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Vážení čtenáři, milí sousedé, 

počasí v  posledních měsících je 

jako na houpačce, ale kalendářně 

je zde jaro, a sním tradičně i nové 

vydání Zpravodaje Společenství 

obcí Podkrkonoší. Rád bych Vás 

touto cestou pozdravil a  popřál 

Vám příjemné chvíle strávené při 

četbě novinek z  našeho regionu 

a  zároveň i  při rekapitulaci akcí 

nedávno minulých. Na  násle-

dujících stránkách se například 

dozvíte, že se náš Dobrovolný 

svazek obcí rozrostl o  nového 

člena a  že starostové a  zastu-

pitelé našich obcí se neustále 

vzdělávají. Dále Vám přinášíme 

kulturní kalendář plánovaných 

akcí v regionu SOP pro následující 

jarní a letní měsíce, které se snad 

již budou moci uskutečnit.

Pevně věřím, že aktuální mimo-

řádný stav vyhlášený vládou ČR 

nepotrvá déle, než bylo avizová-

no a život v našich obcích se brzy 

vrátí do  původních kolejí. Do  té 

doby Vás žádám, buďte ohledu-

plní k  sobě i  druhým, dodržujte 

prevenci zdravotních rizik, neboj-

te se požádat o  pomoc, ale pře-

devším držte při sobě. Jedině tak 

vše ustojíme bez zbytečné újmy.

Přeji Vám, abyste ve  společnosti 

tohoto Zpravodaje, do jehož tvor-

by se pomalu začínají zapojovat 

i naši občané, našli chvilku klidu 

a příjemného rozptýlení.

Klidné jarní dny vám přeje

Petr Hrubý,

starosta obce Vítězná a předseda 

Společenství obcí Podkrkonoší

Starostové a zastupitelé
si rozšířili obzory
Více než tři desítky starostů a  zastupitelů ze Společenství obcí Podkrkonoší, 

Svazku obcí Jestřebí hory a  Úpice dorazily do  zasedací místnosti Místní akční 

skupiny (MAS) Království – Jestřebí hory, o.p.s. Zúčastnily se tu 2. Setkání zastu-

pitelů z území MAS. Akce se mohla uskutečnit díky spolupráci Společenství obcí 

Podkrkonoší se Svazem měst a obcí České republiky v rámci projektu Efektivní 

správa obcí. 

 V úvodu přítomné přivítal Jan Balcar, ředitel hostitelské MAS a krátce před-

stavil letošní aktivity organizace. Jeho kolega Petr Záliš pak seznámil přítomné 

s nástrojem pro sdílení dobré a špatné praxe, a s nabídkou pomoci školám v ob-

lasti přípravy projektů. Následovala hlavní část programu – seminář na  téma 

Zákon o obcích v kostce II. Role školitele se ujal Jan Horník, tajemník Městského 

úřadu Dobříš. Řeč přišla na orgány obce a jejich kompetence, výbory zastupitel-

stva, komise rady obce nebo na nakládání s obecním majetkem. Školitel s boha-

tou praxí a množstvím zkušeností si připravil konkrétní příklady, po celou dobu 

komunikoval s posluchači a odpovídal na jejich dotazy. Hodnocení účastníků bylo 

jednoznačně kladné. „Bylo to zábavné, poučné a každopádně také přínos-
né. Pokud bude další takové školení, rád bych se ho zúčastnil. Bude ale 
záležet na tématu,“ hodnotil starosta Libňatova Jaroslav Pich. V podobném 

duchu hovořili i další účastníci setkání. „Jednoznačně přínosná věc. Lektor 
Horník je pozitivní člověk, má spoustu zkušeností, přinesl nám hodně 
ozdravných odpovědí,“ nešetřil chválou starosta Pilníkova Josef Červený. 

Na akci, jejíž součástí je tradičně bohaté občerstvení, bylo nabídnuto třetí pokra-

čování tohoto školení. Uskutečnit by se mohlo na podzim tohoto roku. 

Mgr. Petr Záliš
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Místní akční plán Trutnovsko // pomáhá dětem,
učitelům i starostům
Základním a mateřským školám na území Společenství obcí Podkrkonoší se nabízí zajímavá příležitost. V rámci projektu Místní 

akční plán (MAP) Trutnovsko II teď mohou prodiskutovat své investiční záměry. Až pět hodin ročně bude každé škole k dispozici 

Michal Hátle, odborný konzultant na vyhledávání zdrojů. Pracuje se také na dotačním kalendáři a dalších dokumentech, které by 

partnerům v regionu mohly pomoci. Jedním z nich je tabulka se sdílením praxe, která by například starostům nebo ředitelům 

škol usnadnila rozhodování při výběru firmy. 

Garantem projektu MAP Trutnovsko II je Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. Cílem projektu je zlepšit kvalitu 

vzdělávání v základních a mateřských školách. Jednotlivé pracovní skupiny řeší rozvoj matematické nebo čtenářské gramotnosti, 

rovné příležitosti či neformální a zájmové vzdělávání. Důraz je kladen také na digitální gramotnost a využívání moderní techniky 

ve výuce, do světa robotiky žáky přivádějí „Chytré hračky“ i další podobně zaměřené aktivity. 

Součástí MAP Trutnovsko II jsou také inspirativní výjezdy ředitelů škol. Tyto akce bývají tematicky zaměřené, například na 

hudbu nebo na sport. Odborníci z Realizačního týmu MAP také pomáhají s  tvorbou strategických plánů rozvoje jednotlivých 

škol. Podporována a rozvíjena je činnost žákovských parlamentů nebo takzvané místně zakotvené učení, kdy kantoři ve výuce 

systematicky pracují s místními a regionálními tématy.

Mgr. Petr Záliš

V úterý 4. prosince 2019 se uskutečnilo 

již páté setkání starostů ze Svazku obcí 

Jestřebí hory (SOJH) a Společenství obcí 

Podkrkonoší (SOP). Minulý rok se setká-

ní konalo na straně SOP, tento rok tedy 

bylo na řadě SOJH. A tak se nabídl Pavel 

Dvořáček, starosta obce Havlovice, aby 

všichni přijeli do jeho obce. 

Starostové se tedy nejprve setkali 

ve Všesportovním areálu Havlovice, aby 

si prohlédli nově vybudovanou cyklo-

stezku a dozvěděli se něco málo o tom, 

co vlastně všechno předchází tomu, než 

Starostové dobrovolných svazků obcí se potkali v Havlovicích
se takováto cyklostezka zrealizuje a jak 

přispěje ke  zkvalitnění sportovního ži-

vota v obci.

Druhé, a  zároveň i  poslední místo, 

které bylo navštíveno, byl Hostinec 

„U  Lávky“ v  Havlovicích, kde starosta 

Havlovic podruhé přivítal všechny pří-

tomné zástupce obcí. Krom přivítání se 

dozvěděli i  několik informací o  historii 

tohoto hostince.

O trochu zábavy se postarali zaměst-

nanci MAS KJH, o. p.  s., kteří připra-

vili pro starosty znalostní kvíz, který 

spočíval ve  vědomostech či správných 

tipech o druhém svazku. A že bylo o co 

soutěžit! Nově byl pro výherce připraven 

putovní pohár a  pro všechny pamětní 

list a  pamětní gravírovaná propisovací 

tužka. Starostové a  starostky se tedy 

dle pokynů rozdělili na  dva svazky – 

SOJH a SOP. A každý z účastníků přispí-

val k  dosažení co nejlepších výsledků 

opravdu s  obrovským nadšením. I  přes 

výraznou převahu Svazku obcí Jestřebí 

hory v  počtu zúčastněných starostů, 

nakonec vyhrálo tento kvíz Spole-

čenství obcí Podkrkonoší, ale o  pouhé 

tři body. 

Po  kvízu bylo připraveno pohoštění, 

následně pokračovala pracovní debata, 

která opět vyústila ve  výměnu zkuše-

ností mezi starosty a  následně i  nefor-

mální debatu.

Stejně jako všechna předchozí setká-

ní bylo i  toto hodnoceno velmi kladně 

a přispělo k prohloubení kontaktů a va-

zeb mezi starosty v regionu.

Lenka Procházková
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Sdílení dobré a špatné praxe – řízení obecních investičních projektů

Obec Choustníkovo Hradiště
Dovolte mi, abych Vám v krátkosti představil naši obec Choust-

níkovo Hradiště, která žádá o vstup do Společenství obcí Pod-

krkonoší. 

Naše obec leží nedaleko Dvora Králové. První zmínka o Hradi-

šti pochází z roku 1316, kdy náleželo k majetku pánů z Turgova 

ovládajících tehdy většinu dnešního Trutnovska. Dominantou obce byl kdysi mohut-

ný hrad. Roku 1684 hrad získal v  dědictví František Antonín Špork. Dnes kryjí ná-

vrší, kde hrad stával, stromy. Název Choustníkovo Hradiště použil poprvé František 

Palacký v roce 1848. Dnešní název Choustníkovo Hradiště byl úředně schválen roku 

1923. Znak obce pochází z 16. století a jeho původní podobu neznáme, ale ustálil 

se v  podobě červeného štítu se zlatým kolem s  8 loukotěmi, které má nad sebou 

otevřené stříbrné kružidlo. Dnešní dominantou obce je kostel Povýšení svatého 

Zástupci patnácti obcí z  území MAS 

Království – Jestřebí hory, o.p.s. se sešli 

ve čtvrtek 16. ledna 2020 v pensionu Ko-

nírna v  obci Vítězná na  semináři, který 

měl trochu netypicky poradit, co nedě-

lat při řízení obecních projektů.

Nabídek školení a seminářů, kde mů-

žete získat dobré rady a typy z různých 

oblastí, dostáváme všichni nepřeber-

ně. Pozvánku na  seminář s  podtitulem 

„sdílení špatné praxe“ však nedostávají 

mnozí. „Větší část starostů a staros-
tek v  našem regionu zastává tuto 
funkci více než dvě volební období 
a  za  tu dobu nastřádali spoustu 
dobrých ale i  špatných zkušeností 
a  ponaučení. A  patrně by dnes při 
řízení daného projektu postupova-
li jinak. Proto se zrodila myšlenka 
uspořádat setkání, kde bychom 
tyto špatné příklady sdíleli. Řady 
starostů se v  minulých komunál-
ních volbách rozšířily o mladé kole-
gy, jimž by toto téma mohlo ušetřit 
od  starostí a  nasměrovat některé 
jejich aktivity tím správným smě-
rem,“ řekl starosta pořádající obce Petr 

Hrubý.

Po  úvodním přivítání a  představení 

se slova ujal Ing. Theodor Bernt (Alatere 

profi s.r.o.) s  prezentací na  téma „Jak 

se vyvarovat chyb při přípravě a  reali-

zaci větších investičních projektů“, a  to 

na  příkladu kanalizace. Zde uvedl řadu 

poznatků ze své bohaté praxe, kdy ne-

dostatečná komunikace, nevhodně 

zpracovaný rozpočet či slabá podpora 

zastupitelstva vedly k překážkám v říze-

ní daného projektu anebo v konečné fázi 

z vlastní realizace sešlo zcela.

Přítomní zástupci obcí se poté zača-

li zapojovat do  debaty a  přicházeli se 

svými zkušenostmi a  diskutovali s  od-

borníky. Aktuálními tématy byla stav-

ba chodníků v  obci Vítězná a  budování 

kanalizace v  Pilníkově. Na  otázku, jak 

předejít komplikacím, které vyvstaly 

v průběhu realizace uvedených projektů 

reagoval Ing.  Oldřich Rec (RECPROJEKT 

s.r.o). Ten vyslovil svůj názor klást vel-

ký důraz při přípravách na výběr osoby 

projektanta, tedy na množství referen-

cí, jeho praxi a  vlastní výsledky – fun-

gující projekty.

Debata se později stočila od  proble-

matiky konkrétních projektů na  téma 

Vodní zákon v  praxi, kanalizace ano 

či ne, čištění odpadních vod a  údržba 

k  tomu používaných zařízení. Odtud už 

byl jenom krok k  diskuzi o  ochraně ži-

votního prostředí, do níž se zapojil také 

Jiří Abrahám (ČSOP). Vášnivá výměna 

názorů dospěla ke  společnému názoru, 

že nic se nemá přehánět. Vymezený čas 

semináře byl završen problematikou 

udržitelného zemědělství, pozemko-

vých úprav a potřebou výchovy k ochra-

ně životního prostředí.

Jana Peterková
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Přijeďte si pro body do Prestige 
Trophy Marathon 2020 
a Team Prestige Trophy 2020.

trasy 100, 60 a 40 km přes Trutnov Trails a hřeben “Jestřebek”
singletracky a krásné výhledy na Krkonoše a Orlické hory
závody a program pro děti
bike trialová exhibice Petra Krause a Ondřeje Šenka
koncert Michal Ambrož & Hudba Praha a další
testování kol a elektrokol Qayron

17.
ROČNÍK

od 18:00

Qayron Bikes ve spolupráci s městem Úpice a MAS Království - Jestřebí hory, o. p. s. vás zvou na:

ÚPICE 23.5.2020

Akce se koná pod záštitou náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Aleše Cabicara.

Do Úpice dorazí bajkeři i skvělé kapely 
Podkrkonoší bude po roce zase patřit bajkerům. V Úpici a okolí se v sobotu 23. května 2020 uskuteční už 17. ročník oblíbeného 

MTB maratonu, tentokrát pod novým názvem Qayron Jestřebí hory 2020. Závodní trasy dlouhé 100, 60 a 40 kilometrů povedou 

mimo jiné přes Trutnov Trails a hřeben Jestřebích hor. Účastníkům se za pěkného počasí naskytnou krásné výhledy na Krkonoše 

nebo Orlické hory. „Součástí akce bude i celodenní program pro děti, biketrialová exhibice Petra Krause a Ondry 
Šenka. Zájemci také budou moci otestovat kola a elektrokola nové značky Qayron,“ prozrazuje mluvčí akce Lucie 

Vávrová. MTB maraton Jestřebí hory je určen široké veřejnosti, cyklistům všech věkových a výkonnostních kategorií, prostě všem 

příznivcům sportu a aktivního způsobu života. 

Vedle závodů pro dospělé jsou připravena také měření sil pro děti ve věku od tří do čtrnácti let. Start, cíl a potřebné zázemí 

bude na Náměstí TGM v Úpici. „Na své si přijdou také milovníci dobré muziky, v rámci Bujaré Úpice vystoupí na ná-
městí i Michal Ambrož & Hudba Praha,“ slibuje Lucie Vávrová, podle níž se závody bajkerů pojedou pod záštitou náměstka 

hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Aleše Cabicara. Budou také partnerskou součástí největšího a nejpopulárnějšího seriálu 

závodů horských kol pro širokou veřejnost na území České republiky Kolo pro život. Spolupořadateli Qayron Jestřebí hory 2020 

jsou Město Úpice a Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s.                      Petr Záliš

Kříže, který stojí v těsné blízkosti komu-

nikace a kulturní veřejnost ho zná i jako 

místo zajímavých koncertů. Při výjezdu 

z obce směrem na Jaroměř je památník 

obětem „Pochodu hladu a smrti“. Je 

místem posledního společného odpo-

činku 145 vězňů. Letošní záštitu nad pi-

etní akcí převzal prezident ČR Ing. Miloš 

Zeman, dr. h. c. 

V  obci funguje mateřská škola, pro 

kterou v  současnosti hledáme finanční 

zdroje z důvodů realizace opravy. Plánu-

jeme výstavbu nové hasičské zbrojnice, 

modernizujeme obecní vodovod, po-

souváme kupředu přípravu stavebních 

ploch a řešíme výstavbu nových míst-

ních komunikací. Naše obec žije během 

roku rozmanitým kulturním životem. 

Naše spolky hasičů, rybářů, sportovců, 

žen a dalších dobrovolníků společně 

s obcí organizují ke třiceti kulturním ak-

cím pro našich téměř 600 obyvatel. Akce 

probíhají zejména v  kulturním domě, 

sportovním či rybářském areálu. 

Budeme velmi rádi, když si najdete 

chvilku a zajedete se mezi nás podívat 

při nějaké pěkné kulturní akci, jejíž ter-

mín konání najdete na internetových 

stránkách obce a v kulturním kalendáři.   

Jan Vogl , starosta obce
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Masopust na náměstí v Pilníkově
Tradiční masopustní veselí v Pilníkově bylo v roce 2020 poznamenáno stavebními pracemi na městské kanalizaci. Pro-
gram se v rámci masopustní tradice odehrával z důvodů bezpečnosti pouze na pilníkovském náměstí. Doprovázelo ho 
pro začátek února netypicky teplé, dosti deštivé a větrné počasí. 

Prvního února 2020 se skupiny organizá-

torů kolem radnice hemžily už v dopoled-

ních hodinách. Chystalo se zázemí pro ma-

sopustní hosty. Stany, plynové ohřívače, 

brutar na ovar byly nachystány na radnici 

s několikadenním předstihem. To vše pro-

to, aby si všichni mohli dosyta užít hlavně 

tradiční zabijačkové občerstvení v podobě 

jitrnic, tlačenky, ovaru, ale také koláčů 

a  nechyběl ani stánek s  oblíbenými tr-

delníky a cukrovou vatou. Oproti loňským 

ročníkům museli prodejci masopustního 

občerstvení přistoupit k  drobným opat-

řením. Stávalo se totiž, že milovníci zabi-

jačkových dobrot bez ohledu na  ostatní 

kupovali jitrničky doslova na kila, a tak byl 

letos stanoven limit. Například u jitrnic to 

byly dva kusy na osobu. 

Oproti limitům v  jídle si nikdo z hostů 

nemohl stěžovat na  nedostatek příleži-

tostí k  tanci či zpěvu. Svými jarmarečními 

a  staropražskými evergreeny podbarvo-

vala dvojice Nešlapeto z  Pilníkova celé 

dění na náměstí a večer také v restauraci 

Slunce. Hudba byla veselá a jako stvořená 

pro zahřátí, takže těžko říci, co přítomné 

od  družného pohybu zdržovalo. Možná 

ovárek a  pivko v  žaludcích. O  potlesku 

za  píseň, té hřejivé odměně pro každé-

ho veřejně účinkujícího, ani nemluvě. 

Dalším bodem masopustní veselice se 

pro tento rok staly soutěže. Jedna byla 

v pojídání chleba se škvarky a druhá v pití 

piva na  čas. Zapomenout nesmíme ani 

na soutěž o nejlepší masku. Vítězství letos 

získal pan Ivan Pelikán v masce pelikána. 

Nutno podotknout, že letošní masopust 

byl oproti předchozím ročníkům na masky 

poněkud skoupý. Nápaditost, originalita 

a  vtip si trochu zdřímly, možná po  před-

chozí probdělé noci na  plese myslivců, 

a  tak je třeba poděkovat všem, kdo se 

vzmužili a  masopust prožili v  převleku 

tak, jak to má být.

Vítězové si ceny v  podobě dárkových 

tašek či loveckého salámu, v  dětské 

kategorii cukrové vaty nebo trdelníku, 

převzali z  rukou policajta, který po  celé 

odpoledne střežil pokojný průběh vese-

lice. Letos tuto nelehkou štafetu převzal 

Petr Pěchoč, (jeho předchůdci byli Jiří Ge-

isler, Pavel Dostál a Petr Kolín) a pod jeho 

dozorem nebyla porušena dobrá pověst 

maškar v Pilníkově. 

Posledním bodem masopustního 

programu se stalo nejen vrácení klíče 

od  města do  rukou pana starosty, ale 

také na  převleky bohatý pilníkovský živý 

orloj. Ten měl za  úkol optimisticky za-

vzpomínat na události, které se odehrály 

ve  městě, ve  státě, v  přírodě, světadíle 

a  vesmíru v  roce 2019 a  společně vyhlí-

žet události roku 2020. Z  ohlasu diváků, 

kteří se v  17 hodin shromáždili pod okny 

radnice, bylo jasné, že úsilí rodin Pachlo-

Víte že...

– se snědlo 30 kg jitrnic, 20 kg ovaru 

 z řeznictví Hampl?

– koláče upekly paní kuchařky ze 

 školní jídelny?

– se vypilo 90 litrů piva a 30 litrů sva-

 řeného vína?

– plynové hořáky, u kterých jste se 

v podvečer mohli ohřát, byly zapůj-

čeny z majetku SOP?

– hudební i slovní doprovod k  orloji 

sestříhal Martin Pachl a našel ho 

v repertoáru Karla Gotta, Slávka 

Janouška, Petra Hapky, Wabiho 

Daňka, skupin Vltava, Pražský 

výběr, Mňága a Žďorp a mluvené 

slovo bylo z  filmů Jáchyme, hoď 

ho do stroje!, Srdečný pozdrav ze 

zeměkoule, Dařbuján a Pandrhola 

a Hoří, má panenko!?

– masopust navštívilo 300 hostů 

 i místních?
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Hajnická 12
Hajnice na Trutnovsku letos opět při-

vítají silniční závod na 12 hodin pro 

zdravé i handicapované cyklisty. Třetí 

ročník Hajnické 12 se uskuteční v sobotu 

18. července 2020. Jedenáctikilomet-

rový okruh bude letos poprvé uzavře-

ný pro běžnou dopravu, další velkou 

novinkou je rychlostní prémie. Závod-

ník, který jako první zajede 12 okruhů 

(134 kilometrů), vyhraje stejně jako 

vítězové jednotlivých kategorií poukaz 

na sedmidenní ubytování v Chorvatsku. 

Výtěžek ze závodu organizátoři věnují 

na podporu handicapovaných sportov-

ců.

Více informací na www.hajnicka12.cz.

23. 10. 2020 od 19:00 hod. na sále restaurace Slunce
předprodej vstupenek na MěÚ v Pilníkově – cena 330 Kč

vých a  Červených padlo na  úrodnou zem 

a  postavy starého roku ve  znamení pra-

sete, zedníka, bagristy, Krakonoše, hou-

baře, demonstranta, Karla Gotta, judisty 

Krpálka, pelikána, hajného, smrti i nového 

roku pod vládou Luny Pilníkovany potěšily 

i pobavily.

Po  tomto posledním vystoupení se 

většina návštěvníků rozešla „doprobrat“ 

události nad sklenkou, poslechnout si 

ještě pár písniček anebo se prostě schovat 

před deštěm, který o sobě spolu s větrem 

daly vědět. Díky za  organizaci patří vý-

boru pro kulturu, městu Pilníkov a  pilní-

kovským hasičům. Budeme se těšit zase 

za rok. 

Mgr. Jana Pachlová



KULTURNÍ KALENDÁŘ (duben–září 2020)
25. dubna Blešák Pilníkov, krytá hala

25. dubna Železná sobota Choustníkovo Hradiště

30. dubna Čarodějnice Choustníkovo Hradiště, sportovní hřiště

30. dubna Pálení čarodějnic Chotěvice, za kostelem

30. dubna Stavění Máje, lampionový průvod, pálení čarodějnic Pilníkov, náměstí – fotbalové hřiště

30. dubna Čarodějnice – RHC Huntířov Vítězná

1. května Zahájení rybářské sezóny Choustníkovo Hradiště, rybníky Grunt

9. května Noc s Casanovou Pilníkov, sál restaurace Slunce

23. května Nohejbalový turnaj (silová soutěž) Choustníkovo Hradiště, sportovní hřiště

30. května Dětský den Choustníkovo Hradiště, sportovní hřiště

6. června Bleší trh Choustníkovo Hradiště, sportovní hřiště

6. června Francouzský den Chotěvice, za kostelem

6. června Pilníkovská pouť a dětský den Pilníkov náměstí

6. června Dětský den aneb Ať žijí duchové Vítězná

20. června NADĚJEfest festival Pilníkov, hřiště

20. června Pietní shromáždění u Pomníku obětí Choustníkovo Hradiště, hřbitov

20. června Svatoján – svatojánská slavnost Hajnice, Horní Žďár

27. června Pouť Petra a Pavla Chotěvice, fotbalové hřiště

4. července Čermská pouť Čermná, sportovní areál

4. července Den obce 2020 – Den splněných přání Vítězná

5. července Rybářské závody Choustníkovo Hradiště, rybníky Grunt

11. července Hajnickej potlach Hajnice, před MŠ

11. července Rockové hřiště Pilníkov Pilníkov, fotbalové hřiště

11. července Summer party Choustníkovo Hradiště, sportovní hřiště

17. července Letní kino „Kino na kolečkách“ Hajnice, fotbalové hřiště

18. července Hajnická 12 (dvanáctihodinový cyklomaraton) Hajnice a okolí obce

18. července Hunťák cup 2020&Djs Párty 2020 Vítězná

25. července 135. výročí založení SDH Vítězná Vítězná

25. července Posezení – Brífink Choustníkovo Hradiště, sportovní hřiště

1. srpna Pilníkofest Pilníkov, fotbalové hřiště

8. srpna Hradišťská lávka Choustníkovo Hradiště, rybníky Grunt

8. srpna Rockové hřiště Pilníkov Pilníkov, fotbalové hřiště

15. srpna Retro – repro Hajnice, před MŠ

22. srpna Pilníkovský Písničkář Pilníkov, fotbalové hřiště

28. srpna Ukončení prázdnin Pilníkov, fotbalové hřiště

29. srpna Konvička – hasičské závody Choustníkovo Hradiště, sportovní hřiště

29. srpna Rozloučení s létem na téma „Horalské hry“ a Pohádková cesta pro děti Čermná, sportovní areál

5. září Městské slavnosti Pilníkov, fotbalové hřiště

5. září Nohejbalový turnaj Choustníkovo Hradiště, sportovní hřiště

12. září Rybářské závody Choustníkovo Hradiště, rybníky Grunt

19. září Posvícení Choustníkovo Hradiště, sportovní hřiště

26. září O Štít města Pilníkov Pilníkov, za koupalištěm

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 Podkronoší www.podkrkonosi.info.

Zpravodaj Společenství obcí Podkrkonoší 9. vydání – ročník 2020. Zpravodaj vydává Společenství obcí Podkrkonoší v nákladu 3020 ks. Distribuce probíhá 

vlastním nákladem obcí a je pro občany SOP zdarma. Odpovědná redaktorka: Jana Peterková, DiS. Redakční rada: Jana Peterková DiS., Lenka Procházková, 

Dr. Jan Balcar, Mgr. Petr Záliš. Autoři fotografií: Archiv SOP, MAS KJH, o.p.s., autorka titulní fotografie Veronika Machová. Design a tisk: www.tiskofset.cz

Vzhledem k aktuální mimořádné situaci, která neumožňuje konání kulturních a společenských akcí, je možné, že 
plánované akce budou přesunuty na pozdější termín či zrušeny zcela. Děkujeme za pochopení.
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