 5. 2022 / Mise Velichovky
14. 5. 2022 / Velichovské putování –
MTB Velichovky
28. 5. 2022 / Turistický pochod Velichovky – Pec pod Sněžkou – a zpět
11. 6. 2022 / Pohádkový les
16. 7. 2022 / HUHU Fest Hustířany
16. 7. 2022 / areál TJ Velichovky
Hasičská soutěž, Volejbalový den

Informace
o vytříděném
odpadu
Přinášíme vám přehled množství vytříděného odpadu za rok 2021. Obec za
vytříděný odpad získala celkovou odměnu 160.610 Kč.
Tyto peníze se využívají zpět v odpadovém hospodářství, a to např. na nákup
nových kontejnerů, zkulturnění sběrných míst v obci apod.
Poděkování tímto patří všem občanům,
kteří třídí tento odpad.
V naší obci bylo za rok 2021 vytříděno
a odvezeno:
Papír 			
12,222 t
Plast 			
14,731 t
Sklo 			
13,899 t
Kovy 			
1,525 t
Nápojový karton
0,203 t
........................................................................
Celkem:		
42,58 t

Hustířanští dospělí hasiči se v uplynulém
roce 2021 také snažili a moc se nenudili. Samozřejmě, že největší díl činnosti
je věnován podpoře kroužku mladých
hasičů a k němu většina činnosti směřuje. V loňském roce napomáhali pracovníkům obce s úpravou bývalé školní
zahrady na tréninkové hřiště právě pro
tento kroužek. Nejprve byla zbourána
bývalá výkupna ovoce, která již byla v silně havarijním stavu a hrozilo její zřícení.
Následně byl odstraněn drátěný plot,
pokáceny staré a uschlé ovocné stromy
a poté srovnán terén do roviny s pozemkem za zahradou tak, aby vznikla
sportovní dráha pro provádění požárního útoku. Za pomoci našich hasičských
bratrů z Velichovek byl skácen vzrostlý
jasan nad budovou hasičské zbrojnice,
který nejen ohrožoval tuto budovu, ale
i domy v jejím okolí. Dřevo z tohoto stromu bylo rozřezáno, rozštípáno a dovezeno do hasičské klubovny, aby se děti
při svých schůzkách mohly ohřát.
V září provedli provizorní opravu střechy nad bývalou kotelnou u hasičské
klubovny „U potůčku“, kam již chvíli zatékalo.

Dne 24. října se zúčastnili a spoluorganizovali sázení ovocných stromů v lokalitě „U Vápenky“. Této brigády se zúčastnily samozřejmě i naše děti a akce
se velmi vydařila. Všichni si toto nedělní dopoledne náramně užili a přitom
vykonali kus dobré a poctivé práce.
Jen podotýkám, že na sadbu těchto
stromů obec získala dotaci ze Státního
fondu životního prostředí.
Před koncem roku se pustili do generálního úklidu hasičské zbrojnice. Nepotřebný materiál byl naložen při svozu nebezpečného odpadu a dovezen
do kontejneru. A že toho nebylo za několik let málo. A protože si od bratrů
z Velichovek koupili dopravní automobil Ford, tak bylo nutné přeorganizovat celou „hasičárnu“. Jinak by se auto
do ní už nevešlo. Obec dodala materiál a vlastními silami jsme zbudovali
patro pro ukládání některého nářadí
a party stanu, které do té doby leželo
různě po zemi nebo po skříních. V letošním roce bychom rádi provedli ještě výmalbu vnitřních prostor.
Vladimír Jaroš
SDH Hustířany

RAČICE NAD
TROTINOU
Obecní úřad Račice nad Trotinou
Starosta: Milan Slovák
Adresa: Račice nad Trotinou 70,
503 03 Smiřice
Telefon: +420 725 532 094
+420 495 426 179
E-mail: obec@racicenadtrotinou.cz
www.racicenadtrotinou.cz
Úřední hodiny: Út: 18:00–20:00 h

Kalendář akcí
4. 6. 2022 / 14:00 h / areál Hostince
„U Střelce“ / Dětský den
25. 6. 2022 / 8:15 h / sportovní areál
Volejbalový turnaj

Pomoc Lužici

16. 7. 2022 / 14:00 h / sportovní areál
Soutěž v požárním sportu

Dne 24. června 2021 postihlo některé obce v Jihomoravském kraji ničivé
tornádo, které sebralo mnoha lidem
střechu nad hlavou a mnoho domů
muselo být zbouráno. V naší obci
proběhla sbírka na pomoc obci Lužici
u Hodonína. Všem našim občanům,
kteří přispěli finančním darem na pomoc této obci, moc děkujeme za dary
a projevenou sounáležitost. Ve sbírce
bylo celkem vybráno 78.239 Kč. Tyto
peníze byly zaslány na účet výše jmenované obce.

27. 8. 2022 / po celý den
Sousedské posezení (800 let od
první písemné zmínky o obci)
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Na základě výzvy velitele hasičů obce
Horní Maršov Tadeáše Hlinky jsme se
rozhodli udělat sbírku vybavení pro
hasiče z Ukrajiny, a to konkrétně v regionu Volynském (město Lytsk a okolí). Z vlastního vybavení jsme darovali
vyřazené (avšak stále použitelné) zásahové rukavice, zdravotnický batoh,
páteřní desku, polohovací opasky
a zachycovací postroj. Mezi členy JSDH
jsme vybrali 10.000 Kč, za které se nakoupilo 5 přileb pro technické zásahy
a zimní čepice pro hasiče. Dále jsme
kontaktovali firmu Helago-CZ, která
přispěchala s pomocí v podobě dodávky zdravotnického vybavení, a to
zejména páteřních desek včetně kompletních fixačních pomůcek k nim,
vybavených zdravotnických batohů,
fixačních dlah a vyprošťovacích korzetů. Nashromážděný materiál byl převezen 5. 3. 2022 do hasičské zbrojnice
v Horním Maršově a 8. 3. 2022 byl převezen přímo na polsko-ukrajinskou
hranici, kde byl předán ukrajinským
hasičům. Moc děkujeme všem, kteří
nám pomohli pomáhat.

3. 9. 2022 / 8:15 h / sportovní areál
Volejbalový turnaj

Pomoc hasičů
Stejně jako lidé po celé republice, i my
jsme hledali možnosti, jak přispět s pomocí válkou zasažené Ukrajině.

JARO 2022

Členové výjezdové jednotky poté v týdnu od 7. do 13. března spolupracovali
s Krajským asistenčním centrem pomoci Ukrajině (KACPU) v hradeckém
Aldisu, pro které na základě výzvy od
HZS Královéhradeckého kraje zajišťovalo dopravu osob a humanitární pomoci v rámci Královéhradeckého kraje. Jednalo se o celodenní směny od
8 do 20 hodin.
Libor Machek
velitel JSDH Račice nad Trotinou

WWW.HUSTIRANKA.CZ

Informace
z úřadu

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
2. 4. 2022 / hřiště za sokolovnou a okolí
Rožnovský pohár v ZPV
Závod požárnické všestrannosti v kategoriích přípravka, mladší, starší
a dorost. Pořádá SDH Rožnov.
23. 4. 2022 / Rožnov a Neznášov
Sběr starého železa a autobaterií
Staré železo a autobaterie prosím
připravte nejlépe v den konání sběru před své domy, SDH Rožnov tímto
také děkuje za podporu svého spolku.
Pořádá SDH Rožnov.
30. 4. 2022 / místní kopec Bezděk
Pálení čarodějnic
Odměna za nejhezčí čarodějnice,
drobné občerstvení na místě, zapálení
vatry ve 20:00. Pořádá SDH Rožnov.
5. 7. 2022 / hřiště za sokolovnou
O putovní pohár obce Rožnov
33. ročník tradiční soutěže v požárním
sportu, závod v požárním útoku v kategorii muži, ženy a děti. Pořádá SDH
Rožnov.
Inzerce
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Vážení spoluobčané, o všem podstatném, co v naší obci připravujeme, jsem
vás informoval v minulém čísle Zpravodaje a od té doby nenastalo u jednotlivých plánovaných investičních
záměrů žádných podstatných změn.
Hlavním naším problémem a úkolem
je zajistit dokončení asfaltových povrchů dotčených komunikací po výstavbě elektrických rozvodů a veřejného
osvětlení v Rožnově. V případě důležitých změn budete informování na
veřejných schůzích obecního zastupitelstva a následně prostřednictvím
úřední desky obecního úřadu.
To, že se nemohla uskutečnit žádná
kulturní akce z důvodu epidemie Covidu, se vzhledem k dnešním událostem na Ukrajině jeví již jako informace
naprosto nicotná. Co se na Ukrajině
děje, je strašné a tamní tragické události ovlivňují náš každodenní život.
Osobně jsem si nedovedl představit,
čeho je v dnešní době ještě někdo
schopen.
Konflikt na Ukrajině má na nás samozřejmě i značný dopad ekonomický
a bude se patrně jednat o záležitost
dlouhodobou.
Zde si dovoluji upozornit, pokud někdo ještě stále využíváte dodávky
energií prostřednictvím dodavatele
poslední instance, nebo znáte někoho, kdo si neví rady s obstaráním
nového dodavatele plynu nebo elektřiny, můžete se obrátit o radu na
obecní úřad a my vám pomůžeme
problém vyřešit. Je opravdu nejvyšší
čas, v případě nečinnosti hrozí těm,
kteří nemají uzavřenou standardní
smlouvu o odběru, neoprávněný odběr energií a tím pádem následné
odpojení od dodávky zemního plynu
nebo elektřiny.
Informační leták Úřadu práce ČR,
ohledně pomoci při finanční tísni spojené s růstem cen energií, naleznete
i na naší webové stránce.
Objízdná trasa přes Rožnov
Připojuji ještě informaci o výstavbě
okružní křižovatky u nemocnice v Jaroměři, která má být zahájena dne

4. dubna letošního roku. Dle Ředitelství silnic a dálnic ČR stavba potrvá
až do konce měsíce srpna. Současně
s touto stavbou bude souběžně dokončován i objekt dálničního nadjezdu
Jaroměř – Velichovky. V průběhu obou
staveb dojde k situacím, kdy bude pro
místní dopravu realizována objízdná
trasa Velichovky – Rožnov – Jaroměř.

Nabídka pracovního místa
Jako každé jaro opět řešíme
problém, jak zajistit kompletní údržbu obce, obecní zeleně, a to jak úseků s parkovými
úpravami (před OÚ, před obecní
hospodou, sokolovnou aj.), tak
i údržbu veškerých obecních pozemků, veřejných prostranství
a komunikací. Jedná se o sezónní záležitost a uvítáme i zájemce
o práci na dohodu. Podrobnější
informace vám sdělíme na obecním úřadu.

Inzerce

PRODEJ A SERVIS ZAHRADNÍ TECHNIKY
Zahradní traktory / Sekačky / Plotostřihy
Křovinořezy / Motorové pily
Prodej námi ověřených značek a modelů
Záruční i pozáruční servis u nás zakoupených výrobků
Stáčené oleje pro techniku za příznivé ceny

Zbyněk Procházka
starosta obce

Pozvánka na
jarní akce
Dovolte mi, abych vás jménem Sboru dobrovolných hasičů v Rožnově
a rovněž i obce Rožnov pozval na již
tradiční akce pořádané v naší obci.
Vzhledem k vývoji situace kolem šíření onemocnění Covid-19 a téměř
minimálním restrikcím v oblasti kulturních a sportovních akcí jsme se
po dvouleté pauze rozhodli uspořádat akce, které jsou již po několik let
součástí života v obci.
V sobotu 2. dubna uspořádáme za
podpory Okresní odborné rady mládeže Náchod Rožnovský pohár v ZPV.
Závod v požárnické všestrannosti
bude rozdělen do kategorií přípravka, mladší žáci, starší žáci a dorost.
Harmonogram a trasy závodu budou
ještě upřesňovány dle situace a případně i počasí.
Téměř o měsíc později plánujeme
rovněž uspořádat Pálení čarodějnic.
To proběhne v sobotu 30. dubna
na Bezděku. Pro děti, které se svou
kreativitou zapojí a přinesou nám
k upálení vlastnoručně vytvořenou
čarodějnici (třeba i za pomocí rodičů)
nebo se předvedou v kostýmu čarodějnice či čaroděje, bude připravena
před zapálením vatry drobná odměna. Zapálení vatry proběhne ve 20:00
hod.
Další akcí, která bude následovat a kterou se nám dařilo pořádat
i v předchozích dvou letech, bude
soutěž v požárním útoku O putovní pohár obce Rožnov. Bude to již
33. ročník této soutěže, která bude
probíhat v kategoriích muži, ženy
a děti. Dětská kategorie bude ještě
rozdělena do podkategorií přípravka, mladší žáci a starší žáci. Termín
soutěže je stále stejný, tedy 5. července, na svátek Cyrila a Metoděje.
Kromě zmíněných akcí bude v sobotu 23. 4. 2022 v odpoledních hodinách provádět Sbor dobrovolných
hasičů Rožnov sběr starého železa
a autobaterií. Staré železo a autobaterie prosím připravte nejlépe v den
sběru před své domy. V případě těžších věcí, které nejste sami schopni
připravit, vám rádi členové SDH pomohou. SDH Rožnov vám také tímto
děkuje za podporu svého spolku.
V případě, že by z nějakého důvodu
musela být některá z akcí zrušena,
budete o tom informováni prostřednictvím webových stránek obce Rožnov a webových stránek SDH Rožnov.
Doufáme však, že k tomu nedojde
a avizované akce uskutečníme.
Filip Andrejs
místostarosta obce
a velitel SDH Rožnov
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Dubenec 200 (u hlavní silnice)
Otevírací doba: pondělí–pátek 7:00–15:30 hod.
Telefon: 499 694 108
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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 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
25. června 2022 / Vilantický běh
a oslava 140let SDH Vilantice.
Pořádá SDH Vilantice.

rovaného odpadu jsme vyprodukovali
plastu, a to 5,374 t. Poté sklo s 3,677 t
a papír s lepenkou s 3,094 t.
Sběrná místa se nachází u budovy hostince ve Vilanticích čp. 36 a u bytovky
na Chotěborkách čp. 6. Sbíráme a třídíme: plasty, sklo, kovy, papír, oleje
a tuky a biologicky rozložitelný odpad.
V interiéru budovy obecního úřadu
je umístěn E-box pro sběr drobných
elektrozařízení (kalkulačky, počítačové
myši, klávesnice, MP3 přehrávače, kamery, fotoaparáty, telefony, DVD přehrávače apod.). Větší elektroodpad,
jako jsou lednice, pračky nebo sporáky, mohou občané přivézt každé pondělí od 7 do 17 hodin na sběrné místo
hasičů u hostince. Svoz nebezpečného
a velkoobjemového odpadu je organizován 2x ročně, v jarních a podzimních
měsících vždy po dohodě s firmou odpadového hospodářství. Občané jsou
včas informováni rozhlasem, SMS zprávou a informací na veřejné vývěsce.
Snažíme se předcházet vzniku odpadů.
Obec Vilantice rozdala kompostéry pro
domovní kompostování cca 100 kusů
občanům zdarma. Použitelné oděvy
vybíráme pro charitu zabalené v pytlích
nebo krabicích každé pondělí po celý
den na obecním úřadu.
Děkujeme, že třídíte.

Proběhlé akce

Odpadové
hospodářství
Obec Vilantice za rok 2021 zaplatila za
odpady 205.443 Kč. Obyvatelé vyprodukovali za rok 41 tun odpadu. Limit
pro rok 2021 byl v naší obci 42 tun.
Pokud bychom překonali tento limit,
platba za uložení jedné tuny odpady
by byla násobně vyšší. V roce 2022 je
tento limit pro naši obec již jen 39 tun,
pokud nesnížíme počet kilogramů na
osobu, zaplatíme na konci roku velkou
přirážku za tyto odpady.
Během produkce odpadu ale občané
zapomínají na třídění. Plán třídění byl
splněn jen na 28 %. Nejvíce ze sepa-

V obci proběhla v sobotu 8. ledna 2022
Tříkrálová sbírka. Výtěžek sbírky v naší
obci byl 7.230 Kč. Děkuji koledníkům
za zdárný průběh sbírky a dárcům za
štědrost.
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Proběhlé akce v obci

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

Kalendář akcí

Dne 20. února pořádala TJ Sokol veřejné bruslení. Na zimním stadiónu v Jaroměři byla na hodinu pronajata ledová plocha. Bruslení si všichni užili a i ti
nejmenší se už učili bruslit s hrazdičkami.
Stanislav Šnábl
místostarosta obce

23. 4. 2022 / Heřmanice
Sběr železného šrotu
23. 4. 2022 / Litíč / Vítání občánků
23. 4. 2022 / Rožnov a Neznášov
Sběr starého železa a autobaterií
30. 4. 2022 / Heřmanice / Lanžov /
Libotov / Rožnov / Velichovky / Zaloňov
Pálení čarodějnic

30. 4. 2022 / Litíč / Pálení čarodějnic a stavění májky
30. 4. 2022 / Kuks
Zkus maraton Kuks

Dopravní situace v obci

30. 4. 2022 / Velichovky
Skokové závody Hustířany

Ke konci minulého roku jsme se dočkali otevření dálnice D11, která prozatím končí za naší obcí. Očekávání
bylo veliké z důvodu snížení silničního
provozu v obci. Ale prozatím je vše jinak. Většina aut pokračující na Náchod sjíždí u nás na kruhovou křižovatku a buď obcí přes Růžovku, nebo
po I/37, se vrací zpět do Jaroměře. To
samé se děje z druhé strany od Jaroměře, kdy opět přes obec najíždějí na
dálnici. Tímto místo snížení dopravy
vznikl nárůst. Samotnou kapitolou
jsou kamiony, které i přes zákaz odbočení zpět do Jaroměře projíždí po I/37
obcí a někteří poruší ještě jeden zákaz
vjezdu a odbočují přímo přes střed
obce do Růžovky. Zároveň se plno aut
otáčí na křižovatce před obecním úřadem. Nevím, jestli značení u kruhové
křižovatky je dosti srozumitelné.
S otevřením dálnice se samozřejmě
zvedl i hluk. I když je dálnice lemovaná

květen / Litíč / Setkání seniorů

Lu
Naše okna na

ční boudě!

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

www.dvereoknavacek.cz
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28. 5. 2022 / Lanžov / Dětský den

30. 4. 2022 / Litíč
Zdobení májky v Nouzově

Inzerce

ZPRAVODAJ
MIKROREGIONU
HUSTÍŘANKA

9. 4. 2022 / Litíč
Ukliďme Litíč a Nouzov

30. 4. 2022 / Hřibojedy
Vítání jara – čarodějnice

Na přelomu května/června čeká na
děti Pohádková cestička, v letních
měsících sjíždění na raftech a poprvé
olympiáda, kdy se budou plnit sportovní úkoly. Akce pořádá TJ Sokol.

V březnu provedla firma prořez stromů podél asfaltové cesty nad rybníčkem včetně lip u hlavní komunikace.
V současné době probíhá soutěž na
zakázku na ozelenění okolo rybníčku,
kde se počítá s úpravou zeleně a osázením břehů novými keři.
Na dětském hřišti se počítá s dosázením habrů a tím i prodloužením živého plotu. Keře jsou již objednané, tak
doufáme, že se nám společnými silami
podaří habry zasázet.
Na sobotu 30. 4. plánujeme v obci brigádu na úklid chodníků a veřejné zeleně. Informaci ještě upřesníme.
V brzké době by měl být hotov projekt
na parkoviště v dolní části obce tzv.
bývalé továrně.
Obec zaslala na pomoc Ukrajině na
účet Červeného kříže finanční částku
10.000 Kč.
MS ČČK podpořila sbírku nákupem
zdravotnického materiálu, který předala 2. března Červenému kříži v budově MÚ Jaroměř.

28. 5. 2022 / Dubenec
110 let SDH Dubenec

22.–24. 4. 2022 / Kuks
Zahradnické trhy

MS ČČK plánuje v červnu výlet do ZOO
v Praze. Termín bude ještě upřesněn.

Aktuality

9. 4. 2022 / Habřina / Velikonoční
tvoření pro ženy a dívky

18. 4. 2022 / Velichovky
Velikonoční pondělí

V lednu proběhla poprvé v naší obci
Tříkrálová sbírka. Finanční výtěžek ve
výši 5.799 Kč putoval na rekonstrukci sociálního zařízení pokojů klientů
zdravotního oddělení v Domově sv. Josefa. Děkujeme všem občanům, kteří na sbírku přispěli a zároveň i paní
Rukavičkové, která se osobně s dětmi
sbírky zúčastnila.

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

jaro 2022

KALENDÁŘ AKCÍ

protihlukovou stěnou, byl při změně
meteorologických podmínek, zejména
při mokru a větru, hluk u rodinných
domů podél silnice I/37 dosti výrazný.
Na tyto problémy jsme koncem ledna
upozornili ŘSD, a to i na změnu značení sjezdu kamionové dopravy u Semonic, kde by to mělo být zřetelněji
označeno. Mimochodem na to již upozorňovaly i reportáže v různých mediích. Tato věc je snad v řešení a mělo
by dojít k výraznému značení sjezdu.
Dále jsme žádali o měření hluku z dálnice, to bylo také přislíbeno.
Na zvýšení dopravy na silnici 29918
upozorňovali i občané přilehlé části
Jaroměře, kteří sepsali petici. Tu podepsalo i dost občanů Hořenic. Petiční
výbor podal na město žádost na řešení
dopravní situace v zájmu bezpečnosti
občanů i dalších účastníků silničního
provozu na komunikaci Hořenice – Jaroměř-Růžovka. Po jednání s dopravní policií dojde k omezení rychlosti
a v rámci výstavby kruhové křižovatky
„U Nemocnice“ bude v rámci přechodného dopravního značení po dobu
stavby doplněno do DIO následující:
• dopravní značka (DZ) č. B 32 „PRŮJEZD ZAKÁZÁN“ s dodatkovou tabulkou č. E13 s textem „Mimo
obyvatel města Jaroměře, Hořenic
a Heřmanic“ od křižovatky silnice I/37 a III/299 18 (Hořenice) po
kruhovou křižovatku silnice I/33
a III/299 18 „U Vecků“.
• DZ č. A12a „CHODCI“ a DZ č. B20a
„30“ (nejvyšší dovolená rychlost)
v ulici Na Vrších ve směru na Hořenice od Hostince Růžovka po autobusovou zastávku „Jaroměř, Na
Vrších“, ve směru do Jaroměře od
autobusové zastávky „Jaroměř, Na
Vrších“ po Hostinec Růžovka.
Snad už se hnuly ledy a ke konci roku
by měly být v obci umístěny radary
na měření rychlosti. Měřit by se mělo
u autobusové zastávky a na I/37 před
obecním úřadem.

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

JARO 2022

4. 5. 2022 / Dubenec
Den otevřených dveří hasičské
zbrojnice v Dubenci
7. 5. 2022 / Heřmanice
SDH – O pohár starosty
8. 5. 2022 / Dubenec / Noční turnaj
v ping-pongu, Traktoriáda
8. 5. 2022 / Velichovky
Mise Velichovky
8. 5. 2022 / Velichovky
Slavnostní otevření
Hotelu u Kopeckých
14. 5. 2022 / Velichovky / Velichovské putování – MTB Velichovky

28. 5. 2022 / Libotov / Den seniorů
28. 5. 2022 / Velichovky
Turistický pochod Velichovky
květen/červen / Hořenice
Pohádková cestička
červen / Hořenice
Výlet do ZOO v Praze
4. 6. 2022 / Libotov
Dětský den v Libotově
4. 6. 2022 / Račice n. T. / Dětský den
4. 6. 2022 / Zaloňov / Dětský den
10. 6. 2022 / Litíč / Noc kostelů
11. 6. 2022 / Habřina
Pouťová sobota – dětský den
11. 6. 2022 / Litíč / Slavnostní mše
k výročí vysvěcení kostela
11. 6. 2022 / Litíč / Slavnostní otevření Lesní naučné stezky v Litíči
11. 6. 2022 / Velichovky
Pohádkový les
18. 6. 2022 / Libotov
Hasičská soutěž Libotov
25. 6. 2022 / Dubenec
53. ročník poháru SDH Dubenec
25. 6. 2022 / Habřina
Cykloorienťák
25. 6. 2022 / Libotov
Fotbalový turnaj Libotov
25. 6. 2022 / Vilantice / Vilantický
běh a oslava 140 let SDH Vilantice
4. 6. 2022 / Lanžov / Country
11. 6. 2022 / Lanžov
Lanžovská osma
11. 6. 2022 / Lanžov / Open Party
25. 6. 2022 / Lanžov / Summer Party

Druhá polovina května / Dubenec /
Májové zpívánky

25. 6. 2022 / Kuks
Hudební léto Kuks

21. 5. 2022 / Libotov
Volejbalový turnaj Libotov

25. 6. 2022 / Račice n. T.
Volejbalový turnaj

Podrobnosti o akci naleznete u každé obce
Inzerce

repor t áže
prom ov idea
živé př enosy
Termíny
a objednávky:

732 521 835
Tvorba videí a jejich medializace v regionu
Inzerce: tel.: 602 308 878 (Sekyrková)
Periodicita: čtvrtletník
Náklad: 2000 výtisků
Registrace: MK ČR E 22949

Redakce a sazba
Komunikační agentura MEOB, s.r.o.
Tisk: Jaroslav Janeček – ARPA tiskárna
Uzávěrka dalšího čísla: 2. června 2022
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