Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Pod Městem 624, 542 32 Úpice, tel.: 499 397 232, www.kjh.cz

O sošku podkrkonošské Sněženky
Společenství obcí Podkrkonoší pořádá společně s Místní akční skupinou Království – Jestřebí hory,
o.p.s. soutěž O sošku podkrkonošské Sněženky už po několikáté. Proto se letos pořadatelé rozhodli
pro změny, které soutěž zase o něco více zatraktivnily. „V letošním roce mají soutěžící poprvé
možnost svoje díla i sami prezentovat, ještě loni díla žáci jen vytvořili a pak je samostatně hodnotila
odborná nezávislá porota,“ shrnuje stručně změny jedna z pořadatelek Eva Havrdová, starostka
z Vlčic. „Porotu jsme letos sestavili ze starostů obcí Společenství a zástupců Studentského
parlamentu Místní akční skupiny. Nikdo z nich zatím díla nehodnotil a navíc starostové uvidí
vystupovat školy ze svých obcí, určitě to nebude jednoduché rozhodování.“
Celkem osm kolektivů ze základních škol v Hajnici, Kocbeřích, Vítězné, Dolní Olešnice, Pilníkova, Vlčic
a Chotěvic a děti z Knihovny v Kohoutově nakonec předvedlo svá díla před desetičlennou porotou.
K vidění i poslechu si děti připravily sportovní ukázky (např. k výtvarné práci Rozhýbej své tělo) nebo
písničky i obcích a jejich zajímavostech; hlavně ale díla směřovala k letošnímu tématu „Škola a obec –
jedno tělo, jedna duše“. Děti se tak společně seznámily nejen s tím, co pro ně jednotlivé obce dělají,
ale představily ostatním to, čím jejich škola přispívá k pestrému a kvalitnímu životu celé obce.
V přestávce vystoupila Základní škola Kocbeře s krátkým představením o tom, jak vzniklo jméno jejich
obce a porota tím získala čas k promyšlení konečného bodování. Celkovým vítězem se stala Základní
škola Chotěvice, následovaná Základními školami Dolní Olešnice a Vlčice.
„Příští rok by se soutěž měla odehrát v podobném duchu tak, aby se děti mohly zapojit do prezentace
svých děl a poučit se z letošních chyb a i z toho, co viděly, že dělají pro obce jiné školy,“ předjímá Eva
Havrdová. „Konkrétní téma ale ještě nemáme, ale určitě chceme v něčem zase prohloubit znalosti
dětí o obcích nebo regionu.“
Kateřina Valdová
MAS Království – Jestřebí hory, o. p. s.
www.kjh.cz

1

