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Milí čtenáři,
naposledy v tomto volebním období se na Vás prostřednictvím
tohoto Zpravodaje obracíme s informacemi o dění v našem regionu. Pominu-li ostatní články, které budou více konkrétní, dovolte
mi jako předsedovi Společenství
obcí Podkrkonoší uvést zde pár
souhrnných informací. Prázdniny
skončily a mne osobně velice těší,
že nebyl jediný víkend, jediný týden, ve kterém by v našem Společenství nebyla nějaká kulturní,
společenská nebo sportovní akce,
kolikrát se všechny tyto aktivity spojily i v jedny velké obecní
slavnosti. Jedná se o obrovský
posun, který ze svého pohledu,
kdy jsem před osmi lety do Společenství vstupoval z pozice nově
zvoleného starosty obce Vítězná,
mohu dobře posoudit. Co více
může občany obce nebo obcí
spojovat než vzájemné potkávání
při různorodých příležitostech.
Významnou zásluhu na těchto
setkáních a oslavách hraje právě
Společenství obcí Podkrkonoší,
které pro jednotlivé obce a spolky zajišťuje technickou a někdy
i finanční podporu. Myslím, že to
je pravý cíl spolupráce, vzájemně
si pomáhat a já jsem velice potěšen, že jsem mohl několik let reprezentovat Společenství, které
opravdu přináší Vám občanům
tyto možnosti.
Krásný zbytek léta přeje
Petr Hrubý
předseda Společenství obcí
Podkrkonoší

DERECHO – ROK POTÉ
Je tomu něco málo přes rok, kdy se během odpoledne obloha temně zatáhla, z nebe
se valily proudy deště hnané větrem, který lámal, vyvracel a odnášel vše, co mu stálo
v cestě. Řeč je o větrné smršti Derecho [derečo], která nejen na Trutnovsku způsobila
významné škody na lesních porostech, majetku občanů a na některých místech zcela
změnila vzhled krajiny.
Největší škody zaznamenala oblast obcí Libňatov, Kohoutov a Choustníkovo Hradiště. V důsledku vichřice z 11. 8. 2017 zde bylo poškozeno více než 100 ha lesních
porostů. Z nich bylo ještě do konce zimy 2017/2018 vytěženo všechno dřevo, jednalo
se zhruba o 63 000 m3. Podle slov pracovníka státního podniku Lesy ČR Ing. Tomáše
Hillermanna bylo 90 % dřeva použito k dalšímu průmyslovému zpracování a jen asi

10 % představovalo dříví palivové, které bylo rozlámané či jinak mechanicky poškozené. Díky rychlému zásahu a odstranění škod tak nedošlo k diskutovanému nárůstu
výskytu kůrovce.
A jak je to s obnovou poškozených lesních porostů? Ing. Hillermann dále uvedl, že
část vzniklých holin byla již zalesněna na jaře 2018, zbytek je odhadován v závislosti
na počasí na podzim 2018 a jaro 2019. Základní zalesňovanou dřevinou bude ze 60 %
smrk a 40 % budou tvořit meliorační a zejména zpevňující dřeviny jako je dub, buk,
lípa, javor a jedle.
Náklady na obnovu poškozených lesů jsou odhadovány na 7 mil. Kč, přičemž toto
číslo není konečné. „S přihlédnutím k velikosti vzniklých holin a extrémním klimatickým podmínkám bude totiž nutné provádět opakované zalesnění uhynulých sazenic. Obnova poničených prostorů by měla být dokončena ke konci roku 2019. I nadále
však bude probíhat následná péče o sazenice, aby se dosáhlo vypěstování nového
lesa,“ uvedl lesní správce Ing. Tomáš Hillermann.
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„O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY OBCE HAJNICE“
Sbor dobrovolných hasičů v Hajnici uspořádal ve dnech 19.–20. května 2018 za finanční podpory Společenství obcí Podkrkonoší jubilejní 25. ročník soutěže mladých hasičů „O Putovní pohár starosty obce Hajnice“. Vzhledem k počtu disciplín
a stoupajícímu počtu přihlášených závodníků pořadatelé od roku 2011 rozdělili tuto soutěž na dva dny.
Sobotní soutěže družstev se zúčastnilo 13 soutěžních kolektivů mladších
ve věku 6–11 let a 12 kolektivů starších ve věku 12–15 let. Soutěžilo se
ve třech disciplínách, štafetě požárních dvojic, štafetě 4x60m a požárním
útoku s vodou. Kategorii mladších
vyhrálo družstvo SDH Dolní Branná
před SDH Radvanice, na třetím místě
skončilo družstvo SDH Horní Lánov A.
V kategorii starších zvítězil SDH Horní
Lánov před SDH Dolní Branná třetí
skončil SDH Horní Kalná.
V nedělním závodě jednotlivců
v běhu na 60 m s překážkami, čekala
na závodníky nová dráha s tartanovým povrchem. Soutěžilo se v pěti kategoriích: přípravka 3–6 let, mladší chlapci a dívky 6–11 let, starší chlapci a dívky
11–15 let. Soutěže se zúčastnilo celkem 236 závodníků. S nástrahami trati se

nejlépe vypořádala Monika Šmídová z SDH Hostinné. Dosáhla nejlepšího času ze
všech kategorií 12,56s a ustavila tak základní rekord nové dráhy.
Celkové výsledky obou soutěžních dnů si můžete prohlédnout na webu
mhhajnice.cz nebo oshtu.cz.
Velký dík patří pořadatelům za skvěle zorganizovanou soutěž, všem rozhodčím, obsluze občerstvení a v neposlední řadě samotným závodníkům za předvedené výkony a bezproblémové vystupování.
Jaroslav Borůvka, vedoucí mládeže SDH Hajnice
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PŘÍBĚHY HAJNICKÝCH KOSTELŮ OŽÍVAJÍ
Kostel sv. Mikuláše i kostel sv. Jana Křtitele se nacházejí v katastru obce Hajnice.
Přestože jde o kulturní památky značně odlišné jak svou velikostí, tak stavem zachování, obou se týkají změny, k nimž se hajnická radnice odhodlala.
Vstříc kulturnímu dění se obec vydala tím, že společně s Římskokatolickou farností Hajnice a Královédvorským chrámovým sborem z.s. zorganizovala v roce 2017
a 2018 sérii benefičních koncertů na záchranu varhan. Mezi umělci, kteří v kostele sv.
Mikuláše vystoupili, byl např. soubor České filharmonické kvarteto nebo houslista
Václav Hudeček s Lukášem Klánským, který ho doprovázel na klavír. Varhany po-

cházející z dílny vídeňského varhanáře Franze Josefa Swobody, které byly postaveny
v roce 1906, se v brzké době dočkají díky veřejné sbírce (ta vynesla přes 200tis Kč)
první části opravy. Kromě opravy varhan je kostel sv. Mikuláše již tradičně součástí
programu setkávání rodáků. Letošní mše s rodáky se uskuteční 8.září v 11 hodin.
Kostel sv. Jana Křtitele v Horním Žďáru je oproti kostelu sv. Mikuláše drobnou
a nenápadnou stavbou. Jedná se však o kulturní památku, jejíž základy byly položeny již v roce 1350. Kostel několik posledních desítek let chátral. Obec Hajnice se
rozhodla památku zachránit a domluvila se letos s římskokatolickou církví na převedení památky do vlastnictví obce. Převod proběhl na jaře tohoto roku, ale v kostele
to žije již delší dobu. Místní spolek v kostele pořádá vánoční a svatojanské koncerty,
dobrovolníci z řad místních, ale i přespolních se pustili do údržby zarostlého hřbitova. Česko-německá mše sloužená dne 30.6. propojila současné obyvatele Žďáru
s rodáky, kteří podporují snahy o obnovu kostela a o údržbu hřbitova s hroby svých
blízkých. V minulém roce se konala v kostele výstava starých fotografií místních reálií, od konce srpna tohoto roku vystaví ve Žďáru svá díla řezbář a sochař Jiří Kobr.
Snahou místního spolku a představitelů obce bude sehnat dostatek financí, popř.
dobrovolníků, a zajistit památku tak, aby přečkala další časy, ale současně jí bylo
vtisknuto něco z nové doby.
JUDr. Tereza Snopková, místostarostka obce Hajnice
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DEN OBCE VLČICE
ODHALENÍ SOCHY
Den obce Vlčice se odehrál v sobotu
28. července 2018. Součástí každoročních obecních oslav ve Vlčicích bylo
letos odhalení sochy. Tématem zadání

byl motiv znaku obce. Dubový špalek
čekal po těžbě na zpracování několik
let v obecním lese. Po loňské ukázce
vyřezávání motorovou pilou byl aktér
opět osloven. Dřevořezbář Petr Spurný
se s úkolem zobrazit „tančícího vlka“
(podle oficiálního popisu: černý vlk
ve skoku s červenou zbrojí) popral více
než dobře. Vysochal skutečné divoké
zvíře opírající se o znak obce. Slavnostní den byl hudebním zážitkem
pro všechny věkové kategorie. O otevření se postaral 20členný dechovko-

vý soubor v krojích – Krumsíňanka,
následovalo country v podání Patrolly
a nakonec nestárnoucí pecka přelomu
70. a 80. let, kapela ABRAXAS. Proběhl
i druhý ročník soutěže v pojídání párků ve dvou kategoriích, děti a dospělí.

UZAVÍRKA SILNICE Č. III/30014 V KOHOUTOVĚ
V době od 13. 8. – 7. 10. 2018 bude z důvodu rekonstrukce uzavřena silnice
č. III/30014 přes obec Kohoutov. I. etapa uzavírky bude v úseku od silnice I/37 (odbočka pod Výšinkou) po Obecní úřad Kohoutov. Objízdné trasy povedou z obce Kocbeře
po silnici č. I/37 do obce Choustníkovo Hradiště, zde odbočit na silnici č. III/29923
do obce Kohoutov a případně dále pokračovat po silnici č. III/29923 směr Vyhnánov
a dále po silnici č. III/3007 do Hajnice, zde odbočit na silnici č. III/30015 přes Brusnici
k silnici č. I/37 u Horního Ždáru. Tato objízdná trasa platí i v případě II. etapy oprav
silnice č. III/30014, kdy bude uzavřen úsek od Obecního úřadu Kohoutov do Kladrub
a to od 8. 10. – 31. 10. 2018.

Fotogalerii naleznete na webových
stránkách obecvlcice.rajce.net.
Milan Pecen, starosta obce Vlčice

SPOLEK PROTI NUDĚ
Z VLČIC
pořádá v sobotu 15. 9. 2018
v pořadí již 6. ročník

BLEŠÍCH TRHŮ
Tentokráte se uvidíme
na fotbalovém hřišti.
Můžete se těšit na rozmanité zboží
a pestré občerstvení.
Pro více informací kontaktujte
paní Janu Šourkovou,
732 338 860.
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SPOLUPRÁCE NAŠEHO REGIONU S VÝCHODNÍM SLOVENSKEM
Vzájemná inspirace, výměna zkušeností, kulturní a jazyková blízkost a samozřejmě i společná historie vedla naši Místní
akční skupinu k navázání spolupráce s regionem ze Slovenska. V roce 2007 jsme se našli – nejprve s Mikroregionem Poondavie a po jejím založení i s Místní akční skupinou Poondavie. A nezůstali jsme v tom sami. V roce 2009 se obec Libňatov
začala družit s obcí Trhoviště. V roce 2015 se začaly psát první kapitoly intenzivní družby mezi obcemi Vítězná a obcí Víťaz.
Za 11 let intenzivní komunikace došlo k více než 30 vzájemným návštěvám, které mají za úkol nejen poznávat a prezentovat místní kraj a kulturu, ale především inspirovat se a někdy i zavzpomínat. Z každé z těchto cest byl zpracován článek
a obsáhlá fotogalerie, kterou může každý občan najít na http://www.kjh.cz/partneri.php nebo na stránkách obou českých
obcí.
Při cestách v našem regionu navštěvujeme místní obce, školy, spolky, muzea, firmy, přírodní krásy a potkáváme se lidmi.
Pokud někdo má zájem se potkat či s něčím se pochlubit, tak nikdy nebyl odmítnut. Slovenští partneři k nám jezdí rádi,
stejně jako my k nim.
V letošním roce 2018 již proběhly dvě vzájemné návštěvy. Slovenští partneři nás koncem dubna pozvali na prohlídku
města Košice, představili se dva folklorní soubory a starosta obce Víťaz se osobně ujal degustační přednášky o místních
ovčích sýrech. Na oplátku zajistila Místní akční skupina Království – Jestřebí hory (MAS KJH) na začátek července poznávací
program v našem regionu a na Broumovsku. Články i fotografie z těchto akcí opět naleznete na výše uvedeném odkazu.
Věříme, že naše spolupráce bude pokračovat i po říjnových komunálních volbách. Všem, kteří podporují naše partnerství
a účastní se spolupráce, děkujeme.
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POZVÁNKA NA KŘEST ALBA KAPELY TLUPA TLAP
Pilnikovská hudební skupina Tlupa Tlap pořádá křest nového alba pod názvem
„SKLADEM“. Akce se koná v sobotu 13. 10. 2018 v Pilníkově na sále U Slunce od 19:30
hodin. Jako host a kmotr alba se představí Liberecká hudební legenda skupina Těla.
Kapela Tlupa Tlap je multižánrové těleso, tzv. crossower. V jejich muzice se tudíž
setkáte s prvky rocku, folku, blues, funk či reggae. Nové album „SKLADEM“ bude
opět čistě autorské, nahrávané a míchané ve studiu Jana Tulenky, kytaristy doprovázejícího přední české zpěváky. Těšit se můžete na 14 zbrusu nových písní, a navíc
jednu bonusovou. Za zmínku také stojí, že se na albu se svojí trumpetou hudebně
projevila nová členka skupiny Jana Kaplanová (ex Traband).
Akce byla finančně podpořena z Dotačního programu SOP 2018.

SPOLEČENSTVÍ
OBCÍ PODKRKONOŠÍ
tvoří těchto 11 obcí a jejich představitelé, kteří uplynulé 4 roky pečovali
o rozvoj regionu:
Obec Čermná
Starosta Milan Halík
www.obec-cermna.cz
Obec Dolní Olešnice
Starostka Radoslava Cermanová
www.dolniolesnice.cz
Obec Hajnice
Starosta Petr Červený
www.hajnice.cz
Obec Horní Olešnice
Starostka Marcela Linková
www.horniolesnice.cz
Obce Chotěvice
Starosta Vladimír Lukeš
www.chotevice.cz

TENISOVÝ TURNAJ PILNÍKOV MASTERS 2018
V sobotu 11. 8. 2018 se v Pilníkově konal 2. ročník tenisového turnaje neregistrovaných hráčů Pilníkov Masters. Turnaj probíhal v kryté hale s umělým povrchem. Hráči
byli nalosováni do dvou skupin, kde se hrálo každý s každým. Nejlepší dva ze skupiny
postupovali dál do play-off. Z nich se do finále dostali Petr Mihálka a Zdeněk Čurda.
Po vyrovnaném boji zvítězil a obhájil vítězství z loňského ročníku Petr Mihálka. Celý
turnaj probíhal v přátelském duchu a všichni se už těšíme na další ročník.
Petr Jirásko, Pilníkov

Obce Kocbeře
Starostka Eva Rezková
www.kocbere.cz
Obce Kohoutov
Starosta Ladislav Grega
www.kohoutov.info
Město Pilníkov
Starosta Miroslav Klapka
www.pilnikov.cz
Obec Vítězná
Starosta Petr Hrubý
www.vitezna.cz
Obec Vlčice
Starosta Milan Pecen
www.ou-vlcice.cz
Obce Vlčkovice v Podkrkonoší
Starostka Bohuslava Volfová
www.vlckovice.cz
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NENÍ TRAKTORIÁDA JAKO TRAKTORIÁDA
Srazů homemade (doma dělaných)
traktůrků se v celé republice uskuteční
desítky, možná stovky. A každý je jiný.

originální záminku pozastavit v polovině kolonu a občerstvit spolujezdce
na strojích. Letos bylo tématem včelař-

ství, v minulosti např. desinfekční zóna
nebo zdravotní prohlídka. Hodinovou
spanilou jízdou obcí to však nekončí.
Ozdobené, vymydlené a vyšperkované stroje měly i letos možnost ukázat
šikovnost konstruktérů v akci, která je
nenápadně nazvána jako Vlčická louže.
Ve zmíněné louži je však vždy více bláta
než vody. Část strojů tak musí být vytažena připraveným navijákem.
Další fotografie a videa (z dronu) naleznete na webových stránkách http://
spoleksamohybvlcice.wz.cz/.
Milan Pecen, starosta obce Vlčice

V podání Spolku samohyb Vlčice se tato
akce proměňuje ve velkolepý prvomájový průvod s alegorickými vozy, včetně
rudých hesel a dobových kostýmů. Kolonu letos tvořilo přes padesát strojů –
traktorů, traktůrků, sekaček a několik
motocyklů. Nesměla chybět ani tradiční
zastávka „U Figerů“, která má každý rok

PROSBA O SPOLUPRÁCI
Vážení fanoušci Podkrkonoší, obracíme se na vás s prosbou o spolupráci
při sběru fotografií z obcí v našem
regionu, a to jak fotografie krajiny,
tak fotografie ze života jednotlivých
obcí. Můžete se tak aktivně podílet
na tvorbě webu podkrkonosi.info
a jeho fotobanky. Kontaktujte nás,
prosím, na redakce@kjh.cz a domluvíme se na dalším postupu (fotky
bude třeba dodat v kvalitě použitelné pro webové stránky).
Na nejaktivnější přispěvatele čekají
drobné propagační předměty.
Předem děkujeme všem, kteří budou
ochotní se zapojit.

Centrum společných služeb (CSS) při Společenství obcí Podkrkonoší
Centrum společných služeb poskytuje veřejnosti a neziskovým a příspěvkovým organizacím v regionu poradenství v následujících oblastech: metodická pomoc pro zpracování grantů SOP a KHK,
ekoporadenská činnost, odborné poradenství v oblasti péče o domácí zvířata, kotlíkové dotace,
odpadové hospodářství, pomoc při formulaci projektových záměrů, např. v oblasti školství a nyní
také zpracování GDPR pro obce, MŠ a ZŠ.
Kancelář CSS je umístěna v kanceláři MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.:
Regnerova 143, 542 32 Úpice, www.podkrkonosi.info
Kontakty:

Jan Balcar, balcar@kjh.cz, 777 851 871
Jana Peterková, peterkova@kjh.cz, 730 164 404
Markéta Demešová, demesova@kjh.cz, 730 164 404
Lenka Procházková, prochazkova@kjh.cz, 730 164 404
Nikola Tylšová, administrativa@vitezna.cz, 499 395 263
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