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Milí čtenáři Společníka,
Dovolte, abych srdečně pozdravil v novém 
roce a popřál příjemné jarní a letní měsí-
ce. Na konci loňského roku a začátku le-
tošního jsme v MAS bilancovali období existence 2006–2011. V našem základ-
ním dokumentu Strategický plán LEADER jsme aktualizovali data a reagovali 
na změny, které se za 5 let existence uskutečnily. Dokončili jsme proces, 
ve kterém jsme nastavili nový organizační řád pro Místní akční skupinu i obec-
ně prospěšnou společnost. Výsledkem kolektivní práce členů a orgánů MAS, 
orgánů o. p. s. a sekretariátu je zlepšení komunikace a posílení prestiže MAS 
i o. p. s. v regionu.

 Na těchto procesech se podílelo přes 40 zástupců z řad místních samo-
správ, neziskového sektoru, příspěvkových organizací a podnikatelů. Všichni 
z tvůrců se angažují nejen ve prospěch své organizace, ale především k užit-
ku obce a celého regionu. K aktivnímu zapojení do rozvoje regionu byla vy-
zvána i široká veřejnost a někteří opravdu pomohli svými nápady, náměty 
a zkušenostmi. Mnozí si uvědomují, že je věcí prestiže podílet se směřování 
společenského a hospodářského rozvoje regionu, místa kde žijeme. 

 V orgánech MAS a o. p. s. pracuje 25 lidí a k 30. 4. 2012 má MAS 67 
partnerů. Tito lidé se podílejí na nastavování transparentních pravidel pro 
rozdělování prostředků z EU i ČR a zároveň se snaží pomáhat regionu 24 
obcí a cca 24 000 obyvatel. Všichni, kdo reprezentují zmiňované instituce, 
na sebe berou i velkou odpovědnost, kterou jim právě metoda LEADER umož-
nila.

 Všem, kteří se v minulosti zapojili a kteří se aktuálně zapojují, patří velké 
poděkování.

Pokud se někdo z vás bude chtít s námi seznámit nebo aktivně vstou-
pit do tohoto dění, ozvěte se. Vše o MAS Království – Jestřebí hory najde-
te i na www.kjh.cz.

Na spolupráci s vámi se těší 
Dr. Jan Balcar, ředitel obecně prospěšné společnosti

Práce orgánů
Po spolupráci nad aktualizací Strategické-
ho plánu se orgány Místní akční skupiny 
a obecně prospěšné společnosti začaly 
opět scházet ke své pravidelné činnosti. 
Přestože máme za sebou teprve polovinu 
roku, v některých orgánech došlo ke změ-
nám ve složení: z programového výboru 
odstoupila Petra Jiřičková (o. s. Pegale) 
a nastoupil za ni první náhradník – Ja-
roslav Jörka ml. (o. s. Ruka). Stejně tak 
odstoupila i ze správní rady, kde za ní byla 
jmenována Společenstvím obcí Podkrko-
noší starostka obce Vlčice Eva Havrdová. 
Změny nastaly v hodnotitelské komisi – už 
v prosinci oznámil své odstoupení Jan 
Skramlík (Rodinná kozí farma) a v březnu 
za něj byla na valném shromáždění zvo-
lena Ludmila Krejčová (Sdružení Franze 
Wihana); prvním náhradníkem se stal Zde-
něk Lamač (Myslivecké sdružení Svatá Ka-
teřina). Zároveň si hodnotitelská komise 
zvolila svým předsedou Jaroslava Balcara.

Správní rada si v roce 2012 schválila 
nový statut, jednací řád a pracovala např. 
na systému přijímání nových partnerů. To 
se odrazilo hned na březnovém valném 
shromáždění – partneři MAS mezi sebe 
přijali tři nové – obce Chvaleč a Dolní 
Olešnice a TJ Sokol Suchovršice. Valné 
shromáždění proběhlo v pilníkovském 
Penzionu u Skutilů. Všechny orgány zde 
shrnuly svou činnost za předchozí ob-
dobí, představil se harmonogram pro 
V. výzvu příjmu žádostí o dotaci z progra-
mu LEADER a nový dokument „Uplatňo-
vání metody LEADER v území MAS KJH“, 
který bude obsahovat pokyny a metodiky 
pro jednotlivé orgány MAS.

Programový výbor se zabýval pře-
devším přípravou valného shromáždění 
a kompletací dokumentů, aby bylo mož-
né vyhlásit pátou výzvu příjmu žádostí 
o dotaci. Kontrolní výbor dokončil kon-
troly projektů z programu LEADER ČR 
a od letošního roku začne s kontrolami 
projektů z první výzvy. Hodnotitelská ko-
mise během března intenzivně pracovala 
na aktualizaci a výkladu k jednotlivým 
preferenčním kritériím, podle kterých se 
při výzvě hodnotí projekty.

Veškeré dokumenty z jednání orgánů 
i výstupy jejich práce naleznete na www.
kjh.cz.

Nedávné aktivity
Ani začátek nového roku 2012 neznamenal nic jiného, než novou práci a další akce, které se 
podařilo zrealizovat, nebo kterých jsme se zúčastnili. V první řadě se definitivně ukončila aktu-
alizace Strategického plánu LEADER „Budujeme region se společnou budoucností“, dokument 
se naposledy zkontroloval, dodala se mu grafická úprava a je vložený k nahlédnutí na našich 
webových stránkách.

Na začátku roku se nám podařilo navázat novou spolupráci, tentokrát s Regionální rozvojo-
vou agenturou ze srbského regionu Banat se sídlem Zrenjaninu. Srbsko, jako kandidátská země 
o vstup do EU, má velký zájem i veškeré informace o LEADERu a i o jinou spolupráci – Univezita 
v Novém Sadu navázala kontakt s Univerzitou v Hradci Králové.

Na konci dubna pak došlo v Srbsku k podepsání Memoranda o spolupráci. Delegace se 
účastnil i zástupce MAS KJH – Jan Balcar, který reprezentoval program LEADER a rozvoj venko-
va. V dubnu se také Lada Nevečeřalová účastnila konference v Bruselu, kde bylo možné navázat 
partnerskou spolupráci s jinými MAS a vyměnit si dosavadní zkušenosti.

Během února jsme podpořili další akci, tentokrát to bylo „Promítej i ty“, což je jeden z pro-
gramů festivalu dokumentárních filmů Jeden svět. Promítalo se v Trutnově a v Úpici a akci jsme 
zaštítili společně s Člověkem v tísni a občanským sdružením Zelený Trutnov.
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Představujeme DALŠÍ projekty

obec Vítězná
projekt: Veřejné osvětlení v obci Vítězná

rok dokončení realizace 2011

celková částka:  456 711 Kč
dotace:  345 533 Kč

V roce 2011 došlo na spojovací cestě k Obecnímu úřadu k výměně starých stožárů veřejného osvětlení. Byly nahrazeny osmi 
novými a elektrický rozvod mezi nimi byl přemístěn pod zem.

obec Libňatov
projekt:
Výměna oken a zateplení stropů budovy kulturního domu

rok dokončení realizace  2011

celková částka:  444 000 Kč
dotace:  239 538 Kč

2011 – v Libňatově se zateplily stropy budovy kulturního domu v obci. Zároveň se v sále kulturního domu a v sousedním pohos-
tinství vyměnila stará nevyhovující okna.
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město Pilníkov
projekt: Umělý povrch veřejně přístupného
školního hřiště v Pilníkově

rok dokončení realizace 2011

celková částka:  2 800 286 Kč
dotace: 1 800 000 Kč

Rok 2011 – díky dotaci se položil umělý povrch CONIPUR EPD, upravil se atletický ovál a doskočiště. Zároveň došlo k osazení 
nových kovových prvků na víceúčelovém hřišti.

Náboženská obec CČSH
projekt:  Stavební úpravy suterénu Husova sboru v Úpici

rok dokončení realizace  2011

celková částka:  707 843 Kč
dotace:  637 058 Kč

V suterénu budovy došlo v letech 2010 a 2011 ke stavebním úpravám – přibylo nové sociální zázemí a byly upraveny prostory 
pro další (nejen církevní) akce, které se zde konají.



55

TJ Sokol Batňovice, o.s.
projekt: TJ Sokol Batňovice – rekonstrukce
antukových kurtů

rok dokončení realizace 2011

celková částka:  500 000 Kč
dotace: 450 000 Kč

V roce 2011 zrekonstruoval TJ Sokol antukové kurty, došlo k výměně nevyhovující staré antuky, úpravě podloží a k pokládce 
nové antuky stejnou technikou, jako na kurtech špičkové kvality.

TJ Sokol Havlovice
projekt:  1. etapa oprav tělocvičny (oprava přízemí)

rok dokončení realizace  2011

celková částka:  598 787 Kč
dotace:  441 000 Kč

TJ Sokol vybudoval v roce 2011 nové zázemí pro cvičící – šatny, toalety a sprchy. Zároveň došlo k zaizolování částí obvodových 
zdí a výměně vchodových dveří.
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o. s. Pegale
projekt: Dětské hřiště v kombinaci s cvičebními prvky
pro dospělé a seniory

rok dokončení realizace 2011

celková částka:  367 324 Kč
dotace:  330 591 Kč

V roce 2011 došlo ve Vítězné – Komárově k rekonstrukci starého dětského hřiště. Přibyly zde nové hrací prvky pro děti a spe-
ciální prvky pro dospělé a seniory.

obec Suchovršice
projekt: Výstavba veřejného osvětlení
a úprava veřejných prostranství v obci

rok dokončení realizace  2011

celková částka:  792 192 Kč
dotace:  594 144 Kč

Projektem se v roce 2011 navázalo na výstavbu bezbariérových chodníků ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Vyřešilo se 
tím nedostatečné nebo chybějící osvětlení, zvýšila se bezpečnost v obci a úpravou prostranství se zkvalitnilo místo odpočinku 
pro turisty.
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VÝZVA
V roce 2011 byla v lednu vyhlášená 
pátá výzva příjmu žádostí o dotaci 
z programu LEADER. V době uzávěr-
ky tohoto čísla Společníku probíhal 
samotný příjem žádostí. Celkem se 
zaregistrovalo 25 projektů, nejvíc 
v celé historii příjmu. Tím se vytvořil 
zhruba dvojnásobný finanční poža-
davek, protože na rozdělení je pro ty 
úspěšné připraveno 9,5 milionů ko-
run. Nejvíce žádostí spadá do fiche 
2 – Občanská vybavenost, ale v kaž-
dé fichi (pokud projekt dosáhne mi-
nimální procentuální hranice přidě-
lených bodů) by měl projít alespoň 
jeden projekt. Každý žadatel poté 
bude svůj projekt veřejně obhajovat, 
a to 11.–13. 6. v Malém kulturním 
sále ve Rtyni v Podkrkonoší.

PARTNEŘI MAS

O. S. Kohoutov
KRAJINA S DOTEKY HRABĚTE 
F. A. ŠPORKA 

TJ Sokol Havlovice
NOVINKY VE SPORTOVNÍM AREÁLU
V HAVLOVICÍCH
Každým rokem se v Havlovicích snažíme nabídnout návštěvníkům obce něco nového. 
Na jaře letošního roku kompletně rekonstruujeme podlahu v naší tělocvičně. V červnu již 
bude podlaha hotová a my odstartujeme užívání zbrusu nové tělocvičny florbalovým turna-
jem trojic pod záštitou MAS Království – Jestřebí hory. Od podzimu budeme nabízet spor-
tovcům víkendové florbalové, fotbalové i basketbalové turnaje trojic dle zájmů sportovců. 

Další novinkou v areálu je nabídka školních výletů s ubytováním v naší ubytovně, nabíd-
ka škol v přírodě a nabídka sportovních táborů. Tábory pořádáme pro kluky a holky ve věku 
od 9 do 13 let. V termínech 1.–6. 7., 8.–13. 7., 19.–24. 8. a 26.–31. 8. budou děti s rodiči 
přijíždět vždy v neděli mezi 16 a 17 hodinou a budou odjíždět vždy v pátek také mezi 16 
a 17 hodinou. Děti společně s vedoucími budou sportovat v našem areálu nebo v tělo-
cvičně, poznávat přírodu a historii obce Havlovice a užívat si volného času. Prohlédneme 
si zříceninu hradu Vízmburk, budeme opékat vuřty a bude-li zájem, uděláme táborovou 
diskotéku. Spát budeme v ubytovně. V současné době máme ještě několik volných míst. 
Informace vám podá Jaroslav Balcar na j.bekur@tiscali.cz nebo na tel. 777 005 790.

Vše podstatné včetně přihlášky najdete na www.havlovice.cz/tabory.

Zapojujeme se do firemního dobrovolnictví
Znáte pojem „firemní dobrovolnictví“? Firmy při něm hradí náklady na čas svých zaměstnanců, uznávají a oceňují jejich dobrovol-
nickou činnost. Firemní dobrovolníci investují své úsilí, energii a nápady do veřejně prospěšných programů. Samotné dobrovolnictví 
pak vychází z úmyslu firmy poskytnout svým zaměstnancům čas a motivaci k dobrovolnické činnosti, je součástí širšího konceptu 
Společenské odpovědnosti firem (CSR, Corporate social responsibility). Běžně se v našem okolí setkáváme s množstvím komerčních 
firem, o kterých ani netušíme, že by mohly svým zaměstnancům, resp. neziskovým organizacím tuto možnost poskytnout. Programem, 
do kterého jsme se v souvislosti s firemním dobrovolnictvím rozhodli zapojit, je „Čas pro dobrou věc“ Skupiny ČEZ, a to hlavně díky 
tomu, že jeden z našich partnerů je s fy ČEZ pracovně propojený.

Tři obce ležící na jihovýchodě území naší 
MAS, Kocbeře, Kohoutov a Vlčkovice v Pod-
krkonoší, přináležely v minulosti do panství 
hraběte Františka Antonína Šporka a tvoři-
ly zázemí jeho slavných lázní v Kuksu.

Ve zdejší krajině, komponované v baro-
ku do podoby velké zahrady, lze dodnes ob-
jevit stopy historie. Se starou mapou v ruce 
je možné ještě nyní nalézt široké lesní prů-
seky pro lov zvěře, ruiny pousteven a leto-
hrádků, pískovcové kočárové cesty, místa 
vyhlídek se solitérními stromy a Božími 
muky i romanticky upravené vodní plochy.

Probíhající evropský projekt na velkory-
sou revitalizaci Hospitálu s názvem „Kuks 
– Granátové jablko“ a letošní 350. výročí 
narození tvůrce celého areálu hraběte F. 
A. Šporka, přitahují zaslouženou pozor-
nost veřejnosti k celému území bývalého 
panství. Členové Občanského sdružení 
Kohoutov se snaží hvězdnou, i když 300 
let vzdálenou minulost svého kraje připo-
mínat, opravují stará boží muka, znovu vy-
sazují aleje a pořádají přednášky o slavné 
historii.

Své aktivity hodlá sdružení propojit 
i s okolními obcemi. Na hranici s Kohou-
tovem vybudovala Základní škola Kocbeře 
naučnou stezku po Šporkových hraničních 
kamenech a ve Vlčkovicích žil s rodinou 
proslavený Šporkův rytec Michael Rentz. 
S občanským sdružením z Kuksu členové 
diskutují o propojení zajímavých míst celé-
ho panství do vycházkového okruhu.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ko-
houtově, který občanské sdružení postup-
ně opravuje a má jej v pronájmu, se stal 

26. 5. 2012 místem konání přednáškového 
pásma „Rozpravy o člověku a krajině“; le-
tos bylo věnováno právě F. A. Šporkovi. 

Posluchači se dozvěděli o tradici 
Šporkových pousteven (prof. I. A. Hrdina), 
o hudbě, která zněla v baroku krajinou 
(Doc. S. Bohadlo), o odkazu řádu Sv. 
Huberta a krajinářské koncepci panství 
(PhDr. V. Vávrová). Výborná akustika ko-
houtovského kostela, osobnosti předná-
šejících a doprovodná hudba byly zárukou 
příjemného zážitku i nových vědomostí pro 
širokou veřejnost.

Více na osko.webnode.cz
a www.kuks.estranky.cz/clanky/kohoutov.
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Uzávěrka příštího čísla Společníka 
je 30. září 2012. Zpravodaj je distribuován 
zdarma v počtu 10 500 výtisků do poštovních 
schránek všech domácností v území MAS Království 
– Jestřebí hory.

Odpovědná redaktorka:
Kateřina Valdová

Redakční rada:
Lada Nevečeřalová, Dagmar Peterková, Jan Balcar, 
Vladimír Diblík 

Podrobnější informace o MAS KJH naleznete na 
oficiálních stránkách www.kjh.cz.

Použité fotografie: archivy SOJH, SOP, KJH a žada-
telů.
Design a tisk: Tisk OFSET a.s. Úpice

Břidlicový plyn
Na přelomu loňského a letošního roku se v území MAS rozhořela debata týkající se těž-
by břidlicového plynu, která by se týkala 20 z celkem 24 obcí na jejím území. Regionem 
kolovaly dvě petice proti těžbě břidlicových plynů a na tu, kterou vyvolala státní správa, 
se do jejího ukončení v polovi-
ně března podepsalo více než 
18 000 občanů. Členem pe-
tičního výboru byl i Jan Balcar, 
který byl kontaktní osobou pro 
trutnovský region a především 
území MAS Království – Jestřebí 
hory. Jeho úkolem bylo předávat 
aktuální informace starostům 
a veřejnosti a zastupovat region 
při jednáních. Druhá petice je stále v oběhu. Podle odpůrců záměru by případná těžba 
plynu mohla narušit zdroje pitné vody i jedinečný ráz místní krajiny a také postup předávání 
informací od Ministerstva životního prostředí byl velmi nestandartní. Po mnoha akcích 
a veřejných vystoupených byla nakonec vyvolána moderovaná debata v Náchodě, které 
se účastnili zástupci regionu, České geologické služby, Ministerstva životního prostředí, 
Ministerstva průmyslu a obchodu a o. s. Živá voda. Přestože z debaty nevzešel konkrétní 
závěr, dorazil přímo do regionu ministr životního prostředí Tomáš Chalupa, který 10. dubna 
prohlásil, že souhlas k průzkumu zruší, což následujícím výnosem potvrdil.

Česká republika je
v používání metody LEADER vzorem

Česká republika je podle Evropské LEADER asociace 
pro rozvoj venkova (ELARD) v používání metody LEADER 
vzorem pro další státy střední a východní Evropy. „Čes-
ká republika byla první zemí mezi členskými státy, které 

vstoupily do EU v roce 2004 a začaly uplatňovat metodu LEADER,“ připomněl Stefanos 
Loukopoulos, vedoucí bruselské kanceláře ELARD. O pouhých osm let později je podle něj 
Česká republika v používání této metody všeobecně považována za příkladnou a metodu 
LEADER velmi dobře rozvíjí.

Připravenost České republiky potvrzuje i zástupce DG Agri Pedro Brosei, který byl 
účastníkem prezentace návrhů pro využití metody LEADER v období 2014–2020 pořádané 
v Evropském domě v Praze: „Vím pouze o probíhajících jednáních ve Finsku, Německu 
a Itálii, kde se iniciativy chopila příslušná ministerstva a organizují různé pracovní skupiny. 
Návrhy, představené Národní sítí Místních akčních skupin ČR na využití metody LEADER pro 
další období jsou věcné, a pokud se je podaří prosadit na národní úrovni do Společného 
strategického rámce, tak i technicky proveditelné.“

Metoda LEADER se v Evropské unii používá už od roku 1991. Jejím hlavním reprezentan-
tem v České republice je Národní síť Místních akčních skupin ČR (NS MAS), která sdružuje 
134 ze 151 existujících MAS v ČR. Podle NS MAS by metoda LEADER mohla být účinným 
nástrojem rozvoje venkovských oblastí i po roce 2014 v podobě komunitně vedeného míst-
ního rozvoje. Mohla by najít široké uplatnění ve všech operačních programech, které budou 
realizovat své cíle ve venkovském prostoru.

ELARD je mezinárodním neziskovým sdružením, které bylo založeno v roce 1999 národ-
ními sítěmi LEADER jednotlivých členských států EU. Jeho cílem je podpořit rozvoj venkova, 
prosazovat výměnu zkušeností a podporovat spolupráci prostřednictvím přeshraničních 
projektů. ELARD, který v současnosti sdružuje asi 450 místních akčních skupin, je hlavním 
propagátorem a zastáncem metody LEADER na místní i institucionální úrovni.
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