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Svazku obcí
Jestřebí

hory

Zpravodaj

Vážení příznivci Jestřebích hor,

opět se vám po roce dostává do rukou Zpravodaj regionu Jestřebích hor. Pokud máte rádi tento krásný kout východních Čech, jistě vás 

upoutá novinka nebo zajímavost, která se nachází v každé obci našeho Svazku Jestřebích hor. Během celého léta můžete putovat po 

těchto památkách na kole či pěší turistikou. K tomu vám poslouží cykloturistické mapy i mapy celého okolí. Tyto prospekty obdržíte 

v informačních centrech nebo na obecních úřadech. Pokud se rozhodnete navštívit centra našich Krkonoš v Peci pod Sněžkou nebo na 

Horní Malé Úpě, pohodlně se tam vyvezete cyklobusovými linkami, které v letních měsících jezdí každý den i přes náš region. Závěrem 

mi dovolte, abych se s vámi, milí čtenáři a obdivovatelé regionu Jestřebích hor, rozloučil. Po mnoha letech mého starostování ve Rtyni 

v Podkrkonoší a zároveň vykonávání funkce předsedy Svazku obcí Jestřebí hory odcházím do důchodu. Věřím, že budu míti dostatek 

času, abych si vše, o co jsem se minulá léta staral, projel na kole, či v zimě na běžkách bez jakýchkoliv myšlenek, co je potřeba ještě 

udělat. S přáním pěkných dnů                     Zdeněk Špringr, předseda Svazku obcí Jestřebí hory
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Batňovice v roce 2022
Od nového roku se v Batňovicích událo několik věcí. Velmi rád 

bych na tomto místě zmínil zejména letošní úspěch Knihovny 

v Batňovicích, která získala 2. místo v soutěži Knihovna roku 

2022 Královéhradeckého kraje. Ta je určená pro knihovny 

v malých sídlech do 7,5 tisíce obyvatel. Velký dík tak patří naší 

skvělé knihovnici Markétě Tučkové.

Nejvýznamnější letošní kulturní akcí byl tradiční batňovi-

cký Den obce. Ten letošní se konal v  sobotu 4. června 2022 

v areálu Klondyke. Z bohatého programu celého dne si jistě mohl vybrat úplně každý návštěvník. Již po deváté hodině ranní se 

Batňovicemi rozezněl zvuk motorových pil. Šikovní řezbáři, pánové Petr Spurný, Pavel Tryzna a Marek Pilař, se pustili do práce 

a my jsme mohli obdivovat jejich zručnost a v průběhu celého dne sledovat, jak se z velkých dubových kmenů stávají postavy 

nového dřevěného batňovického betlému. Vždy v adventním čase bude tento betlém instalován k dokreslení sváteční atmosféry 

u vánočního stromu. Odpoledne byla pro děti s rodiči připravena pěší trasa s několika stanovišti, tentokrát na téma vodní hrátky. 

Děti, které během stezky zvládly všechny složité úkoly a nástrahy, byly odměněny drobnými dárky a na konci sladkou prémií 

v podobě cukrové vaty. Program na našem hlavním pódiu i před ním odstartovali žáci a učitelé ze Základní umělecké školy A. M. 

Buxton v Úpici. Děti si pro nás připravily několik tanečních i hudebních vystoupení na opravdu vysoké úrovni. Kulturním pásmem 

slovem provázela paní ředitelka ZUŠ v Úpici Eva Matoušková. Následoval koncert pohodové folkové kapely Chvíle z Hronova. 

V jejím průběhu vystoupil i žák Základní školy v Batňovicích Davide Bechini pod vedením Jitky Bartoníčkové. Dále jsme obdivovali 

dechberoucí akrobatické umění mladých sportovců z místního týmu Parkour Ninjas. Zatímco se na pódiu připravoval další pro-

gram, odvážní účastníci se mohli přihlásit do několika sportovně-dovednostních soutěží. Vítěz každé disciplíny si odnesl voňavou 

odměnu z Orlických uzenin Markoušovice. Večerní zábavu obstarala bigbítová kapela Pegas a na bicí se nám představili i mladí 

bubeníci z Batňovic, žáci ZUŠ Úpice Vašík Kult a Dáda Kudlej. Dovolte mi poděkovat i touto cestou všem sponzorům, kteří nás 

ochotně podpořili. Také bych rád poděkoval všem zúčastněným spolkům a dalším dobrovolníkům, kteří se na náročné přípravě 

a organizaci celého programu podíleli. Velmi si vážím také milých a kladných ohlasů, věřím, že se letošní Den obce velmi vydařil 

a již teď se můžeme těšit na další.

Z  dalších akcí bych velmi rád zmínil autorskou hru Vlastimila Klepáčka Čertova varta, kterou úžasně osobitým způsobem 

nazkoušel Spolek divadelních ochotníků v Batňovicích. Ať již na premiéře či na repríze publikum naši ochotníci skvěle pobavili. 

Na konci července proběhlo ještě několik dalších setkání. Na Vartě to byl již 7. ročník folkového festiválku Varta 2022, opět 

v režii batňovických ochotníků, na Kvíčale jsme pak promítali v rámci Putujícího biografu v Jestřebích horách pohádku Tajemství 

staré bambitky 2. U obou akcí nám skvěle vyšlo počasí, dobré zábavě tak vůbec nic nebránilo. 

Petr Horák, starosta obce Batňovice

BATŇOVICE

Svatováclavské spřežení
Vozatajské závody na Kvíčale se již tradičně těší velkému zá-

jmu diváků ze širokého okolí. I letos Sbor dobrovolných hasičů 

na Kvíčale zve všechny milovníky koní a příznivce jezdeckého 

sportu na 9. ročník Svatováclavského spřežení, který se již tra-

dičně koná, jak jinak než na Svatého Václava, ve středu 28. září 

2022 v Batňovicích na Kvíčale. Pro návštěvníky je připraveno 

skvělé občerstvení, vyhlídková jízda kočárem a samozřejmě 

napínavé klání vozatajů z  celé České republiky na kolbišti. 

Doufáme, že se počasí k nám neotočí zády.

Co ještě říct? Ať ty koně jdou a těšíme se na Vás.      Máša Jiroušková a SDH Kvíčala
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HAVLOVICE

Dřevěná lávka a nový most 
Dřevěná lávka, jak se v Havlovicích říká zastřešenému dřevěnému mostu na horním konci obce, je zapsanou kulturní památkou. 

Most byl vybudován v letech 1936–1937. Podobných mostů bylo podle pamětníků přes řeku Úpu více. Dnes se dochoval jen ten 

náš a podobný v Suchovršicích. Je až neskutečné, jak naši předci dokázali postavit dřevěnou stavbu, které je už 85 let a stále po ní 

jezdí auta. Zub času se ale podepsal i na naší lávce a je nutné řešit její budoucnost. Po podrobné mostní prohlídce a po statickém 

průzkumu bylo zjištěno, že lávka ani po  opravě už nemůže 

sloužit automobilové dopravě. Abychom tento stavební unikát 

zachovali i pro další generace, bylo rozhodnuto, že lávka bude 

přemístěna o cca 40 metrů výše proti proudu řeky Úpy a stane 

se součástí již vybudované cyklostezky. Lávka bude nejprve 

jeřábem přemístěna na  již připravenou manipulační plochu. 

Zde budou opraveny a vyměněny všechny poškozené dřevěné 

prvky, eternit na střechách bude vyměněn za dřevěný štípaný 

šindel a dojde i k výměně dřevěné mostovky. Poté bude lávka 

jeřábem umístěna na nové betonové břehové podpěry.

Přemístěním dřevěné lávky stavební práce v této části obce 

zdaleka nekončí. Most pro automobily je zde naprosto nepo-

stradatelný. Proto přibližně v  místě, kde dnes ještě stojí dřevěná lávka, bude postaven nový betonový most. Bude se jednat 

o most dvouproudový s průjezdnou šířkou 6,5 metru a s jednostranným osvětleným chodníkem. Minimální nosnost mostu bude 

80 tun, tak aby plně vyhovoval průjezdu všech vozidel integrovaného záchranného systému. Ty budou mít ve vjezdu na most 

výjimku. Pro ostatní vozidla bude vjezd váhově omezen do 10 tun. To především proto, že navazující komunikace na levém břehu 

nemají takovou konstrukci, aby po nich mohla jezdit těžká vozidla. Cílem projektu je vybudování pěkného betonového mostu, 

který by co nejlépe zapadl do zdejšího místa. 

Celá stavba, která se skládá z opravy a přemístění dřevěné lávky, z vybudování nového betonového mostu, z úpravy cyklostez-

ky a z úpravy navazujících komunikací, bude zahájena na jaře 2023. Bude se jednat o poměrně složitou stavbu, která se rozhodně 

zařadí mezi finančně nejnákladnější v novodobých dějinách naší obce. Celkové náklady jsou prozatím odhadovány na 40 mil. Kč 

a budou upřesněny po výběru dodavatele stavby. Ten bude vybrán koncem září letošního roku. Tento náš projekt našel podporu 

i v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje, které nám schválilo individuální dotaci ve výši 7 mil. Kč. Zastupitelstvo naší obce 

schválilo přijetí úvěru ve výši 15 mil. Kč. Zbylá část bude financována z rozpočtu obce. Věřím, že se celou stavbu podaří zdárně 

dokončit a že se stane dominantou této části obce.

 Ing. Pavel Dvořáček, starosta obce Havlovice 

CHVALEČ

Petříkovická Párkyáda
V sobotu 23. července 2022 se v Petříkovicích na místním koupališti konal již 12. závod v pojídání párků, soutěž zvaná Párkyáda. 

Jedná se o tradiční klání, kterého se účastní místní borci i závodníci z okolních vesnic. Soutěží muži i ženy, během jedné hodiny se 

snaží sníst co nejvíce nožiček lahodných párků. Pořadatelé zakoupí každý rok pro závodníky párky z nového uzenářství. 

Před hlavním závodem je vždy připravena soutěž pro děti, které si poměřují své síly v hodu koulí na cíl. Děti pak získávají pěkné 

ceny v podobě sladkostí a drobných hraček. Všechny závodníky, jak malé, tak i pojídače párků, povzbuzují rodinní příslušníci 

a kamarádi. 

V letošním roce se soutěže zúčastnilo celkem 22 mužů a 3 ženy. Vítězem s celkovým počtem 27 ks spořádaných párků se stal 

místní borec Dandys. Poprvé za dobu pořádání závodu stáli na stupních vítězů pouze domácí párkaři z Petříkovic. 
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JÍVKA
Letošní hodnocení uplynulého období bude z mé strany trochu jiné než v předchozích letech. Vychází ze skutečnosti, že po dva-

ceti osmi letech ve funkci starosty obce nehodlám na tento post znovu kandidovat, a proto pokládám za vhodné se poohlédnout 

zpět.

S  plnou zodpovědností mohu konstatovat, že v  naší obci 

žijí slušní a zodpovědní občané, se kterými se vždy dalo dobře 

vycházet a bylo mi ctí pro ně pracovat. Samozřejmě docházelo 

k drobným nedorozuměním, které se ale vždy dařilo vyřešit. 

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem zastupitelům, kteří 

se v  této funkci po  dobu mého působení na  obecním úřadě 

vystřídali a  dobře chápali potřeby našich obyvatel. Kladně 

také hodnotím pracovnice úřadu jako kvalifikované odbornice 

a  děkuji jim za  jejich práci. Velmi dobře v  obci fungují i  oba 

spolky – dobrovolní hasiči a sportovci – jejichž členové praco-

vali v obecním zastupitelstvu.

Rád bych připomněl i činnost Svazku obcí Jestřebí hory, který zakládala tzv. stará garda starostů, jejichž poslední členové 

letošními komunálními volbami pravděpodobně skončí ve svých funkcích a předají pomyslné žezlo mladším kolegům. Těm bych 

chtěl popřát v jejich práci hodně úspěchů.

Ne vždy se nám dařilo stoprocentně naplňovat volební program tak, jak jsme jej občanům před volbami předkládali. Udělala 

se však spousta jiných věcí, které v něm nebyly, ale život v obci je vyžadoval. Dařilo se nám i dobře hospodařit s finančními pro-

středky. Většina akcí byla spolufinancována z krajských a státních dotací. Proto můžeme svým nástupcům předat nejenom další 

připravené projekty, ale i prostředky k jejich realizaci a popřát jim pevné nervy.

Jiří Gangur, starosta obce Jívka

Během soutěže byly prodávány losy. Losovalo se o dva hokejové dresy, a to o repliku retro dresu místního bývalého hokejového 

klubu HC Petříkovice, který v letošním roce slavil 60. výročí založení hokeje. Tento dres byl podepsán některými bývalými hráči 

za uplynulých šedesát let a takto podepsaný existuje pouze jeden. Dále se losovalo o dres extraligového mužstva Bílých tygrů 

Liberec s podpisy všech hráčů uplynulé hokejové sezóny. Třetí cenou byla lední hokejka hráče libereckého týmu Tomáše Filippiho. 

Všechny tři hodnotné ceny našly své šťastné výherce. 

Soutěž je každoročně organizována Spolkem přátel pod Jánským vrchem Petříkovice a je podporována sponzory z okolních 

firem. Veškeré kulturní a společenské akce jsou rovněž finančně i materiálně podporovány ze strany obce Chvaleč. Všem sponzo-

rům tímto děkujeme za dary a příspěvky a těšíme se na 13. ročník soutěže.

Spolek přátel pod Jánským vrchem 
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LIBŇATOV

Libňatov v roce nula
Roky 2021 a 2022 pro Libňatov znamenají podstatnou proměnu. Věkovým průměrem velmi mladé devítičlenné zastupitelstvo 

obce věnovalo úvodní dva roky po volbách v roce 2018 tzv. papírování. Připravovali jsme projekty, získávali stavební povolení 

a čekali na vhodnou chvíli, kdy se nám alespoň nějaké připravené záměry podaří napasovat do krajských, státních či unijních 

dotací. Ty jsou pro rozvoj malých obcí klíčové, bez vedlejších zdrojů se totiž vesnice rozvíjí vzhledem k výši rozpočtů bohužel velmi 

těžko. Ačkoliv pro mnohé z veřejnosti nejsou peníze vložené do papírování příliš hmatatelné, postup se nám vyplatil.

Díky až nečekaně velkému množství úspěšných dotačních 

žádostí z ministerstev pro místní rozvoj a financí i od Králové-

hradeckého kraje procházel Libňatov velkou proměnou už od 

poloviny roku 2021. Nejprve vyrostlo na nevyužívaném pro-

storu u pošty víceúčelové dětské a sportovní hřiště, jehož do-

minantami jsou tzv. strom s ptačími hnízdy nebo lezecký boul-

der (náklady 2,1 mil. Kč). Na podzim obec nechala opravit více 

než 2 kilometry místních komunikací, na které položila nový 

asfalt, čímž se zvýšila kvalita bydlení v  koncových místech 

vesnice, a hlavně v místní části Svobodné, kde silnice jevila už 

značné dávky opotřebení (náklady 6 mil. Kč). Zimní sezonu, 

kromě známých zdravotnických opatření, poznamenala také 

kompletní přestavba kulturního domu, kde kromě výměny elektroinstalace a topení došlo také k úpravě interiérů, modernizaci 

divadelních prvků, včetně výměny opony a k celkové proměně společensky velmi oblíbeného prostředí (náklady 6,5 mil. Kč). 

Do nevyužívaných prostorů v budově úřadu se pak na jaře nastěhovaly dvě rodiny, které využívají zcela nové bytové jednotky 

(náklady 5 mil. Kč). Koordinačně velmi náročné byly pak i zásahy do vodovodního systému, včetně rozšíření nebo výměn hlavních 

řadů potrubí v celkové délce takřka 1 kilometru, za což obec průběžně zaplatila další téměř 2 mil. Kč.

Souběžně s tím se Libňatov začal připravovat na dvě 

zásadní dopravní stavby, které budou vrcholit letos na 

podzim. Nejvýznamnější investicí v historii obce se stala 

přestavba mostu u mateřské školy. Původní propustek 

dosloužil, když se pod těžkou technikou začaly provalo-

vat kamenné spodní stavby, a během letošního roku ho 

začal nahrazovat železobetonový most, s výraznými re-

gulačními potočními zdmi, dešťovou kanalizací a dalšími 

vyvolanými pracemi, které Libňatov vyjdou na celkových 

11 mil. Kč. Souběžně s tím se už od března polovina ves-

nice pohybuje v  celkové uzavírce komunikace III. třídy, 

kterou za zhruba 50 mil. Kč opravuje Královéhradecký 

kraj.

Ze stavebního roku nula, jak jsem si rok 2022 soukromě nazval, se nyní chceme odrazit do dalších let, v nichž už nás takto 

zásadní dopravní stavby nebo přestavby využívaných obecních budov čekat nebudou. Štěstím Libňatova je totiž velmi aktivní 

společnost, a samotní lidé, kteří jsou sdruženi v mnohých zájmových spolcích. Právě tito neúnavní lidé pořádají pro své sousedy 

řadu kulturních, sportovních a jinak společenských setkání. I proto věřím, že všechny vynaložené peníze poslouží především 

bezpečnosti, spokojenému životu, ale právě také činnosti lidí ve spolcích a že prohloubí jejich chuť do další dobrovolné a nezištné 

práce, kterou rozvíjejí a podporují sousedský život a mezilidské vztahy.

Bc. Jaroslav Pich, starosta obce Libňatov
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MALÉ SVATOŇOVICE

Infrastruktura pro nové rodinné domy dokončena 
V roce 2022 se podařilo v obci dokončit infrastrukturu pro vý-

stavbu nových rodinných domů. O pozemky, které se v obou 

lokalitách nachází, byl velký zájem. Všechny již byly odpro-

dány jednotlivým stavebníkům. Někteří stavebníci již zahájili 

výstavbu svých rodinných domů. V  lokalitě Pod Polskem po-

stupně vyroste osm nových domů a v lokalitě Na Vyhlídce jich 

bude pět. V  rámci výstavby infrastruktury byla opravena i část 

ulice Pod Polskem, kde došlo k  jejímu rozšíření a  část ulice 

Úpická, kde byl zbudován nový vodovod, splašková a dešťová 

kanalizace, veřejné osvětlení a rozvod optické sítě. Celkově se 

jednalo o investici převyšující 14 mil. Kč včetně DPH.

Cesta k fotbalovému hřišti 
Na jaře letošního roku se podařilo dokončit opravu účelové 

komunikace, která vede podél kolejí až k fotbalovému hřišti. 

Z profilu cesty bylo nutné odstranit náletové dřeviny, odbag-

rovat přebytečnou zeminu, vyrovnat podloží a navozit mate-

riál, který tvoří povrch komunikace. Díky opravě vznikla poho-

dlná cesta z centra naší obce až k fotbalovému hřišti. Zároveň 

se vytvořila příjemná alternativa pro procházky, jízdu na kole 

či běhání.

Areál koupaliště a atletického stadionu
Areál koupaliště a atletického stadionu čeká na potřebnou rekonstrukci. V současné době vzniká návrh budoucí podoby těch-

to areálů, které by měly být propojeny 

a  tvořit všesportovní areál v  naší obci. 

Počítáno je s bazénem vč. menšího, jenž 

bude sloužit předškolním dětem, dále 

pak s  multifunkčním hřištěm s  umělou 

trávou, tartanovým povrchem oválu s hři-

šti na beach volejbal a street ball, kvalit-

ním zázemím, tribunou atp. Postupovat 

nyní budeme tak, že přelom roku věnuje-

me tvorbě projektové dokumentace.

V  roce příštím bychom chtěli požádat 

o dotaci a v roce 2024 celou rekonstrukci 

zrealizovat. Věříme, že vše zdárně usku-

tečníme. 

Vladimír Provazník,

starosta obce Malé Svatoňovice
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MARŠOV U ÚPICE

Nová požární nádrž
Stavba požární nádrže už od  začátku nabrala mírné časové 

zpoždění, ale i tak se ji podařilo ve stanoveném termínu do-

končit. Na opravu bylo spotřebováno mnoho stavebního ma-

teriálu, pro představu jen železné výztuže (kari sítě, pásovina, 

roxorové tyče apod.) se do nové stavby umístilo přes 8 000 kg 

a na vylití stěn a dna nádrže potřebovala stavební firma cel-

kem 90 m3 vodonepropustného betonu P37. Stavbu firma 

KAMPA – MARYNKA s.r.o. dokončila 31. října 2021, zkolaudo-

vána pak byla v roce 2022. Dnes již požární nádrž slouží svému účelu a je v ní pravidelně kontrolována čistota vody.

Jitka Vítková, starostka obce Maršov u Úpice  

RADVANICE

Zdařilý křest knihy
o Slavětíně
V sobotu 11. června 2022 se za vysněného krásného počasí ko-

naly předem ohlašované Radvanické slavnosti, které bohužel 

nebylo možné v loňském roce z důvodu pandemie uskutečnit. 

Oslavy byly plánovány na celé odpoledne a zároveň rozděleny 

na dvě části. 

První část byla situována do  Slavětína ke  kapli sv. Josefa. 

Bylo zde možné zažít hned několik příběhů. Byl to příběh přá-

telských setkání místních občanů, rodáků, ale i  návštěvníků. 

Byla zde cítit pozitivní energie a všichni zúčastnění si zajisté měli co říci. Dalším příběhem bylo slavnostní zpřístupnění domi-

nanty Slavětína, zrekonstruované kaple manželů Kasperových. V očích původních obyvatel a rodáků byla vidět obrovská úleva 

Novinky z Turistického informačního centra
v Malých Svatoňovicích
Pro letošní rok jsme připravili několik nových turistických su-

venýrů, například tematické přívěsky na klíče, sběratelskou 

záložku s  ambigramem Čapek apod. Ambigram je unikátní 

výtvarné dílo – psaný text, který lze číst více než jedním smě-

rem, například otočením o 180°.  

Rozhledna Žaltman je stále vyhledávanou atraktivitou 

na Jestřebích horách a pro letošní turistickou sezonu jsou již 

na nejvyšší výhledové plošině instalovány panoramatické vý-

hledové fotografie s popiskami. Na samém vrcholu rozhledny je nově upevněna také webkamera. Údržbu rozhledny je možné 

finančně podpořit platbou přes QR kód, který je přímo u vstupu na rozhlednu. 

Vladimíra Odrobiňáková, obec Malé Svatoňovice
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a zároveň byla slyšet slova díků za záchranu historického artefaktu. Tím hlavním příběhem však byl křest nové knihy autora Ro-

mana Reila s názvem „Slavětín, zapomenutá obec v podhůří Jestřebích hor“. Tuto publikaci vydala obec Radvanice u příležitosti 

500 let od první zmínky právě o Slavětíně.  O křest knihy se postarali autor knihy R. Reil, manželé R. a R. Kasperovi, slavětínský rodák 

W. Rudolf a starosta obce T. Němec. Během akce probíhal prodej knih a suvenýrů, který byl spojený s autogramiádou autora 

knihy. A právě oslavy byly spojovacím elementem všech příběhů. Věříme tomu, že i doprovodný kulturní program byl zvolen 

tak, že propojil všechny generace. U kaple sv. Josefa se o hudební doprovod postaraly Duo Filip a Nikita, žáci naší ZŠ Radvanice, 

ZUŠ A. M. Buxton Úpice a  odpoledne ve  Slavětínské kapli uzavřel slavnostní koncert v  podání hudebního spolku Trutnoforte 

z blízkého Trutnova. Druhá část oslav se konala v Radvanicích v našem kulturním a sportovním areálu pod haldou za účasti kapel 

Neodůvodnitelná lítost, Kern a Bez Obav, které vystupovaly na nově zbudovaném venkovním amfiteátru.

Slavětín a  Radvanice byly propojeny obecními vozidly SDH, které přepravovaly mezi těmito body pasažéry. Nejen jim, ale 

i pěším se naskytla po trase jedinečná možnost prohlídky radvanického podzemí. Jednalo se o zpřístupnění štoly Hedvika, která 

se nachází na rozhraní katastrů Radvanic a Chvalče. Nečekaný zájem překvapil i zkušené bývalé horníky p. Mikysku a p. Macha, 

kteří zde podávali odborný výklad.  

Obě části Radvanických slavností byly hojně navštívené a s velmi kladnými ohlasy. A takto by vše mělo být. Je potřeba pořádat 

akce napříč generačním zvyklostem, kde se lidé baví, kde si mají o čem pohovořit, kde zapomenou na problémy současného 

života.                                                           

V závěru je také povinností poděkovat obci Radvanice, zastupitelstvu a všem lidem, kteří tyto slavnosti zorganizovali, což byl 

nelehký úkol. Dále patří poděkování SDH Radvanice za zorganizování občerstvení a zajištění dopravní obslužnosti do Slavětína 

a Jestřábím jezdcům za organizaci a občerstvení v areálu v Radvanicích. Nutno také poděkovat Diamo s.p. za zpřístupnění štoly 

Hedvika a v neposlední řadě manželům Kasperovým za poskytnutí kaple a přilehlých prostor.  

Velice všem děkujeme a těšíme se na další podobné akce.

Tomáš Němec a Milan Dufka, obec Radvanice

Co nového v Radvanicích?
Jen co se uklidnila situace s pandemií, nastala další komplikace v podobě konfliktu na Ukrajině. Každá podobná událost dosti 

značně zasahuje jak do běžného života, tak samozřejmě i do řízení obce. Jsou to však komplikace, u kterých se musí nalézt řešení. 

Bohužel však musím konstatovat, že nás ještě další nepříjemnosti v brzké době dostihnou. 

Obec Radvanice však již některé dopady současné doby 

poznala. Byla neúspěšná ve dvou případech žádostí o dotace, 

kde se situace podepsala snížením alokovaných částek a  tím 

i markantním snížením schválených žadatelů. Pro letošní rok 

se tedy musíme obejít bez plánované opravy mostu včetně 

hlavní příjezdové komunikace do obce od domu s pečovatel-

skou službou až po křižovatku za Jáchymovskými domy. O tuto 

záležitost se pokusíme zažádat opětovně na podzim letošního 

roku, protože to považuji za  nutnou investici (v  cenách roku 

2021 za cca 4,5 mil. Kč) vzhledem ke špatnému stavu mostu, 

který je pro obec nepostradatelný. 

Dalším nepodpořeným projektem je oprava chodníků v síd-

lišti, kde se chystáme veškeré zpevněné plochy regenerovat. Podle schváleného projektu bude celá tato očekávaná akce rozlože-

na do několika etap, a to i vzhledem k její finanční náročnosti, která se šplhá ke 25 mil. Kč. V první fázi se jedná o opravu páteřních 

chodníků, které nás velmi zatěžují svým havarijním stavem. Následovat bude veřejné osvětlení, kontejnerová stání a hlavně také 

úprava prostranství před obchody a zvýšení kapacity parkovacích ploch v celém sídlišti. Jak bylo zmíněno, i zde nebyla žádost 

o dotaci akceptována, a proto se zastupitelstvo rozhodlo větší část chodníků opravit z vlastních prostředků. V tomto případě 

půjde v letošním roce o schválených 5,2 mil. Kč s tím, že realizováno bude zhruba 80 % plánovaných oprav chodníků. 

Ke všem těmto plánům, které čekají na svoji realizaci, však musím opět zdůraznit další negativa této doby. Nejenže neobdr-

žíte dotaci ani po letech žádání, ale připravené projekty také přestanou být realizovatelné vzhledem k cenám, jejichž částky se 
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RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

Rtyně v Podkrkonoší
se stará o své památky
V uplynulých letech došlo ve Rtyni v Podkrkonoší k několika důležitým opravám his-

torických památek. V tomto trendu pokračuje město i nadále. V loňském roce prošel 

restaurátorským zásahem pomník Rebela z  roku 1975 od  Františka Davida, který 

zobrazuje osobnost rychtáře Antonína Nývlta a odkazuje k významným historickým 

a politickým událostem selského povstání roku 1775. Socha a podstavec byly zbaveny 

všech nečistot. Závěrem byl povrch opatřen biosanačním a hydrofobizačním postři-

kem chránícím před povětrnostními vlivy a mechem. Po tomto zásahu je socha opět 

v bezvadném stavu. Hned zjara letošního roku proběhla rekonstrukce rychetské kap-

ličky. Kvůli tomu, že se kaplička nachází na nechráněném místě, je neustále vystavena 

přírodním vlivům, které v uplynulých letech vedly k částečné degradaci výzdoby této 

památky. Revitalizace se tak týkala především nápisů a kříže. Po celkové nové výmal-

v některých případech znásobily. Jasné také je, že vysoutěžení zhotovitelé díla se nebudou stavět do rolí sponzorů a raději i pod 

hrozbou sankce smlouvu vypovědí. To vše se stane v době možné realizace. Proto jste nuceni celé kolečko provést opětovně s tím, 

že se vám také nikdo do veřejné zakázky nemusí přihlásit. Pak je možné, že se projekty rozloží do několika let a prodražují se. Toto 

vše jsou jen fakta pro dokreslení dotační politiky, o které někteří občané nemají ani ponětí. 

Takto podobně probíhal i náš další projekt, kterým je revitalizace a modernizace víceúčelového hřiště u ZŠ. Po prvním do-

tačním neúspěchu byl následně zaslán dotaz přímo bývalé ministryni na důvody nepřidělení dotace, jelikož jsme požadovali 

toto zdůvodnit. Strohá odpověď s formulací „…můžete se pokusit zažádat opětovně…“ nám moc nesdělila, ale opětovně jsme 

zažádali. Výsledkem byl v loňském roce úspěch a získání potřebné podpory na tuto akci. Ta však byla přiznána až v listopadu 2021 

s půlročním prodlením. Jedinou výhrou bylo to, že byl již vysoutěžen zhotovitel. Práce se však v plném rozsahu mohly rozeběh-

nout až v červnu 2022, kdy jsou současné ceny materiálu již zcela někde jinde. Toto ovšem dotační politika neřeší, s tím se musí 

obec poprat sama. Stavební práce však probíhají a je naší snahou slíbené moderní sportoviště, které nahradí nefunkční kurty, 

v brzké době otevřít. Předpokládám, že s novým školním rokem budou moci žáci a veřejnost toto nové sportoviště v areálu ZŠ 

využívat. Rozpočet na tuto akci byl cca 4,6 mil. Kč a dotačně je podpořen částkou z MMR cca 3,2 mil. Kč. 

Souběžně letos také probíhá rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení. V  tomto případě jsme byli úspěšní a získali 

dotaci ze SFŽP cca 655 tis. Kč při investici 1,3 mil. Kč. Cílem je 

v  této fázi vyměnit všechny staré lampy veřejného osvětlení 

za moderní, inteligentní a úsporné. Tento krok povede hlavně 

k úsporám energií za provoz a případnému celonočnímu svíce-

ní v útlumovém režimu.

Nutné je také zmínit již dokončenou realizaci rekonstruk-

ce válečných hrobů obětí 2. světové války. Zde jsme zažáda-

li a  následně přijali dotaci z  MO ve  výši cca 122 tis. Kč. Akce 

je již zrealizována a  na  místě rozpadlého rodinného teraco 

dvouhrobu obětem 2. svět. války vznikly dva pomníky dvou 

konkrétních lidských bytostí. Myslím si, že kameník P. Beneš 

vytvořil podle předloženého návrhu důstojné místo odpočin-

ku obou zajatců. Ostatně záměr byl schválen Ministerstvem obrany a obě pietní místa jsou i nadále vedena jako válečné hroby. 

Závěrem lze jen podotknout, že takto jednoduše by měla probíhat každá dotační záležitost. 

Tomáš Němec, starosta obce Radvanice
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bě byly původní nápisy restaurátorem pečlivě obnoveny. Důkladné opravy se dočkal také dřevěný kříž s ukřižovaným Kristem. 

Dalším počinem bylo očištění erbu knížecí rodiny Schaumburg-Lippe z konce 19. století, který je umístěn na stěně u vchodu 

do městského muzea. Na reliéfu bylo provedeno kompletní očištění povrchu za pomoci regulované tlakové vody, biosanačních 

přípravků a přípravků na ztenčování krust. V blízké době se počítá také s opravami rodinné hrobky Nývltových na městském 

hřbitově, opravou sklepa na Rychtě a dalšími dílčími opravami menších památek, které se na katastru obce nacházejí. .

 Richard Švanda, vedoucí odboru kultury MěÚ Rtyně v Podkrkonoší

SUCHOVRŠICE

130 let suchovršických hasičů
V  sobotu 4. června 2022 uspořádal místní Sbor dobrovolných hasičů na  hřišti v  Suchovršicích „narozeninovou oslavu“. Hned 

v úvodu článku patrně zklamu senzacechtivé čtenáře lačnící po tom, který z hasičů oslavil narozeniny a proč se o téhle „párty“ 

píše ve zpravodaji Svazku obcí Jestřebí hory. Onou narozeninovou oslavou totiž nebylo nic jiného, než oslavy 130 let od založení 

sboru. 

Ačkoliv se slavilo na počátku června, skutečné výročí založení sboru připadá na 7. dubna. Právě v tento den roku 1892 koupila 

a zaplatila obec Suchovršice čtyřkolovou stříkačku firmy R. A. Smejkal Praha – Smíchov. O založení sboru se sice muselo jednat už 

dříve, nicméně 7. duben je tím dnem, kdy Sbor dobrovolných hasičů v Suchovršicích začal oficiálně fungovat. Při této příležitosti 

jsme si dovolili býti světoví a po vzoru britské královny oslavit narozeniny s dvouměsíčním odstupem (pro neznalé vysvětlíme 

– jediným důvodem bylo počasí). A že se to vyplatilo! Na místo faráře nám bylo požehnáno drobnou sprškou, která byla před-

zvěstím pěkného odpoledne. 

Oslavy začaly focením sboru do kroniky pro pozdější generace. Pokud si pamatujete focení z dob školních let, tak asi tak vypa-

dalo focení – s tím rozdílem, že děti vzorně poslouchaly pokyny fotografa, kdo neposlouchal, byli dospělí.

Oficiální program byl doslova nabitý vystoupeními. Po  zahájení z  úst starosty sboru a  projevu starostky obce paní Lenky 

Hozové následovalo vystoupení dětí z Mateřské školy Suchovršice. Hned poté převzali členové sboru ocenění, neboť jak říkal 

Jan Werich, „když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. 

A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, 

co není, jak tomu v mnoha případech je“. A u hasičů to platí 

dvojnásob. Hasičem buď jste, nebo nejste. A  pokud už hasi-

čem jste, tak jím jste celý život – být hasičem je totiž poslání. 

Potvrzením budiž ocenění např. Jiřího Laštovičky, Josefa Otta 

a Zdenka Peterky za 50 let aktivní činnosti pro sbor nebo čest-

né uznání za  mimořádný přínos v  činnosti sboru např. Pavlu 

Vítovi. O tom, že náš sbor může být pyšný na své členy, součas-

né i ty minulé, svědčí např. pan Jaroslav Burdych, který patřil 

mezi zakládající členy profesionální hasičské jednotky v Trutnově. Za ty současné členy si zaslouží uznání Katka Vítová, která již 

8 let „piluje svoji trpělivost“ s hasičským „potěrem“. 

Velký potlesk sklidilo vystoupení malých hasičů a  vystoupení dětí z  mateřské školky. Úpičtí hasiči ukázali zásah na  hořící 

obydlí, když jsme pomocí hrané scénky ukázali, jak nebezpečné je kouření a konzumace alkoholu uvnitř objektu. Neméně zají-

mavá byla i ukázka hašení vzníceného oleje na pánvičce. Vrcholem oslav byla komická scénka našich hasičů s názvem „Jak jsme 

(ne)hasili stodolu, aneb jak by to u požáru nemělo vypadat“. 

Součástí oslav byl dětský den, kdy si mohly děti vyzkoušet některé hasičské dovednosti a absolvovat mnohé soutěže. Po celé 

odpoledne byla na parkovišti ve středu obce ke zhlédnutí ukázka moderní i historické techniky. Poděkování zde patří kolegům 

ze Rtyně v Podkrkonoší, Batňovic, Libňatova, Maršova u Úpice, Velkých Svatoňovic, Pece pod Sněžkou a profesionálních hasičů 

z Trutnova. Ve staré hasičské zbrojnici byla k vidění výstava o historii sboru vč. historické techniky, kterou má sbor v držení. Závěr 

odpoledne se nesl ve znamení hudební produkce skupiny Rohořez a přátelského posezení. 130 let mohl oslavit náš sbor i díky 
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VELKÉ SVATOŇOVICE
Obec se vyrovnala s dopady pandemie a v posledním období se opět rozvíjí její tradiční spolkový a společenský život. Po zrušení 

omezení se vše vrací k běžnému životu a jsme všichni rádi, že obyvatelé obce neupadli do apatie a znovu se zapojují do dění.

Začátkem roku 2022 sice byly ještě některé akce omezené sníženou účastí, ale dnes je to již minulost. Kulturní komise zor-

ganizovala cestopisné přednášky v našem nově zrekonstruovaném malém sále K-Klubu a pohostinské představení divadelního 

spolku ve velkém sále.

Vedle toho řadu akcí pro spoluobčany připravily i jednotlivé spolky, opět za podpory obce. Počínaje markoušovickými vepřový-

mi hody, přes karneval, dětské dny, tradiční pálení čarodějnic, stavění a kácení májí, až po společenské plesy a zábavy. Tradiční je 

již i hudební festival Markoušovické rubání pořádaný v tomto roce již po šesté, vždy poslední sobotu v srpnu. Nesmíme zapome-

nout ani na vynášení Smrtky, či masopustní průvody a dětské 

maškarní odpoledne a v neposlední řadě i na koncert v kostele 

sv. Jana Křtitele v  Markoušovicích, tentokráte na  podporu 

Ukrajiny v jejím spravedlivém boji.

V  celé obci nadále probíhají velké stavební akce spojené 

s rekonstrukcí nízkého napětí společností ČEZ, kdy se nadzem-

ní vedení převádí do vedení podzemního. S touto akcí souvisí 

i  spousty dalších stavebních prací. Nadále probíhá postupná 

výstavba chodníků pro pěší podél hlavní komunikace k  za-

jištění jejich větší bezpečnosti při pohybu v  obci. Z  dalších 

velkých plánovaných stavebních akcí lze zmínit například pří-

stavbu mateřské školy z  důvodu navýšení kapacity žáků. Při 

této rekonstrukci dojde k přístavbě patra a navýšení celkové 

kapacity. Z podaných dotačních žádostí se nám například podařilo získat finanční prostředky z grantového řízení Nadace ČEZ – 

Oranžové hřiště. Z obdržených finančních prostředků bude na hřišti „Puškvorák“ vybudována dvojitá lanová dráha pro zpestření 

volnočasových aktivit místních i přespolních ratolestí.

Viktor Marek, starosta obce Velké Svatoňovice

podpoře, které se mu dostává ze strany obecního zastupitelstva. Díky osvíceným zastupitelům, kteří trvale a leckdy škarohlídům 

navzdory činnost sboru podporují, se daří udržet a rozvíjet činnost spolku, který je kulturním i společenským hybatelem dění 

v obci. Čestné uznání Okresního sdružení hasičů v Trutnově, které našemu sboru předal starosta okrsku Pavel Borůvka, bereme 

jako potvrzení toho, že to, co děláme, děláme dobře. 

Děkuji všem suchovršickým hasičům za jejich činnost a děkuji také obecním zastupitelům za podporu sboru. Věřím, že i přes 

všechny obtíže, které život přináší, za dalších 10, 20 nebo i 70 let bude náš sbor moci oslavit 140., 150. nebo 200. narozeniny. 

A přeji všem členům, aby se mohli těchto oslav účastnit ve zdraví co nejdéle. 

Jan Seidel, starosta SDH Suchovršice

DALŠÍ INFORMACE Z REGIONU

MAS KJH v Havlovicích zabavila děti, dorazily jich stovky
Jubilejní 45. ročník Havlovického poháru (HAPO) v kopané nabídl zajímavý program i pro rodiny s dětmi. V moderním sportovním 

areálu v Havlovicích se o malé návštěvníky postarala Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. Tvořivá dílna Student-

ského parlamentu přilákala do nového stánku MAS na dvě stovky dětí.

Zájem o malování na textilní tašky nebo na kamínky byl velký. „Jsme rádi, že rodiny s dětmi dorazily. Tatínkové mohli v klidu 

sledovat fotbal a malí kumštýři dostali velký prostor k  umělecké seberealizaci,“ pochvaloval si ředitel MAS Království – Jestřebí 
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hory Jan Balcar.  Tvoření podbarvily dětské písně a kdo chtěl, 

mohl si domů odnést i nafouknutý balónek s  logem MAS. 

Ve stánku místní akční skupiny pozdravily přítomné známé 

tváře, za všechny můžeme jmenovat našeho basketbalového 

reprezentanta Patrika Audu. „Je to tu fajn, podobné aktivity 

rozhodně vítám. U dětí rozvíjejí představivost i kreativitu,“ oceni-

la nápadité výtvory dětí ředitelka Mateřské školy Úpice Jitřen-

ka Zvelebilová, která do Havlovic dorazila s vnučkami. Správné 

fungování tvořivé dílny zajistili všichni zaměstnanci MAS 

i naše úžasné kolegyně – Věra Klementová, Veronika Davidová 

a Tereza Kopecká.

HAPO 2022 lze celkově hodnotit jako povedené. Pořadate-

lům přálo počasí, havlovičtí fotbalisté prestižní turnaj po dlouhých devatenácti letech vyhráli a velkým pozitivem je také sku-

tečnost, že do areálu nemusela spěchat sanitka. Bohatý doprovodný program nabídl například shazování bonbónů z  letadla, 

ohnivou show, hasičskou vodní fontánu s hudebním doprovodem, ohňostroj i závěrečnou diskotéku.

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

Svazek obcí Jestřebí hory má nové bannery
Na akcích, které se konají na území 

Svazku obcí Jestřebí hory a byly svazkem podpořeny finanč-

ním darem, můžete zahlédnout zcela nový vizuál propagační-

ho banneru svazku. Jeho hlavním motivem je fotografie, která 

zachycuje krásný výhled na Jestřebí hory. Pro pořádající spolky 

je k vyzvednutí na každém úřadě členských obcí. 

Dalším novým bannerem je vyzdobeno i každé promítání 

letního kina, které se koná v rámci projektu „Putující biograf 

v Jestřebích horách“. Opět je obohacen krásnými fotografiemi 

z obcí svazku. Promítací techniku, kterou je letní kino provozováno, pořídil svazek za podpory Královéhradeckého kraje. 

Putující Biograf v Jestřebích horách
Letní sezóna na území Svazku obcí Jestřebí hory byla opět ve znamení kin pod širým nebem.

Promítací technika, kterou Svazek obcí Jestřebí hory minu-

lý rok pořídil za  podpory Královéhradeckého kraje, byla i  le-

tošní léto využita naplno. Užít si příjemný večer s filmem pod 

hvězdnou oblohou přišly opět stovky lidí. 

Projekt svazku s  názvem „Putující biograf v  Jestřebích 

horách“ má opravdu smysl. Každý letní víkend se promítalo 

a  o  množství diváků vždy rozhodovalo hlavně počasí. Lidé 

mohou navíc využít promítání v přilehlých sousedních obcích, 

pobavit se, popovídat si s přáteli a prohloubit tak kulturní život 

na území svazku jako celku. 

Těšíme se na Vás zase za rok!

Hana Bryknarová, kontaktní osoba pro obce z území Svazku obcí Jestřebí hory
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