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VÁŽENÍ ČTENÁŘI A PŘÍZNIVCI JESTŘEBÍCH HOR,
dostává se Vám do rukou další Zpravodaj Jestřebích hor. Je to jenom kratičké shrnutí práce Svazku obcí Jestřebí hory, protože
doufám, že o činnosti svazku jste více informováni místními Zpravodaji v jednotlivých obcích. Za povšimnutí jistě stojí úspěšně
dokončený projekt v rámci odpadového hospodářství i malinké vylepšení ve službách cestovního ruchu. Více se dočtete uvnitř
listu v samostatných článcích. Pokud bych pominul realizaci těchto projektů, tak za zmínku jistě stojí právě končící turistická
sezóna. Díky projektu Toulavý baťoh se nám podstatně zvýšila návštěvnost informačních center v Úpici a Malých Svatoňovicích
a tím pádem celého okolí, kdy rodiny s dětmi poznávaly krásy našich Jestřebích hor. Díky realizované rozhledně na Slavětínském kopci se také zvýšila frekvence pěších turistů a cykloturistů po hřebenové partii Jestřebích hor. Na zimní sezónu jsme
přichystáni a finanční prostředky z grantu Královéhradeckého kraje čekají na první kilometry upravených lyžařských stop. Díky
výborné spolupráci se společností Branka, o.p.s., která se stará o turistickou destinaci Kladské pomezí, jehož jsme mimochodem členy, bude opět na Odolov jezdit skibus. Nezbývá nám než počkat na první sněhové vločky, i když končící babí léto má své
kouzlo i v našich Jestřebích horách.
Zdeněk Špringr
předseda Svazku obcí Jestřebí hory

DRÁTĚNÝ PROGRAM JAKO PROPAGACE SVAZKU

„SLAVĚTÍNSKÁ“ ROZHLEDNA

Svazek obcí Jestřebí hory uvolnil ze svého rozpočtu finance na realizaci společného projektu, drátěného programu s mapou území. Drátěné zásobníky na
propagační materiály svazku budou sloužit k jeho propagaci a budou umístěny
na jednotlivých obcích či úřadech. Na základě domluvy starostů a starostek byly
vyrobeny dva formáty zásobníků a jeho celkové výrobní náklady nepřekročily
35 tis. Kč.
Součástí zásobníků je mapa území svazku, která pomocí piktogramů zobrazuje nejvýznamnější turistická místa jako například muzea, kapličky, kostely,
sportoviště, vyhlídky a plno dalších. Kromě zajímavostí naleznete na ceduli také
kontaktní informace obcí a měst.
Projekt byl zrealizován ve spolupráci s Místní akční skupinou Království –
Jestřebí hory, o.p.s.
„Doufám a pevně věřím, že tento projekt není projektem posledním a bude
sloužit jak občanům, tak návštěvníkům k lepší orientaci po území svazku,“ sdělil
Zdeněk Špringr, předseda SOJH a starosta města Rtyně v Podkrkonoší.

Na Markoušovickém hřebeni byla v letošním roce postavena 23 metrů vysoká rozhledna. Nová čtyřpodlažní stavba, která umožňuje krásné výhledy
například na Krkonoše, Rýchory, Vraní hory, Orlické hory a další zajímavá

místa v okolí, leží na katastru Slavětína
u Radvanic, na pomezí obcí Velké Svatoňovice a Radvanice, asi 1 km severně
od Markoušovic.
Projekt vznikl pod záštitou státního podniku Lesy České republiky. K rozhledně se můžete dostat různými cestami pěšky i na kole. Ze zastávky vlaku
v Petříkovicích lze vyjít na místo určení po zelené značce nebo se k rozhledně dostanete po neznačených lesních
cestách z obcí Bezděkov, Slavětín a Velkých Svatoňovic (Markoušovic). Během
výšlapu si návštěvníci mohou oddechnout na dvou odpočinkových bodech,
které vybudovaly taktéž Lesy ČR. Navíc
je na vrcholu vedle rozhledny postavený i dřevěný altánek s informační tabulí.

KOMPOSTÉRY K RODINNÉMU DOMU NA ZAHRÁDKU NEBO CHALUPU
Na konci roku 2013 byla na Státní fond
životního prostředí Svazkem obcí
Jestřebí hory podána žádost o dotaci
na nákup domácích kompostérů, kontejnerů a techniky. Projektu s názvem
„Nakládání s bioodpady Svazku obcí
Jestřebí hory“ se účastnily obce Batňovice, Radvanice, Malé Svatoňovice,
Suchovršice, Havlovice, Jívka, Maršov

odpad sníží objem odpadu v obci a lidé
se tak naučí nezatěžovat skládky zbytečnými zbytky z jejich domácností“,
sdělila Vladimíra Pátková, starostka
obce Batňovice.
Aktuálně jsou kompostéry uskladněny v jednotlivých obcích a vydávány lidem, kteří se o ně včas přihlásili.
Na základě smlouvy jsou kompostéry
po dobu 5 let v užívání domácností
a po uplynutí této lhůty jim připad-

nou do vlastnictví. Do nádob o objemu
900 litrů lidé mohou vhazovat odpady
od zeleninových a ovocných zbytků,
kávových a čajových zbytků, posekané
trávy, větviček a popelu ze dřeva až
po novinové papíry. „Tento projekt je
příkladem dobré spolupráce obcí při získávání finančních prostředků z Evropské
unie“, doplnila Lenka Hozová, starostka
obce Suchovršice

SKIBUSY KLADSKÝM POMEZÍM – NA VÝLET BEZ AUTA
I letos se můžete nechat dovézt skibusem do turisticky zajímavých míst Kladského
pomezí a Stolových hor. Na jízdní řády a další podrobnosti se můžete podívat na
mapu, která je k dostání v regionálních Informačních centrech.

MODRÁ LINKA
NÁCHOD - KUDOWA ZDRÓJ - KARŁÓW

u Úpice a Chvaleč. Kontejnery a technika byly státním fondem vyhodnoceny
jako neuznatelné náklady, a proto byly
po dohodě zúčastněných obcí z žádosti
vyřazeny; v žádosti tedy zůstaly pouze
domácí kompostéry.
V polovině letošního roku bylo rozhodnuto o přiznání dotace ze Státního
fondu životního prostředí ČR a ze státního rozpočtu ČR. Výše dotace představovala 90 % celkových nákladů projektu,
které činily 3.637.593 Kč. Vlastní podíl
10 % hradily zúčastněné obce formou
mimořádného příspěvku do rozpočtu
svazku.
Cílem tohoto projektu je vrátit co
největší množství bioodpadu zpět
do přírody ve formě kompostu. Do projektu se měla možnost zapojit každá
domácnost, která vlastní nemovitost
na území zapojených obcí a také podala žádost na příslušný obecní úřad.
Každá obec disponovala kompostéry
v omezeném počtu, avšak dá se říct, že
téměř každému zájemci bylo vyhověno.
„Pevně věřím, že nádoby na biologický
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Rtyně v Podkrkonoší
Město Rtyně v Podkrkonoší se nachází ve rtyňsko-svatoňovické kotlině ohraničené hřebenem Jestřebích
hor s výhledem na panorama Krkonoš. Svou polohou je Rtyně přirozeným východiskem k návštěvě zajímavých turistických míst a pamětihodností nacházejících se v blízkém okolí.
První písemná zmínka o Rtyni se datuje již rokem 1358. Historii města ovlivnily události selského povstání
roku 1775, v jehož čele stál rtyňský rychtář Antonín Nývlt Rychetský, a dále pak hornictví, které po čtyři století
ovlivňovalo zdejší život. Kromě „selského gubernátora“ Antonína Nývlta patří mezi významné osobnosti města
bratři Koletové – starší Čeněk a mladší Karel. Na počest bratrů Koletů je každým rokem pořádán festival Koletovy hornické hudby. Sbor dobrovolných hasičů má svoji legendu v pekaři Antonínu Kuldovi, který tento spolek
(a řadu dalších) zakládal a k tomu byl také dlouholetým starostou obce.
Mezi zajímavosti města patří dominantní dřevěná zvonice štenýřového typu z roku 1592. Stavba je unikátní svým tvarem a konstrukcí, neboť žádná podobná nebyla v České republice ani v Evropě dosud nalezena.
Prohlídka zvonice je součástí expozice městského muzea, které nabízí tři stálé expozice: selského povstání
z roku 1775, etnografickou a hornickou – největší v severovýchodních Čechách. Od roku 1997 existuje v rámci expozice muzea Naučná stezka
po hornických památkách Jestřebích hor. Naučnou stezku v délce cca 12 km vytyčil Klub českých turistů. Ve Rtyni naleznete také dvě sochy, a to
sochu krále Davida a sochu Rebela. Dalším lákadlem je kaplička stojící v nadmořské výšce 448 m. Významnou stavbou lidové architektury je
roubená chalupa č.p. 53, která je nejstarší dochovanou venkovskou stavbou svého druhu v Čechách.
Místní obyvatelé i ostatní zájemci si mohou zasportovat v moderní víceúčelové sportovní hale TJ Orel, která splňuje parametry pro pořádání mnoha sportovních a kulturních akcí. Dále je možnost sportu na veřejném sportovišti v areálu ZŠ a ZUŠ, nabízející venkovní sportoviště
s přírodním povrchem.
Kontakt: Město Rtyně v Podkrkonoší, Hronovská 431, 542 33, tel.: 499 888 140,
e-mail: podatelna@mestortyne.cz, www.rtyne.cz

Suchovršice
Obec Suchovršice se rozkládá v úzkém údolí po obou
březích řeky Úpy. Na území obce byl údajně kolem roku
770 n. l. vyhlouben zlatý důl, první toho druhu v Evropě.
Trutnovská kronika uvádí pověst, podle které v roce 1056
našel Petr Sauchen u nově založené osady doly na zlato. David
Antonín Nyvelt ve své knize uvádí: „...w prospektu hory Czáslawské a suchowrssycké ležegj... a ty okolo léta 1058 skrze wydáwánj hogného množstwj zlata...“ Časem téměř zaváté stopy
po hornické činnosti však najdeme v okolních lesích dodnes.
Ke Zlaté jámě vede od lávky Na Lhotkách naučná hornická
stezka.
Za návštěvu stojí výstup k dřevěné zvonici z roku 1730. Cestou ke zvonici půjdete okolo lípy
Svobody a barokní sochy sv. Jana Nepomuckého vytesané z červeného pískovce.
V Suchovršicích bylo postupně přes řeku Úpu vystavěno pět mostů či lávek, zajímavě
technicky řešené jsou dva betonové mosty. Památkově chráněný krytý dřevěný most a dvě
dřevěné lávky jsou dokladem zručnosti zdejších tesařů.
Se světem spojuje tuto zajímavou obec s kulturními tradicemi (vynášení smrtky ze vsi pravidelně každým rokem o smrtné neděli, ochotnické divadlo, netradiční posvícenský fotbal)
nejen autobus, ale i železniční trať. Obcí prochází také cyklotrasa Radvanice – Slatinský mlýn.
V roce 2012 byla nad dřevěným mostem dobrovolnickou prací a za finančního přispění obce
nově zrekonstruována zvonice Církve československé husitské.
V současné době žije v Suchovršicích přibližně 360 obyvatel. V obci je mateřská škola, která
získala certifikát „Společnost přátelská rodině“, veřejná knihovna s internetem, tělocvična,
tenisový kurt a hřiště. Mezi nejvýznamnější spolky v obci patří Sbor dobrovolných hasičů (založen v roce 1892), TJ Sokol, Klub důchodců, o.s. Prima rodiny a Mateřský klub. Obec Suchovršice v roce 2011 zvítězila ve své kategorii (obce do 500 obyvatel) v celostátní soutěži Obec
přátelská rodině.
Kontakt: Obec Suchovršice 122, 542 32, tel.: 499 781 569, e-mail: obec@suchovrsice.cz,
www.suchovrsice.cz

Kontakty
předseda
Zdeněk Špringr
e-mail: starosta@mestortyne.cz
tel.: 724 180 060, 499 888 140
sídlo SOJH:
Pod Městem 624, 542 32 Úpice
webmaster
www.jestrebihory.net
Jaroslav Jörka
e-mail: zpravodaj@jestrebihory.net
tel.: 603 727 994
Uzávěrka příštího Zpravodaje je 27. března 2015. Zpravodaj je distribuován zdarma
v počtu 7043 výtisků do domácností v území SOJH. Zpravodaj vychází jako příloha časopisu Společník pod evidenčním číslem MK
ČR 16507.
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