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Svazku obcí
Jestřebí

hory

Zpravodaj

Vážení čtenáři,

příznivci a milovníci našeho regionu Jestřebích hor, po roční odmlce se k vám opět dostává náš Zpravodaj z Jestřebích hor. Uplynulý 

rok byl ve znamení pandemické situace, která se do jisté míry podepsala i na společenském životě našich obcí. Jediné, co bylo možné 

provozovat bez jakýchkoliv omezení, byl pobyt na čerstvém vzduchu. S otevřením nové rozhledny Žaltman byl a stále je zazname-

náván příliv nových turistů. Mnoho z nich se nespokojí pouze s novou rozhlednou, ale navštěvují i přilehlé obce. Každá z těchto obcí 

má jistě co nabídnout, o čemž se můžete přesvědčit právě při listování zpravodajem.

Vážení čtenáři, přeji vám příjemně strávené chvíle při čtení těchto řádků. Největší odměnou pro nás bude, když vás díky tomuto 

zpravodaji zaujmou vámi dosud nepoznané kouty regionu Jestřebích hor a vydáte se je navštívit.

Zdeněk Špringr, předseda Svazku obcí Jestřebí hory
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Dětská a sportovní hřiště
V Batňovicích na Kvíčale se letos podařilo vybudovat dětské 

a sportovní hřiště. Na relativně malé ploše jsou umístěny hra-

cí prvky pro úplně nejmenší i  odrostlejší děti a  sestava pro 

workoutové sportovce. Tuto správnou volbu potvrzují četné 

návštěvy nejen batňovických občanů, ale i  maminek s  dět-

mi z  nedalekých Velkých Svatoňovic a  Úpice. Na  celkových 

nákladech ve  výši 653  781 Kč se dotační podporou podílelo 

Ministerstvo pro místní rozvoj částkou 391 000 Kč. 

V  příštím roce budeme pokračovat celkovou revitalizací 

areálu na Klondyku. V areálu vznikne multifunkční sportovní 

hřiště, pumptracková dráha a jeviště pro kulturní akce. Dále zde budou umístěny i nové dětské hrací prvky.  Letos v září započne 

rekonstrukce pivnice, před kterou je již nyní položena nová dlažba. Následně samotná budova dostane novou střechu, nové 

dřevěné opláštění a okna.

BATŇOVICE

HAVLOVICE

Vízmburk – oficiálně zpřístupněná památka 
Na sklonku loňského roku byla úspěšně dokončena rozsáhlá rekonstrukce hradu, která si vyžádala takřka 18 mil. Kč. Během celé-

ho jara jsme prováděli další stavební práce, které nebyly součástí projektu. Dozdívali jsme skálu pod schody, parkánovou hradbu, 

upravovali jsme obvodovou hradbu na západě objektu, zdili 

jsme schody u  věže a  ochoz zinkovaného zábradlí na  věži, 

rekonstruovali jsme topeniště černé kuchyně a  upravovali 

jsme vstupy do  sklepů. Během měsíce dubna jsme po  ve-

čerech tvořili 3D model hradu do  expozice včetně reliéfu. 

Během zimy jsme připravovali expozice a  v  květnu jsme je 

instalovali. Ve sklepeních čeká návštěvníky Tas z Vízmburka, 

Jiří z Dubé, páter Regner Havlovický a Phdr. Antonín Hejna. 

V místnostech hradu najdete zmapovaný archeologický vý-

zkum i nedávnou historii hradu spojenou s činností Sdružení 

pro Vízmburk. Na nádvoří čekají na příchozí dřevěné postavy 

Rekonstrukce chodníku
Od letošního dubna mohou nejen obyvatelé sídliště Záduší 

využívat nový plně bezbariérový chodník o délce necelých 

200 metrů, který nahradil starý plný děr a výmolů. Se zvyšu-

jící se dopravou v této lokalitě nový chodník přispívá k vyšší 

bezpečnosti chodců. Tuto investiční akci podpořila Místní 

akční skupina Království – Jestřebí hory z Integrovaného re-

gionálního operačního programu částkou 462 330 Kč.

Petr Horák, starosta obce Batňovice
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rytířů. Součástí expozice je hodovní místnost, která se bě-

hem zimy rozroste o kachlová kamna a repliky středověkých 

zbraní. Západní objekt je věnován česko-polskému projektu 

„Po stopách společné středověké historie“.

Od  května je na  našem hradě živo. Přicházejí lidé, kteří 

chtějí vidět Vízmburský zázrak – zmrtvýchvstání hradu, kte-

rý byl tolikrát odepisován. Zázrak, který dokázalo vybudovat 

malé sdružení navzdory nezájmu Ná-

rodního památkového ústavu, navzdory 

státu a navzdory všem škarohlídům, kteří 

hrad po mnoho desetiletí zatracovali. 

Opravám ale není konec. V  příštích 

letech chceme stabilizovat skálu naproti 

stánku až ke schodům. Přispět nám mů-

žete na transparentní účet 2301218790 / 

2010. Bližší informace najdete na www.

vizmburk.cz.

V  sobotu 9. října 2021 se uskutečnily 

na hradě trhy. Během podzimu rádi uvítáme na hradě školní výlety a exkurze, party návštěvníků i firemní akce. Vše podstatné 

najdete na www.vizmburk.cz

Mgr. Jaroslav Balcar, Sdružení pro Vízmburk, z. s.

CHVALEČ

Rekonstrukce velkého bazénu požární nádrže
Největší investicí obce Chvaleč v letošním roce byla rekonstrukce velkého bazénu požární nádrže ve Chvalči, který je využíván ve-

řejností jako koupaliště. Bazén ze 70. let již netěsnil, propouštěl vodu a byl v havarijním stavu. Rekonstrukce spočívala v komplet-

ním osekání a následném vyspravení beto-

nové vany bazénu, uložení pružné textilie, 

na  kterou byla natažena a  vyvařena těžká 

bazénová fólie modré barvy. Zcela vyměně-

no bylo jak nátokové potrubí do bazénu, tak 

i  kanalizační potrubí. Zkorodovaná železná 

madla a  žebříky v  bazénu byly vyměněny 

za  nerezové prvky. K  bazénu bylo pořízeno 

i  nové skákací prkno a  v  okolí bazénu byla 

položena nová dlažba. Celková rekonstrukce 

vyšla obec na  2 577 229,80 Kč. Částka byla 

financována z rozpočtu místního hospodář-

ství obce a z úvěru.  

Tomáš Prouza, starosta obce Chvaleč
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LIBŇATOV

Desítky stromů ozelenily prostředí
Díky podpoře státu a Agentury ochrany přírody obec na přelomu roku vysadila na 70 kusů zapěstovaných stromů. Dvě třetiny 

z tohoto počtu rostou okolo cest z Libňatova do místní části Svobodné, kde se lidé mohou nově procházet okolo lip, dubů, habrů 

nebo javorů. Stromy zde mohly být vysazené díky finanční 

podpoře státu, ale i díky souhlasu vlastníků okolních nemo-

vitostí nebo pozemků, na kterých stromy rostou. 

Další stromy jsou pak vysázené okolo hlavní silnice ve 

směru z Libňatova na Křižanov. Odsud byly stromy před lety 

odstraněné kvůli zhoršujícímu se zdraví, o další členy původní 

aleje obec přišla při větrné bouři derecho. V současné době 

již tvoří novou alej 25 stromů, mezi nimiž se nachází javory  

kleny a duby. 

Výsadba stromů a celková péče o zeleň v obci je jednou 

z priorit Libňatova. Procházky krajinou a pobyt v přírodě jsou, 

stejně jako v mnoha dalších vesnicích našeho svazku, jedním 

z důvodů, proč se lidi do Libňatova vrací. I proto budeme chtít 

v příštích letech s výsadbou nových alejí, které navíc zlepšují funkce krajiny a pomáhají zadržování vody, pokračovat zejména 

v okolí polních a vycházkových cest, ale i v zastavěném území obce.

JÍVKA
V letošním roce bylo konání kulturních akcí poznamenáno vyhlášeným hygienickým opatřením proti šíření koronaviru. Nemo-

hl se konat hasičský ples ani karneval pro děti. Opatrně jsme začali s oslavou dětského dne a opožděným pálením čarodějnic. 

V  předvečer tradičního Dne obce jsme promítali letní kino 

a  následný den nám předvedli svou práci modeláři. Došlo 

i  na  ukázku útoku replik stíhaček z  období druhé světové 

války. Konkrétně se jednalo o  dva Jaky 3 a  jeden Mustang 

P 51. Doufáme, že další plánované akce se budou konat bez 

omezení.

V oblasti investičních akcí jsme úspěšně dokončili opravu 

mateřské školy za 2,5 mil. Kč a čerpací stanici k obecnímu vo-

dovodu v Janovicích za 860 000 Kč. Pokračujeme výstavbou 

dalšího úseku komunikace a chodníků do nového zástavbo-

vého území pro rodinné domy v Horních Vernéřovicích. Tato 

akce bude obec stát necelé 3 mil. Kč. V říjnu 2021 by měly za-

počít práce na rekonstrukci komunikace od hasičské zbrojnice 

s napojením na silnici II/301 za 3,8 mil. Kč. Budeme se také 

muset poprat s výkopkem zeminy (cca 2500 m3) po stavbě ka-

nalizace. Další investicí bude instalace prvků naučné stezky 

s názvem „Lesní svět“.

Velkým zklamáním pro nás bylo vyhodnocení žádostí o dotace. Ze tří podaných nebyla ani jedna úspěšná. Malinko nám to 

zkomplikovalo situaci, ale připravené projekty dokončíme.

        Jiří Gangur, starosta obce Jívka
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Veřejná místa pokryl bezplatný internet
Díky dotaci od Evropské unie pokrývá Libňatov od loňského roku veřejně dostupný vysokorychlostní internet. Ten mohou lidé 

využívat jak v obecních budovách, tak na autobusových zastávkách, na tenisovém kurtu nebo na fotbalovém hřišti. K dispozici 

je lidem po jednoduchém přihlášení zcela zdarma. Volně přístupný internet byl na veřejná místa zaveden zejména jako podpora 

organizátorům různých společenských či sportovních akcí, lidem má sloužit k  lepší informovanosti, případně k  jednoduššímu 

získávání informací nejen o obci. Cílem programu Evropské unie s názvem Wifi4EU je zlepšení dostupnosti služeb internetu ve 

všech členských zemích. Libňatov se stal jednou vůbec z prvních obcí v republice, kde byl tento projekt zrealizovaný.

 Jaké akce Libňatov čekají v druhé polovině roku 2021 a v roce 2022?
– Od července probíhá přestavba 2. podlaží budovy obecního úřadu v Libňatově. Někdejší škola má od loňska novou provozovnu 

služeb kadeřnictví, manikúry a pedikúry, od roku 2022 zde obec nabídne lidem dva nové byty k nájemnímu bydlení, včetně 

nových parkovacích prostorů a sklepních kójí.

– U pošty již začalo v srpnu vznikat nové víceúčelové sportovní hřiště, kde budou umístěné sportovní prvky pro děti i dospělé.

– Celkem 1,5 kilometru místních komunikací se dočká nového nebo chybějícího asfaltového povrchu. Práce proběhnou v říjnu 

 roku 2021.

– Kompletní rekonstrukce se dočkají vnitřní prostory víceúčelového kulturního domu. V zimním období dojde ke kompletní 

 změně vytápění, výměně elektroinstalace a stavební úpravě stávajících prostor.

Jaroslav Pich, starosta obce Libňatov

MALÉ SVATOŇOVICE

Projekt sociálního bydlení v obci 
V rámci Integrovaného regionálního operačního programu byla díky výzvě na Sociální bydlení provedena rekonstrukce bytových 

domů č. p. 74 a č. p. 48. 

Bytový dům č. p. 74
Dům se nachází v areálu bývalého hornického učiliště. Jedná 

se o dům z roku 1872, který byl postaven pro ubytování hor-

níků a jejich rodin. Vzhledem ke stáří objektu byla jeho cel-

ková rekonstrukce nevyhnutelná. Naší snahou bylo zachovat 

historický ráz tohoto domu. V objektu se nyní nachází sedm 

bytových jednotek 1+1 vč. sociálního zařízení. 

Bytový dům č. p. 48
Dům se nachází na křižovatce ulic J. Masaryka, B. Němcové a Ná-

dražní. Stavebně byl zrekonstruován celý objekt včetně interié-

rů čtyř bytů. Byla provedena sanace zdiva, nové izolace, omítky, 

zateplení, nové rozvody elektřiny, topení, vody a odpadů. Ob-

jekt je také nově připojen na  veřejnou splaškovou kanalizaci, 

plynovod a  optický internet. U  objektu jsou opraveny i  kolny 

a bylo provedeno dláždění chodníků a některých ploch.
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Celkové náklady na projekt činí necelých 20 mil. Kč vč. DPH. Na akci byla poskytnuta dotace od Ministerstva pro místní rozvoj 

ČR ve výši 12 876 300 Kč. Zbývající část uhradila obec ze svého rozpočtu. Díky rekonstrukci vzniklo v obci kvalitní a dostupné 

bydlení pro občany z cílových skupin.               

Odhalení Svatého Floriána
V  rámci slavnostního otevření nové hasičské zbrojnice, které 

proběhlo 21. srpna tohoto roku, byl slavnostně odhalen reliéf 

patrona všech hasičů, kterým je svatý Florián. Již v  minulosti 

bylo uvažováno o umístění jeho podobizny na objekt hasičské 

zbrojnice, ale až nyní se to podařilo. Zvolili jsme podobiznu 

vypálenou v  plechu z  nerezové oceli na základě originálního 

návrhu, jehož autorkou je paní Dana Vondráčková tvořící pod 

značkou MEMO-ART. Výkresovou dokumentaci pro strojní vý-

robu připravil pan Luboš Pirný a výrobu zajistila společnost 

NN Steel s.r.o. a dále pak společnost Kovo Kulda s.r.o.. Děkujeme všem za pomoc při realizaci tohoto díla.

Dostavba kanalizace v obci
Díky projektu Dostavba kanalizace v obci Malé Svatoňovice se podaří odkanalizovat tři lokality, které nebylo možné odkana-

lizovat v rámci výstavby kanalizace v letech 2012–2014. Realizace byla zahájena v loňském roce podle stanoveného časového 

harmonogramu. Kanalizace pro lokalitu „Pod Klůčkem“ je již 

v  provozu. Nová gravitační kanalizace navazující na  čerpací 

stanici a  tlakovou kanalizaci pro objekty č. p.  63, 101, 109 

a 112 v lokalitě na „Jestřebci“ je také dokončena a probíhá její 

zkušební provoz. Stavební firma Vakstav spol. s r.o. Jablonné 

nad Orlicí nyní pokračuje na dostavbě kanalizace pro lokalitu 

„Stodoly“, která se nachází v ulici J. Masaryka. Dokončení pra-

cí se předpokládá v říjnu tohoto roku. 

Celkové náklady projektu činí necelých 13 mil. Kč vč. DPH. 

Na akci byla poskytnuta dotace ze Státního fondu životního 

prostředí ČR ve výši 7,6 mil. Kč. Zbývající část uhradila obec 

ze svého rozpočtu.

Vladimír Provazník, starosta obce Malé Svatoňovice

První letní sezona pro novou rozhlednu Žaltman 
Nová rozhledna Žaltman byla pro veřejnost otevřena 24. září 2020 a už od začátku se těší velkému zájmu tu-

ristů. Investorem a vlastníkem nové rozhledny je obec Malé Svatoňovice. Letošní první letní sezona ukázala, 

že se Žaltman stal opravdu vyhledávaným cílem pro návštěvníky našeho regionu. Turisté většinou volili 

zahájení výšlapu na rozhlednu z náměstí v Malých Svatoňovicích nebo vycházeli z Odolova. 

V průběhu léta jsme představili propagační materiály k rozhledně: vytvořeno bylo nové logo, nabízíme nové turistické vizitky, 

výroční turistickou známku, pohlednice a razítko se siluetou stavby. Propagační materiály můžete zakoupit v Muzeu bratří Čapků 

na náměstí v Malých Svatoňovicích, kde si také můžete zahrát zábavnou hru nejen pro děti „Vejšlap na Žaltman“. 

Na začátku září 2021 byly u rozhledny instalovány také nové infotabule, které turisty seznamují s historií původní rozhledny 

a s výstavbou nové. Přes QR kódy se interaktivní turisté připojí na webové stránky obce Malé Svatoňovice www.malesvatonovice.

cz, kde najdou detailní informace včetně tiskových zpráv k pracím na rozhledně. Dalším zajímavým prvkem rozhledny budou pa-

noramatické fotografie s popisy výhledů na nejvyšší výhledové plošině. Všichni návštěvníci, kteří chtějí finančně podpořit údržbu 
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rozhledny, mohou využít platby přes QR kód, který je situován přímo u  vstupu na  rozhlednu. Děkujeme za  jakýkoli finanční 

příspěvek.                                   Vladimíra Odrobiňáková, obec Malé Svatoňovice

MARŠOV U ÚPICE
Požární nádrž
Velkou investiční akcí v roce 2021 byla v obci Maršov oprava 

požární nádrže. Požární nádrž ze sedmdesátých let minulého 

století byla již v havarijním stavu a už jen částečně zachyco-

vala vodu z lesních zdrojů. Stěny i dno bylo pouze panelové 

a po letech už i částečně zborcené. Nová vodní nádrž je zpev-

něna armaturou a do bednění je vylit nový pevnostní beton 

pro vodní stavby. Okolí nádrže bude  upraveno pro potřeby 

obce, pořádání kulturních akcí a krom jiného třeba i pro ha-

sičskou okrskovou soutěž pořádanou pravidelně vždy v měsí-

ci květnu. Celková hodnota investice je 1 793 559 Kč, z toho je 

akce podpořena dotací z Ministerstva zemědělství částkou 1 255 000 Kč, z vlastních zdrojů doplatíme 538 559 Kč.

Jitka Vítková, starostka obce Maršov u Úpice  

RADVANICE
Minulé období, ke kterému se snad již nechci vracet, nám jednoznačně naznačilo, jak je vše vratké a i ve 21. století pomíjivé. 

Toto období celosvětové pandemie nám všem ukázalo své negativní stránky, jako byla nepřipravenost, nedostatek veškerého 

materiálu, nekoncepčnost řízení státem a nedostatečnou počáteční informovanost. Špatné věci jsou však k něčemu dobré, a tak 

bylo potěšující, že se okamžitě projevily i pozitivní faktory. Těmi byly například soudržnost, obětavost, pracovitost, soudnost, 

vytrvalost a  dalších několik již možná opomíjených vlastností, které pomohly tuto dobu překonat. Já doufám, že již navždy. 

V souvislosti s tímto obdobím jsme museli i my, zástupci vedení obcí, řešit problémy, které nejsou na denním pořádku. Období to 

bylo dlouhé a stálo nás všechny mnoho úsilí a nemalé pracovní nasazení, které mnohdy bohužel nebylo hmatatelné. Jsem však 

přesvědčen, že to vždy byly kroky, které vedly k ochraně vás – spoluobčanů.

Bohužel se však v  době covidové takřka zastavil dotační proces. Rozhodování se protahovala, o  případném přidělování se 

místo týdnů jednalo v měsících. Někdy i půlroční zpoždění nás dostalo do situací, kdy se nakumulovalo i několik projektů, které 

nakonec dotačně podpořeny nebyly. Obce jsou tím postaveny do nelehkých situací ve svém rozvoji a plánování. V Radvanicích 

jsme se proto rozhodli pro letošní rok nečekat a realizovat z vlastních prostředků např. hydroizolaci nadzákladového zdiva u jed-

noho z panelových domů, kde celková investice činila cca 1 531 000 Kč. 

V červenci tohoto roku se podařilo dokončit opravu komunikace v Horních Radvanicích, kde již byla v roce 2019 řešena i první 

etapa. Na první etapu bylo v roce 2019 vynaloženo 237 000 Kč a ta letošní druhá stála 326 000 Kč a opět z vlastních zdrojů.
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Bohužel ve skutečnosti mají někteří mylnou představu o tom, že dotační prostředky pokryjí všechny investice a jsou přidě-

lovány automaticky. Realita je ovšem zcela někde jinde a nynější období k tomu přidalo ještě spoustu dalších problémů. I naše 

obec má připravené projekty, jako je například oprava střechy se zateplením na  dalším z  panelových domů a  dále výstavbu 

multifunkčního hřiště u  základní školy. Jen pro dokreslení, 

o  dotaci na  panelový dům bylo zažádáno již 3x a  na  hřiště 

2x. Zastupitelstvo však k  opravě střechy přistoupilo razant-

ně a schválilo zapojení vlastních zdrojů do této akce, kde in-

vestice bude činit cca 2 200 000 Kč. Dotační možnosti raději 

nahrávají rozvoji cyklotras, nežli prokazatelným a  nutným 

opravám. Na  multifunkční hřiště je po  loňském neúspěchu 

přislíbena dotace pro období 2021–2022 v  celkové výši cca 

3 800 000 Kč. V obou případech nás však postcovidová doba 

dostala do situace, kde musíme řešit problémy se současným 

zvýšením cen materiálů a ostatních nákladů, což již do-

tace dále neřeší. Jsme tedy v  situaci, zda stavět za  více 

prostředků, řešit problémy s  omezenými možnostmi 

změn dotačních podmínek nebo investice přerušit. Mini-

sterstva nám moc nepomáhají, zde se bohužel striktně 

dodržují dané manuály. 

Dost však bylo negativního náhledu. Obec Radvanice 

bude i nadále plánovat své nutné opravy majetku a dané 

investice v reálných mezích. Letos je tedy v plánu zahá-

jit realizaci vysněného multifunkčního hřiště u základní 

školy s jeho dostavbou v létě 2022. Dále nás čeká nutná celková rekonstrukce mostu na hlavní příjezdové komunikaci do obce 

a očekávané opravy chodníků v rámci revitalizace celého sídliště. To je ovšem dost náročný projekt, jehož připravenost určitě 

uvítá i nové vedení obce po komunálních volbách, které se uskuteční na podzim 2022. 

Tomáš Němec, starosta obce Radvanice

RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

Velké kulturní novinky v roce 2022
Nadcházející rok 2022 se ponese v duchu velkých akcí a oslav. Přestože koronavirová situace stále ještě visí jako Damoklův meč 

nad všemi akcemi v naší republice, připravuje město Rtyně v Podkrkonoší po dvouleté pauze další ročník Koletovy Rtyně, který 

by se uskutečnil na jaře roku 2022. Hned vzápětí se mohou 

návštěvníci těšit také na Den města a vyhlášení sportovce 

města. V srpnu proběhne jubilejní 30. ročník festivalu NOTA. 

Již nyní jsou domluveny skvělé hudební kapely a sólisté. 

Kromě shora zmíněných kulturně-společenských akcí při-

pravuje odbor kultury i novinky v městském muzeu. Pro letní 

sezónu budou vytištěny zbrusu nové turistické letáky, které 

návštěvníky zavedou po pašeráckých stezkách okolo města. 

Dále vznikne nový prospekt týkající se místních významných 

náhrobků věhlasných rtyňských osobností. Díky dotaci Králo-
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véhradeckého kraje bude na začátku roku vydán Důlní deník, který zábavnou i poučnou formou provede zájemce po hornickém 

okruhu okolo Rtyně. 

Inovace se dotknou také přírodního amfiteátru na Rychtě, kde chce město v dlouhodobém výhledu pořádat veškeré městské 

akce i zábavy. Pokud se nám podaří získat dotaci, rádi bychom upravili i historický sklep bývalé rychty, kde bychom rádi v průběhu 

celého roku pořádali akce od různorodých výstav po akce pro děti.

 Richard Švanda, vedoucí odboru kultury MěÚ Rtyně v Podkrkonoší

Pořízení elektromobilu pro Pečovatelskou službu města 
Rtyně v Podkrkonoší
Město Rtyně v  Podkrkonoší v  letošním roce zmodernizovalo vozový park 

pečovatelské služby. Prostřednictvím Místní akční skupiny Království – 

Jestřebí hory, o.p.s. se z Integrovaného regionálního operačního programu 

v  rámci výzvy Zvýšení kapacity a  kvality sociálních služeb podařilo získat 

dotaci na sedmimístný elektromobil Nissan eNV200 EVALIA Visia. Jedná se 

o sedmimístné vozidlo, které bude sloužit pro obsluhu klientů pečovatelské 

služby, především pro dovoz obědů a nákupů, ale také pro dopravu klientů 

při různých pochůzkách, např. k lékaři nebo na společné akce. Tři pracovnice 

pečovatelské služby ve  Rtyni v  Podkrkonoší poskytují služby cca 45 klien-

tům, a to i v odlehlých částech města. Obnova vozového parku tak umožní 

i  nadále poskytovat kvalitní terénní pečovatelskou službu všem svým kli-

entům. Náklady na pořízení elektromobilu činily 1 062 326,50 Kč, přiznaná 

dotace je ve výši 999 999,45 Kč.  

Ivana Stonjeková, tajemnice MěÚ Rtyně v Podkrkonoší

SUCHOVRŠICE

Suchovršice v koroně
Konec loňského roku včetně začátku toho letošního nebyl 

jednoduchý. Nekonaly se žádné společenské akce, přesto 

jsme se nevzdali a požádali jsme naše spoluobčany, abychom 

každý sám a přesto společně vynesli Smrt ze vsi a nepřerušili 

tak dlouholetou tradici. O Smrtné neděli v 16 hodin se na ně-

kolika místech kolem řeky Úpy rodiny i jednotlivci rozloučili 

se svými výtvory v podobě Smrťačky či Smrťáka a poslali tak 

zimu z naší vsi pryč. Sílu z vody v  ten samý čas čerpaly víly 

Úpěnky a otužovaly se za nás všechny. 

Na přelomu prázdnin se setkal s překvapivě velkou účastí film Bábovky promítaný v rámci putovního letního kina v Jestřebích 

horách. Škoda, že větší část návštěvníků byla přespolních. 

Pochodu na ukončení prázdnin vůbec nepřálo počasí a účast byla minimální. Tak jsme alespoň ten den odměnili drobnými 

dárky dětské účastníky za vynášení Smrťačky na základě zaslaných fotografií. 

Nevzdali jsme se ani investic. Díky dotaci z MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s. jsme postavili tak potřebné chodníky při 

komunikaci první třídy do Úpice. Bez dotace jsme opravili povrch cesty ke škole a chystáme se s dotací z Královéhradeckého kraje 

vyměnit krytinu na střeše obecního multifunkčního domu – restaurace s penzionem. Na podzim nám na nový chodník přibude 

ještě nová autobusová zastávka. A v příštím roce se chystáme oslavit 130 let vzniku našeho Sboru dobrovolných hasičů.

 Lenka Hozová, starostka obce Suchovršice



10

VELKÉ SVATOŇOVICE

V obci si sami navrhli a zbudovali pumptrack
Život v naší obci byl v uplynulém roce poznamenán průběhem korona-

virové epidemie. Mnoho činností bylo omezeno. Nejvíce jsme postrá-

dali spolkový život a veřejné aktivity. Přesto se nám podařilo uspořádat 

několik akcí. Mezi prvními byl společný jarní úklid obce, který se setkal 

s velkým zájmem občanů, pak stavění Máje i její porážení v Markoušovi-

cích. Velmi úspěšné byly akce pro děti. Dětský den pořádaný sdružením 

KAMaRát ve Velkých Svatoňovicích a Lotrandova stezka pořádaná SDH 

a místní skupinou ČČK v Markoušovicích. 

Tradiční akce jako Markoušovické Rubání a Svatováclavská pouť letos 

již proběhly normálně. Nemůžeme nezmínit ani letní kina. Společným 

atributem všech akcí je snaha udělat něco i pro druhé, ale hlavně se se-

tkat, chvíli spolu posedět a popovídat si. Věříme, že žádná nová omezení 

již nepřijdou a my se budeme moci setkat se seniory v našem klubu, se 

spoluobčany při dalších akcích v podzimním a zimním období.

Společenský život je jen jedna stránka života obce. Neméně důležitou 

je její další rozvoj. Zde se podařilo zajistit za využití dotace od MMR vý-

stavbu všesportovního hřiště v Markoušovicích. Z vlastních zdrojů byla 

financována rekonstrukce dalších úseků místních komunikací a  jejich 

příslušenství, jako např. autobusových zastávek.

Ke zlepšení vzhledu obce jistě přispěje i  investiční akce společnosti ČEZ Distribuce, která v obci postupně nahrazuje vrchní 

vedení nízkého napětí zemními, s čímž souvisí i postupná výměna veřejného osvětlení. 

Nejcennější novinkou v obci je nově vybudovaný pumptrack (terénní okruh pro cyklisty), který byl vytvořen na popud občanů 

a hlavně jejich dětí. Projektová příprava proběhla obhlídkou a výběrem toho nejlepšího, kdy jeden z tatínků vtěsnal do vyme-

zeného prostoru u hřiště terénní vlny a klopené zatáčky. Pro výstavbu bylo využito cca 20 nákladních aut přebytečné zeminy 

a týden práce zkušeného bagristy. Děti a odvážnější dospělí začali trať okamžitě využívat. Náklady na vybudování nebyly vysoké 

a užitek je obrovský.  

Viktor Marek, starosta obce Velké Svatoňovice
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DALŠÍ INFORMACE Z REGIONU

Do Havlovic zase dorazili nadšení olympionici
Krásné počasí, úžasné sportovní výkony, přátelská atmosféra. To vše vyšperkovalo již 13. Olympiádu pro starší a dříve narozené, 

kterou hostil ve čtvrtek 2. září 2021 Všesportovní areál v Havlovicích na Trutnovsku. Tradiční nesoutěžní akce se zúčastnilo 263 

sportovců z území Místní akční skupiny (MAS) Království – Jestřebí hory, která spolu s Tělovýchovnou jednotou Sokol Havlovi-

ce olympiádu pořádala. Sportovní klání zpestřil doprovodný 

program. 

Po  úvodních proslovech zazněla česká hymna v  podání 

ředitelky Základní umělecké školy A. M. Buxton v  Úpici Evy 

Matouškové. „V  Havlovicích jsem potkal spoustu úžasných 

lidí, kteří se k sobě hezky chovali a byli rádi, že se mohli potkat. 

Sportování je evidentně baví. Poděkování patří pořádající míst-

ní akční skupině i havlovickému Sokolu, povedlo se tu vytvořit 

ojedinělou akci,“ pochválil organizátory i soutěžící radní Krá-

lovéhradeckého kraje pro zdravotnictví Zdeněk Fink, který 

nad akcí převzal záštitu. Olympioniky čekal opět 

hod paličkou a  válečkem na  cíl, minigolf a  skok 

daleký. Nejstarší účastnicí byla Marta Fajfrová ze 

Rtyně v Podkrkonoší. „Troufla jsem si na všechny 

disciplíny, i  na  skok. Moc se mi tu líbí, potkávám 

známé, jezdím sem už hodně let,“ pochvalovala si 

dvaadevadesátiletá sportovkyně. 

Sportování nadšenců ve  věku 65+ zpestřilo 

taneční vystoupení Boubelek z  Mezilečí. Olym-
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Zpravodaj Svazku obcí Jestřebí hory / 12. vydání – ročník 2021

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 uveřejněné ve zpravodaji upravovat. Odpovědná redaktorka: Lenka Procházková. Redakční rada: Kateřina Valdová, Dr. Jan Balcar a Lada Bar-

toníčková. Autoři fotografií: titulní foto město Rtyně v Podkrkonoší, archiv SOJH, MAS KJH, o.p.s. a obcí. Design a tisk: www.tiskofset.cz

Putující Biograf v Jestřebích horách
Letní sezóna na území Svazku obcí Jestřebí hory byla obohacena o deset promítání letního kina.
Starostové ze Svazku obcí Jestřebí hory si před letní sezónou na jednání odhlasovali, že kvůli stále vzrůstající oblíbenosti letních 

kin si společně pořídí promítací techniku a díky tomu nabídnou občanům mnohem více příležitostí, kde si užít příjemný večer 

s filmem pod hvězdnou oblohou.

Celkové náklady na  pořízení této techniky činily téměř 

90 000 Kč, Královéhradecký kraj náš putující biograf podpořil část-

kou 40 000 Kč.

Filmové léto, jak byla nazvána tato nová promítací akce, si po-

chvalovali nejen účastníci v každé z obcí, ale i starostové. Nejen že 

jsme mohli každý týden navštívit alespoň jedno letní kino v našem 

regionu, i finančně to obce vyšlo mnohem lépe, než když se objed-

návají klasická putovní kina.

„Je vidět, že letní kina opravdu mají smysl, návštěvnost je veliká, 

i když vždy je rozhodující počasí. Jsem rád, že se to dostává do po-

vědomí všech lidí z regionu, a nám se zpět vracejí jen a jen dobré 

ohlasy. Je to velmi důležité, že se umíme se starosty ze Svazku obcí Jestřebí hory domluvit a dát dohromady takovouto společnou 

akci pro naše občany. Navíc je skvělé, že do přilehlých sousedních obcí můžeme na promítání zajet na kole, dát si popcorn, pivko 

a popovídat si s ostatními,“ zhodnotil uplynulou sezónu letních kin Vladimír Provazník, starosta obce Malé Svatoňovice. 

V plánu je také promítací techniku využívat nejen pro letní kina, ale i k dalším aktivitám svazku. V zimních měsících by staros-

tové chtěli zkusit i promítání v kulturních domech, především v obcích, kde kina nemají a ani běžně nepromítají. Díky tomu se 

obohatí kulturní život na území celého Svazku obcí Jestřebí hory.

Lenka Procházková, manažerka Svazku obcí Jestřebí hory

pionici dostali zdarma drobné ceny a  také poukazy na  ob-

čerstvení. Se zajištěním akce pomohli žáci z Havlovic a úpičtí 

gymnazisté. Mezi nejpočetnější olympijské výpravy patřila 

tradičně ta z  Pilníkova. „Vyšlo počasí, sportovní výkony byly 

výborné. Děkujeme všem pořadatelům za to, že jsme se mohli 

zúčastnit a těšíme se na viděnou za rok opět v Havlovicích,“ hod-

notil trenér, masér a roztleskávač ekipy, pilníkovský starosta 

Josef Červený. 

Během Olympiády pro starší a  dříve narozené probíhalo 

v  dějišti akce i  pozorování Slunce s  úpickými hvězdáři. Zá-

jemci se také mohli projet na elektrokolech, která byla k za-

půjčení ve  stanu společnosti Barta.bike. Probíhal zde také 

bezplatný servis jízdních kol. V krásném areálu na břehu Úpy nechyběla ani miniexpozice poslední textilky v regionu Frolen. „Je 

vidět, že po roce a půl různých omezení se lidé chtějí potkávat. Jsem rád, že i do Havlovic dorazili v hojném počtu. Zažili krásný den 

a odjížděli šťastní,“ neskrývá svou spokojenost ředitel spolupořádající MAS KJH Jan Balcar, který akci moderoval. „Jsem moc rád, 

že jsme se po roce zase mohli sejít. Věřím, že při zachování osvědčených disciplín a rozšíření doprovodného programu můžeme být 

všichni i v příštích letech navýsost spokojeni,“ dodal na závěr Miloslav Tohola z TJ Sokol Havlovice. Podrobnější informace včetně 

fotogalerie najdete na www.kjh.cz. 

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