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Venkov trápí zanedbaná infrastruktura a požadavky na 

čištění odpadních vod. Zemědělství již dávno není na ven-

kově dominantní ekonomickou činností. Stále větší část 

obyvatelstva dojíždí za prací mimo své bydliště. Na význa-

mu nabývá cestovní ruch. Svoji roli si udržuje specifický 

český fenomén v podobě chatařství a chalupářství.

Venkovské obce stále trápí především zanedbaná infra-

struktura, zejména dopravní. Kvalita života na venkově 

však již není dána jen možností připojení na plyn, 

dostupností kanalizace s čistírnou odpadních vod či 

veřejného vodovodu. Zda si venkov udrží své obyvatele     

a zachová tvář, to ovlivní úroveň občanské vybavenosti     

– přítomnost mateřské školky, vzdálenost školy, lékaře, 

dostupnost pečovatelských služeb. Je potřeba si také 

uvědomit, že venkovské obce jsou z hlediska regionální 

politiky velmi specifickou oblastí k řešení. Potřeby obcí 

ukázaly, že jakákoli rozvojová činnost malých obcí je        

v současné době závislá především na dotacích. Pokud 

obec dotaci nezíská, je pravděpodobné, že se projekt 

neuskuteční. 

Obce právě z těchto důvodů spolupracují v rámci 

mikroregionu s Centrem společných služeb, které 

napomáhá k získávání dotací v území a dále také s MAS 

Hradecký venkov, který rozvíjí spolupráci a komunitní 

život na venkově. Přeji nám všem, aby život v obcích byl     

i nadále pro nás pro všechny potěšením. 

Do Nového roku 2020 Vám přeji hodně zdraví, 

spokojenosti  a  úspěchů.

Co trápí obce
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Centrum společných služeb Mikroregionu Urbanická 

brázda již 4. rokem pomáhá nejen obcím, ale i občanům, 

školám a drobným podnikatelům v jejich činnosti. 

Zaměstnanci centra poskytují poradenství z různých 

oblastí, pomáhají zpracovat žádosti o dotace a poté 

realizovat projekty. Dále se spolupodílí na organizaci 

společných kulturních akcí v mikroregionu. 

V letošním roce byly úspěšně dokončeny, nebo získaly 

podporu, tyto projekty: Venkovní učebna u Základní školy 

Kratonohy (foto 1), Chodník Dobřenice I – Dobřenice II 

(foto 2), Veřejné osvětlení podél chodníku Dobřenice I-II, 

Bezpečné chodníky v Obědovicích, Revitalizace zeleně      

v obci Roudnice, Dopravní automobil pro JPO Lhota pod 

Libčany, Nákup vybavení na dělení kovů, Altán u Libušiny 

studánky Hvozdnice.

Centrum společných služeb

1

2

Vladimír Gabriel, statutární zástupce svazku obcí
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Obec Libčany za podpory Mikroregionu Urbanická brázda 

a mnoha dalších sponzorů pořádala letos již devátý ročník 

festivalu dechových hudeb Česenkovy Libčany. 

Milovníci tohoto hudebního žánru měli možnost poslech-

nout si koncert tří dechovek.

První kapelou byl dechový orchestr ZUŠ Chlumec nad 

Cidlinou s kapelníkem Janem Svobodou. Mladí „dechov-

káři“ pro své posluchače vybrali rozmanité skladby, aby   

si všichni přišli na své. Zahráli klasické české lidovky a 

některé známé filmové melodie.      

Tradiční součástí našeho programu je vystoupení libčan-

ské Májovanky, která tentokrát zahrála bez kapelníka, 

kterého nahradili členové kapely Tomáš Klazar a Ladislav 

Klouček. Jejich repertoár byl všemi diváky vysoce 

oceňován a vystoupení bylo odměněno obrovským 

potleskem. Kapelník Májovanky Jaroslav Perný, který 

písničky vybral a s kapelou nazkoušel, se již ze zranění 

zotavil a budeme se na něho těšit příští rok. Májovanka 

vystoupila ve svých nových krojích, které jim nechala ušít 

obec Libčany. 

Poslední část festivalového odpoledne patřila Šohajce       

z Dolních Bojanovic s kapelníkem Vojtěchem Ducháčkem. 

Moravské Slovácko svojí muzikou přenesli k nám do Lib-

čan a jejich vystoupení nás utvrdilo v tom, že v této akci   

na začátku léta budeme dále pokračovat. 

Na závěr je třeba říci, že o bezproblémový běh festivalu se 

stará malá skupina obětavých lidí, tentokrát poprvé v čele 

se starostou obce Bc. Petrem Veselkou. S příznivci decho-

vé hudby se opět uvidíme v červnu 2020, a to na jubilejním 

10. ročníku festivalu.

Mgr. Lenka Šlechtová

Česenkovy Libčany 2019

23. dubna 2019 proběhl na naší škole 18. ročník pěvecké 

soutěže Praskačský zpěváček. Zúčastnilo se ho 105 

zpěváků ze 14 mateřských a základních škol. Každoročně 

se počet soutěžících zvyšuje, což je velmi milé, ale také 

organizačně dost náročné. Velký dík patří paním učitel-

kám a pánům učitelům, kteří své žáky do soutěže 

přihlásili, podporovali a připravili.

Soutěž by se nemohla uskutečnit bez laskavé podpory 

Královéhradeckého kraje, Mikroregionu Urbanická 

brázda, Agrodružstva Lhota pod Libčany, společnosti    

Dr. Müller Pharma, STIL Libčany, rodiny Prodanetsových a 

naší obce Praskačka. Díky nim jsme mohli připravit 

hodnotné ceny pro všechny, kteří se zúčastnili.

Soutěž je již léta pod záštitou starostky (starosty) obce 

Praskačka. Ti nás podporují nejen finančně, ale i svojí 

přízní a přátelstvím. Soutěž zahájil starosta obce Pavel 

Capek. Svojí návštěvou nás potěšila zástupkyně 

Královéhradeckého kraje paní inženýrka Věra 

Koďousková.

Cílem soutěže je zapojení žáků z málotřídních a speci-

álních škol do tradic české kultury, podchycení pěveckého 

potenciálu a jejich další rozvoj. Velkým přínosem je 

setkávání učitelů, odborníků a dětí, vzájemná výměna 

názorů a zkušeností, spolupráce mezi školami. 

Mgr. Adriana Gajová, ředitelka školy

Praskačský zpěváček



S trochou nadsázky by se dalo říct, že se v pátek 9. srpna   

a v sobotu 10. srpna staly Obědovice pupkem mikro-

regionu, když se do nich v tyto dny vydalo přes osm stovek 

lidí. Škarohlíd by poznamenal, že se tam určitě rozdávalo 

něco zadarmo. Pravdou však je, že tenhle dav přitáhla dvě 

premiérová představení místního divadelního spolku. 

Komedie „Ve víně je pravda” nabídla to, na co jsou diváci      

u Obědováků zvyklí – hravý komediální text, který nemá 

jinou ambici, než diváka dobře pobavit, aniž by přitom 

snižoval laťku jeho vkusu.

Připravit světovou premiéru divadelní komedie není          

v podmínkách amatérského divadla žádná sranda, což by 

vám potvrdil každý, kdo se takovému koníčku někdy 

věnoval. Nemluvím teď o nutnosti celou hru napsat, 

perfektně nazkoušet, nabiflovat se haldy textu, sehnat 

kostýmy, kulisy a rekvizity. V Obědovicích k tomu musíte 

připočíst nutnost postavit na návsi letní scénu, která 

pojme pět set lidí najednou. A ti všichni musí dobře sedět, 

vidět, slyšet a také mít jistotu, že nezmoknou, kdyby 

kultuře nepřálo počasí, což se poměrně pravidelně děje. 

Když tohle všechno zajišťujete, tak si najednou 

uvědomíte, že se už dávno nejedná o amatérský podnik 

partičky nadšenců, ale o poměrně nákladný projekt, při 

jehož realizaci je každá ruka a každá koruna dobrá. Jsme 

proto nesmírně vděční, že se před každou premiérou ruce 

i koruny objeví a nám pak už jen stačí vylézt na jeviště a 

přenést na vděčné diváky tu nakažlivou radost a energii, 

kvůli níž v Obědovicích to divadelničení už šestnáct let 

děláme a snad i budeme dělat dál.

Pokud jste na tom obědovickém divadelním svátku z ně-

jakého důvodu chyběli a po přečtení výše uvedených vět 

vás to začalo mrzet, můžete se přijet podívat na některou 

z chystaných repríz. S komedií „Ve víně je pravda” jsme už 

vycestovali do Dobré Vody u Hořic, Měníku a Libčan. 

V neděli 16. února nás můžete vidět v Nechanicích a v pá-

tek 13. března v Chlumci nad Cidlinou. Další představení 

budou následovat. Sledujte pravidelně náš web 

www.ds.obedovice.cz, kde se místa a termíny včas objeví.

Za DS Obědovice 

Pavel Novák

Obědovice si užily 
další světovou divadelní premiéru
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V Sedlici letos patřila první sobota v září čtvrtému ročníku 

gulášového klání. Tato akce se dostala do povědomí 

mnoha obyvatel z okolních i vzdálenějších obcí. Zvyšuje se 

jak počet návštěvníků, tak zejména počet soutěžících. 

V  posledních dvou ročnících jsme zaznamenali 

opakovanou návštěvu 250 až 350 ochutnávek chtivých 

zájemců a letos rekordních 16 soutěžních gulášů. Vydáno 

bylo přes tisíc porcí k ochutnání. Vyrovnává se i účast žen 

v  soutěži. Jestliže první tři ročníky byly spíše doménou 

mužů – kuchařů, letos to byla přesně polovina. A tak, po 

prvních třech ročnících, které postupně vyhráli Miroslav 

Moule mladší ze Sedlice, Jiří Němec mladší ze Sedlice a 

Aleš Gejza Kreusel z Libišan, letos jasně zvítězila Veronika 

Kovandová z  Krásnice. Zatímco dospělí ochutnávají a 

hlasují, děti si najdou zábavu u kolotoče, trampolín nebo 

střelnice. Večerní tancovačka s  kapelou, která zahrála 

české a slovenské hity, je opravdu pěkným zakončením 

povedeného dne. Celá akce byla z důvodu nepřízně počasí 

přesunuta z návsi pod školkou na hřiště, které poskytuje 

komfortnější zázemí jak pro návštěvníky, tak pro 

pořadatele. Na soutěži se prezentovaly guláše nejen ze 

Sedlice, ale i z  Urbanic, Plačic, Všestar i Kralup nad 

Vltavou. Již nyní se můžete hlásit do dalšího ročníku na 

email pavel-capek@seznam.cz, kde získáte i informace 

k podmínkám a pravidlům soutěže.

Pavel Capek, starosta obce Praskačka  

Guláše v Sedlici
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Tímto bychom Vás chtěli informovat o činnosti hasičů     

ve Lhotě pod Libčany. Již tradičně jsme v lednu pořádali 

hasičský ples. V dalších měsících jsme se účastnili brigád 

na kácení stromů a dozorovali při pálení roští. V květnu 

jsme byli svědky slavnostního předání nového zásahového 

vozidla hasičům v Osicích. Byli jsme také nápomocni při 

Dětském dni ve Lhotě pod Libčany.

Dále jsme provedli úklid skladu u naší hasičské zbrojnice. 

Opravili jsme podlahu a položili koberec v zázemí 

zbrojnice. 

Také v oblasti sportu jsme byli aktivní, když jsme se 

zúčastnili nočních závodů ve Vlčkovicích, Sedlicích a 

Urbanicích, kde jsme pomáhali pořadatelům s dodávkou 

vody. V září jsme jeli na výlet do Krkonoš, kde jsme 

poznávali krásy přírody při sjezdu na koloběžkách z Černé 

hory do Janských Lázní. Po cestě domů jsme navštívili 

kulturní památku hospitál Kuks. Jsme velmi rádi, že 

během výletu vydrželo nádherné počasí a všichni účastníci 

byli spokojeni. 

Mimo výše uvedených činností byli členové jednotky 

svoláni k zásahu v Hřibsku, Libčanech, Urbanicích, Libi-

šanech, Barchově, ve Lhotě pod Libčany a ve Vlčkovicích.  

Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří nám pomáhali při 

brigádách a všem členům za činnost, kterou vykonávají.

Za SDH Lhota pod Libčany Jiří Srpek ml.

Hasiči ve Lhotě pod Libčany



Tradiční pálení čarodějnic bylo poprvé uskutečněno 

dohromady pro občany Lhoty pod Libčany a Hubenic u hu-

benického rybníka. O občerstvení se postarali hubeničtí 

dobrovolní hasiči. Všichni, kteří nechtěli jet na kole ze 

Lhoty, nebo se prostě jen chtěli nechat odvést, mohli 

využít Čarobus, který vyzdobily děti. Stejně tak byla 

zajištěna i zpáteční cesta.

Pro děti si lhotecké maminky ve spolupráci s hubenickými 

hasičkami připravily tematické soutěže. Za řádné splnění 

těchto soutěží byly děti odměněny párkem a malinovkou. 

Po setmění čekalo na děti překvapení v podobě stezky 

odvahy. Těchto soutěží se zúčastnilo okolo 80 dětí. 

Pro dospělé večer zahrála k tanci a poslechu kapela Svižná 

těla. 

S prvním ročníkem společných čarodějnic se zahájila 

tradice v přetahování lana - dospělí proti dětem, kdy se 

proti sobě postavily týmy ženy vs. děti a muži vs. děti. 

Skóre je po prvním ročníku nerozhodně 1:1, proto vás na 

dalším ročníku rádi uvidíme, abychom mohli v této soutěži 

pokračovat.

Děkujeme všem za pomoc při organizaci. Také děkujeme 

všem návštěvníkům za skvělou atmosféru po celý 

čarodějnický a večerní program. Za rok na viděnou!

Lhotecko-hubenické čarodějnice
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Činnost hubenických hasičů se letos nesla především      

ve znamení brigád. Asi nejrozsáhlejší brigáda se v uply-

nulých měsících týkala uklízení popadaného listí a kácení 

stromů na návsi a v okolí rybníka. Na to by následně měla 

navazovat i výsadba nové zeleně. 

Za zmínku také stojí brigáda v červenci, kdy proběhl velký 

úklid u rybníka, protože se tam ve dnech 2. - 4. 8. 2019 

uskutečnily dětské rybářské závody. 

Mezi další aktivity místních hasičů patří i starost o místní 

klubovnu, která se využívá k sousedskému posezení.  

Jednou měsíčně zde také zasedá osadní výbor.

Kromě výše uvedených činností se mužské i ženské 

družstvo pravidelně účastní okolních hasičských závodů. 

V letošním roce se zúčastnili závodů v Sedlici, Urbanicích  

a nočních závodů ve Vlčkovicích a opět v Sedlici.

Za  SDH  Hubenice  Nela  Štěpánková

SDH Hubenice



Motto:

„Knihy jsou otisky lidských myšlenek“

„Knihtisk je strůjcem jejich nesmrtelnosti“

Letošní celodenní výlet knihovnic Mikroregionu Urbanická 

brázda a jejich hostů naplnil Motto v plné míře. I na letošní 

výlet jsme se opět vypravili auty. Proč? Abychom stihli 

připravený program. Navštívili jsme městskou knihovnu   

v Kutné Hoře. Přivítala nás ředitelka Mgr. Gabriela 

Jarkulišová a metodička knihovny Mgr. Lucie Macháčková, 

které nám ukázaly knihovnu a podaly zajímavé informace 

o půjčovním programu Tritius REKS pro malé knihovny. 

Součástí programu byla i návštěva expozice historie 

knihtisku v Muzeu Knihtiskárna. Viděli jsme unikátní 

stroje. 180 let starý ruční tiskový lis Christianna Dinglera, 

unikátní americký sázecí stroj Intertype, část vybavení

tiskárny a knihárny. Každý měl možnost ručně vytisknout 

a odeslat vlastní pohlednici na 100 let starém stroji. Právě 

zde v Kutné Hoře byla v roce 1489 vydána bohatě 

vypravená ilustrovaná Kutnohorská bible tiskaře Martina  

z Tišnova, která patří k nejpozoruhodnějším prvotiskům 

světa. Tato expozice bude otevřena napřesrok.

Ani v letošním roce nechyběly stálice naší spolupráce. 

Návštěva divadla se uskutečnila 11. února v Hradci 

Králové.      

Setkávání knihovníků MUB probíhá pokaždé v jiné knihov-

ně. 26. ledna 2019 nás hostila knihovna Dobřenice, 

knihovna Roudnice 13. dubna 2019 a knihovna Lhota      

p. Libčany 27. srpna 2019. Připravujeme program 

spolupráce, předáváme si zkušenosti a informace o kni-

hovnickém dění.

Pokračoval seriál tvoření a relaxace. V tomto roce opět 

keramika. Zahájili jsme v Roudnici 13. března 2019 a 

pokračovali jsme 13. dubna 2019 glazováním výrobků.

Hlavním podzimním programem knihovníků je celostátní 

akce Týden knihoven. Zapojily se i knihovny MUB. 

Autorská čtení v knihovně, výstavky k regionální historii    

a v neposlední řadě návštěva nové knihovny ve Všestarech        

v sobotu 12. října 2019. Přivítala nás knihovnice Hana 

Šanderová v příjemném prostředí dospělého a dětského 

oddělení.

Tradiční vánoční posezení a rozloučení s letošním rokem 

proběhlo 16. listopadu 2019. Opět nechyběly dárečky pro 

radost.

Knihovníci mikroregionu 2019
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Lesní závod má v Libčanech již sedmnáctiletou tradici. 

Závod pro děti školního i předškolního věku z Libčan a 

okolí pořádá vždy na začátku května Základní škola a ma-

teřská škola v Libčanech spolu s mysliveckým spolkem 

Libčanská dubina, SDH Libčany, Mikroregionem Urbanická 

brázda,  rybářským spolkem Brigádník, Obcí Libčany, Obcí 

Roudnice a Obcí Hvozdnice. I letos jsme se všichni sešli    

4. května na hřišti SK Libčany, kde jsme přivítali 103 

závodníků, tedy dětí a žáků, kteří přišli zdolávat úkoly      

z oblasti prvouky, přírodopisu, myslivosti. Vyzkoušeli si 

střelbu ze vzduchovky a luku, hašení požáru a další 

neméně obtížné zkoušky obratnosti. Ti nejmenší závodili 

v doprovodu dospělého člena rodiny a překonávali sami 

sebe. Na deseti stanovištích čekaly na závodníky úkoly     

- např. poznávání lesních plodů, stromů, zvěře, skoky      

v pytli. Ti starší, žáci od 6. do 9. třídy, byli na téměř 

sedmikilometrové trati zkoušeni samotnými myslivci, 

hasiči i rybáři. Své znalosti z botaniky, zoologie, lovecké 

kynologie a myslivecké mluvy zvládali velice dobře. Celý 

závod se vydařil nejen díky příjemnému počasí, ale i díky 

sponzorům, kteří tuto akci podpořili. Ti nejlepší závodníci 

si odnesli poháry pro vítěze a knihy (samozřejmě s příro-

dovědnou tématikou). Nikdo neodešel s prázdnou, cenu 

dostal každý, a to nejen koláč, kterým se vyznamenaly 

kuchařky ze školní jídelny, ale i pitíčko od Cvrčkových       

z Rakytu v.o.s., kteří jsou naším pravidelným sponzorem  

a patří jim za to velké poděkování, jako i panu Janu 

Špačkovi, který nikdy nezapomene podpořit tuto soutěž 

rozmanitými cenami. K závěru akce patří i neodmyslitelný 

párek z udírny pana Veselky, vedoucího místního 

pohostinství, který se jako vždy staral o naše závodníky    

s největší péčí. 

Organizátoři děkují všem, kteří podpořili a pomohli 

realizovat závod a těší se opět za rok na shledání. Tak tedy 

lesu a lesnímu závodu zdar!

Mgr. Lenka Šlechtová

Lesní závod
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Obrovský zájem o umístění dítěte na vesnickém táboře 

Velryba k obědu, konaném v Kratonohách, těší pořadatele 

a stále více a více potvrzuje, že tato práce dává smysl. 

V letošním červenci proběhl 3. ročník. Tentokrát si užilo tři 

týdny her, soutěží, zpívání, tancování a spoustu zážitků  

30 dětí z celého mikroregionu ve věku od 3 do 12 let. 

Každý týden byl pro účastníky tábora připraven jiný 

program. První týden děti cestovaly kolem světa, druhý 

týden dobývaly pevnost Boyard a třetí týden putovaly z po-

hádky do pohádky. Každý týden byl zpestřen oblíbeným 

výletem. Poprvé jsme vyzkoušeli výlet vlakem do ZOO ve 

Dvoře Králové nad Labem a opakovaně jsme navštívili 

Fajnpark v Chlumci nad Cidlinou, který je velmi žádanou 

atrakcí.

Vesnický tábor Velryba k obědu
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Již v těchto dnech, kdy čtete tento zpravodaj, je v plném 

proudu příprava dalšího ročníku. Děti se mohou těšit na 

témata Stroj času, Byl jednou jeden život a Herecká 

akademie.  I zvolené výlety budou pro děti novinkou. 

Za perfektně připravený program patří velké poděkování 

zkušeným instruktorkám Šárce Lehké, Barče Kašparové, 

Lucce Plotové a Denise Chaloupkové. Na výborném chodu 

tábora má podíl můj spolupořadatel David Kulda.

Sledujte naše webové stránky, kde můžete vidět, co 

všechno děti prožily:  

www.zonerama.com/VelrybakObedu
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Málokdo ví, že vznik této akce se datuje k roku 2004. 

Nápad projet mikroregion na kolech vznikl v hlavách 

starostů. Od tohoto roku se “pořadatelské žezlo” předává 

z obce na obec. Je to pro každou obec veliká výzva            

a zároveň čest, podílet se na organizaci takovéto akce. 

Stalo se zvykem plánovat pro výlet dvě trasy. Kratší trasa  

je vhodná pro rodiny s dětmi nebo méně zdatné cyklisty. 

Delší z nich má většinou do 50 kilometrů.

Start a cíl je většinou v obci, která pro daný rok akci 

organizuje. V letošním roce pořádala cyklovýlet obec 

Obědovice. 

Termín jsme stanovili na 21. 9. 2019 a start byl ve 13:00 

od hostince U Vavřince. Na stejném místě byla po 

dokončení trasy pro každého připravena malá praktická 

odměna v podobě originální medaile, občerstvení a do-

provodný program pro děti i dospělé. 

16. ročník akce Na kolech 
Mikroregionem Urbanická brázda
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V roce 2012 se v obci Praskačka sjelo celkem 265 cyklistů. 

To se nám trumfnout nepovedlo, ale jsme rádi, že nám 

počasí přálo. Do cíle nakonec letos dorazilo celkem 166 

cyklistek a cyklistů různých věkových kategorií. 

Aktivní výlet jsme zakončili posezením na návsi pod 

lípami, kde na připraveném ohništi vzala originální 

medaile za své spolu s chlebem a hořčicí. Do dalšího 

ročníku bych rád popřál stejně vydařené počasí a ještě více 

cyklistů.

Za organizující obec Obědovice

David Kulda
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Rozvoj Mikroregionu Urbanická brázda
Královéhradecký kraj i letos podpořil činnost Mikro-

regionu Urbanická brázda částkou 96 000,- Kč. 

Mohla se tak i nadále rozvíjet spolupráce členských obcí, 

škol, neziskových organizací a dalších partnerů, díky nimž 

se uskutečnila řada zajímavých akcí, jako např. recitační 

soutěž Libčanská básnička, pěvecká soutěž Praskačský 

zpěváček, sportovně vzdělávací a ekologická akce Lesní 

závod, přehlídka dechových hudeb Česenkovy Libčany, 

příměstský tábor Velryba k obědu, letní kino, cyklovýlet  

Na kolech Mikroregionem Urbanická brázda, posvícení     

v  Sedlici,  Adventní  setkání  seniorů  v  Praskačce.  

Pro členské obce bylo v průběhu roku zajišťováno 

poradenství a odborný servis při výkonu veřejné správy     

a samosprávy. Činnost Mikroregionu Urbanická brázda 

v této oblasti je přínosem pro Královéhradecký kraj, neboť 

obce na jeho území mají zajištěn odborný servis, který 

podporuje rozvoj a spolupráci jednotlivých obcí a celého 

mikroregionu.  

Informace o činnosti svazku obcí, zpravodaje, novinky, 

aktuality a pozvánky na akce jsou pravidelně zveřejňovány 

na webových stránkách www.urbanicko.cz.

Realizováno 
za finanční podpory 
Královéhradeckého kraje



Škroupův dům v Osicích byl postaven jako hold skladateli 

a osickému rodákovi Františku Škroupovi v roce 1928       

u příležitosti desetiletého výročí vzniku samostatného 

Československa. Tehdejší vedení obce poskytlo pozemek, 

peníze na stavbu pocházely ze sbírky občanů. Stavbu po 

soutěži převzal do vedení Čeněk Puhlovský z Praskačky za 

celkovou částku 216 000 korun. První základy byly 

položeny již v polovině března 1928.

Slavnostní otevření 26. srpna roku 1928 bylo velkolepé a 

uskutečnilo se pod záštitou tehdejšího ministra školství a 

osvěty Milana Hodži a ministra národní obrany Františka 

Udržala. Ministr Udržal se otevření osobně zúčastnil.

František Jan Škroup se narodil do rodiny osického 

kantora a skladatele Dominika Josefa Škroupa dne           

3. června 1801. Hudební vzdělání dostal od svého otce.    

V Praze nedokončil studium práv a naplno se začal věnovat 

hudbě a divadlu. Zkomponoval například první českou 

operu Dráteník na libreto J. K. Chmelenského. Opera byla 

poprvé uvedena s velkým úspěchem ve Stavovském 

divadle 2. února 1826.

Osický rodák se v roce 1827 stal kapelníkem Stavovského 

divadla a s orchestrem nacvičil mnoho klasických oper. 

Sám skládal řadu předeher i scénických hudeb, písní a 

sborů. Jednou z písní byla i Kde domov můj, která poprvé 

zazněla ve hře Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka aneb Žádný 

hněv a žádná rvačka. Píseň rychle zlidověla a v roce 1918 

byla uzákoněna jako státní hymna.

Na podzim loňského roku byl Škroupův dům bezúplatně 

převeden do vlastnictví Královéhradeckého kraje. Ještě 

než byly předány samotné klíče, nechal Královéhradecký 

kraj kousek od Škroupova domu instalovat dvě informační 

tabule, které popisují nejen historii Škroupova domu, ale   

i život a dílo osického rodáka Františka Škroupa. Cílem 

Královéhradeckého kraje je ve Škroupově domě vytvořit 

prostor pro kulturní a společenské vyžití a vzdělávání. 

Kromě rekonstrukce objektu je v plánu i přístavba v pří-

zemí. Část těchto prostor bude sloužit jako restaurace se 

zázemím, část jako přísálí a zázemí pro hlavní sál. 

Součástí stavby bude i řešení venkovního provozu a 

parkoviště.

Ivana Novotná 

Škroupův dům v Osicích
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DOBŘENICE
Vážení a milí čtenáři našeho Zpravodaje, 

rok uběhl jako voda a my se opět prostřednictvím těchto 

stránek dozvídáme, jak se nám daří v našich obcích. 

Po dlouhých letech příprav se nám podařilo zrealizovat 

výstavbu chodníku mezi Dobřenicemi a částí obce Dobře-

nice u nádraží. Se stavbou se začalo hned na začátku jara  

a dokončena byla na začátku prázdnin. 

Při realizaci bylo instalováno nové veřejné osvětlení, na 

které nám byla poskytnuta dotace z Programu obnovy 

venkova Královéhradeckého kraje ve výši 444 tisíc korun.

Při této příležitosti jsme z vlastních zdrojů zmodernizovali 

veřejné osvětlení v části obce „Benátky“. 

Chodník byl financován obcí Dobřenice, která na něj 

získala dotaci 1,5 mil. Kč. Dotaci obci pomohla získat MAS 

Hradecký venkov. 

Tento rok byl v Dobřenicích bohatý na zajímavé a kulturní 

události. Konaly se zde tradiční akce - společenské plesy, 

dětský karneval, pálení čarodějnic, Farní den, pouštění 

draků, vítání občánků a posezení se seniory. 

Letos v listopadu poprvé proběhly na zámku „Zámecké 

vánoční trhy“.  

Doufám, že příští rok bude nabitý akcemi jako letošní. 

       

Vážení občané, přeji Vám poklidné a krásné prožití 

vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti   

do roku 2020. 

                                                                                         

Vladimír Gabriel – starosta 
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HVOZDNICE
Vážení a milí čtenáři,

blíží se konec roku 2019, a proto nastává čas zhodnotit 

uplynulý rok v naší obci Hvozdnice.

Hlavní investiční akcí je v současné době výstavba 

inženýrských sítí v lokalitě Hvozdnice Jih, na kterou byl 

začátkem roku vybrán dodavatel stavby. 40 nových 

pozemků je již prodáno novým majitelům. Realizace 

stavby probíhá přibližně dle stanoveného harmonogramu. 

Ke drobnému zdržení došlo jen z počátku stavby kvůli 

nutnému archeologickému průzkumu. 

V měsíci listopadu proběhla pokládka asfaltového povrchu 

na páteřní komunikaci. Věříme, že na jaře roku 2020 

proběhne zdárně kolaudace stavby a majitelé budou moci 

realizovat své nové rodinné domy.

Tento rok proběhla také výstavba lesního altánu a 

minilanového centra u „Libušiny studánky“. Tento projekt 

byl financován z dotačních prostředků Evropské unie 

(Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova). Dne 

26.10. 2019 proběhlo slavnostní zahájení provozu. Byly 

připraveny různé soutěže pro děti a podával se výborný 

gulášek. Celý den nám přálo nádherné podzimní počasí. 

Nový altán a minilanové centrum určitě velmi zpříjemní 

procházky okolím Hvozdnic.

Žádali jsme o podporu z dotačního programu Králo-

véhradeckého kraje na provoz prodejny. Dotace ve výši  

35.000 Kč byla schválena krajským zastupitelstvem          

a finance byly použity na platby za energie.

Z tradičních kulturních akcí proběhly: v únoru karetní 

turnaj v prší, chovatelský ples a dětský karneval, v květnu 

čarodějnický kuželkový turnaj, v srpnu staročeské 

posvícení a v září rybářské závody. Novým kulturním 

počinem byly dubnové taneční pro pokročilé, kde si 

účastníci oživili různé druhy tanců.

U dětského hřiště byl instalován nový herní prvek – 

venkovní pingpongový stůl, který si hvozdnické děti 

vybraly na základě ankety.

Závěrem Vám přejeme pevné zdraví, mnoho štěstí a 

spokojenosti.

Za obec Hvozdnice David Pekáč
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KRATONOHY
Vážení a milí občané Mikroregionu Urbanická brázda, 

rok 2019 je téměř za námi a já bych se s Vámi rád podělil   

o to, co se v Kratonohách a na Michnovce v letošním roce 

událo.

Naší hlavní činností a starostí byla výstavba nové 

kanalizace v Kratonohách. Byla to velká akce a jsem rád,  

že si můžeme všichni oddychnout, protože jsou veškeré 

stavební práce v obci dokončeny a silnice již máme 

pokryty novým asfaltem. Od začátku roku se budeme moci 

začít všichni postupně připojovat do nového kanalizač-

ního řadu. Chtěl bych moc poděkovat všem spoluobčanům 

za jejich trpělivost a toleranci.

Další větší investiční akcí v letošním roce byla přestavba 

příslušenství v areálu školy na Venkovní učebnu 

přírodních věd. I tuto akci se přes počáteční těžkosti 

podařilo zdárně dokončit. Myslím si, že se dětem v těchto 

prostorách bude učit velmi příjemně. Při této stavbě jsem 

velmi ocenil spolupráci s naším Centrem společných 

služeb, které nám celou akci administrovalo.

Nesmím opomenout ani setkání pořádaná za pomoci pana 

faráře V. Vágnera v našem kostele Sv. Jakuba Většího. 

Jedná se nejenom o Svatojakubskou mši a vánoční 

koncert, ale i o časté exkurze školy či školky.  

Největší prázdninovou akcí, kterou naše obec pořádá, je 

příměstský tábor Velryba k obědu. Letos se tábor poprvé 

konal v délce 3 týdnů a velmi oceňuji přístup všech lidí, 

kteří se o zdárný průběh tábora starali. Především děkuji 

paní Kašparové a panu Kuldovi. Spolu s dětmi i dospělými 

věříme, že tábor bude pokračovat i v příštím roce.

Z několika dalších společenských událostí, které se u nás  

v letošním roce konaly, bych zmínil tři jarní plesy, dětský 

karneval, Den dětí na fotbalovém hřišti, kde opět hraje       

i tým FK Kratonohy, drakiáda, dlabání dýní a hojně 

navštěvovaný výlov rybníka na Michnovce.

 

Na konci roku jsme se setkali se všemi spoluobčany          

u grogu a svařeného vína při tradičním rozsvěcování 

stromu a popřáli si krásné Vánoce a šťastný nový rok 

2020.

Petr Šatalík

starosta obce Kratonohy                                                                                                       
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LHOTA POD LIBČANY
Co jsme během roku stihli?

V průběhu roku 2019 se nám podařilo uskutečnit 

rekonstrukci horního patra budovy obecního úřadu, kde 

vznikly nové prostory pro zasedání zastupitelstva, vítání 

občánků a další společenské aktivity spojené s chodem 

obce. Modernizace přízemí v této budově nás čeká v pří-

štím roce. Dále jsme vyměnili obecní komunální techniku  

– traktor s vlekem a sekačku. Také jsme zahájili proces 

obnovy zeleně v obci – na podzim započala revitalizace 

části tzv. „Dolíky“, kde máme v plánu vybudovat nový park 

s odpočinkovou zónou. U základní školy vzniklo nové 

workoutové hřiště se šplhací stěnou. Pro menší děti byly   

u mateřské školy instalovány nové herní prvky. Během léta 

proběhla částečná rekonstrukce interiéru v mateřské 

škole, zejména podlah a vybavení. Současně běží dlouho 

plánovaná rekonstrukce čistírny odpadních vod, po jejímž 

dokončení dojde k navýšení kapacity a kvality při čištění 

odpadních vod. Novou střechu dostala budova moštárny   

i obecní garáže u budovy zdravotního střediska. Rovněž 

probíhá rekonstrukce obecního domečku v Hubenicích.

Po společenské stránce bylo i v tomto roce organizováno 

několik kulturních a společenských akcí. Mezi nimi jsou 

tradiční akce, jako např. společenské plesy, dětský karne-

val, setkání seniorů, Dětský den, fotbalový turnaj dětí       

O pohár starosty obce. V těchto dnech připravujeme 

slavnostní přivítání adventu a určitě se i letos u nás v obci 

objeví čertovská družina. Z nových akcí se velmi podařilo 

Posvícenské setkání pod kaštany. Děti se mohly pobavit 

při Dušičkovém podvečírku v obecním hostinci. 

V příštím roce nás hlavně čeká ...

Zkraje roku 2020 začne ve zdravotním středisku rekon-

strukce sociálního zázemí včetně nového WC pro imobilní 

osoby. Dále je v plánu rozsáhlá modernizace budovy 

základní školy spojená s opravou rozvodů vody, odpadů   

a elektřiny, vybudování nákladního výtahu a bezba-

riérového přístupu. Budou dokončeny projektové 

dokumentace na rekonstrukci a dostavbu chodníků, 

osvětlení, rozhlasu, telekomunikační sítě a dešťové 

kanalizace v severní a západní ulici. Tyto projektové 

dokumentace také obsahují vybudování nových parkovišť 

u obecního úřadu, školy, školky a zdravotního střediska,  

u kterého je také projektována rampa pro bezbariérový 

přístup. Další projektová dokumentace se připravuje na 

obnovu zeleně ve Lhotě i v Hubenicích a odbahnění ryb-

níků Dudák, Kratochvílka a hubenického rybníka. 

Na základě podnětu osadního výboru Hubenice se 

projednává možnost výstavby nové víceúčelové budovy 

pro místní organizace a pro pořádání kulturních akcí.

Na závěr bych rád všem popřál hezký zbytek roku, klidné 

prožití vánočních svátků i krásný rok příští a těším se na 

další spolupráci a společná setkávání.

Václav Vyleťal, starosta obce
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LIBČANY
Rok 2019 v Libčanech opět utekl jako voda. Byl jako vždy 

bohatý a velice zajímavý. 

V lednu se konal Tříkrálový koncert Barbory Řeřichové       

v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Libčanech. 

V tomto roce jsme stáli před nelehkým rozhodnutím         

o koupi nákupního střediska, což se nakonec uskutečnilo. 

Velice zdařilým projektem bylo spuštění mobilní aplikace 

,,Moje Libčany“, které využívá aktivně přes 550 uživatelů. 

K lepší údržbě zeleně jsme zakoupili zahradní traktor       

s hydraulickým výsypným košem značky Kubota. Rybník 

,,Nový rybník“ v obci Želí prošel rozsáhlou rekonstrukcí   

za pomoci místních obyvatel. Tradičně, jako každým 

rokem, jsme se v červnu mohli těšit na 9. ročník festivalu 

dechových hudeb Česenkovy Libčany. 

Začátkem jara jsme zahájili rozsáhlou rekonstrukci 

pamětní síně na obecním úřadě. Slavnostní otevření 

proběhlo při společném setkání rodáků a přátel Libčan. 

Setkání rodáků jsme zahájili průvodem po obci od ha-

sičské zbrojnice za doprovodu libčanské dechovky 

Májovanky. Slavnostní zahájení probíhalo v atriu základní 

školy. Účastníci si mohli vybírat z pestrého programu, 

který byl pro ně připraven. Proběhl den otevřených dveří   

v základní i mateřské škole. Bylo připraveno drobné 

občerstvení v ,,kavárně“ školní jídelny. Program si také 

připravili hasiči v továrním parku, kde byly nachystané 

soutěže pro děti. Dále následovalo již výše zmiňované 

otevření pamětní síně na OÚ v Libčanech za hudebního 

doprovodu Jaroslava Perného. Veliký úspěch měly 

projížďky kočárem po obci. Kdo se chtěl seznámit s míst-

ním podnikáním, mohl se zúčastnit dne otevřených dveří 

ve firmách SIMO – CZ a RYKOV Libčany, s. r. o. 

V odpoledních hodinách se konala Svatohubertská 

slavnost v kostele Nanebevzetí Panny Marie a vystoupení 

sokolníků před kostelem. Velký zájem byl o prohlídku lib-

čanské zvonice nedaleko kostela. Pohostinství U Bohouše 

Vás zvalo na ochutnávku vín, zvěřinové hody a k poslechu 

zahrála Hradecká cimbálová muzika. 

V roce 2020 se můžeme těšit na 10. ročník festivalu 

dechových hudeb Česenkovy Libčany, Hry pro radost, 

Pouťový jarmark a mnoho dalších akcí. 

Vážení občané, přeji Vám jménem svým i jménem všech 

zastupitelů Obce Libčany krásné prožití svátků vánočních 

a do roku 2020 mnoho štěstí, zdraví, lásky, osobních         

i pracovních úspěchů. 

Bc. Petr Veselka, starosta obce
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OBĚDOVICE
Obec Obědovice v roce 2019 uspořádala mnoho tradičních 

kulturních akcí a přidala i některé nové, netradiční. Rok 

jsme začali Tříkrálovou sbírkou, která přinesla relativně 

slušný obnos na dobročinné akce. Občané Obědovic a 

okolních obcí se mohli pobavit na obecním plese, jehož 

profesionální předtančení, výborná kapela, dobré jídlo     

a výjimečná tombola z něj dělají jednu z nejvíce 

navštěvovaných  akcí  v  Obědovicích. 

Obědovický kulturní výbor zorganizoval i další události, 

jako je dětský karneval, čarodějnické odpoledne, setkání 

našich seniorů, dětský den, drakiáda, dýňování a další. 

Novinkou byl letošní jarní pochod do Káranic, kde jsme 

strávili příjemné chvíle a trochu si protáhli ztuhlá těla. Pro 

naše spoluobčany se podařilo zajistit zájezd na atraktivní 

divadelní představení do bydžovského divadla. Velký 

ohlas měl i zorganizovaný zájezd do Vídně, Slovenského 

Grobu a maďarských lázní Györ. Vídeňská okružní jízda, 

husí hody na Slovensku, a relax v Maďarsku zanechaly      

v účastnících zájezdu nezapomenutelné zážitky. 

I letos se podařilo uspořádat sportovní odpoledne, na 

němž se dechberoucím způsobem představili nejlepší 

nohejbalisté z Obědovic a okolí. Horké počasí bylo až 

nesnesitelné, pivo od Vavřince teklo proudem, ale 

sportovní zápal nám vydržel téměř až do setmění.

Opět po dvou letech se představil Obědovický divadelní 

spolek s premiérou nově nastudované divadelní hry       

„Ve víně je pravda“ – více se dozvíte v samostatné kapitole 

tohoto  zpravodaje.

Obědovičtí rybáři uspořádali tradiční rybářské závody   

pro děti i dospělé. V okruhu rybářů jsou tyto závody 

vyhledávány nejen díky nevšední krajině kolem 

obědovického rybníka Lednice. Rybáři opět připravili 

atraktivní závod s krásnými cenami.

Parta obědovických nadšenců do hasičského sportu se 

této činnosti věnuje již několik let. Učí se základním 

dovednostem, chodí na školení, jeden od druhého si 

předávají zkušenosti. Nabyté znalosti také předávají 

našim nejmladším spoluobčanům. V tomto roce zažádali  

o dotaci na hasičský dopravní automobil. Úsilí s admi-

nistrací dotace se vyplatilo. Letos si automobil skutečně 

přivezli, což je novou motivací k další činnosti.

 

Mnoho hodin příprav, shánění regionálních produktů a 

jejich výrobců, vánoční výzdoba a další nevšední program 

– to vše se zúročilo na již desátém ročníku adventního 

odpoledne, které bylo zakončeno rozsvícením vánočního 

stromu. Účast překonala všechna očekávání a obyvatelé 

Obědovic i okolních obcí strávili příjemné chvilky v nad-

cházející vánoční atmosféře při ochutnávce regionálních 

potravin, vánočního cukroví a výrobě vánočních dekorací.
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OSICE

Vážení a milí čtenáři,                                                                                         

blíží se nám konec roku, a tak mi dovolte seznámit Vás       

s děním v našich obcích.

Naše úsilí bylo korunováno úspěchem a 27. února jsme 

převzali pro náš Sbor dobrovolných hasičů hasičský 

speciál Tatra T815-2, který nám přivezli a zároveň předali 

zástupci firmy KOBIT, s.r.o. Jičín. Tento hasičský speciál je 

pořízen z dotace, jejíž výše dosáhla 85% z celkové ceny 

vozu.                                                                                                                                              

Dne 4. května 2019 se před naší hasičskou zbrojnicí sešli 

všichni, kteří chtěli být přítomni slavnostního aktu – 

žehnání hasičského vozu. Hasiči nastoupili v hojném 

počtu a vystavili před hasičskou zbrojnicí veškerou svoji 

techniku. Pan farář Mgr. Viliam Vágner promluvil k pří-

tomným a proběhlo žehnání nového hasičského vozu. 

Poté si starosta SDH převzal klíče od speciálu. Tím bylo 

vozidlo oficiálně předáno do užívání našim hasičům.

Ke dni 30. června byla dokončena II. etapa přístavby 

Základní školy a Mateřské školy Františka Škroupa. Tato 

etapa v sobě zahrnovala vybavení učeben a zpevnění 

venkovních ploch v severní části. 

Byla dokončena akce s názvem „Splašková kanalizace 

Osice – Polizy“. Občané Poliz se z kapacitních důvodů 

budou moci do této splaškové kanalizace připojovat 

zhruba od července 2020. Důvodem je rozšíření ČOV ve 

Lhotě pod Libčany, kam je tato kanalizace svedena.

V současné době probíhají práce na projektové 

dokumentaci včetně stavebního povolení na výstavbu 

nových chodníků. Jedná se o chodníky od školy ve směru 

na Staré Ždánice. V těchto místech je výstavba chodníku 

velice žádoucí z důvodu bezpečnosti chodců vzhledem    

k narůstající dopravě. Zejména kvůli kamionům, které naší 

obcí projíždějí v obou směrech. Zároveň s výstavbou 

chodníku dojde k zatrubnění příkopu ve spodní části obce.

V dubnu jsme uspořádali První obecní pohybový den 

spojený s velikonočním tvořením. Nechybělo pálení 

čarodějnic, které začínalo průvodem z hřiště u Škroupova 

domu. Po splnění úkolů během cesty a zapálení ohně byl 

připraven program pro děti a čarodějnická hostina.                                

V červnu proběhlo vítání občánků, poté se uskutečnilo 

Škroupovo hudební odpoledne. Program zahájil koncert 

sólistů orchestru Smiling String Orchestra. Uvnitř fary 

proběhla výstava osických písemností, kterou připravil 

kronikář obce Ing. Oldřich Zelený. Venku bylo pro děti 

připravené vystoupení kejklíře Půpy a divadelní inscenace 

Vodnická pohádka. Během dne nás na venkovním pódiu 

provázel taneční orchestr STO-HK. Na závěr zazněl 

koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie, který končil 

Škroupovou písní „Kde domov můj“. Den ukončila večerní 

zábava.                                                                                                             

V  červenci a srpnu jsme pro občany připravili promítání 

filmů v letním kině, proběhl další ročník Osického 

sedmiboje a pouťové odpoledne s taneční zábavou. V září 

vyrazili senioři našich obcí na výlet. Letošním cílem byl 

zámek a obora Žleby, Zemědělské muzeum a zahradní 

centrum Hortis v Čáslavi.                                                                                                                          

Rozsvícení adventního stromu je čas, kdy nastává 

příjemná vánoční atmosféra. Rádi se při této příležitosti 

sejdeme s občany a vychutnáme si horký svařák. Děti 

potěší Mikuláš se svojí družinou a rozdá jim balíčky a 

perníkové čertíky.                                                                                                              

Za Obecní úřad Osice přeji všem krásné prožití vánočních 

svátků a do roku 2020 hodně zdraví, štěstí a úspěchů 

nejen v osobním, ale i v pracovním životě. 

Ivana Novotná, místostarostka obce
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OSIČKY

Rok 2018 jsme tradičně zakončili adventním setkáním      

s rozsvícením vánočního stromu a příchodem čerta s Mi-

kulášem. Předvánoční atmosféru jsme navodili cukrovím, 

koledami, vánočním punčem a svařeným vínem. 

V březnu jsme pro naše občany uspořádali zájezd na di-

vadelní představení. Navštívili jsme Strašnické divadlo      

a viděli představení „Boeing aneb Tři letušky v Paříži“         

v  hlavní  roli  s  Miroslavem  Šimůnkem.

Neodmyslitelnou společenskou událostí v naší obci je 

pálení čarodějnic, spojené se sousedským posezením a 

opékáním špekáčků. Na průběh pálení dohlížel Sbor 

dobrovolných hasičů obce Osice. Po setmění byla pro děti 

připravena čarodějnická stezka odvahy u obecního hřiště. 

Odměnou pro odvážné byl špekáček a balíček s překva-

pením.

V sobotu 8. 6. 2019 jsme ke Dni dětí uspořádali výlet do 

Horského resortu Dolní Morava (Mamutíkův vodní park, 

lesní zážitkový park a pískový svět). Výlet se vydařil i přes 

nepřízeň počasí. Největší úspěch měl obří mamut, vodní 

svět a bobová dráha. 

V letošním roce jsme se opět zapojili do akce „Letní kino“. 

Na obecním hřišti se dne 21. 6. 2019 promítala česká 

komedie Po čem muži touží, v hlavní roli s Annou 

Polívkovou a dne 31. 8. 2019 další česká komedie Lovení    

v hlavní roli s Ester Geislerovou. Ovšem pro malý zájem 

místních občanů se příští rok bude promítat jen jednou!

V tomto roce jsme provedli celkové čištění a monitoring 

kanalizace odpadních vod a rekonstrukci objektu čistírny 

odpadních vod (oprava základní nosné ocelové 

konstrukce a výměna střešní krytiny). Dále byla provedena 

oprava sochy sv. Jana Nepomuckého a obnova nátěru 

herních prvků na dětském hřišti. V listopadu 2019 proběhl 

sběr velkoobjemového, elektro a nebezpečného odpadu.

Dne 23. 11. 2019 jsme uspořádali zájezd do Divadla 

Hybernia na muzikál „GALILEO“. Zhlédli jsme dramatický 

příběh plný lásky, vášně, intrik, nenávisti a boje jednoho 

muže proti společnosti.

Závěrem přejeme čtenářům Zpravodaje hodně zdraví        

a  spokojenosti  v  novém  roce!

Zastupitelstvo obce Osičky
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PRASKAČKA
V průběhu loňského a letošního roku byla obec kromě 

společenských akcí aktivní zejména v investicích. Ke konci 

roku 2018 byl spuštěn zkušební provoz splaškové 

kanalizace v Praskačce a ve Vlčkovicích. Během roku bylo 

postupně připojeno přes 85% nemovitostí. Ač se v případě 

Praskačky jedná o podtlakový systém, který není úplně 

běžný, tak se provoz kanalizace a čističky odpadních vod 

ustálil. Jedná se o vyspělou a spolehlivou technologii 

podtlakových ventilů, která se hodí všude tam, kde by 

spádově nevycházela tradiční gravitační kanalizace. 

Nyní, když je v zemi celá infrastruktura, se soustředíme  

na budování toho, co je vidět - chodníků, komunikací            

a veřejných prostranství. Vozovky ve Vlčkovicích získaly 

nový povrch na podzim roku 2018 a zbylá část směrem     

k trati na jaře 2019. V Praskačce začala v létě rekonstrukce 

panelové cesty za humny, která bude ukončena v první 

polovině příštího roku novým asfaltovým povrchem. Nová 

vozovka byla letos na podzim vybudována také v lokalitě 

zvané Prdík. Již nyní máme připraveny projektové 

dokumentace na zbývající části chodníků a komunikací 

tak, aby za pár let měly všechny naše místí části nové 

chodníky a komunikace, jak je tomu v Krásnicích nebo      

v Sedlici. V Žižkovci počítáme s přivedením vodovodu. 

Také tam následně dojde k rekonstrukcím povrchů 

komunikace. 

Kromě dalších drobnějších investic jsme v letošním roce 

zrealizovali první etapu úpravy školní zahrady pro potřeby 

dětí navštěvujících mateřskou školu. Projekt s názvem 

Všudybýlkova zahrada obsahuje mimo jiné i tyto prvky: 

bahniště, hmatovou stezku, autíčko na pružinách, 

svahovou skluzavku, tunel pod kopečkem, lanové prvky, 

mlhoviště, vrbové loubí, hmyzí domeček, skleník, naučné 

tabule, lavičky, stoly, stromy, keře, byliny atd.  

Dále jsme v posledních dvou letech zintenzivnili výsadbu 

stromů a keřů. Vysazování probíhá zejména formou 

brigád. Účast obyvatel všech místních částí je opravdu 

vysoká.  

Za Obecní úřad v Praskačce přeji krásné vánoční svátky, 

pevné zdraví a vše nejlepší v roce 2020.          

Ing. Pavel Capek, starosta obce Praskačka  
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ROUDNICE
Současné zastupitelstvo obce Roudnice úspěšně navázalo 

na práci předchozího zastupitelstva a převzalo rozpraco-

vané aktivity za své. Jedná se zejména o finalizaci nového 

územního plánu obce Roudnice, práce na PD, přípravu 

realizace opravy obecních rybníků v obci a rekonstrukci 

polních cest. Jedná se o dlouhodobější projekty, u kterých 

probíhá monitoring možných dotačních příležitostí.

Dále se soustředíme na dovybavení stávajících venkovních 

sportovišť o chybějící sportovní a herní prvky dle 

požadavků občanů.

V roce 2019 se povedlo zrealizovat odkup prodejny 

potravin do majetku obce Roudnice. O co méně se jednalo 

o plánovaný nákup, o to více se ukazuje jeho efektivita (dle 

odezvy od občanů). Vždyť v letech minulých to byly právě 

naši občané, kteří tuto prodejnu vybudovali. Po změně 

politického systému po roce 1989 prodejna změnila 

majitele a přešla do soukromého sektoru. Odkupem v le-

tošním roce se vrátila prodejna občanům Roudnice. Je to 

místo setkávání, diskuzí a sdílení nápadů, podnětů a 

samozřejmě i nákupů. Ne všichni občané mají možnost 

nakupovat ve velkých obchodních centrech. Opět můžeme 

říci, že prodejna je naše. Okamžikem převodu byly 

zahájeny udržovací práce tak, jak se sluší na řádného 

hospodáře. Nájemcem nadále zůstává společnost Hruška.

Další dokončenou investicí roku 2019 je rekonstrukce 

místního hřbitova. Zde došlo ke smýcení přerostlých tůjí, 

které již ohrožovaly návštěvníky tohoto místa posledního 

odpočinku. Stejně tak docházelo k prorůstání kořenů     

do hrobů sousedících s touto zelení. Následovala 

rekonstrukce chodníků po hřbitově, spočívající v odtěžení 

stávající kamenné drtě, osazení betonových obrub           

a vybudování nové konstrukce chodníků. Mlatový povrch 

odpovídá technicky i esteticky požadavkům pro umístění 

na hřbitově. Po dokončení rekonstrukce vynikla v celé své 

kráse již dříve zrekonstruovaná kaplička.

V průběhu celého roku probíhají v obci kulturně-sportovní 

akce, namátkově tradiční Masopust, posvícenský 

fotbalový turnaj spojený s taneční zábavou, hasičská 

požární liga podpořená účastí dětí z roudnického Hasíka, 

dýňobraní, a další. Zde je na místě poděkovat všem 

dobrovolným spolkům za spolupráci.

Přeji krásné dny

Mgr. Svatopluk Kněžour

Starosta obce Roudnice
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SYROVÁTKA
Obec ležící nedaleko krajského města, její dopravní 

dostupnost a vstřícná nabídka stavebních pozemků k nám 

přilákala v poslední době řadu nových obyvatel. 

Pomalu se tak dokončuje první etapa výstavby na čtrnácti 

prodaných obecních pozemcích v lokalitě Pod cukro-

varem. V současné době se staví, anebo již jsou stavby 

dokončeny, na jedenácti parcelách.

Obec vybudovala překrásné multifunkční sportovní hřiště, 

které je využíváno nejen místními, ale oblíbili si ho i přes-

polní.

  

Život našim občanům zkvalitňuje množství různých 

kulturních a sportovních aktivit pro dospělé a pro děti. 

Namátkou lze připomenout adventní setkání, masopustní 

veselí, pravidelná setkání hráčů deskových her, ples 

sportovců, čarodějnice, dětské dny, organizované 

návštěvy pražských divadel, letní filmová představení,  

fotbalový turnaj starých gard, fotbalová utkání, turnaj       

v  ruských  kuželkách  a  drakiáda.

Oblíbený je i dětský rybářský kroužek. V obci působí 

Spolek pro občanské záležitosti, fotbalisté TJ Slavoj, 

Myslivecký spolek Háj a šipkařský klub Parta Hic.

Ve vesnici máme obecní knihovnu, která nabízí k četbě      

i nejaktuálnější novinky, které se objeví na trhu.

Po složitých jednáních se podařilo dohodnout prodloužení 

prodeje v obchodě Hruška. 

Náves zdobí zrekonstruovaná kaplička se zvoničkou, 

pomníkem sv. Kříže a památníkem padlých v obou 

světových válkách.

Jedinou kaňkou na životě v obci je nárůst těžké 

automobilové dopravy, protože si přes naši obec zkracují 

cestu dopravci písku z písníku Lhota pod Libčany.

                                                                                                   

MUDr.  Leoš  Petr,  kronikář  obce

 ZPRAVODAJ MIKROREGIONU URBANICKÁ BRÁZDA - 2019



URBANICE
V roce 2019 se v naší obci odehrálo množství změn,          

z nichž většina nebyla na první pohled vidět. Změny zčásti 

souvisí s obměnou zastupitelstva. Důležitou, ale nevidi-

telnou změnou je digitalizace obecního úřadu. Dále byly 

zahájeny projekční práce důležitých staveb. Je to čistírna 

odpadních vod a chodníky z centra obce směrem do sou-

sední obce Praskačky. S chodníky jde ruku v ruce obnova 

dešťové kanalizace ve stejném úseku. S bezpečností také 

souvisí úprava dopravy na místní komunikaci směrem do 

Lhoty pod Libčany a projektovaná úprava křižovatky       

„U  Váhy“. 

V rámci třídění odpadů byly doplněny kontejnery pro 

elektroodpad, kovy, textilní odpad a sběrné místo 

Diakonie Broumov, kam mohou občané odkládat použité 

oblečení a obuv. V projektové přípravě je také oprava 

ploch těchto sběrných míst. 

Letošní rok byly také zahájeny projekční práce na novém 

územním plánu, protože dosavadní územní plán pozbude 

platnosti během dvou let. S územním plánem také souvisí 

záměr o doplnění lesíku nad obcí a jeho postupná 

obměna, neboť kůrovcová kalamita se podepsala i zde. 

Obec zažádala o dotace na doplnění dětského hřiště         

o další 4 herní prvky. Dále jsme požádali o dotaci pro 

pořízení lesní techniky, aby bylo možno se lépe starat       

o zeleň v obci i mimo obec. Další žádosti o dotace budou 

následovat příští rok. 

V roce 2019 byly dokončeny zásadní práce na přístavbě 

obchodu, kde budova změnila tvar střechy a v podkroví 

vyrostlo zázemí pro sousední Kulturní dům a zázemí pro 

zájmovou činnost. Na dětské hřiště se povedlo získat věž  

s krytou skluzavkou a pingpongový stůl. Nutno dodat, že 

prvky na hřiště si občané zabudovali zcela sami v rámci 

volného času. 

V prosinci bude probíhat oprava ČOV I, kde bude doplněna 

další nádrž.

V lednu proběhla v obci Tříkrálová sbírka, kde se letos 

podařilo vybrat nejvíce peněz v celé historii sbírky. V létě  

u nás bylo dvakrát letní kino. Promítali jsme film Bohe-

mian Rhapsody a Teroristka. Letní kino je oblíbené a těší 

se velké návštěvnosti. V únoru nás navštívil s krásnými 

písničkami zpěvák Jiří Štědroň. Dále jsme měli dva 

koncerty lidové hudby. Nejprve přijel orchestr Výcho-

dočeské energetiky z Hradce Králové a podruhé to byla 

malá moravská kapela Sadovanka. Divácká účast zde byla 

menší, což nás jako organizátory hodně mrzelo, protože 

akce se velmi povedly. Doufáme proto, že příště to bude 

lepší. 

Obecní knihovna v Urbanicích pořádala zajímavou 

přednášku Západ netradičně, kde jsme se dozvěděli 

spoustu zajímavostí o Spojených státech. V březnu se 

konalo Velikonoční posezení a v prosinci bylo v knihovně 

Vánoční tvoření. Kulturních akcí bylo mnohem více, tak 

snad jen zmíním: Pálení čarodějnic, Loučení s prázd-

ninami, Rozsvícení vánočního stromečku a další. 

„Apalucha“ urbanických tatínků s dětmi se jako obvykle 

konala v červnu. Čtyřdenní výlet se tentokrát odehrál        

v malebném kraji u řeky Sázavy. Návštěva hradu Šternberk 

a celodenní výlet na kánoích bohatě postačila pro vyžití 

malých i velkých účastníků, kterých letos bylo 50.

Nejen pro seniory byl uspořádán zájezd do přečerpávací 

elektrárny Dlouhé stráně. Prohlídka zázemí této technicky 

zajímavé stavby byla završena návštěvou horní zásobní 

nádrže, od které někteří účastníci sjeli dolů na kolo-

běžkách. V některých pasážích jely koloběžky i rychleji 

než 50 km/h. Cestou zpět jsme ještě navštívili papírnu    

ve Velkých Losinách. 

Událostí v obci je více, ale to bychom museli zpravodaj 

nafouknout. 

Ing. Martin Fejks, starosta obce. 
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Dobřenice
00268721

OBEC / IČ KONTAKT STAROSTA / MÍSTOSTAROSTA

Dobřenice 10, 503 25 Dobřenice
tel./fax: 495 451 119
dobrenice@volny.cz 
www.dobrenice.cz

Vladimír Gabriel 775 614 514
Pavel Liška 602 150 776

Hvozdnice
45978662

Hvozdnice 51, 503 27 Lhota p. L.
tel./fax: 495 585 556
obec@hvozdnice.cz
www.hvozdnice.cz

Jan Špicar 606 683 372
David Pekáč 603 529 171

Kratonohy
00268968

Kratonohy 31, 503 24 Kratonohy
tel./fax: 495 451 617
obec@kratonohy.cz  

Petr Šatalík 604 274 813
Marek Veselý 608 962 561

Lhota pod Libčany
00268992

Lhota p. L. 50, 503 27 Lhota p. L.
tel.: 495 585 207
oulhota@iol.cz  
www.lhotapodlibcany.cz

Václav Vyleťal 724 184 507
Ing. Zdeněk Bednář 777 267 161
Ing. Radim Šikl 727 880 484

Libčany
00269000

Libčany 80, 503 22 Libčany
tel./fax: 495 585 127
obec@libcany.cz
www.libcany.cz

Bc. Petr Veselka 733 192 032
Jana Srpková 721 026 478
Aleš Etrych 603 886 190

Obědovice
00653471

Obědovice 15, 503 51 Chlumec n. C.
tel.: 495 451 744
obec@obedovice.cz  
www.obedovice.cz

Ing. Petr Klapka 739 535 950
David Kulda 776 287 729

Osice
00653381

Osice 117, 503 26 Osice
tel.: 495 451 823
ouosice@email.cz
www.osice.cz

Stanislav Bydžovský 724 183 723
Ivana Novotná 604 899 051

Osičky
00653390

Osičky 19, 503 27 Lhota pod Libčany
tel.: 495 451 844
obec@osicky.cz
www.osicky.cz
         

Štěpánka Dostálová 724 183 063
Ing. Zdeněk Havelka 736 481 151

Praskačka
00269352

Praskačka 12, 503 33 Praskačka
tel./fax: 495 588 113
praskacka@praskacka.cz
www.praskacka.cz
         

Ing. Pavel Capek 603 828 282
Ing. Jaroslav Věcek 602 246 456

Roudnice
00269433

Roudnice 100, 503 27 Lhota p. L.
tel./fax: 495 451 322
ouroudnice@iol.cz 
www.obecroudnice.cz
         

Mgr. Svatopluk Kněžour 602 108 486
Zdeněk Panchártek 604 635 439

Syrovátka
00269671

Syrovátka 69, 503 27 Lhota p. L.
tel./fax: 495 451 128
ou.syrovatka@c-box.cz
www.syrovatka.cz
         

Jaroslav Žalský 725 081 330
Aleš Saidl 724 171 894

Urbanice
00528986

Urbanice 40, 503 27 Lhota p. L.
ou@urbanice.cz
www.urbanice.cz
         

Ing. Martin Fejks 608 311 780
Ladislav Štoček 602 701 669

 MIKROREGION URBANICKÁ BRÁZDA
Sídlo: Praskačka 12, 503 33 Praskačka
IČ: 70971358
Statutární zástupci: Vladimír Gabriel, Stanislav Bydžovský
e-mail: urbanicko@urbanicko.cz nebo info@urbanicko.cz 
www.urbanicko.cz 
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