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Masajové zatančili ve Vlčicích
V letošním roce se v soutěžních dílech dětí ze Společenství obcí Podkrkonoší objevili nejen Masajové,
ale i zakladatel českého safari Josef Vágner, smyšlená cestovní kancelář nebo další díl televizního
cyklu Toulavá kamera. V sále Obecního úřadu ve Vlčicích se totiž ve čtvrtek 19. června konaly
prezentace a následné vyhlášení výtvarných děl soutěže dětí s názvem O sošku podkrkonošské
Sněženky.
Akci již poněkolikáté vyhlásilo Společenství obcí Podkrkonoší pod záštitou Místní akční skupiny
Království – Jestřebí hory, o.p.s. „Celkem bylo letos do soutěže přihlášeno šest základních škol a mně
osobně udělala nejvíc radost hojná účast, která byla asi o 70 žáčků vyšší, než tomu bylo v předešlém
ročníku,“ shrnuje zájem o soutěž jedna z pořadatelek, Eva Havrdová, starostka hostitelské obce
Vlčice.
Úkolem dětí Společenství obcí Podkrkonoší bylo ztvárnit prostřednictvím scének, kreseb, kulis a
jiných vytvořených pomůcek svou představu na téma „Vítejte u Vás“.
Výtvarnou soutěž pojaly děti zodpovědně a pečlivě se na své výkony připravily. Před samotnou
prezentací se doprovodného programu ujali zástupci Základní školy J. A. Komenského z Vlčic, kteří
provedli děti místními zákoutími. Úderem desáté hodiny ranní pak začala samotnou prezentaci
společných děl ZŠ Chotěvice se zajímavým představením o pilníkovském vršku. Druhé na řadu přišly
děti z Hajnice, které nápaditě prostřednictvím leporela představily obce, ze kterých dojíždějí právě do
hajnické školy.
Další skupinka ze Základní školy Kocbeře zahrála pomocí vlastnoručně nakreslených tabulí příběh o
nedalekém Kuksu. ZŠ Vítězná poté prezentovala Královédvorsko pomocí cestovní kanceláře, která
lákala návštěvníky na atraktivní místa regionu. Předposlední vystoupení žáků z Dolní Olešnice se
neslo v duchu Afriky a masajského kmene, který dorazil do Ždírnice, rodiště Josefa Vágnera (část obce
Horní Olešnice) spolu s českomasajským průvodcem. Na závěr předvedly propracovanou scénku děti
z Pilníkova, které s toulavou kamerou zavítaly do okolních obcí Společenství.
Po vystoupeních přišla na řadu práce poroty a náročné rozhodování o vítězi. Přestávku v programu
vyplnilo jedinečné pěvecké vystoupení dětí ze ZŠ Vítězná a také originální roztleskávačky z Chotěvic,
které všem rozproudily krev v žilách. Po krátké diskuzi měla porota jasno, i když rozhodování nebylo
vůbec jednoduché. Všechny zúčastněné školy byly odměněny diplomem a malou pozorností, avšak
vítěz může být jen jeden – s největším počtem bodů obsadily první místo děti z Pilníkova.
Předání cen vítězům se mimo jiné ujal i předseda Společenství obcí Podkrkonoší a starosta obce
Vítězná, Petr Hrubý. „Hodně mě potěšily nápady jednotlivých škol, jako například toulavá kamera,
která zmapovala historické unikáty,“ pochvaluje si dětské nápady. „A taky mě celkem překvapilo, že
děti nezapomněly na Josefa Vágnera, který byl zakladatelem a dlouholetým ředitelem dvorské ZOO a
je jedním ze slavných a významných rodáků z našeho koutu regionu.“
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