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Vážení sousedé z našeho regionu,
dovoluji si vás oslovit takto ne-

formálně, protože se domnívám, že 
žijeme v regionu, kde máme k sobě 
opravdu blízko – jak vzdáleností, tak lidsky.

Od září do prosince loňského roku se uskutečnil v obcích našeho 
regionu, myslím tím území Místní akční skupiny Království – Jestřebí 
hory, o.p.s., poměrně detailní sběr dat o jednotlivých obcích. Lidé, ale 
i podnikatelé, se v každé obci mohli v dotaznících vyjádřit k nejpalči-
vějším problémům, které je trápí. Vše bylo završeno veřejnými pro-
jednáváními v každé obci, kde se velmi živě diskutovalo o budoucnos-
ti obcí, a následným projednáním v zastupitelstvech obcí. Fotografie 
a některé podklady jsou na webových stránkách www. kjh.cz. 

Jedno velké zjištění, které bylo zároveň velkým překvapením ne-
jen pro nás starosty, ale určitě i pro účastníky těchto jednání, přinesl 
tento výzkum, který nemá v našem území obdoby: lidé jsou s životem, 
sousedskými vztahy, společenským životem, dokonce i se službami v 
regionu a mnohými dalšími věcmi ve svých obcích převážně spoko-
jeni. Nejvíce je trápí celostátní politika, korupce a bezpečnost oby-
vatel. Z toho vyplývá, že to co děláme na úrovni obcí, mikroregionu, 
je všeobecně vnímáno kladně a za toto hodnocení jsem za všechny 
starosty osobně rád. 

Je moc milé, že i v době, kdy média na nás chrlí jednu kauzu za dru-
hou, všeobecně se hovoří o úpadku morálky a společnosti, se ukazu-
je, že základní lidské potřeby a hodnoty jsou pro každého z nás vel-
mi významné, a pro mnohé i zásadní. A to je pro komunální politiku 
strašně důležité.

Proto usilujeme i na úrovni obcí, neziskového sektoru, podnikatelů 
a dalších subjektů o úzkou spolupráci a chceme vytvářet v místě, kde 
žijeme, takové prostředí, aby se nám tu líbilo a dobře žilo i nadále.

Hybnou silou by měly určitě být obce. Proto usilujeme o větší spo-
lupráci mezi obcemi v rámci naší Místní akční skupiny. V únoru jsme 
se ve Rtyni v Podkrkonoší sešli společně se Zdeňkem Špringrem, před-
sedou Svazku obcí Jestřebí hory a Janem Balcarem, ředitelem MAS 
Království – Jestřebí hory, o.p.s. a slíbili jsme si pravidelná setkávání 
nejen v této sestavě, ale chceme svolat historicky první společné jed-
nání všech 24 starostů a zástupců MAS, kde bychom zaštítili podpo-
ru rozvoje našeho regionu. 

Věřím, že i vám není budoucnost vaší obce a našeho regionu lho-
stejná a že budeme mít příležitost se setkat na společných akcích. 
Spolupráce je vždycky přínosnější. Bourat umí každý, ale stavět, bu-
dovat a přinést prospěch pro ostatní, obzvlášť v této době „kdy se 
to nenosí a je jednodušší počkat, co udělají ostatní“, dokáže jen pár 
osobností a za to jim z tohoto místa děkuji. 

Těším se nejen s nimi na další spolupráci.

Petr Hrubý
místopředseda správní rady MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

předseda Společenství obcí Podkrkonoší
a starosta obce Vítězná

ZIMA 2012
A JARO 2013
Činnost MAS byla v přelomových měsí-
cích zaměřená především na tvorbu In-
tegrované strategie rozvoje území. Mimo 
se stále pokračuje v realizaci projektů 
z dotačního programu LEADER nebo 
v přípravě výzev.

TVORBA ISRÚ
Při tvorbě Integrované strategie rozvoje 
území došlo celkem v jednadvaceti ob-
cích z celkových dvaceti čtyř k veřejnému 
projednávání, ve všech obcí ale proběhlo 
rozsáhlé dotazníkové šetření, kde se ka-
ždý mohl vyjádřit k tomu, co se mu v jeho 
obci líbí a co by změnil.
Fotogalerie z jednotlivých projednávání 
naleznete na www.kjh.cz; veškeré výstu-
py mají k dispozici starostové a starostky 
zúčastněných obcí. 

SPOLUPRÁCE 
S MŠ
Společně se školkami ze Suchovršic, Ma-
lých Svatoňovic, Pilníkova, Vítězné, Ko-
cbeří a Dolní Olešnice jsme do regionu 
rozeslali více než sto dvacet novoročních 
přáníček, která nám děti ve školkách 
vytvořily a rádi bychom ve spolupráci 
pokračovali i v letošním roce.

ZAHÁJENÍ
NÁMLUV S POLSKOU 
MAS KWIAT LNU
Na začátku února jsme se poprvé setkali 
s polskou MAS Kwiat lnu. Sousedíme s ní 
přímo díky obci Chvaleč a obce Vítězná 
a Pilníkov mají partnerskou smlouvu 
s obcí Marciszow, která je součástí 
MAS Kwiat lnu. Společně bychom chtěli 
do budoucna navázat spolupráci nejen 
mezi MAS, ale i mezi spolky a obcemi 
z obou organizací.
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Představujeme další projekty

Město Úpice
projekt:
Rekonstrukce zázemí tělocvičny ZŠ Bratří Čapků Úpice

rok dokončení realizace 2011

celková částka:  1.984.645 Kč
dotace:  1.488.483 Kč

Město Úpice díky dotaci zrekonstruovalo zázemí tělocvičny v jedné ze dvou úpických základních škol. Tělocvična ZŠ Bratří 
Čapků má nyní nové zázemí – šatny, sprchy i sociální zařízení. V chodbě k zázemí byly také opraveny podhledy.

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

rok dokončení realizace  2012

celková částka:  3.600.000 Kč
dotace:  1.800.000 Kč

Hasičská i komunální technika byla dosud uskladněna v nevyhovujících prostorách. Díky výstavbě nových garáží získala obec 
i hasiči prostorný objekt, kde v druhé etapě prací vznikne klubovna pro všechny spolky z obce.
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MVDr. Julie Kultová
projekt: Veterinární pohotovostní výjezdová služba

rok dokončení realizace 2012

celková částka:  359.587 Kč
dotace: 179.793 Kč

Díky dotaci pořídila veterinární lékařka Julie Kultová vybavení pro veterinární pohotovostní výjezdovou službu. Z finančních 
prostředků pořídila např. vyšetřovací stůl, ultrazvuk, glukometr i drobné potřebné nástroje.

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

rok dokončení realizace 2012

celková částka: 589.121 Kč
dotace:  441.840 Kč

V obci bylo na nevyužívané parcele vybudováno dětské hřiště s těmi nejmodernějšími prvky a důrazem na bezpečnost. Hřiště 
je otevřeno široké veřejnosti.
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Základní škola Úpice-Lány
projekt: Tudy z nudy aneb „záškolácké“ aktivně relaxační 
hřiště pro všechny generace

rok dokončení realizace 2012

celková částka:  596.182 Kč
dotace: 536.563 Kč

V roce 2012 se na prostranství kolem Základní školy vybudovalo multifunkční hřiště se třemi sektory – pro předškolní děti 
(pískoviště, domeček), pro školní děti a mládež (trampolína, hrazdy atd.) a pro seniory (posilovací a protahovací stroje).

VII. VÝZVA
Vzhledem k tomu, že finanční prostředky, které měla Místní akční skupina připravené pro VI. výzvu, nebyly vyčerpány, rozhodl 
programový výbor o vyhlášení již definitivně poslední VII. výzvy příjmu žádostí o dotaci. K rozdělení bude připraveno zhruba 
1.100.000 Kč. Vyhlášeny budou pouze dvě opatření, a to fiche 3 – Vzdělávání a osvěta a fiche 6 – Kulturní dědictví venkova. 
Programový výbor rozhodl i o výši finančních prostředků alokovaných do jednotlivých fichí – fiche 3 bude podpořena částkou 
10.000 Kč a zbylé prostředky poputují do fiche 6. Výzva bude vyhlášena 25. dubna 2013, příjem žádostí proběhne v kanceláři 
MAS KJH, o.p.s. od 14. do 22. května 2013 a poté budou ještě v květnu následovat veřejné obhajoby.

ZVUK VARHAN V KOHOUTOVSKÉM KOSTELE
V Kohoutově už si málokdo pamatuje, jak zněly kostelní varhany. Téměř 40 let zahálely 
s protrženým měchem a polámanými trubicemi. Až v letošním roce se dočkají obnovy 
v projektu „Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kohoutově“ z V. výzvy 
z programu LEADER EU. Na opravy dohlíží členové Občanského sdružení Kohoutov 
a podstatná část (výměna uhnilých částí stropních trámů a nová elektroinstalace) je 
již hotova. Průběžně jsou restaurovány dveře a prováděn archívní průzkum historie.
S výsledkem archivního bádání PhDr. Věry Vávrové se návštěvníci mohou seznámit 
během akce „Noc kostelů“ v pátek 24. května 2013 ve 20 hodin. Přednášce předchází 
výtvarná dílna pro děti i dospělé.

Opravené varhany poprvé zahrají v sobotu 15. června 2013 v 17 hodin. Tento den 
se od 15 hodin v kostele koná již 3. ročník přednáškového pásma „Rozpravy o člověku 
a krajině“ a mimo jiné zde vystoupí také populární botanik RNDr. Václav Větvička. Více 
podrobností o akcích naleznete na www.osko.webnode.cz.
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Seznam vybraných projektů – VI. výzva
žadatel název projektu místo realizace projektu 

(NUTS 5)
požadovaná 
dotace (v Kč)

Obec Havlovice Zkvalitnění údržby veřejné zeleně
v obci Havlovice

obec Havlovice 299.719

Město Rtyně v Podkrkonoší Obnova hřbitovní zdi – V. etapa, 
Rtyně v Podkrkonoší

město Rtyně v Podkrkonoší 194.391

Obec Maršov u Úpice Oprava přízemí kulturního domu obec Maršov u Úpice 214.236
Obec Libňatov Rekonstrukce sociálního zařízení

v kulturním domě v Libňatově
obec Libňatov 278.100

Sbor dobrovolných hasičů 
Havlovice

„Pod jednou střechou“ obec Havlovice 159.647

Obec Velké Svatoňovice Rekonstrukce areálu u Základní 
školy Velké Svatoňovice

obec Velké Svatoňovice 442.031

TJ Sokol Suchovršice Venkovní víceúčelové hřiště
s umělým povrchem 15 x 32 m

obec Suchovršice 1.293.953

ZŠ a MŠ Pilníkov Hrajeme si, sportujeme město Pilníkov 153.000
Petr Hrubý Pension Konírna – agroturistické 

centrum aneb „zadními vrátky
k Hrubým za zvířátky“ 

obec Vítězná 900.000

Náboženská obec Církve 
československé husitské 
v Úpici

Oprava střechy Husova sboru,
II. etapa – bezbariérový vstup,
Farského sál

město Úpice 214.907

Chalupění, o.s. Regionální zemědělské muzeum 
Radeč – rekonstrukce objektu
V. etapa

město Úpice 288.000

MVDr. Julie Kultová Veterinární pohotovostní výjezdová 
služba – II. etapa

město Pilníkov 351.120

CELKEM 4.789.104

PĚT MILIONŮ KORUN POMŮŽE ROZVOJI REGIONU
Již druhé veřejné obhajoby se konaly ve dnech 18. a 19. února ve Rtyni v Podkrkonoší. Před sedmičlennou hodnotitelskou komisí 
prezentovalo svůj projekt celkem dvanáct žadatelů, kteří požadují téměř 4,8 milionu korun z dotačního programu LEADER.

Zájem mezi žadateli je například o budování hřišť, rekonstrukce kulturních domů nebo údržbu veřejného prostranství. „Jedná se 
o dotaci na zkvalitnění údržby veřejných prostranství v obci Havlovice. Rádi bychom naši zastaralou techniku nahradili technikou 
moderní, která jednak nám usnadní práci a pomůže nám i udržovat větší prostranství než doposud,“ vysvětluje záměr projektu obce 
Havlovice Pavel Dvořáček. Z dotace by rád pořídil žací rameno k obecnímu traktoru.

Mezi projekty se letos podruhé objevily i takové, které podporují drobné podnikatele v regionu. Například soukromý zemědělec Petr 
Hrubý žádal na výstavbu agroturistického centra. „Hospodářství je vybudováno, v současné době tam chybí pouze ubytování a celkově 
i zařízení, které by sloužilo pro širokou veřejnost, třeba na různá školení nebo prezentace,“ představuje projekt Pensionu Konírna.

Finanční prostředky z programu LEADER by měly posloužit k částečnému financování výstavby školícího a ubytovacího zařízení. 
25. Únor a se sešla hodnotitelská komise znovu k definitivnímu rozhodnutí. K rozdělení v VI. výzvě příjmu žádostí o dotaci bylo pro 
žadatele přichystáno přes 5,7 milionu korun. Nakonec se přihlásily projekty, které celou částku nepokryly, a komise se rozhodla 
podpořit všechny projekty.

„Vzhledem k tomu, že projekty splňovaly díky své kvalitě kritéria k tomu, aby získaly finanční prostředky, rozhodli jsme se podpořit 
všechny žadatele. Byla by škoda nevyčerpat prostředky, které byly k dispozici, protože pokud se nevyčerpají teď nebo v poslední 
výzvě, budou se muset vrátit a region o ně úplně přijde,“ shrnuje výběr člen hodnotitelské komise Petr Kalousek.

Z programu LEADER se podporují především menší zajímavé projekty pro rozvoj regionu. Letošní obhajoba je již šestá v pořadí 
a do června 2013 proběhne ještě sedmá, úplně poslední v programovacím období 2008–2013. Dosud bylo (včetně šesté výzvy) 
podpořeno celkem 58 projektů obcí a měst, podnikatelů, zemědělců, neziskových a příspěvkových organizací a celkem se prostřed-
nictvím MAS dostane v letech 2009–2013 do regionu 45 milionů korun.
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termín akce kde
4. 5. 2013 8.00–17.00 SDH a MAS KJH, o.p.s. pořádají soutěž

v šedesátkování a stovkování hasičské mládeže
„O pohár MAS Království – Jestřebí hory“.

stadion Sparta Úpice

27. 7. 2013 O pohár starosty obce Libňatov – soutěž v požárních 
útocích kategorií dětí a dospělých.

hřiště u MŠ Libnatov

14. 9. 2013 Libňatovský pohár – závod požárnické všestrannosti 
a štafeta dvojic, dětská hasičská soutěž

hřiště u MŠ Libňatov

termín akce kde
18. 5. 2013 od 10.00 Pohárová soutěž mladých hasičů. na hřišti Spartaku Hajnice
19. 5. 2013 od 10.00 Soutěž mladých hasičů o pohár starosty obce. na hřišti Spartaku Hajnice
25. 5. 2013 od 14.00 Barevný festival – pořádají Barevné domky Hajnice. 

Vystoupí skupiny Pouta, Devítka, Netřesk aj.
v přírodním areálu před mateřskou 
školou

25. 5. 2013 od 10.00 Soutěž dospělých hasičů na Memoriálu Miroslava 
Voženílka mladšího O pohár starostky SDH v 
požárním útoku.

na hřišti Spartaku Hajnice

červen Dětský den
13. 7. 2013 od 14.00 Hajnickej potlach – pořádá skupina WIND a Obecní 

úřad Hajnice. Budou vystaveny historické motorky
a automobily.

v přírodním areálu před mateřskou 
školou

20. 7. 2013 od 9.00 Další ročník turnaje v nohejbale. v přírodním areálu před mateřskou 
školou

konec srpna Pohádkový les
listopad Procházka strašidelným lesem s cílem na staré 

Hajnici.

PARTNEŘI MAS KJH, O.P.S. VÁS ZVOU
Obec Hajnice

SDH Libňatov

SPOLUPRÁCE S SOJH A PREZENTACE 
NA KONFERENCI CR
MAS se na začátku listopadu účastnila kon-
ference cestovního ruchu Kladské pomezí 
– Krajina příběhů, kde jsme distribuovali 
mezi návštěvníky materiály Jestřebích hor, 
Podkrkonoší i Místní akční skupiny.
Více na www.kladskepomezi.cz

AKCE – Promítej i TY! a Vlajka pro Tibet
Společně se Základní školou Úpice-Lány a s NO Církve československé husitské jsme 
opět pořádali program Promítej i Ty! Letos se promítalo celkem šest 
dokumentárních filmů. Akci Vlajka pro Tibet jsme letos podpořili 
spolu s občanským sdružením RUKA a Základní školou Úpice, a to 
vyvěšením vlajky na budově školy a Klubu Pálenka.

Změny v orgánech 
MAS a noví partneři
Během posledních měsíců žádné 
změny v orgánech neproběhly, byl 
pouze zvolený předseda dozorčí 
rady – Ing. Pavel Dvořáček (sta-
rosta obce Havlovice) a do val-
ného shromáždění přibyli dva 
noví partneři MAS – ZOOServis 
MVDr. Tomáš Krejčí a Oldřich Šle-
gr Tisk Ofset a.s. Úpice.
Více o jednotlivých aktivitách 
www.kjh.cz. 



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. září 2013. Zpravodaj je distribuován 
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, o.p.s. naleznete
na oficiálních stránkách www.kjh.cz.

Použité fotografie: archivy SOJH, SOP, MAS KJH, 
o.p.s., žadatelů a partnerů MAS

Design a tisk: Tisk OFSET a.s. Úpice

PLÁNOVANÉ AKCE
název akce termín

Vyhlášení VII. výzvy 26. 4. 2013

O putovní pohár MAS KJH 4. 5. 2013

Příjem žádostí 14.–22. 5. 2013

Veřejné obhajoby 28. 5. 2013

Poslední termín registrace projektů na RO SZIF HK 11. 6. 2013

O sošku podkrkonošské Sněženky 13. 6. 2013

LeaderFEST 2013 20.–22. 6. 2013

Olympiáda pro starší a pokročilé září 2013

Turnaj v mini kopané pro ZŠ z území MAS září 2013

Nohejbalový turnaj Společenství obcí Podkrkonoší září 2013

Zájezd do Poondavie říjen 2013

Studentský parlament MAS KJH, o.p.s. průběžně

Činnosti pro zakladatele průběžně

Činnosti spojené s programem LEADER průběžně

Tvorba Integrované strategie rozvoje území průběžně

Venkovská konference – setkání zakladatelů, partnerů 
MAS, podnikatelských subjektů

podzim 2013

Valné shromáždění MAS KJH, o.p.s. podzim 2013

Havlovice rozšiřují nabídku služeb
pro aktivní veřejnost
V letošním roce nabízíme pro školní kolek-
tivy, pracovní kolektivy i party zájemců uby-
tování v rekonstruované ubytovně pro 30 
osob. Sportovní vyžití ve sportovním areálu 
je již několik let známé nejen v okolí, ale 
i v celém kraji. Uspořádáme pro vás spor-
tovní turnaje a pro skupiny zajistíme obědy i večeře. V případě nepříznivého počasí je 
možné využít nově opravenou tělocvičnu. Velocipedisti si přijdou na své na cyklostez-
kách v širokém okolí. Vyznavačům historie nabízíme prohlídky hradu Vízmburk. Zájem-
cům zde připravíme historický program i s dobovou žranicí. Kolem Havlovic můžete 
poznávat přírodu na naučných cedulích poznávacího okruhu U nás. Na 24 cedulích 
poznáte historii a současnost naší obce. O prázdninách pořádáme tábory pro děti 
od 7 do 13 let. Více se dozvíte na www.havlovice.cz a www.vizmburk.cz. Nač cestovat 
daleko, když naše okolí nemáme probádané. Veškeré informace podá Jaroslav Balcar 
(tel. 777 005 790).

Založení studentského parlamentu
Na podzim roku 2012 jsme oslovili všechny základní školy z území MAS, zda by se 
nechtěly zapojit do vytvoření Studentského parlamentu v území MAS. Inspirovali jsme 
se podobnými aktivitami mládeže v MAS Šumperský venkov nebo MAS Strakonicko. 
Mladí lidé mají možnost se zapojit do dění v MAS a v regionu, poznat blíže práci 
místních samospráv nebo představit navzájem své školní parlamenty. Svoji činnost 
parlament prezentuje i na své facebookové stránce.
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