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Vážení čtenáři,

dostává se vám do rukou další číslo 

Zpravodaje Společenství obcí Pod-

krkonoší, tentokrát v  ne zrovna ve-

selém období – období covidovém. 

V tomto Zpravodaji se opět dozvíte, 

co nového se děje v jednotlivých ob-

cích a jaké novinky a aktivity jsou pro 

vás přichystány. A už nyní za sebe 

mohu říct, že nás opět čekají pod-

zimní, zimní i jarní měsíce, během 

nichž se nebudeme nudit. Pořadate-

lé své akce připravují bez ohledu na 

aktuální zdravotnickou situaci, jejich 

konání pochopitelně budou upravo-

vat podle aktuálních nařízení. Tyto 

akce najdete v kalendáři akcí v tomto 

čísle Zpravodaje.

Každý z  nás si myslí o opatře-

ních své. Důležité ale je, abychom 

tato opatření důsledně dodržovali. 

S  rouškou jde vždy o malý osobní 

ústupek, výměnou za krásný život, 

který nám rouška může ochránit. 

Jsem rád, že současnou dobu, která 

je ovlivněna nošením roušek i dal-

šími omezeními, dokáží mnozí z vás 

smysluplně využít k  úpravě okolí 

svých domů, k procházkám do příro-

dy, k úklidu nebo k jiným činnostem, 

na něž běžně záhadným způsobem 

prostě není čas. Starejte se o své ro-

diče, prarodiče, vysvětlujte jim, jak 

je potřeba se chovat a jak je dobré 

se chránit. A říkejte jim také, jak mají 

relaxovat, že není potřeba se zas tak 

moc nervovat a potěšte je něčím 

radostným. Byl bych moc rád, aby 

život v celém Společenství obcí Pod-

krkonoší probíhal v klidu a pohodě.

Vážení čtenáři, přeji vám příjem-

ně strávené chvíle nejen při čtení to-

hoto Zpravodaje, kdy aspoň písem-

nou formou jste seznámeni s našimi 

aktivitami a činnostmi.

Petr Hrubý,

starosta obce Vítězná a předseda 

Společenství obcí Podkrkonoší

Kultura v obci Čermná
od léta do zimy 2020
Rozloučení s létem
Obec si pro návštěvníky připravila den plný zábavy i  program v  režii sportovního 

klubu Kládaklan Česká republika. Děti i  dospělí si tak mohli zasoutěžit v  disciplí-

nách pravých horalských her za  poslechu hry na  dudy a  podpory týmu Kládaklan 

v  tradičních skotských kiltech. Děti měly dále připravenou indiánskou stezku, kde 

musely plnit indiánské úkoly, aby se z  nich stali také indiáni. Součástí stezky tak 

bylo malování na obličej indiánskými motivy, střelba z luku, hod tomahavkem, jízda 

na koni či přemostění přes krokodýlí řeku. Odpoledne dále zpříjemnili hasiči Rudník-

-Arnultovice se svou originální vodní fontánou i místní sbor SDH Čermná s pěnovou 

koupelí pro děti a zábavnými disciplínami pro dospělé, jako je pro muže hod sudem 

a pro ženy hrncem a přejezdem na kole přes lávku postavenou přes místní koupališ-

tě. O večerní zábavu se postarala skupina Megaděs a slavnostním ohňostrojem jsme 

létu definitivně zamávali.

Svatováclavské posvícení
I přes nepřízeň počasí se v kostele sešla dobrá společnost, aby si poslechla duo JaM 

manželů Pachlových z Pilníkova a Královédvorský chrámový sbor pod vedením Víta 

Havlíčka, který rozezněl kostelní varhany. Místní babičky nám napekly koláče a dob-

roty a dobrovolní hasiči připravili veškeré pohoštění. Děti si prošly stezku za pokla-

dem sv. Václava a bavily se tiskem obrázků na trička. V kostele byla připravena vý-

stava inventáře používaného v první polovině 20. století spolu s popisky. Po letech se 

do kostela vrátil na výstavu například původní kalich či pyxida a schránka na svěcené 

oleje. Vystaven byl i poničený kříž, který spadl z věže kostela při vichřici v roce 2015. 

Obec Čermná plánuje uspořádat sbírku a opravený kříž vrátit zpátky na věž. Kostel 

zůstal otevřen ještě poslední týden před Památkou zesnulých. 

Plánujeme také na  adventní čas výstavu Betlémů. Poslední adventní neděli 

20.  prosince 2020, pokud to všechny podmínky dovolí, bude krom jiného i Betlém 

živý a mnoho dalších překvapení.

Na obě nadcházející akce Vás srdečně zveme.

Jana Heltová, obec Čermná 
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Rozloučení s létem v Horní Olešnici
O poslední prázdninové víkendové sobotě dne 29. srpna 2020 se uskutečnilo na hřišti 

v obci Horní Olešnice Rozloučení s létem. Odpoledne bylo plné zábavy a soutěží pro 

děti i dospělé, jako jízda na zahradním kolečku s hrníčkem vody, ochutnávka a roz-

poznávání nápojů, slalom v chůzi na lyžích nebo v holínkách, zdobení perníčků, atd. 

Bylo připraveno občerstvení, opékání párků a  marshmallow s  posezením a  posle-

chem příjemné hudby. Dětem se nejvíce líbilo hraní na balících ze slámy, kde také 

odpočívaly. Počasí nám přálo až do večerních hodin. Přišlo přes 100 lidí, kteří si s se-

bou odnášeli zdobený perníček se znakem obce Horní Olešnice. Vše se uskutečnilo 

s pomocí sponzorů a dobrovolníků, kterým děkujeme.

Pavlína Kluzová, obec Horní Olešnice

„Na stojáka“ v Chotěvicích
Dvě představení pořádala Obecní restaurace Chotěvice a opravdu se povedlo. Pánové 

Karel Hynek, Lukáš Pavlásek a Daniel Čech to pěkně rozjeli. Před prvním představe-

ním zahráli akusticky Nikita, Filip a Kuba.

Václav Zvára, pronajímatel obecní restaurace

Kocbeře
V Kocbeřích proběhla obnova hřbi-
tova a  chystá se nové volnočasové 
zařízení

Na  podzim roku 2019 se uzavřela 

realizační fáze celkové opravy hřbitova 

v  Kocbeřích. Práce se týkaly renovace 

hřbitovních zdí a  márnice, současně 

byly v maximální možné míře obnoveny 

dochované historické náhrobky. Nově 

byly upraveny cesty, vysázena zeleň 

a  zřízena rozptylová loučka. Areál byl 

také vybaven nezbytným mobiliářem. 

Celá oprava byla připravena se záměrem 

obnovit hřbitov jako funkční zařízení 

a  důstojné místo pro poslední odpoči-

nek kocbeřských obyvatel. S praktickým 

užíváním se počítá od  roku 2021. Akce 

byla finančně podpořena individuální 

dotací Královéhradeckého kraje.

Na rok 2021 se dále plánuje zahájení 

stavby nového volnočasového zaříze-

ní. Novostavba vznikne u  fotbalového 

hřiště a  poskytne dlouho postrádané 

adekvátní zázemí místním sportovcům. 

Bezbariérová budova bude zahrnovat 

i větší sál využitelný pro pořádání spole-

čenských a kulturních akcí. V současnos-

ti probíhá výběrové řízení na zhotovite-

le, s dokončením stavby se počítá v roce 

2022. Také tento záměr podpořil indivi-

duální dotací Královéhradecký kraj.

Mgr. Ladislav Svatoš, obec Kocbeře
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Rok 2020 byl a  ještě bude pro mno-

ho z  nás velmi náročným díky nákaze 

covid-19. Situace, která se rozpoutala 

v  okolních zemích, zasáhla i  nás, a  tak 

jsme byli nuceni přijmout mnohá opat-

ření, která měla zamezit šíření této 

nákazy. I přes vážnost situace a mnohá 

omezení jsme se však snažili pokračovat 

v již započaté práci a probouzeli k živo-

tu investice naplánované na  tento rok. 

Mimo jiné se nám podařilo postavit 

technickou budovu, na  našem sporto-

višti přibylo několik nových prvků a fini-

šuje také naše největší akce, a to rekon-

strukce mateřské školy, na  kterou nám 

přispěl Královéhradecký kraj a  Minis-

terstvo financí ČR. Co jsme však museli 

omezit zcela, bylo společné setkávání 

s  našimi občany a  také mnoho kultur-

ních, společenských a sportovních akcí.

Díky příznivé epidemiologické si-

tuaci se nám v  létě dostalo možnosti 

nadechnout se a  opět se společně po-

tkávat. V  naší obci jsou všechny spolky 

velmi aktivní a velkou měrou se podílejí 

na  společenském životě v  obci. Jsou to 

místní jednotka SDH, místní organizace 

Svazu žen, Všestranný sportovní klub 

nebo Rybářský kroužek. Velmi pyšní 

jsme také na  naše malé hasiče, kteří 

naši obec úspěšně reprezentují v celém 

Královéhradeckém kraji a  snaží se pro-

bojovat i dále.

Sportovně-kulturní den a noc
Tato akce byla určena pro všechny věko-

vé kategorie a my měli po dlouhé době 

nejen možnost opět se potkat s  našimi 

spoluobčany a známými, ale mohli jsme 

si užít i  spoustu zábavy a  sportu. Jsme 

moc rádi, že se nikdo nenechal dlouho 

přemlouvat, že zvítězil soutěživý duch 

a všichni se dobře bavili. Navíc, v návaz-

nosti na  tuto akci, vznikla nová pravi-

delná aktivita – „Páteční fotbálek“. 

Život v Choustníkově Hradišti se nezastavil, jen trochu zpomalil…
Ten kdo měl chuť, si mohl přijít každý 

pátek od 18:00 hod na naše sportoviště 

kopnout do balónu a kdyby nám v tom 

nezabránila zhoršující se epidemiolo-

gická situace, chodíme hrát ještě teď. 

Věříme, že na  obě tyto akce navážeme 

i v příštím roce.

Hradišťská konvička
Mladí hasiči zde soutěží ve  třech disci-

plínách – požární útok, štafeta dvojic 

a  štafeta CTIF, v  kategorii dospělých 

se pak běží 2 kola požárních útoků. 

V  kategorii přípravka vyhrály sousední 

Vlčkovice v Podkrkonoší, v mladších žá-

cích si putovní pohár odvezlo družstvo 

z  Horního Starého Města a  v  kategorii 

starších žáků vyhrálo domácí družstvo 

Choustníkovo Hradiště „A”. V  kategorii 

žen vyhrálo putovní konvičku družstvo 

z Lanžova a v kategorii mužů se po třech 

letech vrátila konvička k nám do Choust-

níkova Hradiště. Kategorii „seniorů”, kde 

nejmladšímu členovi týmu musí být více 

než 35 let, pak vyhrálo družstvo Rakváčů 

(tým složený členy z okolních SDH). 

Loučení s prázdninami
Spolu s naší obcí se podílí všechny spol-

ky zde působící. Pro děti je připravena 

spousta her a  různých disciplín, kde si 

mohou vyzkoušet nejen svoji šikovnost, 

ale i znalosti. Připraveno je také občer-

stvení a  již druhým rokem pro nás 

v  rámci této akce pan May s  kolegou 

vyřezává ze dřeva sochy, které následně 

zdobí různá místa naší obce. Loni to byli 

žabka a  drak Bezzubka, kteří ozdobili 

dětské hřiště v  centru obce, letos pak 

vodník, který ozdobí obecní rybníky 

a překrásná volavka, pro kterou vhodné 

místo teprve hledáme.

Nechyběly ani rybářské závody, 

nebo nohejbalový turnaj smíšených 
dvojic. Tou úplně poslední akcí pak bylo 

Hradišťské posvícení. Tato akce se 

stala v naší obci již tradicí a pro své za-

bijačkové speciality také vyhledávanou 

v širokém okolí. Pod taktovkou místních 

hasičů a  za  jejich velkého přičinění si 

můžeme připomínat atmosféru toho, 

co dříve bývalo samozřejmou součástí 

života na vesnicích.

S  podzimem se situace kolem 

Covid-19 opět zhoršila a my jsme museli 

v našem kalendáři akcí udělat další škr-

ty. Můžeme jen doufat a přát si zlepšení 

situace, abychom se tak jako každoroč-

ně mohli setkat při rozsvícení vánočního 

stromku na  návsi, nebo při předvánoč-

ním koncertě. Sestavíme také plán akcí 

na příští rok, a pokud to situace dovolí, 

rádi vás na některé z těchto akcích při-

vítáme.

Blanka Seidlová,

Obecní noviny Choustníkova Hradiště
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Otevření Lesní stezky Kohoutov
Lišky nemají v Kohoutově nejlepší pověst, decimují nám drůbež. Ale tahle liška „Me-

tynka“, to je jiná. Provádí děti i dospělé novou Lesní stezkou vybudovanou v lesíku 

blízko páteřní komunikace, kterou jsme stihli otevřít na začátku října ještě před vy-

hlášením nouzového stavu. Liška je chytrá, ví, co je v roce 2020 potřeba.

Obec Kohoutov měla vybudování Lesní stezky v plánu a tak využila evropské dota-

ce prostřednictvím Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. Peníze byly 

čerpány v rámci tzv. Fiche 5 – Neproduktivní investice v lesích – Zvyšování environ-

mentální a společenské funkce lesa (Program rozvoje venkova 2014–2020).  Celkové 

náklady na  stezku činily 395  912 Kč, 

z toho dotace činila 371 655 Kč. Obec 

upravila terén, vybrala vhodné nauč-

né i  herní prvky a  obohatila stezku 

o  část chodníčku s  různobarevným 

štěrkem z okolních lokalit.

V sobotu 3. října 2020 téměř letní 

počasí přilákalo během odpoledne 

do obecního lesíku asi 70 dětí a do-

spělých, z toho třetinu přespolních. Členové Rozvojového výboru obce a spolku OSKA 

připravili pro děti pracovní listy a formou drobných úkolů představili návštěvníkům 

8 naučných tabulí o fauně a floře lesa i o době rozkladu odpadků. Pro houbaře bylo 

nachystáno poznávání hub s  naučnou tabulí jako nápovědou. Děti byly nadšené 

z prohazovadla – tabule s naší známou liškou s otvory na prohazování šišek. S chutí 

si také zaskákaly na doskočišti. S použitím mobilního telefonu a nahrané aplikace 

se návštěvníci mohli zaposlouchat do hlasů lesa a dozvědět se, kdo to mluví. Po ab-

solvování celého 400 m dlouhého okruhu děti získaly magnetku s lesním zvířátkem 

a určitě se do lesíka ještě mnohokrát vrátí. 

Největší nápor čeká Lesní stezku o tradičních letních slavnostech „Lidová řemes-

la“, které navštěvuje i mnoho obyvatel MAS KJH, o.p.s. Liška Metynka už tady na vás 

čeká a umete vám cestu.                  Jarmila Tyrnerová, předsedkyně Rozvojového výboru

Pilníkov
Myslivci opět rozpůlili prázdniny
Tak jako i jiné roky, tak ani letos nemoh-

lo uprostřed prázdnin chybět dětské 

myslivecké odpoledne, které opět uspo-

řádal místní myslivecký spolek Pilníkov.

O  teplém pátečním odpoledni 31. čer-

vence 2020 v  15 hodin se na  myslivec-

kém srubu v  Pilníkově začaly scházet 

místní i přespolní děti, aby se zúčastnily 

tradičního půlení prázdnin. Letos se ko-

nal jeho již 13. ročník.

I  tentokrát děti mohly plnit různé 

úkoly, které zadávali i  kontrolovali čle-

nové mysliveckého spolku. Opět nechy-

běly znalostní soutěže v  rozpoznávání 

rostlin a zvířat i  jejich stop. Pokud děti 

něco nevěděly nebo odpověděly chyb-

ně, myslivci jim vše hned vysvětlili. Ani 

letos nemohlo chybět oblíbené „noro-

vání“, střelba ze vzduchovky, kreslení 

obrázků s mysliveckou tematikou. A tak 

jako v  předchozích letech i  letos byla 

připravena nová disciplína. Tentokrát to 

byla lukostřelba a také ukázka sokolnic-

tví v provedení Dotkni se křídel z. s.

Po  splnění každého úkolu děti do-

stávaly potvrzení o  jeho absolvování 

a  k  tomu nějakou tu sladkou odměnu. 

Po  absolvování všech soutěží děti toto 

potvrzení vyměnily za  špekáček, který 

si hned mohly opéci na  připraveném 

ohništi. Protože letos bylo opět celkem 

velké teplo, byl pro děti připraven do-

statek pití. Vše myslivci zajistili. A aby to 

dospělým nebylo líto, mohli si dát něco 

dobrého přímo z udírny nebo zvěřinový 

guláš. Letošní myslivecké půlení prázd-

nin navštívilo téměř 70 dětí.

Jaroslav Blažek, kronikář obce Pilníkov
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Rozloučení 
s prázdninami
Na  fotbalovém hřišti bylo nachystáno 

10 soutěžních stanovišť, kde děti mu-

sely prokázat svoji zručnost, obratnost 

a  šikovnost, za  kterou byly vždy sladce 

odměněny. Každý z  účastníků obdržel 

před začátkem malé občerstvení a mohl 

vyrazit soutěžit. Pro děti byl dále při-

praven nafukovací skákací hrad, jízda 

na  poníkovi, airsoftová střelnice, míst-

ní hasiči připravili ukázku své techniky 

a nemohla chybět pěnová nadílka. Vel-

ký úspěch si získala Policie ČR s ukázkou 

výcviku policejního psa, prohlédli jsme 

si krásná auta a  ke  všemu nám hrál DJ 

Honza. Vše proběhlo v  pohodě, počasí 

nám přálo, a tak si každý účastník mohl 

po  absolvování všech úkolů opéct za-

sloužený buřtík. Na závěr se uskutečnilo 

losování kartiček. 5 šťastlivců si domů 

odneslo další sladkosti. Malá rekapitu-

lace. Soutěží se zúčastnilo 99 dětí (do-

spělých bylo ještě více)! Vše se snědlo 

a  vypilo, nikomu se nic nestalo a  všem 

se u nás líbilo. Moc děkujeme organizá-

torům a aktérům za pomoc a těšíme se 

zase za rok. Padne příští rok 100?

František Bartůněk, TJ Spartak Pilníkov, z. s.

Uspořádali několik sportovních aktivit, 
aby i  v  době „relaxu“ svá těla trochu 
rozhýbali. 

Tradiční akce, kterou pořádáme již 
několik let, je přátelské fotbalové utká-
ní mezi místním Spartakem a  našimi 
kamarády z  Meziboří. Turnaj se konal 
na  místním fotbalovém hřišti 11. čer-
vence 2020.

Díky přihlášení dalších dvou týmů 
(MFK Trutnov a TJ Spartak Pilníkov „B“) 
byl nakonec sehrán turnaj systémem 
každý s každým a celkovým vítězem se 
stali fotbalisté z Meziboří. Druhý skončil 
tým MFK Trutnov, třetí místní „B“ tým 
a „brambory“ bralo naše áčko. 

Další tradiční turnaj v nohejbale pro-
běhl v kryté sportovní hale 18. července 
2020. I přes velké teplo, kdy jsme mohli 
klidně ležet někde u  vody, se sešlo 17 
mužů, kteří turnaj ve  zdraví odehráli. 
Týmy se losovaly ze tří věkových kate-
gorií, do  30, do  55 a  nad 55 let. Nutno 
podotknout, že k  nejlepším aktérům 
patřili hráči, kteří již dávno překročili 
magickou hranici 70 let. Ale to je přeci 
jenom číslo. 
A jak to dopadlo? 
1. místo – Láďa Žižka, Jirka Anděl, Zde-
něk Pištora ml.
2. místo – Láďa Vaněk, Michal Vanický, 
Jakub Hospodka 
3–4. místo – Jirka Kuřík, Filip Dostál, 
Tomáš Andrle, Roman Křižovič, Zdeněk 
Pištora st.

Týden nato (25. července 2020) 
uspořádal Spartak za  finanční podpory 
trutnovské firmy Pepperl + Fuchs Ma-

nufacturing 5. ročník již tradičního tur-
naje v  tenise – Pilníkov Masters 2020. 
Opět se konal v městské sportovní hale, 
opět bylo teplo a opět se povedl. Nutno 
podotknout, že se hrálo do  pozdních 
večerních hodin. Zápasy byly vyrov-
nané, pivo vychlazené, a  tak při účasti 
9 hráčů po velkém finálovém boji vyhrál 
obhájce trofeje Petr Mihálka (již popáté 

– gratulujeme), na 2. místě skončil To-
máš Bönisch a 3. Milan Bönisch. 

A  úplně na  závěr něco o  naší fot-
balové základně, která čítá aktuálně 
61 aktivních členů registrovaných 
ve  Fotbalové asociaci České republiky. 
Ve  chvíli, kdy tento článek čtete, jsou 
podzimní kola v plném proudu. Do bojů 
již zasáhli naši mladší žáci pod hlavičkou 
Staré Buky/Pilníkov v soutěži okresního 
přeboru, dorost TJ Spartaku Pilníkov 
ve  2. krajské lize dorostu U19 a  muži 
TJ Spartaku Pilníkov v  okresní soutěži 
3. třídy. Všem přejeme spoustu fotba-
lových úspěchů, radost ze hry, pevné 
zdraví a  všem fanouškům, aby při nás 
stáli i nadále.

Sledovat nás můžete i  na  faceboo-
kových stránkách „Fans TJ Spartak Pil-
níkov, z. s.“.

 František Bartůněk, TJ Spartak Pilníkov, z. s.                     

Fotbalisté TJ Spartaku Pilníkov 
v létě nezaháleli
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Školáci na Trutnovsku budou lépe 
připravení pro praktický život

Podkrkonošská Sněženka 2020
Podkrkonošská Sněženka se vzhledem k aktuální situaci musela přestěhovat do 

virtuálního prostoru. Do tradiční umělecké přehlídky žáků z území Společenství 

obcí Podkrkonoší se letos zapojilo sedm škol. Žáci z Dolní Olešnice, Hajnice, Chotě-

vic, Kocbeří, Pilníkova, Vítězné a Vlčic. Letošní ročník byl výjimečný, vzhledem ke 

změně termínu byla možnost s žáky nazkoušet jen krátká představení. Paní učitelky 

vystoupení natočily a zaslaly do kanceláře MAS KJH, o.p.s. „I přes netradiční průběh 

letošní Podkrkonošské Sněženky jsem přesvědčen o tom, že se všichni dobře pobavili 

a budou na tuto akci vzpomínat. Sněženka se povedla, oceňujeme přípravu účinku-

jících a velký dík patří pedagogům, kteří nám letos hodně pomohli,“ řekl s úsměvem 

Petr Hrubý, předseda Společenství obcí Podkrkonoší. Všem malým účastníkům za-

slali pořadatelé jako poděkování jojo, blok s  logem Podkrkonošské Sněženky 2020 

a sladké odměny.

Pořadateli Podkrkonošské Sněženky jsou Společenství obcí Podkrkonoší a MAS 

Království - Jestřebí hory, o.p.s. Akci podpořil Královéhradecký kraj, záštitu jí poskytl 

náměstek hejtmana ing. Aleš Cabicar. Všem, kteří se na uspořádání letošního roční-

ku v nelehké době podíleli, moc děkujeme!

Mgr. Petr Záliš, MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

Nerovný boj s  koronavirem svádějí 

v  těchto dnech i  podkrkonošské školy. 

Až se zákeřného protivníka podaří zdo-

lat, odstartují v  regionu školní nebo 

mimoškolní aktivity vedoucí k  rozvoji 

základních kompetencí dětí a  žáků. 

Takzvané platformy chystá realizační 

tým Místního akčního plánu (MAP) 

Trutnovsko II. „Jedná se o setkávání dětí 

formou, která připomíná kroužek. Stej-

ná skupina žáků se sejde třikrát až čty-

řikrát s  lektorem. Místem konání může 

být škola nebo třeba středisko volného 

času,“ prozrazuje Jan Balcar, hlavní ma-

nažer MAP a ředitel Místní akční skupiny 

Království – Jestřebí hory, o.p.s., která 

je garantem projektu. Z  prostředků 

Místního akčního plánu je možné hra-

dit lektora a  pomůcky, případně další 

náklady. Zmiňovaných aktivit se mohou 

účastnit žáci ze všech mateřských a zá-

kladních škol z území obce s rozšířenou 

působností (ORP) Trutnov.

Platforma zaměřená na vědu, vesmír 

a robotiku už byla zahájena na Základní 

škole v Horním Maršově, další nabývají 

konkrétních obrysů. Ta s názvem „Vzdě-

lávání k  podnikavosti“ bude probíhat 

na  Základní a  mateřské škole Pilníkov. 

„Chceme v žácích probudit aktivitu, kre-

ativitu, přemýšlení, spolupráci a komu-

nikaci. Je důležité, aby uměli dotahovat 

své aktivity do  konce, nevzdávali se 

a  dokázali překonat překážky. Zkrátka 

se budeme snažit vybavit je dovednost-

mi pro praktický život,“ vysvětluje ředi-

telka pilníkovské školy Ilona Skořepová. 

Hostitelská škola v Pilníkově má vlastní 

Centrum kolegiální podpory, na  rozvoj 

podnikavosti je certifikovaná. V  rámci 

projektu se připravují také další platfor-

my. Může se například jednat o doučo-

vání žáků ohrožených školním neúspě-

chem, čtenářské dílny, kluby logiky her 

nebo aktivity pro děti z mateřských škol.

Mgr. Petr Záliš,

MAS Království – Jestřebí hory o.p.s.



KULTURNÍ KALENDÁŘ (listopad 2020 – prosinec 2020)
29. 11. Čertoviny – Mikulášská besídka Pilníkov, sraz na náměstí 13:30 hod.

29. 11. Rozsvícení vánočního stromečku Pilníkov, náměstí 16:00 hod.

29. 11. Rozsvícení vánočního stromečku Choustníkovo Hradiště, Náves 16:00 hod.

5. 12. Mikuláš Chotěvice, Obecní úřad 17:00 hod.

5. 12. Vánoční koncert Choustníkovo Hradiště, Kostel Povýšení sv. Kříže, čas není upřesněn

12. 12. Vánoční koncert Chotěvice, Kulturní dům, 17:00 hod.

12. 12. Vánoční koncert Tlupa Tlap Pilníkov, sál restaurace Slunce, 19:30 hod.

13. 12. Vánoční koncert Chotěvice, kostel, 16:00 hod.

20. 12. Výstava Betlémů Čermná, kostel sv. Václava

Kalendář akcí je připravován dopředu, proto vám doporučujeme, abyste si před výjezdem na jakoukoliv akci raději ověřili její 

konání na webových stránkách konkrétní obce nebo na webu Společenství obcí Podkronoší www.podkrkonosi.info.

Zpravodaj Společenství obcí Podkrkonoší 10. vydání – ročník 2020. Zpravodaj vydává Společenství obcí Podkrkonoší v nákladu 2900 ks. Distribuce probíhá 

vlastním nákladem obcí a je pro občany SOP zdarma. Odpovědná redaktorka: Iva Vašatová. Redakční rada: Daniela Müllerová, Dr. Jan Balcar, Mgr. Petr Záliš. 

Autoři fotografií: Archiv SOP, MAS KJH, o.p.s., Jaroslav Blažek . Design a tisk: www.tiskofset.cz

V Havlovicích se ve čtvrtek 3. září 2020 

uskutečnil 12. ročník Olympiády pro 

starší a dříve narozené. Oblíbenou spor-

tovně – společenskou akci uspořádaly 

Místní akční skupina (MAS) Království 

– Jestřebí hory, o.p.s. a  Tělovýchovná 

jednota Sokol Havlovice. Dvě stovky 

účastníků z  území MAS změřily síly 

v  tradičních i  nevšedních disciplínách, 

olympijské boje zpestřil doprovodný 

program. 

Za  ideálního počasí vše odstarto-

valy proslovy starostů zúčastněných 

obcí a  česká hymna v  podání ředitelky 

Základní umělecké školy A. M. Buxton 

v  Úpici Evy Matouškové. „Velice rád 

jsem nad havlovickou olympiádou zase 

převzal záštitu. Akce je hodně přínosná, 

pohyb na  zdravém vzduchu je tou nej-

lepší prevencí,“ nešetřil chválou náměs-

tek hejtmana Královéhradeckého kraje 

pro oblast zdravotnictví Aleš Cabicar, 

který sportovní dění na  břehu Úpy se 

zájmem sledoval. Soutěžilo se ve  sko-

ku dalekém, minigolfu nebo v  hodu 

paličkou a  válečkem na  cíl. Nejstarší 

účastnice se narodily na  počátku třicá-

tých let minulého století! „Mám velkou 

radost, že se to povedlo, také počasí 

nám přálo. Účast byla slušná, atmosféra 

skvělá. Věřím, že i  takto se dá bojovat 

V Havlovicích sportovaly i pamětnice prezidenta Masaryka!
proti koronaviru,“ hodnotil Jan Balcar, 

ředitel spolupořádající MAS, který akci 

moderoval. Mezi nejpočetnější olym-

pijské výpravy patřila ta z  Pilníkova. 

„Těšili jsme se, z našeho města dorazilo 

do  Havlovic pětadvacet sportovců. Pří-

pravu jsme nepodcenili, poctivě jsme 

trénovali,“ prozradil s úsměvem trenér, 

masér a roztleskávač týmu, pilníkovský 

starosta Josef Červený.

Jako velká komplikace se jevila uza-

vírka opravovaného mostu přes Úpu 

v  Havlovicích. Díky starostovi obce 

Pavlu Dvořáčkovi se ale podařilo míst-

ní konstrukci dočasně zprovoznit, což 

účastníkům usnadnilo přístup do  spor-

tovního areálu. Během Olympiády pro 

starší a dříve narozené probíhalo v ději-

šti akce i pozorování Slunce, které zajis-

tili úpičtí hvězdáři. Zájemci si také mohli 

vyzkoušet jízdu na elektrokolech, která 

byla k  zapůjčení ve  stánku společnosti 

Barta.bike. Originální kulturní vložku 

obstaraly Boubelky z Mezilečí. Účastníci 

narození do roku 1955 si kromě sporto-

vání našli čas i na posezení a popovídá-

ní. Spousta z nich si domů odnášela také 

ceny od  sponzorů. Drobné občerstvení 

měli olympionici zdarma. Se zajištěním 

akce pomohli žáci z Havlovic a také úpič-

tí gymnazisté. „Chtěl bych poděkovat 

všem obětavým organizátorům i  sa-

motným účastníkům, kteří se v  dnešní 

nelehké době nebáli a  do  Havlovic do-

razili,“ uzavírá Jan Balcar. Podrobnější 

informace včetně fotogalerie a  odkazu 

na videoreportáže budou na www.kjh.cz. 

Mgr. Petr Záliš

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.
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