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Vážení sousedé,

rád bych Vás jménem starostů všech obcí Společenství obcí Podkrkonoší pozdravil v prvním čísle elektronického Zpravodaje 

regionu. 

Sledujete-li činnost v našich členských obcích, jistě jste zaznamenali, že nabídka různých akcí pro Vás, občany, je velmi 

pestrá a bohatá. A co víc – stále se rozšiřuje. V tomto čísle si tak můžete přečíst o prvním plánovaném bleším trhu v Pilníko-

vě, první obecní zabíjačce ve Vítězné či prvním meziobecním utkání Vlčice – Pilníkov. 

I v letošním roce máme v plánu pro Vás připravit akce, na nichž se budete moci potkat se svými sousedy z okolních obcí, 

poměřit síly a přátelsky posedět. Dění v regionu podporujeme také finančně prostřednictvím grantů pro neziskové organi-

zace – přehled podpořených akcí najdete v přehledu dále. 

Roční perioda tištěného zpravodaje se v tomto případě jeví jako příliš dlouhá, a proto jsme tentokrát přistoupili k elektro-

nické verzi, která snad přispěje k lepší informovanosti a možná i návštěvnosti akcí.

Spolu s ostatními starosty se těším na setkání s Vámi.

Petr Hrubý, starosta obce Vítězná, předseda Společenství obcí Podkrkonoší,

místopředseda správní rady MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.



DRUHÉ PROJEKTOVÉ SETKÁNÍ STAROSTŮ
PROBĚHLO V CHOTĚVICÍCH
Ve čtvrtek 15. prosince se v kulturním domě v Chotěvicích konalo již druhé setkání 

starostů v  rámci projektu Center společných služeb, jehož nositelem je Svaz měst 

a obcí ČR. To bylo spojeno s jednáním valné hromady Společenství obcí Podkrkonoší. 

Kromě starostů a místostarostů se jednání zúčastnili i další zaměstnanci členských 

obcí – účetní a administrativní pracovnice. 

Hostem setkání byla regionální koordinátorka Ivana Červinková, která hned 

v úvodu pronesla několik motivačních slov a seznámila přítomné s vývojem a novin-

kami projektu. Netradičním prvkem 

jednání byl brainstorming účastníků, 

kteří se ve  skupinkách zamýšleli nad 

aktivitami Centra společných služeb.

Obec Chotěvice a  její základní škola v čele s panem ředitelem Šubertem se po-

staraly také o  doprovodný kulturní program. Hudební, taneční i  pěvecká vystou-

pení žáků se tak postarala o  předěl mezi oběma jednáními a  přispěla k  dotvoření 

příjemné předvánoční atmosféry. Členové místní neziskové organizace pak pro pří-

tomné připravili drobné dárečky. Výborný catering zajistila firma GAST-PRO Trutnov 

a o profesionální obsluhu se postarali studenti ze Střední školy gastronomie a služeb 

z Nové Paky. 

Po oficiálním programu následovala neformální část, během níž si přítomní mohli 

přátelsky popovídat, ale také vyměnit zkušenosti z chodu obcí.

Přehled o všech akcích, které se konají 

na území Společenství obcí Podrkonoší 

najdete také na webových stránkách 

SOP, konkrétně pod tímto odkazem: 

http://podkrkonosi.info/akce.

AKCE PODPOŘENÉ SOP 
V ROCE 2017
duben/květen 2017 Vítězná

Den plný sportu (termín bude upřes-

něn v závislosti na počasí)

13. 5. 2017 Hajnice

O putovní pohár starosty obce

– soutěž družstev mladých hasičů

14. 5. 2017 Kohoutov

Rozpravy o člověku a krajině – téma 

Reflexe

16. – 18. 6. 2017 Pilníkov

Mezinárodní fotbalový turnaj

mládeže Pilníkov 2017

1. 7. 2017 Chotěvice

SOP CUP v malé kopané 2017

1. 7. 2017 Pilníkov

Krkonošsko – Jizerské rockování

19. 8. 2017 Pilníkov

soutěž v požárním útoku

O štít města Pilníkov

26. 8. 2017 Pilníkov

Pilníkovský písničkář
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BLEŠÁK V DUBNU
Bleší trh, lidově blešák či burza, je 

v  původním slova smyslu trh, kde jsou 

nabízeny použité předměty a  věci sou-

kromými osobami bez nutnosti obchod-

ní koncese. Při prodeji není třeba vést 

účetnictví ani z  jednorázového prodeje 

platit daně. Výraz bleší trh pochází ze 

středověku, kdy panovník nebo šlechtic 

přenechal darem oblečení svým podda-

ným. Ti s  ním mohli dále obchodovat 

a  tím dostala i  leckterá blecha novou 

oběť.

Nejznámější bleší trhy se odehrávají 

v  mnoha evropských i  jiných městech. 

Největší jsou v  Paříži, Londýně, Miláně 

a  Berlíně. Ve  Spojených státech jsou 

známé bleší trhy v New Yorku nebo Wa-

shingtonu DC. Největší bleší trh v České 

republice se koná o  víkendech v  Praze. 

A nyní bude mít i Pilníkov svůj bleší trh. 

Redakční rada Pilníkovského zpravodaje 

se rozhodla zorganizovat první ročník 

blešího trhu v Pilníkově.

Bleší trh je příležitost: pro občany 

města prodat své použité, ale fungující 

věci, pro sběratele ulovit do  své sbírky 

nové přírůstky nebo naopak některé 

prodat, a  hlavně je to příležitost pro 

obyvatele strávit příjemný čas, zkusit si 

zasmlouvat, najít přesně to, co tak dlou-

ho hledali, divit se nad tím, co všechno 

existuje a dá se prodat, nebo si jen tak 

popovídat se svými spoluobčany.

INFORMAČNÍ SERVIS
ZE SPOLEČENSTVÍ OBCÍ PODKRKONOŠÍ
Vážení čtenáři, všichni víme, že doba je rychlá, a kdo není na internetu, jako by 

nebyl. Zvažujeme proto zavedení pravidelných newsletterů do regionu či vy-

tvoření facebookového profilu Společenství obcí Podkrkonoší za účelem sdílení 

informací, pozvánek apod. Stálým informačním kanálem pak zůstávají webové 

stránky SOP www.podkrkonosi.info.

Dejte nám, prosím, vědět, jakým způsobem byste chtěli být informováni 

o dění v regionu. Své názory, nápady a připomínky pište na jansova@kjh.cz. 

Děkujeme!

CENTRUM SPOLEČNÝCH 
SLUŽEB (CSS)
PŘI SPOLEČENSTVÍ OBCÍ 
PODKRKONOŠÍ
Centrum společných služeb poskytuje 

veřejnosti a  neziskovým a  příspěvko-

vým organizacím v regionu poradenství 

v  následujících oblastech: metodická 

pomoc pro zpracování grantů SOP 

a KHK, ekoporadenská činnost, odborné 

poradenství v oblasti péče o domácí zví-

řata, kotlíkové dotace, odpadové hos-

podářství, pomoc při formulaci projek-

tových záměrů, např. v oblasti školství.

Kancelář CSS je umístěna v  kanceláři 

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.:

Regnerova 143

542 32 Úpice

www.podkrkonosi.info 

Kontakty:
Jan Balcar 
balcar@kjh.cz, 777 851 871

Radka Jansová
jansova@kjh.cz, 731 543 676

Nikola Tylšová
administrativa@vitezna.cz, 499 395 263

První ročník se bude konat 29. dubna 

2017 v  prostorách kryté haly v  Pilníko-

vě. Všichni jsou vítáni, i  děti si mohou 

s  pomocí svých rodičů vyzkoušet svůj 

první prodej za podmínek ze strany po-

řadatele.

Samozřejmě se jedná o  obchod, ale 

především jde o  dobrou náladu. Bleší 

trh žije ze zapomenutých a plných skle-

pů a půd, které jsme se rozhodli koneč-

ně uklidit. Bleší trh má rád komory babi-

ček, dětské pokoje odrostlých dětí nebo 

úložné prostory pod postelí rodičů.

Všechny ty věci opředené vzpomín-

kami mohou znovu probudit fantazii, 

rozdat radost nebo jen čistě fungovat.

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE HLAVNÍ SILNICE
V CHOTĚVICÍCH ZAČNE JIŽ NA JAŘE
Pravděpodobně v  průběhu dubna nebo května by měla začít velká investiční akce 

v Chotěvicích. Dopravní tepnu obce, silnici č. I/16, čeká kompletní rekonstrukce. Pokud 

nenastanou nějaké komplikace, ukončena by měla být na podzim.

Rekonstrukce se bude týkat části silnice od odbočky na Čermnou a končit v  pro-

storu křižovatky, kde se napojuje silnice č. II/325 na Hostinné. V tomto úseku dojde 

k  výměně asfaltových povrchů a místy i podloží. Opraveny budou rovněž všechny 

mostky a propustky, budou přeloženy stávající chodníky a obnoveny příkopy. Dále 

dojde k napojení všech místních a účelových komunikací včetně jednotlivých sjezdů 

k nemovitostem a výměně svodidel. Odstraněny budou všechny stromy lemující silni-

ci. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic.

Souběžně s rekonstrukcí silnice bude probíhat výstavba nového chodníku od výjez-

du k základní škola až po odbočku na Čermnou. Investorem této akce je obec Chotěvice.

Doprava v opravovaném úseku bude řízena kyvadlově semaforem nebo dopravní 

obsluhou. Prosíme o trpělivost při průjezdu obcí v době rekonstrukce.



VÝSLEDKY DOTACÍ
Žadatel Název projektu Obec Rozpočet akce

(v Kč)
požadovaná
částka 2017

navrhovaná
částka

1 Kaluže, o.s. Krkonošsko-jizerské rockování Pilníkov 13.000 9.000 6.000

2 Nobilis Vitae, z. ú. Pilníkovský písničkář Pilníkov 46.000 9.200 6.100

3 TJ Sokol Chotěvice
SOP CUP v malé kopané

Chotěvice 2017
Chotěvice 30.000 10.000 6.700

4 SDH Hajnice O putovní pohár starosty obce Hajnice 7.500 4.800 3.200

5 TJ Jiskra Kocbeře
Slavnostní Valná hromada

TJ Jiskra Kocbeře
Kocbeře 10.000 7.000 4.600

6 Sokol Vítězná, z.s. Den plný sportu Vítězná 15.000 10.000 6.700

7 SDH Pilníkov
Soutěž v požárním útoku

O štít města Pilníkov
Pilníkov 10.000 5.000 3.300

8 OSKA z. s. Rozpravy o člověku a krajině Kohoutov 18.200 10.000 6.700

9 TJ Spartak Pilníkov
Mezinárodní fotbalový turnaj 

mládeže Pilníkov 2017
Pilníkov 40.000 10.000 6.700

DOTAČNÍ PROGRAM PRO NEZISKOVKY ZNÁ VÝSLEDKY!
Společenství obcí Podkrkonoší se – již potřetí – rozhodlo podpořit neziskové organizace na svém území. Na podzim 2016 byl 

proto vyhlášen dotační program, v  jehož rámci bylo rozděleno 50 tisíc z rozpočtu Společenství. Ty byly určeny na různé akce, 

které region oživují a obohacují. Výsledky byly schváleny na poslední Valné hromadě Společenství obcí Podkrkonoší, která se 

konala 15. prosince v Chotěvicích. V letošním roce se sešlo devět žádostí s celkovým finančním požadavkem ve výši 75 tisíc korun. 

Podpořeni byli všichni žadatelé, a proto se můžeme těšit na mnoho zajímavých akcí. Kulturní život v regionu podpoří například 

Pilníkovský písničkář či Krkonošsko-jizerské rockování, těšit se můžeme i na hasičské a sportovní soutěže.

STAROSTOVÉ OBCÍ Z REGIONU
ODHLASOVALI TVORBU NOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK
Již několik let fungují jako společný informační kanál Společenství obcí Podkr-

konoší webové stránky na  adrese www.podkrkonosi.info. Jak však pravidelní 

návštěvníci webu vědí, nejsou tyto stránky již příliš čtivé a ani graficky neodpo-

vídají požadavkům dnešní doby.

Starostové členských obcí proto na svém posledním jednání, které se uskuteč-

nilo 17. března na Obecním úřadu v Horní Olešnici, odhlasovali vytvoření nového, 

moderního webu na stávající doméně. Tomu však předcházela několikaměsíční 

aktivita pracovní skupiny složené ze zástupců obcí a tzv. Centra společných slu-

žeb. 

Kromě změny designu webu návštěvníky čeká také inovovaný obsah, který 

bude pravidelně aktualizován, aby zároveň sloužil jako pozvánka na akce a pobyt 

v  regionu. Nové webové stránky budou rovněž vytvořeny ve verzi pro mobilní 

telefony a tablety. Pouze pro starosty pak bude sloužit interní zaheslovaná sek-

ce webu, která bude sloužit ke sdílení různých dokumentů, s nimiž starostové 

pracují. 

O spuštění webu v nové podobě budeme informovat.

PROSBA O SPOLUPRÁCI
Vážení fanoušci Podkrkonoší, obra-

címe se na vás s prosbou o spolu-

práci. Během první poloviny roku 

2017 se chystá celková obměna 

webu Společenství obcí Podkrkono-

ší (www.podkrkonosi.info). Chtěli 

bychom vás požádat o spolupráci 

při sběru fotografií z obcí v této ob-

lasti, a to jak fotografie krajiny, tak 

fotografie ze života jednotlivých 

obcí. Pokud se chcete podílet na 

tvorbě tohoto webu a jeho fotoban-

ky tím, že jste ochotni poskytnout 

své fotografie, zkontaktujte nás, 

prosím, na kjh@kjh.cz a domluvíme 

se na dalším postupu (fotky bude 

třeba dodat v kvalitě použitelné 

pro webové stránky). Na nejaktiv-

nější přispěvatele čekají drobné 

propagační předměty. Předem dě-

kujeme všem, kteří budou ochotní 

se zapojit.



NOVÁ MEZIOBECNÍ
TRADICE VE VLČICÍCH?
Díky aktivitě skupiny nadšenců (a po lé-

tech příznivému počasí) byla již v  dru-

hém lednovém dni vytvořena ledová 

plocha v  místě asfaltového hřiště. 

Mantinely (a  oplocení) byly svépomocí 

vybudovány již před deseti lety. V  té 

době také vznikla tradice přátelských 

hokejových zápasů mezi mladými (a ne-

zadanými) a  „starými“ (ženáči), která 

se držela až do loňského roku, kdy bylo 

vidět, že družstvo mladých se nedaří 

složit. Letos už došlo k dělení hráčů tak, 

aby byly síly vyrovnané. Dosud se nikdy 

nepodařilo udržet plochu v použitelném 

stavu celý měsíc, některé roky jsme byli 

bez ledu. To potom řešíme pronájmem 

zimního stadionu. Lokální rozměr klání 

však byl našim málo. Dohodli si utká-

ní se „sousedy“. Ve  čtvrtek 26. ledna 

2017 byl kolem 17. hodiny vhozen puk 

do historicky prvního zápasu mezi Vlči-

cemi a Pilníkovem. Hrálo se 3x20 minut 

s nepodstatným výsledkem 10:7 pro do-

mácí. Nutno podotknout, že nominace 

a účast hráčů byla dobrovolná a že obě 

strany se snažily o hokej, který nebude 

bolet. Po  zápase byl ihned domluven 

termín odvety. Možná se tím založila 

nová meziobecní tradice, bohužel silně 

závislá na správném zimním počasí.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017
Ve dnech 5. – 8. ledna 2017 probíhala ve Dvoře Králové nad Labem a okolních obcích Tříkrálová sbírka. Základním po-

selstvím sbírky je každoročně předat radostnou zvěst vánočních svátků o narození Ježíše Krista a navštívit domácnosti 

s přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového roku. V letošním roce sbírka vynesla dohromady 292 255 Kč. 

Dík za to patří všem koledníkům a jejich vedoucím, kteří v mrazivých dnech přesto koledovali. Celkem bylo do sbír-

ky zapojeno 103 skupinek. Nemalý dík za tak velký počet koledníků patří dvorským základním školám, zvláště pak 

ZŠ Podharť a jejímu vedení, které umožnilo nábor malých koledníků ve třídách prvního stupně a ze které pomáhal 

největší počet dětí. Pro malé koledníky se v sobotu 14. ledna v kině Svět uskutečnilo filmové představení pohádky 

Řachanda. 

Výtěžek Tříkrálové sbírky bude použit na přímou podporu občanů, kteří se ocitli v tísni. Za štědré dary do tříkrálo-

vých kasiček všem obyvatelům města i okolních vesnic děkujeme!
Farní Charita Dvůr Králové nad Labem



SPOLEČENSTVÍ OBCÍ PODKRKONOŠÍ
BYLO PODPOŘENO KRÁLOVÉHRADECKÝM KRAJEM
Činnost Společenství obcí Podkrkonoší byla v roce 2016 podpořena z dotačního titulu Královéhradeckého kraje Pod-

pora svazků obcí, a to ve výši 49 tisíc korun. Z těchto prostředků byla zkvalitněna činnost Centra společných služeb, 

které zajišťuje servis obcím a SOP. 

Starostové obcí ze Společenství se pravidelně scházejí, letos se navíc dvakrát potkali i se svými kolegy ze sousední-

ho Svazku obcí Jestřebí hory. Kromě toho probíhala intenzivní spolupráce s Místní akční skupinou Království – Jestřebí 

hory a kontakt byl udržován i s polskými a slovenskými partnery.

Společenství obcí Podkrkonoší uspořádalo i několik akcí pro obyvatele regionu. Jednalo se například o rybářské 

závody, ping-pongový turnaj nebo oblíbenou soutěž pro děti O sošku podkrkonošské Sněženky.

Znovu byl také vyhlášen dotační program na podporu neziskových organizací v regionu, díky kterému byly akce 

těchto subjektů podpořeny 50 tisíci korunami. Po téměř dvouleté pauze byl rovněž vydán informační zpravodaj se 

souhrnem nejzajímavějších aktivit za poslední dobu.

V roce 2016 byly provozovány a pravidelně aktualizovány webové stránky www.podkrkonosi.info. 

Důležitou novinkou roku 2016 bylo zapojení Společenství obcí Podkrkonoší do projektu Svazu měst a obcí s názvem 

Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, v jehož rámci byla posílena činnost Centra 

společných služeb, které je pomocnou rukou starostů.

OBECNÍ ZABÍJAČKA VE VÍTĚZNÉ
V sobotu 28. ledna 2017 se ve Vítězné konala první obecní zabíjačka. Přestože bylo velmi mrazivé počasí, akce se vydařila a přišlo 

mnoho hostů.  

Celá akce byla zahájena masopustním průvodem, kde nechyběl hajný s koňským povozem, medvědář s medvědem, kobyla ani 

královna, která převzala z rukou pana starosty symbolický klíč od obce, aby provedla průvod masek a ostatní návštěvníky obcí. 

Poté se všichni sešli v obecní zahradě. Pan starosta, Petr Hrubý, přivítal všechny přítomné, včetně delegace ze slovenské obce 

Víťaz a polského Marciszówa, představil hudební seskupení Nešlapeto, které zabíjačkové hody doprovázelo po celou dobu svým 

hudebním projevem. Na závěr všem popřál dobrou chuť, zábavu a příjemný den. 

Každý mohl ochutnat klasické zabíjačkové pochoutky, jako je třeba ovar, tlačenka, jitrnice, prejt a další. Nechyběly ani koláče 

a koblihy k teplému čaji na zahřátí. Dospělí mohli ochutnat i svařák nebo grog. 

I přes velmi mrazivý den se akce povedla – jedlo se, pilo, tancovalo a dobrá zábava nechyběla. 
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