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Svazku obcí
Jestřebí

hory

Zpravodaj

Vážení čtenáři a fan-

dové Jestřebích hor, stalo se již pra-

vidlem, že na podzim každého roku vychází náš 

zpravodaj Jestřebích hor. Letošní turistická sezona, která 

nám již pomalu končí, potvrdila, že 80 procent Čechů strávilo za-

sloužené dny odpočinku v naší republice. Ne jinak to bylo i v našem regionu 

Jestřebích hor. Statistiky informačních center v Malých Svatoňovicích a Rtyni v Pod-

krkonoší hlásí oproti loňskému roku zvýšený zájem turistů o naše zajímavosti a památky, 

které může každá obec nabídnout. Ve vydání tohoto zpravodaje přinášíme krátký přehled, co je 

nového a čím se můžeme pochlubit za uplynulé období u nás v Jestřebích horách.

Vážení čtenáři, přeji vám příjemně strávené chvíle při čtení tohoto zpravodaje, zároveň se těšíme na setkání 

s vámi v kterémkoliv koutě našich Jestřebek.

Zdeněk Špringr, předseda Svazku obcí Jestřebí hory



„Obecní knihovna vznikla r. 1920 sloučením knihovny „Krakonošovy“ a knihovny „Čtenářské besedy“. Má 749 svazkův a 23 čtená-

ře. Za rok 1927 přečteno 280 knih. Knihovní rada: František Kult, Josef Řezníček, Václav Skalický a Lidmila Vobořilová. Knihovník: 

Václav Skalický, řídící učitel“. Tolik stručná zmínka ze „Sborníku Soudního okresu Úpického“, vydaného v roce 1929. Výše prezen-

tované údaje pocházejí však z roku 1927. Takže, pokud je zde jako knihovník uveden řídící učitel Václav Skalický, víme, že tento 

nastoupil do školy v Zálesí až 1. září 1926, takže prvním knihovníkem zcela určitě nebyl.

Bohužel, v  době založení obecní knihovny nebyla psá-

na obecní kronika (ta byla obnovena až v roce 1920), a tak 

musíme zprávy o  založení knihovny hledat jinde. V  „Kro-

nice školy v  Zálesí (1919–1940)“ nalézáme tento záznam: 

„Místní osvětová komise, zvolená v  létě 1919 obecním 

zastupitelstvem v Batňovicích se ani neustavila pro nedo-

statek zájmu osob zvolených. Byla pak zvolena nová místní 

osvětová komise na širším podkladě k popudu Sokola míst-

ního na rozhraní roku 1920 a 1921; zároveň s ní byla zvolena 

i ustanovena knihovní rada k vedení nové obecní knihovny, 

jež bude zřízena z dosavadní „obecní knihovny“, knihovny 

spolku „Krakonoš“, putovní knihovny N. Jedn. Severočes. a z knihovny Čtenář. a zabav. Besedy batňovické, do obecní knihovny 

propůjčené“. Z tohoto poněkud nejasného záznamu můžeme soudit, že nově vzniklá obecní knihovna byla sloučena s již existující 

„Knihovnou spolku Krakonoš“, „Čtenářskou a zábavní besedou v Batňovicích“ a „putovní knihovnou Národní jednoty severočes-

ké“. Bohužel, o žádné z těchto, tehdy již existujících knihoven, nemáme bližší informace.

V obnovené kronice batňovické pak nacházíme stručnou zmínku: „Obecní knihovna jest umístěna ve školní sborovně a čítá 

700 svazků“.

Ale vraťme se ke školní kronice. V roce 1921 nacházíme tento zápis: „23. ledna 1921 usnáší se valná výroční schůze Čtenářské 

a zábavní besedy v Batňovicích propůjčiti svou knihovnu do obecní knihovny. 31. ledna 1921 byla konána v Batňovicích ustavující 

schůze Osvětové komise a Knihovní rady. A v   roce 1921 pak nacházíme další zmínku: „Pořádáme obecní knihovnu, abychom 

mohli zde ve škole půjčovati knihy od 1. 11. 1921. Půjčovati bude místo zaměstnaného knihovníka Adolfa Krause z Batňovic učitel 

František Melichar. Půjčováno bude vždy v neděli dopoledne 10–11:30 ve sborovně naší školy, kde knihovna jest umístěna“.

Z těch několika zmínek ve školních kronikách můžeme soudit, že obecní knihovna byla umístěna ve škole a funkci knihovníka 

vykonávali zdejší učitelé.

V roce 1959 byla knihovna přemístěna do nově upravené místnosti bývalého hostince „U Donátů“. V té době již měla 1.200 

svazků a 50 čtenářů. V roce 1961 zemřel knihovník Josef Pavlínek a  jeho funkci převzala manželka ředitele zdejší školy Anna 

Hamerníková. V roce 1978 (to už funkci knihovníka vykonával František Novák) prodělala budova MNV (sídlo knihovny) rozsáhlou 

místní přestavbu a knihovna tak získala nové prostory.

V roce 1983 se novou knihovnicí stala p. Lednová, která měla velkou zásluhu na rozvoji celé knihovny. V roce 1984 byla místní 

knihovna vyhodnocena jako vzorná knihovna a postoupila i do krajské soutěže knihoven ve své kategorii.

V roce 1993 byl na základě restitučního nároku Obecní úřad nucen opustit budovu bývalého hostince „U Donátů“ a nad místní 

lidovou knihovnou se začaly stahovat mraky. Knihy nakonec skončily na půdě budovy nového sídla OÚ (bývalá stará škola) a čin-

nost místní knihovny tak byla přerušena.

Po dlouhých osmi letech, kdy došlo k přestěhování obecního úřadu do nově zrekonstruovaného objektu bývalé prodejny „Jed-

nota“ byla dne 4. března v prostorách bývalého obecního úřadu (stará škola) znovu otevřena Obecní knihovna v Batňovicích. 

Novou knihovnicí se stala paní Jaroslava Trýznová. Do nových regálů bylo zařazeno 1.500 knih, které byly do té doby uloženy 

na půdě místní základní školy. Současně s tím byla uzavřena smlouva s knihovnou v Trutnově, z níž bylo zapůjčeno 800 knih, 

které byly pak pravidelně obměňovány.

BATŇOVICE

100 let obecní knihovny v Batňovicích
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HAVLOVICE

Tento stav vydržel až do roku 2008, kdy budova staré školy (sídlo místní knihovny) prodělala rozsáhlou rekonstrukci. Z pro-

storu, kde sídlila obecní knihovna, se stala školní jídelna a knihovna se přestěhovala o patro výš. A tak v roce 2009 začala zatím 

poslední etapa historie naší knihovny. Paní Trýznovou ve funkci knihovnice vystřídala Markéta Tučková, která tak svou funkci vy-

konává již 11 let. Za tu dobu získala naše knihovna mnoho ocenění, ale to už je vlastně současnost. A tak o tom zase někdy jindy.

Popřejme proto naší knihovně do další stovky spoustu čtenářů a spoustu takových knihovnic, jako je naše Markéta.

Břetislav Novák, kronikář obce Batňovice

Sbor dobrovolných hasičů Havlovice oslavil 135 let 
Před 135 lety byl v Havlovicích na Trutnovsku založen Sbor dobrovolných hasičů a od té doby chrání majetek i životy (nejen) 

obyvatel obce. Na začátku září se proto konala malá oslava před havlovickou hasičskou stanicí. Byla to navíc příležitost konečně 

oficiálně převzít novou čtyřkolku. 

Zástupci Královéhradeckého kraje, starosta obce Havlo-

vice, hasičské sbory okolních obcí i veřejnost přišli v sobotu 

4. září 2020 poblahopřát Sboru dobrovolných hasičů v Hav-

lovicích k  půlkulatému výročí. Z  úst starosty SDH Jaroslava 

Jansy zaznělo krátké shrnutí bohaté historie sboru včetně 

vyzdvižení důležitých dat i  událostí. Jako symbolický dárek 

starosta sboru převzal stuhu hejtmana z rukou radního Krá-

lovéhradeckého kraje Pavla Hečka. 

Sobotní akce byla také příležitostí oficiálně uvítat posilu 

vozového parku. Klíče od nové čtyřkolky Gladiator X1000 V-

-Twin EPS převzal velitel výjezdové jednotky Martin Dvořá-

ček z rukou 1. náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka (brig. gen. v. v.), radního Královéhradeckého kraje 

Pavla Hečka a starosty obce Havlovice Pavla Dvořáčka. 

S  financováním nové techniky za necelých 300 tisíc korun pomohl Královéhradecký kraj (130 000 korun) a obec Havlovice 

(70 000 korun). Zbytek částky doplatil sbor z vlastních rezerv. Nový stroj pomůže (nejen) v nepřístupném terénu.

Libor Tohola, člen SDH Havlovice

Jednotka si nadělila Gladiátora 

Čtyřkolka Gladiator X1000 V-Tvin EPS bude sloužit nejen pro záchranu osob, ale také např. pro dopravu materiálu na místo požáru 

v náročnějším terénu, vyhledávání osob nebo pro transport 

pacienta. K tomuto účelu bude do konce roku pořízen přívěs-

ný vozík – speciálně upravený právě pro transport pacienta. 

Součástí nového vozu je i elektrický naviják. Vpředu a vza-

du je čtyřkolka osazena pracovními LED světly, instalována 

jsou i výstražná světla červenomodré barvy a reproduktor se 

sirénou. V přední části je umístěn plechový a v zadní plastový 

uzavíratelný box. K čtyřkolce byla také pořízena dvojice při-

leb v reflexní barvě.

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na shánění finanč-

ních prostředků, Mgr.  Martinu Červíčkovi (brig. gen. v. v.)

za pomoc při získání nemalé sumy z rozpočtu Královéhradeckého kraje, obci Havlovice a firmě Rtyně.net, která finančně podpo-

řila nákup.                            Libor Tohola, člen SDH Havlovice

3



Znovuzrození Vízmburku
Zřícenina hradu Vízmburku o sobě dává v poslední době vědět dosti často. Je sklo-

ňována v denním tisku, rozhlase i  televizi. Od března 2020 probíhá na Vízmburku 

nejrozsáhlejší investice v dějinách obce Havlovice. Sdružení pro Vízmburk získalo do-

taci na stabilizaci zdiva a na nové zastřešení. Pracovníci firmy Green For You během 

celého roku opravovali plášť obvodové hradby. Propadlé sklepy bylo nutno vyčistit, 

vyvézt velké množství suti a nově vyzdít propadlé stropní klenby. Dále zedníci opra-

vovali propadlé zdivo za černou kuchyní. Na obvodové hradbě a uvnitř místností bylo 

nutné vyzdít a vybetonovat cca 35 patek pro budoucí kovové sloupy zastřešení. Ko-

vové konstrukce zhotovuje firma Tesarem ze Vsetína a tesařské práce realizuje Rest 

TU. Je to mimořádně složité dílo, které vzhledem k objemu prací v krátkém časovém 

horizontu nemá v okolí obdoby. Jedná se o velké množství ruční práce. Celá rekon-

strukce bude dokončena do konce letošního roku. 

Součástí česko-polského projektu „Po  stopách společné středověké historie“ je 

vybudování naučné stezky z Vízmburku do polského města Zabkowice Slaskie přes 

19 hradů po obou stranách státní hranice. Během zimy budeme připravovat histo-

rické expozice, které budou na jaře umístěny do opravených prostor hradu. Velkým 

lákadlem pro turisty bude zpřístupnění zavalených a propadlých sklepů a vyhlídka 

na věži ve výšce cca 5 metrů. Návštěvník se bude moci podívat z ptačí perspektivy 

na nádvoří, do věže a zároveň na celé předhradí. Novinkou bude prezentace zdobe-

ných architektonických prvků a replik archeologických nálezů. Část expozice bude věnována archeologickému výzkumu, který 

vedl PhDr. Antonín Hejna CSc. v letech 1972–1985. A právě tomuto muži chceme věnovat vzpomínku a slavnostně mu odhalit 

pamětní desku na Vízmburku dne 21. listopadu od 14 hodin u příležitosti 100. výročí jeho narození. Zároveň se bude konat Den 

otevřených dveří. Stavba bude z velké části dokončena. Dobrovolné vstupné bude věnováno na veřejnou sbírku, kde nám do ký-

ženého půl milionu chybí jen 21 tisíc Kč. Přispět nám můžete na transparentní účet 2301218790 / 2010. Bližší informace najdete 

na www.vizmburk.cz                             Jaroslav Balcar, Sdružení pro Vízmburk, z. s.

CHVALEČ

Rekonstrukce kontejnerového stání
Ve Chvalči u obchodu se smíšeným zbožím v jarních měsících proběhla rekonstrukce kontejnerového stání, včetně přilehlé auto-

busové zastávky. Dožilá občanská vybavenost ze 70. let byla nahrazena novým krytým stáním pro kontejnery na tříděný odpad 

a novou zastávkou. Bourání a přípravu zajišťovali obecní zaměstnanci, nové stavby navrhli, vyrobili a instalovali místní OSVČ.

Tomáš Prouza, starosta obce Chvaleč
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JÍVKA
Obec Jívka leží uprostřed malebné pří-

rody obklopena na  jedné straně Adr-

špašsko-Teplickými skalami a  z  druhé 

strany Jestřebími horami. Skládá se 

ze šesti katastrálních území o  celkové 

výměře bezmála 3500 hektarů, na kte-

rých žije 550 obyvatel. V  obci pramení 

významná východočeská řeka Metuje, 

i  její vydatný přítok potok Dřevíč. Na-

chází se zde vesnická památková zóna 

Dolní Vernéřovice a  od  roku 2015 nově 

zpřístupněný měděný důl Bohumír 

s 300 metrů dlouhou prohlídkovou trasou. První doložená zmínka o obci pochází z roku 1356. 

V letošním roce 2020 se uskutečnilo v obci několik investičních akcí, např. čerpací stanice na novém vrtu v Janovicích, výstavba 

dešťové a splaškové kanalizace společně s vodovodem pro nové zástavbové území v Horních Vernéřovicích. V říjnu dostane tato 

lokalita novou asfaltovou komunikaci a chodníky. Započne se s pracemi na zateplení budovy mateřské školy a vybudováním 

požárního schodiště se umožní využívání třídy ve druhém podlaží mateřské školy. Dětské hřiště se doplnilo novými prvky.

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obdržela při příležitosti oslav Dne obce nový požární automobil.

Celkové investiční náklady pro rok 2020 činí bezmála 18 milionů korun, které jsou částečně kryty získanými dotačními pro-

středky, zapojením přebytku hospodaření předchozích let i běžným ročním rozpočtem. 

O společenský život v obci se stará přímo Obecní úřad ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů a Nohejbalovým klubem. 

V obci se pořádají plesy, dětský karneval, pálení čarodějnic, dětský den, hasičská soutěž, den obce, zájezdy na výstavu Zahrada 

Čech a adventy, tradičně společně rozsvěcujeme vánoční strom s nadílkou od Mikuláše. Tak takhle si v Jívce žijeme.

Jiří Gangur, starosta obce Jívka

LIBŇATOV

Libňatovská školka nabízí po modernizaci
komfort pro děti i personál
Moderní třída v  místě zcela nepřístupných prostorů, šatna v  místě skladu, toalety na  původním místě půdy nebo kompletní 

zateplení celé budovy – to jsou nejpodstatnější změny v Mateřské škole Libňatov, které proběhly během jarních a letních měsíců.

Rekonstrukce libňatovské školky byla největším investičním projektem obce Libňatov v roce 2020. Modernizace, která má přispět 

k udržení současné kapacity školky, ale především také k výraznému vylepšení podmínek pro personál a především samotné 

děti, vyšla Libňatov na téměř 4 miliony korun. Investici obec financovala z více než 95 % díky úspěšným dotačním žádostem, když 

akci podpořily částkou 2,5 milionu korun Ministerstvo financí a částkou 1,113 milionu korun Královéhradecký kraj. 

Budova, kromě základních stavebních úprav, prošla také instalací systémů zajišťující bezpečnost dětí a personálu. Do školky 

byl nainstalovaný moderní systém zabezpečení, včetně bezpečnostních kamer, které mají za úkol hlídat také majetek obce.

 Za obec Libňatov musím konstatovat, že si velmi cením podpory státu i kraje, tedy institucí, které se na přestavbě mateřské 

školy finančně podílely. Jejich podpora je přímou podporou vzdělávání občanů Libňatova, Maršova u Úpice, ale i dětí ze širšího 

regionu. Děti díky modernizaci školky dostávají v Libňatově jedinečné podmínky, které jim umožní zdravý vývoj v moderní ves-

nické školce v přírodou obklopeném prostředí. Podpory si pokorně vážím, respektuji ji a vnímám ji tak, že zavazuje obec i zaměst-

nankyně školky k další poctivé práci. Jsem i díky tomu přesvědčený, že jsme se v Libňatově vydali správnou cestou. 
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Mateřská škola v Libňatově se dlouhodobě těší velkému zájmu rodičů o umístění nejen dětí místních a ze spádového Maršo-

va u Úpice, ale i z okolních obcí či měst. Svou rozmanitou aktivitou školka dělá Libňatovu skvělou vizitku, podporu akcí v obci 

a ve sdružení SULIHARA vystupuje s dalšími školkami také na akcích v sousedních vesnicích a městech – i proto zastupitelstvo 

obce na začátku roku rozhodlo o investování prostředků do přestavby. Smluvním dodavatelem byla firma INGPLAN s.r.o. z Velké 

Jesenice, dalšími subdodávkami se na rekonstrukci podíleli také libňatovští řemeslníci, čehož si nesmírně cením. 

Výběr z dalších významných investic obce Libňatov v roce 2020:
– Rekonstrukce tenisového kurtu – Obec po dlouhých letech přebudovala tenisový areál v lesním prostředí. Moderní zázemí 

 nabízí prostor pro sportovní, ale i společenské vyžití.

– Přestavba kadeřnictví – Obec přebudovala prostory, které slouží v Libňatově pro služby. Nejpodstatnější změnou je přesun 

 do přízemí z patra, kde do budoucna vzniknou dva nájemní byty.

– Výsadba stromů – V podzimních měsících Libňatov vysadí 70 ks listnatých stromů na několika místech v intravilánu obce.

– Oprava komunikací – Obec upravila celkem 2 kilometry méně užívaných a polních cest, když zde zhotovila štěrkový povrch.

– Odpadová stání – Ke kultivaci míst s kontejnery na tříděný odpad mají přispět nová zastřešení ze zinkované konstrukce.

Jaroslav Pich, starosta obce Libňatov

MALÉ SVATOŇOVICE

Hravé, ale přitom naučné 
Na děti u nás v Malých Svatoňovicích nezapomínáme. Prová-

zali jsme přilehlý park u náměstí s muzeem a na téma knihy 

Povídání o  pejskovi a  kočičce od  Josefa Čapka jsme pro nej-

menší návštěvníky připravili celoročně využívané interaktivní 

tabule, kde děti mohou zašít pejskovi kalhoty, zkusit prstové 

bludiště se správnými ingrediencemi do dortu nebo si zahrát 

pexeso na motivy této dětské knihy. 

Zjara, kdy bylo muzeum kvůli pandemii COVID-19 zavřené, 

jsme připravovali nová zastavení, která přivedou návštěvníky 

do horní části parku, kde se mohou začíst do Pošťácké pohád-

ky a zdolávat cestu pana pošťáka Kolbaby s psaníčkem bez adresy. Mohou se nechat přenést na policejní stanici Velkou policejní 

pohádkou a vyfotit se se strážníkem Trutinou jako sedmá hlava draka Aminy anebo si zahrát loupežnické piškvorky u Druhé 

loupežnické pohádky.

Tyto nové tři herní prvky tentokrát dle pohádkové knihy Devatero pohádek volně navazují na  stávající interaktivní tabule 

s námětem z knihy Povídání o pejskovi a kočičce. Věříme, že tabule zabaví, ale také připomenou dětskou tvorbu osobností bratří 

Čapků.                     Vladimíra Odrobiňáková, obec Malé Svatoňovice
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Kulturní kalendář SOJH (říjen 2020 – září 2021)
Vzhledem k aktuální mimořádné situaci, která neumožňuje konání kulturních a společenských akcí, je možné, že plánované akce 

budou přesunuty na pozdější termín či zrušeny zcela. Děkujeme za pochopení.

1.–18. října Výstava Tisíciletá tradice české měny Rtyně v Podkrkonoší

10. října Divadelní představení Generálka Jeho Veličenstva Rtyně v Podkrkonoší

10. října Divadelní představení Jívka

17. října Drakiáda Velké Svatoňovice

17. října Muzejní noc s rychtářem Nývltem Rtyně v Podkrkonoší

23. října Koncert – Vojta „Kiďák” Tomáško Rtyně v Podkrkonoší

24. října Dýňování Jívka

30. října Dlabání dýní Batňovice

říjen Drakiáda Radvanice

říjen Dlabání dýní Libňatov

říjen Hubertova jízda Havlovice

říjen Výlov rybníka Jindra Havlovice

6. listopadu Divadelní představení ŠÉF KONTRA VAGABUND Malé Svatoňovice

7. listopadu VŘSSR – Vepřové Řízky Se Smaží Různě Markoušovice

7. listopadu Setkání nejen se seniory Batňovice

7. listopadu Posezení s karbanátky Libňatov

19. listopadu Venkovská konference Havlovice

21.–22. listopadu Adventní výstava Českého červeného kříže Libňatov

27.–28. listopadu Adventní koncerty ve Rtyni v Podkrkonoší Rtyně v Podkrkonoší

28. listopadu Rozsvícení vánočního stromu Suchovršice

28. listopadu Rozsvícení vánočního stromu Maršov u Úpice

28. listopadu Loutkové divadlo pro děti + Divadlo pro dospělé Maršov u Úpice

28. listopadu Rozsvícení vánočního stromu Jívka

28. listopadu Rozsvícení vánočního stromu + malý adventní trh Chvaleč

29. listopadu Hrátky s Barborkou Rtyně v Podkrkonoší

29. listopadu Advent u Studánky/ adventní jarmark s rozsvícením ván. stromu Malé Svatoňovice

30. listopadu Rozsvícení vánočního stromu Libňatov

listopad Rozsvícení vánočního stromu Radvanice

listopad Zpívání v kapli sv. Jana Křtitele Radvanice

listopad Mikulášská besídka ČČK Libňatov

prosinec Mikulášská nadílka pro děti Radvanice

5. prosince Mikulášská besídka Batňovice

5. prosince Vánoční pobejtek v kapli v Hodkovicích Jívka

6. prosince Advent u Studánky/ vánoční koncert Malé Svatoňovice

10. prosince Setkání seniorů v K-Klubu Velké Svatoňovice

11. prosince Besídka – zpívání u stromu Velké Svatoňovice

12. prosince Rozsvícení vánočního stromu Markoušovice



12. prosince Rozsvícení vánočního stromu – Kvíčala Batňovice

12. prosince Autobusový výlet na advent Jívka

13. prosince Advent u Studánky/ zahájení vánoční výstavy Malé Svatoňovice

13. prosince Rozsvícení vánočního stromu Batňovice

14. 12.–1. 1. 2021 Vánoční výstava Malé Svatoňovice

19. prosince Vánoční koncert + Zlatý advent Chvaleč

20. prosince Advent u Studánky/ Živý Betlém s hudebním vystoupením Malé Svatoňovice

konec prosince Šipkařský turnaj Maršov u Úpice

31. prosince Rozloučení se starým rokem Rtyně v Podkrkonoší

31. prosince Ohňostroj Maršov u Úpice

31. prosince Silvestrovský běh Havlovice

prosinec Vánoční trhy – výlet Libňatov

1. ledna 2021 Novoroční ohňostroj Malé Svatoňovice

30. ledna Hasičský ples Velké Svatoňovice

leden Ples Špičkařů Batňovice

leden Ples SDH Batňovice Batňovice

leden Hasičský ples Maršov u Úpice

leden Ples Sboru dobrovolných hasičů Libňatov

13. února Karneval Velké Svatoňovice

13. února Markoušovické sousedské vepřové hody Markoušovice

20. února Masopust Malé Svatoňovice

27. února Obecní ples Velké Svatoňovice

únor Sokolský ples Batňovice

únor Zahrádkářský ples Batňovice

únor Masopust Batňovice

únor Radvadráha Radvanice

únor Masopust Radvanice

únor Masopust Maršov u Úpice

únor Hasičský ples Jívka

únor Masopustní průvod Libňatov

únor Česko – Slovenský košt slivovic, 13. ročník Havlovice

21. března Smrťačka Suchovršice

březen Pyžamový bál Batňovice

březen Dětský karneval a Josefovská zábava Radvanice

březen Dětský karneval Jívka

březen Školení řidičů pro veřejnost Libňatov

březen Dětský karneval Libňatov

březen Jarní výstava Českého červeného kříže Libňatov

10. dubna Koletova Rtyně Rtyně v Podkrkonoší

30. dubna Pálení čarodějnic Radvanice



Kalendář akcí je připravován měsíce dopředu, proto Vám doporučujeme, abyste si před výjezdem na jakoukoliv akci raději ověřili 

její konání na webových stránkách konkrétní obce nebo na webu Svazku obcí Jestřebí hory – www.jestrebihory.net.

30. dubna Pálení čarodějnic Jívka

30. dubna Pálení čarodějnic Libňatov

30. dubna Pálení čarodějnic Havlovice

30. dubna Pálení čarodějnic Malé Svatoňovice

duben Turnaj ve stolním tenise pro děti i dospělé Libňatov

8. května Pochod Babička Velké Svatoňovice

květen Májový volejbal Batňovice

květen Představení ke Dni matek Batňovice

květen Den Obce Batňovice

květen Dětský den a Jestřábí otvírák Radvanice

květen Slavnostní otevření hradu Vízmburk Havlovice

květen Václavice – Havlovice, pochod, 32. ročník Havlovice

květen Dětský pochoďáček Rtyňáček Rtyně v Podkrkonoší

květen/červen Den dětí Libňatov

jaro 2021
Oslavy 100 let výročí knihovny v Batňovicích

(přesunuto z podzimu 2020)
Batňovice

jaro 2021 Na stojáka (přesunuto z podzimu 2020) Batňovice

5. června Dětský den Markoušovice

12. června Zábavné odpoledne pro rodiče s dětmi Velké Svatoňovice

červen Oslavy 500 let od první zmínky Slavětín Radvanice

červen Turnaj v minikopané pro dospělé a žáky Radvanice

červen Soutěž v požárních útocích Libňatov

červen HAPO – fotbalový turnaj, 44. ročník Havlovice

červenec Folk-country festival Varta 2021 Batňovice

červenec Traktoriáda Libňatov

červenec Benátská noc a divadelní představení Havlovice

červenec HAPOSTAR (fotbalový turnaj pro hráče nad 40 let) Havlovice

červenec – září Letní kino a triatlon Radvanice

7. srpna NOTA 2021 Rtyně v Podkrkonoší

21. srpna Rozloučení s prázdninami Velké Svatoňovice

30. srpna 4. ročník – Markoušovické Rubání Markoušovice

srpen Bartolomějská pouť Batňovice

srpen Varťánek – rozloučení s prázdninami Batňovice

2. září Olympiáda pro starší a dříve narozené, 13. ročník Havlovice

21. září Svatováclavská pouť Velké Svatoňovice

září Strašidelný les Batňovice

září SUPER HAPO STAR (fotbalový turnaj pro hráče nad 50 let) Havlovice



V Havlovicích sportovaly i pamětnice prezidenta Masaryka!
V Havlovicích se uskutečnil 12. ročník Olympiády pro starší a dříve narozené. Oblíbenou sportovně – společenskou akci uspořá-

daly Místní akční skupina (MAS) Království –Jestřebí hory, o.p.s. a Tělovýchovná jednota Sokol Havlovice. Dvě stovky účastníků 

z území MAS změřily síly v tradičních i nevšedních disciplínách, olympijské boje zpestřil doprovodný program.

Za  ideálního počasí vše odstartovaly proslovy starostů zúčastněných obcí 

a česká hymna v podání ředitelky Základní umělecké školy A. M. Buxton v Úpici 

Evy Matouškové. „Velice rád jsem nad havlovickou olympiádou zase pře-
vzal záštitu. Akce je hodně přínosná, pohyb na zdravém vzduchu je tou 
nejlepší prevencí,“ nešetřil chválou náměstek hejtmana Královéhradeckého 

kraje pro oblast zdravotnictví Aleš Cabicar, který sportovní dění na břehu Úpy se 

zájmem sledoval. Soutěžilo se ve skoku dalekém, minigolfu nebo v hodu paličkou 

a válečkem na cíl. Nejstarší účastnice se narodily na počátku třicátých let minu-

lého století!

„Mám velkou radost, že se to povedlo, také počasí nám přálo. Účast 
byla slušná, atmosféra skvělá. Věřím, že i takto se dá bojovat proti koro-
naviru,“ hodnotil Jan Balcar, ředitel spolupořádající MAS, který akci moderoval. 

Mezi nejpočetnější olympijské výpravy patřila ta z  Pilníkova. „Těšili jsme se, 
z  našeho města dorazilo do  Havlovic pětadvacet sportovců. Přípravu 
jsme nepodcenili, poctivě jsme trénovali,“ prozradil s úsměvem trenér, ma-

sér a roztleskávač týmu, pilníkovský starosta Josef Červený.

Jako velká komplikace se jevila uzavírka opravovaného mostu přes Úpu v Hav-

lovicích. Díky starostovi obce Pavlu Dvořáčkovi se ale podařilo místní konstrukci 

dočasně zprovoznit, což účastníkům usnadnilo přístup do  sportovního areálu. 

Během Olympiády pro starší a dříve narozené probíhalo v dějišti akce i pozoro-

vání Slunce, které zajistili úpičtí hvězdáři. Zájemci si také mohli vyzkoušet jízdu 

na elektrokolech, která byla k zapůjčení ve stánku společnosti Barta.bike. Origi-

nální kulturní vložku obstaraly Boubelky z  Mezilečí. Účastníci narození do  roku 

1955 si kromě sportování našli čas i  na  posezení a  popovídání. Spousta z  nich 

si domů odnášela také ceny od sponzorů. Drobné občerstvení měli olympionici 

zdarma. Se zajištěním akce pomohli žáci z Havlovic a také úpičtí gymnazisté. „Chtěl bych poděkovat všem obětavým orga-
nizátorům i samotným účastníkům, kteří se v dnešní nelehké době nebáli a do Havlovic dorazili,“ uzavírá Jan Balcar. 

Podrobnější informace včetně fotogalerie a odkazu na videoreportáže budou na www.kjh.cz. 

Petr Záliš, MAS Království-Jestřebí hory, o. p. s.



Filmové léto v regionu
Vzhledem ke stále aktuální situaci byly některé letní akce zrušeny a odvolány.  Filmové léto 2020 jsme však zachovali a dokonce 

pro letošní léto rozšířili do vícero okolních obcí. Kromě stávajících obcí jako jsou Malé Svatoňovice, Velké Svatoňovice, Markou-

šovice a Batňovice se k nám nově přidaly obce Havlovice, Suchovršice a město Rtyně v Podkrkonoší. Díky vzájemné spolupráci 

a komunikaci všech jmenovaných obcí a města při výběru filmů a termínů na sebe navazujících se nám podařilo rozšířit nabídku 

pro vás diváky o další nové filmy a rozprostřít filmové léto do celých prázdnin, promítalo se každý týden. „V naší obci se jednalo 

o historicky první letní kino, promítání mělo velmi kladné ohlasy a na příští rok se do stejného programu opět rádi zapojíme“ 

dodal ke spolupráci místostarosta obce Havlovice Martin Kult. 

Návštěvnost filmových projekcí ukázala, že o letní kina je opravdu velký zájem a patří tak do letní kultury. Děkujeme všem, 

kteří pomáhají při přípravách našich letních kin, a děkujeme filmovým fanouškům, kteří promítání navštívili a užili si tak filmové 

léto v regionu. Už nyní se těšíme na setkání s vámi příští rok.              Za v textu uvedené obce Vladimíra Odrobiňáková, obec Malé Svatoňovice

Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Malých Svatoňovicích 
byla dokončena
V  Malých Svatoňovicích se podařila kom-

pletní rekonstrukce hasičské zbrojnice. 

Stavba byla dokončena v  září tohoto roku. 

Celkové náklady se vyšplhaly na částku 

10.900.175 Kč vč. DPH. Na akci byla poskyt-

nuta dotace od Ministerstva vnitra GŘ HZS 

ČR ve výši 4.500.000 Kč a z Královéhradec-

kého kraje ve výši 3.000.000 Kč. Zbývající 

část uhradila obec ze svého rozpočtu. Díky 

rekonstrukci vzniklo perfektní zázemí pro 

jednotku SDH, která zajišťuje pomoc při 

mimořádných událostech nejen na území 

vlastní obce.

Vladimír Provazník,

starosta obce Malé Svatoňovice

Nové zázemí pro technické služby a VaK Malé Svatoňovice
Po dlouhých letech se podařilo v naší obci Malé Svatoňovice vybudovat zázemí pro technické služby a služby organizace Vo-

dovody a  kanalizace. Jedná se o  nový ob-

jekt na  původních základech montované 

dvoupodlažní budovy. Vzniklo tak příjemné 

zázemí pro pracovníky obce, kteří zde mají 

šatny, toalety, sprchy a stravovací místnost. 

Dále je zde velká dílna se skladem materiálu 

a nářadí. Je třeba také vyzdvihnout velkou 

garáž, kde je parkována veškerá technika 

v majetku obce, která zde bude i servisová-

na. Veškeré náklady ve výši sedmi miliónů 

korun byly hrazeny z rozpočtu obce.

Vladimír Provazník, 

starosta obce Malé Svatoňovice
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Dominanta Jestřebích hor
je opět přístupná
Před pár týdny – přesněji v pondělí 31. srpna 2020 v odpoledních hodinách – začal 

vrtulník typu MI8 usazovat novou ocelovou konstrukci. Vrtulník nakládal jednot-

livé části v  Radvanicích v  prostorách bývalého VUD a  vynášel je na  nejvyšší vrch, 

Žaltman. „Osm dílů věže bylo usazováno postupně. Střídavě bylo usazováno schodiště 

a konstrukce vyhlídkových plošin. I přes různé komplikace, ze začátku nepřízeň počasí 

a poté při montáži, byly práce pomocí vrtulníku v podvečer úspěšně dokončeny. Násled-

ně se rozhledna ještě kompletovala. Dokončovalo se například zábradlí schodišť, zábra-

dlí ochozů, hromosvody a další nezbytné závěrečné práce“, komentoval průběh výstavby 

nové rozhledny Žaltman starosta obce Malé Svatoňovice Vladimír Provazník. „Ve čtvrtek 

24. září 2020 jsme rozhlednu slavnostně otevřeli a  zpřístupnili pro veřejnost. Stalo se 

tak přesně 53 let od otevření původní rozhledny, kterou postavili a ve stejný den otevřeli 

členové TJ Baník Malé Svatoňovice“, do-

dal Vladimír Provazník k  otevření nové 

rozhledny Žaltman. 

K  otevření rozhledny byla vydána 

v  limitované edici abonentní turistická 

vizitka, kterou lze zakoupit v  Muzeu 

bratří Čapků v  Malých Svatoňovicích, 

v částce 12 Kč. Následovat bude také vy-

dání klasické turistické vizitky s  novou 

rozhlednou Žaltman. 

Vladimíra Odrobiňáková,

obec Malé Svatoňovice

MARŠOV U ÚPICE

Oprava hráze
a vybírání rybníka
V měsíci březnu bylo provedeno odbahnění dolního 

rybníka firmou VIZEP p. Vika z Křižanova.  Práce byly 

provedeny pásovým bagrem a odvoz nánosu ná-

kladním autem. Součástí akce bylo i rozšíření obecní 

komunikace u hráze rybníka. Podél cesty byly polo-

ženy truby pro odvod dešťové vody, společně s dre-

nážní trubkou. Oba svody ústí do rybníka v kamenné 

opěrné zdi, která byla také opravena. Práce provedla 

firma bratří Zelinků. Se spárováním stávající hráze 

pomohli místní hasiči.

Jitka Vítková, starostka obce Maršov u Úpice   
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RADVANICE

Výstavba
kontejnerového stání
V měsíci květnu byla provedena výstavba kontejnerové-

ho stání u obecního úřadu. Výstavbu provedly Technické 

služky města Úpice. Stání bude v budoucnu doplněno 

přístřeškem.

Jitka Vítková, starostka obce Maršov u Úpice

Nový pomocník 
Obec Radvanice v letošním roce dovršila svůj cíl a získala 

do  vybavení jednotky SDH novou techniku. Prostřednic-

tvím MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. se z Integrova-

ného regionálního operačního programu v rámci opatření 

„Ochrana životů, zdraví a majetku“ podařilo získat dotaci 

na dopravní automobil včetně přívěsného vozíku. Dodá-

ní vozidla bylo řádně vysoutěženo ve veřejné výzvě, kde 

dodavatel měl podmínku provést úpravy na základě požadovaných kritérií. Výsledkem dvouletého snažení je nový pomocník, 

specifikovaný do místních podmínek pro smíšený provoz na všech komunikacích a částečně i do terénu. Jedná se o osmimístnou 

dodávku značky Volkswagen 4x4 včetně přívěsného vozíku. Využití tohoto vozidla je prioritně pro potřeby IZS při zásazích, krizo-

vých situacích a ke snížení jejich negativních následků. Navazuje se tímto na nová rizika změny klimatu a přínosem je dosažení 

vyšší ochrany života, zdraví osob a majetku. Vozidlo se již účastnilo několika akcí, jako odstraňování škod po přívalových deštích 

v letošním srpnu a září a při odstraňování spadlých stromů po poryvech větru. 

Závěrem jen tři čísla – uznatelné náklady projektu činily 1.450.581 Kč a vlastní přiznaná dotace 1.378.051 Kč, což činí 95 %. 

Nechť tedy vozidlo slouží co nejlépe a možná si závěrem jen přát co nejméně výjezdů.         Tomáš Němec, starosta obce Radvanice

Almanach radvanické školy
Obec Radvanice se letos již počtvrté stala vydavatelem nové publikace.

„Ve spolupráci obce se Základní a mateřskou školou Radvanice a Mgr. Romanem 

Reilem, archivářem a ředitelem Státního okresního archivu Trutnov, vznikl již dříve 

avizovaný Almanach radvanické školy. Tento almanach velmi úzce navazuje na pu-

blikaci Historie radvanické školy vydanou v roce 2018, která mapuje veškeré dějiny 

školství v obci. Almanach je záznamem historického děje, neboť představuje několik 

generací učitelů a především žáků ze školních let 1953–2020. Zajímavý je každopád-

ně tím, že v něm naleznete sebe, své děti, rodiče i prarodiče a ti zase svá vnoučata“, 

konstatuje starosta obce Tomáš Němec.

Almanach byl pokřtěn v sobotu 12. 9. 2020 v rámci oslav 300. výročí první písem-

né zmínky o školním vyučování a k 60. výročí nové školní budovy v obci. Součástí 

oslav byl i bohatý kulturní program pro děti i dospělé včetně prohlídky všech prostor celé základní i mateřské školy a také ukázek 

prací a dovedností žáků.

Stále trvá možnost zakoupení jak křtěného Almanachu, tak i ostatních publikací vydaných obcí Radvanice. Více informací 

naleznete na webových stránkách obce (www.radvanice.cz).           Tomáš Němec, starosta obce Radvanice
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RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

Ohlédnutí za letními kulturními akcemi
ve Rtyni v Podkrkonoší
Vážení spoluobčané, letní měsíce jsou již minulostí, a  proto mi dovolte, 

abychom se krátce ohlédli za letními akcemi, které naše město přichysta-

lo. V červenci jsme v muzeu připravili dvě výtvarné dílny. Na té první pod 

vedením Mgr.  Herzigové jste si mohli potisknout různé textilní výrobky 

jako trička, tašky a mnoho dalšího. Na druhé, kterou vedla Mgr. Švandová, 

jste si naopak mohli vyrobit originální šperky z  korálků. Na  obě dílničky 

dorazilo po 12 účastnících. 

V létě jsme v přírodním amfiteátru promítli také dvě letní kina. Prvním 

filmem byla Teroristka, druhým premiéra letní komedie 3Bobule. Je vidět, 

že zájem o letní kino ve Rtyni v P. je, neboť zhlédnout oba filmy přišlo cel-

kem přes 400 diváků. 

Dále se uskutečnily i  dvě komentované 

vlastivědné vycházky. První provedla zájemce 

po místech bojů druhé světové války, druhá je 

naopak zavedla na  místa opředená pověstmi 

a  záhadami. Na  obě vycházky přišlo celkem 

přes 50 účastníků. 

Hojnou účast zaznamenal Den otevřených 

památek ve Rtyni, při které mohli návštěvníci 

zhlédnout muzeum, zvonici a  chalupu č. 53. 

Tímto děkujeme manželům Trachtovým za její 

zpřístupnění. 

Velkou akcí pro Rtyni se stal 28. ročník 

NOTY, na němž vystoupily kapely Pěna, Adéla 

Bohadlová, Kantoři, Rangers, Spolektiv a Koyoti. Zájem byl opět mimořádný, neboť na tuto akci dorazilo ze Rtyně a okolí celkem 

427 diváků. 

Poslední letní akcí se stalo divadelní představení Vinetůůů :-)! Představení k nám do Rtyně přivezlo divadlo z Šumperka. Téměř 

dvouhodinová komedie představila tradiční zpracování mayovek v novém kabátě. Celkem 160 rozesmátých a spokojených diváků 

se o tom mohlo samo přesvědčit.           Richard Švanda, vedoucí odboru kultury MěÚ Rtyně v Podkrkonoší

Muzeum ve Rtyni v Podkrkonoší
chystá novinky ve stálé expozici
Městské muzeum ve Rtyni v Podkrkonoší připravuje inovaci ve stálé expozici. Bude se týkat pohnutých událostí v období sociali-

smu, kdy byl v nedalekém Tmavém Dole zřízen tábor nucených prací pro politicky nepohodlné československé občany. „Původní 

expozice ve svém jádru zůstane zachovaná. Chceme ale udělat inovaci, protože hornictví jako takové je ještě spojeno s temnou 

historií minulého století, kdy na Tmavém Dole byl nejen důl, ale současně se zde nacházel i tábor nucených prací,“ vysvětluje 

vedoucí odboru kultury Richard Švanda. A hned ještě doplňuje. „Přední část expozice máme věnovanou jednak důlním zeměmě-

řičům, ale je tu i mapa jednotlivých hornických děl. A právě do těchto míst bychom chtěli na příští rok situovat zejména informace 

o táboru nucených prací a také o osudech lidí, kteří tam byli nuceni pracovat.“ Jádrem nové expozice budou jednak vzpomínky 

vězňů, ale také osobní věci odsouzených. „Pokud se vše podaří, chtěli bychom návštěvníkům novou expozici představit v příštím 

roce,“ doplnil Richard Švanda.         Richard Švanda, vedoucí odboru kultury MěÚ Rtyně v Podkrkonoší
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Ve Rtyni v Podkrkonoší se projdou po novém chodníku
Ve  Rtyni v  Podkrkonoší se dokončuje 

několik investičních akcí, z  nichž vybí-

ráme následující: výstavbu chodníku 

k  zastávce Českých drah provádí firma 

UMBRELLA s.r.o. Novým chodníkem se 

zlepší bezpečnost a  přístup k  vlakové 

zastávce pro občany a  návštěvníky 

našeho města. Další akcí je výměna 

svítidel veřejného osvětlení. Na  tuto 

investiční akci proběhlo výběrové říze-

ní, které vyhrála firma ELEKTROIN spol. 

s r.o. V rámci akce proběhne výměna cca 

320 svítidel VO (za LED zdroje) po celém 

městě, zároveň budou vyměněny sloupy VO v hornickém sídlišti a na náměstí Horníků. Na tuto akci získalo město dotaci ze Stát-

ního fondu životního prostředí.                     Robert Pižl, odbor správy majetku MěÚ Rtyně v Podkrkonoší

SUCHOVRŠICE

Lávka pro pěší a cyklisty v Suchovršicích
Naše malá údolní obec leží po obou březích řeky Úpy. Ve vlastnictví má celkem 5 mostů. Ten pátý v lokalitě na Lhotkách přibyl 

v roce 1994. Bohužel už v roce 2012 byl po druhé opravě jeho stav označen za havarijní. 

Zastupitelstvo se shodlo na materiálu nového mostu, dřevo tentokrát z důvodu stinného umístění mostu zamítlo, nechalo 

vyhotovit projekt a hledalo možnost finančního zajištění akce. Ani výběr zhotovitele nebyl jednoduchý, vyšlo to až napodruhé 

a i v tomto případě vázly nasmlouvané 

termíny dokončení. 

Od zimy je most na svém místě, od 

léta je přístupný po nástupních ram-

pách na obou březích. A snad se i brzy 

dočkáme „třešničky na mostě“ – kolau-

dace díla. 

Most budou v  hojné míře využívat 

jak naši občané pro cesty do zaměst-

nání, pro docházky do středu obce, do 

školky, ale i návštěvníci obce jak pěší 

tak cyklisté. Most leží mimo jiné i na 

cyklotrase Radvanice – Slatinský Mlýn, 

kde nedávno v lese nad mostem přibylo odpočinkové místo Lesní park Suchovršice – Lhotka s naučnými zastaveními pro děti. 

A protože se povedlo dokončit rozměrově velké dílo v poměru k velikosti naší obce, velmi ráda bych poděkovala za finanční 

podporu Královéhradeckému kraji, který jako jediný vyhověl naší žádosti o pomoc s řešením havarijního stavu původního mostu 

odvádějícího pěší a cyklisty z velmi frekventované silnice I. Třídy Trutnov – Náchod do klidu místní komunikace na druhém břehu 

řeky. Obec obdržela individuální dotaci ve výši 5,9 milionu korun z hodnoty díla ve výši 8,9 milionu korun. 

Doplňkový projekt Lesní park Suchovršice – Lhotka je financován se 100% krytím z dotačního programu získaného od MAS 

Království - Jestřebí hory, o.p.s. na neproduktivní investice v lesích ve výši 440 tisíc korun. Ještě jednou velké poděkování všem, 

kteří nám pomohli tyto dva projekty zrealizovat.       Lenka Hozová, starostka obce Suchovršice
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VELKÉ SVATOŇOVICE
Malé ohlédnutí za uplynulým rokem plným zvratů, omezení, ale i probuzení a optimizmu do dalšího období.

V závěru loňského roku jsme si společně zazpívali koledy u vánočního stromu, vyslechli si besídku a divadelní představení malých 

herců v jednotlivých částech naší obce. Takto příjemně naladěni 

jsme vstoupili do nového roku a než jsme se nadáli, přišla opat-

ření, která zastavila prakticky veškerý společenský život v obci. 

O to více se občané těšili po rozvolnění situace na společná pose-

zení při pořádaných akcích.

Začali jsme pokácením máje na návsi 

a  pokračovali i  o  prázdninách. Spolky 

v  obci pořádaly zábavná odpoledne, 

příměstské tábory. Vše jsme zakončili 

loučením s  létem a  Markoušovickým 

rubáním.

Vedle zábavy na nás čekalo i mnoho 

práce s  přípravami stavebně investič-

ních akcí v  obci. Především nám jde 

o zvýšení bezpečnosti občanů při pohybu podél místní komunikace, kde připravujeme výstavbu cest pro pěší.

Dále chceme zkvalitnit podmínky pro sportovní žití rekonstrukcí hřiště za markoušovickou sokolovnou, kde již v letošním roce 

zahájíme práce na výstavbě multifunkčního hřiště, na což se nám podařilo získat dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 

1,4 mil. Zbytek nákladů bude uhrazen z rozpočtu obce.

Vedle toho připravujeme i  akce na  zvelebení obce, kde největší z  nich je příprava odbahnění a  rekultivace rybníku Aman 

a přilehlých pozemků.                  Josef Dvořák, obec Velké Svatoňovice

Zpravodaj Svazku obcí Jestřebí hory / 11. vydání – ročník 2020

Zpravodaj vydává Svazek obcí Jestřebí hory v nákladu 4500 ks. Distribuce probíhá prostřednictvím obcí a je pro občany SOJH zdarma. Svazek si vyhrazuje právo články uve-

řejněné ve zpravodaji upravovat. Odpovědná redaktorka: Lenka Procházková. Redakční rada: Kateřina Valdová, Dr. Jan Balcar, Vladimíra Odrobiňáková, Vladimír Provazník 

a Lada Bartoníčková. Autoři fotografií: titulní foto Obec Suchovršice, archiv SOJH, MAS KJH, o.p.s. a obcí. Design a tisk: www.tiskofset.cz
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