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VÁŽENÍ OBYVATELÉ REGIONU JESTŘEBÍCH HOR,
po roční odmlce se k vám dostává opět zpravodaj. Dle va-

šich ohlasů a reakcí je to vhodně zvolená forma propagace 

našich Jestřebích hor a obcí, které jsou sdruženy ve Svaz-

ku obcí Jestřebí hory. V tomto zpravodaji se opět dozvíte, 

co nového se děje v  jednotlivých obcích, a jaké novinky, 

aktivity jsou pro vás přichystány. Se stoupajícím turistic-

kým ruchem v rámci České republiky, potažmo Královéhra-

deckého kraje, stoupá i počet turistů v našem regionu.  Jistě 

se nemáme za co stydět, o čemž se přesvědčíte na následu-

jících stránkách našeho ročního bulletinu Jestřebek.

Vážení čtenáři, přeji vám příjemně strávené chvíle při 

čtení tohoto zpravodaje, kdy aspoň písemnou formou jste 

seznámeni s našimi aktivitami a činnostmi.

Zdeněk Špringr, předseda Svazku obcí Jestřebí hory9. vydání / 2018



Derecho – rok poté

Je tomu něco málo přes rok, kdy se 

během odpoledne obloha temně 

zatáhla, z  nebe se valily proudy deště 

hnané větrem, který lámal, vyvracel 

a odnášel vše, co mu stálo v cestě. Řeč je 

o  větrné smršti Derecho [derečo], která 

nejen na Trutnovsku způsobila význam-

né škody na  lesních porostech, majetku 

občanů a  na  některých místech zcela 

změnila vzhled krajiny. 

Největší škody zaznamenala oblast 

obcí Libňatov, Kohoutov a Choustníkovo 

Hradiště. V důsledku vichřice z 11. 8. 2017 

zde bylo poškozeno více než 100 ha les-

ních porostů. Z nich bylo ještě do konce 

zimy 2017/2018 vytěženo všechno dřevo, 

jednalo se zhruba o  63  000 m3. Podle 

slov pracovníka státního podniku Lesy 

ČR Ing.  Tomáše Hillermanna bylo 90 % 

dřeva použito k  dalšímu průmyslovému 

zpracování a  jen asi 10 % představovalo 

dříví palivové, které bylo rozlámané či 

jinak mechanicky poškozené. Díky rych-

lému zásahu a  odstranění škod tak ne-

došlo k diskutovanému nárůstu výskytu 

kůrovce.

A jak je to s obnovou poškozených les-

ních porostů? Ing. Hillermann dále uvedl, 

že část vzniklých holin byla již zalesněna 

na jaře 2018, zbytek je odhadován v zá-

vislosti na počasí na podzim 2018 a jaro 

2019. Základní zalesňovanou dřevinou 

bude ze 60 % smrk a 40 % budou tvořit 

meliorační a zejména zpevňující dřeviny 

jako je dub, buk, lípa, javor a jedle. 

Náklady na obnovu poškozených lesů 

jsou odhadovány na  7 mil. Kč, přičemž 

toto číslo není konečné. „S přihlédnutím 

k  velikosti vzniklých holin a  extrémním 

klimatickým podmínkám bude totiž 

nutné provádět opakované zalesnění 

uhynulých sazenic. Obnova poničených 

prostorů by měla být dokončena ke konci 

roku 2019. I  nadále však bude probíhat 

následná péče o sazenice, aby se dosáhlo 

vypěstování nového lesa,“ uvedl lesní 

správce Ing. Tomáš Hillermann. 

V anketě Strom roku reprezentovala
Královéhradecký kraj Rtyňská Lípa svobody

Rtyňská Lípa svobody se v letošním roce probojovala v celostátní anketě Strom 

roku do finále. O hlasy do 25. září soutěžilo 12 Lip svobody, které porota vy-

brala z 56 návrhů. Výsledky hlasování budou vyhlášeny 11. října v Brně.

Vzhledem k  letošnímu 100. výročí vzniku Československa mohly být do ankety 

Strom roku přihlášeny pouze Stromy svobody, tedy stromy odkazující k české stát-

nosti a boji za svobodu. Jedná se o stromy sázené na oslavu vzniku samostatného 

státu, na oslavu konce války, ale třeba také na protest proti okupaci vojsky Varšavské 

smlouvy. 

Stromy svobody jsou spojovány především s rokem 1918. Jejich výsadba však pro-

bíhala většinou až v roce následujícím. Po vyhlášení samostatné republiky na výsad-

bu nebylo příliš času, protože se blížila zima. Většina stromů, která měla připomínat 

a oslavovat konec 1. světové války a samostatnost republiky, tak byla vysazena až 

na jaře roku 1919. Výsadba Stromů svobody byla na většině míst pojata jako oslava 

konce války, oslava měla válkou unaveným lidem vlít víru v lepší budoucnost. Válka 

přinesla mnoho utrpení a přeživší hledali důstojný způsob, jak uctít památku těch, 

kteří zahynuli. Budování pomníků bylo finančně nákladné, což bylo částečně také 

důvodem, že se nejprve vysazovaly stromy a až později se budovaly pomníky se 

jmény padlých. 

Rtyňskou Lípu svobody vysadila 13. dubna 1919 tělocvičná jednota Sokol za účasti 

žáků, učitelského sboru, zástupců obce a občanů blízko místního hřbitova, kde se 

dnes říká V lipce. Podle zápisů v kronice začaly z podnětu místních legionářů v červ-

nu 1935 práce na úpravě prostranství okolo lípy a 1. května 1936 byla dokončená 

skalka s Lípou svobody předána školní radě, která ji svěřila do opatrování ředitelství 

škol. V letošním roce Město Rtyně v Podkrkonoší přistoupilo k revitalizaci celého to-

hoto území. Byly provedeny parkové úpravy, částečně obnovena veřejná zeleň, došlo 

k nainstalování interaktivních naučných panelů a laviček. 

Dříve se ve Rtyni u Lípy svobody konaly různé slavnosti. V  letošním roce chce 

město na tuto tradici navázat a u příležitosti 100. výročí vzniku republiky zde malou 

vzpomínkovou akci uskutečnit a vysadit nový Strom svobody 2018. 

Město Rtyně v Podkrkonoší děkuje všem, kteří Rtyňskou lípu svobody v anketě 

Strom roku svými hlasy podpořili, a srdečně zve na setkání V lipce, které se uskuteční 

dne 28. října 2018 od 9.30 hod.



Kladské pomezí rozvíjí 
region už více než 20 let
Branka, o.p.s. je nezisková organizace, založe-

ná v roce 1997, jejímž cílem je rozvíjet šetrným 

způsobem cestovní ruch v  oblasti nazývané 

Kladské pomezí. Ta zaujímá rozlohu bývalého 

okresu Náchod a zasahuje do okresu Trutnov 

v  oblasti Jestřebích hor. Název vychází z  his-

torie, kdy tudy procházela důležitá obchodní 

stezka spojující Prahu s polským Kladskem. 

Zakladatelem Branky, o.p.s. je Svaz cestov-

ního ruchu Kladské pomezí sdružující více než 

40 měst, obcí a soukromých subjektů. Svazek 

obcí Jestřebí hory je již 13 let jeho význam-

ným členem, díky jeho aktivní spolupráci 

a podpoře je možné realizovat různé aktivity 

vedoucí k rozvoji regionu, ve kterém žijeme. 

Mezi hlavní činnosti patří marketing 

a  komunikace, propojování veřejného a  sou-

kromého sektoru, tvorba produktů cestov-

ního ruchu, koordinace činnosti subjektů 

působících v  cestovním ruchu. Organizace se 

v minulosti podílela především na komplexní 

tvorbě a  značení cyklostezek, každoročně je 

zajišťován provoz cyklobusů a  úprava lyžař-

ských běžeckých tratí, před třemi lety byla 

také investorem při stavbě tří rozhleden. Díky 

podpoře z  Evropských fondů se podařilo bě-

hem posledních pěti let zorganizovat projekty 

za více než 16 milionů korun. 

Letos vznikl ojedinělý turistický produkt 

Čapek, ten nabízí tipy na  výlety po  stopách 

slavné sourozenecké trojice a  mimo to pře-

hledným způsobem představuje jejich dílo 

a životní osudy.

Na stránkách karelcapek.cz si můžete také 

přehrát filmy inspirované tvorbou Čapků, zjis-

tit kudy putoval klobouk v  Pohádce tulácké 

a další zajímavosti. 

Další novinkou je Festival zážitků, díky 

němuž každou sobotu po dobu letních prázd-

nin ožívalo muzeum v  Malých Svatoňovicích 

s  programem S  bratry Čapkovými do  světa 

fantazie. Právě v parku vedle náměstí proběh-

ne v sobotu odpoledne 22. září 2018 zajímavá 

akce na  téma Karel Čapek pro celou rodinu 

na  rozloučení s  turistickou sezonou v  Klad-

ském pomezí. Jste srdečně zváni! 

Více informací najdete na  www.kladske-

pomezi.cz

Autor: Markéta Venclová, Branka o.p.s.

Dotace pro neziskovky budou
brzy vyhlášeny!

Na  podzim se bude na  Výboru Svazku obcí Jestřebí hory projednávat 

grantová politika pro rok 2019. Následný předpokládaný sběr žádostí 

o dotaci pro neziskovky je naplánovaný na přelom října a listopadu. Žádost se 

bude jako v předcházejících letech odevzdávat jak v papírové, tak i v elektronic-

ké podobě. Každá organizace může podat pouze jednu žádost. Aktuální infor-

mace najdete na stránkách www.jestrebihory.net.

Chcete-li konzultovat svůj projektový záměr či pomoci s  vyplněním žá-

dostí, případně máte jakýkoliv dotaz ohledně dotačního programu, obraťte 

se na  administrátory, kteří Vám rádi a  zdarma pomohou: Markéta Demešová 

730 164 404, Jan Balcar 777 851 871. 

Párkyáda v Petříkovicích
21. července 2018 se na místním koupališti konal již 8. ročník tradiční petříkovic-

ké párkyády, hodinový závod v pojídání párků. Součástí akce byl jako vždy i závod 

pro děti, házení koulí na cíl. Vítězem se stal závodník s přezdívkou Pažout. Všechny 

děti byly odměněny pěknými cenami, první tři získaly i medaile. Pro návštěvníky 

a fanoušky vrcholového závodu byla připravena vědomostní soutěž, kterou vyhrál 

domácí občan Jirka P. 

Do hlavního závodu se přihlásilo 25 mužů a 4 odvážné ženy. Všichni závodníci 

v  obou kategoriích bojovali až do úspěšného zakončení celé soutěže. První místo 

v kategorii žen obsadila Černoška s 22 snědenými nožičkami párků, v kategorii mužů 

zvítězil Mazin s 38 kousky. Ostatní se drželi statečně za vítězi závodu. Celou soutě-

ží nás provázel moderátor a dámy rozhodčí, které dohlížely na dodržování pravidel 

závodu. 

Poděkování patří všem organizátorům, kteří se podíleli na hladkém průběhu celé 

akce, a dále pak sponzorům, kteří věnovali finanční prostředky a odměny pro jed-

notlivé závodníky. 

Za rok Ahóój a přijďte si to vyzkoušet i Vy.

S pozdravem Spolek přátel pod Jánským vrchem



Malé Svatoňovice 

Malé Svatoňovice mají stále co nabídnout turistům, občanům a široké veřejnosti. Dovolte, abych vás seznámila s těmi 

nejdůležitějšími událostmi. 

Soutěž Vesnice roku 2018 Královéhradeckého kraje
Naše obec se v letošním roce do této soutěže přihlásila, a proto Malé Svatoňovice ve čtvrtek 7. června 2018 navštívila hodnoticí 

komise. Ze všech oblastí, které jsou v rámci soutěže hodnoceny, jsme jako obec uspěli v péči o zeleň a životní prostředí, za kterou 

jsme na úrovni Královéhradeckého kraje získali ZELENOU STUHU. „Předvedli jsme, že naše obec má bohatou historii a spoustu zají-

mavých míst, která stojí za to navštívit. Ukázali jsme činnost místních spolků, společenský a kulturní život v obci, občanskou vybavenost 

a  vyzdvihli jsme aktivitu našich občanů 

při zapojování se do akcí. Získané ocenění 

Zelená stuha nás zavazuje k účasti v celo-

státním kole. Výsledky budou vyhlášeny 

2. 10. 2018 v  Senátu PČR,“ komentuje 

zapojení obce do  soutěže Vesnice roku 

2018 starosta Vladimír Provazník.

Odhalení památníku hornictví, 
slavnostní otevření parku, křest 
nových grafických listů s montánní 
dokumentací v  oblasti Svatoňovic-
ka na Jestřebích horách
Ve středu 4. července 2018 byl slavnost-

ně odhalen Památník hornictví, který je 

umístěn na travnaté ploše u Bergamtu – bývalého horního úřadu. Poukazuje na čtyři sta let dolování černého uhlí v Jestřebích 

horách. Poděkování patří panu Miroslavu Novotnému, který k těmto účelům poskytl hornický vozík (hunt). U huntu ještě bude 

umístěna informační tabule s technickými údaji a se stručnou historií. Poté v místním parku proběhl křest nových grafických 

listů s montánní dokumentací v oblasti Svatoňovicka na Jestřebích horách, jejichž autorem je svatoňovický montánní badatel, 

archivář a dokumentarista Václav Jirásek. Grafické listy je možné zakoupit v místním Muzeu bratří Čapků. 

Ve stejný den byl slavnostně otevřen revitalizovaný park u náměstí Karla Čapka. Park prošel významnou obnovou, byly v něm 

ošetřeny dřeviny, vybudovány nové cesty, děti dostaly nové hrací prvky a jsou zde nově také umístěny interaktivní tabule inspi-

rované knížkou „Povídání o pejskovi a kočičce“ od Josefa Čapka. Práce v parku budou i nadále pokračovat. Park by měl sloužit jako 

místo k dětským hrám i k odpočinku a budeme v něm pořádat i různé kulturní akce. 

Pozvání do Malých Svatoňovic 
Přijďte v sobotu 22. září ve 14.00 hodin společně s námi ukončit letní sezonu plnou zážitků v rámci projektu Festival zážitků. 

Na náměstí Karla Čapka bude připraveno zábavné tematické odpoledne pro malé i velké, kterého se zúčastní řada zajímavých 

osobností Kladského pomezí. 

Vladimíra Odrobiňáková, Obec Malé Svatoňovice

Meteorologická stanice ve Velkých Svatoňovicích
Každý z nás jistě sleduje předpověď počasí, ráno vyhlíží z okna „jak tam je“ a pak se známými debatuje o tom, jak se počasí 

zbláznilo, a že dřív to bylo lepší... Pokud chcete znát přesné informace o stavu počasí v okolí svého bydliště, sledujte webové 

stránky meteorologické stanice ve Velkých Svatoňovicích (https://meteosvatonovice.cz/meteo/). Další informace se dočte-

te na webu meteosvatonovice.cz, zde mimo jiné najdete záznamy měření počasí až do roku 1990, extrémní jevy a různé 

další zajímavosti. Sledujete pravidelně tyto stránky a svými znalostmi oslňujte své známé.



Něco na zub 
z Jestřebích hor
Svazek obcí Jestřebí hory v  letošním roce 

nechal vyrobit jako propagační materiál 

mléčné a hořké čokolády. Na přední straně 

obalu jsou fotografie Jestřebích hor v létě 

a v  zimě, na  druhé straně najdete znaky 

všech členských obcí svazku s  krátkým 

popisem území. Čokolády jsou skvělým 

dárkem pro známé, kterým chcete věno-

vat drobnou upomínku na Jestřebí hory. 

Zakoupit si je můžete za jednotnou cenu 

30 Kč na obecních úřadech členských obcí 

nebo v  Turistickém informačním centru 

Malé Svatoňovice. 

Jak to žije v Mraveništi

V Mraveništi v Markoušovicích, v bývalých prostorách ústavu sociální péče, pro-

vozujeme komunitní školu, dětskou skupinu a komunitní centrum. Nechceme 

se však jen vzdělávat, ale i se spolu setkávat, proto pořádáme různé akce a slavnosti 

koloběhu roku. Uplynulý rok byl pro nás plný zajímavých událostí, ze kterých se jen 

těžko vybírá. V první řadě běžel dál chod naší školy a dětské skupiny a pravidelné 

aktivity jako Walinka – kroužek pro malé děti a jejich rodiče, keramika pro dospě-

lé, cvičení jógy a čchi-kung. Z pestré škály akcí pro komunitu a veřejnost vybírám 

ty nejpodařenější. Mezi ně určitě patří listopadový seminář Intuitivní pedagogiky 

s lektorem Janem Kršňákem, kde jsme si společně tvořivě hráli a mnoho se tak o sobě 

dozvěděli.

Velmi pěknou atmosféru měl i koncert zpěvačky a klavíristky Alen, který se konal 

v improvizovaných podmínkách jídelny Mraveniště, což ovšem jen přispělo k přátel-

ské intimní atmosféře celé akce.

Větší událostí bylo rozsvícení vánočního stromu spojené s trhem, hudbou v kos-

tele i venku a adventním divadlem, které jsme nacvičili s dětmi z Mraveniště a Mar-

koušovic.

V únoru nás čekal Masopust. Slavnost se velmi vydařila, jak vidno z přiložené fo-

tografie. Pokud by někoho zajímalo i krátké video z této akce, lze si jej prohlédnout 

na youtube pod názvem Markoušovický masopust.

Další akcí Mraveniště byl březnový Sousedský bál. Potkat se a  zatancovat si 

za  doprovodu kapely HF Band mohli lidé kolem Mraveniště, sousedé i  přespolní.

Novinkou letošního roku jsou diskuzně-dokumentární večery, které probíhají 

od dubna přibližně v měsíčním intervalu. Jedná se o projekce dokumentárních filmů 

na aktuální témata a následnou debatu. Zatím jsme se zabývali potravinovou sobě-

stačností v globálním i lokálním měřítku a etnickou hudbou.

Kromě toho se uskutečnily různé přednášky, sezónní tvoření a slavnosti. Na závěr 

bych chtěla zmínit, že Mraveniště bylo i hostitelem akcí jiných organizací, např. hoj-

ně navštívené konference Zdravé bydlení, kterou zde pořádala organizace Svobodný 

domov. Pokud byste i vy se svou organizací chtěli svou akci u nás uspořádat, určitě se 

nebojte ozvat. Vždyť my v Mraveništi si přejeme, aby se zde lidé navzájem setkávali, 

inspirovali a vytvářeli dobré věci.

Za Mraveniště z.s. Petra Němečková Stypová

Královéhradecký kraj pod-
pořil činnost Svazku obcí 
Jestřebí hory 90 tisíci Kč
V letošním roce Králo-

véhradecký kraj pod-

pořil činnost 

Svazku obcí Jestřebí hory částkou 

90  000 Kč. Oproti minulým letům je tato 

částka skoro dvojnásobná, a  to díky roz-

hodnutí kraje navýšit dotační titul Pod-

pora svazků obcí o více jak milión korun. 

Svazek obcí Jestřebí hory je zaměřen 

především na podporu cestovního ruchu, 

ale obce ve svazku spolupracují i v  jiných 

oblastech, například při řešení aktuálního 

problému s GDPR.

V minulém roce společně spustili nový 

web jestrebihory.net jehož správu kromě 

jiného pro svazek zajišťuje MAS Království 

– Jestřebí hory. Dále svazek každoročně 

vyhlašuje dotace pro neziskové organiza-

ce z území Jestřebích hor, stará se o udr-

žování běžkařských tras v  regionu. Tento 

rok také vydal nový propagační materiál, 

a  to čokolády s  motivem Jestřebích hor 

a mnoho dalšího. 



Veřejná sbírka na výstavbu nové rozhledny 
Žaltman stále probíhá  

Ve sbírce na stavbu nové rozhled-

ny na Žaltmanu je v současnosti 

více než 800 tisíc korun a sbírka stále 

pokračuje. Děkujeme všem, kteří již při-

spěli! Jsme velmi rádi, že se o rozhlednu 

Žaltman zajímáte a budeme velmi vděč-

ni za další finanční dary v jakékoliv výši.    

Stávající rozhledna na Žaltmanu je 

z  let 1966 až 1967 a byla postavena 

svépomocí členy tehdejšího TJ Baník 

Malé Svatoňovice. Její výška už není do-

stačující a práce na vyvýšení výhledové 

plošiny by byly nákladnější než postavit 

rozhlednu novou. 

Vybrané finanční dary budou použity 

na novou konstrukci rozhledny a na prá-

ce s  výstavbou spojené. Obec Malé Svatoňovice na tuto sbírku zřídila samostatný 

transparentní účet, který lze kdykoli v průběhu trvání sbírky sledovat. 

Odkaz naleznete na webových stránkách obce www.malesvatonovice.cz  

Číslo účtu pro příspěvky: 4872426349/0800, Česká spořitelna, a.s.
Děkujeme!   Vladimíra Odrobiňáková, Obec Malé Svatoňovice 

Závody světlušek a  vlčat (věková 

kategorie 7–11 let) se konají jed-

nou za dva roky a střídají se se Svojsíko-

vým závodem (věková kategorie 12–15 

let). V  každém závodě je vždy základní 

kolo (okres a okolí), krajské kolo a celo-

státní. Pro letošek se pořádání základní-

ho kola ujalo naše středisko Permoník, 

a to 21. 4. 2018.

Žabárna se proměnila ve  Stříbrné 

jezero, na  kterém byl ukryt poklad, 

o  který svedli souboj proradní bandité 

a čestní indiáni. O záchranu pokladu se 

postaralo 22 hlídek světlušek a  vlčat, 

které měly za  úkol získat druhou část 

mapy k  pokladu a  drahé kamení, aby 

mohly zaplatit převozníkovi. Závody 

jsme společně zahájili slavnostním ná-

stupem se vztyčováním vlajky, nechy-

běli ani bandité a  indiáni, kteří žádali 

hlídky o pomoc.

Závod odstartoval před půl desátou 

a  končil v  pozdním odpoledni. Na  tra-

se bylo deset záludných úkolů, které 

se plnily v  lese i  ve  městě. Příkladem 

byla první pomoc, fyzická zdatnost, 

poznávání přírodnin, ale i  manuální 

zručnost nebo schopnost vyhledá-

vat informace. Všechny hlídky úkoly 

zdárně splnily a  mohly se vypravit pro 

poklad, ke  kterému je dopravil pře-

vozník na  kánoi. Na  místě byl pro děti 

Závody vlčat a světlušek
o putovní totem náčelníka a vlajku náčelní 
ve Rtyni v Podkrkonoší

připraven další program, a to indiánské 

bingo, lakros nebo tvoření lapačů snů.

Nádherné počasí nám pomohlo k velmi 

vydařené akci. Slavnostní vyhlášení 

výsledků bylo opět formou nástupu 

se skautskou hymnou a  předáním pu-

tovního totemu vítězné hlídce vlčat 

a vlajky vítězné hlídce světlušek. V dívčí 

kategorii se na  prvním místě umístily 

Volavky ze Dvora Králové nad Labem 

a  v  chlapecké kategorii obsadili první 

místo Stopaři z Trutnova.

Děkujeme za finanční podporu Měs-

tu Rtyně v  Podkrkonoší a  Svazku obcí 

Jestřebí hory. Další poděkování za ocho-

tu a vstřícnou spolupráci patří Městské 

knihovně Rtyně v  P., Rtyně.net, Kola 

Rtyně, Razítka Šlégr Trutnov, Velkon 

spol.s.r.o., Catering Exner, Erica Copy 

Shop Náchod.

za středisko Permoník Petra Ševců

Neziskové organizace
z území Svazku obcí Jestře-
bí hory získaly na své akce 
dohromady 70 tisíc korun
Výbor Svazku obcí Jestřebí hory rozho-

dl na  svém jednání, které proběhlo 12. 

prosince 2017 v  Batňovicích, o  rozdělení 

70 tisíc korun z  rozpočtu svazku. Tyto 

peníze byly vyčleněny na  podporu akcí 

v  regionu. Dotační program Svazku obcí 

Jestřebí hory funguje již několik let, při-

čemž v  letošním roce jsme zaznamenali 

zvýšený zájem a  doposud největší počet 

přijatých žádostí v  celkové výši téměř 

200 tisíc korun. Celkem bylo podpořeno 22 

žadatelů. Z podpořených akcí, které ještě 

neproběhly, jde například o  dva závody 

požárnické všestrannosti: jeden organi-

zuje SDH Libňatov 15. 9. 2018 a druhý SDH 

Havlovice (proběhne na  konci září 2018). 

Dále se můžete těšit na  výstavu Čapkova 

zahrádka 2018 od 14. – 16. 9. 2018. O dal-

ších akcích, které byly podpořeny, a mno-

hem víc se můžete dočíst na webu svazku 

www.jestrebihory.net.



Hřmot silných strojů se nesl Libňatovem

V  sobotu 14. 7. 2018 zažila premiéru Traktoriáda v  Libňatově. Slavnostní průvod 

se seřadil „Pod Borovinou“ a projel za velkého diváckého zájmu obcemi Libňatov 

a Maršov. Celá trasa byla dlouhá 10 km. Akce se účastnilo 36 strojů. Největší zastoupe-

ní měl český Zetor. Byly připraveny nejrůznější zatěžkávací úkoly, které prověřily nejen 

kvalitu strojů, ale také šikovnost řidičů, například traktor pulling neboli jízda s mnoho-

násobnou zátěží, jízda v pískovém lomu s 45° převýšením, ale také slalom se zahradním 

traktůrkem, ke  kterému byl připojen  naložený vlek. Kromě jiného se vyhodnocovaly 

nestarší, nejkrásnější a nejošklivější stroje, doma vyrobené stroje, stroje s největším vý-

konem a čtyřkolky. Svoji cenu si odnášel i nejstarší účastník závodu. I přestože se jednalo 

o 0. ročník Tratkoriády, vzbudila tato akce zájem široké veřejnosti. Těšíme se, co přinesou 

další ročníky.

Web k projektu Čapek spuštěn

V tomto čísle vydání zpravodaje Svazku obcí Jestřebí hory jsme Vás už informovali 

o  spuštění webu karelcapek.cz. S  radostí Vám oznamujeme, že byl v  roce 2018 

úspěšně spuštěn. Tento web je věnovaný Karlu, Josefu a Heleně Čapkovým. Je vytvořený 

jako průvodce místy v Královéhradeckém kraji spjatými se životem známé sourozenecké 

trojice.

Výlety na webu jsou vhodné nejen pro fanoušky literárního díla Karla, Josefa a Heleny 

Čapkových, ale také pro rodiny s dětmi. Navštívit budou moci rodiště sourozenců (Hro-

nov, Malé Svatoňovice), místo, kde strávili dětství (Úpice a  Žernov), studovali (Hradec 

Králové, Vrchlabí, Žacléř) a také Špindlerův Mlýn, kam odcestoval Karel Čapek s budoucí 

manželkou Olgou Scheinpflugovou a sestrou Helenou na dovolenou. Na těchto místech 

také turisté obdrží v informačních centrech papírovou mapu, která jim zpříjemní nejen 

poznávání životních osudů rodiny Čapkových, ale upozorní je i na další atraktivity v okolí.

Rodiny s dětmi se mohou vydat po stopách klobouku z Tulácké pohádky od Karla Čap-

ka, setkat se s vodníky, objevit tajemství galaxie, vidět staré hračky v žacléřském muzeu 

a na ty zvídavé čeká Muzeum chytré zábavy Pod čepicí. Dospělí se zajisté po seznáme-

ní s  rodným domem (v současnosti muzeum) Karla Čapka v Malých Svatoňovicích rádi 

pokochají výhledy z blízké  rozhledny Žaltman či Bílé věže. Nechají se provést Mlýnem 

Dřevíček, navštíví měděný důl Bohumír a podívají se k Pramenu Labe.

Mapa i  web vznikly ve  spolupráci jmenovaných měst a  obcí spolu s  destinačními 

společnostmi Hradecko, Krkonoše, Branka o.p.s. a CzechTourism. Projekt byl podpořen 

dotací Královéhradeckého kraje.

Svazek obcí
Jestřebí hory
tvoří 11 obcí a toto jsou jejich představite-

lé, kteří v právě končícím volebním období 

pečovali o rozvoj regionu:

Obec Batňovice
Starostka Vladimíra Pátková
www.batnovice.cz

Obec Havlovice
Starosta Pavel Dvořáček
www.havlovice.cz

Obec Chvaleč
Starosta Tomáš Prouza
www.chvalec.cz

Obec Jívka
Starosta Jiří Gangur
www.jivka.cz

Obec Libňatov
Starosta Jaroslav Tomeš
www.libnatov.cz 

Obec Malé Svatoňovice
Starosta Vladimír Provazník
www.malesvatonovice.cz

Obec Maršov u Úpice
Starostka Jitka Vítková
www.obecmarsov.cz

Obec Radvanice
Starosta Tomáš Němec
www.radvanice.cz

Město Rtyně v Podkrkonoší
Starosta Zdeněk Špringr
www.rtyne.cz

Obec Suchovršice
Starostka Lenka Hozová
www.suchovrsice.cz

Obec Velké Svatoňovice
Starosta Petr Martinec
www.velkesvatonovice.cz

Pozvánka na
13. Skautský ples

V sobotu 24. 11. 2018 od 20:00

se koná 13. Skautský ples v hale Orlovna

ve Rtyni v Podkrkonoší.

Bližší informace najdete na stránkách 

jestrebihory.net.

Přijďte se pobavit a užít si večer.
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Zpravodaj vydává Svazek obcí Jestřebí hory v nákladu 4400 ks. Distribuce probíhá prostřednictvím obcí a je pro občany SOJH zdarma. Svazek si vyhrazuje právo články uve-

řejněné ve zpravodaji upravovat. Odpovědná redaktorka: Markéta Demešová. Redakční rada: Markéta Demešová, Jana Peterková, Ing. Kateřina Valdová, Dr. Jan Balcar.

Autoři fotografií: archiv SOJH, MAS KJH, o.p.s. a obcí., Mraveniště, z.s., MO ČZS Malé Svatoňovice, Spolek přátel pod Jánským vrchem, Pavel Borůvka, Marek Olbrzymek. 
Design a tisk: Tisk Ofset a.s. Úpice

Kontakty
předseda
Zdeněk Špringr

e-mail: starosta@mestortyne.cz

tel.: 724 180 060, 499 888 140

sídlo SOJH:
Hronovská 431, 542 33 Rtyně v P. 

webmaster
www.jestrebihory.net

Markéta Demešová

e-mail: redakce@kjh.cz

tel.: 730 164 404

CENTRUM SPOLEČNÝCH 
SLUŽEB (CSS)
Centrum společných služeb poskytuje veřej-

nosti a  neziskovým a  příspěvkovým organi-

zacím v  regionu poradenství v  následujících 

oblastech: metodická pomoc pro zpracování 

grantů SOJH a  KHK, ekoporadenská činnost, 

odborné poradenství v oblasti péče o domácí 

zvířata, kotlíkové dotace, odpadové hospo-

dářství, pomoc při formulaci projektových 

záměrů, např. v oblasti školství.

Kancelář CSS je umístěna v  kanceláři MAS 

Království – Jestřebí hory, o.p.s.:

Regnerova 143, 542 32 Úpice,

www.kjh.cz 

Kontakty:
Jan Balcar, balcar@kjh.cz,

777 851 871 

Jana Peterková, peterkova@kjh.cz, 

730 164 404

Nikola Tylšová, administrativa@vitezna.cz,

739 085 781

Markéta Demešová, demesova@kjh.cz, 

730 164 404

Lenka Procházková, prochazkova@kjh.cz, 

730 164 404 

Za malou zahrádkářskou výstavou do Malých Svatoňovic

Již po páté můžete v září navštívit zahrádkářskou výstavu Čapkova zahrada, 

která se koná v kulturním klubu na Malosvatoňovickém náměstí. Třídenní akce 

uvítá v pátek nejprve školní a školkové děti, v sobotu přibude několik stánků s výrob-

ky, aranžemi a rostlinkami do zahrádky a neděle přinese poklidný podvečerní závěr. 

Veselá a hravá výstava představí dětem nejen tradiční výpěstky zahrádkářů, ale láká 

i na model kolejiště s mašinkami.

Zúčastnit se výstavy Čapkova zahrada můžete nejen jako návštěvníci, ale také 

jako vystavovatelé. Nestyďte se pochlubit tím, co na Vaší zahradě roste či kvete 

neobvyklého. Členové Českého zahrádkářského svazu uvítají rádi mezi sebou nové 

šikovné pěstitele nebo pomocné ruce.

Za MO ČZS v Malých Svatoňovicích M.Killarová

Rtyně v Podkrkonoší hlásí instalaci
nových přehledových panelů Svazku obcí 
Jestřebí hory a Klubu českých turistů 
včetně turistických map
Na parkovišti u urnového háje a hřbitova ve Rtyni v Podkrkonoší byly nainstalová-

ny nové informační tabule Svazku obcí Jestřebí hory a Klubu českých turistů včetně 

turistických map. Z tohoto výchozího 

místa můžete absolvovat  cestu za 

poznáním Jestřebích hor, do Babič-

čina údolí, nebo po cyklotrase  číslo 

4020 až do lázeňského městečka Ku-

dowa Zdrój, které se nachází v Polské 

republice.
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