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Milí sousedé,
náš region patří mezi území s krásnou přírodou, bohatou his-
torií, pestrou spolkovou aktivitou a činorodými lidmi. Místní 
akční skupina vznikla právě díky lidem, kteří chtějí zlepšo-
vat kvalitu života kolem nás a mají potřebu stále něco dělat. 
MAS Království – Jestřebí hory  je společenstvím, které ve-
dou lidé, je tu pro lidi a lidem pomáhá. 
Zdrojem informací o naší práci bude od tohoto roku zpravo-
daj Společník. Chtěli bychom si najít každý půlrok cestu do 
vašich domovů a být pro vás průvodcem po dění v naší Místní 
akční skupině.

Bc. Pavel Melichar
předseda Programového výboru MAS,

předseda Správní rady o. p. s.

Dr. Jan Balcar
ředitel o. p. s.
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SPOLEČNÍK

Skoro v polovině roku 2011 se vám do poštovních schránek a do ruky 
dostalo už druhé číslo zpravodaje Místní akční skupiny Království – 

Jestřebí hory s názvem Společník.
Má informovat o dění v Místní akční skupině, jejíž působnost spadá 

do území Svazku obcí Jestřebí hory a do Společenství obcí Podkrkonoší. 
Obsahem prvního lednového čísla byl souhrn činností „MASky“ od jejího 
založení v roce 2006 až do současnosti a druhé číslo má navázat v po-
dobném stylu – informovat o tom, co se od ledna změnilo, jak se činnost 
dál vyvinula a co se plánuje do budoucna.

Pokud se stane, že „svého“ Společníka ztratíte, je možné jej nalézt 
na www.kjh.cz v sekci Společník.

Protože bychom chtěli přiblížit akční skupinu a její činnost lidem zase 
o něco víc a dostat ji do jejich povědomí, nabízíme vám možnost vložení 
vašich příspěvků do tohoto časopisu, hlavně textů, které by svým ob-
sahem potřebovaly mít dopad právě na území MAS. Pokud byste měli 
zájem o propagaci ve Společníku, ozvěte se, prosím, na mail valdova@
kjh.cz a společně se dohodneme na další spolupráci.

Zároveň bychom se chtěli omluvit všem, kteří v první Společníku našli 
své fotky a kteří se tím cítili dotčení – vycházeli jsme z materiálů, které 
byly poskytnuty pro www.jestrebihory.net a z pravidel pro fotografickou 
soutěž: Pohlednice z domova aneb Jestřebí hory, jak je vidím já. Tímto 
se všem ještě jednou omlouváme. Pokud byste ale měli zájem své fotky 
v časopise Společník prezentovat, neváhejte a ozvěte se na výše uvede-
nou e-mailovou adresu. Jedná se o fotografie z obcí Svazku Jestřebích 
hor a Společenství obcí Podkrkonoší a života místních občanů. Předem 
všem děkujeme za spolupráci.

Jen proto, že něčemu nerozu-
mím, tak to neznamená, že to je 

špatné a podezřelé!
Jistě se mnou budete souhla-

sit, že jsou v životě lidském věci, 
kterým prostě nerozumíme nebo 
je nechápeme. Od narození se se-
tkáváme s nástrahami, u kterých 
postupně zjišťujeme původ a vý-
znam. A tak to funguje celý život.

Co ale dělat, když něčemu nero-
zumím? Je mnoho možností, např. 
prostě k životu to nepotřebuji, tak 
to nechám plavat. Nebo? Chtěl 
bych rozumět. Co s tím? Potřebuji 
informace.

Jako dítě jsem nechápal, jak 
vznikne člověk. Posléze jsem si 
mnohé přečetl a dozvěděl se důle-
žité informace, ale přesto mnohé 
jsem pochopil až přímo u porodu. 
Tohle poznání ale taky není defi-
nitivní. Prostě všechno chce čas 
a trpělivost. A k získání informa-
cí a k poznání je potřeba si o tom 
nejen něco přečíst, ale možná i to 
prožít. Protože poznaná zkušenost 
je nepřenosná.

Smutný příklad, se kterým v po-
slední době se často setkáváme, 
je, že jsou lidé, kteří se drží hes-
la „neznám, nerozumím, proto je 
to špatné a podezřelé!“ Bohužel, 
neznalost, nebo i některé lidské 
vlastnosti způsobují, že se do na-
šich končin dostává tzv. blbá nála-
da. V naší zemi o ní poprvé promlu-
vil český exprezident Václav Havel 
v prosinci 1997. Byla to reakce 
na negativní atmosféru, která za-
čala panovat mezi lidmi po eufo-
rii z počátku devadesátých let. Bo-
hužel, už k nám do regionu z Prahy 
asi přišla.

Děkujeme všem, kteří když ne-
rozumí, čím se zabýváme, a nepo-
třebují nás, nám nebourají naši 
práci.

Děkujeme všem, kteří když se 
o nás chtějí něco dozvědět, že si 
najdou správné informace nebo 
přijdou někdy za námi. Těšíme se 
na vás.

Dr. Jan Balcar
ředitel obecně prospěšné společnosti

EKOCENTRUM
Při obecně prospěšné společnosti Království – Jestřebí hory funguje 
od roku 2008 Ekocentrum, které nabízí poradenství v oblasti životní-

ho prostředí, pořádá besedy, semináře i osvětové akce a úzce spolupra-
cuje i s organizacemi z celého regionu. Celkem tak proběhly čtyři akce:

První z nich byl seminář „Domácí zvířata nejsou hračka za vysvěd-
čení“, který se konal 12. března v rámci Chovatelské výstavy. Druhým 
seminářem byla přednáška Ctibora Košťála s názvem Krása Krkonoš 
ve fotografii. Proběhla v úterý 15. března v zasedací místnosti Měst-

dokončení na následují straně
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ského penzionu a Ctibor Košťál promítl divákům přes dvě stě svých fo-
tografií. Třetí byla 23. března „Vlajka pro Tibet“ a poslední akcí prvního 
pololetí letošního roku v rámci Ekocentra byla pak dubnová přednáška 
na téma Nízkoenergetické domy. Architekt Petr Košťál stručně vysvětlil 
rozdíl mezi nízkoenergetickým, pasivním a běžným domem a na příkla-

dech pak porovnal jejich výhody a nevýhody nejen z hlediska pořizova-
cích nákladů stavby a nákladů na běžný provoz domácnosti. Všechny 
tyto akce Ekocentra proběhly v rámci projektu KAPKA 21 a byly spolufi-
nancovány Státním fondem životního prostředí.

V souvislosti s již proběhlými akcemi nabízí Království – Jestřebí hory, 
obecně prospěšná společnost možnost organizování a realizace kurzů 
a seminářů pro uzavřené skupiny, např. školy, úřady, zájmové skupiny 
lidí, seniory, občanská sdružení i soukromou sféru.

Témata, kterými se zabýváme: místní udržitelný rozvoj - Místní Agen-
da 21, péče o krajinu, ochrana vod – vodní zdroje, odpadní vody, ekolo-
gické zemědělství, územní a druhová ochrana přírody, ekologicky šetrné 
výrobky, úspory energie a alternativní zdroje energie, „domácí ekologie“ 
(spotřebitelská témata), ochrana zvířat, třídění odpadu a bioodpad aj.

Všechny kurzy a přednášky pro větší skupiny jsme realizovali a rea-
lizujeme zdarma v rámci projektu KAPKA 21 a jsou spolufinancovány 
Státním fondem životního prostředí. V případě zájmu o realizaci kurzů 
a seminářů nás kontaktujte, prosím, nejprve telefonicky, a to na číslo: 
499 881 124.

SOP
Pro občany, turisty i podnika-
tele aktualizuje Společenství 
obcí Podkrkonoší své webové 
stránky – www.podkrkonosi.
info – a nabízí tak rychlý po-
hled o dění v celém mikrore-
gionu. Naleznete zde pozván-
ky na akce v Podkrkonoší 
– např. Pomlázkovou zábavu 
v Chotěvicích, Slet čaroděj-
nic v Pilníkově, Den lesů ve Ví-
tězné nebo Den matek v Ko-
houtově. Aktuality upozorňují 
na nabídku zaměstnání v Pil-
níkově, na hrdinský čin vlč-
kovických dívek či Sbírku po-
užitého ošacení v Kocbeři, 
Hajnici a Dolní Olešnici. Ne-
chybí zde databáze místních 
firem a organizací, zvlášť je 
přitom prezentována nabíd-
ka ubytovacích a stravova-
cích služeb. 

Organizátoři akcí mohou 
sami vložit pozvánku na akci 
a zdokumentované zážitky 
sdílet ve fotogalerii nebo vi-
deogalerii. NOVINKOU je bez-
platná webová prezentace 
pro místní spolky a organiza-
ce! Více informací se dozví-
te na www.podkrkonosi.info 
nebo na webmaster@podkr-
konosi.info.

LEADER PO 2014
S blížícím se rokem 2013 se stále častěji objevují otázky týkající se existence programu, potažmo metody 
LEADER i po tomto roce. Je jasné, že jednání ohledně otázky „co bude dál?“ už proběhla a probíhají, a to jak 
na úrovni Evropské unie, tak na úrovni České republiky. Národní síť místních akčních skupin k tomuto tématu 
vydala dokument, který objasňuje, jakou pozici zaujala v rámci přípravy strategie rozvoje venkova v programo-
vém období 2014 – 2020.

Je to materiál, který by měl sloužit jako vstupní podklad pro diskuzi o budoucnosti metody LEADER, jejím 
uplatnění jak v budoucích programech rozvoje, tak v ostatních aktivitách rozvíjejících a podporujících venkov 
u nás. Do dalšího plánovacího období je navrženo, aby se metoda LEADER stala součástí všech operačních 
programů, které budou realizovat své cíle ve venkovském prostoru, a aby tyto programy začlenily místní akční 
skupiny jako nedílnou součást své struktury – jako efektivního zástupce venkova.

Je nutné, aby metoda LEADER dále fungovala – vychází totiž z přesvědčení, že jedině místní společenství 
dobře znají silné a slabé stránky daného regionu a jsou schopna sama dobře řešit své problémy. Integrovat 
tuto metodu do rozvoje venkova je také efektivnější – směřování podpory odpovídá strategii vytvořené lidmi, 
kteří v regionu žijí a organizacemi, které zde působí. Není to nic jiného než ona metoda bottom – up. Celkový 
objem prostředků, rezervovaných pro podporu venkova v období 2014 až 2020, by měl v součtu dosahovat 
minimálně 105 mld. Kč, což odpovídá částce cca 35 tis. Kč na každého ze 3,15 mil. obyvatel našeho venkova.
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Pro vývoj po roce 2013 je důležité
se aktivně podílet už teď
MAS Království – Jestřebí hory se aktivně zapojuje do spolupráce se sou-
sedními MAS i s krajskou sítí místních akčních skupin. V Královéhradec-
kém kraji je naše MAS členem Krajského sdružení Národní sítě MAS ČR, 
o.s. Královéhradeckého kraje.

Jedno takové setkání Krajského sdružení se konalo poslední únorový 
pátek a tentokrát ho pořádala MAS POHODA venkova v čele s předsedou 

MAS Lubošem Řehákem a manažerem MAS Tomášem Vidlákem.
Za místo jednání byl zvolen malý sál Společenského cent-
ra – Kino 70 Dobruška. Mezi připravenými osmi body pro-

gramu bylo např. hospodaření Krajského sdružení Národní 
sítě MAS, vypořádání pohledávek a závazků týkajících se 

Konference VENKOV 2010, která se konala v listopadu 
v Lázních Bělohrad. Hlavní částí byly ale volby zástupců 
a náhradníků do Výboru Národní sítě MAS a do pra-
covních skupin a komisí.

„Na MZE ČR v současné době již probíhají diskuze, 
zda program LEADER a podpora venkova z Evropské 

unie bude pokračovat i po roce 2013. Proto je velmi důleži-
té, že máme možnost se i my, jako MAS Království – Jestřebí 

hory, účastnit těchto vyjednávání. Krajské sdružení MAS zastu-
pují v pracovní skupině „Mezinárodní spolupráce“ Lada Nevečeřalová 

a v pracovní skupině „Medializace a propagace“ Jan Balcar. Pro budoucí 
vývoj je důležité se aktivně podílet a ne čekat, jak vše dopadne,“ řekl Jan 
Balcar, ředitel KJH, o. p. s.

Jednání Krajského sdružení se konají většinou jednou za dva měsíce 
a jsou nedílnou součástí fungování místních akčních skupin – slouží 
k předávání zkušeností a k možnosti dalšího rozvoje MAS v našem 
kraji.

SOJH
Webové stránky Svazku obcí Jestřebí hory –  

www.jestrebihory.net – jsou tím nejlepším pomoc-
níkem pro získání informací o dění v SOJH nejen 

pro turisty, ale i pro místní občany. Naleznete zde 
upoutávky a pozvánky na akce, které se konají 

v jednotlivých obcích svazku a zároveň i infor-
mace obcích samotných – kontakty, základní 
údaje, zajímavosti nebo fotografie. Každý 
má možnost si prostřednictvím webmaste-
ra Jaroslava Jörky (zpravodaj@jestrebihory.
net) vložit svou vlastní upoutávku na akci 
a po jejím skončení vložit i např. zpětně 
fotografie. Svazek obcí Jestřebí hory záro-

veň vydává každé dva měsíce „Zpravodaj 
sportovních a kulturních akcí v regionu Jestřebí 

hory“. Ten je určený pro všechny akce otevřené veřejnosti. Vychází 
v nákladu 7300 výtisků a je distribuován zdarma do všech poštov-
ních schránek v regionu SOJH. Pro uveřejnění akce můžete použít 
buď výše uvedenou e-mailovou adresu, nebo formulář připrave-
ný na www stránkách, jehož prostřednictví se vámi přidaná akce 
(po schválení redakcí) zobrazí v kalendáři.
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Program LEADER EU běží již přes 
1,5 roku. Za období od července 
2009 až do prosince 2010 přijal 
a zadministroval sekretariát MAS 
v rámci tří výzev celkem 35 pro-
jektů.

Po administrativní kontrole se-
kretariátu MAS vybrala hodno-
tící komise celkem 24 projektů, 
které prošly posléze i kontrolou 
na regionálním pracovišti Stát-
ního zemědělského intervenční-
ho fondu (SZIF) v Hradci Králové 
a poté na centrálním pracovišti 
v Praze. Jeden projekt byl úrovni 
kontroly SZIF bohužel vyřazen 
a nahrazen dvěma náhradníky. 
Celkem dvaceti pěti úspěšným 
projektům byla smluvně přislíbena 
částka v celkové maximální výši 
16.994.539 Kč. Z tohoto objemu 
peněz byla největší část schvále-
na pro projekty Města Úpice, kte-
ré za zmiňované období uspělo se 
třemi projekty, s celkovou schvá-
lenou dotací přes 3,5 mil. Kč (což 
odpovídá 20,5 % z celkového ob-
jemu smluvně přislíbených dota-

ČERPÁNÍ DOTACÍ Z PROGRAMU LEADER V LETECH 2009–2010
cí), další v pořadí druhý nejúspěš-
nější žadatel je Obec Suchovršice 
s 1.944.399 Kč, dále Město Pilní-
kov s 1.800.000 Kč a Velké Svato-
ňovice s 1.688.526 Kč. Ostatní ža-
datelé čerpají nebo budou čerpat 
méně než 1.200.000 Kč.
(Poznámka k tabulce: Uvedené částky 
jsou maximální schválenou částkou do-
tace a od skutečného čerpání se mo-
hou lišit.)

Nejvíce zástupců z řad žadatelů 
tvoří obce, které také žádají na fi-
nančně náročnější projekty, méně 
žadatelů je pak z neziskových or-

rok 2009 – 2010

žadatel  podpořené podíl v %  nepodpořené podíl v %

      obce 13.791.859 81,15 5.141.150 79,10

nno a církve 2.782.949 16,38 0 0

podnikatelé 419.731 2,47 1.358.151 20,90

celkem  16.994.539 100  6.499.301  100

Tabulka: Celkový přehled čerpání dotací v letech 2009 a 2010 (I. – III. výzva) 
v rámci opatření IV.1.2 – realizace místní rozvojové strategie (v Kč), dělení dle 
typu žadatele

ganizací, které mají problém pře-
devším s předfinancováním pro-
jektů a nejméně je žadatelů z řad 
podnikatelů a církevních organiza-
cí – doposud se o dotaci ucháze-
li pouze čtyři. Tímto bychom rádi 
nabídli podnikatelům z území MAS 
KJH bezplatné konzultace k jejich 
podnikatelským záměrům. Jedná 
se především o zemědělce, kte-
ří se chtějí zabývat i jinou činnos-
tí než zemědělstvím a podnikate-
lům v cestovním ruchu, kteří mají 
v úmyslu budovat především uby-
tovací a stravovací kapacity.

Změna preferenčních kritérií 
fiche č. 1 a fiche č. 2 pro IV. vý-
zvu (leden 2011).
Na základě podnětných připomí-
nek k preferenčním kritériím ze 
strany členů hodnotitelské komi-
se, žadatelů, partnerů MAS a za-
městnanců sekretariátu MAS vy-
plynulo, že preferenční kritéria 
mají být aktualizována tak, aby 
odrážela aktuální potřeby MAS, 
resp. Strategického plánu LEADER 
po sběru projektů první, druhé 
a třetí výzvy. Za tímto účelem byla 
13. října 2010 vytvořena „pracov-
ní skupina pro aktualizaci prefe-
renčních kritérií“, která se sešla 
v pátek 26. listopadu 2010, aby 
provedla revizi a aktualizaci pre-
ferenčních kritérií pro fiche, které 
byly vyhlášené ve IV. výzvě 3. led-
na 2011. Tedy fiche č. 1 a fiche č. 
2. Díky tomuto kroku bylo možné 

LEADER V ROCE 2011
ohodnotit např. i vznik částečného 
pracovního úvazku, nebo aktivní 
zapojení v MAS.

U ostatních fichí se budou pre-
ferenční kritéria aktualizovat také, 
a to v průběhu tohoto roku. Změ-
na preferenčních kritérií byla 2. 
prosince 2010 odsouhlasena Pro-
gramovým výborem a poté 7. pro-
since 2010 i Valným shromáždě-
ním MAS.

Změny v pravidlech programu 
LEADER od následující V. výzvy
Rok 2011 s sebou přináší zásadní 
změny v programu LEADER. V plat-
nost vešla nová pravidla, která 
ovlivní jak žadatele, tak sekreta-
riát MAS a související změny by 
měly přinést zjednodušení celého 
procesu podávání Žádosti o dota-
ci a její administraci.

Změny pro žadatele se týkají pře-
devším následujících oblastí:
•  Elektronické podání formuláře 
 Žádosti o dotaci spolu s osnovou 
projektu
Žadatelé budou nově používat 
elektronický formulář Žádosti 
o dotaci obsahující i samotný pro-
jekt resp. osnovu projektu; tento 
formulář bude unikátní pro kaž-
dou MAS a pro každou její výzvu. 
Formulář bude obsahovat konkrét-
ní nezbytné údaje z aktuálně plat-
ných fichí, čímž se docílí výrazné-
ho snížení chybovosti ze strany 
žadatelů.

•  Metodika pro tvorbu fichí a spe-
cifické podmínky opatření IV. 1.2.
Samostatná příloha č. 9, resp. 
naše metodika k jednotlivým 
fichím obsahující přehled konkrét-

dokončení na následují straně
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IV. VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ
PROJEKTŮ V PROGRAMU LEADER
Ve dvou dnech, 17. a 18. února, zasedala v kanceláři KJH, o. p. s. hodnotitelská komise. Ta posuzovala projek-
ty ze IV. výzvy příjmu žádostí o dotaci z programu LEADER. Celkem 13 projektů prošlo administrativní kontro-
lou a žadatelé měli podruhé možnost na místě si sami svůj projekt odprezentovat. Hodnotilo se např. vytvoření 
pracovního místa, inovační postupy nebo dopad na větší část regionu. Celkový požadavek na dotace byl více 
než 14 milionů korun.

žadatel projekt celkové výdaje 
projektu

dotace

Obec Malé Svatoňovice – vybraný Vodovod a kanalizace pro lokalitu Klůček
v Malých Svatoňovicích

2.194.890 1.646.167

Obec Havlovice – vybraný Garáže pro komunální a hasičskou techniku
– 1. etapa

3.600.000 1.800.000

Obec Batňovice – vybraný Hřiště u ZŠ v Batňovicích 1.912.360 1.439.604

TJ Sokol Havlovice, o.s. – vybraný 2. etapa oprav tělocvičny (Rekonstrukce podlahy) 1.000.000 749.999

Město Rtyně v Podkrkonoší – náhradník 1 Komunikace a zpevněné plochy v lokalitě Nad Lipkou 
– 1. etapa

2.589.287 1.800.000

Římskokatolická farnost Úpice – náhradník 2 Společenské centrum římskokatolické farnosti Úpice 660.000 594.000

SUMA všech žádostí 11.956.537 8.029.770

„Hodnotitelská komise teď poprvé projekty bodovala podle nových preferenčních kritérií. Jejich revize proběh-
la na podzim a teď by měly lépe odrážet aktuální potřeby regionu.“ Uvedl Petr Kalousek, předseda hodnotitel-
ské komise: „Tentokrát byla lepší možnost jednotlivé projekty ohodnotit, lépe vystihnout jejich záměr. V obou 
dnech jsme viděli vynikající prezentace a nebylo by snadné rozhodnout, ale preferenční kritéria poměrně jas-
ně vymezují možnosti bodovaní, takže po sečtení bodů byly ty nejlepší hned vidět. Samozřejmě, že „pod čá-
rou“ zůstanou i projekty, které by za podporu stály, ale určitě budou mít šanci získat peníze např. v další výzvě.“

Podpořenými projekty jsou ty, které zaznamenaly více jak 60% úspěšnost v získání preferenčních kritérií 
a se staly jimi obce Malé Svatoňovice, Havlovice, Batňovice a TJ Sokol Havlovice. Projekty ještě v únoru puto-
valy ke kontrole na regionálním pracovišti SZIF v Hradci Králové a poté na centrální pracoviště SZIF v Praze.

ních podmínek a kódů způsobilých 
výdajů pro jednotlivá opatření v je-
jich rámci, je nahrazena novým do-
kumentem, který by měl být pro 
žadatele značně přehlednější, jed-
ná se o tzv. „Metodiku pro tvorbu 
fichí a specifické podmínky opat-
ření IV. 1.2.“. Téměř ve všech opat-
řeních došlo k významnému roz-
šíření výčtu způsobilých výdajů. 
V řadě případů byly také sloučeny 
kódy způsobilých výdajů, což zna-
mená především odstranění nad-
měrné byrokracie při rozpočítává-
ní výdajů na více kódů, eliminaci 
chyb a krácení dotace způsobe-
né nesprávným zařazením výdajů 
do kódů. V některých opatřeních 
byla také nově zavedena možnost 
výběru režimu podpory, což umož-
ní podat např. i projekty v rámci 

veřejné podpory, nebo režimu de 
minimis, což doposud nebylo v ně-
kterých opatřeních možné.

Aktualizace fichí a preferenč-
ních kritérií
Během tohoto roku by mělo do-
jít k aktualizaci všech fichí a je-
jich preferenčních kritérií, zároveň 
bude také možné přidat nové fiche 
resp. nová opatření dle potřeb re-
gionu – tedy vás, žadatelů!

Evaluace (hodnocení) a aktuali-
zace SPL
Dalším úkolem pro tento rok je vy-
hodnocení dosavadního naplňová-
ní našeho slova SPL „Budujeme 
region se společnou budoucnos-
tí“ a v souvislosti s tím její aktua-
lizace.

FACEBOOK
V poslední době se 
hodně rozšířil feno-
mén sociálních sítí a tak jsme 
se i my v rámci lepší propagace 
a hlavně širšího dopadu (zvlášť 
na mladé lidi) rozhodli založit 
profil na Facebooku. Můžete 
tam sledovat dění v obecně 
prospěšné společnosti, nej-
novější fotky a tiskové zprávy 
a hlavně pozvánky na nejbližší 
akce. Zároveň se i na našich 
stránkách objevily „štítky“ od-
kazující na Facebook, jejichž 
prostřednictvím můžete dát 
najevo, že se vám daný člá-
nek líbí. A jak si nás přidáte? 
Jednoduše, do pole vyhledat 
zadejte slova Království – Jes-
třebí hory a dál už je všechno 
jasné. Staňte se i vy součástí 
„Království“ a budete v obraze.



KONTAKTY
 Sídlo:
Království - Jestřebí hory, o.p.s.
Pod Městem 624
542 32 Úpice

Doručovací adresa:
Kancelář
Království - Jestřebí hory, o.p.s.
ZŠ Úpice-Lány
Palackého 793
542 32 Úpice

Ředitel společnosti,
manažer MAS pro LEADER
Mgr. Jan Balcar, Ph.D.
Tel. +420 777 851 871
balcar@zsul.cz

Manažerka MAS pro LEADER
Ing. Lada Nevečeřalová, MBA
Tel. +420 725 632 679
lada.n@centrum.cz

Administrativa MAS
pro LEADER
Dagmar Peterková
Tel. +420 499 881 124
peterkova@kjh.cz

Tisková mluvčí,
komunikace s veřejností
Kateřina Valdová
Tel. +420 499 881 124
valdova@kjh.cz

Webmaster www.kjh.cz,
komunikace s médii
Mgr. Petr Záliš
zalis@kjh.cz

Uzávěrka příštího čísla Společníka 
je 31. 10. 2011. Zpravodaj je distribu-
ován zdarma v počtu 13 000 výtisků 
do poštovních schránek všech domác-
ností v území MAS Království – Jestřebí 
hory.

Odpovědná redaktorka:
Kateřina Valdová

Redakční rada:
Lada Nevečeřalová, Dagmar Peterko-
vá, Jan Balcar, Pavel Melichar 

Podrobnější informace o MAS KJH nalez-
nete na oficiálních stránkách www.kjh.cz. 
Použité fotografie: www.jestrebihory.net, 
www.podkrkonosi.info, www.kjh.cz.

Design a tisk: Tisk OFSET a.s. Úpice

SUCHOVRŠICE – TŘI VYBRANÉ
PROJEKTY Z PROGRAMU LEADER
Protože se nám v prvních třech grantových výzvách MAS Království - Jes-
třebí hory v programu LEADER podařilo uspět s našimi žádostmi o dota-
ce, dovolte mi podělit se o své zkušenosti.

Z první výzvy MAS v programu LEADER jsme realizovali projekt cyk-
lotrasy na Horní Malé straně společně s nájezdem na dřevěný most a od-
stavnou plochou u domu č. p. 111. Hodnota díla je 754.104 Kč, obdrže-
ná dotace je ve výši 565.578 Kč. Ve druhé výzvě jsme jako náhradníci 
museli zmenšit původní projekt a dotaci jsme dostali „jen“ na výstavbu 
veřejného osvětlení k nově budovaným chodníkům a část finančních pro-
středků putovala i na úpravu parku ve středu obce. Ve třetí výzvě jsme 
obdrželi dotaci na provozní prostranství – parkoviště ve středu obce. 
Oba tyto projekty představují investici zhruba 2 x 800.000 Kč, kdy dota-
ce na základě skutečných nákladů bude asi 2 x 600.000 Kč.

S kontrolou prvního projektu před podáním žádosti i během realizace 
mi pomáhal profesionální tým MAS a momentálně s nimi konzultuji i pro-
jekty z druhé a třetí výzvy. Vždy mi vyšli velmi ochotně vstříc a zodpově-
děli mi všechny dotazy, když ne hned, tak po konzultaci se SZIF v Hradci, 
případně v Praze. Díky jejich servisu a pomoci nejenže obec dosáhla 
na dotace, které nám v našem rozvoji velmi pomáhají, ale zároveň tak 
pracovníci sekretariátu MAS šetří obcím peníze za poradenství.

(Lenka Hozová, starostka obce)

PARTNEŘI INFORMUJÍ
NAVŠTIVTE ÚPICKOU HVĚZDÁRNU
Hvězdárna v Úpici byla otevřena již v roce 1959. Původní amatérská 
pozorovatelna, postavená aktivními členy astronomického kroužku, se 
během padesáti let proměnila v profesionální astronomické pracoviště 
s rozsáhlým odborným výzkumem. Hvězdárnu proslavily zejména výzku-
my Slunce a meziplanetární hmoty, probíhají zde meteorologická a seis-
mická měření. Kromě odborných aktivit je kladen důraz i na popularizaci, 
vzdělávání a také aktivity v práci s mládeží všech věkových skupin. Pro-
slulé jsou letní dvoutýdenní expedice mládeže, mladším dětem do 15 let 
jsou určeny tradiční třídenní „Pozorovací víkendy“. Ten letošní proběhne 
1.–3. července. Přihlášky a bližší informace si můžete vyžádat na hvěz-
dárně (email: hvezdarna@obsupice.cz).

Pro veřejnost je hvězdárna otevřená čtyřikrát týdně. Ve středu a v pá-
tek večer po setmění probíhají noční pozorování oblohy, víkendy jsou 
věnovány prohlídce hvězdárny a pozorování Slunce. Aktuální informace 
najdete na webových stránkách www.obsupice.cz.
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