
Královéhradecký kraj podpořil Společenství obcí Podkrkonoší 

 
Činnost Společenství obcí Podkrkonoší (dále také SOP) byla v roce 2019 podpořena z dotačního titulu 

Královéhradeckého kraje Podpora svazků obcí, a to částkou 93 tisíc korun. Z těchto prostředků byla 

podpořena činnost Centra společných služeb, které ve spolupráci s MAS Království – Jestřebí hory, 

o.p.s. zajišťuje servis obcím a SOP v oblasti administrativy a poradenství. 

Společná setkání starostů SOP se stala nedílnou součástí chodu DSO; a to jak setkání pracovní, tak 

neformální při kulturních či sportovních akcích. Letos bylo pro zástupce obcí svazků Podkrkonoší a 

Jestřebích hor zorganizováno historicky první setkání zastupitelů z regionu MAS Království – Jestřebí 

hory o.p.s. Programem akce bylo seznámení s činností Svazku obcí Jestřebí hory, Společenství obcí 

Podkrkonoší a MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. a seminář na téma Zákon o obcích. V závěru akce 

byl prostor pro diskuzi a sdílení dobré praxe ze života zástupců obcí. Vzhledem ke kladným odezvám 

je plánováno navazující setkání, a to na březen 2020. 

Společenství obcí Podkrkonoší v letošním roce opět uspořádalo několik akcí pro obyvatele regionu. 

Nejpopulárnější z nich je tradiční dětská soutěž Podkrkonošská Sněženka, která se konala v kempu Sv. 

Kateřina v Chotěvicích. Akce je určená pro děti základních škol v regionu. Všichni účastníci zde opět 

vytvořili báječnou atmosféru a odnášeli si veselé zážitky a pěkné ceny. 

I v letošním roce byl vyhlášen dotační program na podporu neziskových organizací v regionu, který 

má za cil zpestřit kulturní dění v regionu. Pro tento účel vyčlenilo Společenství obcí Podkrkonoší 50 

tisíc korun, které na počátku prosince rozdělila hodnotitelská komise mezi sedm úspěšných žádostí. 

Sedm neziskových organizací tak může v příštím roce zrealizovat své projekty, obohatit kulturní život 

místních obyvatel a přilákat pozornost návštěvníků. 

Řada výše uvedených aktivit je propagována v kalendáři kulturních akcí, který je součástí jarního 

vydání Zpravodaje SOP. Jeho pravidelné pololetní vydávání přináší obyvatelům Podkrkonoší přehled 

o dění v regionu, obsahuje pozvánky na různé společenské akce, ale také ohlédnutí za aktivitami již 

uplynulými. Zpravodaj vydává Společenství obcí Podkrkonoší v nákladu téměř 3000 kusů a je pro 

občany SOP zdarma. 

V oblasti propagace jsou dalším nástrojem webové stránky Společenství obcí Podkrkonoší. Díky 

spolupráci starostů i občanů jsou neustále aktualizovány a staly se informačním zdrojem a přehledem 

o kulturním a společenském životě v SOP i za jeho hranicemi. Portál www.podkrkonosi.info současně 

plní funkci pomyslné pozvánky pro turisty, pro něž může být region Podkrkonoší ideálním cílem 

poklidné cyklo či turistické dovolené. 

Od roku 2016 je Společenství obcí Podkrkonoší zapojeno do projektu Svazu měst a obcí s názvem 

Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, v jehož rámci je i nadále 

posilována činnost Centra společných služeb, které je pomocnou rukou starostů. V letošním roce 

vstoupil projekt do fáze tzv. udržitelnosti a je financován výhradně z prostředků SOP. 

Kromě výše uvedených aktivit se zástupci SOP účastní pravidelně aktivit Místní akční skupiny 

Království – Jestřebí hory, o.p.s. a posilují vztahy s polskými a slovenskými partnery. Bližší informace o 

aktivitách v regionu najdete na www.podkrkonosi.info.  
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