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Vážení a milí spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás pozdravil 

v  novém jarním čísle Zpravodaje 

Společenství obcí Podkrkonoší. 

Zima je za námi a jaro hlásí svůj 

příchod kam se jen podívám. Ra-

šící pupeny stromů, svěží zelená 

tráva i první květy mi připomí-

nají, že i po tuhé zimě vykoukne 

slunce, zahřeje zemi a jednomu 

se tak nějak uleví. Je to stejné 

jako v životě, kdy se střídají obdo-

bí zdaru i neúspěchu, tvrdé práce 

a po ní pocit radosti z dobře vyko-

naného díla. Mnohdy na všechno 

ale člověk nestačí sám a je třeba 

spojit síly, nápady, podat ruku. 

Tak se i v  našem Společenství 

obcí Podkrkonoší společně jed-

ná, organizuje a tvoří. Jedním 

z mnoha výsledků společné prá-

ce je pestrý kalendář akcí, který 

najdete uvnitř Zpravodaje a také 

skutečnost, že některé tyto ak-

tivity byly finančně podpořeny 

v  rámci Dotačního programu 

SOP 2019. Zkrátka, držíme spolu 

a výsledky naší práce se dostaví 

v  podobě nejedné obecní slav-

nosti, akce pro děti či prostého 

poděkování za dobře odvedenou 

práci.

Příjemné jarní dny přeje starosta 

obce Vítězná a předseda Spole-

čenství obcí Podkrkonoší

Petr Hrubý

Místní akční skupina
Království – Jestřebí hory, o.p.s. v roce 2018
Rok 2018 znamenal pro MAS velký krok v její další práci, a to vzhledem k tomu, že se 

vyhlásily první výzvy pro žadatele, kteří mohli žádat o dotace hned z několika mož-

ných oblastí.

První výzva pro žadatele byla připravena z Operační-

ho programu Zaměstnanost, konkrétně se jednalo právě 

o  podporu zaměstnanosti v  regionu MAS. Nakonec byli 

podpořeni tři žadatelé (obec Suchovršice, obec Chotěvice a BP Lumen v celkové výši 

přes 2 800 000 Kč). Druhá výzva byla také z Operačního programu Zaměstnanost, za-

měřená na tzv. prorodinná opatření; bohužel v této výzvě se žádný žadatele nenašel. 

Třetí a  čtvrtá výzva se realizovala z  Regionálního integrovaného operačního 

programu – nejdříve na Infrastrukturu vzdělávání – jednalo se o investice do škol 

a školek v regionu a podpořeny byly tři projekty (ZŠ Úpice-Lány, ZŠ Malé Svatoňovice 

a obec Velké Svatoňovice v celkové výši téměř 6 800 000 Kč). Další výzva pak byla 

zaměřena na ochranu životů, zdraví a majetku, zde se prozatím podpořily projek-

ty dvou žadatelů (obec Havlovice a  obec Batňovice – projekty celkem za  více než 

2 600 000 Kč). 

Poslední výzvou byla výzva z  Programu rozvoje venkova a  byly podpořeny tři 

projekty drobných zemědělců (Bonafarm, s.r.o., Václav Klecar a MVDr. Tomáš Krejčí 

v celkové výši 2 044 759 Kč). Veškeré finanční prostředky, které putují do těchto ma-

lých projektů, získala MAS díky Strategii komunitně vedeného rozvoje Místní akční 

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

Kromě dotačních možností přes MAS pokračoval i  standardní chod organizace 

– realizoval se projekt Místní akční plán Trutnovsko I  (pro vzdělávací organizace), 

MAS uspořádala akci Vlajka pro Tibet, opět s tibetským čajem a tentokrát s tématem 

Tibetská lukostřelba a stejně tak zástupci regionu vyjeli v dubnu do partnerského 

mikroregionu Poondavie. Společně s TJ Sokol Havlovice pak MAS organizovala jubi-

lejní 10. ročník Olympiády pro starší a dříve narozené v Havlovicích a s Havlovickým 

svazem malého fotbalu z.s. pak Trojboj Studentského parlamentu MAS. Od  roku 

2018 MAS zajišťuje obcím a školám v regionu služby v oblasti GDPR (ochrana osob-

ních údajů).

Více informací o činnosti MAS naleznete na www.kjh.cz nebo na facebooku MAS 

- https://www.facebook.com/kralovstvijestrebihory/.

Podpořte sbírku na opravu varhan v Kocbeřích
Obec Kocbeře získala dotaci od  Královéhradeckého kraje na  opravu varhan, které 

jsou umístěny v kapli sv. Floriana.

Na opravu varhan můžete přispět prostřednictvím veřejné sbírky schválené Krá-

lovéhradeckým krajem, a to následujícími způsoby:

Transparentní účet  – přispět můžete libovolnou částkou prostřednictvím 

transparentního účtu u Fio banky 2401491604/2010.

Adopce píšťal  – specifická forma podpory.  Každý si může adoptovat píšťa-

lu v několika cenových relacích. Více na: https://varhany.kocbere.cz/  Děkujeme
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Letos tomu budou 

tři roky, kdy Svaz 

měst a obcí ČR (SMO 

ČR) poslal do světa jedno ze svých „dětí“ 

– projekt s  názvem „Posilování adminis-

trativní kapacity obcí na bázi meziobecní 

spolupráce“, zkráceně a  výstižněji také 

„Centra společných služeb“ (CSS). 

Smyslem zřízení těchto Center a hlavní 

aktivitou jejich zaměstnanců je spoluprá-

ce s dobrovolnými svazky obcí (DSO). Pro-

střednictvím těchto svazků se mohou za-

pojit obce, jejich orgány a také jimi zřízené 

organizace, s  cílem zajistit efektivnější 

poskytování veřejných služeb občanům.

A  teď česky. Starosta je ve  své funkci 

dobrovolně, s upřímným přáním zvelebo-

vat svou obec či město. Ve městě na výkon 

své funkce není sám. Řada „jeho“ úřední-

ků se stará, aby konkrétní odbor spravoval 

danou oblast a komunikoval jak s občany, 

tak s úřady jemu nadřazenými.

A pak je tu zástupce menší či větší obce, 

na jehož hlavu ale dopadá ta samá admi-

nistrativa, novely, vyhlášky, nařízení... 

V tomto případě už se lze ale opřít pouze 

o  paní účetní. Průměrně velká obec totiž 

zpravidla nemívá další administrativní 

pracovníky. Kde tedy vzít radu, pomocnou 

ruku (a nekrást? Jak se říká.) A tady se vra-

címe na začátek. 

Celkem 83 dobrovolných svazků obcí 

před třemi lety přikývlo na nabídku Svazu 

měst a  obcí ČR a  dalo prostor vzniknout 

stejnému počtu Center společných služeb 

napříč celou republikou. 

Když se na  to podíváme drobno-

hledem, šel jistě nejeden starosta spát 

klidnější, protože ten den mluvil s  ně-

kým z CSS a dostal kontakt na odborníka 

na  problematiku, s  níž si neví sám rady. 

Jiný starosta má nejspíš klidnější den, 

protože mu pracovník CSS vypracuje po-

vinnou přílohu k  žádosti o  dotaci, která 

přinese finance na  renovaci sportovního 

areálu. Další zadal Centru vypracovat 

smlouvy, které pak poputují na katastrál-

Centrum společných služeb
ní úřad a  on teď může běžet na  schůzku 

s  geodetem. A  co teprve GDPR (ochrana 

osobních údajů)? Specialistku na tuto pro-

blematiku jsme měsíce neviděli, protože 

se starosty dvou desítek obcí připravovala 

vše potřebné na  aplikaci tohoto nařízení 

v praxi.

My v CSS ale jen nečekáme, až zazvo-

ní telefon. Přímou linkou ze SMO ČR se 

k nám dostávají čerstvé informace o změ-

nách v  zákonech, nových povinnostech 

ve správě měst a obcí a řada dalších. Tyto 

informace pak předáváme dál, pomáhá-

me s plněním daných povinností, hlídáme 

termíny. A pokud je téma opravdu závaž-

né a vyžaduje i  jistou praktickou ukázku, 

připravíme školení. Nejsme lakomí. Sdí-

líme pozvánky na takové akce s okolními 

Centry. Výsledkem je školení i pro 30 sta-

rostů, a  to v  těsném sousedství namísto 

cesty do Prahy a za symbolický příspěvek 

namísto obvyklých tisíců.

A  když si neví rady ani Centrum spo-

lečných služeb? Zavoláme kolegům, pře-

dáváme si zkušenosti. A když neví soused, 

poradí odborník z ministerstva. Někdy do-

jde na  studium zákonů. Zkrátka děláme, 

co můžeme, abychom pomohli při správě 

obcí, ochraně majetku občanů, životního 

prostředí a mnoho dalšího.

Společná školení šetří čas i peníze
a stávají se tradicí
Dne 20. listopadu 2018 proběhlo v pilníkovském Pensionu U Skutilů školení pro starosty 

na aktuální téma „Elektronizace ve veřejných zakázkách“. Slova školitele se ujal Jan Jírů, 

specialista na veřejné zakázky ze Svazku obcí Horní Labe. I přes časové vytížení se škole-

ní zúčastnila téměř třicítka starostů ze tří 

sousedních svazků obcí – Jestřebí hory, 

Podkrkonoší a již zmíněné Horní Labe. 

Akci zahájili organizátoři Jan Balcar 

a Jana Peterková z Centra společných slu-

žeb Podkrkonoší a předali slovo Janu Jírů. 

Přestože pro něj byla role školitele premi-

érou, jeho prezentace nedávno novelizo-

vaného zákona o  elektronizaci veřejných 

zakázek přítomné zaujala. Ve  své druhé 

části pak pokračovala praktickou ukázkou 

veřejných profilů zadavatele a povinností 

při zpracovávání veřejných zakázek. V přátelské atmosféře nebyl důvod k ostychu a ne-

jedna ruka se pozvedla s dotazem či doplněním.

„Dnešní školení bylo zorganizováno na popud starostů, kteří téma veřejných zakázek 

řeší v každodenním pracovním životě. Nicméně to neznamená, že toto setkání je pouze 

formální. Mnozí z přítomných se znají osobně a vítají příležitost k setkání a diskuzi. Na-

víc letošní komunální volby přinesly určité změny, a tak jsme zde přivítali i nové kolegy. 

Společná školení s sebou nesou spoustu výhod a pozitiv,“ uvedl Jan Balcar, specialista 

na rozvoj mikroregionu z Centra společných služeb Podkrkonoší. 

Podobné vzdělávací akce jsou v našem regionu spolupořádány třemi výše uvedenými 

svazky obcí, což starostům šetří finance a především čas, díky příznivé dojezdové vzdá-

lenosti. Jelikož se setkáváme s  pozitivními ohlasy a  zájmem, plánujeme další školení, 

tentokrát i pro zastupitele obcí.
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Podkrkonošská Sněženka 2018
Prozatím poslední Podkrkonošská Sněženka byla tak trochu netradiční, a  to hned 

v několika ohledech. Jedním z nich bylo například datum konání, které vloni připadlo 

neobvykle na polovinu září, konkrétně třináctého. A i vzhledem k tomuto termínu 

nebyla možnost s žáky prvního stupně nazkoušet různá představení, proto se zvolilo 

zábavné dopoledne, kdy malí žáčci byli tentokrát jen pouhými diváky. 

Před devátou hodinou ranní se sjely autobusy plné školáků ze šesti škol ve Spo-

lečenství obcí Podkrkonoší do kempu Svatá Kateřina, kde se nejprve žáci vydováděli 

na místním hřišti a poté se všichni přesunuli do společenské místnosti. Tam na ně 

již s nadšením čekal Petr Hrubý, starosta obce Vítězná a předseda Společenství obcí 

Podkrkonoší, který je srdečně přivítal. 

Hlavní dopolední program tedy mohl začít. A začalo se s poměrně hlasitou a pozi-

tivní odezvou dětí. Loutkové divadlo spojené s hereckými výkony, známými či méně 

známými písničkami a s velmi častým zapojováním žáků do z části hraného předsta-

vení totiž opravdu vtáhlo do děje naprosto všechny malé diváky, možná že dokonce 

i ty větší z řad starostů, učitelek či pracovníků MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. 

Poté následovala drobná pauza pro občerstvení a volnou zábavu. 

Po návratu zpět do společenské místnosti všech 130 žáků obdrželo od Petra Hru-

bého a jeho kolegyň medaili s emblémem podkrkonošské Sněženky 2018 společně 

s  malým občerstvením. Všichni tedy byli připraveni na  pokračování dopoledního 

programu, a to konkrétně pod taktovkou usměvavého kouzelníka. Většina školáků 

se nemohla odtrhnout očima od  kouzelníka a  předváděných triků, mnohdy s  ote-

vřenou pusou dav nevěřícně a obdivně zahučel nadšením. Mohutné ovace na konci 

představení tedy nebraly konce. 

„I přes trochu netradiční průběh letošní podkrkonošské Sněženky 2018 jsem pře-

svědčen o  tom, že všichni prvňáčci, druháci, třeťáci, a  dokonce i  nějací čtvrťáci se 

dobře pobavili, budou na  tuto akci vzpomínat a  třeba se společně s  nimi uvidíme 

zase další rok. Já se například těším už teď.“ S těmito slovy a s úsměvem uzavřel osmý 

ročník Podkrkonošské Sněženky Petr Hrubý.

Masopustní veselí
ve Vítězné
Ve  Vítězné se dne 9. 2. 2019 konalo již 

tradiční Masopustní veselí. Tentokrát nám 

přálo i počasí, které bylo výrazně teplejší 

než v minulých letech. 

V 10:00 hodin se sešli všechny děti, ro-

diče a ostatní v maskách i bez nich na ná-

vsi. Masky byly jako vždy úchvatné. Sešlo 

se mnoho zvířátek, princezen, medvědář 

s medvědem, sluníčko, měsíček a mnoho 

dalších krásně barevných masopustních 

masek. Poté k  nim přišel pan starosta, 

který půjčil královně klíč od  obce, aby 

jí mohla celý průvod provést. Cestou se 

přidávali další a další lidé a k bráně obec-

ní zahrady se všichni vrátili těsně před 

11. hodinou. Poté vrátili panu starosto-

vi klíč a  byla otevřena zahrada. Pak už 

vypukly masopustní hody, jak mají být. 

Jedlo se, tancovalo a bylo zkrátka veselo. 

Pan starosta pak přivítal všechny 

návštěvníky, a  to včetně zástupců  part-

nerských obcí ze slovenského Víťazu 

a  polského Marciszówa. Poděkoval vřele 

všem, kteří se podíleli na přípravách akce. 

Zapojilo se opravdu mnoho lidí, zástupců 

obce a kamarádů. Velké díky patřilo také 

těm, kteří přiložili ruku k dílu při přípravě 

zabijačkových specialit. Jídlo, které pro 

nás sami přichystali, bylo opravdu výbor-

né. Dokonce vznikla i vítězňácká rekordní 

tlačenka, která měřila 333 cm a  také dvě 

jitrnice o délce 2 m a 2,5 m, které se staly 

součástí soutěže o  ceny. Každý občan Ví-

tězné měl možnost dostat 1 zabijačkový 

talíř zdarma. 

Letos byl speciálním hostem šéfkuchař 

Jan Punčochář, kterého můžete znát jako 

porotce v  soutěži MasterChef 2019. Ten 

ve 14:00 hodin předvedl ve spolupráci se 

svým asistentem kulinářské umění, oko-

mentoval ho a  zaslal ochutnávky mezi 

publikum. Bylo to nejen velmi dobré po-

chutnání, ale i příjemné vystoupení. 

Celým dnem nás opět provázelo svým 

zpěvem a  hudbou seskupení Nešlapeto 

z Pilníkova a ve 12:00 hodin vystoupil sa-

mozřejmě i náš šikovný Vítězňáček. 
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Duchovní život kostela sv. Petra a  Pavla 

v  Chotěvicích se již dávno zúžil pouze 

na  jednu poutní mši v  termínu svátku 

světců, jejichž jméno svatostánek nese.

Členové občanského spolku OCHOZ již 

dlouhá léta vnímají nejen kostel s  jeho 

zajímavou atmosférou, ale i jeho bezpro-

střední okolí jako místo stvořené a vhodné 

pro pořádání kulturních a  společenských 

akcí a  snaží se toto místo alespoň trochu 

oživit. Přímo v  kostele proto pořádají 

tradiční, hojně navštěvované adventní 

koncerty, v  bezprostředním okolí kostela 

pak jarní oslavy čarodějnic s  lampiono-

vým průvodem a v posledních dvou letech 

Občanský spolek OCHOZ a život chotěvického kostela 
sv. Petra a Pavla a jeho okolí

Francouzský den s oslavou levandule, vína 

a dobrot typických pro zemi galského ko-

houta. Nejinak tomu bylo i  v uplynulém 

roce 2018.

Obec Chotěvice a  “ochozáci“ se mo-

hou každoročně pyšnit bezkonkurenčně 

nejvyšší hranicí v  okolí, ale hlavní náplní 

čarodějnických rejů na  louce za kostelem 

je především zábava pro děti a  možnost 

každoročního jarního sousedského setká-

ní a popovídání. 

O setkávání, ale především o společné 

tvorbě a předávání radosti byl loni, stejně 

jako v minulých letech, i adventní koncert, 

který je vždy vyvrcholením společného se-

tkávání chotěvických kamarádů, sousedů 

a jejich přátel, kteří dlouho před začátkem 

adventu zkouší a  připravují událost, kte-

rá se pro mnoho lidí nejen v  Chotěvicích 

stala nedílnou a  tradiční součástí jejich 

adventu. Organizátorům z o. s. OCHOZ se 

již několik let daří dát dohromady smíšený 

pěvecký sbor, ve  kterém vystupují i  celé 

rodiny. Ve spojení s  folklorním souborem 

ZHOR a  flétnovým souborem z  trutnov-

ské ZUŠ se před oltářem kostela sv. Petra 

a Pavla představuje téměř šedesátičlenné 

těleso. Všichni oděni do kostýmů evokují-

cích náladu „Ladovských Vánoc“ předávají 

radost, a dle reakcí a stále se zvyšující ná-

vštěvnosti koncertů se jim to i 16. prosince 

2018 podařilo. 

Dalším počinem „ochozáků“ v  pří-

jemném prostoru kostela a  jeho okolí je 

Francouzský den. Akce, kterou se pořada-

telé snaží nabídnout alternativu k běžným 

tanečním zábavám, veselicím a  poutím. 

Využívají k  tomu svého přátelství s  fran-

couzským sýrařem a  znalcem francouz-

ských vín Mickaëlem Bernonem a  Janem 

Radvanem – šéfem firmy Levandulová.cz, 

která se na akci finančně významně podí-

lí. Dne 9. června 2018, kdy se konal druhý 

ročník této akce, měli její návštěvníci mož-

nost ochutnat sýry přímo z francouzských 

farem, vína od  lokálních francouzských 

pěstitelů a  vinařů, poslechnout si před-

nášku o tradiční výrobě sýrů. Levandulová 

přivezla levanduli z  farmy přímo v  Pro-

vence, levandulovou kosmetiku, levan-

dulové víno, francouzské palačinky. Děti 

se mohly povozit na  oslíkovi, navštívit 

improvizovanou školu pod  širým nebem, 

ve které se dozvěděly zajímavosti o Fran-

cii. V samotném kostele se konala hudbou 

doprovázená čtení z knihy R. L. Stevenso-

na Putování s  oslicí do  hor pojednávající 

o cestě známého spisovatele po francouz-

ských Cévennách. Návštěvníci akce si tak 

měli možnost v  klidu kostela odpočinout 

a nabrat sílu na večerní koncert skupiny La 

belle vie, která hrála francouzské šansony 

a gypsy swing.

Všechny akce by pořadatelé z  o. s. 

OCHOZ nemohli uspořádat bez podpory 

dalších subjektů. Za Francouzský den dě-

kujeme mj. Společenství obcí Podkrkonoší 

za  dotaci. Hlavním a  nejvýznamnějším 

partnerem a spolupořadatelem všech na-

šich akcí je obec Chotěvice. Bez pomoci za-

městnanců obce a podpory pana starosty 

Lukeše bychom se neobešli. Mockrát jim 

děkujeme. Těšíme se, že se s Vámi čtenáři 

potkáme u  nás v  Chotěvicích, na  některé 

ze zajímavých akcí. Těšíme se na Vás.

Za o. s. OCHOZ  Přemysl Jiran

Foto z Masopustního veselí z Vítězné
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KALENDÁŘ AKCÍ (BŘEZEN–ZÁŘÍ 2019)
Datum Akce Místo konání
2. března Maškarní pro děti Vítězná, Sportcentrum (tělocvična)

2. března Sportovní ples  Vítězná, Sportcentrum (tělocvična)

8. března Obecní reprezentační ples Pilníkov, restaurace Slunce

9. března Sousedské posezení Vlčkovice v Podkrkonoší, kulturní dům

10. března Dětský karneval Pilníkov, restaurace Slunce

15. března Myslivecký ples Chotěvice, kulturní dům

23. března Disco – 80. léta Vlčkovice v Podkrkonoší, kulturní dům 

3. dubna Čaj o páté se starostou města Pilníkov, MěÚ 

6. dubna Disco – 90. léta Vlčkovice v Podkrkonoší, kulturní dům

19. dubna Rocková zábava Pilníkov, restaurace Slunce

20. dubna Disco party Vlčkovice v Podkrkonoší, kulturní dům

26. dubna Recitál Slávka Klecandra Hajnice, kostel sv. Jana Křtitele (H. Ž.)

27. dubna Stavění májky Kocbeře, Nová Ves

30. dubna Slet čarodějnic a čarodějů Kocbeře

30. dubna Pálení čarodějnic Chotěvice, za kostelem

30. dubna Pálení čarodějnic, lampionový průvod a stavění máje Pilníkov

30. dubna Tradiční pálení čarodějnic Vlčkovice v Podkrkonoší, hřiště TJ SOKOL

30. dubna Čarodějnický rej se zábavou a odpoledním programem Vítězná, hřiště RHC

1. května Prvomájový průvod Vlčice

11. května O pohár starostky obce Vlčkovice v Podkrkonoší, hřiště TJ SOKOL

18. května Bleší trhy Vlčice

19. května Rozpravy o člověku a krajině Kohoutov, kostel

24. května Noc kostelů Kohoutov, kostel

květen/červen Dětský den Kocbeře

1. června Dětský den Chotěvice, fotbalové hřiště

1. června Pilníkovská pouť s dětským dnem Pilníkov, náměstí

červen Den dětí a zábavné odpoledne Vítězná

8. června Francouzský večer Chotěvice, za kostelem

15. června NADĚJEfest – festival s otevřeným srdcem Pilníkov, hřiště

22. června Noční soutěž Vlčkovice v Podkrkonoší, hřiště TJ SOKOL

29. června Svatojánská slavnost Hajnice, Horní Žďár

29. června Pouť Petra a Pavla Chotěvice, fotbalové hřiště

29. června Rockové hřiště Pilníkov Pilníkov, fotbalové hřiště

6. července Čermská pouť Čermná

6. července Česko-německá mše Hajnice, kostel sv. Jana Křtitele (H. Ž.)

6. července Mše Chotěvice 

6. července Den obce Vítězná 2019 – Vesnička má středisková Vítězná

6. – 7. července Česko-německá pouť Vítězná

13. července Hajnickej potlach, dvanáctý ročník Hajnice

20. července Hajnická 12 Hajnice

20. července 120 let založení SDH Ždírnice Horní Olešnice, hřiště Zadní Ždírnice

20. července Pilníkovfest – tvrdá muzika Pilníkov, fotbalové hřiště

20. července Volejbal ženy Vlčkovice v Podkrkonoší, hřiště TJ SOKOL

20. července Hunťák cup – 11. ročník Vítězná, hřiště RHC

26. – 27. července Lukostřelecké závody na Olimberku Hajnice
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Rozpravy o člověku a krajině tentokrát na téma venkovské zahrady (přednáší Ing. Ludmila Dušková z televizního pořadu Polopatě 

a Ing. Jiří Pyrner z bylinkové zahrady z Kuksu). Hajnická 12 je cyklistický vytrvalostní závod v okolí obce Hajnice za účasti borců s handi-

capem. Retro-repro pořádané obcí Hajnice je kulturně společenský večer s reprodukovanou hudbou. Městské slavnosti v Pilníkově 

jsou pro milovníky všech hudebních žánrů a váženým hostem zde bude Ladislav Vízek. Začátek ve 13:00 hodin.

Harfový koncert v Kohoutově: Harfa – Ivana Pokorná z orchestru Národního divadla v Praze, oslava ukončení oprav kostela v Ko-

houtově.

Kalendář akcí se připravuje dopředu, proto Vám doporučujeme, abyste si před výjezdem na jakoukoliv akci raději ověřili její konání na webo-

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

27. července Koncert německého sboru Hajnice, kostel sv. Jana Křtitele (H. Ž.)

červenec/srpen Trojboj pro místní občany Kocbeře

3. srpna Nohejbal muži Vlčkovice v Podkrkonoší, hřiště TJ SOKOL

10. srpna Lidová řemesla Kohoutov 2019 Kohoutov

10. srpna Rockové hřiště Pilníkov Pilníkov, fotbalové hřiště

17. srpna Retro-repro Hajnice

24. srpna Pilníkovský Písničkář – folk Pilníkov, fotbalové hřiště

31. srpna Rozloučení s létem – horalské hry Čermná

31. srpna Den obce Vlčice Vlčice

srpen Nohejbal Hajnice

7. září Městské slavnosti Pilníkov, fotbalové hřiště

21. září Harfový koncert Kohoutov, kostel

Ve  čtvrtek 6. září 2018 se Všesportov-

ní areál v  Havlovicích jako již tradičně 

zaplnil účastníky Olympiády pro starší 

a dříve narozené. Tento rok byl výjimeč-

ný v několika ohledech. Nejen, že se slaví 

100 let od vzniku Československé repub-

liky, ale i  olympiáda měla své jubileum 

– jednalo se o  10.  ročník, na  kterém se 

poprvé duchovní otec akce Miloš Tohola 

zúčastnil i  jako soutěžící. Záštitu olym-

piádě poskytl Aleš Cabicar, náměstek 

hejtmana a radní pro zdravotnictví Krá-

lovéhradeckého kraje.

Akce byla zahájena nástupem, kde se 

všech 402 soutěžících seřadilo na  hřišti 

podle jednotlivých obcí. Poté všechny 

přivítal Jan Balcar, ředitel MAS Království 

– Jestřebí hory, o.p.s., která je zároveň 

spolupořadatelem akce. Po něm všechny 

přítomné pozdravili a popřáli jim skvělé 

výsledky Pavel Dvořáček, starosta obce 

Havlovice; Petr Hrubý, starosta obce Ví-

tězná a předseda Společenství obcí Pod-

krkonoší; Tomáš Němec, starosta obce 

Radvanice a  Zdeněk Špringr, starosta 

Jubilejní 10. ročník Olympiády pro starší a dříve narozené
města Rtyně v  Podkrkonoší a  předseda 

Svazku obcí Jestřebí hory. Následně za-

zněla česká hymna zazpívaná Evou Ma-

touškovou, ředitelkou ZUŠ A. M. Buxton 

Úpice. Po  oficiálním přivítání se všichni 

účastníci vrátili na  místo a  shlédli vy-

stoupení připravené country skupinou 

Staré vesty z Velkých Svatoňovic.

„Rád bych vyzdvihl některá nej letoš-

ního ročníku olympiády. Dnes do areálu 

Havlovic dorazilo 402 účastníků, což je 

oproti loňsku zhruba o 100 lidí více. Hod-

ně tomu určitě přispělo i  letošní pěkné 

počasí. Účastníci dorazili z více než třiceti 

různých obcí, a to jak z území MAS Krá-

lovství – Jestřebí hory, o.p.s., ale i mimo 

něj a  také jsme měli účastníky z  pěti 

domovů pro seniory nebo domů s pečo-

vatelskou službou. Nejvíce seniorů letos 

dorazilo ze  Rtyně v  Podkrkonoší, Úpice 

a  Havlovic,“ shrnuje stručně sportovní 

odpoledne Jan Balcar. „A podle statistik 

registrovaných sportovců je nejstarším 

účastníkem opět žena, a to ročník naro-

zení 1927, což je úctyhodné,“ dodává.

Jako každý rok, tak i  letos, byl pro 

soutěžící připraven hod paličkou nebo 

válečkem, hod tenisákem, skok do  pís-

ku a minigolf. Senioři také mohli ocenit 

krásu prosluněné oblohy, a to díky třem 

dalekohledům, které přivezli úpičtí hvěz-

dáři. Před koncem olympiády vystoupili 

Boubelky z  Mezilečí a  rtyňští a  úpičtí 

Sokolové. Na  závěr proběhlo slosování 

o ceny. 

Olympiáda se mohla uskutečnit díky 

poskytnutí finanční podpory Králové-

hradeckého kraje a celá akce se povedla 

také díky pomoci studentů z Městského 

gymnázia a  SOŠ Úpice a  žáků MŠ a  ZŠ 

Havlovice, kteří pomáhali při registraci 

účastníků a na jednotlivých stanovištích.
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Přesně tak, jak popsal český spisovatel, pu-

blicista a novinář Jaroslav Hašek svoji lásku 

ke kuchařskému umu, tak to cítím já i žáci 

1. a  2. ročníku Základní školy v  Pilníkově, 

se kterými se často jako starosta města po-

tkávám při společném obědě a vždy se moc 

těším, co se zase dozvím nového.

Často s žáky probereme spousty oprav-

du důležitých věcí, například jak se nám 

daří ve  škole a  co paní učitelka, co bylo 

na  Vánoce pod stromečkem, jaké máme 

doma zvířátko, kam pojedeme na  dovole-

nou, jaký máme rádi sport, ale také co nás 

trápí a co bychom si přáli vylepšit. Učíme se 

formou hry, které říkáme „bobřík mlčení“ - 

u  jídla nemluvit, pěkně vše dojídat, pokud 

nám chutná, přidáme si a  vždy si po  sobě 

pěkně poklidíme. Samo sebou pořád platí, 

že se i  mezi školáky někdy objeví nimral 

nebo šťoural, co nemá rád maso nebo zele-

ninu, ale to tak prostě je, do  chutí malých 

dětí se ne vždy trefíte. S  velkou převahou 

u  dětí vyhrávají tak zvané „kečupovky“, 

může se jednat o rajskou polévku s těstovi-

nou, rajskou omáčku s  masovými koulemi 

nebo třeba pravou boloňskou omáčku se 

špagetami.

Zrovna nedávno, vím, že to byl určitě 

čtvrtek, den, který mají děti úplně nejra-

Nezáleží na tom, co se vaří, ale s jakou láskou se to dává dohromady
ději, protože ten je často zaměřen na sladké 

jídlo, nám naše milé kuchařky připravily 

výborné bavorské vdolečky, po  kterých se 

z talířů jen zaprášilo. Je to přesně tak jako 

před mnoha lety, když jsem byl ještě malým 

školákem, a tyhle dobroty si dodnes dobře 

pamatuji. Všichni měli pusy od  povidel 

a tvarohu a jídlo zapíjeli teplým čajem nebo 

kakaem. Prostě si společně pochutnáváme.

Tímto chceme za  poskytnutou kvalitu 

stravování poděkovat vedoucí školní jídel-

ny Lence Petrákové, která svým úsměvem 

naladí každého strávníka a  také řádně 

dohlédne na  správné dojídání, Anně Dali-

borové, která převážně zajišťuje výbornou 

polévku z  přírodních surovin, Aleně Jiřič-

kové za  pestrost kuchyně a  naservírování 

druhého chodu i  přesto, že nám spotřební 

koš nutný k  dodržování správné stravy 

a skladby jídel vždy nedovoluje vařit to nej-

oblíbenější jídlo. Nesmím také zapomenout 

poděkovat paní Květoslavě Slavíkové, která 

vždy v případě oslabení kuchařského týmu 

ráda a obětavě pomůže.

Děkuji také učitelskému doprovodu, 

který nás, i když se to nemá, nechá společ-

ně s dětmi u oběda malinko a potichoučku 

diskutovat, a my můžeme vymyslet pěknou 

básničku na to, co máme zrovna na talíři.

Ta poslední byla při plněných bramboro-

vých knedlících se sladkým zelím: 

Pro malé školáky a velké jedlíky, dáme si 

do bříška bramborové knedlíky.

Musím závěrem přiznat, že se na poled-

ní setkání vždy moc těším. 

Váš starosta Josef Červený

Seznam veřejných služeb v území Spole-

čenství obcí Podkrkonoší (SOP) najdete na 

webových stránkách podkrkonosi.info na 

úřední desce zadáním „veřejné služby“ do 

vyhledávače nebo pod odkazem https://

podkrkonosi.info/cs/uredni-deska/index.
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