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Vážení spoluobčané,

milí sousedé,

dovolte mi, abych vás pozdravil 

na  stránkách podzimního vydání 

Zpravodaje Společenství obcí Pod-

krkonoší. Jelikož se k vám dostává 

tento zpravodaj jednou za  polo-

letí, máme za  sebou již množství 

akcí, které si můžeme připome-

nout a  zrekapitulovat pestré dění 

v  našem regionu. Abychom ale 

nekoukali jen zpátky, přinášíme 

vám pozvánky a  tipy na  některé 

společenské akce připravované 

pro nadcházející měsíce. Jsem rád, 

že mnohé aktivity našich spolků 

budou moci být podpořeny pro-

střednictvím Dotačního programu 

pro neziskovky na  rok 2020, které 

Společenství obcí Podkrkonoší pra-

videlně vyhlašuje. Máme se jistě 

všichni na co těšit!

Příjemné chvíle při čtení následují-

cích stránek a krásné podzimní dny 

vám přeje

Petr Hrubý,

starosta obce Vítězná a předseda 

Společenství obcí Podkrkonoší

Místní akční skupina
Království – Jestřebí hory, o.p.s.
MAS Království Jestřebí hory o.p.s. od roku 2016 zajišťuje administraci Strategie ko-

munitně 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.“, je-

jímž 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 sociál-

ně vyloučené, nebo sociálním vyloučením ohrožené, na trhu práce a na zvýšení jejich 

možností na získání dlouhodobého zaměstnání. Ve výzvě je pro podporu projekto-

vých 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 opat-

ření „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 „Vybra-

né kulturní památky“, „Mateřské a základní školy“ a „Veřejná prostranství“.

Podrobné informace k realizaci SCLLD a vyhlašovaným výzvám naleznete na strán-

kách MAS: www.kjh.cz. 

Neziskovky, pozor! Byl vyhlášen dotační program
Společenství obcí Podkrkonoší na rok 2020!
Společenství obcí Podkrkonoší se opět rozhodlo podpořit neziskové organizace na svém území. Z rozpočtu SOP bylo vyčleněno 
50 tisíc korun, které budou rozděleny na různé kulturní a sportovní akce. Petr Hrubý, předseda SOP, uvádí: „I pro rok 2020 chceme 
motivovat naše neziskovky k aktivní činnosti a pořádání akcí v regionu. Věříme, že se jedná o dobře investované peníze, které 
oživí naše obce.“ Sběr žádostí bude probíhat od pondělí 11. listopadu do pondělí 25. listopadu do 12 hodin. Veškeré informace 
včetně formuláře žádosti a harmonogramu dotačního programu naleznete na webových stránkách Společenství obcí Podkrkonoší 
www.podkrkonosi.info v sekci Úřední deska. Chcete-li konzultovat svůj projektový záměr či pomoci s vyplněním žádosti, případ-
ně máte jakýkoli dotaz ohledně dotačního programu, obraťte se na pracovníky Centra společných služeb při Společenství obcí 
Podkrkonoší či MAS KJH o.p.s., kteří Vám rádi a zdarma pomohou. Kontakt naleznete na zadní straně zpravodaje nebo na výše 
uvedeném webu.
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První setkání starostů a zastupitelů z území
Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory o.p.s.
V úterý 26. března 2019 se v městském sále v Úpici uskutečnilo historicky první setkání starostů a zastupitelů 24 obcí z území 

Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory o.p.s. (MAS KJH, o.p.s.)

V úvodu přivítal Jan Balcar, ředitel MAS KJH o.p.s., přítomné a do popředí pozval Petra Hrona, „domácího“ starostu města 

Úpice a zástupce Dobrovolných svazků obcí (DSO), které jsou zakladateli MAS KJH o.p.s. – Zdeňka Špringra, předsedu Svazku 

obcí Jestřebí hory (SOJH) a Evu Rezkovou, místopředsedkyni Společenství obcí Podkrkonoší (SOP). Během vzájemného předsta-

vení a přivítání proběhlo předání drobných pozorností zástupcům obcí SOP. Slova se poté znovu ujal Jan Balcar, který účastníky 

seznámil s programem, v  jehož úvodu měli možnost shlédnout prezentaci o smyslu a fungování dobrovolných svazků obcí – 

Svazek obcí Jestřebí hory a Společenství 

obcí Podkrkonoší a Místní akční skupiny 

Království – Jestřebí hory, o.p.s. Shrnutí 

jejich významu pro region, vzájemné 

spolupráce a samotného vzniku jmeno-

vaných organizací, přineslo řadu odpo-

vědí těm, kdo v  otázce „Co je DSO a co 

je MAS?“ neměli zcela jasno. Jan Balcar 

v  závěru své prezentace představil řadu 

projektů, které byly díky MAS KJH a spo-

lupráci s obcemi v  regionu realizovány. 

„Mým zastupitelům i mě samotnému 

přineslo představení svazků a MAS jis-

totu v otázce, co je co“, uvedl po setkání 

Petr Horák, starosta obce Batňovice.

Program pokračoval školením na 

téma Zákon o obcích v kostce, které při-

pravil a přednesl Jan Horník, tajemník města Hostinné. Vzhledem ke změnám na starostenských postech i v řadách zastupitelů, 

bylo téma kvitováno se zájmem. Během výkladu o povinnostech a právech zastupitelů došlo mnohdy k  rozboru praktických 

situací, ale i k všetečným a poučným dotazům lektora. Tato část programu se uskutečnila ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR. 

Ten je nositelem projektu ESO neboli Efektivní správa obcí, jež si klade za cíl podporovat vzdělávací aktivity starostů a zastupitelů 

a s nímž organizátoři spolupracovali.

Na závěr bylo pro účastníky setkání připraveno neformální posezení s  ochutnávkou regionálních výrobků řeznictví Maso 

Kazda s.r.o. Pro zájemce byla k dispozici burza propagačních materiálů a pozvánek na akce. Zpestřením programu byla nabídka 

tvorby a grafického zpracování obecních místopisů a dalších tiskovin firmou bývalého starosty Pilníkova, Miroslava Klapky.

Proběhlá akce se setkala s mnoha kladnými ohlasy a z reakcí přítomných je patrný zájem o navazující setkání starostů a zastu-

pitelů.

Prosba o spolupráci
Vážení fanoušci Podkrkonoší, obracíme se na vás s prosbou o spolupráci při sběru fotografií z obcí v našem regionu, a to jak 

fotografie krajiny, tak fotografie ze života jednotlivých obcí. Můžete se tak aktivně podílet na tvorbě webu podkrkonosi.info 

a jeho fotobanky. Kontaktujte nás, prosím, na redakce@kjh.cz a domluvíme se na dalším postupu (fotky bude třeba dodat 

v kvalitě použitelné pro webové stránky). Na nejaktivnější přispěvatele čekají drobné propagační předměty. Předem děku-

jeme všem, kteří budou ochotní se zapojit.
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Pilníkovský
písničkář 2019
Pilníkovský písničkář je ojedinělým festi-

valem na podporu začínajících písničkářů 

z celé ČR.

Již 7 let ho pořádá nezisková organi-

zace Nobilis Vitae, z.ú., a jeho smyslem je 

podpora mladých umělců směřujících na 

profesionální cestu.

7. ročník Pilníkovského písničkáře byl 

jiný tím, že jsme pozvali 3 profesionály - 

pana Jindru Kejaka, pana Vojtu Tomáška 

(Kiďáka) a skupinu Nezmaři. 

Tím jsme pro začínající písničkáře, kteří 

vystupovali celé odpoledne, připravili ta-

kový výukový seminář v praxi. Naučili se, 

jak zaujmout publikum, jak uvádět svoje 

písničky, jak vylepšit svoji tvorbu. Jako 

každý rok bylo na akci zajištěno na hřišti 

perfektní občerstvení a servis ze strany 

sportovců, za což moc děkujeme a této 

pomoci si vážíme. Na akci přišlo 200 lidí, 

kteří se příjemně bavili a podpořili potles-

kem vystupující písničkáře. Je jen škoda, 

že z Pilníkova jich bylo minimum. 

Závěrem chceme poděkovat všem 

sponzorům a dalším lidem, kteří se podí-

leli na organizaci po celý rok i přímo na 

místě. 

Velmi si vážíme pomoci starosty města 

pana Josefa Červeného, který se podílel 

finančně i organizačně a osobně se zú-

častnil zahájení festivalu.

Už teď se těšíme na 8. ročník, který se 

bude konat 22. 8. 2020 a na který chystá-

me velké překvapení v  podobě profesio-

nálních umělců. 

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. 
spolupracuje se školami na Trutnovsku
O tom, jak pomoct ředitelům, učitelům, žákům, rodičům, zřizovatelům nebo orga-

nizacím, 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 infor-

mační 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 Společenství obcí Podkrkonoší se do projektu velmi aktivně zapo-

jily školy a školky z Hajnice, Vlčic, Pilníkova a Chotěvic. Součástí projektu je i MŠ a ZŠ 

Dolní Olešnice. Obce Kocbeře a Vítězná jsou v území ORP Dvůr Králové nad Labem, 

a proto školy a školky z těchto obcí jsou zapojeny v MAP Královédvorsko. 

„Díky navazujícímu projektu MAP Trutnovsko II můžeme aktivity týkající se vzdě-

lávání v regionu ještě více rozšířit. V první etapě jsme například vytipovali společně 

se zapojenými subjekty nejpalčivější problémy a překážky, na které vzdělávání v re-

gionu naráží. Ty se budeme snažit řešit, nebo alespoň udělat v řešení první kroky. 

V září jsme již pořádali první akci,“ řekl Jan Balcar z MAS Království – Jestřebí hory, 

o.p.s.                        Dr. Jan Balcar
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Lidová řemesla 
Kohoutov 2019
V obci Kohoutov se 10. 8. 2019 uskutečnil 

již 25. ročník akce Lidová řemesla Kohou-

tov 2019.

Tradičního řemeslného jarmarku se 

letos zúčastnilo 174 trhovců, kteří nabízeli 

v  naprosté většině vlastnoručně vyrobe-

né zboží od  keramiky, skla, dřeva, slámy, 

přírodních kamenů, přes kov, drátěné 

dekorace, textil, živé rostliny až po ručně 

a  tradičně vyráběné pochutiny, šťávy, 

a  jiné výrobky, které jsou spojeny s  pů-

vodní rukodělnou výrobou našich předků.

Letos jsme v  Kohoutově přivítali přes 

6300 platících návštěvníků, tj. návštěv-

níků mezi 15 až 70 lety. I  přes poměrně 

deštivé počasí v  odpoledních hodinách 

jsme tedy zaznamenali v podstatě stejnou 

účast, na kterou jsme v posledních letech 

zvyklí i za pěkného počasí. Vypadá to tedy, 

že návštěvníci si k nám cestu najdou i v ne 

zrovna ideálních povětrnostních podmín-

kách.

Tradiční trhy jako každoročně doplnil 

bohatý doprovodný program, jako jsou 

představení loutkových divadel, ukázky 

historického šermu, jízda na  koních, ko-

lotoč, houpačky, nafukovací atrakce, atd. 

V  doprovodné hudební produkci jsme si 

letos mohli poslechnout např. Podzvi-

činku, Benjaming ś clan, UDG, Queenie, 

Řemdih, Paya may a další. Celkově může-

me tedy konstatovat, že letošní ročník se 

vydařil a všichni se můžeme těšit na další, 

už šestadvacátý ročník, který se uskuteční 

9. srpna 2020.    

Vlajka pro Tibet 2019 – Kvízový večer
Letos uplynulo šedesát let od vypuknutí Tibetského národního povstání. V březnu 

proto v některých městech v Česku opět vlály tibetské vlajky na podporu vyjádření 

solidarity s malým okupovaným státem. Také v Úpici se připojují k celosvětové akci 

Vlajka pro Tibet a každoročně si připomínají okupaci Tibetu Čínou.

Vůně tibetského čaje, vědomostní soutěž a další překvapení čekala tentokrát na 

účastníky tibetského večera, který ve své zasedací místnosti v prostoru bývalé slav-

né restaurace Republika v Úpici připravila Místní akční skupina Království - Jestřebí 

hory, o.p.s.

K podpoře akce Vlajka pro Tibet se letos také nově přidaly i ostatní úpické školy - 

ZŠ Úpice - Lány, ZŠ Bratří Čapků, Speciální základní škola Augustina Bartoše (krom 

Gymnázia a SOŠ Úpice, které se připojuje každoročně). Všichni žáci a studenti přiložili 

doslova ruku k dílu. Program večera a jeho atmosféru zachytila Romana Pacáková, 

moderátorka Českého rozhlasu Hradec Králové, která se této akce také zúčastnila. 

Pro příchozí byly připraveny dvě varianty pravého tibetského čaje, které každo-

ročně vaří Petra Nývltová a Matěj Šlegr. Poté studentka gymnázia Jana Machová 

předvedla připravenou prezentaci, díky které se příchozí dozvěděli velmi mnoho 

informací o Tibetu. Následně se všichni účastníci s nadšením vrhli na kvíz, který vy-

tvořil Kryštof Menšík. A bylo i o co hrát! Vítězná skupina si domů odnesla náramky 

s mandalami. Na závěr večera byla dokončena a složena veliká barevná mandala, na 

jejíž přípravě se podílely všechny místní školy. 

Ohlas byl značný a účastníci tohoto večera nadmíru spokojení. „Jsem velmi rád, že 

tato tradice v podobě tibetských večerů v naší zasedací místnosti se setkává s velkou 

oblibou; každoročně totiž počet účastníků roste. A my už pomalu začneme přemýšlet 

nad následujícím rokem, co připravíme nového a neméně poutavého,“ shrnul tento 

večer Jan Balcar, ředitel MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

 Pavel Horáček
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Rockové hřiště Pilníkov
Letošní léto na Rockovém hřišti v Pilníkově skončilo a nám nezbývá než bilancovat 

pátý ročník rockových koncertů. Za pět sezón jsme měli možnost pilníkovskému pu-

bliku představit přes čtyřicet kapel a hudebních seskupení z celé republiky a před 

naším pódiem tančilo za tuto dobu více než tři tisíce příznivců muziky různých žánrů. 

Díky několika neúnavným nadšencům se naše pódium každý rok i bez dotací vylep-

šuje. Kapely jsou každoročně nadmíru spokojeny se zdejším zázemím a areálem vů-

bec. Rády se sem vracejí a nikdy nezapomenou zaslat nabídku vystoupení pro příští 

rok.

My v  MAS Království – Jestřebí hory, 

o. p.  s. a  všichni příznivci zdravého po-

hybu seniorů již dávno moc dobře víme, 

že první zářijový čtvrtek patří olympi-

ádě; 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 účast-

níky 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 chvil-

ku dříve. Olympiáda se mohla uskuteč-

nit 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 po-

skytl Aleš Cabicar, náměstek hejtmana 

a radní pro zdravotnictví Královéhradec-

kého kraje.

A  aby se senioři netrápili s  dopravou 

do  Havlovic, když jsou ze vzdálenějších 

obcí, vždy jsou jim k dispozici čtyři svozo-

vé autobusy, které je v určený čas vyzved-

ne z jejich obce a dostaví do Všesportov-

ního areálu v  Havlovicích a  po  ukončení 

akce zase dovezou zpět. Vzhledem k  le-

tošnímu obrovskému množství předem 

přihlášených soutěžících bylo třeba zajis-

tit ještě jeden autobus navíc a různě pře-

kombinovat 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 organi-

zace - Jan Balcar, ředitel MAS Království 

– Jestřebí hory, o.p.s., a Miloslav Tohola, 

Olympiáda pro starší a dříve narozené 2019
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, sta-

rosta města Rtyně v Podkrkonoší a před-

seda 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, sta-

rosta obce Vlčice, Vladimír Lukeš, staros-

ta 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, ředitel-

ky ZUŠ A. M. Buxton Úpice. Po oficiálním 

přivítání a zahájení akce účastníci shlédli 

vystoupení a mohlo se jít sportovat.

Je zvykem, že byl pro soutěžící při-

praven 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  mini-

golfu jsme minulý rok měli připravené tři 

dráhy, z  nichž si soutěžící vybrali jednu. 

Letos jich bylo pět, aby se příliš nečeka-

lo na  stanovištích a  senioři si radši víc 

zasportovali a  popovídali,“ dodal Jan 

Balcar.

Pro soutěžící byl připraven i doprovod-

ný 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 také si 

mohli účastníci prohlédnout a  osahat 

nové předváděcí auto značky Dacia. Ov-

šem nejvíce všechny zaujala úpická firma 

Apache Bicycles, která přijela s  velkým 

množstvím různých elektrokol a  senioři 

si s nadšením zkoušeli, co vlastně to elek-

trokolo 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  elá-

nu do  dalších let s  přáním, aby se zde 

v Havlovicích na olympiádě všichni ještě 

společně mnohokrát sešli. 

Lenka Procházková
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Podkrkonošská Sněženka 2019
V  poslední květnový čtvrtek ožil autokemp Svatá Kateřina v  Chotěvicích veselými 

hlásky téměř stovky dětí ze šesti základních škol obcí Společenství obcí Podkrkonoší. 

Žáci se sešli na tradiční akci Podkrkonošská Sněženka 2019, kterou letos svou zášti-

tou podpořil Královéhradecký kraj. 

Akci zahájil předseda Společenství obcí Podkrkonoší Petr Hrubý, který děti i jejich 

pedagogický doprovod přivítal a seznámil je s pestrým programem. V jeho začátku 

se představili žáci ZŠ Chotěvice, kteří předvedli známou scénku s  názvem „Kdo je 

hloupější“. Za moment už to byly děti ze ZŠ v Kocbeřích, jejichž hraný a zpívaný pří-

běh seznámil diváky se vznikem názvu jejich obce. Na scénu se pak vrátily chotěvické 

děti a na flétny za doprovodu houslí a tahací harmoniky svých učitelů zahrály tři 

písničky. Program dále pokračoval vystoupením usměvavé „Indiánky“ v podání Mgr. 

Anny Pávkové, která všechny zapojila do své profesionální show, kde všichni tančili, 

zpívali a někteří i soutěžili. Z usměvavých tváří dětí i dospělých bylo patrné, že se 

všichni dobře baví.

Ještě před tím, než se děti rozprchly ven z klubovny na prolézačky a houpačky, 

podělil Petr Hrubý každého žáka pamětním přívěskem na klíče s nápisem „Podkr-

konošská Sněženka 2019“ a drobným občerstvením k  doplnění energie. „Letošní 

Sněženka byla opravdu povedená, zvlášť oceňuji přípravu účinkujících žáků a věřím, 

že se příští rok budeme těšit z vystoupení také dalších škol a možná se opět dozvíme 

něco nového,“ komentoval na závěr celou akci předseda SOP Petr Hrubý.

V letošním roce jsme například s vel-

kým úspěchem počtvrté přivítali reviva-

lovou kapelu New Bells z Poděbrad, hra-

jící hity kapely AC/DC. Již potřetí nám 

přijela zahrát pražská kapela Black Bull 

s  charismatickou Luckou Roubíčkovou. 

Něžnější část našeho publika ocenila 

především skupinu Metanol s  mladší-

mi účinkujícími, u nichž bylo doceněno 

nejen muzikantské umění, ale hlavně 

„vizáž“ kapely.

Druhý koncert byl bohužel pro ne-

přízeň počasí zrušen, a tak jsme neměli 

možnost opět přivítat kapelu Anarchia 

z Turnova ani nejvíce vyhlížené a vytou-

žené zkušené „harcovníky“ z Brna, kteří 

se dali do kupy pod názvem Awake a pro 

které jsme již bohužel poté nenašli ná-

hradní termín. Snad příští rok.

Třetí večer byla pro nás příjemným 

překvapením u  nás prvně hostující 

kapela Roxor z  Nymburka, která díky 

náloži dobré muziky zvedla posluchače 

z laviček už po zaznění prvních akordů. 

Zlatým hřebem večera, ba dokonce snad 

i  letošního rockového léta byla kapela 

Pumpa, která působí na  naší hudební 

scéně už od  roku 1981 a  byla vybrána 

posluchači rádia Beat jako předkapela 

skupiny AC/DC v  pražských Letňanech. 

To je znát jak na jejich fanouškovské zá-

kladně, která se k nám díky tomu stáhla 

z širokého okolí, tak i na úrovni hraní. Již 

při prvních tónech nám bylo jasné, že 

půjde o výjimečné vystoupení.

Tímto za  tým Rockového hřiště Pil-

níkov děkujeme všem zúčastněným 

a  pravidelným návštěvníkům koncertů 

za  vytvoření skvělé atmosféry, kterou 

nám chválí i kapely. Doufáme, že jste si 

večery pořádně užili, jelikož bez vás by 

to nemělo smysl.

Dále patří velký dík všem, kteří 

se rozhodli projekt Rockového hřiště 

podpořit koupí triček a  kelímků s  na-

ším logem, čehož si velmi vážíme, 

a  na  příští rok dokonce připravujeme 

novinku ve  formě dámských tílek. 

Příští rok budeme opět hostit festival 

Nadějefest, na  kterém přivítáme nové 

rockové kapely a  jehož výtěžek popu-

tuje na podporu vážně nemocných dětí. 

Na  rockovém hřišti chystáme opět dva 

koncertní večery. Více informací najdete 

na  www.rockovehristepilnikov.cz nebo 

na facebooku, kam nám můžete psát 

svoje tipy na  kapely, které byste u  nás 

rádi viděli.

Tímto bychom vás chtěli pozvat na nad-

cházející akce a poděkovat všem za do-

savadní podporu.
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Pozvánka a zajímavý tip
na vánoční dárek

„Ani za milion!“
Nevíte si rady, co darovat pod strome-

ček? Nudíte se doma při dlouhých zim-

ních večerech? Máte rádi zábavu?

Máme pro vás dobrý tip!
Víte, co má společného zpustlý strážce 

majáku s madam z nejvyšší francouzské 

společnosti?

Vše se dozvíte v detektivní komedii se 

strhujícím dějem a  detektivní záplet-

kou, která je plná překvapení a odehrá-

vající se v jednom majáku na francouz-

ském pobřeží.

Komedie je též postavená na skvělých 

hereckých výkonech obou aktérů. 

Michaela Kuklová
a Lukáš Langmajer

hrají v brilantní komedii autorů Michae-

ly Doleželové a Romana Vencla

ANI ZA MILION!
Režie: Vlasta Hartlová

 Hudba: Zdeněk Hilbert 

Předprodej vstupenek na městském 

úřadě u paní Čubičové, cena: 279 Kč.

Termín: pátek 24. 1. 2020
začátek v 19:00 hod. 

 sále restaurace Slunce
Divadelní bar v provozu

Další pozvánky na společenské akce v Chotěvicích:
–  Myslivecké sdružení Svatá Kateřina pořádá „Poslední leč“

  v budově obecní restaurace dne 16. 11. 2019 od 20:00 hod.

–  Klub přátel pohraničí pořádá tradiční předvánoční koncert v budově obecní res-

  taurace dne 14. 12. od 19:00 hod, kde vystoupí smíšený sbor Chorea Corcontika.

Adventní koncert v Chotěvickém
kostele sv. Petra a Pavla
Tradičně, vždy třetí adventní neděli se v  Chotěvicích otvírají dveře kostela sv. Petra 
a  Pavla, aby se jeho lavice, letos již podeváté, naplnili hosty, kteří si chtějí vychutnat 
pravou adventní atmosféru, nechat se vtáhnout do  Vánočního příběhu, poslechnout 
si krásnou hudbu, zazpívat si koledy, ohřát se u čaje či svařeného vína, odnést si malý 
dáreček. Organizátoři z o. s. OCHOZ opět připraví program složený z vystoupení místních 
muzikantů, komorního souboru ze ZUŠ Trutnov, vrcholem bude jako vždy vystoupení 
smíšeného pěveckého sboru složeného z místních dětí, jejich rodičů a přátel. V plánu je 
přizvat ke spolupráci hudební soubor NaŽďár z Horního Žďáru. Tak neváhejte. Rádi vás 
u nás v Chotěvicích přivítáme.

Mikulášská nadílka v Chotěvicích
Na prostranství před obecním úřadem tradičně 5. 12. vyšlehnou pekelné plameny a děti 
budou muset na cestě k Mikulášovi i tentokrát absolvovat cestu peklem a pohovor s Lu-
ciferem. Aby si dáreček od Mikuláše opravdu zasloužily, musí mu zarecitovat nebo zazpí-
vat. Potom už nic nebrání tomu, aby ruce všech dětí, které do Chotěvic zavítají, radostně 
svíraly dárkové balíčky. Pořadatelé z o. s. OCHOZ dávají možnost rodičům donést předem 
vlastní balíčky, které pak Mikuláš s anděly dětem předá.

Pozvánka do Chotěvic
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