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Vážení čtenáři,

mám radost, že jste si otevřeli 

jarní číslo Zpravodaje Společen-

ství obcí Podkrkonoší. Loňský rok 

všem ukázal, jak velkou hodnotu 

má obyčejný všední den. Mnozí 

z nás se ještě pořád ohlížejí zpát-

ky. Důležité je najít na uplynulém 

roce vždy něco pozitivního a na-

učit se těšit z maličkostí. Zpravo-

daj je tu, aby vám zrekapituloval 

loňský rok, přiblížil aktuální dění 

a hlavně zpříjemnil běžné všední 

dny. Byl bych moc rád, aby u nás 

všech vládl zdravý rozum, ohle-

duplnost a lidská slušnost. 

V  tomto čísle se dozvíte, co 

nového se událo, popřípadě vy-

budovalo v  jednotlivých obcích 

i v těch nelehkých dnech a nabíd-

neme vám například tipy na cyk-

lovýlety po okolí. 

Současná doba je skutečně ve-

lice zvláštní a  to i pro ty, kteří si 

během svého života zvykli na kde 

co. Využijme jarních slunečných 

dnů k  procházce v  blízkém okolí 

s těmi, které máte nejraději. 

Vážení čtenáři, přeji vám pří-

jemně strávené chvíle při čtení 

tohoto Zpravodaje, krásné jaro, 

hodně dobré nálady, vytrvalost 

a hlavně hodně zdraví!

Petr Hrubý, starosta obce Vítězná 

a  předseda Společenství obcí 

Podkrkonoší

Kultura v obci Čermná
Kultura zaznamenala zajímavý přesun do přírody v okolí. Sousedské vztahy s okol-

ními vesnicemi zažívají příjemný posun a posílení. Díky pohádkové zimě a aktivním 

sousedům ze spolku Ski Hostinné 

spolu s  hasiči Hostinné se podařilo 

připravit běžecké tratě, které spo-

jují obec Čermná s  širokým okolím 

a  otevírají běžkařům desítky kilo-

metrů okolní krajinou. Profesio-

nální úprava tratí nabízí běžkařům 

dvě stopy se středem vhodným pro 

bruslení. Zaznamenali jsme zvýšený 

zájem o  turistiku v  okolí naší obce 

a  těší nás, že se obnovují trasy ve-

doucí kolem letitých poutních míst. 

Světélka svíček u  křížků, kapliček 

a  Božích muk jsou toho důkazem. 

V  loňském roce započala obec 

Čermná ve  spolupráci s  Kamenic-

tvím Novotný restaurátorské práce 

na křížku mezi Čermnou a Vlčicemi, který je tuto zimu hojně navštěvován běžkaři 

i  pěšími turisty. Nedaleko od  křížku stojí za  návštěvu nově vybudovaný pomníček 

sv. Huberta z iniciativy přátel lesa z Chotěvic. 

Obec Čermná plánuje pokračovat v obnově a rekonstrukci poutních míst ve svém 

okolí, ze kterých do budoucna vytvoříme zajímavou stezku po historických stopách 

našich předků. 

Jana Heltová, obec Čermná
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Prožíváme období, kdy na  pomyslném 

žebříčku našich hodnot převládá péče 

o zdraví. Velká většina lidí proto přijímá 

nezbytná opatření s pochopením a když 

máme teď omezeno i cestování, všímá-

me si o  to více věcí a  objektů ve  svém 

okolí.

Snad každého, kdo projíždí obcí Haj-

nice bez chvatu, upoutá roubený patro-

vý dům z roku 1800, jinak č.p. 104. Před 

domem můžeme spatřit pískovcové 

sousoší představující korunování Panny 

Marie, k  jehož vzniku se váží zajímavé 

historické události.

Památky v Hajnici
Psal se 28. červen roku 1866, když 

se v blízkosti naší obce odehrávaly boje 

právě zuřící prusko-rakouské války. 

Tehdy slíbil hospodář z  gruntu č.p. 2 

(za školou), na jehož polích se právě bo-

jovalo, své modlící se manželce Anně, že 

pokud tento krvavý konflikt oba přežijí, 

nechá postavit sochu Panně Marii jako 

poděkování. Johann Baier na tento slib 

nezapomněl a tak bylo sousoší již v roce 

1869, poblíž dnes již dávno zapomenu-

té cesty severně od  kostela, postaveno 

a posvěceno.

V  roce 1988 se noví majitelé domu 

č.p. 104 po  dohodě s  tehdejším MNV 

v  Hajnici a  církevní správou rozhodli 

sousoší přemístit a  na  své náklady jej 

zrestaurovat.

Podle Newtonova zákona o  setr-

vačnosti můžeme dnes s  nadsázkou 

tvrdit, že od té chvíle se opravilo v Haj-

nici už několik kamenných křížků ať už 

na obecních, nebo soukromých pozem-

cích. Také jich ale (bohužel) bylo něko-

lik úmyslně poničeno, nebo ukradeno. 

Spolek NaŽďár se v současné době snaží 

o zvelebení po mnoho desítek let zane-

dbávaného hřbitova u  kostela sv. Jana 

Křtitele.

V  rámci regionu není jistě podobný 

přístup k památkám ojedinělý, ale kaž-

dý z nás přichází při svých toulkách tou 

naší krajinou občas i na místa, kde si lze 

jen tiše povzdechnout a přát si, aby jim 

bylo v  budoucích letech dopřáno více 

zasloužené pozornosti.

 Miroslav Němeček,

kronikář obce Hajnice
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Rodiče žáků často nevědí, co s  dítětem 

po základní škole. Velkým pomocníkem 

může být v  tomto směru elektronický 

průvodce „Jak spolu s  dítětem zvlád-

nout volbu povolání?“. V  rámci Místní-

ho akčního plánu (MAP) Trutnovsko II 

byla zakoupena licence a  osvědčenou 

e-knihu dostaly zdarma všechny školy 

zapojené do projektu. Školy mohou ten-

to materiál v  území obce s  rozšířenou 

působností Trutnov dále šířit, zejména 

směrem k rodičům žáků.

Kniha je psaná lehkým a srozumitel-

ným jazykem. Neobsahuje rychlý návod, 

jak si poradit s  volbou povolání. Může 

ale pomoci v  tom, jak být v  roli rodiče 

užitečný a  provést své dítě vzdělávací 

a profesní cestou od předškolního věku 

až po práh dospělosti. „Původní myšlen-

ka vznikla na základě naší spolupráce se 

školami a rodiči, kteří často nemají do-

statek informací při rozhodování dítěte, 

kam dál pokračovat. S  kolegyní Petrou 

Šnepfenbergovou jsme začaly o problé-

mu přemýšlet. Výsledkem je e-kniha, 

kterou občas kromě rodičů používají 

i učitelé nebo poradci na školách,“ pro-

zrazuje spoluautorka průvodce Andrea 

Csirke, která se kariérovému poraden-

ství věnuje již řadu let. „Co si budeme 

povídat, na náš život mají vliv i náhodná 

setkání, výrazné osobnosti nebo jen 

maličkosti a detaily. Mnohdy studujeme 

obory jen kvůli tomu, že to si to někdo 

přál, a nakonec skončíme u úplně jiného 

řemesla. Tato knížka by měla pomoci 

rodičům, učitelům a  všem lidem, kteří 

ovlivňují dětské osudy, k  lepšímu roz-

poznávání silných stránek žáků a  k  je-

jich budoucímu úspěšnému uplatnění 

ve  společnosti,“ říká Jan Balcar, bývalý 

učitel a  současný ředitel Místní akční 

skupiny Království – Jestřebí hory, 

o.p.s., která již pět let spolupracuje se 

školami a školkami na Trutnovsku. „Prů-

Fotografická výzva regionu
Krása je všude kolem nás! Nemusíte být profi fotograf, stačí fotky z  mobilu. Při-

pomeňte si okamžiky, pocity nebo příběhy spojené s fotografiemi. A ještě lepší je, 

když tento zážitek budete sdílet. Sami 

se podivíte, co všechno jste za rok viděli, 

prožili a stihli! 

Rádi bychom totiž zachytili a zmapo-

vali co možná nejvíce koutů tohoto na-

šeho krásného regionu ve všech ročních 

obdobích, jenže nejde to být všude a ani 

není v našich silách znát všechna krásná 

tajná zákoutí, která by stála za zmínku. 

Přicházíme tedy s fotografickou výzvou pro všechny nadšené turisty, cyklisty, vý-

letníky, no prostě pro všechny akční lidi, kteří by nám byli ochotni pomoci zasláním 

svých fotek na adresu vasatova@kjh.cz (prosím, foto vždy s popisem foceného místa 

a alespoň s přibližným datumem pořízení). Velikost jednotlivých snímků by měla být 

Rodiče školáků z Trutnovska mají zajímavého pomocníka
vodce rodiče není volně šiřitelný! Licenci 

jsme zakoupili jen pro potřeby subjektů 

zapojených do  našeho místního akční-

ho plánu. Pokud jste rodič, učitel nebo 

poradce a máte o knihu zájem, obraťte 

se na nás nebo na vedení školy,“ dodává 

Jan Balcar. 

V  e-knize jsou veškeré informace, 

které se problematiky budoucího uplat-

nění dětí týkají, včetně inspirativních 

odkazů na  články, videa i  zajímavé 

weby. Čtenář zde najde také příběhy 

lidí, kteří již prošli rozhodováním o  své 

budoucnosti. Obsáhlejší rozhovor s An-

dreou Csirke přináší únorové číslo Zpra-

vodaje MAP na adrese www.kjh.cz/do-

kumenty/zpravodaj_map_unor_2021.

Petr Záliš,

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.
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Kam na výlet na kole?
Máme 4 tipy na cyklovýlety
Máte rádi poznávání krajiny, zajímavostí a přírody ze sedla kola? Ideální je zamířit 

na kole mimo město a užít si nerušenou vyjížďku. Využijte počasí jarních dnů a na-

plánujte si hezký cyklovýlet. Máme pro vás tipy na  projížďky po  okolí skrz region 

Společenství obcí Podkrkonoší, krásnou přírodou nebo náročnějším terénem po cyk-

lostezkách. Stačí se jen vyhoupnout do sedla a užít si radost z pohybu.

Výlety jsou navrženy tak, aby je bez obtíží zvládli rekreační i zdatnější sportovci 

a rodiny s dětmi s elektrokolem. Všechny výchozí a cílové body se nacházejí na ve-

řejně přístupných parkovacích místech. Kromě popisu trasy nechybí ani doporučení 

na občerstvení a mapa se zakreslenou trasou a výškovým profilem. Součástí je délka, 

náročnost trasy a celkové převýšení, které musí cyklisté překonat.

Chotěvice – Hájemství – Dolní Olešnice – Hostinné – Chotěvice
Vítězná – Pilníkov – Staré Buky – Výšinka – Komárov – Vítězná
Kohoutov – Brzice – Mezilečí – Hajnice – Kohoutov
Pilníkov – Vlčice – Hrádeček – Chotěvice – Kocléřov – Pilníkov

Podrobnější informace včetně map a  popisu tras naleznete na  www.podkrkonosi.

info/vylety.

 Iva Vašatová, MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

do 8 MB, rozlišení min. 72 DPI (obrazových bodů na palec), delší strana snímku min. 

1920 pixelů.

Fotografové musí být autory snímků, které byly přihlášeny jejich jménem. Nosite-

lům autorských práv zůstávají zachována veškerá osobnostní autorská práva k dílu. 

Nositelé autorských práv ale udělují pořadateli oprávnění k užití fotografií ve spojení 

s podporou a propagací výzvy i pořadatele.

Iva Vašatová, MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s.
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Milion ročně
do obnovy kostela 
v Pilníkově!
V  roce 2020 byla na  kostele Nejsvětější 

Trojice v  Pilníkově dohotovena obnova 

klenby nad presbytářem. Bylo dokon-

čeno statické zajištění zdiva klenby, 

montáž podpůrného systému pod žebra 

klenby a  provedeno bednění, výztuž 

a  betonáž žeber klenby. Po  dostateč-

ném vytvrzení betonu bylo uskutečně-

no odbednění žeber klenby a  následná 

demontáž podpůrného systému. Sta-

tické zajištění klenby nad presbytářem 

bylo touto etapou dokončeno. Práce 

probíhaly pod dohledem pracovníků 

památkové péče.

Pro provádění těchto prací byla ob-

jednána u projektanta projektová doku-

mentace „Statické zajištění klenby nad 

presbytářem – dílenská dokumentace“ 

a na nové práce na západní klenbě byla 

vypracována projektová dokumentace 

„Statické zajištění klenby nad vstupní 

částí – dokumentace pro výběr zhoto-

vitele“.

Finanční příspěvky podle zdrojů 
získání v roce 2020:
– Dotace města Pilníkova –

 100.000 Kč

– Dotace Královéhradeckého kraje – 

program Obnova památkového fon-

du – 320.000 Kč

– Dotace z  Ministerstva kultury ČR – 

program Podpora záchrany archi-

tektonického dědictví – 565.000 Kč

– Podíl vlastníka – 15.132 Kč

Celkem 1.000.132 Kč

Výdaje na  obnovu kostela v  roce 
2020:
– Dokončení obnovy klenby nad pres-

 bytářem – 889.417 Kč

pokračování na následující straně
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Milion ročně do obnovy...
– PD „Statické zajištění klenby nad presbytářem – ohlášení stavby“ – 9.075 Kč

– PD „Statické zajištění klenby nad presbytářem – dílenská dokumentace“ – 

 58.080 Kč

– PD „Statické zajištění klenby nad vstupní částí“ – 43.560 Kč

Celkem 1.000.132 Kč
Finanční prostředky – dotace obce Pilníkov byly použity na  zhotovení projektové 

dokumentace na statické zajištění klenby presbytáře a klenby nad vstupní částí. 

Předpokládané práce v roce 2021
V roce 2021 se plánuje zahájení prací na obnově západní klenby. Nejprve bude pro-

vedeno statické zajištění žebra mezi západní klenbou a klenbou nad varhanami, aby 

se eliminovala případná havárie klenby nad varhanami, která by mohla poškodit 

i západní klenbu. Bude provedeno otlučení nesoudržných omítek, vyčištění trhlin, 

vysekání spár, hloubkové spárování zdiva, výztuž a injektáž trhlin. Dále bude usku-

tečněna montáž podpůrného systému z  trubkového lešení a  montáž podpůrných 

ramenátů pod příčné žebro. Pak budou pokračovat práce na sanaci příčného žebra. 

Bude realizována montáž bednění, dále montáž výztuže a samotná betonáž žebra.

Rozsah prací bude záviset na množství získaných finančních prostředků, nejprve 

budou probíhat práce na ztužujícím žebru, poté případně na západní klenbě.

Děkujeme městu Pilníkov za  finanční příspěvek na  obnovu kleneb kostela Nej-

světější Trojice v Pilníkově, který pomohl k tomu, že se celá akce mohla realizovat 

v tomto rozsahu.               ICLic. ThLic Ján Kubis

Ohlédnutí obce 
Vlčice
za minulým rokem
Stejně jako jinde, i  do  dění ve  Vlčicích 

ve  velkém zasáhla pandemie. Ač se 

z větších akcí, jež obec pravidelně pořá-

dá, konal pouze Den obce (v omezeném 

počtu účastníků), rozhodně se v  obci 

nezahálelo.

V  prvé řadě byla po  několika letech 

plánování zrealizována výstavba chod-

níků, a to po téměř celé délce obce. Díky 

nim je naše obec nejen pro místní opět 

o  něco bezpečnější. Kromě toho byla 

v  prosinci loňského roku dokončena 

dokončení ze strany 5
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Bohužel situace s  pandemií COVID-19 

ochromila celý kulturní svět, proto i my 

jsme již minulý rok zrušili několik našich 

oblíbených akcí, které mají vždy úžasný 

ohlas a  rozsah. V  předchozích letech 

jsme po  několikaleté pauze obnovili 

únorový Dětský karneval a  byli jsme 

doslova ohromeni, kolik dětí s  rodiči 

a  prarodiči zavítalo na  náš sál kultur-

ního domu. Bylo vidět, že náš dětský 

karneval si užili jak děti, které si přivedly 

další spoustu svých kamarádů, ale i ro-

Ohlédnutí za rokem 2020 z Vlčkovic v Podkrkonoší
diče s prarodiči, protože se po delší době 

opět shledali se svými přáteli a sousedy. 

To ještě nikdo nevěděl, že to je i  zase 

na dlouhou dobu naposledy.

V březnu jsme se chystali na Tradiční 

sousedské posezení, kde si lidé mohou 

zakoupit pravé zabijačkové pochoutky, 

ať už to je tlačenka, jitrnice, prejt nebo 

kroupy atp. Zároveň je zde vždy mož-

nost si i posedět a pohovořit se sousedy 

při výborném jídle a  koláčcích, které 

vždy napeče obecní úřad. Avšak na po-

slední chvíli jsme museli kvůli novým 

vládním nařízením přehodnotit celou 

akci a ve finále vzniklo alespoň výdejní 

okénko, ze které jsme prodali úplně 

všechny naše přichystané zabijačkové 

pochoutky.

Toto byla naše poslední kulturní akce 

na dlouhou dobu. Mimo jiné jsme přišli 

o  naše tradiční společenské akce jako 

Pálení čarodějnic, Dětský den, Letní 

sousedské posezení... i  přes tento ne-

zmar jsme měli ještě poslední eso v ru-

kávu, na  které jsme sázeli a  pomalu se 

i  modlili abychom ho uskutečnili. Znalí 

již vědí, myslíme tím naše neskutečné 

a  možná lze i  říct „zážitkové“ Obecní 

slavnosti u  výročí 610 let od  založení 

obce, 145 let od  založení SDH a  slav-

nostní otevření nové hasičské zbrojnice, 

které se uskutečnily 5. září 2020.

A  proč zážitkové? To je velice dobrá 

otázka, na  kterou máme jednoduchou 

odpověď. Zážitkové proto, že díky Vám 

všem, co jste přišli v tak vysokém a ne-

skutečném počtu a pobavili se, zasmáli 

se, zatančili si s rodinou, přáteli i souse-

dy, se nám podařila vytvořit akce, která 

cesta HC3, která vznikla namísto původní polní cesty. Jedná se o asfaltovou cestu 

lemovanou ovocnými stromy, po níž se dostanete z jedné strany vsi až na stranu dru-

hou – k satelitu. Díky tomu, a díky absenci dopravních prostředků, je nyní hojně na-

vštěvována místními obyvateli. Od ledna letošního roku je navíc obohacena o deset 

zastávek zaměřených na aktuální české tradice, u nichž nechybí úkoly pro nejmenší. 

O letních prázdninách se ves rozrostla o další sportoviště – konkrétně o nové wor-

koutové hřiště, které leží u  vesnického asfaltového hřiště. Hřiště vzniklo zásluhou 

několika vlčických občanů a nadace Via, které velmi těší, že si již od samého počátku 

získalo oblibu dětí i dorostenců. 

Naštěstí je v obci stále hodně lidí, které zajímá i  její historický odkaz. Důkazem 

toho je zvelebení okolí sochy sv. Floriána, patrona profesí souvisejících s  ohněm, 

o  něž se zjara loňského roku postarali zdejší „hasičští důchodci“. Ti kolem sochy 

upravili terén, zabudovali obruby a okolí sochy vyplnili kamínky, čímž udělali další 

krůček k tomu, aby se lidem v naší vsi líbilo. 

Hana Benešová, obec Vlčice

pokračování na závěrečné straně
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byla díky své pohodové a  přátelské at-

mosféře pro nás, a doufáme že i pro Vás, 

úplně výjimečná.

Přichystali jsme pro Vás bohatý pro-

gram – jak pro děti, tak i dospělé. Tím 

máme na mysli dětské atrakce, loutko-

vé divadlo od  BOĎI Jaroměř, workout 

workshop, vystoupení TS Attitude; pro 

dospělé zase spoustu kapel – Vaťák, 

Creedence Revival Czech, Pokáče, nebo 

barmanskou show. To je ale pouze jen 

malý výčet z  našeho bohatého progra-

mu. Mimo zábavy se odehrála i spousta 

dalších zajímavých věcí – například 

svěcení naší nové hasičské zbrojnice 

z  plošiny zásahového hasičského vozi-

dla panem farářem Karlem Klemtem 

za  asistence HZS Jaroměř. Za  to jemu, 

i hasičům, patří velká poklona.

K našemu neštěstí přišla průtrž mra-

čen, která nám v podstatě vyplavila celý 

areál, především naši audiotechniku 

a  poškodila přívod elektřiny. Upřímně 

řečeno, nevěděli jsme co dál. Bylo nám 

jasné, že musíme zrušit zbytek našeho 

kulturního programu, nebo alespoň 

část. Viděli jsme, jak naši mokří ná-

vštěvníci postupně odcházejí, ale když 

se zase po  chvíli vraceli a  ptali se nás 

a  prosili nás, abychom pokračovali dál, 

řekli jsme si, že to musíme dotáhnout 

do  konce, ať to stojí, co to stojí. Zrušili 

jsme zbytek účinkování kapely Creeden-

ce Revival Czech, poté Vaťák a i The Last 

Revolution. Naštěstí se nám podařilo 

sehnat nového zvukaře a  s  hodinovým 

zpožděním se nám podařilo vypravit 

na  stage zlatý hřeb celého večera, a  to 

Jana Pokorného alias Pokáče! V jeho zá-

věsu již čekala naše místní kapela The 

Last Empire, se kterou naše slavnosti 

pokračovaly až do rána.

Musíme opravdu říct, že na  jednu 

stranu máme kvůli tomuto dešti ales-

poň další vzpomínky a  zážitky, na  kte-

ré budeme dlouho vzpomínat. I  přes 

všechny tyto lapálie jsme to společně 

zvládli a užili si to, jak jen to šlo. Proto 

ještě jednou děkujeme všem, co přišli 

(především zdejším rodákům, kteří ne-

váhali k nám přijet třeba z druhé strany 

republiky, pozn. red.), co nám jakkoliv 

pomohli a hlavně těm, co na nás neza-

nevřeli, vrátili se a pořádně si to užili.

Krátce po  našich Slavnostech došlo 

k  opětovnému zpřísnění vládních naří-

zení a až do současné doby jsme nemoh-

li uskutečnit žádnou jinou kulturní akci. 

My ale doufáme a pevně věříme, že snad 

již brzy dojde k celkovému zlepšení této 

pandemické situace, abychom se opět 

mohli všichni setkat na některé z našich 

tradičních nebo námi nově plánovaných 

akcích. Proto i my Vás prosíme, dodržuj-

te veškerá platná hygienická opatření. 

Chápeme, že ne vždy je to příjemné, ale 

mějme na  vědomí, že i  nošení roušky 

může zachránit Váš život nebo život 

někoho jiného. Buďme prosím k  sobě 

ohleduplní.

Bohuslava Volfová & Vojtěch Volf,

obec Vlčkovice v Podkrkonoší
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