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Milí čtenáři, přátelé,
dovoluji si vás pozdravit z obce Vítězná, jejíž optimistický název dnes
již dává zapomenout na její prvoplánový význam. Již několik let jsme
jako obec, dovolím si říct, aktivními
členy Společenství obcí Podkrkonoší. Pravidelně pořádáme sportovní,
kulturní i společenské akce, na které
přijíždí i mnozí z vás. Jsem za to rád
a vždy je příjemné, když k nám přijede někdo s jinou „optikou“, jiným
úhlem pohledu a dozvíme se někdy
i negativní zpětnou vazbu, ale ta
bývá nejčastěji tou, od které se člověk může odrazit a poučit. Stejně
tak fungují naše setkání se starosty.
Již třetí volební období spolupracuji
s vašimi starosty, místostarosty, někde i zastupiteli a musím přiznat, že
jen málo z nich by nemělo snahu dělat něco pro vás pro vaši obec. Proto
nyní, když se blíží komunální volby,
vystavte jim odpovídající známku
a buďte, prosím, jako učitelé, když
je to mezi dvojkou a trojkou, často
se motivačně přikloní k té dvojce.
Věřte, že práce, kterou odvádějí,
není medová, je kolikrát nevděčná
a nezáviděníhodná. Často slýchám:
„nojoooo, starosta...“, ale věřte,
že kolikrát jistě i ti vaši starostové
a starostky přemýšlí, zda to za to
vše opravdu stojí. Dokladem toho
jsou i obce na Královéhradecku, kde
se do voleb ani žádní kandidáti nepřihlásili.
Proto si vašich kandidátů važte,
že jsou ochotni nést svou kůži na trh
a dobře si na další čtyři roky vyberte
vaše zástupce, vaše představitele.

U příležitosti oslav se naše Čermná
převlékla do slavnostního obleku
V kostele sv. Václava zrenovovali milí dobrovolníci během jednoho červnového víkendu honosný křišťálový lustr. Špinavé nekompletní sklo se tak obléklo do zámeckého lesku. K příležitosti Noci kostelů se
pak lustr ukázal všem očím v plné záři,
stejně jako opravený spadlý kříž z věže,
na jehož vztyčení pořádá obec Čermná
sbírku.
100 let od odhalení pomníku padlým
v první světové válce přihlížel kostelík
a zcela určitě i duch Emila Schwantnera,
z jehož dílny pomník pochází. Čermná se
oblékla do 58 bílých pietních mašliček.
Každá z nich symbolizuje jedno jméno
z desky pomníku. Mašle vedle pomníku
plápolají nad instalací venkovní výstavy
o životě a díle Emila Schwantnera, kterou
uvedl v den oslav autor výstavy a zároveň
i knihy Osudy psané dlátem, pan Petr Bergmann. Výstavu naše Čermná ukazovala
celé léto.
Na oslavy 660 let obce oblékla Čermná pouťový převlek. Točila kolotoči, koníky
i vystřelenými růžemi. Hudbu zase roztočila kapela Podzvičinka i večerní LSD a DJ
Danny. Účastníky roztočila přehlídka středověkých bojů a míčem kutálel přátelský
srandamač v lidském stolním fotbálku. Oslavy pokračovaly odhalováním
současných radostí, a to nového
obecního traktoru a nové hasičské
stříkačky pro požární sport v barvách
naší Čermné. Stříkačka byla slavnostně pokřtěna jménem Matylda
a Čermná je zase více hrdá na své
hasiče. Hrdost však cítí ke všem svým
milým obyvatelům a návštěvníkům, kteří dělají celou vesnici o to veselejším místem.
Jana Heltová, obec Čermná

Dolní Olešnice očima našich dětí
V jarních měsících skončeného
školního roku dostaly naše děti ze
ZŠ Dolní Olešnice za úkol vytvoření
materiálu vztahujícímu se k obci Dolní Olešnici. Nad projektem pracovaly
několik týdnů. Dostaly čas na realizaci vlastních nápadů, které se rodily
pomalu a postupně, ale výsledek

Krásné dny a klidnější roky všem
Petr Hrubý, starosta obce Vítězná
a předseda Společenství obcí
Podkrkonoší
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stojí za to. Postupně od kostela, který je asi historicky nejvýznamnější a nejstarší budovou v obci, přes starobylou lípu v jeho blízkosti, zámek (již zaniklá oční léčebna),
lesní školku až k těžbě staročeských granátů vedle školy. Výsledkem jsou ručně malované pohlednice, propagační materiály a erb Dolní Olešnice. Děti nám je slavnostně
odprezentovaly při setkání v zahradě školy. Hotové pohlednice, které nechaly vytisknout v tiskárně, nám potom předaly při jejich rozloučení se školním rokem 2021/22
na Námořnické párty 28. června 2022. Děkujeme za jejich skvělý nápad a pohlednice,
které máme na úřadě pro návštěvníky a turisty. Dětem přejeme šťastnou plavbu dalším školním rokem a mnoho stejně skvělých nápadů!.
Mgr. Kateřina Petružálková, ředitelka ZŠ Dolní Olešnice

Dětský den
v Horní Olešnici
Obec Horní Olešnice pořádala Dětský den, který se uskutečnil v sobotu
4. června 2022 na hřišti za obecním úřa-

Hajnická „sjezdovka“
se stává minulostí
V letošním roce jsme si v naší obci jen tak potichu a bez oslav připomněli 75. výročí
založení sportovního klubu Sokol Brusnice. V roce 1949 byl klub přejmenován v souvislosti se změnou názvu obce na Spartak Hajnice – oddíl kopané. Pozemek, kde bylo
svépomocí vybudováno fotbalové hřiště, získal klub do užívání od obce v tomtéž roce
a kabiny byly postaveny ještě o 14 let později. Do té doby se hráči převlékali v nedaleké stodole, později pak v jídelně firmy PAL. Takto bolestně se rodily podmínky pro
místní fotbalové nadšence.
Od roku 1947 se jedná o vskutku bohatou historii fotbalového klubu, který navíc
disponoval poněkud kuriózním hřištěm, jehož zvláštnost spočívala ve sklonu hrací plochy. Výškový rozdíl mezi brankami činil 2,4 metru. Na takovémto terénu hrát
II. třídu okresního přeboru, kam se hajničtí fotbalisté vypracovali, lze v dnešních
poměrech jen těžko. Kabiny z roku 1963 se již také staly nevyhovujícími, takže si
naši borci vyslechli tu a tam nějakou tu štiplavou poznámku ze strany hostujících
hráčů, třeba o té „sjezdovce“. To už je ale
minulost, neboť k velké radosti všech
příznivců hajnického fotbalového klubu
se v loňském roce podařilo hřiště „srov-

nat“. V praxi to znamenalo
vytěžit a přemístit 6 000
kubíků zeminy, celou hrací
plochu odvodnit, vybavit
zavlažovacím systémem, položit několik vrstev materiálu, zatravnit a oplotit.
Proinvestováno bylo dosud 6,5 mil. Kč. Od Ministerstva pro místní rozvoj získala
obec dotaci 2 mil. Kč. Počítá se s další velkou investicí. Projekt na výstavbu zázemí
pro celý sportovní areál je již hotov. K slavnostnímu výkopu na novém hřišti je sice
ještě daleko, ale s ohledem na těch uplynulých 75 let je to vlastně už na dosah a obec
jako ta naše si určitě ono vysněné fotbalové hřiště s odpovídajícím zázemím zaslouží.

dem. I když nám počasí zprvu nepřálo,
nakonec si Dětský den mohlo užít všech
téměř 100 účastníků. Děti plnily různé
úkoly, od zatloukání hřebíků, skákání
v pytlích, chytání papírových rybiček
až po shazování plechovek a spoustu
dalších.
Za splnění úkolů si odnesly drobné
sladkosti. Nechybělo občerstvení v podobě smažených hranolek, párku v rohlíku a limonády. Maličkým dárečkem
dětem bylo zdobené dortové lízátko
na špejli. Zábavou dětem byl také nafukovací skákací hrad, který v letošním
roce obec zakoupila. Závěrem akce byla
od SDH Ždírnice připravena hasicí pěna,
ve které si menší i větší děti užily zábavu. Tímto děkujeme SDH Ždírnice, dále
všem dobrovolníkům a sponzorům a samozřejmě všem dospělým i dětem, kteří
se této akce zúčastnili.

Miroslav Němeček, kronikář obce Hajnice

Pavlína Klůzová, obec Horní Olešnice
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Oslavy „Výročí 660 let
vzniku obce Chotěvice“
Oslavy obce proběhly v rámci tradiční Obecní pouti v sobotu 25. června 2022 netradičně na více místech v obci – zahájení obstarala mše svatá v místním kostele
a v místní škole proběhly různé výstavy, např. výstava mysliveckého spolku zaměřená na děti a jejich poznávání naší okolní flóry a fauny a ochranu přírody, výstava
keramiky zhotovené v kroužku místních žen a dětí ze školní družiny a pro
návštěvníky bylo taktéž připraveno
občerstvení myslivecké a školní kuchyně. Na obecním úřadě proběhla,
za všeobecného zájmu především
občanů a rodáků, výstava novodobých, ale i starších kronik obce.
Hlavní část oslav proběhla na dvou pódiích vystoupením různých hudebních skupin
a žánrů, u místní Obecní restaurace – zde spíše pro starší spoluobčany, ale především na velkém pódiu na místním fotbalovém hřišti pro nejširší veřejnost, včetně
dětí. Vyvrcholením bylo vystoupení oblíbené skupiny „Kryštof“ s frontmanem kapely, chotěvickým občanem, Richardem Krajčem. Velký úspěch oslav 660 let vzniku
obce dokládá hojná účast více jak 3 tisíc návštěvníků.
K výročí obce je, především pro naše starší spoluobčany, připravováno zahájení
provozu „Domu pro seniory“ – jedná se konkrétně o 8 malobytů pro seniory a 4 podkrovní byty pro rodiny s dětmi, včetně přístupové komunikace. Vše bylo vybudováno
s celkovým nákladem 23,5 mil. Kč, z toho 4,8 mil. Kč je dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj, 5 mil. Kč úvěr z Komerční banky a 13,7 mil. Kč je hrazeno z prostředků
obce. Je to jistě pěkný dárek k výročí obce pro naše spoluobčany.
Ing. Josef Davidík, obec Chotěvice

Den městyse Choustníkova Hradiště
13. srpna 2022. Tento sobotní den byl zároveň slavností návratu k historickému statusu MĚSTYS, kterým jsme se stali, na naši žádost, s platností od 9. května 2022.
Tento status – městys (městečko) – užívalo, dle historických dat, Choustníkovo
Hradiště nepřetržitě více jak 400 let až do první poloviny 20. století. Poté, co byl
z rozhodnutí státních orgánů zrušen status městys a začal se používat název obec, se
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i z Choustníkova Hradiště stala obec. Význam návratu k tomuto statusu je čistě
historický a žádné výhody ani nevýhody
z tohoto titulu neplynou.
Mezi nejdůležitější části programu
patřil křest knihy o Choustníkově Hradišti, která vznikala 5 let a jejímiž autory
jsou Mgr. Roman Reil ze Státního okresního archivu v Trutnově a jeho kolegové
Mgr. Jindřich Kolda, Ph.D., Mgr. Martin
Kubásek a Mgr. Ladislav Svatoš. Tato
kniha má 248 stran a můžete se v ní
dočíst mnoho zajímavého o více jak
700leté historii Choustníkova Hradiště
i o tom, jak se zde střídala různá období prosperity a blahobytu, s úpadkem
a těžkými časy, či jak se zde lidem žilo
v různých časech. Přímo na místě pak
proběhla autogramiáda autorů. Jedná
se o první vydání knihy a případní zájemci si ji mohou zakoupit na místní pobočce pošty nebo na našem úřadě. Je to
opravdu krásná kniha a bezesporu zajímavé čtení. Další významnou částí programu bylo žehnání novým symbolům
našeho městyse, jejichž podoba vzešla
z rozsáhlé studie historie Choustníkova
Hradiště panem Stanislavem Kasíkem
z Heraldické kanceláře „Dauphin“. V této
navrhované podobě nám byly symboly
uděleny rozhodnutím předsedkyně
Poslanecké sněmovny dne 20. května
2022. Žehnání symbolů se ujal duchovní
Petr Stejskal z Římskokatolické farnosti
ve Dvoře Králové nad Labem. Součástí
programu pak bylo také představení
renovovaného koňského čtyřkolového
hydroforu rok výroby 1911, který dříve
sloužil hasičům v Choustníkově Hradišti. Jeho renovace panem Miroslavem
Pivoňkou trvala rok a musíme uznat,
že se skutečně povedla. Tento hydrofor a mnoho dalších zajímavých věcí
z historie hasičské techniky si můžete prohlédnout v Hasičském muzeu
Chrastava, jehož návštěvu všem vřele
doporučujeme.

Celý tento slavnostní den provázela různá vystoupení a hudební produkce. Nechyběla ani zábava pro děti a bohaté občerstvení. I když převládalo oblačné počasí,
těšili jsme se z velké účasti návštěvníků, které neodradil ani déšť, který se spustil
ve večerních hodinách. Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří se akce zúčastnili
a také všem, kteří se podíleli na její organizaci.
Blanka Seidlová, městys Choustníkovo Hradiště

Volnočasové zařízení v Kocbeřích
před dokončením
Na přelomu letošního léta a podzimu bude dokončena novostavba volnočasového
zařízení v Kocbeřích. Projekt připravovaný od roku 2016 získal v roce 2020 finanční podporu Královéhradeckého kraje ve výši 9 mil. Kč a na jaře 2021 se tak mohlo
přistoupit k realizaci. Podle harmonogramu prací byla před zimou dokončena hrubá stavba a v letošním
roce se přikročilo k úpravě vnitřních
prostor a instalaci nezbytného technického vybavení. V současnosti probíhají v interiéru finální práce a do
zamýšlené podoby se dostává i okolí
stavby.
Zařízení je určeno pro všestranné využití ke společenským a sportovním aktivitám. Obec v něm získá zázemí v podobě sálu s kapacitou pro několik desítek osob, restaurační zařízení s kuchyní a prostory pro dva sportovní týmy. Intenzivně se pracuje
na vybavení nezbytným mobiliářem. Slavnostní otevření nového zařízení chystáme
bezprostředně po dokončení, pravděpodobně v září či říjnu 2022.
Ladislav Svatoš a Eva Rezková, obec Kocbeře

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a tradice „Lidových řemesel“ v Kohoutově
13. srpna 2022 se po dvouleté pauze v Kohoutově opět konala akce „Lidová řemesla“. Jde o pokračování tradičních poutí spojených se zasvěcením zdejšího kostela
Nanebevzetí Panny Marie.
Dochovaly se stoleté archivní
fotografie s pouťovými stánky
kolem kostela. Tyto momentky v polovině devadesátých
let inspirovaly zastupitele Kohoutova k obnově této pouti
v původním termínu v polovině srpna. Každoročně je
srdcem akce i poutní mše.
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Kohoutovský kostel se vždy zaplní
věřícími i milovníky památek. Kostel
bývá po celý slavnostní den přístupný
a členové spolku OSKA z.s., který má
stavbu v pronájmu, poskytují informace
o jeho historii a průběhu oprav. Původní stavení bylo dokončeno v roce 1752
a bylo provozováno jako školní budova
s kaplí. Už během vlády Josefa II. byla
škola přeměněna na kostel. Mnozí návštěvníci jsou dnes nadšeni původním
interiérem, kde jako by se zastavil čas.
Poslední viditelné úpravy včetně výmalby pocházejí ze 30. let minulého století.
Majitelem kostela je Obec Kohoutov
a ta ve spolupráci se spolkem OSKA z.s.
a za velkého přispění naší Místní akční
skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s.
již čtvrt století exteriér i interiér postupně restauruje. Na letošní rok zbývá ještě
nátěr střechy kostela a restaurování
vítězného oblouku v interiéru. Zachrání se tím kriticky poškozené medailony
svatého Josefa a svatého Jana Nepomuckého.
V Kohoutově během roku kostel využíváme jako obřadní prostor pro svatby, pro přednášky o historii i dušičkové
a vánoční koncerty. Při akcích probíhá
veřejná sbírka na opravy a návštěvníci
bývají opravdu štědří. Nejbližší příležitost k prohlédnutí restaurovaného interiéru budou mít posluchači koncertu dua
Bárka v sobotu 8. října 2022 od 15:00
hodin. Na keltskou harfu bude hrát
Ivana Pokorná a na violoncello Pavel
Barnáš. Zaměří se hlavně na evergreeny
a filmové melodie, které v neobvyklém
spojení jejich nástrojů vyznívají velmi
působivě. Ukázku jejich hudby si můžete poslechnout na webových stránkách
(https://www.barkamusic.cz/), ale výborná akustika našeho kostela a živá
hudba bude úplně jiný zážitek. Zveme
vás k návštěvě.
Jarmila Tyrnerová,
obec Kohoutov, foto Jan Bucek

Pozvánka ke Slunci do Pilníkova
Milí čtenáři zpravodaje, víte, co by mělo
být kvalitním centrem společného setkávání k předávání informací v každé
obci? No přece dobrá hospoda.
Pokud jste v minulosti sháněli dobrého řemeslníka, muselo se zpravidla
vyrazit a vše dojednat právě v hospodě.
Ta naše je kousíček od kostela Nejsvětější Trojice, ANO, od toho kostela, který
nemá kopuli a na který jsem vyhlásil
veřejnou sbírku.
Ta naše v Pilníkově byla ale snad
zakletá. Ne snad proto, že by se nedal
domluvit kvalitní řemeslník, těch tu
máme hned několik, ale proto, že se
nám dlouhodobě nedařilo najít toho
správného provozního, který by ji vedl
ke spokojenosti nás, občanů, kam by se
dalo zajít na večeři s přáteli, dobrý oběd
s rodinou, kafe nebo jen na pivko.
Vše má ale svůj čas, a tak s vlnou covidu a s uzavřením restaurací napříč ce-

lou republikou došlo k myšlence tu naši
tak trochu zrekonstruovat. Tento záměr
jsem prodiskutoval s místostarostou
a vše přednesl zastupitelům našeho
města s myšlenkou, vzít to celé tak nějak z gruntu. A tak se také stalo.
Restauraci s přilehlým salonkem
máme uvnitř v zcela novém kabátu.
Při zahájení tohoto záměru bylo počítáno s tím, že se pokusíme co nejvíce
zachovat tvář maloměstské restaurace, kde nám bude chutnat dobré jídlo
a pití a kde se o nás postará vždy rád
a s úsměvem kvalitní personál.
V budově restaurace máme v prvním
patře také zrekonstruovaný taneční sál,
který plně využíváme ke všem kulturním akcím. Máte rádi smích? Přijměte
tak pozvání 4. listopadu 2022 od 19:00
hodin na mrazivou komedii s Lukášem
Langmajerem, Ivo Šmoldasem, Miluší Bittnerovou a Michaelou Kuklovou

„Když se zhasne“. Vstupenky pořídíte
v předprodeji na podatelně městského
úřadu, nebo je možné je objednat na tel:
603 558 852. S touto komedií, která
knokautuje vaše bránice, tak můžete
spojit krásný usměvavý večer završený
dobrou večeří.
Oprava byla potřeba a my se tak
můžeme těšit na setkání v důstojném
prostředí nové, čisté a reprezentativní
restaurace Slunce v Pilníkově.
Těším se na setkání
Josef Červený, starosta města Pilníkov

Den obce Vítězná 2022
Kdo byl – viděl, kdo nebyl – slyšel, asi tak bych mohl shrnout letošní
obecní oslavy. Ale přesto se zde u pár věcí zastavím. Jednalo se již
o osmnáctý ročník obecních oslav a já s ostatními kolegy, kteří se
na přípravách podílejí, jen dále posouváme a snad i vylepšujeme to,
co zde před těmi osmnácti lety vymyslel předchozí starosta Zdeněk
Mühl. To, kam až se původní záměr posunul a že o našich oslavách ví,
mluví, a i se na nich podílí celý Královehradecký kraj včetně již opakovaných záštit a návštěv samotných hejtmanů našeho kraje, hovoří
samo za sebe. Málokterá „tradice“ se v okolních obcích a městech takto usadila, snad jen Majáles je srovnatelnou akcí. V letošním roce jsme samozřejmě
tak jako vždy měli obavy z počasí, a hlavně jsme čekali na výslednou návštěvnost, protože loňský ročník, který čítal více jak 3 tisíce návštěvníků, byl, troufám si říci, již nedosažitelný – doba po covidu a jinde žádné další akce. Letos
to bylo jiné, někteří i upozorňovali na „malou“ účast, ale v číslech tomu tak
není. Jen oproti loňsku jsme se vrátili zpět na běžný počet návštěvníků. A kolik
jich bylo? Občanů obce bylo 624 a platících návštěvníků 867, k tomu připočteme hosty a brigádníky a jen v areálu u pódia se vystřídalo více jak 1 500
návštěvníků a když si uvědomíme, že ne všichni se k podiu dostavili, protože
přišli třeba jen na báječnou traktoriádu nebo obnovenou prezentaci našeho SDH se soutěžemi nebo jen na trhy a pouť, tak účast
do dvou tisíc osob je, myslím, skvělá. Tak uvidíme, co Vítězná připraví na rok 2023.
Petr Hrubý, starosta obce Vítězná
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Vlčice
Poklidný život ve Vlčicích se snaží
naši obyvatelé, spolky, ale také škola čas od času rozvířit nejrůznějšími
akcemi. Koncem února prošel naší vsí
vůbec první masopustní průvod, který končil na školní zahradě, kde byly
pro děti připraveny tematické soutěže. Akci pořádala zdejší základní škola spolu se Spolkem vlčických žen. Díky tomuto
spolku se v obci konaly i další velmi vydařené akce, jako například Pálení čarodějnic
(spolu s SDH Vlčice) či pirátsko-námořnický Den dětí.
Pro děti, ale i pro nadšené dospělé sportovce, slouží od konce června multifunkční
hřiště, které je na místě bývalého asfaltového hřiště vedle krámku. Spolu se souse-

dícím workoutovým hřištěm poskytuje našim občanům vynikající sportovní zázemí,
které je často využíváno.
Již čtvrtým rokem měli zdejší i přespolní rodiče možnost dát své dítě na příměstský tábor, který vede paní Adéla Petrová. Letos se poprvé konal v budově základní
školy a trval celé tři týdny. Rok od roku se tábora účastní čím dál více dětí a my jsme
velmi rádi, že i přes léto má naše vesnice co nabídnout.
Hana Benešová, obec Vlčice

Vlčkovice v Podkrkonoší
Letošní rok je plný změn a novinek. Po dlouhé době jsme mohli bez omezení uspořádat naše oblíbené akce, zvýšili jsme bezbariérovost místního kulturního domu,
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dokončujeme výstavbu vodovodu a kanalizace a spoustu dalšího.
Jarní sezónu akcí jsme započali již
tradičním Naším sousedským posezením, kde jsme ve spolupráci s panem
hospodským připravili pro návštěvníky
spoustu zabijačkových klasik. Lidé si tak
mohli zakoupit výborné jitrnice, tlačenku, kroupy, prejt, guláš, ale například
i poctivý uzený špek a ke kávě si mohli
dát vyhlášené posvícenské koláčky
od paní starostky a paní Skvrnové.
O týden později jsme se s dětmi vydali na expedici do afrického safari. Tento výletík do teplých krajin celá obří skupina (skoro)opravdových superhrdinů,
princezen, a hlavně zvířátek, ve zdraví
přežila v pohodlí sálu místního kulturní
domu, a to díky dalšímu ročníku Dětského karnevalu. Při této příležitosti byla
připravena spousta soutěží, tancování,
zábavy, balonků, ozdob a odměn.
Tak trochu jinak jsme letos pojali
i Pálení čarodějnic, které jsme tento
rok přemístili do blízkosti Pohostinství,
se kterým jsme na této akci začali nově
spolupracovat. Nesmíme ovšem zapomenout poděkovat všem našim pomocným čarodějnicím nejen z řad členek
SDH, které dětem vytvořily úžasnou
stezku plnou aktivit, jako je skok v pytli, cvičení letu na koštěti a sestřelování
čarodějnic míčkem na terč. Dále děti poznávaly pohádky nejen z dnešní doby,
ochutnávaly tajemné ovoce, okusily
barevné bublající lektvary za pomoci
chemických fíglů... Poté přišel na řadu
tradiční lampionový průvod, na jehož
konci dostaly děti za písničku sladkou
odměnu, opekly se špekáčky a místní
hasiči zapálili menší hranici s ježibabou.
Na samý závěr proběhl i ohňostroj, který
k této akci už neodmyslitelně patří.
V květnu se uskutečnila soutěž v požárním sportu O pohár starostky obce
s neuvěřitelným počtem 47 družstev,
která se konala po krátké tříleté pauze.

Účast na soutěži byla opravdu veliká
a nás všechny, kteří jsme to pro vás připravovali, to moc potěšilo. Počasí bylo
celý den nádherné, jídla a pití bylo hojně, a sportovní nálada všech byla skvělá. A příští rok snad už v novém kabátu
v areálu za novou hasičskou zbrojnicí.
Tím ale hasičské akce nekončí. Začátkem června se totiž na několik dní vydali
někteří členové s naší „Máňou“ na Hasičské slavnosti do Litoměřic. Tyto slavnosti jsou přehlídkou toho nejlepšího
a nejhezčího z techniky, novinek a událostí. Jen na výstavišti bylo k vidění více
než 200 kusů této historické techniky,
právě včetně našeho historického Mercedesu z roku 1937 a žebříku dřevěného
Magirus.
Další novinkou je v neposlední řadě
zřízení schodišťové plošiny do sálu našeho Kulturního domu. Díky tomu jsme
zpřístupnili tento sál s kapacitou až 300
lidí i handicapovaným lidem a například špatně pohybujícím se seniorům.
Těší nás, že tímto krokem jim můžeme
dopřát bezproblémový přístup nejen
na veřejné kulturní akce, které zde organizace ze širokého okolí pořádají, ale
i soukromé oslavy a svatby. Za realizaci
tohoto projektu vděčíme i Nadaci ČEZ,
která poskytla v rámci grantového řízení „Podpora regionů 2022“ finanční pří-

spěvek ve výši 100 000 Kč, bez kterého
by to bylo těžce realizovatelné.
Dále tu máme dvě turistické novinky:
první jsou interaktivní cedule pro děti
a jejich rodiče, které jsou instalovány
podél záhumenní cesty nad hřbitovem.
Taktéž nově vzniklo i turistické odpočívadlo na bývalém hnojišti, při cestě
ve směru na Kohoutov. Na tomto odpočívadle nově naleznete posezení, dřevěný rozcestník, další interaktivní prvek
pro děti a rybízoviště, kde lze ochutnat
například i černý, růžový a bílý rybíz.
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Druhou turistickou novinkou je,
že se pomalu finalizuje revitalizace
Vlčkovického rybníka, který je oblíbeným místem nejen rybářů. Rybník byl
odbahněn, vyčištěn, a především byla
opravena celá hráz, kde docházelo k velkým unikům vody. Dle nám dostupných
informací od Povodí Labe, které má toto
vodní dílo ve správě, by se s příštím
jarem měl rybník zase začít napouštět
a připravovat k normálnímu užívání.
Dalším projektem, kterým vrcholí
do finále, je výstavba vodovodu a kanalizace s čistírnou odpadních vod. Skutečně se po několika letech intenzivního
plánování, projektování, zajišťování
financování a poté i samotné výstavby
blížíme k tomu pomyslnému zdárnému
konci. V současné době je většina prací
ukončena a probíhají poslední výkopové práce na vedlejších řadech a taktéž
zbývá ještě osadit šachty potřebnými
zařízeními tak, aby v září mohl započít
zkušební provoz.
Součástí výkopových prací byla
i kompletní rekonstrukce vozovky komunikace II/307 provedená Správou silnic Královéhradeckého kraje, a to v obou
směrech po celé délce naší obce. Nyní si
tedy můžete vychutnat příjemnou jízdu
přes naši obec, nicméně upozorňujeme
všechny řidiče, že v naší obci se nachází
relativně dlouhé úsekové měření rychlosti. Pro zajímavost – celkové náklady projektu „Výstavba infrastruktury
pitné vody a odpadní vody – Vlčkovice
v Podkrkonoší“ činí více než 95 mil. Kč,
kdy obec získala dotaci ve výší více než
64 mil. Kč ze Státního fondu životního
prostředí ČR.
Domníváme se, že se toho za poslední dobu událo opravdu mnoho. Během
září nás čekají komunální volby, v říjnu
Tradiční setkání důchodců... zkrátka se
mají lidé určitě na co těšit.
Vojtěch Volf,
obec Vlčkovice v Podkrkonoší

MAS KJH v Havlovicích zabavila
děti, dorazily jich stovky
Jubilejní 45. ročník Havlovického poháru (HAPO) v kopané nabídl zajímavý
program i pro rodiny s dětmi. V moderním sportovním areálu v Havlovicích
se o malé návštěvníky postarala Místní

můžeme jmenovat našeho basketbalového reprezentanta Patrika Audu. „Je to
tu fajn, podobné aktivity rozhodně vítám. U dětí rozvíjejí představivost i kreativitu,“ ocenila nápadité výtvory dětí

ředitelka Mateřské školy Úpice Jitřenka
Zvelebilová, která do Havlovic dorazila
s vnučkami. Správné fungování tvořivé
dílny zajistili všichni zaměstnanci MAS
i naše úžasné kolegyně – Věra Klementová, Veronika Davidová a Tereza
Kopecká.
HAPO 2022 lze celkově hodnotit jako
povedené. Pořadatelům přálo počasí,
havlovičtí fotbalisté prestižní turnaj
po dlouhých devatenácti letech vyhráli
a velkým pozitivem je také skutečnost,
že do areálu nemusela spěchat sanitka.
Bohatý doprovodný program nabídl
například shazování bonbónů z letadla,
ohnivou show, hasičskou vodní fontánu
s hudebním doprovodem, ohňostroj
i závěrečnou diskotéku.
Petr Záliš,
MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

akční skupina Království – Jestřebí hory,
o.p.s. Tvořivá dílna Studentského parlamentu přilákala do nového stánku MAS
na dvě stovky dětí.
Zájem o malování na textilní tašky
nebo na kamínky byl velký. „Jsme rádi,

14. ročník Podkrkonošské Sněženky
se opět povedl!
Poslední pátek v květnu 27. května 2022 odstartoval tradiční setkání pro děti ze
sedmi základních škol, které pořádá Společenství obcí Podkrkonoší (SOP) v areálu
autokempu Svatá Kateřina v Chotěvicích. Děti letos svou návštěvou povzbudil vzácný
host Michail Laba, poslanec Národní rady Ukrajiny a bývalý starosta obce Nevitské,
kterého doprovodil další ukrajinský činovník Vasyl Katrynets.
Zpestřením akce a zábavou pro děti i přítomné dospělé bylo připraveno kouzelnické vystoupení.

že rodiny s dětmi dorazily. Tatínkové
mohli v klidu sledovat fotbal a malí
kumštýři dostali velký prostor k umělecké seberealizaci,“ pochvaloval si
ředitel MAS Království – Jestřebí hory
Jan Balcar. Tvoření podbarvily dětské
písně a kdo chtěl, mohl si domů odnést
i nafouknutý balónek s logem MAS.
Ve stánku místní akční skupiny pozdravily přítomné známé tváře, za všechny
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V devět hodin děti přivítal předseda Společenství obcí Podkrkonoší Petr
Hrubý, který děti i jejich pedagogický
doprovod seznámil s pestrým kouzelnickým programem.
Dětská radost, spousta smíchu
a pěkný zážitek provázel děti letošním
ročníkem. Děti měly možnost zapojit se
do vtipného kouzelnického představení.
Odvážní asistenti pozorovali kouzelníka

zblízka. Asistentka Simona pomohla
s vykouzlením živé holubice, Vašek
předvedl čáry s ubrouskem, Honza nechal zmizet vodu a poslední asistentka
Ema vykouzlila z bílého a zeleného
ubrousku klobouk. Pro všechny bylo
připraveno malování obří omalovánky.
Vše probíhalo pod dozorem těch nejzkušenějších malých pomocníků, kteří
dohlíželi na bezpečný a plynulý chod. Ti
byli odměněni balonkovým zvířátkem.
Ještě před tím, než se děti rozprchly
ven z klubovny, zaznělo několik milých
slov od ředitele Místní akční skupiny
Království – Jestřebí hory, o.p.s. Jana
Balcara. „Podkrkonošská Sněženka je

jednou z našich oblíbených akcí, kterou
podporujeme. Pro děti, paní učitelky
i starosty, je to příjemné zpestření.
Zároveň bych chtěl moc poděkovat
naší návštěvě z Ukrajiny. Právě dnes

si připomínáme 80. výročí atentátu
na zastupujícího říšského protektora
Reinharda Heydricha. Je důležité si tyto
události připomínat. Čin je označovaný
za největší událost evropského domácího odboje druhé světové války. Tehdejší
boj proti nacistickému režimu je podobný k nynějšímu úsilí Ukrajiny vzdorovat
ruské agresi“. Pan Michail Laba osobně
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pozdravil malou Kamilu z Charkova,
která našla nové zázemí v pilníkovské
základní škole. Připomněl, jak důležité
jsou podobné akce, kde děti nacházejí
klid a inspiraci, popřál mnoho zdaru
a osobně předal předsedovi SOP Petru
Hrubému jednu ze dvou kopií obrázku
od dětí z Ukrajiny, kterou podepsal
ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Obrázek bude zdobit Obecní úřad
ve Vítězné, zázemí SOP. Děti po kouzelné autogramiádě z rukou pana poslance
Michaila Laby, ředitele MAS KJH, o.p.s.
Jana Balcara a předsedy SOP Petra Hrubého převzaly pěkné dárky. Zvonek
na jízdní kolo s logem SOP a dobroty
ke svačině.
„Sešlo se nám tady více než 120 dětí.
Počasí bylo ideální, kouzelnická zábava

vtáhla do děje i paní učitelky, celé dopoledne se neslo v přátelské atmosféře.
Letošní Sněženka byla opravdu povedená“, komentoval na závěr celou akci
předseda SOP Petr Hrubý.
Iva Vašatová,
koordinátorka akce
Podkrkonošská Sněženka

Díky MAS KJH má Kohoutov novou
techniku, lidem zajistí topivo
Štípačka dřeva za traktor a univerzální
nosič s hydraulickým ramenem a drapákem. To je nová lesní technika Kohoutova, díky které je možné lépe zásobovat

„Ohledně dalších prací jsme už nezávislí. Chtěli jsme, aby bylo topivo u občanů
včas, tedy do zimy. Tak jsme se rozhodli,
že si to budeme rozvážet sami,“ vysvět-

obyvatele obce palivovým dřevem.
Nákup techniky bylo možné zrealizovat
díky dotaci, kterou obci zprostředkovala
Místní akční skupina (MAS) Království –
Jestřebí hory, o.p.s.
Těžbu palivového dřeva zajišťují
Kohoutovu subdodavatelské firmy.

luje kohoutovský starosta Ladislav Grega. Když je potřeba, zaměstnanci obce
dřevo i zpracují na nové výkonné štípačce. S palivovým dřívím zde potřebují pomoci především starší občané. Obec vozí
topivo i nejstarší obyvatelce Kohoutova,
které je čtyřiadevadesát let.
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S realizací projektu pomohla MAS
Království – Jestřebí hory. „V letošním
roce si připomínáme patnáct let fungování naší společnosti. Do dnešního dne
jsme podepsáni pod více než stovkou
projektů, které přinesly do regionu přes
sto milionů korun,“ bilancuje ředitel
MAS Jan Balcar.
Obecní lesy Kohoutova mají rozlohu
140 hektarů. Kvůli větrné i kůrovcové
kalamitě v posledních letech je potřeba poškozené dřevo z těchto lesů více
vyvážet a zpracovávat, což je teď díky
nové technice jednodušší. Bez dotace
přes místní akční skupinu by obec nákup zmiňovaných pomocníků nemohla
uskutečnit.
Projekt „Lesní technika pro obec
Kohoutov“ byl finančně podpořen
z Programu rozvoje venkova. Příspěvek
z fondů Evropské unie činil v tomto případě 267 tis. Kč. Celkové náklady jsou
534 tis. Kč.
Petr Záliš,
MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

Obnovené vybavení
k zapůjčení
Společenství obcí Podkrkonoší disponuje vybavením jako jsou párty lavice,
stoly, pódium, plynové ohřívače, skákací
hrad a dalšími. Toto vybavení je možné
po domluvě si vypůjčit na různé akce.
Pro obce z území Společenství je vypůjčení bezplatné, pro ostatní zájemce – ať
obce z jiného území, nebo soukromé
osoby – je zpoplatněno (viz ceník na
stránkách www.podkrkonosi.cz). Vzhledem k tomu, že některé vybavení vykazovalo známky výrazného opotřebení,
došlo v letošním roce k obnově. Byly
pořízeny 4 rozkládací nůžkové stany
6 x 4 metry a skákací hrad pro děti.
Daniela Müllerová, kontaktní osoba pro
obce z území
Společenství obcí Podkrkonoší

Hejtman ocenil starosty za dlouholetou práci v samosprávách, mezi nimi i 3 ze Společenství obcí Podkrkonoší
Rada kraje v čele s hejtmanem Martinem Červíčkem ocenila Medailí hejtmana Královéhradeckého kraje 40 starostů a starostek našeho regionu dlouhodobě působících ve svých funkcích. Mezi oceněnými byli představitelé 3 obcí ze Společenství obcí
Podkrkonoší. Z Dolní Olešnice Radoslava
Cermanová, z Kohoutova Ladislav Grega
a z obce Čermná Milan Halík.
Slavnostní akt se uskutečnil v sále zastupitelstva v sídle krajského úřadu na
hradeckém Pivovarském náměstí.
Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Pilníkov zve na Společenství obcí Podkrkonoší má nové bannery
obcí Podkrkonoší nechalo vyrobit pro všechny své členy reklamdivadelní komedii Společenství
ní bannery, které mohou obce používat při pořádání akcí. Díky nim se obMrazivá komedie, která knokautuje
vaše bránice! Dva manželské páry a jejich vánoční večírek, který se promění
v rozvodové bitevní pole. Předprodej
vstupenek na MÚ Pilníkov, cena 399 Kč.

čané dozvědí, že se akce koná za podpory Společenství. Od letošního roku
mohou neziskové organizace z území SOP žádat o finanční dary, které podpoří konání těchto akcí. Do této chvíle bylo rozděleno již 40 tisíc korun. Tyto
bannery jsou uloženy na obecních úřadech a je možné si je tam vyzvednout.
Daniela Müllerová,
kontaktní osoba pro obce z území Společenství obcí Podkrkonoší
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