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Zařazení článku: Občanská vybavenost – zařízení pro produkci a pořádání akcí 

 
 
Společně ke snadnějšímu pořádání akcí 
 
Společenství obcí Podkrkonoší získalo dotaci z Programu obnovy venkova Královéhradeckého 
kraje, díky níž mohlo nejen pro svých dvanáct členských obcí pořídit vybavení pro pořádání akcí. 
Konkrétně byl pořízen párty stan, rozkládací sety lavic se stoly, propanbutanová ohřívadla, 
rozkládací podium, ozvučení, mikrofony a multifunkční reprobox. 
 
Dobrovolný svazek obcí se snaží každoročně do svého rozpočtu získat finanční prostředky, které mu 
pomohou dělat pro své území něco navíc. V roce 2013 požádalo Společenství obcí Podkrkonoší do 
dotačního schématu Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje o finanční podporu na 
projekt s názvem „Sejdeme se pod horami“. Společná žádost dvanácti obcí (Čermná, Dolní Olešnice, 
Hajnice, Horní Olešnice, Chotěvice, Kocbeře, Kohoutov, Pilníkov, Staré Buky, Vítězná, Vlčice, Vlčkovice 
v Podkrkonoší – z toho v ORP Dvůr Králové se nachází čtyři), sdružených v jeden DSO byla dobrou 
strategií – projekt byl podpořen částkou, která při plánované spoluúčasti zafinancovala veškeré 
požadované vybavení (celkem takřka 600 000 Kč). Pokud by obce žádaly jednotlivě, nikdy by nezískaly 
všechno vybavení a z praktického hlediska by je ani nedokázaly plnohodnotně samy využít. 
 
Nepopiratelným přínosem pro všechny zapojené obce a potažmo jejich obyvatele je možnost 
zapůjčení veškerého vybavení pro produkci a pořádání akcí přímo v regionu. Zakoupené komponenty 
jsou uskladněny v prostorách hasičské zbrojnice SDH Vítězná a jejich půjčování probíhá podle 
výpůjčního řádu, který schválila Valná hromada Společenství obcí Podkrkonoší. Ke stavbě a montáži 
podia a párty stanu je také třeba proškolený personál, proto se zástupci obcí na svém zasedání 
dohodli, že vzhledem k místu uskladnění, budou toto provádět zaměstnanci obce Vítězná. 
 
Pořízení takovéhoto vybavení pro dobrovolný svazek bylo samozřejmé podmíněno získáním dotace, 
jinak by tak velký objem financí DSO neměl k dispozici. Bylo také nutné, aby se všechny obce dohodly, 
jaké vybavení chtějí pořídit. Na jednotlivé komponenty bylo posléze vypsáno poptávkové řízení a byly 
pořízeny během roku 2013. 
 
I když se to může zdát rozporuplné, výhodou bylo, že zařízení, které DSO plánoval pořídit, doposud 
v regionu chybělo. To znamenalo plusové body při podpoře žádosti z KHK a také jednohlasnou 
podporu tohoto návrhu při rozhodování Valné hromady Společenství, co by bylo v jeho území 
potřeba. Region dvanácti obcí Společenství obcí Podkrkonoší má velký potenciál, který nebyl doposud 
plně využit a zatím není ani výrazně turisticky objevený a pořízené vybavení pro pořádání akcí ho 
může více zviditelnit. 
 
Vybavení zafinancované z projektu je již nyní pravidelně využíváno a je o něj ze strany obcí, resp. 
jejich organizací, velký zájem. 
 
Realizace tohoto projektu jednoznačně přispěla především ke zkvalitnění a zlevnění akcí v území 
svazku, protože organizátoři si mohou pořízené vybavení vypůjčit od Společenství obcí Podkrkonoší, 
tedy z regionu, a nemusí ho složitě shánět z větší dálky. Profesionální vybavení také určitě slouží k 
podpoře aktivit pro mládež i dospělé v jednotlivých obcích. 
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