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Zpravodaj
Svazku obcí
Jestřebí
hory

Vážení příznivci
a návštěvníci regionu Jestřebích hor,
rok utekl velmi rychle a vám se opět dostává do
rukou oblíbený zpravodaj Svazku obcí Jestřebí hory. Velmi
potěšitelný je vzrůstající trend turistů a návštěvníků ať už v zimě, či
v létě, kteří navštíví náš region. Naší snahou je udržet tohoto potencionálního zákazníka u nás co nejdéle. K tomu slouží právě aktivity, památky, zajímavá
místa a pamětihodnosti jednotlivých obcí našeho regionu. S některými z nich se můžete
seznámit na stránkách tohoto zpravodaje. Vážení čtenáři, přeji vám, tak jako pokaždé, příjemně
strávené chvíle při četbě našeho zpravodaje. Pokud vás něco zaujme a vy navštívíte jakoukoliv obec
našeho svazku za poznáním, velmi nás to potěší.
Zdeněk Špringr, předseda Svazku obcí Jestřebí hory

MAS Království Jestřebí hory o.p.s. od roku 2016 zajišťuje administraci
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).
V rámci ní mohou žadatelé z regionu
MAS čerpat finanční prostředky na realizaci svých projektových záměrů
z operačních programů IROP (Integrovaný regionální operační program),
OPZ (Operační program Zaměstnanost)
a PRV (Program rozvoje venkova).
V letošním roce MAS vyhlásila v rámci OPZ výzvu „Prorodinná opatření
II.“, jejímž cílem bylo zvýšit možnost
zaměstnanosti rodičů dětí a dalších
pečujících osob, a to prostřednictvím
zvýšení dostupnosti služeb péče o děti.
Výzva byla ukončena 26. 5. 2019 a byla
do ní podána jedna projektová žádost.
Další výzvu v rámci OPZ, „Zaměstnanost II.“, vyhlásila MAS 28. 8. 2019
a ukončena bude 18. 10. 2019. Opatření
se zaměřuje na zlepšení postavení osob,
které jsou sociálně vyloučené, nebo sociálním vyloučením ohrožené, na trhu
práce a na zvýšení jejich možností
na získání dlouhodobého zaměstnání.
Ve výzvě je pro podporu projektových
žádostí k dispozici částka 8 661 805 Kč.
V rámci PRV byla v letošním roce
vyhlášena 2. výzva s celkovou alokací
9 000 000 Kč. O vyhlášené fiche „Podpora investic nebo rozvoj nezemědělských činností“, „Neproduktivní investice v lesích“, „Investice do lesnických
technologií a zpracování lesnických
produktů, jejich mobilizace a uvádění
na trh“ projevilo zájem celkem jedenáct žadatelů. K podpoře bylo vybráno
celkem devět žádostí, které nyní čekají
na další zpracování Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF).
Na letošní rok, případně začátek
roku 2020, připravuje MAS KJH vyhlášení dalších výzev. V rámci IROP se
bude jednat o opatření „Bezpečnost
a udržitelnost dopravy“, které bude
zaměřené na výstavbu a rekonstrukci

chodníků a cyklostezek. Dále opatření
„Infrastruktura vzdělávání“, které bude
podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení
kapacity zařízení péče o děti v předškolním věku a aktivity, které povedou
ke zvýšení kvality vzdělávání žáků v klíčových kompetencích na základních
školách.
V rámci PRV MAS plánuje vyhlásit
3. výzvu zaměřenou na podporu aktivit
„Vybrané kulturní památky“, „Mateřské
a základní školy“ a „Veřejná prostranství“.

MAS KJH zajišťuje administraci
SCLLD na území regionu MAS prostřednictvím projektu „Zlepšení řídících
a administrativních schopností MAS
Království - Jestřebí hory“, registrační č.
projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/00
02838,který je realizován díky finanční
podpoře z EU.
Podrobné informace k realizaci
SCLLD a vyhlašovaným výzvám naleznete na stránkách MAS: www.kjh.cz.

Královéhradecký kraj podpořil činnost
Svazku obcí Jestřebí hory 95 tisíci Kč
V letošním roce Královéhradecký kraj podpořil činnost Svazku obcí
Jestřebí hory částkou 95 000 Kč. Svazek obcí Jestřebí hory je zaměřen
především na podporu cestovního ruchu, ale obce ve svazku spolupracují i v jiných oblastech. Již druhým rokem funguje nový web jestrebihory.net jehož správu pro svazek zajišťuje MAS Království – Jestřebí
hory. MAS KJH také pořádá školení pro starosty, informuje starosty
o novinkách v legislativě, stará se o úřední desku a podobně. Dále svazek každoročně vyhlašuje dotace pro neziskové organizace z území
Jestřebích hor, stará se o udržování běžkařských tras v regionu. Tento
rok společně uskutečnili projekt „Dobijte se v Jestřebích horách“, který
je věnován elektrokolům.

Dotace pro neziskovky budou brzy vyhlášeny!
Na podzim se bude na výboru Svazku obcí Jestřebí hory projednávat grantová politika pro rok 2020. Následný předpokládaný sběr žádostí o dotaci pro neziskovky
je naplánovaný na přelom roku 2019/2020. Žádost se bude jako v předcházejících
letech odevzdávat jak v papírové, tak i v elektronické podobě. Každá organizace
může podat pouze jednu žádost. Aktuální informace najdete na stránkách www.
jestrebihory.net. Chcete-li konzultovat svůj projektový záměr či pomoci s vyplněním žádosti, případně máte jakýkoliv dotaz ohledně grantového programu, obraťte se na administrátory, kteří Vám rádi a zdarma pomohou: Lenka Procházková
730 164 404, Jan Balcar 777 851 871.

Dobíjecí stanice pro elektrokola v Jestřebích horách

S

vazek obcí Jestřebí hory na letošní turistickou sezonu zrealizoval
nový projekt v rámci cykloturistiky.
Ve všech členských obcích tohoto svazku jsou nainstalovány dobíjecí panely
na elektrokola. K tomu byla vydána cyk-

DOBIJTE SE

našim turistům nabídnout,” doplňuje
starosta Malých Svatoňovic Vladimír
Provazník.
Cyklomapy seženete v informačních
centrech Malé Svatoňovice a Rtyně
v Podkrkonoší, dále na obecních úřadech svazkových obcí a atraktivních
místech našeho regionu.

V JESTŘEBÍCH HORÁCH

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.
spolupracuje se školami na Trutnovsku

DOBÍJECÍ STANICE
PRO ELEKTROKOLA

ČǋŒŕūŞîƎîȟČǋŒŕūǄǌŕĚƥǋȟūċĎĚƑƙƥǄĚŠŁ
www.jestrebihor y.net

lomapa s přiléhavým názvem “Dobijte
se v Jestřebích horách”. V této mapě
naleznete seznam všech dobíjecích
míst, tipy na cyklovýlety, možnosti občerstvení a zajímavosti na jednotlivých
trasách. „Tímto projektem určitě zlepšíme další standard námi poskytovaných
služeb v rámci rozvoje cestovního ruchu
v našem regionu Jestřebích hor a celého
Kladského pomezí.
V současné době je na vzestupu trend
rozvoje cykloturistiky na elektrokolech. Věřím, že návštěvníci tuto službu
ocení,” podotkl předseda Svazku obcí
Jestřebí hory Zdeněk Špringr. „Dobíjecí
panely jsou umístěny na veřejných prostranstvích a jejich využití je bezplatné.
Je to takový malý bonus, který můžeme

O tom, jak pomoci ředitelům, učitelům, žákům, rodičům, zřizovatelům nebo organizacím, které se zabývají neformálním vzděláváním, jsou projekty Místní akční plán Trutnovsko I a II. Již od roku 2015 realizuje MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. dva na sebe
navazující projekty v území obce s rozšířenou působností Trutnov a také v obci Čermná.
Prostřednictvím projektu se již podařilo nastartovat spolupráci mezi jednotlivými aktéry
ovlivňujícími vzdělávání a cílem je zlepšit atmosféru ve školství.
V projektu MAP Trutnovsko II (registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/
0009402) pracují pracovní skupiny, jejichž cílem je zasíťovat učitele v rámci oborů a připravit společné aktivity, které by zvýšily kvalitu vzdělávání a práci ve školství. Aktivní ředitelé, učitelé a odborná veřejnost se scházejí v 6 skupinách, do kterých je možné
se průběžně zapojovat.
Na webových stránkách
http://www.kjh.cz/plany.
php je kompletní přehled
činností zapojených aktérů.
Pedagogové se do roku
2022 mohou těšit na realizaci prvních společných
nápadů, jako jsou např.
semináře, sdílení zkušeností, výukové materiály,
workshopy i informační servis. Součástí projektu je plánování vize a budoucnosti jednotlivých škol, odpovědět si na otázku, jak zkvalitnit výuku a připravit si náměty a projekty
pro rekonstrukci škol, učeben a jejich vybavení.
V rámci území Svazku obcí Jestřebí hory se do projektu aktivně zapojily základní školy
a mateřské školky z Batňovic, Havlovic, Chvalče, Jívky, Libňatova, Radvanic, Rtyně v Podkrkonoší, Suchovršic a Velkých i Malých Svatoňovic. Pedagogové, ředitelé a zřizovatelé
z těchto institucí jsou zapojení do pracovních skupin nebo do Řídicího výboru projektu.
„Díky navazujícímu projektu MAP Trutnovsko II můžeme aktivity týkající se vzdělávání v regionu ještě více rozšířit. V první etapě jsme například vytipovali společně se
zapojenými subjekty nejpalčivější problémy a překážky, na které vzdělávání v regionu
naráží. Ty se budeme snažit řešit, nebo alespoň udělat v řešení první kroky. V září už jsme
pořádali první akci,“ řekl Jan Balcar z MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

Ing. Kateřina Valdová, MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., www.kjh.cz

Sprejer rozsvítil starou betonovou zeď

Kulturní zima
v Libňatově
Obec Libňatov zve do kulturního domu

Pátek 25. října od 19 hodin
Divadlo S.N.Ú. Svoboda – Sjezd
Sobota 16. listopadu od 20 hodin
Divadelní klub Havlovice – Dvě minuty

P

říjemné prostředí plné přírody, probarvených zákoutí, ale
i upraveného veřejného prostranství,
v němž v Jestřebích horách žijeme,
přispívá k tomu, abychom se ve svých
domovinách cítili opravdu jako doma.
Je příjemné pozorovat, jak lidé vnímají
upravené chodníčky, stejně jako každé
změny zeleně. Všechny úpravy přináší
pozitivní i negativní reakce, z čehož je
poznat, že lidem záleží na prostředí,
v němž žijí. Citlivá kombinace zástavby
a živého prostředí je podstatným znakem našich obcí, které v podstatě shodně tvoří vstupní bránu do nejvyšších
českých hor.
V Libňatově jsme v červnu vymysleli,
jak se zbavit staré prošedivělé betonové zdi v centru obce. Zároveň jsme ji
ale museli ponechat, aby dál sloužila
svému účelu. Křižovatka ve vesnici byla
dlouho pouze jedním z nudných míst při
cestách obcí. Před prázdninami jsme ale
s radostí vídali zvídavé cyklistické pelotony, které se přijížděly podívat na umění Pavla Mifka. Nápad použít spreje na
probarvení zdi a její oživení se ukázal
jako skvělý. Mladý umělec z Trutnova
použil na svou tvorbu latexový nátěr
a spreje, a ztvárnil na zdi fragmenty,
které jsou spojené s fungováním libňatovských spolků. Právě dlouholeté
dobrovolnické úsilí jejich členů při organizování společenského života je jedním
z charakteristických rysů naší vesnice,
a proto jsem rád, že se nápad na vyobrazení připomínek na jejich činnost setkal

s kladným ohlasem. Nová zeď parádně
doplňuje nový park, který ke křižovatce
přiléhá. V něm od letošního roku roste
1500 rostlin, keřů a stromků. Tak se přijeďte podívat i Vy.
Přeji příjemně strávené podzimní měsíce.
Jaroslav Pich, starosta Libňatov

Pátek 6. prosince od 19 hodin
Tomáš Plecháč – Gruzie
Pátek 10. ledna od 19 hodin
Petr Školník – Ekvádor a Galapágy
Sobota 8. února
Odpoledne: Klub loutkářů Úpice
Večer: Filmový večer

Nejen turistickým cílem
jsou Malé Svatoňovice
V letošní turistické sezoně bylo v Malých Svatoňovicích opravdu hodně živo. Malé
Svatoňovice jsou stále více navštěvovaným místem, ať už jako výchozí bod na Jestřebí hory nebo jako vyhledávané poutní místo s Mariánským sadem.
Zvýšený zájem je také o místní Muzeum bratří Čapků, které zaznamenalo nárůst
v cílové skupině rodin s dětmi. Během prázdninových měsíců jsme v muzeu umístili
interaktivní prvky, které ozvláštnily stálé expozice. Z Muzea Pod Čepicí v Hronově
jsme měli zapůjčené roboty, které
návštěvníci mohli pomocí animace
Kinoptik rozpohybovat. Vyzkoušet
mohli také ještěrkové mimikry – obrázky ještěrek, které musely správně
splynout s prostředím. Připravené
byly i textové okoklamy – vybrané
části pohádek bratří Čapků jsme přepsali tak, aby stále dávaly smysl, ale při tom jsme šálili oči (KRAEL ČEAPK – DÁEŠKŇA
ČLII ŽVIOT ŠĚTĚNTE). Nejednoho čtenáře jsme tím potrápili... Tímto vším jsme se snažili zábavnou formou přiblížit literaturu i mladším čtenářům.
S dílem Josefa Čapka se návštěvníci setkají také v přilehlém parku. Pro nejmenší
návštěvníky jsou zde připraveny interaktivní tabule s motivy z knihy Povídání o pejskovi a kočičce. Děti můžou zašít pejskovi kalhoty, zkusit prstové bludiště se správnými ingrediencemi do dortu nebo si zahrát pexeso.
Malé Svatoňovice jsou „malé” pouze svým názvem, protože z hlediska turisticky
zajímavých míst mají co nabídnout. Mariánský sad s kapličkami, kde si můžete projít
křížovou cestu. Pokračováním z Mariánského sadu po cestě vzhůru si vyšlápnete na
rozhlednu Žaltman, kde se rozhlédnete do kraje Kladského pomezí. Při cestě zpět si
v naší obci ještě prohlédnete dědičnou štolu Kateřina, zajímavou expozici důlních
strojů a Muzeum vojenské historie.

Poznání, umění, historie, rozjímání,
relax, zábava, turistika, cyklistika, příroda Jestřebích hor – to všechno jsou Malé
Svatoňovice.
Vladimíra Odrobiňáková,
obec Malé Svatoňovice

Odstranění původní
rozhledny Žaltman
V sobotu 5. října 2019 se konal symbolický poslední výšlap na rozhlednu
Žaltman. Rozhledna, která byla postavena v letech 1966–1967 svépomocí
členy tehdejšího TJ Baník Malé Svatoňovice a veřejnosti zpřístupněna od
24. září 1967, byla pro svou nedostatečnou výšku odstraněna a místo ní bude
postavena nová rozhledna. Samotné
odstranění původní rozhledny Žaltman
proběhlo ve dnech 10. až 13. října 2019.
Obec Malé Svatoňovice již v roce 2017
vypsala veřejnou sbírku, která stále trvá
a je možné na samostatný transparentní účet přispět. Odkaz a více informací
naleznete na webových stránkách obce
www.malesvatonovice.cz.
Cílem tohoto projektu je zatraktivnit
místo vrcholu Žaltman a znovu poskytnout všem návštěvníkům nádherné
výhledy do krajiny.
V. Odrobiňáková,
obec Malé Svatoňovice

Filmové léto v Jestřebích horách

V

elký úspěch v letošním roce slavil projekt Filmové léto. Díky spolupráci mezi
obcemi Malé Svatoňovice, Velké Svatoňovice a Batňovice mohli místní i přespolní diváci během léta zhlédnout šest filmů. V rámci tohoto programu byla letní
kina opravdu na dosah všem. Termíny se nepřekrývaly, což bylo hlavní myšlenkou,
a každá obec si vybrala jeden z aktuálních filmových hitů. Počasí přálo a návštěvnost
potvrdila, že zájem o letní kina stále trvá.
„Komediální drama Teroristka přilákalo na fotbalové hřiště k nám do Velkých Svatoňovic 350 diváků. Domácí bramboráky, popcorn, hot dogy i chlazené pivo šly na odbyt,
počasí nám přálo, mnoho diváků se zúčastnilo i následné after party. Slova jedné z po-

stav tohoto filmu: „Kriminalita jenom vypadá jednoduše, paní učitelko, ale pak se dycky
něco pos...“ se probírala do pozdních nočních hodin,“ poznamenal místostarosta obce
Velké Svatoňovice Libor Kneifel a dodal: „přírodní amfiteátr na Markoušovické návsi zažil také jedinečnou akci, pro kterou byl místními občany budován. Film Cesta do pravěku
přilákal všechny věkové kategorie a digitálně vyčištěná verze dala tomuto filmu zcela
nový rozměr. Děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc při organizaci a návštěvníkům
za příspěvek v podobě dobrovolného vstupného“.
Starosta Petr Horák z obce Batňovice spolupráci komentoval takto: „Projekt Filmové léto se z mého pohledu velice povedl, obě promítání v naší obci navštívilo nečekaně velké množství návštěvníků. Koncem července na Kvíčalu dorazilo více než 200 diváků
a srpnové promítání v Batňovicích navštívilo odhadem více než 400 filmových nadšenců
nejen z Batňovic, ale i z okolních obcí. Zásluhu na tom má samozřejmě i krásné letní
počasí. Děkujeme paní Odrobiňákové za spolupráci a přípravu celé akce“.
„Je vidět, že dohoda tří sousedních obcí se osvědčila a těšíme se na další letní sezonu
a třeba i na další nové kooperační projekty,“ uzavřel starosta Vladimír Provazník z obce
Malé Svatoňovice.
Za sousedské obce V. Odrobiňáková, obec Malé Svatoňovice

Před několika lety se do MAS KJH
o. p. s., dostaly v elektronické podobě
kresby uhlem. Na kresbách jsou znázorněny historické budovy a místa, které snad
každý člověk (i méně znalý regionu) rozpozná a určí, v jaké obci se nachází. Jsou
to povedené kresby a my bychom velmi
rádi našli autora. Datum vzniku je pravděpodobně kolem roku 2000. Pokud tedy
kresby poznáváte a víte, kdo je autorem,
neváhejte nás kontaktovat na prochazkova@kjh.cz nebo 730 164 404.
A teď takový kvíz pro Vás – poznáte
i vy, z jakých obcí jsou tyto kresby? Nápovědu najdete pod obrázkem, ale zkuste to
nejdřív bez ní.

Chvaleč

teriál. Na pochozí zahrádce na střeše vozidla je potom umístěn čtyřdílný záchranný žebřík, savice a trhací hák. Nechybí samozřejmě povinná výbava technického vozidla, jako
přenosné svítilny, vyprošťovací nástroje, ruční hasicí přístroje, zdravotnický vak a pevná
nosítka. Vozidlo je osazeno motorem 2,5 TDCi o výkonu 120 kW, pohon kol je stálý 4x4 a je
možno elektronicky zařadit uzávěrku mezinápravového diferenciálu. Celé vozidlo je vybaveno venkovním LED osvětlením, majáky a zábleskovými světly dle platných předpisů.
Tento hasičský speciál byl pořízen za celkovou částku 1.845.250 Kč včetně DPH. Dotace Ministerstva pro místní rozvoj prostřednictvím programu IROP činila 1.137.445 Kč
a zbylou část financovala obec Batňovice ze svého rozpočtu. Vozidlo jako takové dodala
firma Mercedes Benz Milan Král, České Budějovice a hasičskou přestavbu provedla firma
STS Prachatice, která vyhrála se zmíněnou celkovou částkou výběrové řízení vypsané
v letošním únoru.
Vůz jsme převzali 21. 8. 2019 společně se starostou obce Batňovice – Petrem Horákem
– v Českých Budějovicích a následné oficiální předání jednotce SDH Batňovice proběhlo
v sobotu 7. 9. 2019 od 15 hodin před místní hasičskou zbrojnicí. Zúčastnili se zástupci
okolních jednotek, zastupitelstvo obce Batňovice a místní občané. Velitel jednotky
Tomáš Peterka a starosta obce Petr Horák pronesli krátkou řeč a potom bylo vozidlo
slavnostně šampaňským pokřtěno jménem Láďa, po předchozím veliteli Ladislavu Peterkovi. Pro všechny přítomné bylo zdarma připraveno malé občerstvení v podobě guláše
s chlebem, točeného piva, nealko nápojů a kávy. Všichni si vozidlo se zájmem prohlíželi
a především přítomné děti dostatečně vyzkoušely zvukové a světelné signály.
Věříme, že tento hasičský speciál bude velkým přínosem nejen pro občany naší, ale
i okolních obcí a přispěje k záchraně životů, zdraví a majetku. JSDH Batňovice děkuje
poskytovateli dotace a Obecnímu úřadu Batňovice za finanční prostředky na nákup „našeho Ládi“.
Tomáš Peterka, velitel JSDH Batňovice

Pomozte nám najít
autora kreseb!

Havlovice

A

no, je to tak, konečně po 132 letech od svého vzniku se SDH Batňovice – výjezdová jednotka – dočkala historicky prvního nového hasičského speciálu!
Jedná se o Mercedes Benz Sprinter 516 S 4x4, DA-L1T, který plně nahradil 40 let starou
Avii A30. Tento speciál má celkovou hmotnost 4,6 tuny a díky tomu může uvézt veškeré
vybavení, jako zmíněná Avia. Je tedy celkem devítimístný, kdy je zadních šest sedadel
umístěno po třech proti sobě a v zadní části vozu je na výsuvném platu umístěna naše
stará, ale spolehlivá PS12 a elektrocentrála 2kW. V dalších prostorách jsou umístěny hadice B a C, proudnice, rozdělovač, sací koš a nezbytné ženijní a útočné vybavení, jako
lopaty, krumpáče, sekery, motorová i ruční pila včetně příslušenství a další drobný ma-

Batňovice

Hasiči z Batňovic se dočkali

Olympiáda pro starší a dříve narozené 2019

My

v MAS Království – Jestřebí
hory, o. p. s. a všichni příznivci
zdravého pohybu seniorů již dávno moc
dobře víme, že první zářijový čtvrtek patří
olympiádě; konkrétněji - Olympiádě pro
starší a dříve narozené. A tak tedy ve čtvrtek 5. září 2019 se poněkud trochu nezvykle už v dopoledních hodinách začínal plnit
Všesportovní areál v Havlovicích účastníky olympiády z našeho regionu i přes to,
že začátek byl jako vždy domluven na jednu hodinu odpolední. Inu, je tedy vidět,
že tato akce se těší opravdu velké oblibě
a senioři se raději dostaví o chvilku dříve. Olympiáda se mohla uskutečnit díky
poskytnutí finanční podpory Královéhradeckého kraje a díky pomoci studentů
z Městského gymnázia a SOŠ Úpice, žáků
MŠ a ZŠ Havlovice a sokolů z Havlovic. Záštitu olympiádě opět poskytl Aleš Cabicar,
náměstek hejtmana a radní pro zdravotnictví Královéhradeckého kraje.
A aby se senioři netrápili s dopravou
do Havlovic, když jsou ze vzdálenějších
obcí, vždy jsou jim k dispozici čtyři svozové
autobusy, které je v určený čas vyzvednou
z jejich obce a dopraví do Všesportovního
areálu v Havlovicích a po ukončení akce
zase dovezou zpět. Vzhledem k letošnímu
obrovskému množství předem přihlášených soutěžících bylo třeba zajistit ještě
jeden autobus navíc a různě překombinovat již mnoho let stejné a zajeté trasy.
A aby nedošlo k nějakému omylu, každý
autobus měl svoji danou barvu, kterou si
senior hlídal a nemusel řešit, zda do tohoto autobusu nastupovat, či čekat na jiný.
Akce byla zahájena nástupem, kde se
všech 385 soutěžících seřadilo na hřišti
podle jednotlivých obcí. Poté všechny
přivítali a popřáli všem dobré výsledky
a skvělou zábavu za pořadatelské organizace - Jan Balcar, ředitel MAS Království
– Jestřebí hory, o.p.s., a Miloslav Tohola,
TJ Sokol Havlovice. Po nich dostali slovo
všichni přítomní starostové, kteří přijeli
podpořit seniory ze svých obcí. A že jich
letos nebylo málo – Petr Hrubý, starosta
obce Vítězná a předseda Společenství obcí
Podkrkonoší; Zdeněk Špringr, starosta

města Rtyně v Podkrkonoší a předseda
Svazku obcí Jestřebí hory; Pavel Dvořáček,
starosta obce Havlovice; Petr Hron, starosta města Úpice, Jaroslav Pich, starosta
obce Libňatov; Josef Červený, starosta
města Pilníkov, Martin Petr, starosta
obce Vlčice, Vladimír Lukeš, starosta obce
Chotěvice. Později dorazili i Petr Horák,
starosta obce Batňovice, Viktor Marek,
starosta obce Velké Svatoňovice a Eva
Rezková, starostka obce Kocbeře. A tak
jako každý rok – zazněla státní hymna
v podání Evy Matouškové, ředitelky ZUŠ
A. M. Buxton Úpice. Po oficiálním přivítání
a zahájení akce účastníci zhlédli vystoupení a mohlo se jít sportovat.
Je zvykem, že byl pro soutěžící připraven hod paličkou nebo válečkem,
hod tenisákem, skok do písku a minigolf.
„Vzhledem k vzrůstajícímu počtu předem
přihlášených seniorů jsme navýšili i počet
stanovišť dílčích soutěží. Třeba na minigolfu jsme minulý rok měli připravené tři
dráhy, z nichž si soutěžící vybrali jednu.
Letos jich bylo pět, aby se příliš nečekalo
na stanovištích a senioři si radši víc zasportovali a popovídali,“ dodal Jan Balcar.
Pro soutěžící byl připraven i doprovodný program v podobě úpických hvězdářů,
kteří tak jako vždy s velkou chutí díky
svým zařízením ukazovali a vysvětlovali,
co je nyní vidět na obloze. Dále si také
účastníci mohli prohlédnout a osahat nové předváděcí auto značky Dacia. Ovšem
nejvíce všechny zaujala úpická firma
Apache Bicycles, která přijela s velkým
množstvím různých elektrokol a senioři si
s nadšením zkoušeli, co vlastně to elektrokolo umí.
Když všichni dosoutěžili, předvedli své
vystoupení rtyňští a úpičtí sokolové a šlo
se na bohatou tombolu. Závěrečného
slova se ujal Aleš Cabicar, který popřál
všem zúčastněným mnoho zdraví a elánu
do dalších let s přáním, aby se zde v Havlovicích na olympiádě všichni ještě společně
mnohokrát sešli.
Lenka Procházková
MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.
www.kjh.cz

Svazek obcí
Jestřebí hory

Drobné církevní a kulturní památky
ve Rtyni v Podkrkonoší

tvoří těchto 11 obcí a jejich představitelé.
Někteří jsou ve funkci necelý rok, jiní pečují o rozvoj regionu již spoustu let:
Obec Batňovice
starosta Petr Horák
www.batnovice.cz

ůzná boží muka, kříže, sochy, kapličky nebo
zvoničky rozseté po okolí dotvářejí náš
domov i ráz krajiny. Ukrývají v sobě kus historie,
vzpomínku na nějakou významnou událost nebo
jsou vyjádřením zbožnosti či národní hrdosti.
Své putování po těchto drobných připomínkách
minulosti můžete začít nad Rtyní u Rychetské
kapličky, od které je krásný pohled na rtyňsko-svatoňovickou kotlinu lemovanou Jestřebími horami
a v pozadí hradbou Krkonoš. Uvnitř kapličky kolem
kříže je nadpis „Ježíši z výšiny chraň nás ve Rtyni!“.
Autorem mříže je rtyňský rodák, akademický sochař a medailér Antonín Kulda. Vedle kapličky je
kamenný pomníček s vytesaným textem „Čechy
krásné, Čechy mé, duše má se touhou pne, kde ty
vaše hory jsou zasnoubeny s oblohou“. Autorem tohoto pomníčku z roku 1955 je další rtyňský rodák, Antonín Melichar.
Při cestě do středu města se zastavte u hřbitova. Před hlavním vstupem jsou dvě sochy. Jedná
se o repliku barokní sochy krále Davida (originál sochy z dílny Matyáše B. Brauna je umístěn v lapidáriu Městského muzea v Jaroměři-Josefově), a sochu sv. Jana Nepomuckého. Podle farní kroniky
byla socha sv. Jana Nepomuckého pořízena v roce 1904 z milodarů a vyrobil ji náchodský sochař
J. Čeřovský. Pokud z hřbitova budete sestupovat po hřbitovních schodech, narazíte na krucifix s reliéfní plastikou Panny Marie Bolestné z roku 1797 od neznámého autora.
Vaše kroky mohou nyní směřovat k hasičské zbrojnici. Zde se nachází pomník, který je tvořen mohutným pískovcovým kvádrem s velkým státním prvorepublikovým znakem a zdobným
nápisem „Pravda vítězí“ zasazeným mezi araukarity. Pomník byl vytvořen lidovým umělcem
Antonínem Melicharem u příležitosti 25. výročí založení sboru dobrovolných hasičů. Slavnostně
byl odhalen 13. 6. 1954. Od stejného autora
stojí na náměstí pomníček na památku 9. 5.
1945. Další památník najdeme v Hornické ulici. Jedná se o Sokolský pomník obětem 1. a 2.
světové války, který byl v roce 1940 z obav před
Kontakty
násilným rozbořením rozebrán a na konci války
předseda
v květnu 1945 znovu postaven.
Zdeněk Špringr
Výčet drobných památek není úplný, mohl
e-mail: starosta@mestortyne.cz
by pokračovat například železným křížem
tel.: 724 180 060, 499 888 140
na kamenném podstavci na horní Rtyni, křížem
u čerpací stanice RoBiN OIL, pískovcovým křísídlo SOJH:
žem u pily JIRVEN apod.
Hronovská 431, 542 33 Rtyně v P.
Ve Rtyni v Podkrkonoší postupně dochází
k restaurování, obnově a opravám těchto drobných památek. Mnohdy procházíme kolem
webmaster
nich a jejich význam ani hodnotu si neuvědowww.jestrebihory.net
mujeme, což je škoda. Zkusme to jinak: chodit
Lenka Procházková
s očima otevřenýma a odkazy našich předků
více vnímat.
e-mail: redakce@kjh.cz
Iva Nocarová
tel.: 730 164 404
Městský úřad Rtyně v Podkrkonoší

Obec Havlovice
starosta Pavel Dvořáček
www.havlovice.cz
Obec Chvaleč
starosta Tomáš Prouza
www.chvalec.cz
Obec Jívka
starosta Jiří Gangur
www.jivka.cz
Obec Libňatov
starosta Jaroslav Pich
www.libnatov.cz
Obec Malé Svatoňovice
starosta Vladimír Provazník
www.malesvatonovice.cz
Obec Maršov u Úpice
starostka Jitka Vítková
www.obecmarsov.cz
Obec Radvanice
starosta Tomáš Němec
www.radvanice.cz
Město Rtyně v Podkrkonoší
starosta Zdeněk Špringr
www.rtyne.cz
Obec Suchovršice
starostka Lenka Hozová
www.suchovrsice.cz
Obec Velké Svatoňovice
starosta Viktor Marek
www.velkesvatonovice.cz
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