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MIKROREGIONU HUSTÍŘANKA – DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ zima 2021

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, jménem mikroregio-
nu Hustířanka, popřát vám všem 
hodně zdraví a štěstí v roce 2021.
Čeká nás rok, kdy jak doufám, 
dojde k vítězství nad nemocí, kte-
rá spoutala celý svět. Jak pomocí 
vakcíny, tak přirozeným promoře-
ním dojde jistě k vytvoření imuni-
ty u většiny obyvatel. Přeji si, aby
co nejdříve skončil nouzový stav, 
a my všichni sundáme roušky, 
děti začnou chodit do škol, začne-
me se scházet, navštěvovat naše 
oblíbené hospůdky a sportovní 
a kulturní akce. Už aby to bylo…
Rok 2021 je také rokem voleb do 
Poslanecké sněmovny Parlamen-
tu České republiky. Prohlášením 
prezidenta Zemana byla již od-
startována volební kampaň, kte-
rá potrvá až do října 2021. Mám 
strach z toho, že politické strany 
v honbě za hlasy voličů přistoupí 
na hodně špinavou hru a naše 
společnost bude více a více roz-
dělená. Proto vás prosím, volby 
jsou jedna velká hra a politici moc 
dobře vědí, že slibem nezarmou-
tí. Než vhodíte váš hlas do volební 
urny, přemýšlejte a hledejte v ka-
ždém politickém slibu pro a proti, 
čtěte celé programy politických 
stran a nedejte na jednoduché 
zkratky a úderná hesla. A o co vás 
prosím nejvíc, nenechte se zne-
chutit a rozeštvat politickou kam-
paní. Buďme k sobě přátelští a re-
spektujme se.
Ještě jednou vám přeji hodně 
zdraví a štěstí v roce 2021.

Jaroslav Huňat
předseda DSO
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Mediální partneři Zpravodaje

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

www.jaromersko.cz

www.kralovedvorsko.cz

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

Víceúčelové 
hřiště 

V letošním roce jsme realizovali vý-
stavbu víceúčelového hřiště, poča-
sí nám moc nepřálo, a tak se stavba 
protáhla. Podmáčený terén byl dalším 
problémem, který bránil závěrečným 
úpravám, proto nebylo ještě hřiště 
občanům zpřístupněno. Na jaře se již 
můžeme těšit na slavnostní otevření.
Komunikace 8c ve Vestci je již také 
dokončena, počasí také výstavbu pro-
táhlo, komunikace je zakončena ob-
ratištěm. Trhliny v komunikaci v Zalo-
ňově, které byly dost nepříjemné, jsou 
opraveny tryskovou metodou, stejně 
tak i chodník kolem úřadu až k restau-
raci u Michků. Za Uniagrem směrem 
k lesu bylo zřízeno betonové plato na 
ukládání bioodpadu. Zde ukládejte 
pouze trávu a listí. Větve, prosím, uklá-
dejte z kapacitních důvodů na obvyklé 
místo do Písáku. Bioodpad vozíme na 
kompostárnu do Agro Jaroměř, kde 
má obec zřízenou smlouvu. Stavební 
materiál zde neukládejte, o ten se kaž- 
dý občan musí postarat sám. Může-
me poskytnout pouze poradenství, jak 
s ním naložit.

Proběhlé akce

Plánované 
akce

Získali jsme 
povolení

V letošním roce jsme měli naplánova-
né vítaní občánku šesti dětí. Koronavi-
rová situace nám tuto akci neumožnila, 
místo slavnostního vítání v kulturním 
domě, kde měla slavnost proběhnout, 
jsme občánky navštívili osobně doma. 
Adventní neděle proběhla taktéž ne-
obvykle bez tradičního vánočního vy-
stoupení dětí. Stromeček jsme ustrojili 
a rozsvítili v malé skupince lidí.

Chodník ve Vestci by měl být reali-
zován v druhé polovině roku, pokud 
nenastanou nečekané překážky, kte-
ré výstavbu chodníku již léta provází. 
V  současné době probíhá územní ří-
zení, zatím jsou stanoviska dotčených 
orgánů kladná, takže jsme již kousek 
ke stavebnímu povolení. Územní řízení 
probíhá taktéž na akci mostek v  Hor-
ních Dolcích, kde dojde k výstavbě no-
vého mostku: stávající již nevyhovuje.

Obec po dlouhém procesu získala 
povolení s nakládáním s vodami na 
vodní nádrži a potoku ve Rtyni. Životní 
prostředí v Jaroměři nám také schvá-
lilo Manipulační řád. Spolek sportov-
ců je obci nápomocný se staráním se 
o oba objekty. Zároveň se starají o cel-
kovou úpravu celého sportoviště, ten-
to krajinný prvek je dominantou obce 
Rtyně. Je úžasné, že táhneme za jeden 
provaz a lidé se zde druží. Za tuto obě-
tavou práci celému spolku moc děkuji. 
Zároveň bych chtěla poděkovat všem 
spolkům v obci, protože i oni vynaklá-
dají úsilí na dění v obci a spolupracují 
mezi sebou, což také není samozřej-
mostí.
Všem občanům, spolkům, zastupite-
lům i kolegům starostům přeji úspěš-
ný nový rok, hodně štěstí, zdraví 
a mnoho optimismu.

Jaroslava Svobodová

Na sklonku roku 2020 byly na náš 
kostel Nejsvětější Trojice v Litíči na-
vráceny věžní hodiny. Akce probíhala 
ve dvou etapách: I. etapa zahrnovala 
výrobu 3 ks číselníků včetně příslu-
šenství a montáže, II. etapa pak poří-
zení věžního hodinového stroje, jeho 
montáž a celkové zprovoznění hodin. 
Hlavní věž kostela nyní zdobí nové čí-
selníky o průměru 1250 mm v černé 
barvě s bílými římskými číslicemi. Při 
výrobě nových číselníků se vycháze-
lo z původně dochovaných ciferníků, 
které byly před několika lety z věže 
demontovány a hrozilo jejich zřícení 
z důvodu nevyhovujícího technického 
stavu. Některé díly z původních čísel-
níků byly opraveny a použity při výro-
bě nových. Původní hodinový stroj se 
bohužel nedochoval, nově pořízený je 
stroj klasické konstrukce s řídící elek-
tronikou DCF a elektrickým nátahem 
zn. L. Hainz. Řídící elektronika zajistí 
přesný chod hodin se samostatnou 

Rekonstrukce
kostela

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

regulací na zimní nebo letní čas, dále je 
vybavena pamětí při výpadku el. prou-
du, po dodávce el. energie se hodiny 
samy nastaví na aktuální čas. Hodiny 
nepotřebují žádnou údržbu kromě 
pravidelného mazání ložisek 2x ročně. 
Kostel je od roku 2004 prohlášen kul-
turní památkou, proto veškerý po-
stup při návratu hodin na věž kostela 
byl konzultován s orgány památkové 
péče. V závěru roku bylo také dokon-
čeno restaurování vitráží kruhového 
rozetového okna nad vchodem do 
kostela. Na I. etapu návratu věžních 
hodin do hlavní věže kostela a ob-
novu vitráží kruhového rozetového 
okna nad vchodem obdržela obec Litíč 
v roce 2020 finanční příspěvek ve výši 
171.000 Kč od Ministerstva kultury 
České republiky v rámci státní finanční 
podpory v programu: Podpora obno-
vy kulturních památek prostřednic-
tvím obcí s rozšířenou působností, na 
obnovu nemovité kulturní památky – 
kostela Nejsvětější Trojice v Litíči. Poří-
zení hodinového stroje bylo uhrazeno 
z rozpočtu obce.

Lenka Mužíková
starostka obce Litíč

Velichovky: Výsledky 
soutěže Rozkvetlé Velichovky
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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

Krásný den všem čtenářům, 
s příchodem nového roku jako by do 
života každého člověka přišlo kus od-
hodlání a víry v naději, že konečně bude 
zase dobře a že to špatné jsme každou 
jednou rámusivou rachejtlí, každou za-
pálenou prskavkou a každou bublinkou 
ze šumivého sektu nechali za sebou. 
No kéžby toto „kouzlo“ fungovalo. Žel, 
pohádkám jsme my velcí už dávno 
odrostli, a tak s nohama pevně na zemi 
vnímáme, že to ještě chvíli potrvá, než 
se život, třebaže jiný, vrátí k normálu 
a že nám bude všem zase víc veselo než 
smutno, natož aby se brečelo.
Pravdou je, že o to veřejné veselo se 
v rámci našich možností snažíme spo-
lečně s celou kulturní komisí v Dubenci 
celoročně. Pár klacků v podobě ome-
zení a zákazů jsme sice v posledních 
měsících roku 2020 do cesty vhoze-
ných měli, několik akcí jsme zrušit mu-
seli, ale já s povděkem vzpomínám, jak 
krásně nám vyšel třetí zářijový víkend, 
který jsme věnovali uspořádání „Po-
hádkového lesa“. Ten navštívilo téměř 
100 dětí s  doprovodem! Večer jsme 
úspěšný den zakončili hudební zába-
vou, ke které nám hráli přespolní mu-
zikanti z kapely FK-BAND ROCK. Škoda 
jen, že většina místních o takové akce 
nejeví zájem, ale pak se vesnicí nese, 
že tu „chcíp pes“ a nic se nekoná. Ne-
lze se ale zavděčit všem a i kdyby, ko-
rona nám od září „utnula tipec“. Tudíž 
už podruhé nevyšel výlet do Prahy do 
divadla a dobře nedopadl ani adventní 
program, tedy koncert v kostele a mi-
kulášské odpoledne pro děti, které se 
stalo za posledních pár let velmi oblí-
benou tradiční akcí pro široké okolí. 

Co jsme ale – samozřejmě s ohledem 
na všechna bezpečnostní opatře-
ní – zvládli a za co jsem opravdu moc 
ráda, bylo rozsvícení vánočního stro-
mečku. Koledy nám sice nezazpívaly 
děti ze školky a ze školy, museli jsme 
si vystačit s reprodukcí, ale stromek se 
rozzářil, ohňostroj vybouchl, řekli jsme 
si pár povzbudivých slov, rozdali an-
dělské svatozáře a čertí rohy. Hlavně 
jsme ale společně přivítali tři novope-
čené obyvatele Dubence, které ze dře-
va vyřezal moc šikovný mladík Vojta 
Hančil. Konečně máme svou svatou 
rodinu – Josefa, Marii a Ježíška. Pokud 
bude příležitost, budeme náš nový bet-
lém rozšiřovat a „tunit“, ať máme i pod 
obecním stromečkem vždy nějaké pře-
kvapení.
Ostatně, o překvapení nebude nouze 
ani v tomto roce, protože plány sice 
v záloze máme, ale které z nich vy-
jdou, to je teď opravdu ve hvězdách. 
Běžně bychom se už připravovali na 
plesovou sezonu, kterou zakončuje 
vždy dětský maškarní bál, ale … kdo 
ví. Proto naše kalendárium zatím zeje 
prázdnotou. Kdyby ale přece jen, tak 
v rezervě máme termín 20. 2. 2021 na 
obecní tancovačku. Uvidíme, zda sáh-
neme do skříní pro nóbl šatičky a zda 
protančíme střevíčky, nebo jestli sály 
zůstanou zhasnuté a bez života. Bude-
me doufat v tu první variantu, kterou 
přejeme každému z vás: ať máte pro-
stor se radovat a veselit ve společnosti 
přátel, při dobré hudbě, při voňavém 
jídle. Už by to chtělo.
Vše dobré, ba přímo vynikající v no-
vém roce a snad brzy na viděnou! 

Renata Derdová

Rok 2020 je za námi a byl opravdu 
zvláštní. Vloni v lednu těžko někdo 
předpokládal, že se naše životy změní 
takovým způsobem. O COVIDu-19 toho 
bylo napsáno a řečeno mnoho a mys-
lím, že neustálá mediální masáž na toto 
téma stačí. I když jde o závažnou věc, 
budu se jím zabývat jen krátce.
Těžko lze totiž shrnout dění roku 2020 
a COVID-19 vynechat. Naše plány ještě 
v lednu 2020 vypadaly tak, že se vrh-
neme do přípravy několika zásadních 
projektů.

Jednalo se o projektové práce na infra-
struktuře rozvojové zóny u  obecního 
úřadu, půdní vestavbu čtyř bytových 
jednotek v budově pošty, třetí etapu 
chodníků od základní školy ke zdravot-
nímu středisku a bezbariérovou úpra-
vu v přízemí a opravu WC v  budově 

20. 2. 2021 / Obecní tancovačka

zdravotního střediska. Na základě zís-
kaných dotací jsme plánovali projekto-
vou přípravu I. etapy kanalizace a rea-
lizace workoutového hřiště v  zahradě 
základní školy.
Dále jsme museli dohlédnout na do-
končovací a úklidové práce po proběh-
lé II. etapě chodníků. Ve spolupráci se 
Státním pozemkovým úřadem jsme 
pracovali na přípravě stavebního po-
volení pro stavbu polosuchého poldru 
PEO10 a lokálního biokoridoru LBK5, 
který bude chránit horní Dubenec před 
povodněmi z extrémních srážek. Na zá-
věr, jako třešnička na dortu, nám byla 
společností ČEZ Distribuce oznámena 
výměna vysloužilého elektrického ve-
dení a sloupů a s tím spojená výmě-
na obecních lamp a vedení veřejného 
osvětlení.
Poté, co proběhla výběrová řízení, jsme 
v únoru a březnu podepsali smlouvy 
a objednávky na projekční práce a re-
alizace. Potom přišel duben a květen 
a COVID-19. Čekalo nás velké rozhodo-
vání o prioritách našich projektů, které 
se začaly rychle měnit. Bohužel podle 
vládních nařízení a hlavně po oznáme-
ní ministryně financí o příspěvku obcí 
na kompenzační bonus a logicky sníže-
ném výběru daní.
Podle původních odhadů měl být roční 
rozpočet naší obce krácen o 2,4 milio-
nu korun. Nedalo se čekat na to, jestli 
se situace zlepší. Obec musela vyvolat 
jednání s firmami, se kterými již měla 
uzavřené smlouvy, a požádat je o pro-
dloužení realizace tak, aby finanční zá-
těž obce byla rozložena do delšího ča-
sového úseku. To se nakonec podařilo, 
avšak zpoždění s projekčními pracemi 
znamená i odložení realizace minimál-
ně o jeden rok. Plně jsme se tedy vě-
novali dokončení akcí, na které nám 
byla přiznána dotační podpora. A tak 
mají úspěšně další dva členové zásaho-
vé jednotky hasičů rozšířené řidičské 
oprávnění na skupinu C a u základní 
školy vyrostlo workoutové hřiště, to vše 
za podpory Královehradeckého kraje.

I v roce 2020 nás neminula velká voda. 
Dne 30. srpna 2020 nás postihla bles-
ková srážka, která ve většině opět 
spadla mimo území obce. V prostoru 
horního Dubence, Zálesí a Libotova na-
pršelo během čtvrt hodiny 32 mm srá-
žek. Tento příval vyvolal erozní událost 
v čerstvě podmítnutých, nebo zasetých 
polích a voda s bahnem v několika 
proudech natekla do koryta Hustířan-
ky přes Pavelkovu rokli a Lánskou ská-
lu. Povodňová vlna byla velmi rychlá 
a  celá povodeň trvala „pouze“ hodi-
nu. Z obecního majetku byl poškozen 
svodný příkop u nově opravené cesty 
do Pavelkovy rokle. Na opravě v hod-

Kulturní okénko

Ohlédnutí  
za rokem 2020

Kalendář akcí

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

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

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

Inzerce

Inzerce

notě 79 tis. Kč se podílela pojišťovna 
Kooperativa.

Byly poškozeny i soukromé majetky 
občanů, a to především nánosy splách-
nuté ornice. Myslím, že se dobře osvěd-
čily protierozní příkopy a biokoridory 
nad středním a dolním Dubencem, 
které příval bez problémů zachytily. Jak 
se říká, všechno zlé je k něčemu dobré, 
a tak díky této události byl uspíšen pro-
ces schvalování stavby suchého poldru 
PEO10 a svodného příkopu s biokorido-
rem LBK5.
Po kůrovcové kalamitě roku 2019 se 
nám podařilo plně stabilizovat naše 
obecní lesy. Na našich 56 ha lesních po-
zemků máme celkem 7 nových oploce-
nek, ve kterých je vysázeno 6000 dubů 
letních výšky 50 cm. Byly vyspraveny 
stávající porosty v oplocenkách z před-
chozích let 3000 sazenic dubu letní-
ho o výšce 100 cm a zalesněny holiny 
6800 sazenicemi smrku ztepilého. Po 
kůrovcové kalamitě jsou porosty zajiš-
těny a na příští rok nám zbývá dosázet 
dvě oplocenky. V letošním roce se nám 
podařilo získat kompenzaci na vytěže-
né dřevo v roce 2019 ve výši 327 tis. Kč, 
která z velké části pokryla náklady na 
obnovu porostů.
Rok 2020 je pro mne osobně i rokem 
personálních změn. Paní matrikářka, 
Ludmila Vobicková, odchází do zaslou-
ženého důchodu. Po 36 letech práce pro 
obec, nespočtu svateb, vítání občánků, 
loučení absolventy školy a školky, po tisí-
cích zápisech do matričních knih je za ní 
obdivuhodný kus práce a já jí chci to tou-
to cestou poděkovat. Díky Lído, bylo mi 
ctí s tebou pracovat. Na místo matrikář-
ky nově nastupuje paní Ilona Čepelková, 
která převezme agendu matriky, hřbi-
tovnictví a vodného. Bohužel současná 
situace odsunula „matrikářské“ zkoušky 
na neurčito. Doufám, že se nám podaří 
plynule navázat na práci paní Vobickové 
ke vší spokojenosti obyvatel obce.
Mé další obrovské díky směřuje ke všem 
zaměstnancům obce Dubenec, kteří 
plně spolupracovali na zvládání nových 
úkolů vyvolaných onemocněním CO-
VID-19. Díky dobrovolným hasičům za 
jejich práci při zvládání několika požárů, 
povodní a především za rozvoz dezin-
fekce a roušek občanům obce. Velké 
díky směřuje do základní a  mateřské 
školy. Po celkové modernizaci hardwa-
rového a softwarového vybavení ško-
ly v roce 2019 se podařilo velmi rychle 
zahájit distanční výuku. Díky, vám, naši 
učitelé. Není jednoduché přijmout no-
vou vzdělávací výzvu a v omezeném re-
žimu pokračovat ve vzdělávání žáků na 
dálku. Naše škola byla hodnocena jako 
jedna z nejlepších v Královéhradeckém 
kraji.
Nedá mi rovněž nevzpomenout na ty, 
kteří nás v roce 2020 navždy opusti-
li. Byli to Brouček Karel (*1931), Pac-
lík Vladimír (*1945), Vobicka Stanislav 
(*1926), Rambausková Zdeňka (*1953), 
Kryst  Václav (*1951), Mitiska Pavel 
(*1953) a Schrötter Josef (*1930) – čest 
jejich památce. Abych toto smutné shr-
nutí vyvážil, bylo nám ctí dne 8. srpna 
2020 uvítat nové občánky obce: Mar-
tina  Kubánka, Lukáše Buchala, Robi-
na Toráka, Rebeku Košátkovou a Tere-
zu Fišerovou.
V neposlední řadě patří poděkování 
všem občanům. Nebylo a není jedno-
duché se orientovat v množství naříze-
ní a omezení, které se na nás valí, ale 
i přes všechny komplikace to společně 
zvládáme dobře a jistě budeme zvládat 
i dál. Rok 2021 je pro nás všechny vý-
zvou a doufejme novým začátkem. Co 
myslíte je to začátek něčeho lepšího?

Jaroslav Huňat, starosta
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V letošním roce nám bylo schváleno 
otevření nového oddělení MŠ. Pro-
to jsme mohli mezi sebe přivítat dvě 
nové paní učitelky – Mgr. Danuši Poli-
čanskou a Lenku Vrzákovou. Na-
stoupily do nového oddělení Skřítků 
v objektu naší základní školy. Do od-
dělení Borůvek, ve stávající MŠ, jsme 
přijali novou asistentku pedagoga 
Martinu  Mádlovou a školní asistent-
ku Alenu Odvárkovou. Obě pomáhají 
učitelkám s přípravou pomůcek, in-
dividuálně se věnují dětem, které to 
potřebují, a zajišťují bezpečnost při 
vycházkách i výletech.
Letošní vánoční přípravy proběhly 
v  MŠ vlivem okolností trochu jinak, 
než bylo v minulých letech zvykem. 
Ač je nám to moc líto, rodiče do škol-
ky nemohli. Přesto se paní učitelky 
rozhodly připravit dětem vánoční 
dopoledne s ježíškovskou nadílkou. 
Avšak než do školky zavítal Ježíšek, 
muselo se na jeho příchod vše náleži-
tě připravit. Celý prosinec děti vánoč-

ně tvořily, zdobily třídy, pekly cukroví, 
zpívaly a čekaly s jistou nadějí na den 
nadílky. Týden před Štědrým dnem 
se konečně dočkaly.
Děti se ráno sešly slavnostně obleče-
né. Poté už se nemohly dočkat ma-
lého vystoupení, při němž si všichni 
zazpívali zimní i vánoční písně, pou-
štěli lodičky z ořechových skořápek 
a  rozkrajovali jablíčka. Když po sva-
čince zazvonil zvoneček, dopolední 
napětí povolilo. Hurá, přišel! Ježíšek 
na nikoho s dárečkem nezapomněl. 
Děti se upřímně radovaly nejenom 
z dárků, které si mohly odnést domů, 
ale i z dárků, které zůstaly ve školce. 
Dopoledne si všichni velmi užili. Dou-
fáme, že se o příští vánoční radován-
ky budeme moci podělit s rodiči i pra-
rodiči. 
Hodně zdraví v novém roce 2021 pře-
je celý kolektiv MŠ.

Kateřina Dohnalová, DiS.  
a Mgr. Martina Jonešová

za kolektiv MŠ 

Letošní rok byl pro naše učitele, rodi-
če i žáky tak trochu jiný. Kvůli šíření 
zákeřné nemoci COVID-19 jsme mu-
seli na jaře a poté i na podzim přejít 
na distanční výuku. Učitelé se velmi 
rychle naučili „učit jinak“, učit on-line. 
Věřte, že to pro pedagogy nebylo jed-
noduché, a jsme si vědomi, že situace 
byla těžká i pro rodiče. Všem rodičům 
děkujeme za pochopení a spolupráci 
v této nelehké době.
Přestože byla škola uzavřena, práce na 
jejím zvelebení pokračovaly. Ve dvou 
třídách na 2. stupni byly namontovány 
nové datové projektory, do kabinetu 
tělesné výchovy byly nakoupeny nové 
regály k přehlednému utřídění sportov-
ních pomůcek a celá škola prošla vel-
kým generálním úklidem. V srpnu jsme 
zrekonstruovali dvě třídy a připravili 
nové oddělení MŠ. Od září mohlo tedy 
do naší MŠ nastoupit o 14 dětí více, než 
tomu bylo v předchozích letech.

Na podzim proběhl ve škole sběr 
kaštanů. Tento rok se podařilo dětem 
a rodičům celkem nasbírat 1 300  kg. 
Nejlepším sběračem se stal Patrik On-
dejčík. Sběr papíru, který každým ro-
kem pořádá Unie rodičů, se nekonal 
z důvodu velmi nízkých výkupních cen. 
Sběr hliníku nadále pokračuje.
Naše poděkování za finanční dar pat-
ří obcím Vilantice, Velký Vřešťov, Litíč 
a Doubravice. Díky nim jsme mohli 
nakoupit nové zajímavé didaktické 
i sportovní pomůcky.
Poděkování patří i našemu panu sta-
rostovi Jaroslavu Huňatovi a celému 
dubeneckému zastupitelstvu za pod-
poru rozvoje školy v loňském roce.
Všem příznivcům školy přeji, aby rok 
2021 byl pro vás rokem pohodovým, 
úspěšným a hlavně rokem plným 
zdraví.

Mgr. Martina Jonešová
ředitelka školy

Zpravodajství z mateřské školy

Zpravodajství ze školy – 
ohlédnutí za uplynulým rokem

Slovo  
místostarosty
čas utekl zase jako voda a máme tu 
rok 2021. A co napsat o minulém? 
Jelikož všichni víme, o čem byl, tak 
jen ve zkratce. Když se na jaře objevili 
první nakažení koronavirem a vláda 
oznámila první uzavření ekonomiky, 
byl to pro všechny šok. Velká změna 
našich zaběhlých životů a zvyků, zru-
šení veškerého společenského života. 
Na oko se v létě zdálo, že jsme nad 
virem zvítězili, ale byla to velká mýlka. 
Na podzim vir udeřil podruhé a o to 
s větší silou. Troufám si říci, že není 
člověka, který by se s nemocí osobně 
nesetkal, ať už by jí prodělal, nebo se 
s ní dostal do styku v blízkém oko-
lí v rodině, na pracovišti a podobně. 
I přes tyto chmurné dny je už alespoň 
vidět světlo na konci tunelu v podo-
bě vakcíny. I když názory na očkování 
budou rozporuplné, asi to bude jed-
no z dalších opatření, jak se této pan-
demii bránit.
I tak se dá očekávat, že nejméně prv-
ní polovina roku se ponese v tomtéž 
duchu jako v roce 2020, to je od uza-
vření k postupnému uvolnění a zpět. 
Ale to hodně předjímám.

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

K poslednímu listopadu byla dokon-
čena a předána stavba rekonstrukce 
budovy obecního úřadu. V polovině 
prosince byl ještě sestaven nábytek 
do kanceláře, zasedací místnosti a ke 
konci roku proběhlo přestěhování do 
nových prostor. V tomto roce vás již 
budeme očekávat v novém. Na zase-
dání zastupitelstva dne 17. prosince 
2020 byl schválen rozpočet na rok 
2021. V něm se počítá s vybudováním 
chodníku podél hlavní silnice I/37 od 
rodinných domů k obecnímu úřadu, 

Na poslední chvíli před zpřísněným 
opatřením pořádala 19. září MS ČČK 
výlet do Harrachova. Zde byly zajiště-
ny prohlídky sklárny, lesnického mu-
zea Šindelka a okružní jízda vláčkem 
se zastávkou na Mumlavských vodo-
pádech a skokanských můstcích. Ob-
čerstvení bylo zajištěno v pivovaru 
Novosad. V říjnu byl od MS ČČK na-
plánován zájezd do Prahy na muzikál, 
který byl díky epidemickým opatře-
ním zrušen. Nicméně je s ním nadá-
le počítáno, jakmile to situace dovolí. 

Zprávy z obecního úřadu

Proběhlé akce konce roku 2020

na který jsme konečně koncem roku 
získali stavební povolení. Dále by le-
tos měla být provedena výměna do-
sluhujících světel veřejného osvětlení 
za LED technologii. Slibujeme si od ní 
velkou úsporu peněz za provoz a tím 
i  brzké vrácení investice. Plánujeme 
dovybavit dětské hřiště nakoupením 
stolu na stolní tenis a posilovacího 
stroje. V  rozpočtu je též zahrnut ná-
kup nového traktoru na veřejnou ze-
leň, který by měl už být vybaven vy-
sokozdvižným vyklápěním zásobníku 
trávy do kontejneru. Dále se počítá se 
zadáním projektu a získáním stavební-
ho povolení na novou cestu od hlavní 
silnice k bývalé lidušce včetně vjezdů 
k přilehlým domům. Dalším projektem 
by mělo být vyřešení parkovacích míst 
v bývalé továrně, kde je dnes neutěše-
ný stav. Tyto obě akce by měly být pro-
vedeny po získání stavebního povolení 
v roce 2022.

Tradiční akce konaná koncem roku, 
Rozsvícení vánočního stromečku pro-
běhla bez účasti veřejnosti. Změna 
byla i u mikulášské nadílky, kdy mís-
to společného setkání s čerty a Miku-
lášem proběhla roznáška nadílky ve 
venkovním prostoru před domy. Obě 
akce zorganizoval Sokol.
Přejeme vám i vaším blízkým v novém 
roce všechno nejlepší, hlavně pevné 
zdraví, lásku a trpělivost.

Stanislav Šnábl
místostarosta

Za normálních okolností bychom si 
v tomto vydání zpravodaje přečetli, jak 
proběhlo listopadové nebo prosinco-
vé vázání adventních věnců, rozsvícení 
vánočního stromečku, mikulášská na-
dílka a turnaj ve hře „Člověče, nezlob 
se!“. Ale už jsme si asi všichni zvykli, že 

Co nás čeká  
v roce 2021? 

Poslední akce 
roku 2020 

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

nyní je vše vzhůru nohama a z pláno-
vaných akcí se toho v roce 2020 mno-
ho neuskutečnilo. V rámci omezených 
možností ale mohlo dojít alespoň 
k některým.
Místo toho, aby v sobotu 28. 11. 2020 
okolí obecního úřadu provoněla vůně 
svařeného vína a za zpěvu dětí by se 
rozsvítil náš vánoční stromeček, musel 
tuto úlohu převzít obecní rozhlas, kde 
si občané mohli poslechnout vánoční 
koledy a přání k prožití klidného ad-
ventního času. A děti nakonec nepřišly 
ani o Mikuláše, anděla a čerty. Na ty je 
i korona krátká a bylo potřeba zjistit, 
jak na tom děti v uplynulém roce byly. 
Tentokrát však čerti museli z pekla, 
které mají každý rok na sále v hostinci 
„U Střelce“, ven a obec si museli projít 
pěkně po svých.

Z akcí, které jsou plánované na první 
čtvrtletí roku (turnaj v šipkách, hasič-
ský ples, dětský maškarní bál nebo 
turnaj ve stolním tenise) asi nezbyde 
nic, ale snad se situace rychle uklidní 
a zbytek roku už bude lepší. A jaké 
jsou plány obecního úřadu na tento 
rok? Jelikož i obecní rozpočty jsou 
nyní značně „postižené“, tak pláno-
vané investice jsou podmíněny zís-
káním dotací. Jednou z akcí, která by 
mohla v letošním roce proběhnout 
(při získání dotace z Ministerstva 
pro místní rozvoj), je výměna oken 
a dveří na budově obecního úřadu. 
Druhou investicí, která je podmíněna 
získáním dotace (z Královéhradecké-
ho kraje), je rekonstrukce víceúčelo-
vého sportoviště, kterou si po více 
než 15 letech už zaslouží. V rámci 
budoucích investic, které nás budou 
čekat v souvislosti s uložením vedení 
elektrické energie do země, budeme 
v letošním roce pořizovat projekty 
na nové chodníky v obci a na nové 
veřejné osvětlení.
Na závěr bych chtěl všem čtenářům 
popřát úspěšný a pokud možno nor-
mální rok 2021 a hlavně v novém 
roce hodně zdraví!

Milan Slovák
starosta
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něno vybavením pro zdárné zahájení 
sezony 2021.

V listopadu se občané podíleli na vý-
sadbě zeleně. Stromy byly dovezeny 
do požadovaných lokalit obce. Na-
jdete je u hřbitova, pod budovou OÚ, 
v STZ, v Miřejově a Lhotkách. Jde o list-
naté stromy (lípa, javor, jeřáb, kaštan), 
převažují stromy ovocné (švestky, jab-
loně a hrušky). Na zeleň byla schvále-
na dotace. Tím byla rozšířena výsadba 
z  roku 2015. Velké poděkování těm, 
kteří se na výsadbě podíleli.

Realizace plánovaných oprav majetku 
obce se uskuteční na základě finanč-
ní situace, která prozatím není jasná. 
Vláda nám připravuje neustále nové 
změny a tím i změny financí, které hý-
bou rozpočtem obce a mají dopad na 
nutné opravy nemovitostí v majetku 
obce. Přesto má obec v plánu opravu 
střechy na budově OÚ a MŠ a opra-
vu prostranství návse v Lanžově. Za 
předpokladu finanční podpory z kraje 
by se mohla uskutečnit i oprava vodní 
nádrže v areálu kempu. Společenské 
a  kulturní akce budou oznamovány 
postupně s uvolňováním nebo zruše-
ním nouzového stavu.
Všem občanům a dobrým lidem pře-
je obecní úřad a zastupitelstvo obce 
krásné, pohodové vánoce, plné klidu, 
zdraví a štěstí a jen to nejlepší v novém 
roce 2021.

Alena Skořepová

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

Plány na  
rok 2021
Obec Kuks vstupuje do dalšího roku 
již tradičně s rozpočtovým provizori-
em a v současné situaci je to více než 
na místě. Tvořit rozpočet v době, kdy 
stát pouští žilou veřejným rozpočtům, 
je věštění z křišťálové koule a nejspíše 
nebudeme moudří ani za další tři mě-
síce. Jisté je, že v oblasti výdajů bude 
pro samosprávy rok 2021 jedním 

z nejopatrnějších let za poslední deká-
du. Ze všech stran na nás vypadávají 
černé scénáře a predikce ohledně ve-
řejných financí. Na druhou stranu, ne-
můžeme rozvoj úplně zastavit a  pro-
jekty, které máme již rozpracované, 
jen tak dát k ledu. Naše obec se v mi-
nulosti obecně potýkala s nedostat-
kem financí a černé scénáře máme 
ještě v šuplíku. Myslím, že lépe se nám 
bude dýchat s hlavou vzhůru, možná 
s rouškami, ale s optimismem v návrat 
k lepšímu.
Pro příští rok máme připraveny další 
projekty pro rozvoj a zvelebení naše-
ho bezprostředního okolí. Realizovány 
budou schválené projekty, jako je od-
kanalizování posledních dvou objektů 
v obci a dále jedna z vycházkových tras 
okolo Kuksu. Dokončen by měl být 
nový územní plán obce, který bychom 
chtěli projednat veřejně. Současně by-
chom chtěli zahájit práce na aktualiza-
ci Strategického plánu, rovněž s veřej-
ností. Začne rozsáhlá obnova fasády 
největšího lázeňského domu v Kuksu 
– čekáme na potvrzení norské stra-
ny. Zahájíme práce na studii Nového 
hřbitova. Počítáme, že i v příštím roce 
budeme pokračovat v boji s kůrovcem 
v našich lesích. Čeká nás vyjednávání 
s krajem o zařazení rekonstrukce sil-
nice III. třídy do priorit kraje, probíhá 
územní řízení o povolení stavby a to 
včetně našeho chodníku.
Přeji všechno nejlepší v roce 2021.

Jiří Beran
starosta

LANŽOV

Obecní úřad Lanžov
Starosta: Alena Skořepová
Adresa: Lanžov 2, 541 01
Telefon: +420 606 957 144
E-mail: lanzov@volny.cz
www.lanzov.cz

Úřední hodiny
Po: 8:00–12:00 h
      13:00–18:00 h
St:  8:00–12:00 h

Zprávy z obce

Dne 23. listopadu 2020 byla otevřena 
zrekonstruovaná komunikace od křižo-
vatky pod kostelem ke křižovatce pod 
obcí Lanžov (křižovatka na Doubravici 
a Bílé Poličany) a s ní předán i chodník 
k areálu kempu včetně přechodu a au-
tobusových zálivů. Nedodělky budou 
dokončeny s ohledem na momentální 
klimatické podmínky na jaře 2021 (vý-
sadba u oplocení kolem areálu a zasetí 
trávy kolem chodníku). Sanace stodoly 
u mostu bude provedena v roce 2021. 
Stavba byla poškozena při rekonstruk-
ci mostní konstrukce. V areálu kempu 
byly umístěny nové chatky a recepce. 
Nahradily staré dožilé stavby. V prů-
běhu jara budou dokončeny venkovní 
terénní úpravy, nátěry staveb a dopl-

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

Vážení spoluobčané a přátelé obce 
Habřina,
máme za sebou rok 2020, který pro žád-
ného z nás nebyl lehký. Byl v mnohém 
úplně jiný, dá se říci nový. Byl to rok plný 
omezení, příkazů a nařízení, jenž nebylo 
lehké přijmout a zvyknout si na ně. No-
šení roušek, zákaz návštěv našich nej-
bližších v nemocnicích, domovech dů-
chodců a v dalších zařízeních. Nemohli 
jsme si užít návštěvy divadel, kin, kon-
certů, bazénů, saun a podobně. Mno-
zí z  nás měnili programy dovolených, 
i když toto bylo v mnohém přínosem 
a užívali jsme si krás naší republiky a zá-
roveň ekonomicky podpořili cestovní 
ruch v ČR. I v naší obci se neuskutečnily 
některé akce, na něž jsme zvyklí, ať jde 
o oslavu MDŽ, dětský den a další spor-
tovní a kulturní akce včetně adventního 
koncertu či slavnostního rozsvícení vá-
nočního stromu. Toto omezení se v ne-
poslední řadě týkalo i vánočních svátků 
a oslav nového roku, jenž probíhaly v úz-
kém kruhu rodinném. 
Máme tu počátek roku 2021. Všichni 
jsme v napětí a určité nevědomosti, co 
nám tento rok přinese. Většina z nás 
věří, že nařízení a restrikce povolí, že se 
svět vrátí zpět do normálních kolejí.
Vám všem přeji v tomto roce pevné 
zdraví, ať nikdo, kdo jste pracovně činní, 
o tuto práci nepřijdete a ať se vám v této 
pracovní činnosti daří. Též přeji pevné 
nervy při přijímání omezení, jenž nepo-
chybně přijdou: nenechte si tím pokazit 
celý rok 2021. Věřím, že i nám se podaří 
dotáhnout rozpracované akce do zdár-
ného konce, ať se jedná o zokruhování 
vodovodu a kanalizace u nové výstav-
by, vrtu, územního plánu, opravy silnice 
a v neposlední řadě Chloumku.
S přáním toho nejlepšího

Radovan Šutriepka
starosta obce 

Prosinec se v jeslích nesl v duchu tvo-
ření zimních dekorací a příprav na 
vánoční svátky. I přes různá omezení 
jsme rádi, že byly jesličky hojně vyu-
žívány a mohli jsme být nápomocni 
s hlídáním dětí při skloubení zaměst-
nání a předvánočního shonu. Poslední 
den si děti v jesličkách užily slavnostní 
atmosféru u rozsvíceného stromečku 
včetně rozbalování dárečků. 
Do nového roku přejeme spoustu ra-
dosti s dětmi a hlavně pevné zdraví 
vám všem.

Martina Kunstmüller Venclová

V lokalitě mezi obcí Holohlavy a Hab-
řina vzniká z iniciativy Spolku pro ob-
novu kostela sv. Václava na Chloumku 
(dále Spolek) projekt, jehož cílem je 
obnova tradičního duchovního místa 
a jeho propojení s moderním kultur-
ním a společenským životem.
Areál kostela sv. Václava na Chloumku 
zahrnuje soubor památkově chráně-
ných objektů. Zároveň toto místo nabí-
zí jedinečnou příležitost k připomenutí 
a obnovení mezilidského, kulturního 
a duchovního prolínání prostoru Čech 
a Slezska, respektive Polska. Budo-
vaná dálniční spojnice by pak mohla 
být nazírána nejen v rovině materiální 
a  utilitární jako pouhá dálnice, nýbrž 
i  jako cesta nabízející příležitost ob-
novy kdysi hojných styků Čech a Pol-
ska. Tradice styku obou oblastí je dnes 
u širší veřejnosti neprávem opomíjena 
a záměr Spolku by mohl napomoci 
k jejímu oživení.
Návrší Chloumku bylo historicky du-
chovním a poutním místem a také cí-
lem vycházek. Vize prezentovaná Spol-
kem je spojená s představou obnovy, 
která zde vytvoří podmínky k tomu, 
aby se toto místo opět stalo cílem jak 
duchovním, tak kulturním se zachová-
ním veškeré piety, která tomuto místu 
přísluší. Zpracováním návrhu obno-
vy areálu a zpracováním projektové 
dokumentace byl pověřen králové-
hradecký architektonický ateliér ARN 
STUDIO. V předstihu před zahájením 
projektových prací byly Spolkem za-

Slovo starosty

Mikrojesle

Obnova duchovního  
místa na Chloumku 

jištěny veškeré nezbytné průzkumné 
práce, které souvisejí s obnovou pa-
mátkově chráněných objektů včetně 
posouzení archeology, restaurátory 
a  průzkumu geologů. Bylo vyhotove-
no podrobné digitální zaměření areálu 
hřbitovů a veškerých budov. Byl zma-
pován i okolní terén. Byla prověřena 
i vydatnost stávající studny a potvrdilo 
se, že pro budoucí záměr není využi-
telná.
Spolek vyvíjí aktivitu v různých oblas-
tech, které vedou ke zvelebení tohoto 
pietního místa. Občané jistě ocení, že 
v rámci hydrogeologického průzkumu 
bylo identifikováno místo vrtu, který 
umožní, aby na Chloumku byl zřízen 
zdroj vody, a že společnost ČEZ vydala 
příslib pojmout Chloumek jako přípoj-
né místo, aby do areálu hřbitovů byla 
přivedena elektřina. Záměr obnovy 
se setkal s pozitivními ohlasy v poli-
tických i církevních kruzích. Příznivě 
byl přijat odbornou veřejností a také 
pracovníky památkové péče. Podpora 
byla vyjádřena i ze strany Ministerstva 
kultury České republiky. Z dalších vý-
znamných podporovatelů projektu lze 
zmínit Královéhradecký kraj a Nadaci 
ČEZ. To vše jsou pozitivní zprávy. Lze 
tedy doufat, že práce na přípravě ob-
novy areálu kostela sv. Václava budou 
i nadále pokračovat a že se občané 
Habřiny, a nejenom oni, dočkají reha-
bilitace tohoto dnes neprávem opomí-
jeného místa.

Ing. arch. Jiří Krejčík 

Inzerce
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V podzimním čísle zpravodaje jsem 
vás zvala na naše akce, které pořádá-
me již tradičně v předvánočním obdo-
bí. Bohužel v důsledku nepříznivého 
vývoje pandemie a následných opat-
ření přijatých vládou jsme byli nuceni 
je zrušit. Nezbývá nám tedy než dou-
fat, že se situace postupně uklidní a že 
letos alespoň některé z plánovaných 
akcí proběhnou.
Pro naši psychickou pohodu je dobré 
se na něco těšit, mít plány, umět se ra-
dovat a i když to víme, je dobré si to 
stále připomínat. 
Proto vám všem přeji, aby se vám to 
v novém roce dařilo.

Jitka Andrlová

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

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

27. 3. 2021 / hřiště za sokolovnou a okolí
Rožnovský pohár v ZPV
Pořádá SDH Rožnov ve spoluprá-
ci OORM Náchod. Závod požárnické 
všestrannosti v kategoriích přípravka, 
mladší, starší a dorost

Plánované akce mohou být v souvislos-
ti s aktuální situací a opatřeními proti 
šíření onemocnění COVID19 zrušeny, 
případně přesunuty na jiný termín. 
Aktuální přehled akcí naleznete na 
stránkách: www.obecroznov.cz.

Kalendář 
akcí v obci

Ohlédnutí za rokem 2020
Uplynulý rok 2020 je velmi těžké hod-
notit. Pro mnohé z nás to byl rok slo-
žitý, hlavně z důvodu koronavirové 
infekce, pro někoho to byl rok jako 
každý jiný. Až na krátké období byl 
vyhlášením nouzového stavu úplně 
ochromen provoz v naší sokolovně, 
omezován byl a je opakovaně i provoz 
obecního úřadu a knihovny. O důleži-
tých věcech z činnosti obecního úřadu, 
o provedených opravách a investicích 
jste však stále informováni prostřed-
nictvím webových stránek obce, kde 
najdete usnesení a zápisy z jednání 
obecního zastupitelstva a další povin-
ně zveřejňované dokumenty. Nejdů-
ležitější zprávy naleznete na úředních 
deskách obce Rožnov. Nově můžete 
využít aplikaci „V  OBRAZE“, viz další 
článek.

Plánované investice
Z pracovního pohledu byl rok 2020 ob-
dobný jako rok předchozí, opět probě-
hl bez větších investičních akcí, které 
by negativně ovlivnily život v obci. Je to 
ale tak trochu klid před bouří. V neda-
leké budoucnosti čeká naši obec ně-
kolik velkých investičních akcí, které 
budou náročné, a to nejen finančně, 
opět nás čeká „rozkopaná“ obec. Jed-
ná se především o 2 akce ČEZ Distri-

Zprávy z obce Rožnov

buce na uložení veškerého el. vedení 
NN do země, včetně výměny obou 
traf, kdy obec musí současně vybudo-
vat i nové nákladné veřejné osvětlení. 
V Neznášově jsme nuceni, nebo – lépe 
– snažíme se, aby výstavba nového 
el. vedení ČEZu a  nového veřejného 
osvětlení proběhla časově v souladu 
se stavbou plánovaného chodníku. 
Nákladnou investiční akcí bude pro 
obec rekonstrukce střechy a  stropu 
v sokolovně, kde bude ale záležet na 
úspěšnosti žádosti o dotaci.
Stav rozpracovanosti jednotlivých 
akcí, společně s některými událostmi, 
které zaznamenaly posun od posled-
ních, vám poskytnutých informací: 
Byla dokončena projektová dokumen-
tace na rekonstrukci střechy soko-
lovny, včetně nového stropu, včetně 
současného podání žádosti o stavební 
povolení na stavební úřad v Jaroměři. 
V předepsaném termínu byla podána 
i žádost o dotaci z Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR. Předběžný rozpočet 
před výběrovým řízením na dodava-
tele na tuto nutnou rekonstrukci, kde 
se v současné době na střeše nachá-
zí dožilý vlnitý eternit, je cca 3 miliony 
Kč. Zda bude mít naše žádost o dotaci 
šanci na úspěch, nelze v dnešní složité 
době vůbec odhadnout. 
Zastupitelstvo obce vybralo konečnou 
variantu řešení trasy uvažovaného no-
vého chodníku v Neznášově, v úseku 
od bytovky čp. 4 až k obecnímu po-
hostinství. Chodník je navržen přímo 
na místě stávajícího příkopu se sou-
časným vybudováním kanalizačního 
odvodnění komunikace. Zároveň bylo 
zadáno a smluvně zajištěno vypraco-
vání odpovídajícího stupně projekto-
vé dokumentace. Předpokladem pro 
podání žádosti o stavební povolení je 
konec měsíce května 2021. Po získání 
stavebního povolení bude dalším kro-
kem podání žádosti o dotaci na stav-
bu chodníku, ovšem za předpokladu, 
že bude odpovídající dotační titul za 
současné ekonomické situace vůbec 
vyhlášen.
Co se týká několikrát avizovaného 
a měněného termínu stavby ČEZ Dis-
tribuce – Výstavba nového el. vedení 
NN v Rožnově, zde je patrný posun. 
Firma ČEZ Distribuce již dokončuje 
výběrové řízení na dodavatele stav-
by. Termín stavby v roce 2021 se jeví 
stále pravděpodobnější, samozřejmě 
i se stavbou nového veřejné osvětlení, 
kterou bude realizovat obec.
V současné době je zpracováván pro-
jekt na uložení el. vedení NN do země 
i pro Neznášov. Majitelé jednotlivých 
nemovitostí jsou kontaktováni a žádá-
ni projekční organizací, která pro ČEZ 
Distribuci projekt zpracovává, o svá 
stanoviska k této plánované stavbě. 
Obec má již smluvně zadáno vypraco-
vání projektové dokumentace na nové 
veřejné osvětlení v Neznášově.
Na webových stránkách již naleznete 
nový znak obce Rožnov. Dne 21. dub-
na 2020 byl naší obci Parlamentem 
České republiky, rozhodnutím předse-
dy Poslanecké sněmovny, předán de-
kret udělující naší obci znak a vlajku. 
S ohledem na koronavirovou situaci 
se neuskutečnil předávací ceremoniál 
v prostorách Poslanecké sněmovny. 

Během zimních měsíců bude na dět-
ském hřišti demontována věž se sklu-
zavkou včetně duomodulu s  hou-
pačkami. Na těchto prvcích bude 
provedena údržba a především nový 
nátěr k ošetření dřeva a ochraně proti 
povětrnostním vlivům. Z tohoto důvo-
du bude provoz hřiště omezen. V pří-
padě, že bychom po demontáži her-
ních prvků vyhodnotili, že by mohlo 
dojít k úrazu v souvislosti s kotvícími 

Omezení provozu dětského 
hřiště v Rožnově

Webové stránky obce Rožnov, které 
byly nedávno nahrazeny novou ver-
zí zpracovanou dle nového zákona 
o přístupnosti www stránek a aplika-
cí, byly v průběhu roku 2020 rozšíře-
ny o novou aplikaci „V OBRAZE“.
Aplikace V OBRAZE vám přináší pře-
hled aktualit z webů vybraných obcí, 
upozorní vás na nově vložené zprávy, 
dozvíte se včas o pořádaných akcích, 
můžete si prohlédnout fotografie 
nebo dokumenty vyvěšené na úřed-
ní desce vybrané obce. Lze tedy zvolit 
i více obcí, na jejichž stránkách chcete 
sledovat změny (vložení nových do-
kumentů na úřední desku, informací 
o pořádaných akcích, …). V nabídce 
jsou samozřejmě pouze obce, které 
mají stránky vytvořeny společností 
Galileo a zaplatily si provoz této ap-
likace.
Společnost Galileo poskytla rozšíře-
ní webových stránek o tuto aplika-
ci zdarma na zkušební období jaro 
– podzim roku 2020. Během tohoto 
období jsme sledovali počet instalací 

aplikace v souvislosti s našimi webo-
vými stránkami. Po uplynutí zkušeb-
ní doby jsme na základě vyhodnoce-
ných dat a cenové nabídky přistoupili 
k rozšíření našich stránek o tuto apli-
kaci na další období.
S aplikací „V OBRAZE“ nemusíte tedy 
neustále sledovat změny na webových 
stránkách naší obce, v případě vložení 
nového dokumentu budete upozor-
něni notifikací v mobilním telefonu 
a dokument si můžete přes tuto apli-
kaci rovnou i zobrazit. Aplikaci „V OB-
RAZE“ si uživatelé mohou nainstalo-
vat do svých mobilních telefonů a  je 
dostupná pro telefony se systémem 
Android i mobilní telefony Apple. Apli-
kace lze stáhnout klasicky, stejně jako 
většinu aplikací pro mobilní telefony 
dle používaného operačního systému 
nebo můžete využít odkazu umístěné-
ho v  levém sloupci našich webových 
stránek, který vás přesměruje přímo 
na stažení aplikace.

Filip Andrejs
2. místostarosta obce

Mobilní aplikace V OBRAZE

Inzerce

Výroba obecních symbolů (především 
slavnostní vyšívaná vlajka a vyšívaný 
znak) byla zadána vybrané firmě. 
Bylo dodáno příslušenství ke komunál-
nímu traktoru Kubota. Na podzim jsme 
již ocenili službu příkopového ramene 
3,5m na sečení nedostupných ploch 
a velmi se osvědčil zametací kartáč na 
údržbu komunikací, který jsme využili 
„díky“ řepné kampani, která negativně 
ovlivnila několik dnů v naší obci.
Opět se nepodařilo do konce roku 
2020 dokončit nový Územní plán obce. 
Z důvodu nastalých změn v legislativě 
musí být opakováno kompletní veřej-
né projednání, čímž dojde k posunu 
termínu dokončení minimálně o  půl 
roku. Termín dokončení nám byl Kraj-
ským úřadem Královéhradeckého kra-

je prodloužen do konce roku 2021. 
V současné době je tvořen návrh roz-
počtu na rok 2021 a uvítáme od vás 
jakékoliv návrhy a podněty. Daňové 
příjmy budou pro všechny obce urči-
tě kráceny. Tento příspěvek do Zpra-
vodaje vznikal v průběhu vánočních 
dnů 2020, kdy předpoklad daňových 
příjmů pro obec Rožnov nebyl ještě 
znám.

Přání do nového roku
Obec Rožnov přeje do nového roku 
všem občanům a i všem čtenářům to-
hoto zpravodaje pevné zdraví, hodně 
štěstí a mnoho osobních i pracovních 
úspěchů a spokojenosti.

Zbyněk Procházka
Foto: Jan Pišta

prvky, které zůstanou na místě po de-
montáži věže a duomodulu s houpač-
kami, bude dětské hřiště uzavřeno až 
do instalace demontovaných prvků. 
Předpokládáme, že údržba herních 
prvků proběhne během zimních mě-
síců, aby bylo dětské hřiště opět v pl-
ném provozu od jara roku 2021.
Děkujeme za pochopení.

Filip Andrejs
2. místostarosta obce

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

Vážení spoluobčané,
máme za sebou určitě jeden z nej-
zvláštnějších roků v našich životech. 
Po odeznění první vlny pandemie CO-
VID-19 si pravděpodobně většina z nás 
myslela, že máme již vše za sebou a že 
se život opět vrátí do normálních ko-
lejí. O to větší bylo naše překvapení, 
když se v září začala situace opět zhor-
šovat a přišla druhá vlna pandemie, 
mnohem silnější než ta první.

Zprávy z obce
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Vážení spoluobčané, 
rok 2020 utekl jako voda, a tak mů-
žeme bilancovat práci zastupitelstva 
a vedení obce za uplynulý, druhý rok 
jejího funkčního období. Zastupitel-
stvo obce se za tento rok sešlo celkem 
6x na veřejném zasedání a 8x na pra-
covním zasedání, a to i přes pandemii 
COVID-19. Aktuální situace s veřejný-
mi, potažmo obecními penězi, se ne-
vyvíjí nijak příznivě a čeká nás řada 
velkých úkolů a výzev. I přesto jsme 
však odhodláni udělat maximum pro-
to, aby naše obec i nadále vzkvétala 
a rozvíjela se. Jak už to v životě bývá, 
tak některé věci se povedly, jiné méně. 
Pojďme si je tedy v krátkosti připome-
nout a shrnout.

Co se povedlo zrealizovat:
• Na dotacích bylo naší obci v roce 

2020 na základě úspěšných žádostí 
přiděleno celkem 9.307.647 Kč.

• Rekonstrukce Cesty k Písníku
• Výměna a rekonstrukce všech svě-

tel v obci za úspornější LED svítidla
• Rozsáhlé úpravy ve sportovním 

areálu na Třešňovce (vybudová-
ní 1. části závlahy, rekonstrukce 
dětského hřiště, oprava tanečního 
parketu, oprava chodníku, vybudo-
vání přístřešku atd.)

• Zprovoznění a oprava náhradního 
filtru včetně intenzifikace úpravny 
vody

• Realizace naučné stezky ve Veli-
chovkách a v Hustířanech

• Instalace nového orientačního sys-
tému v obci

• Instalace slunečních hodin
• Výměna staré autobusové zastávky 

v Hustířanech ve směru od Vilantic
• Doplnění dětského hřiště ve Veli-

chovkách o další herní prvky
• Drobné opravy místních komunikací

• Vytyčení dalších 12 obecních cest
• Instalace nových vývěsních nástě-

nek v obci
• Aktualizace a inovace obecního 

webu

Co se zatím nepovedlo zrealizovat:
• Územní plán obce Velichovky
• Opravy dalších sběrných míst 

v obci

Co chceme mimo jiné realizovat 
v příštím roce:
• Nadále využívat v maximální mož-

né míře dotační tituly
• Rekonstrukci Hotelu u Kopeckých
• Rekonstrukci a přístavbu budovy 

ZŠ Velichovky
• Realizaci stavebních parcel ve Veli-

chovkách a Hustířanech
• Zkulturnění dalších sběrných míst 

v obci
• Pokračovat v projektových čin-

nostech nutných k budoucí re-
konstrukci Seisserova statku, Klu-
bovny u Potůčku, sběrného dvora 
a kluziště.

• Usilovně pokračovat v projektu 
stavebních parcel „Lokalita u Láz-
ní“

Zde je jen výčet některých větších akcí 
a věcí, neboť jich je samozřejmě da-
leko více a některé z nich jsem zde 
určitě nezmínil. Myslím si a věřím, že 
těch realizovaných a povedených věcí 
za tento rok není málo a občané, kteří 
chtějí, tak věřím, že to dokáží ocenit. 
Závěrem mi dovolte poděkovat všem 
zastupitelům za nasazení a odvede-
nou práci pro naši obec a popřát jim 
mnoho elánu do dalších let, kde nás 
čeká spousta další práce. 

Jiří Lebedinský
starosta obce Velichovky

V našich obecních lesích se toho 
v  roce 2020 událo opravdu hodně. 
Na 53 ha lesních pozemků jsme tento 
rok vysázeli 10.500 ks nových strom-
ků (5.500 ks dubu letního a 5.000 ks 
smrku stepilého). Toto množství zales-
nilo dohromady 1,45 ha lesů. Vybudo-
vali jsme tři nové oplocenky o rozloze 
1,4 ha a 790 metrech běžné délky. 
Co se týče těžby, tak oproti loňskému 
roku, kdy se vytěžilo celkem 1653 m3 
dřeva, jsme v letošním roce vytěžili 
„pouze“ 350 m3. 
Pro rok 2021 je pak v plánu vysázet, 
zalesnit a vybudovat oplocenky zhru-
ba ve stejném množství jako v tomto 
roce. V letošním roce se nám pak po-
dařilo získat dotaci (kompenzaci) na 
„kůrovce“ za vytěžené dřevo ve výši 
405.132 Kč za rok 2018 a 458.145 Kč 
za rok 2019, a to od Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje. Dotace na 
oplocenky pak činila 36.000 Kč.

Na první adventní neděli, tj. 29. 11. 2020 
od 17:00 proběhlo tradiční rozsvícení 
vánočního stromu ve Velichovkách. Le-
tošní ročník byl bohužel poznamenaný 
vládními nařízeními, a tak šlo opravdu 
jen o formální rozsvícení – bez občerst-
vení, s rouškami a rozestupy. Před roz-
svícením stromečku a po samotném 
rozsvícení se hrály vánoční koledy. Le-
tošní rok jsme stromeček doplnili o no-
vou hvězdu, která krásně svítí a stro-
mečku dodává tu správnou vánoční 
podobu. Samotné rozsvícení stromeč-
ku pak všichni přítomní odstartovali 
pomyslným odpočítáváním. Tuto akci 
si užily především děti, a jednalo se tak 
o velmi příjemnou a milou chvilku v této 
„divné době“.

První víkend v září se naše družstvo 
mužů i žen zúčastnilo Okresní soutěže 
v Požárních útocích ve Lhotě za Červe-
ným Kostelcem. Seznámili jsme se tu 
s novými stroji FOX, našemu družstvu 
mužů se moc nezadařilo a umístili se 
celkově na osmé příčce, ovšem naše 
družstvo žen vybojovalo na tomto no-
vém stroji nejlepší čas z obou kategorií 
vůbec. Vyhrály toto Okresní kolo v po-
žárním sportu a měly nás jet repre-
zentovat začátkem října na krajskou 
soutěž do Jičína. Bohužel kvůli vzniklé 
situaci se tato soutěž nekonala a mu-
sela být zrušena.
Další víkend byl věnovaný Žernovským 
hrám, kde děti soutěžily ve štafetách 
dvojic a 4x60 metrů. Nechyběla ani 
královská disciplína v požárních úto-
cích. Mladším dětem se velice zadaři-
lo na štafetě dvojic, kde obsadily třetí 
příčku, celkově se pak naše malé myš-
ky umístily na nepopulárním čtvrtém 
místě. Starší děti byly rozděleny do 
dvou družstev. Mladší benjamínci bě-
želi za družstvo B, kde se jim velice 
zadařilo na požárním útoku s druhým 
místem, na štafetě dvojic však trochu 
zaspali, a tak celkově brali také bram-
borové místo v jejich kategorii. Starší 
A, kteří soutěžili ve své kategorii napo-
sledy, zaváleli a ve všech kategoriích 
brali přední příčky. Z nástupu si již na 
této soutěži po čtvrté v řadě odnáší ví-
tězný pohár.
V sobotu 19. září, byla naše hasičár-
na poctěna návštěvou všech delegátů 
okresních sdružení našeho kraje, kde 
probíhala volba nového krajského vý-
boru a schválení plánu na další voleb-
ní období. Naši starší a dorosťáci na 
této akci pomáhali s obsluhou všech 
zúčastněných, poprali se s tím stateč-
ně. Děkujeme.

Po sobotním shromáždění měly násle-
dovat závody TFA v Brzicích o nejtvrdší-
ho hasiče, avšak byly také zrušeny. Tak 
se vedoucí rozhodli udělat alespoň pro 
naše děti u HZ tento závod v silových 
disciplínách, aby to dětem nebylo líto. 
Začátkem října nám opět maří všech-
ny plány pandemie a my jsme nuce-
ni schůzky a veškeré naše společné 
aktivity zrušit. A tak vedoucí přichází 
s nápadem: hrou pro celý náš kolektiv 
Whatsapp game. Hrajeme každý sám, 
přesto spolu. Vedoucí nebo děti určují 
úkoly na daný týden, za úkoly děti sbí-
rají body, za body budou následovat 
odměny. Ověření splnění úkolu probí-
há zasláním fotky s daným úkolem. Děti 
hledají různé stromy, houby, šišky, ma-
lují obrázky, hledají topografické značky 
v přírodě, počítají logické příklady aj. 
Také byla o víkendu 20. – 22. 11. pro 
děti připravena šipkovaná pod ná-
zvem Hon za pokladem. Od páteční-
ho odpoledne do nedělního večera 
vedla přes vesnici šipkovaná, která 
byla zakončena sladkou odměnou pro 
každého, kdo splnil dané úkoly pře-
dem zaslané na Whatsapp do skupin. 
Mnozí museli zvládnout překážky na 
dětském hřišti, bahnitý terén, jazyko-
lam nebo vyběhnout zlověstné schody 
u  kostela, vyjmenovat telefonní čísla 
složek IZS. Každý, kdo se zúčastnil, si 
svou odměnu našel a odnesl.
Děkujeme všem zúčastněným a rodi-
čům za podporu v těchto chaotických 
časech!
Také bychom všem chtěli popřát do 
roku 2021 hlavně hodně zdraví!
Naši další činnost a novinky můžete 
sledovat na facebooku pod názvem 
SDH Velichovky.

Petra Němečková, Zuzana Malá,  
Martina Dostálová

Akce „Pečeme na to“ měla ve Velichov-
kách a Hustířanech veliký úspěch! 
V pondělí 9. 11. 2020 jsme předali 
s  panem Weinlichem z oddílu „Duha 
Bartoňka“ v Náchodě vámi upečené 
dobroty ošetřujícímu personálu v ja-
roměřské nemocnici.
Na základě obrovských ohlasů a zájmu 
dalších občanů zapojit se do této akce 
jsme v pondělí 30. 11. 2020 uspořádali 
i druhé kolo této akce, kde jsme kro-
mě jaroměřské nemocnice podpořili 
i tu královédvorskou. 
Veškerý personál moc děkuje obča-
nům Velichovek a Hustířan a vzkazuje, 
že je to moc zahřálo u srdíčka, že na 
ně v této těžké situaci myslíme a ales-
poň takto je podporujeme.
Ještě jednou všem moc děkujeme!

za organizátory Zdeněk Šedivec

Na 14. veřejném zasedání zastupitel-
stva Obce Velichovky, které se usku-
tečnilo v pondělí 9. 11. 2020, byly 
oznámeny výsledky 2. ročníku sou-
těže s  názvem: „Rozkvetlé Velichovky 
a Hustířany“.
Do této soutěže se přihlásilo 13 sou-
těžících, kteří zasílali fotografie svých 
zahrádek v průběhu července a srp-
na. Výsledky byly velmi těsné a vyrov-

nané, neboť všichni soutěžící se o své 
zahrádky starají opravdu znamenitě. 
Všichni soutěžící pak dostali od Obec-
ního úřadu okrasnou kytku – „vřes“, 
kterou rozvezla všem soutěžícím za-
stupitelka a hlavní organizátorka této 
soutěže Petra Jelínková. 
První tři soutěžící pak dostali dárko-
vé poukazy na odběr kytiček do kvě-
tinářství v Jaroměři v celkové hodno-

Slovo starosty na úvod

Obecní lesy

Rozsvícení
vánočního 
stromečku

Z činnosti SDH Velichovky „Pečeme na to“

Rozkvetlé Velichovky – výsledky soutěže

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

Únor / Hasičský ples Hustířany 

Únor / Hasičský ples Velichovky 

Únor / Soutěž o nejchutnější zelňačku 
Hustířany u Potůčku

Únor / Výstava „Šikovné ruce naší 
obce Velichovky“ 

13.–20. 2.2021 / Hustířany / Masopust 

Březen / Rozkvetlé Velichovky 

Březen / Divadlo a Dětský karneval

Přesné termíny a samotné konání těch-
to akcí budou upřesněny dle aktuální 
COVIDové situace.

Kalendář akcí

tě 6.000 Kč. Tyto poukazy předaly 
za obecní úřad místostarosta obce 
p. Zdeněk Šedivec a zastupitelka Pe-
tra Jelínková.
Pořadí prvních tří soutěžících je pak 
následující: 1. místo: Stanislava Šol-
cová (Hustířany – 85. bodů). 2. mís-
to: Ladislava Třeštíková (Velichovky 
– 79 bodů). 3. místo: Alena Tyčová (Ve-
lichovky – 68 bodů).
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V naší obci byl instalován nový orien-
tační systém ulic a místních cílů, který 
vyráběla a namontovala firma PROST 
– Karel Brendl, které tímto děkujeme 
za grafický návrh a samotnou realizaci 
a výrobu. Věříme, že se občanům a ná-
vštěvníkům naší obce bude líbit.

Dne 30. 11. 2020 byla dokončena rekonstrukce „Cesty k Písníku“ v Hustířa-
nech, kterou prováděla firma STRABAG, a.s. Celkové náklady této rekonstrukce 
se pak vyšplhaly na 2.174.131 Kč bez DPH. Na rekonstrukci jsme dostali dotaci 
ve výši 900.000 Kč od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Věříme, že se 
tato rekonstrukce povedla a poděkování patří všem obyvatelům této lokality za 
spolupráci v průběhu stavby. Veliké poděkování pak patří samozřejmě i firmě 
STRABAG, a.s., za profesionální spolupráci.

Podzim v MŠ Velichovky
Začátek nového školního roku proběhl 
poklidně, nové děti se zdařile adapto-
valy. Kolektiv MŠ se rozšířil o mladou 
posilu ve třídě „Berušek“, a to Mgr. Klá-
ru Hamzovou. 
Věnovali jsme se tématům mezilidských 
vztahů, ročnímu období podzim, lidské-
mu tělu a zdraví. Ačkoli bylo vzhledem 
k situaci třeba mnoho akcí odložit nebo 
zrušit, přeci jen jsme měli pár zpestření. 
V říjnu děti zhlédly „Léčivou pohádku“ 
s ukázkou netradičních hudebních ná-
strojů. Pravidelně k nám dochází lektor-
ka „Malé technické univerzity“ s poly-
technickým programem pro starší děti. 
Nově jsme se letos zapojili do projektu 
„Se Sokolem do života,“ který metodic-
ky rozvíjí pohybové dovednosti dětí. 
V říjnu si předškoláci poprvé vyzkou-
šeli účast v „Logické olympiádě“. Nejú-
spěšnější řešitelkou z naší školky byla 
v kategorii MŠ Jana Palánová. V rámci 
„Světového dne laskavosti“ děti daro-
valy malované kamínky seniorům v DD 
Černožice. 
Podzim v MŠ byl pestrý a barevný jako 
to listí. Nyní se již společně radujeme 
v  čase adventním, poznáváme tradice 
a těšíme se na příchod Ježíška. 

Základní škola Velichovky 
Za prosincem končí rok, do nového už 
jen krok…
Další kalendářní rok pomalu končí, ale 
ten školní je v plném proudu. Začát-
kem října byla zahájena činnost zájmo-
vých kroužků (Výtvarné dílny, Taneční 
kroužek, Šachový kroužek) a školních 
klubů (Klub anglické konverzace, Čte-
nářský klub a Doučování). 2. října pro-
běhl v  rámci Šablon II. projektový den 
– Aranžování květin. Odbornou instruk-
táž a praktické ukázky zajistila paní Ja-
roslava Bludská. Hotová aranžmá zdo-
bila volební místnosti ve Velichovkách 
a v Hustířanech. První říjnový týden žáci 

3.–5. ročníku plnili základní kolo „Lo-
gické olympiády“. Nejlepší řešitelkou 
v kategorii A (3.–5. ročník) byla Tereza 
Jakubská. Ve dnech 5.–8. října proběhl 
na naší škole sběr starého papíru, dě-
kujeme všem, kteří nám přispěli, nasbí-
ralo se 3 505 kg. 
Na měsíc říjen jsme měli napláno-
váno spoustu dalších aktivit, ale od 
14. 10. 2020 byly školy z nařízení vlády 
uzavřeny. S žáky jsme tak museli přejít 
na distanční vzdělávání. S dětmi jsme 
se učili denně přes Google učebnu a se-
tkávali jsme se na Google Meet. V ob-
dobí distanční výuky proběhlo základní 
kolo „Logické olympiády“ pro 1. a 2. roč-
ník. Nejlepšími řešitelkami na naší škole 
byly v kategorii A1 (1. ročník) Sára Jelín-
ková a v kategorii A2 (2. ročník) Ane-
ta Němcová. 
Distanční výuka probíhala i v listopadu. 
S žáky jsme si na online prostředí po-
měrně zvykli, ale s radostí jsme uvítali 
obnovení prezenční výuky 18. listopa-
du. Do lavic se vrátili žáci 1.–3. roční-
ku a 30. listopadu usedli do lavic i žáci 
4. a 5. ročníku. Výuka ve škole probíhala 
v rouškách, rozvrh byl upraven (nepro-
bíhá výuka tělesné a hudební výchovy, 
dodržuje se homogenita tříd), ve tří-
dách se dbalo na zvýšená hygienická 
opatření (roušky, dezinfekce, větrání), 
činnost zájmových kroužků zatím neby-
la obnovena. 
Začátkem prosince jsme se zapojili do 
dlouhodobého mezinárodního pro-
jektu „Záložka do knihy spojuje ško-
ly“. Záložky vyrobené v rámci pracov-
ních činností posíláme slovenské škole 
v Revúci, okres Revúca. Dne 4. 12. jsme 
si užili čertovské učení. S žáky jsme za-
končili „zvláštní COVIDový rok 2020“ na-
konec již v pátek 18. prosince Vánocemi 
ve škole.  

Zdraví, štěstí a úspěch v novém  
roce 2021 vám přejí všichni ze  

ZŠ a MŠ Velichovky.

V letošním roce se rozhodla ze zdravot-
ních důvodů ukončit svou činnost naše 
dlouholetá knihovnice paní Eva  Amb-
rožová. 
Myslím, že slovy ani nejde popsat ob-
rovské díky za činnost a čas, který věno-
vala tomuto svému koníčku. Knihovnici 
v naší knihovně totiž vykonávala na-
prosto neuvěřitelných 40  let  (!), neboť 
do velichovské knihovny nastoupila již 
1. 1. 1981. Pro několik generací dětí 
naší obce byla tou „babičkou v knihov-
ně“, která jim předčítávala pohádky tak 
jako nikdo. Věřím, že i mnoho dětí s ní 
prožilo krásné chvíle při Noci s  Ande-
rsenem, kdy opravdu spolu s ní a po-

hádkovými skřítky schovanými v  kníž-
kách prožili v knihovně celou noc. Byla 
také za svou práci v roce 2007 po právu 
vyhodnocena hejtmanem Královéhra-
deckého kraje „Knihovnicí roku“. A bylo 
těch aktivit určitě daleko víc. Za její éru 
si nelze vše zapamatovat a vyjmenovat.  
Co dodat na závěr? Ještě jednou vám, 
paní Ambrožová, moc děkujeme za 
vaši práci, kterou jste nejen pro věhlas 
naší knihovny, ale i pro obec samot-
nou, udělala. Přejeme vám do dalších 
let mnoho zdraví a krásných chvil strá-
vených nad knihami, které máte tak 
ráda. 

Jiří Lebedinský a Vladimír Jaroš

O tom, že místní sbor dobrovolných ha-
sičů funguje téměř jako profesionální, 
určitě nikdo v naší obci nepochybuje. 
Rovněž i sousedské vztahy jsou zde, my-
slím, na velmi dobré úrovni. Jako příklad 
pak uvádíme poděkování paní Anny 
Holínské, který velmi rádi zveřejňujeme, 
a věříme, že udělá radost všem dobro-
volným hasičům v naší obci, ale i dalším 
občanům. Necenzurovaný obsah do-
pisu, který přišel na obecní úřad, zve-
řejňujeme zde: „Žijeme v Hustířanech 
30  let a žije se nám tu dobře. Základ 
dobrého žití je i v dobrých sousedech. 
To se u nás vrchovatě vyplnilo v podve-
čer 3. listopadu. Vypadl proud … Co je? 
Co se děje? … HOŘÍ!!! Sotva se manžel 
se synem zorientovali a já našla mobilní 
telefon a již před domem vytočila čís-
lo 150, stál u mě první soused, druhý, 
třetí… Mít dobré sousedy je obrovské 
bohatství! Než přijeli hasiči pomohli ne-
skutečně! Sedla jsem si na břeh u silni-
ce a už jen pozorovala ten „cvrkot“. Naši 
hasiči ze SDH Velichovky dorazili první 
do 9 minut a svým bleskovým zásahem 
zabránili neskutečným škodám, které 
by vznikly, pokud by ohnivé jazyky za-
sáhly nejen prádelnu se skleníkem, ale 
i obytný dům. Jsou vedeni jako dobro-
volní, ale pro mne jsou PROFESIONÁLO-
VÉ. Skláním se a děkuji a všem dobrým 
hustířanským sousedům a našim ‚pro-
fesionálním‘ hasičům!”

 Anna Holínská

Podzimní sezónu jsme zahájili 3. září 
různým opáčkem a hraním her. Přivíta-
li jsme mezi sebe nové členky – Nelču 
a Sárku Jelínkovic a přespolní Elišku Š. 
z Vilantic. Času bylo málo, a proto ne-
zbývalo než se vrhnout na soutěžní 
disciplíny, které jsme potřebovali na-
trénovat do první podzimní soutě-
že v  Žernově. Na žernovských hrách 
startovalo jedno družstvo mladších. 
Každá disciplína měla své velké plusy 
i mínusy, ale i tak se děti moc snažily. 
Nakonec vybojovaly 8. místo. Vojtu od 
Rudelů jsme zapůjčili do velichovského 
družstva starších B, kde poprvé a bez 
tréninku běžel jako pravý proudař. Bez 
problému zapojil, doběhl a nastříkal 
do terče. Pomohl tak svému družstvu 

ke 4.  místu. Bohužel byla díky „druhé 
vlně“ naše činnost opět přerušena na 
dlouhou dobu. Až v posledních týdnech 
se pokoušíme i přes nařízení a veškerá 
omezení nějaký kontakt udržet. Vyrá-
žíme proto na skupinky ven do okolí 
a opakujeme si netradičním způsobem 
značky. Další činností je tzv. Homeha-
sič, při kterém děti dle zadání rozšifrují 
zprávu s úkolem, který musí splnit, aby 
dostaly další indicie a mohly pokračo-
vat ve hře s názvem „Každý chce svou 
nadílku“. Teď už si jen všichni moc pře-
jeme, aby se další rok mohlo zase sou-
těžit v plné parádě a aby naše hasičská 
srdce zase tloukla jako o závod.

Pavla Špreňarová
za kolektiv MH

Vážení spoluobčané, přiblížily se dny, 
ve kterých si všichni přejeme zažít ro-
dinnou pohodu, vzájemné porozumě-
ní a  neopakovatelnou atmosféru vá-
noc. Podobně jako každý rok, tak právě 
i končící rok 2020 přinesl věci kladné, i ty 
méně pozitivní. Je mi naprosto jasné, že 
rok 2020 bude u většiny z nás v pamě-
ti veden jako nepovedený, a to hlavně 
díky pandemii COVID-19. Tato skuteč-
nost připravila nám všem mnoho kruš-
ných chvil a až v těchto chvílích jsme si 
vlastně uvědomili, co všechno jsme měli 
předtím za samozřejmost. Věřím, že 
i tato negativní a nepříjemná skutečnost 
pomůže nám všem v tom, že si budeme 
více vážit drobností a „samozřejmos-
tí“, o které jsme tak rychle a jednoduše 
během pár dní přišly. V obci se udělalo, 
myslím, mnoho úspěšných akcí a pro-
jektů, za které tímto děkuji každému, 
kdo se na nich jakkoliv podílel, ať už to 
byl jednotlivec, spolek nebo organizace. 
Osobně bych si do nového roku 2021 
přál, aby se nám podařilo realizovat 
všechny naše další společné cíle bez 
toho, aby se to jakkoliv negativně dotklo 
kteréhokoliv občana naší obce. 
Dovolte mi, abych vám závěrem popřál 
krásné a pohodové prožití vánočních 
svátků. Do Nového roku pak rodinnou 
pohodu, pevné zdraví, optimismus 
a spokojenost. 

Jiří Lebedinský, starosta obce

Nový orien-
tační systém

Rekonstrukce cesty k Písníku

ZŠ a MŠ Velichovky

Poděkování Evě Ambrožové

Poděkování

Z činnosti MH Hustířany – 
alias HOMEHASIČ

Slovo na závěr

HEŘMANICE

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

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

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

Novinky z obce
Vážení spoluobčané,
minulý rok jsme všichni prožili v ne-
jistotě z různých nařízení a omezení, 
které byly vždy spojené pandemií ne-
moci COVID-19. Většina tradičních akcí, 
na kterých jsme se mohli potkat, byla 
zrušená, a to nejen u nás, ale ve všech 
obcích a městech. Těžko se v této době 
plánuje kulturní nebo společenská 
akce, když nevíme, jak to bude vypadat 
za měsíc nebo dva. Rozsvícení vánoč-
ního stromu v Heřmanicích letos pro-
běhlo také bez účasti lidí, pouze malá 
skupinka ho ozdobila a následně se 
rozsvítil na první adventní neděli. Ne-
konal se ani vánoční koncert v koste-
le, který býval už jako tradice na druhý 
svátek vánoční. Přítomnost veřejnosti 
je nutná také u opakovaného projedná-
ní územního plánu, na které tak dlouho 
čekáme. Poté, co se povedlo dokončit 
všechny úpravy tak, aby odpovídaly po-
žadavkům stavebního úřadu, a může-
me tedy přistoupit k veřejnému projed-
nání, je nařízením vlády omezen počet 
osob na jednáních, což zase způsobilo 
další odklad a zdržení.

Rekonstrukce mostu
Naštěstí COVID-19 nemá vliv na rekon-
strukci mostu v obci Slotov, která se 
konečně rozběhla. V současné době 
je už možné přejít most alespoň pěšky 
po provizorní lávce, která po dokon-
čení opravy zmizí. Nebylo jednoduché 
vyjednat podmínky pro povolení této 
stavby. O to víc mě mrzí, že se na stav-
bě přes noc ztrácí stavební materiál 
jako je štěrk a pískovcové kameny. Ne-
známý pachatel dokonce způsobil ško-
du na stavebním stroji a odcizil několik 
desítek litrů pohonných hmot. Už jsem 
chtěl stavbu zastavit a ponechat most 
v jeho žalostném stavu do té doby, než 
se viník přizná, ale na druhou stranu si 
nechci brát jako rukojmí ostatní sluš-
né občany. Policie je již jistě na stopě 
pachateli a vzhledem k  tomu, že čin 
spáchal v době nouzového stavu, bude 
jeho trest o to horší.
Doufám, že v novém roce se nám po-
dobné věci vyhnou a budeme mít více 
možností na společenský život i na rea-
lizaci dalších projektů.
V novém roce přeji všem jen to nej-
lepší.

Miloš Innert
starosta obce

Proběhlé akce

Mikulášská nadílka pro naše nejmen-
ší občany se letos nekonala před úřa-
dem spolu s rozsvícením vánočního 
stromu, ale čerti s Mikulášem a an-
dělem procházeli vesnicí a u každého 
domu se zastavili, hodným dětem pře-
dali koledu a zlobivé trochu postrašili. 
Přestože to jsou nadpřirozené bytosti 
a nařízení vlády pro ně tudíž neplatí, 
raději nevstupovaly do domů a s dět-
mi se setkaly venku s patřičným roze-
stupem. Děti i dospělí si letošního Mi-
kuláše moc užili.
Zvláštní poděkování patří Pepovi a Báře 
Kálalovým, Liborovi Dleskovi mladšímu 
a Pepovi Piroutkovi mladšímu.
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V sobotu 28. 11. 2020 dopoledne ozdo-
bili chlapi od hasičů vánoční strome-
ček u obecního úřadu. Dostal krásné 

Na Hřibojedském vrchu byla prove-
dena liniová výsadba 91 ks stromů. 
Výsadba liniové zeleně spolu se za-
travněním této plochy bude řešit pro-
blematiku větrné i vodní eroze v  této 
lokalitě. Založení lučního porostu bude 
svou strukturou odpovídat porostům 
přirozeně se vyskytujícím v  krajině. 
Dále jejím účelem je zadržovat vodu 
na svažitém pozemku v intenzivně ze-
mědělsky obhospodařované krajině 
mezi obcemi Hřibojedy a Libotov.
Tato výsadba byla podpořena v rámci 
Programu péče o krajinu v roce 2020 
– Podprogramu pro zlepšení dochova-
ného přírodního a krajinného prostře-
dí částkou ve výši 245.700 Kč.

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

Rozsvícení 
stromečku

Liniová  
výsadba

27. 2. 2021 / Den seniorů

6. 3. 2021 / MDŽ

19. 3. 2020 / Ples FC Libotov

22. 5. 2021 / Volejbalový turnaj Libotov

5. 6. 2021 / Dětský den v Libotově

19. 6. 2021 / Hasičská soutěž Libotov

26. 6. 2021 / Fotbalový turnaj Libotov

26. 6. 2021 / Libotovská rocková noc

4. 9. 2021 / Den obce Libotov

18. 9. 2021 / Den mužů

27. 11. 2021
Rozsvícení vánočního stromu

Kalendář akcí

Přestože situace okolo nás nám ne-
dovoluje pořádání hromadných akcí, 
nechtěli jsme upustit od tradičního 
rozsvícení vánočního stromu. Tento 
hlavní symbol Vánoc prostě nesmí 
v obci chybět. Krásný, téměř osmime-
trový strom nám věnovala paní Ma-
rie Severýnová z Hořiček, které tímto 
ještě jednou velmi děkuji. Strom jsme 
stejně jako minulý rok umístili přímo 
doprostřed fotbalového hřiště a do-
plnili ho betlémem, který společně 
vytvořili obyvatelé Libotova. I slav-

nostní rozsvícení nakonec proběhlo, 
i když ve velmi úzkém kruhu. Děti 
a učitelky naší mateřské školy společ-
ně nacvičily krátký program, v jehož 
závěru strom rozsvítily. Záznam z to-
hoto programu můžete zhlédnout na 
facebookové stránce obce. Ještě jed-
nou velké díky všem, kteří se na celé 
akci podíleli, a pomohli tak navodit 
příjemnou vánoční atmosféru v obci. 
Budeme jen doufat, že další ročník 
proběhne i za účasti vás všech ostat-
ních.

V prosinci 2020 se občané Liboto-
va sešli, aby společně vysázeli nové 
stromy na veřejných prostranstvích 
v obci. Došlo k výsadbě celkem 49 list-
natých stromů o výšce 4 m na celkem 
5 lokalitách. Projekt v celkové hodno-
tě 250  tis.  Kč byl pokryt 100% dotací 
ministerstva životního prostředí. Vý-
sadba proběhla za dohledu odborné 

Rok 2020 utekl jako voda, mnohem 
rychleji než ty předešlé. Mnohým 
z nás chybí kontakt s rodinou a přáte-
li, jiným zase možnost sportovat nebo 
navštěvovat kulturní a společenské 
akce. Nikdo z nás podobnou situaci 
asi nezná, ale přesto jsem přesvědčen, 
že ji společně zvládáme skvěle. Díky 
vám všem za to, jak poctivě dodržuje-
te nařízení vlády (i když jsou mnohdy 
zmatečná a smysl postrádající) i za to, 
jak jste ohleduplní jeden k druhému. 
Věřím, že pozitivní a vlídný přístup 
v mysli i srdci je tou správnou cestou, 
jak tuto dobu zvládnout, i když bude 

Rozsvícení vánočního stromu

Nová zeleň pro Libotov

Pár slov na závěr roku 2020

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

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

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

Knihovna Po: 17:00–18:00 h

Vážení čtenáři čtvrtletníku,
skončil rok 2020, rok který nás všech-
ny překvapil a určitě nebyl pro nikoho 
z nás jednoduchý. Běžné setkávání se 
stalo vzácností. Naše děti a vnoučata 
se těší do školy (téměř všechny) a ro-
diče se těší na to, až se tam jejich děti 

Zprávy z obce

nové ozdoby v podobě dřevěné hvěz-
dy. Společné rozsvícení se kvůli všem 
vládním opatřením nemohlo uskuteč-
nit. Přesto jsme se alespoň na dálku 
a s pomocí rozhlasu spojili se všemi, 
kteří u rozsvícení chtěli být s námi.
Tento rok byl poněkud jiný, plný sta-
rostí, strachu, stresu a vládních naříze-
ní. Všichni jsme vystrašení a plní obav 
o své blízké. Jen pevně doufáme, že ten 
příští rok bude lepší, veselejší a dovolí 
nám se opět scházet a že veškeré kul-
turní dění v obci se znovu vrátí.
Přejeme všem hlavně pevné zdraví, 
hodně štěstí, spokojenosti a lásky.

zastupitelé obce Hřibojedy

firmy, která bude po dobu 10 let udr-
žitelnosti dotace dohlížet na správnou 
kondici všech stromů. Díky nové zeleni 
v obci dojde nejen k funkčnímu i este-
tickému zlepšení prostoru, ve kterém 
žijeme, ale zároveň i k vzniku nových 
stinných míst a zadržení vody v kraji-
ně. Děkujeme všem, kteří se akce zú-
častnili.

pravděpodobně ještě nějaký čas tr-
vat. My na vesnici máme to štěstí, že 
máme blízko do krásné a čisté přírody, 
kde si můžeme vyčistit hlavu a protáh-
nout tělo. Nezapomínejme na to. S tě-
mito slovy se loučím s uplynulým ro-
kem a do toho dalšího vám všem přeji 
především pevné zdraví, lásku a spo-
kojenost. Budu se těšit, až se společ-
ně zase setkáme na nějaké z obecních 
akcí, které jsme pro vás naplánovali. 
Která z nich bude skutečně první, te-
prve uvidíme. 

Mgr. Filip Kraus
starosta obce

skutečně vrátí. Místo školení se zúčast-
ňujeme webinářů a kdo může, pracuje 
z domova.
Všichni vzpomínáme na akce, které se 
konaly v minulých letech. Já sama jsem 
si na podzim roku 2019 při obhlídce 
obecního majetku všimla, jak vyrost-
la lípa uprostřed křižovatky na Cho-
těborky. V roce 2010 ji zasadili místní 
myslivci jako desetiletou a 26. září jsme 
společně s místním mysliveckým a ha-
sičským spolkem připravili akci „Svěce-
ní Lípy nového tisíciletí“. Po mši svaté, 
která se konala v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie na Chotěborkách, zahrály 
na housle, pod vedení prof Jana Tome-
še, tři korejské studentky. Za deštivého 
počasí pronesl projev u lípy tehdejší 
poslanec Parlamentu České republiky 

doc. Ing. Jiří Oliva, PhDr. a lípu posvětil 
Mons. Mgr. Josef Socha.
V obci Vilantice připravujeme projekt 
na chodník po celé délce obce. Připra-
vujeme se na vyšší počet automobilů, 
který nás určitě čeká po zprovoznění 
dálnice Hradec Králové – Jaroměř.
V roce 2021 také proběhnou drob-
né opravy obecního majetku, natírání 
a  malování, výměna prken ve zvonici 
a podobné drobnosti, které jsou málo 
vidět, ale jsou potřeba.
Obvyklé přání do dalšího roku dostává 
naší loňskou zkušeností novou váhu 
i obsah. Přeji všem zdraví, štěstí, trpěli-
vost, naději a dobré vykročení do nové-
ho roku 2021.

Dagmar Jarošová
starostka


