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Vážení spoluobčané, 
rok 2012 patří a bude patřit k zásadním 
pro budoucnost kvality života našeho 
regionu v území Místní akční skupiny 
Království – Jestřebí hory.

Historie ukázala, že jakákoliv dobrá myšlenka může být pokažena. Fi-
nanční prostředky Evropské unie směřované pro Českou republiku nám 
měly opravdu pomoct. Bohužel, poslední roky ukazují, že celkový systém 
nebyl správně nastaven. Jedním z mála mechanismů, který se neutopil v ko-
rupčních aférách a je příkladem efektivní a transparentní podpory venkova, 
je metoda LEADER, kterou realizují Místní akční skupiny a přímá podpora je 
prostřednictvím programu LEADER.

Místní akční skupiny byly možná i proto vybrány pro programovací obdo-
bí 2014+ jako jedny z klíčových prostředníků při přerozdělování finančních 
prostředků EU do rozvoje České republiky. Z toho plyne, že i role Místní 
akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. se bude od roku 2014 po-
stupně měnit. Jednou z největších změn by mělo být, že ročně se do území 
bude přerozdělovat 30 – 40 milionů Kč na projekty našich obcí, podnikatelů, 
spolků, škol atd. 

Od loňského roku činíme kroky, abychom obstáli a unesli odpovědnost 
vůči regionu, občanům a především k nám samotným. Společně jsme na-
stavili efektivněji fungovaní celé MAS a sekretariátu. V letošním roce jsme 
zahájili proces tvorby Integrované strategie rozvoje území (ISRÚ), která bude 
klíčová pro náš úspěch v konkurenci ostatních MAS, kterých je v současné 
době v ČR přes 130.

Chci vás jménem MAS a všech zapojených subjektů požádat o spolupráci. 
Věnujte chvilku svého života pro vyplnění dotazníku, navštivte stránky své 
obce a www.kjh.cz, dostavte se na veřejná projednávání a zastupitelstva. 
Žádný z Vašich námětů a názorů určitě nezapadne. Pomozte sobě, pomozte 
nám. Děkujeme.

PaedDr. Vladimír Diblík 
předseda správní rady MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. 

a starosta obce Radvanice

LÉTO A PODZIM 
2012
I v létě a na podzim roku 2012 se v Míst-
ní akční skupině Království – Jestřebí 
hory, o.p.s. pokračovalo v činnosti:

Proběhlo hodnocení Místních akčních 
skupin – KJH zůstalo ve druhé nejlepší 
skupině, tj. v kategorii „B“ – umíme nejen 
rozdělovat peníze, ale máme jasnou stra-
tegii a distribuce finančních prostředků 
má oproti centralizované metodě jasnou 
přidanou hodnotu.

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. 
se stala organizátorem i účastníkem fo-
tografické soutěže Národní sítě Místních 
akčních skupin „Nejkrásnější fotogra-
fie z území MAS“, kde získala dvě třetí 
místa.

Organizačně jsme se podíleli na třech 
akcích – hasičské soutěži O pohár Míst-
ní akční skupiny, výtvarné soutěže dětí 
Společenství obcí Podkrkonoší O sošku 
podkrkonošské Sněženky a Olympiádě 
pro starší a pokročilé. Sami jsme pak 
organizovali každoroční expedici do slo-
venského partnerského regionu Poonda-
vie. Všechno o akcích naleznete na www.
kjh.cz.

Účastnili jsme se konference Venkov 
2012 v Nových hradech; hlavním téma-
tem byla existence MAS po skončení pro-
gramovacího období 2008–2013 a tvor-
ba Integrované strategie rozvoje území.

Kromě toho všeho se i nadále zapoju-
jeme do dění ohledně těžby břidlicového 
plynu v Podkrkonoší, při výběru projektů 
z V. výzvy jsme využili možností firemního 
dobrovolnictví v rámci projektu „Čas pro 
dobrou věc“ od Nadace ČEZ.

Během posledních šesti měsíců pro-
běhly i změny v orgánech – do progra-
mového výboru nastoupil za Ladislava 
Otta (Poliklinika Úpice s.r.o.) Miloslav 
Tohola (TJ Sokol Havlovice, o.s.). V or-
gánech obecně prospěšné společnosti 
byl za Ladislava Otta jmenován do správ-
ní rady Tomáš Prouza (obec Chvaleč) 
a do dozorčí rady za Evu Rezkovou (obec 
Kocbeře) Jindřich Franc (obec Vlčkovice 
v Podkrkonoší).
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Představujeme další projekty

o. s. Chalupění
projekt: Regionální zemědělské muzeum Radeč – rekon-
strukce objektu III. etapa – rekonstrukce střechy

rok dokončení realizace 2011

celková částka:  510.000 Kč
dotace:  459.000 Kč

Realizací projektu došlo v roce 2011 k odstranění havarijního stavu stávající střešní konstrukce. Celkem se opravilo 744 m2 plochy 
střechy, která byla poškozená zatékáním a statickými poruchami objektu. Zajistil se tam bezpečný a funkční provoz objektu.

město Úpice
projekt: Rekonstrukce kanalizace v ulici Prokopa Velikého 
a Dr. A. Hejny

rok dokončení realizace  2011

celková částka:  4.768.259 Kč
dotace:  400.500 Kč

S pomocí dotace se ve dvou úpických ulicích – Prokopa Velikého a Dr. Antonína Hejny zrekonstruovala kanalizace. Nejnovější 
technologií bylo vyměněno potrubí tak, aby byl v ulicích co nejméně omezen provoz. Zároveň tak došlo k ekologičtějšímu řešení 
likvidace odpadních vod.
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obec Suchovršice
projekt: Provozní prostranství v obci

rok dokončení realizace 2011

celková částka:  801.094 Kč
dotace: 600.520 Kč

V roce 2011 zrekonstruovala obec s pomocí dotace provozní prostranství. V obci nebyl jediný přechod a podařilo se tak vyřešit 
nebezpečnou dopravní situaci. Zároveň se vytvořilo odpočinkové zázemí pro turisty a cyklisty.

obec Batňovice
projekt: Hřiště u ZŠ

rok dokončení realizace 2011

celková částka: 1.912.360 Kč
dotace:  1.439.604 Kč

V obci bylo v roce 2011 u Základní školy vybudováno nové multifunkční hřiště, nová běžecká dráha nebo zázemí pro odpočinek. 
Hřiště je otevřené široké veřejnosti a pořádají se na něm soutěže pro celý region.
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TJ Sokol Havlovice
projekt: 2. etapa oprav tělocvičny (rekonstrukce podlahy)

rok dokončení realizace 2012

celková částka:  1.000.000 Kč
dotace: 749.999 Kč

V roce 2012 se v tělocvičně TJ Sokol ukončila druhá etapa oprav tělocvičny. Došlo k výměně celé palubovky, která nevyhovovala 
bezpečnostním nárokům, tělocvična se nově odizolovala a udělalo se nové obložení stěn.

Václav Klecar
projekt: Rekonstrukce stodoly na výrobnu úlů

rok dokončení realizace  2012

celková částka:  588.000 Kč
dotace:  294.000 Kč

Soukromý zemědělec zrekonstruoval starou budovu stodoly na výrobnu úlů. Včelařství má v regionu dlouholetou tradici a vý-
robna úlů by mohla pomoci řemeslo udržet.
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Masky dostanou šanci rozdělovat evropské
peníze „ve velkém“. Chceme obstát! 

První fázi jsme pro vás připravili detailněji a pracovně nazvali:
A)  Zmapování potřeb jednotlivých obcí
  – září – prosinec 2012:

1. ETAPA – Sběr dat z jednotlivých obcí – říjen
Sekretariát MAS připravil osnovu pro sběr dat a zjištění 
vyčerpávajících informací o obcích a poskytl je starostům 
a starostkám. Významnou pomoc nabídli studenti veřejné 
správy Městského gymnázia a SOŠ Úpice, kteří asistují MAS 
i obcím.

2. ETAPA – Dotazníky do domácností, firmám, příspěvko-
vým a neziskovým organizacím – říjen – listopad
Ve spolupráci s obcemi šel do schránek občanů dotazník, 
který se ptá na potřeby a požadavky obyvatel a vyzývá je 
k předkládání námětů na zlepšení života v jednotlivých ob-
cích. Současně obce vyzvaly firmy, příspěvkové a neziskové 
organizace prostřednictvím speciálních dotazníků ke spo-
lupráci při řešení rozvoje obce a současně i k zmapování 
aktuálního stavu.

3. ETAPA – Veřejné projednávání s místními obyvateli – 
listopad – prosinec
V každé obci se uskuteční společné setkání občanů dané 
obce. Každý občan bude mít možnost se vyjádřit, zasáhnout 
do vývoje obce a současně navrhnout nové věci. Je to jedi-
nečná příležitost, která se nemusí opakovat.

4. ETAPA – Projednání na veřejném zastupitelstvu
– listopad – prosinec
Tato etapa by měla uzavřít fázi A. Na veřejném zastupi-
telstvu by se občané měli seznámit s výstupy jednotlivých 
etap. Zastupitelé by měli projednat celý proces a do zápi-
su z veřejného zastupitelstva by se měly dostat základní 
informace.

Programovací období 2007–2013 se kvapem blíží k závěru a již rok se připravuje systém, jakým se budou rozdělovat prostředky 
z Evropské unie po roce 2014. Jednou z převratných myšlenek je, že od roku 2014 budou velkou část evropských dotací spravovat 
a rozdělovat Místní akční skupiny (MAS). Mezi zásadní podmínky úspěšnosti budou patřit – kvalitně fungující MAS a také koncepce 
rozvoje, na které se shodne celý region. Koncepční dokument pro období 2014+ nese název Integrovaná strategie rozvoje území 
(ISRÚ). MAS Království – Jestřebí hory nechce pouze nečinně přihlížet a chce podniknout všechny kroky, které povedou k úspěchu.

Společně s orgány MAS jsme hledali způsob, jak v co největší míře zapojit občany z celého území do rozhodování o budoucnosti 
našeho regionu (MAS). Proto jsme připravili několik fází a především ta první je klíčová pro podnícení aktivity občanů a důležitých 
hráčů v obci (školy, firmy, spolky, vedení obce atd.).

Na jednání 18. 9., resp. 21. 9. jsme vyzvali všechny starostky a starosty ke spolupráci a garanci této fáze. Všichni přislíbili po-
moc a převzali odpovědnost nejen za data, ale i za transparentní proces. Máte-li zájem i VY zasáhnout do dění ve své obci a poté 
i do regionu, máte jedinečnou příležitost. Za rok bude pozdě.

V roce 2013 budou následovat další fáze:
B)  Tvorba společné ISRÚ – zpracování dokumentu dle požadav-
  ků ministerstev ČR –  leden – březen;

C)  Veřejné projednávání 1. verze dokumentu a zapracování 
  připomínek  – duben – květen;

D)  Předložení dokumentu k posouzení Ministerstvem životního 
  prostředí tzv. SEA  – květen – září;

E)  Veřejné projednávání 2. verze dokumentu a zapracování 
  připomínek – září – říjen;

F)  Předložení žádosti – do konce roku 2013.

Chceme vás vyzvat ke spolupráci, a to především při projed-
návání ve vašich obcích. Tuto práci děláte, resp. děláme pro 
zlepšení života ve vaší obci a regionu MAS a zároveň pro úspěch 
v programovacím období 2014+. Podle informací z ministerstev 
ČR budou právě Místní akční skupiny jedním z největších „do-
tačních penězovodů“ do venkova. Kvalitní ISRÚ je předpokla-
dem úspěchu.

Veškeré informace by měly být na vašich obecních stránkách 
nebo určitě na webových stránkách www.kjh.cz.

Pokud budete s čímkoliv potřebovat pomoct nebo se budete 
chtít informovat, neváhejte a volejte. Jsme tu pro vás.
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REGION DOSTANE INJEKCI VE VÝŠI TÉMĚŘ
10 MILIONŮ KORUN
Dvacet tři žadatelů prezentovalo během 11. až 13. června před hodnotitelskou komisí Místní akční skupiny Království – Jestře-
bí hory svůj projekt a snažilo se odůvodnit, proč právě je by měla vybrat k podpoře. Pro úspěšné projekty je připraveno téměř 
10 milionu korun.

Veřejná prezentace byla pro žadatele novinkou. Obhajoba byla otevřená veřejnosti, a kdo přišel, mohl vidět nejen úroveň 
jednotlivých projektů, ale slyšet i otázky členů hodnotitelské komise. „Letos probíhá výběr projektů pod kontrolou veřejnosti, 
což je samozřejmě obtížnější nejen pro žadatele při prezentaci, ale i pro nás; jsme pod větším dohledem. Je to ale velký posun 
a slibujeme si od toho transparentnější a otevřený přístup při výběru projektů,“ hodnotí letošní novinku Josef Davidík, mís-
topředseda hodnotitelské komise. Takovýto výběr se jeví jako ten nejvíc protikorupční, na rozdíl od těch, kde na konci stejně 
rozhodne politický tlak.

Sedmičlenná komise se sešla ke konečnému vyhodnocení v pondělí 18. června. Znovu probrali hodnocení všech projektů 
a z nich pak vzešel konečný výběr.

žadatel název projektu místo realizace projektu 
(NUTS 5)

požadovaná
dotace (v Kč)

Obec Kocbeře Kocbeřemi bezpečně Obec Kocbeře 945.157

Myslivecké sdružení
„Svatá Kateřina“ Chotěvice

Stavební úpravy a přístavba objektu zá-
zemí mysliveckého sdružení Chotěvice

Obec Chotěvice 1.031.523

Chalupění Regionální zemědělské muzeum Radeč 
- stavební rekonstrukce - IV. etapa

Město Úpice 255.157

Sbor dobrovolných hasičů Havlovice Klubovna a zázemí pro volnočasové 
aktivity – 2. etapa projektu Garáže pro 
komunální a hasičskou tech.

Obec Havlovice 537.931

Obec Dolní Olešnice „Sejdeme se na hřišti!“ Obec Dolní Olešnice 386.172

Základní škola Úpice - Lány Tudy z nudy aneb „záškolácké“ aktivně 
relaxační zázemí pro všechny generace

Město Úpice 536.563

Obec Libňatov Rekonstrukce dětského hřiště
u Mateřské školy v Libňatově

Obec Libňatov 210.000

Město Rtyně v Podkrkonoší Dětské hřiště na p.p.č. 292/1
ve Rtyni v Podkrkonoší

Město Rtyně v Podkrko-
noší

441.840

Obec Maršov u Úpice Opravy a úpravy kulturního domu. Obec Maršov u Úpice 449.388

Mateřská škola, Malé Svatoňovice Výměna rozvodu zdravotechniky v bu-
dově MŠ a výměna dětských záchodů. 
Úprava školní zahrady.

Obec Malé Svatoňovice 335.737

TJ Sokol Malé Svatoňovice,o.s. Stavební úpravy a přístavba šaten
– tenisové kurty

Obec Malé Svatoňovice 1.193.026

Obec Suchovršice Modernizace školní kuchyně
a kanceláře starosty

Obec Suchovršice 662.521

Občanské sdružení Kohoutov Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny 
Marie v Kohoutově

Obec Kohoutov 676.665

Sdružení pro Vízmburk, o.s. Zastřešení hradu Vízmburk – 1. etapa
– zajištění stavebního povolení

Obec Havlovice 138.672

celkem 7.800.352



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

Doručovací adresa:
Kancelář
MAS 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@kjh.cz

Manažerka MAS pro LEADER
Ing. Lada Nevečeřalová, MBA
Tel. +420 725 632 679
neveceralova@kjh.cz

Administrativa MAS
pro LEADER
Dagmar Peterková
Tel. +420 499 397 232
peterkova@kjh.cz

Komunikace s veřejností
Kateřina Valdová
Tel. +420 499 397 232
valdova@kjh.cz

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

Uzávěrka příštího čísla Společníka 
je 30. března 2013. Zpravodaj je distribuo-
ván zdarma v počtu 10.500 výtisků do poštovních 
schránek všech domácností v území MAS Království 
– Jestřebí hory, o.p.s.

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, žadatelů a partnerů MAS
Design a tisk: Tisk OFSET a.s. Úpice

Žadatelé, pozor! VI. výzva se blíží
POSLEDNÍ MOŽNOST FINANČNÍ
PODPORY VAŠICH PROJEKTŮ
Podnikatelé, neziskové organizace, příspěvkové organizace, obce, nebo církve, po-
třebujete finanční podporu na rozvoj mikropodniků, na obnovu kulturního dědictví, 
rekonstrukci škol, školek, zázemí pro spolky a sportovní kluby či jinou občanskou 
vybavenost, dále na infrastrukturu, vzdělávání, ubytování či stravování v oblasti ces-
tovního ruchu? Máte námět na projekt? Domluvte si s námi bezplatnou konzultaci.

Výzva k podávání žádostí o dotaci na vaše projekty bude pravděpodobně vyhlášena 
začátkem prosince tohoto roku. Do roku 2015 se jedná o poslední možnost finanční 
podpory vašich projektů. Programový výbor 5. listopadu rozhodne o tom, které fiche 
resp. která opatření podpory budou vyhlášena. Předpokládá se, že bude možno žádat 
do všech opatření, stejně jako v předešlé V. výzvě. 

Pokud máte projektový záměr připravený k realizaci, neváhejte nás kontakto-
vat a svůj nápad s námi během listopadu zkonzultujte, abyste poté měli dostatek 
času na jeho zpracování a získání potřebných vyjádření např. na stavebním úřadě. 
Na webových stránkách www.kjh.cz najdete v sekci VI. výzva informace o výzvě, pod-
mínkách podpory a registrační formulář vašeho projektového záměru, který prosím 
zasílejte vyplněný na adresu peterkova@kjh.cz do 7. 12. 2012; na jeho základě budete 
pozváni na školení a budeme vám moci poskytnout individuální pomoc. Školení žada-
telů proběhne na ZŠ Úpice-Lány v polovině prosince. Konzultace si domlouvejte na tel. 
725 632 679 s Ladou Nevečeřalovou. Samotný sběr žádostí bude probíhat v polovině 
ledna 2013. V druhé polovině února budou probíhat veřejné obhajoby vašich projektů 
před hodnotitelskou komisí. Hodně úspěchů vašim projektům.

–  Máte zájem o historii a kulturní dědictví předků?
–  Máte zájem poznat nové lidi se zájmem o památky?
–  Máte zájem pomoci při záchraně hradu Vízmburku?

Pokud jste alespoň jednou odpověděli ano,
tak se k nám přidejte...

Jsme občanské sdružení, ve kterém se sešla skupina nadšenců, kterým není lhostejný 
osud hradu Vízmburku, který se řadí k nejstarším hradům v České republice.
Jsme Sdružení pro Vízmburk, o.s.

Co potřebujeme:  –  finanční či materiální pomoc
      –  fyzickou pomoc při realizaci stavebních prací
      –  aktivní členy se zájmem přiložit ruku k dílu 
      –  medializaci a propagaci

Pomozte nám při realizaci našich plánů a zachraňme spolu ojedinělou gotickou památku, 
aby se ze zapomenuté hradní zříceniny stalo místo setkávání a centrum regionu, jak tomu 
bylo v dávné minulosti.

www.vizmburk.cz 
kontakt: Mgr. Jaroslav Balcar, 777 005 790, j.bekur@tiscali.cz

Hrad

Vízmburk
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