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Starostové dobrovolných svazků obcí se potkali v Havlovicích
V úterý 4. prosince 2019 se uskutečnilo již páté setkání starostů ze Svazku obcí Jestřebí hory
(SOJH) a Společenství obcí Podkrkonoší (SOP). Minulý rok se setkání konalo na straně SOP, tento rok
tedy bylo na straně SOJH. A tak se nabídl Pavel Dvořáček, starosta Havlovic, aby všichni přijeli do jeho
obce.
Starostové se tedy nejprve setkali ve Všesportovním areálu Havlovice, aby si prohlédli nově
vybudovanou cyklostezku a dozvěděli se něco málo o tom, co vlastně všechno předchází tomu, než se
takováto cyklostezka zrealizuje a jak přispěje ke zkvalitnění sportovního života v obci.
Druhé, a zároveň i poslední místo, které bylo navštíveno, byl Hostinec „U Lávky“
v Havlovicích, kde starosta Havlovic podruhé přivítal všechny přítomné starosty a starostky. Krom
přivítání se dozvěděli i několik informací o historii tohoto hostince.
O trochu zábavy se postarali zaměstnanci MAS KJH, o. p. s., kteří připravili pro starosty
znalostní kvíz, který spočíval ve vědomostech či správných tipech o druhém svazku. A že bylo o co
soutěžit. Nově byl pro výherce připraven putovní pohár a pro všechny pamětní list a pamětní
gravírovaná propisovací tužka. Starostové a starostky se tedy dle pokynů rozdělili na dva svazky –
SOJH a SOP. A každý z účastníků přispíval k dosažení co nejlepších výsledků opravdu s obrovským
nadšením. I přes obrovskou převahu Svazku obcí Jestřebí hory v počtu zúčastněných starostů,
nakonec vyhrálo tento kvíz Společenství obcí Podkrkonoší, ale o pouhé tři body.
Po kvízu bylo připraveno pohoštění, následně pokračovala pracovní debata, která opět
vyústila ve výměnu zkušeností mezi starosty a následně i neformální debatu.
Stejně jako všechna předchozí setkání bylo i toto hodnoceno velmi kladně a přispělo
k prohloubení kontaktů a vazeb mezi starosty v regionu.
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