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Vážení čtenáři, milí sousedé,
nastal astronomický podzim a počasí posledních dnů si tuto skutečnost plně uvědomilo. Zpříjemnit
podzimní dny vám přicházíme
s novým vydáním Zpravodaje SOP.
Když jsem přemýšlel, čím začít
dnešní úvodník, vzpomněl jsem si
na naše Společenství obcí Podkrkonoší, jak pracuje pro území SOP
a co dobrého se mu podařilo.
Starostové obcí, ředitelé základních a mateřských škol a senioři se
díky MAS Království – Jestřebí
hory, o.p.s. schází při společných
snídaních, valných hromadách,
exkurzích nebo společenských akcích, jako je např. Olympiáda pro
starší a dříve narozené. Na svých
zasedáních si vyměňují postřehy
o dění v obcích, investicích, opravách a záměrech dalšího rozvoje
obce, regionu nebo školy. Tím se
neustále vzdělávají. Společenství
obcí Podkrkonoší každým rokem
podporuje akci pro děti z prvního
stupně ZŠ z našeho území – Podkrkonošskou Sněženku.
Pojďte se podívat na to, co
jsme pro vás připravili a co pro vás
v blízké době chystáme. Přinášíme
kulturní kalendář obcí SOP pro následující měsíce.
Pevně věřím, že ve společnosti
tohoto Zpravodaje najdete chvilku
klidu a příjemné rozptýlení.
Příjemné dny vám přeje!
Petr Hrubý, starosta obce Vítězná
a předseda Společenství obcí
Podkrkonoší

Druhá polovina roku 2021 v Čermné
Po vydařeném létě přišel podzim a s ním ohlédnutí za sezonou a plány do té nové.
V Čermné bylo přes léto vesele a příjemně. Červnový jubilejní 10. ročník Memoriálu
Františka Štočka organizovaný SDH Čermná překvapil návštěvností, milou náladou
i dělostřeleckým překvapením. Pár týdnů na to se konala tradiční Čermská pouť.
Odpoledne plné zábavy, lidského
stolního fotbálku, ukázek dravců,
kouzelníka s cvičeným pejskem,
ukázky požárního zásahu při vyproštění osob a hašení hořícího autovraku, s hudbou oblíbené Podzvičinky
doplnil i pestrý program v kostele
sv. Václava s přednáškou o netopýrech, modlitbou za obec, dětskou
dílničkou a drátkováním a varhanním koncertem v podání Miroslava
Baklíka a Jakuba Rojka a následnou
přednáškou o fungování tohoto neobvyklého nástroje. Po pestrém úvodu léta jsme
si vychutnali historicky první promítání letního kina na hřišti, z něhož dobrovolné
vstupné putuje moravským obcím postiženým tornádem. Na konci léta jsme oslavili tradiční rozloučení s létem se sportovním klubem Kládaklan a horalskými hrami
v jeho podání. Proběhly ale i naše tradiční soutěže jako je hod hrncem, sudem a vidlemi. Pro děti byla připravená naučná stezka po čermské ZOO plná masek opravdových zvířat a zajímavostí o zvířecím životě. Část připravené zábavy nám sice dešťová přeháňka schovala na další rok, ale i po dešti se všichni veselili a bavili i dlouho
po tradičním ohňostroji.
Zkrátka jsme se měli z čeho těšit a i nadále nás v Čermné čeká po kulturní pauze
pestrý čas. Zaťukejme to na krkonošské dřevo! Proslýchá se, že se uskuteční myslivecký Poslední leč a ples, Hasičská zábava i Obecní ples. Kostel sv. Václava bude
po říjnové opravě opět hezčí, bezpečnější a určitě to rád ukáže o adventním čase
spolu s kulturním a hudebním programem.
Přestože jsme všichni s plánováním opatrní, nakonec mají uskutečněné akce veliký úspěch a přinášejí nezapomenutelné zážitky. V dnešní době se o to více vyplatí
sledovat plakátové vývěsky, webové stránky a sociální sítě, aby jednomu všechna ta
pečlivě plánovaná zábava neutekla. Tak sledujte s námi.
Jana Heltová, obec Čermná

Rozloučení s létem v obci
Horní Olešnice
Rozloučení s létem uspořádala obec Horní Olešnice poslední prázdninový víkend
v sobotu 28. 8. 2021 na hřišti v Horní Olešnici. Ačkoliv bylo v ten den poměrně chladno a nevyhnul se nám ani déšť, akce byla velmi pěkná. Účastníků přišlo přibližně
100, jak z řad místních občanů, tak chalupářů. Děti i dospělí plnili nejrůznější úkoly:
hledání pokladů v sádrových odlitcích či nádobách s barevnou hmotou, malování
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ty správné lidi a taky hromadu peněz.
Obojí opravdu není a nebylo snadné.
Peněz jsme sehnali zatím jen část, a vyměnily se „jen“ šindele, ale i tak je to
pro nás velký počin, kterým jsme v naší
snaze postoupili o kousek dál a k naše-

portrétu podle odrazu v zrcadle, malování perníčků a další hry. Z každého stanoviště
si odnesli něco sladkého na zub nebo drobnou hračku. Odměnou byl také malovaný obrázek na obličej. Nechybělo ani občerstvení a opékání párků a dětem sladké

marshmallow na oheň. Vše s příjemnou hudbou a dobrou náladou. Všichni účastníci
dostali jako dárek sušenku se znakem obce. Děkujeme všem, kteří pomohli a děkujeme samozřejmě i všem účinkujícím a sponzorům.
Pavlína Klůzová, obec Horní Olešnice

O kousek dál, o kousek blíž...
Plánů má člověk vždycky hodně, ale ne vždy to jde tak, jak by si přestavoval. A tak to
je, i když plánuje spolek, parta lidí, co by ráda udělala svět okolo sebe malinko hezčí.
Na letošní rok jsme my, spolek NaŽďár z Horního Žďáru v Hajnici, naplánovali
opravu hřbitovní zdi okolo našeho jedinečného kostela sv. Jana Křtitele, který máme
od obce ve správě. A že jsme plánovali, projednávali, konzultovali a připravovali, jen
se z nás kouřilo, ještě před loňskými vánočními svátky, aby to všechno klaplo. Ono
se řekne: vyměníme staré šindele za nové a opravíme zeď. Musíte na to ale sehnat
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mu cíli o malinký kousek blíž. A jestli nás
budete chtít podpořit v našem konání
a koupíte si a nám šindel, budeme moc
rádi. Naše Šindelová výzva stále běží

a účet je aktivní 2601891725 / 2010,
https://www.na-zdar.cz/sindelova-vyzva/.
Přijďte se podívat na ojedinělou expozici básní Jakuba Demla na hřbitovní
zahradě, dozvědět se víc o „našem“ sv.
Janu Křtiteli v interaktivní super výstavě
v sakristii a můžeme Vás nechat nahlédnout i dovnitř kostela, kde je výstava
fotografií, jak se ve Žďáru žilo.
Tak Vás zveme, přijďte pobejt!
Spolek NaŽďár

Otevřený den obce Choustníkovo Hradiště
Letošní rok byl, alespoň ve svém počátku, společensky opět hodně přibrzděný.
Mnoho akcí muselo být zrušeno a nejistě jsme vyhlíželi letní sezonu. Nakonec
se ale vše v dobré obrátilo a naše obec
opět ožila.
Mezi mnoha tradičními společenskými akcemi byla jedna akce tak trochu
jiná. Byl to Otevřený den obce, který

dově. Ta se nachází za kulturním sálem
a slouží místní jednotce sboru dobrovolných hasičů. Tento objekt financovala
obec ze svého rozpočtu a na stavebních
pracích se podíleli i místní hasiči, kteří
zde odpracovali celkem 600 hodin bez
nároku na odměnu.
Zakončení celé akce proběhlo na hřišti za bývalou poštou, které v poslední

proběhl 7. 8. 2021. Touto akcí jsme chtěli
občanům přiblížit, jak velký kus práce
naše obec za poslední dva roky odvedla.
Začínali jsme u naší největší chlouby, nově zrekonstruované mateřské
školy, na jejíž rekonstrukci jsme získali dotaci od Ministerstva financí ČR
a Královéhradeckého kraje. Po krátkém
proslovu starosty obce Ing. Jana Vogla
a ředitelky MŠ Mgr. Ivany Mrštíkové si
mohli návštěvníci prohlédnout nejen
vnější, ale také vnitřní prostory školy.
Za sebe mohu konstatovat, že se rekonstrukce opravdu povedla a myslím, že
zejména pro děti musí být radost trávit
čas v takovémto krásném prostředí.
Po prohlídce školy si mohli návštěvníci
prohlédnout ukázku dobových fotografií z plánované knihy o naší obci, které
byly připraveny v kulturnímu sále čp. 79
a poté pokračovat k nové technické bu-

době prošlo také mnoha viditelnými
úpravami. Jednou z nich byla například
nová fasáda na budově kluboven. Pro
návštěvníky zde bylo přichystáno občerstvení a nechyběla ani zábava pro děti
i dospělé. Počasí nám nadmíru přálo,
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a tak jsme si všichni mohli užít po delší
době krásné společné odpoledne.
Děkujeme všem, kdo se na úpravách
v obci podíleli i těm, kteří se na výsledek
jejich práce přišli podívat.
Blanka Seidlová, obec Choustníkovo
Hradiště, foto Pavel Feist

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. 9.
2021 Všesportovní areál v Havlovicích
na Trutnovsku. Tradiční nesoutěžní akce

Sportování nadšenců ve věku 65+
zpestřilo taneční vystoupení Boubelek
z Mezilečí. Olympionici dostali zdarma
drobné ceny a také poukazy na občerstvení. Se zajištěním akce pomohli žáci
z Havlovic a úpičtí gymnazisté. Mezi

se zúčastnilo 263 sportovců z území
Místní akční skupiny (MAS) Království –
Jestřebí hory, která spolu s Tělovýchovnou jednotou Sokol Havlovice 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 místní akční
skupině i havlovickému Sokolu, povedlo
se tu vytvořit ojedinělou akci,“ pochválil
organizátory i soutěžící radní Královéhradeckého 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.

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,“ hodnotil 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.
Zájemci se také mohli projet na elektrokolech, která byla k zapůjčení 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.

Ohlédnutí za 13. ročníkem
Podkrkonošské Sněženky 2021
Tradiční setkání pro děti ze sedmi základních škol, které pořádá Společenství obcí
Podkrkonoší (SOP), se po dvou letech vrátilo do areálu autokempu Svatá Kateřina
v Chotěvicích. Žáci se již po třinácté sešli na akci Podkrkonošská Sněženka 2021, kterou letos svou záštitou podpořil MUDr. Zdeněk Fink, člen Rady Královéhradeckého
kraje. Po loňské absenci, kdy se Sněženka konala online, první říjnový pátek patřil
dětem. O pestrou náplň programu se postaralo loutkové divadlo Kozlík a přítomní
žáci ze všech ZŠ SOP.
Celou akci zahájil v 8:50 předseda Společenství obcí Podkrkonoší Petr Hrubý, který děti i jejich pedagogický doprovod přivítal a seznámil je s pestrým programem.
„Jelikož v loňském roce bylo připravované setkání z důvodu koronavirové nákazy přestěhováno do online prostoru, jsem rád, že jsme se tu mohli opět všichni sejít. I letos nám
počasí přeje a doufám, že si to tu všichni užijeme.“
pokračování na následující straně
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Zajímavostí letošního ročníku byla prezentace „Kozlíků“. Díky podpoře Studentského parlamentu MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. mohli žáci předvést svůj talent, kolektivní činnost, a hlavně svým vystoupením potěšili své kamarády. 7x jsme

viděli hudební i divadelní vystoupení, kozlíky na papíře, v chlívku, na hradě i v autě.
S úkolem se kluci a holky vypořádali na výbornou.
Ještě před tím, než se děti rozprchly ven z klubovny na prolézačky a houpačky,
převzaly od Petra Hrubého a Jana Balcara kšiltovku a baťůžek s logem. Kdo má rád
pohled z koňského hřbetu, tomu přišlo vhod milé překvapení v podobě jízdy na koni.
Z usměvavých tváří dětí i dospělých bylo patrné, že se všichni dobře baví.
Všichni zúčastnění se shodli, že osobní setkávání hraje nezastupitelnou roli a že
se těší na setkání příští rok. „Byla to skvělá příležitost potkat se. Oceňuji přípravu účinkujících a děkuji všem zúčastněným za vzornou reprezentaci, bylo to velmi inspirativní
a věřím, že se tu všichni sejdeme i za rok. Letošní Sněženka byla opravdu povedená“,
komentoval na závěr celou akci Jan Balcar, ředitel MAS KJH, o.p.s.
Iva Vašatová, kordinátorka akce Podkrkonošská Sněženka 2021

Pilníkovský „poklad“
Motto: ...nechme to temné tajemství spát,
je to čiré zlo, a není tedy o co stát.
Městečko Pilníkov si žije svým poklidným životem, obklopeno loukami,
poli a poměrně rozsáhlými a hlubokými
lesy. Koupe se ve slunečním svitu a sem
tam je smáčeno nebeskou vláhou. Naprostá idyla. Leč historie tohoto městečka skrývá záhady a nejedno tajemství.
Jednou z těchto záhad je obecně známá
zmínka o pilníkovském „pokladu“.
Podívejme se tedy této záhadě
na kloub. Když jsem si povídání o „pokladu“ vyslechl prvně, nevěnoval jsem

mu pozornost. Takových povídaček je
spousta. Ale když jsem o této záležitos-

6

ti slyšel již poněkolikáté a různé verze,
řekl jsem si, že na každém šprochu pravdy trochu, a začal jsem pátrat. Tak tedy
dále si vám dovoluji předložit výsledky
svého bádání. Úsudek o tom, co je možné a co ne, nechť si každý učiní sám.
Počátkem roku 1945 bylo již všem
jasné, že nacistické Německo válku
prohraje. V předjaří a brzkém jaru 1945
započal nacistický represivní aparát ničit nebo ukrývat materiály, které by ho
mohly usvědčit z jeho zločinů. A tady se
začíná odvíjet naše záhada. Je svědecky
doloženo, že do určitého lesního úseku
v okolí Pilníkova jednotka SS navážela
a následně do podzemního úkrytu uložila větší množství beden s neznámým
obsahem. Následné zakrytí úkrytu provedla odstřelem. Vyvstává zde otázka,
proč byla vybrána právě tato lokalita.
Na tuto otázku je snadná odpověď.
Jednalo se o území Sudet a v Pilníkově
žilo převážně spolehlivé německé obyvatelstvo. Nikdo z nacistického represivního aparátu nemohl předpokládat,
jak budou vypadat hranice ČSR po válce
a že bude proveden odsun německého obyvatelstva. Hodně se spekuluje
o tom, co asi tento „poklad“ obsahuje.
Vyvstávají dvě verze. První říká, že jsou
to sakrální předměty z polských kostelů.
Tedy předměty ze zlata a stříbra. Druhá
verze pak hovoří o listinných materiálech, tedy hlavně o archivech gestapa.
Tak jak to tedy je?

Že se nejedná o fantasmagorii je
zřejmé i z toho, že se o celou záležitost
za minulého režimu zajímala a jisté
kroky podnikla Státní bezpečnost. Tato
všemocná organizace plnila roli rozvědky i kontrarozvědky. Disponovala
nepřeberným množstvím informací
a údajů. V šedesátých letech minulého
století byla vyhlášena akce „Úkryty“
a následně pak od r. 1982 akce „Evropa“.
V roce 1984 se právě tato akce věnovala
i zkoumání pilníkovského „pokladu“.
Náhle však byla z rozkazu generála Lorence zastavena. Takových akcí měla
StB po republice rozpracováno více. Proč
a co tedy vlastně StB hledala? Hlavním
cílem nebyly zlaté poklady (i když by
jistě byly vyzvednuty), ale listinné
materiály nacistického režimu. Velmi
cenným materiálem by kupříkladu byly
kartotéky agentů a přisluhovačů gestapa. Neboť kdo jednou zradí, zradí pak
vždy. Takovéto seznamy agentů slouží
všem tzv. „zvláštním službám“ vždy
a za každého režimu. Nebo snad StB
pátrala po něčem úplně jiném a toto byl
jen zastírací manévr? Buďme si jisti, že
tato organizace se se svými záměry nesvěřovala. Nicméně je jisté, že o lokalitě
pilníkovského úkrytu měla konkrétní
poznatky. Nešlo tedy o „jedna paní povídala“. Zde chci s téměř jistotou říci, že
obecně rozšířené tvrzení o úkrytu v okolí Liškárny je mylné. Bližší údaje o místě
předpokládaného úkrytu však nebudu
záměrně sdělovat. A teď tedy k tomu,
co „poklad“ obsahuje. Pro ukrývání drahých kovů a dalších cenností měli nacisté jiná místa. Především na území Německa a Rakouska (kupř. v lokalitě Alp).
Tím se samozřejmě nevylučuje ukrytí
takovýchto cenností na území ČSR, vždy
se však jedná o individuální úkryty jednotlivých osob. Jestliže tedy vyloučíme
povídačku o sakrálních předmětech
z polských kostelů, pak nám tedy zbývá varianta ukrytí listinných materiálů.

A k této variantě se kloním i já. S velkou pravděpodobností se bude jednat
o materiály úřadoven gestapa, možná
i úřadovny trutnovského gestapa a dále
pak příhraničních úřadoven gestapa
v Polsku. Včetně tohoto pro budoucnost
nejcennějšího materiálu, a to seznamů
agentů. Tak a teď si to shrňme. Na základě mých zjištění si dovoluji tvrdit, že
s velkou pravděpodobností pilníkovský
„poklad“ skutečně existuje. Neobsahuje
však zlato a stříbro, nýbrž listinné materiály. A ty obsahují čiré zlo, které při
vytažení na denní světlo by způsobilo
mnohé hořké zklamání a zlou krev.

Záměrně si dovoluji upozornit případné hledače pilníkovského „pokladu“, že ženisté vojsk SS byli mistry svého
oboru. Byli skvěle vycvičeni a během
války položili tisíce nástrah. Takže
i tento úkryt bude skvěle pyrotechnicky zajištěný. Při neodborné manipulaci
v úkrytu by došlo k devastující detonaci,
která by zničila veškerý ukrytý materiál
a zabila všechny hledače. A to je hlavní
důvod, proč nezveřejňuji bližší údaje.
Tím je pro mě kauza pilníkovského „pokladu“ uzavřena a víc se k ní už nechci
vracet.
Václav Němec, město Pilníkov

Vážení čtenáři,
dovolte mi malé ohlédnutí za činností hasičů během letních měsíců.
Ke dni 10. 9. 2021 evidujeme celkem 41 výjezdů různého charakteru. Zmíním
ty zajímavější. Dne 14. 7. 2021 se prohnala okolím Nemojova větrná smršť a naše
jednotka pomáhala s odstraňováním popadaných stromů ze silnic i budov. 25. 7.
2021 jsme byli povoláni do Trutnova
k požárů seníku, jelikož naše cisterna
Tatra má velkou zásobu vody – 8200
litrů, která na místě zásahu byla velmi potřeba. Dne 20. 8. 2021 došlo
k požáru altánu a vířivky v obci Staré
Buky, který jsme rychle lokalizovali
a ten se dále nerozšířil. Potom jsme
pomáhali především s likvidací obtížného hmyzu v obytných budovách. Ze sportovních akcí proběhly 7. 8. 2021 autokrosové závody v Úpici – Radči a s naší Tatrou
815 jsme kropili závodní trať. Dne 4. 9. 2021 jsme se podíleli zajištěním občerstvení
na městských slavnostech v Pilníkově, zde jsme v praxi poprvé vyzkoušeli náš nový
pojízdný stánek ze staré hasičské Avie. Dne 5. 9. 2021 proběhl v Trutnově Den železnice a naše Tatra opět pomáhala, tentokrát doplňovala vodu do parní lokomotivy.
Děkuji moc všem, kdo se podíleli jak na činnosti kulturní nebo sportovní, tak i zásahové a také na výrobě našeho pojízdného stánku.
Chtěl bych se s vámi podělit o to, co mě už dlouhou dobu trápí. A to je, že se nedaří
rozšířit početní stav hasičů v jednotce. Jedinou jistotou, kterou dobrovolný hasič má,
je ta, že požární poplach může kdykoliv zahoukat. A my hasiči jsme téměř vždy připraveni vyjet v požadovaném počtu i s technikou. To slovo téměř jsem řekl záměrně,
jelikož máme také rodiny, povinnosti, zaměstnání a nemůžeme prostě pokaždé vyjet
v ideálním početním stavu a pomáhat, i když bychom měli a chtěli. Kdyby někdo zájem měl, ať mě klidně kontaktuje. Čas výjezdu do 10 minut od vyhlášení poplachu se
vždy neúprosně odpočítává, a proto je nezbytné mít potřebnou členskou základnu,
jelikož je větší možnost dostupnosti hasičů pro výjezd.
Libor Luňák, velitel hasičů města Pilníkov
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Poohlédnutí obce Vlčice za létem
V obci Vlčice jsme se, stejně jako jinde, těšili z možnosti znovu pořádat kulturní akce a sdružovat se. Po roce se u nás v letních
měsících opět konal Příměstský tábor, který organizovala Mgr. Adéla Petrová. O celkem dva turnusy byl velký zájem, a to nejen
z řad vlčických dětí.
Velkou, již tradiční akcí, byl Den obce
konající se poslední srpnovou sobotu.
I když nám počasí z počátku nepřálo,
v průběhu dne se umoudřilo a návštěvníci si mohli dosyta užít představení
strongmana Dominika Ponocného, dále
soutěž o nejlepšího strongmana Vlčic,
vystoupení místní kapely Wolf´s Colony
či oblíbené kapely Benjaming´s Clan.
Před zábavou však byla nejprve práce.
V obci bylo nutné opravit několik věcí,
například mostek k bytovkám či propustek u školy.
Pozitivní zprávou je, že po několika letech dojde k dostavbě chybějících chodníků a za pár měsíců začneme budovat
nové multifunkční hřiště. Stále se tedy
snažíme, aby Vlčice byly hezkým a bezpečným místem k životu.
Hana Benešová, obec Vlčice

Kalendář akcí
termín

akce

místo

19. 11.

Poslední leč

Chotěvice – kulturní dům 20:00

21. 11.

Posezení se seniory

Pilníkov – sál restaurace Slunce 15:00

28. 11.

Čertoviny – Mikulášská besídka

Pilníkov – sál restaurace Slunce 13:30

28. 11.

Rozsvícení vánočního stromu

Pilníkov – náměstí 16:00

28. 11.

Rozsvícení vánočního stromu

Choustníkovo Hradiště – náves 18:00

4. 12.

Pavlína Filipovská

Pilníkov – sál restaurace Slunce 18:00

4. 12.

Vánoční koncert pěveckého sboru Kácov

Choustníkovo Hradiště – Kostel Povýšení sv. Kříže

18. 12.

Vánoční koncert Tlupa Tlap

Pilníkov – sál restaurace Slunce 19:30

24. 12.

Vánoční setkání pod stromečkem

Choustníkovo Hradiště – náves 20:00

Kalendář akcí je připravován dopředu, proto vám doporučujeme, abyste si před výjezdem na jakoukoliv akci raději ověřili její
konání na webových stránkách konkrétní obce nebo na webu Společenství obcí Podkrkonoší www.podkrkonosi.info.
Zpravodaj Společenství obcí Podkrkonoší 12. vydání – ročník 2021. Zpravodaj vydává Společenství obcí Podkrkonoší v nákladu 2700 ks. Distribuce probíhá
vlastním nákladem obcí a je pro občany SOP zdarma. Odpovědná redaktorka: Iva Vašatová. Redakční rada: Daniela Müllerová, Dr. Jan Balcar, Mgr. Petr Záliš,
Ing. Kateřina Valdová. Autoři fotografií: Archiv SOP, MAS KJH, o.p.s., úvodní foto Josef Piňos. Design a tisk: Tisk Ofset a.s. Úpice – www.tiskofset.cz.

