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Společník
Váš průvodce na cestě
po Místní akční skupině (MAS) Království - Jestřebí hory, o.p.s.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Milí sousedé,
na začátku prosince to bude již osm let od chvíle, kdy byla založena Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Od roku 2007 se snažíme s pomocí nadšených lidí pomáhat
rozvoji regionu. Celkem se sem přineslo přes 40 milionů korun, které se investovaly přímo
do malých projektů v regionu, kde žadateli byli zemědělci, drobní podnikatelé, obce a neziskové a příspěvkové organizace. Celkem jsme tak podpořili téměř 70 projektů. Práci díky
jejich realizaci získali místní řemeslníci, podnikatelé a firmy a také jsme podpořili aktivity
místních spolků formou finanční podpory akcím, materiálním zajištěním cen a propagace.
Nedílnou součástí Místní akční skupiny jsou ale lidé, kteří pro ni dobrovolně a často i ve svém
volném čase pracují. Jedná se o členy programového a kontrolního výboru, hodnotitelské
komise a také o všechny partnery MAS, kteří dorazí dvakrát za rok na valné shromáždění.
A tito členové nejsou jen starosty, ale jsou i podnikateli nebo zástupci spolků z regionu.
Nyní nám končí programové období 2007–2013 a my se chystáme na období nové, kde
by do regionu mohlo přijít ještě více finančních prostředků a také by se mohly pokrýt projekty z jiných oblastí, než bylo doposud možné. Je před námi ještě velký kus práce, než
bude peníze možné do regionu získat, a také při ní bude třeba zapojení nejen sekretariátu MAS, ale také pomoci partnerů a příznivců MAS a členů orgánů. Proto chceme touto
cestou poděkovat každému, kdo se do práce aktivně zapojí, ať už členstvím v některém
z orgánů nebo i nápady v pracovních skupinách i mimo ně.
Vše o činnosti MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. najdete i na www.kjh.cz, pokud byste
se chtěli do MAS zapojit, nebojte se ozvat!
Na spolupráci s vámi se těší
Jan Balcar
ředitel obecně prospěšné společnosti

PROJEKT OBCE SOBĚ V REGIONU MAS POKRAČUJE
Projekt Svazu měst a obcí ČR s názvem Obce sobě se v území MAS realizuje již od podzimu roku 2013. Prozatím se
zpracovávaly rozsáhlé analýzy za sociální oblast, školství a odpadové hospodářství a nyní už i za volitelné téma, kterým
je v ORP Dvůr Králové nad Labem i v ORP
Trutnov servis samosprávám a v ORP Trutnov je to navíc téma cestovního ruchu pro
trutnovskou aglomeraci.
Na začátku léta 2014 se také uskutečnila společná setkání obou týmu, kde se
analýzy představily starostům jednotlivých
obcí ORP.
Aktuálně se chystají další setkání, kde
se budou probírat již konkrétní návrhy řešení problémů v jednotlivých oblastech,
a to s odborníky na dané téma.
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SE LNEM V EVROPĚ
Každoroční heslo tradiční akce v polském městečku Chełmsko Śląskie
(Gmina Lubawka) opět dostálo svému významu. Dva víkendové dny
mohli návštěvníci na místním náměstí vidět takřka všechno, co má
se lnem i tu nejmenší spojitost. Tento
celovíkendový jarmark, který proběhl
ve dnech 23.–24. srpna, se dá považovat za první společný projekt dvou

álně pro přistěhovalé tkalce z Čech.
Řada domů dnes nese název Dvanáct
apoštolů, i když se jich do dnešní
doby zachovalo pouze jedenáct.
Sobota odstartovala historickým
průvodem, ve kterém se každý prezentoval v tradičních lněných šatech
a jiných převlecích, a jeho součástí
byla i prezentace jednotlivých spolků
nebo organizací. Na velkém podiu

sortimentem od šperků, přes látkové či pletené výrobky nebo broušené
sklo,“ shrnuje účast organizátorka
Lucie Žďárská. „Za nás jsme akci
vyhodnotili jako povedenou, byla
to zajímavá zkušenost a určitě se
nebudeme bránit další spolupráci.
Zároveň jsme rádi, že spokojení byli
i všichni naši prodejci,“ dodává.

AKTIVITY V LÉTĚ
A NA PODZIM

sousedních MAS – polské LGD Kwiat
lnu a české MAS Království – Jestřebí
hory, o.p.s.
Zástupkyně české MAS strávily
v rámci mezinárodní spolupráce
v polském městečku celý víkend
a aktivně se zapojily do uspořádání
lidové akce s názvem „Jarmark slezských tkalců“. Partnerství s místní
polskou MAS bylo zpečetěno v roce
2013, kdy došlo k podepsání Dohody
o vzájemné spolupráci.
Celá akce se uskutečnila na místním náměstí s barokními a klasicistními domy, jehož atmosféra podtrhla
duch celé akce. Významnou památkou jsou tu totiž dřevěné domky, které byly postaveny v 18. století speci-

probíhal v sobotu i v neděli bohatý
kulturní program, kde si přišly na své
všechny věkové kategorie. V neděli tu
mimo jiné vystoupily Dechová hudba
Krakonoška z Trutnova a folklórní
soubor Barunka z České Skalice.
Po oba dny si pak návštěvníci
mohli zakoupit řemeslné výrobky
od módních doplňků po různé rukodělné výrobky, jako například krejčovské či sklářské výrobky, bytové
doplňky, šperky, svíčky a plno dalšího. Na jarmarku nechyběly ani lokální a tradiční potraviny, kterými si
každý uspokojil své chuťové pohárky.
„Pod hlavičkou naší MAS tu vystavovalo a prodávalo své výrobky
celkem šest prodejců s bohatým

V rámci dalších aktivit se MAS prezentovala na 11. Královéhradeckých
dožínkách, které se konaly v polovině
září. Její zástupci se také účastnili
konference Venkov 2014, která proběhla v Konstantinových lázních v Plzeňském kraji. Byly tam prezentovány
nejnovější informace o vyjednávání
prostředků z EU a zároveň se konaly
exkurze po místním regionu. Během
léta a podzimu bylo uspořádáno také
několik školení, kde měla MAS své
zástupce, např. Dotační možnosti na
období 2014–2020 pro náš venkov
z PRV, Příležitosti pro města a obce
v období 2014–2020 nebo seminář
k sociálnímu začleňování.
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ŠKOLY ZAHÁJILY SPORTOVNÍ SEZÓNU STUDENTSKÝM
TROJBOJEM A ŽÁKOVSKÝM TURNAJEM
Teplé počasí jednoho z posledních
letních dnů přivítalo v havlovickém
Všesportovním areálu zástupce celkem osmi škol z území Místní akční
skupiny Království – Jestřebí hory,

městech a mají možnost se k nim
vyjádřit a probrat je s vrstevníky z jiných obcí. Celkem se jedná o šest
zapojených škol – ZŠ Úpice-Lány, ZŠ
Malé Svatoňovice, ZŠ Rtyně v Pod-

o.p.s. Ty se tu utkaly o prvenství
v Trojboji Studentského parlamentu
MAS KJH, o.p.s. a zároveň v Žákovském turnaji v malé kopané.
Akce se letos konala podruhé
a po velmi úspěšném prvním ročníku byla laťka nasazená opět vysoko.
„Organizačně jsme letos akci dostali
na povel my společně s Havlovickým
svazem malé kopané,“ vysvětluje
Petra Nývltová z Městského gymnázia a střední odborné školy Úpice.
„Připravovali jsme propozice, zajišťovali rozhodčí na jednotlivé sporty, sbíraly se soupisky jednotlivých
škol, prostě jsme vytvořili zázemí
pro všechny soutěže. S jednotlivými
věcmi mi pomáhal náš Studentský
parlament, který ve škole funguje,“
dodává.
Studentský parlament MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. funguje v regionu od roku 2012. Spojuje
zástupce z řad studentů základních
a středních škol v regionu, kteří společně debatují nad problémy ve svých

krkonoší, ZŠ Radvanice, ZŠ Pilníkov
a Městské gymnázium a střední odbornou školu Úpice. V rámci trojboje,
který je pomyslným zahájením práce
Parlamentu v dalším školním roce, se
školy utkaly v minigolfu, beach-přehazované a streetballu. Společně se
trojboje účastnilo ale škol sedm (při-
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dala se ještě ZŠ Bratří Čapků z Úpice) a turnaje v malé kopané pak ještě
o jednu více, kdy do klání nastoupila
i Speciální základní škola A. Bartoše.
„Co se týče účasti v malé kopané,
jedná se zase o vydařený turnaj, zahrálo si celkem osm škol a z nich nakonec první místo vybojovala Základní škola Úpice-Lány, a to po loňsku už
podruhé,“ shrnuje fotbalové výsledky
jeden z organizátorů, Jaroslav Kocián
z Havlovického svazu malé kopané,
o.s. Ten také zajistil takřka veškeré
ceny pro soutěžící, celkem v hodnotě
více než 20 000 korun.
Druhé místo ve fotbalovém turnaji obsadila ZŠ Rtyně v Podkrkonoší a třetí pak Městské gymnázium a střední odborná škola Úpice.
V rámci trojboje skončilo s nejlepším
výsledkem Městské gymnázium před
ZŠ Rtyně v Podkrkonoší na druhém
a ZŠ Pilníkov na třetím místě.

INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚZEMÍ
V červnu pořádala NS MAS v rámci projektu na Podporu vzniku Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) sérii dvoudenních školení pro zástupce MAS a dalších partnerů, kteří se zajímají o nastavení těchto strategií.
Školení byla pořádána po celé České republice (Luhačovice, Vodňany, Hlinsko
a Jizerka). Zástupci MAS KJH, o.p.s. se účastnili školení v krásném prostředí
Jizerky, a to společné se zástupci MAS z celého Královéhradeckého kraje.
Mezitím se stále pracuje i na samotné strategii v rámci území MAS. Hotová
úvodní a analytická část byla také 5. června představena valnému shromáždění MAS, kde byly obě části připomínkovány a poté i schváleny.
Tvorba strategie byla podpořena financemi z Operačního programu Technická pomoc, díky které bylo možné vytvořit první část dokumentu. Ten byl
na konci měsíce srpna zveřejněný na webu Ministerstva pro místní rozvoj –
to vytvořilo speciální prostor, kam své rozpracované strategie vložilo celkem
168 subjektů, a to pod hlavičku Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj. Tam
se pracovní verze strategií připomínkovaly a nyní se opět pracuje na jejich
dokončení.

OLYMPIÁDA PRO STARŠÍ
A DŘÍVE NAROZENÉ

PROJEKT
MUZEA VENKOVA

Přesně o devadesát sedm více žen než mužů se ve čtvrtek 4. září sešlo v havlovickém Všesportovním areálu, aby si společně zasoutěžili v netradičních olympijských disciplínách. A devadesát sedm let také letos bylo nejstarší soutěžící.
Šestý ročník akce se opět konal pod záštitou TJ Sokol Havlovice, o.s. a Místní
akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. a senioři se na něj sjeli celkem
ze dvanácti míst. Organizátoři pro ně připravili dvě trasy, kde bylo možné se
svézt autobusem do Havlovic a to samé platilo i pro cestu zpět. Zároveň bylo
v areálu připravené zázemí, senioři mohli posedět pod velkým stanem, dát
si drobné občerstvení a shlédnout kulturní program, který pro ně tentokrát
připravily ženy z havlovického Sokola. V roce 2014 byla Olympiáda určená pro
seniory s rokem narození 1949 a nižším a letošní účast opět svědčí o tom,
že akce je povedená a lidé se do Havlovic rádi vracejí, a to všechny soutěžní
kategorie.
„Společně se Sokolem a MASkou se na organizaci ale podílejí i další
subjekty, třeba hasiči Havlovice, kteří nám zapůjčili a postavili stan i lavice
nebo obec Havlovice, která se podílí na organizaci a drobných cenách pro
účastníky,“ představuje celý organizační tým Jan Balcar z Místní akční skupiny. „Velkou pomoc pro nás ale znamenají především dobrovolníci a studenti
z úpického Městského gymnázia a Střední odborné školy. Letos přišlo v rámci

V roce 2013 jsme se
jako spolek Chalupění Batňovice stali partnerem projektu česko-polské spolupráce prostřednictvím
Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013 ze zdrojů
Evropského fondu pro regionální roz-

své praxe pomoct víc než deset studentů a bez jejich zapojení u jednotlivých
disciplín bychom těžko všechny soutěžící bez problémů zvládli,“ dodává.
Ačkoliv je Olympiáda připravena hlavně pro soutěžící z území MAS. „Letos
se nám opět sešlo velké množství soutěžících, celkem 173, což je úctyhodný
počet,“ chválí si účast hlavní organizátor Miloslav Tohola. „Tentokrát přijeli
i třeba ze Starých Buků, což bylo oficiálně poprvé nebo zástupci Pečovatelské
služby města Rtyně v Podkrkonoší.“
Jako každý rok ale nebylo pro účastníky prioritou zvítězit v některé kategorii, ale především se zase po roce setkat a popovídat si s vrstevníky. Heslo světových Olympijských her – „Rychleji, výše, silněji!“ – tady neplatí, v Havlovicích
totiž nejde o to vyhrát, ale zúčastnit se. A jde také o setkávání a o příjemně
strávený čas se stejně starými lidmi.

voj. Projekt s názvem Muzea venkova
je zaměřen na rozvoj cestovního ruchu a zachování kulturního dědictví
v příhraničí.
Spolek Chalupění v projektu spolupracuje s Muzeem lidové kultury Sudetského mezihoří v Kudowě Zdroji
na vytváření stálých česko-polských
expozic v nově vznikajícím Zemědělském muzeu v Radči a ve Skanzenu
Pstružná v Kudowě Zdroji. Pro vytvoření této nové infrastruktury turistického ruchu je nutné na české straně
provést rekonstrukci objektu bývalého kravína a na polské straně rekonstrukci historické stodoly.
V obci Radeč jsou organizovány
již po dobu deseti let sbírky zemědělské a jiné venkovské techniky a lidových řemesel v objektech bývalých
kravínů, které do svého vlastnictví již
z velké části odkoupil spolek Chalupění. V současné době probíhají
v těchto prostorech stavební úpravy
a muzeum bude slavnostně otevřeno
v červnu 2015.
pokračování na str. 7

5

MASAJOVÉ ZATANČILI VE VLČICÍCH
V letošním roce se v soutěžních dílech dětí ze Společenství obcí Podkrkonoší objevili nejen Masajové,
ale i zakladatel českého safari Josef
Vágner, smyšlená cestovní kancelář
nebo další díl televizního cyklu Toulavá kamera. V sále Obecního úřadu
ve Vlčicích se totiž ve čtvrtek 19.
června konaly prezentace a následné
vyhlášení výtvarných děl soutěže dětí
s názvem O sošku podkrkonošské
Sněženky.
Akci již poněkolikáté vyhlásilo Společenství obcí Podkrkonoší pod záštitou Místní akční skupiny Království
– Jestřebí hory, o.p.s. „Celkem bylo
letos do soutěže přihlášeno šest
základních škol a mně osobně udělala nejvíc radost hojná účast, která
byla asi o 70 žáčků vyšší, než tomu
bylo v předešlém ročníku,“ shrnuje
zájem o soutěž jedna z pořadatelek,
Eva Havrdová, starostka hostitelské
obce Vlčice.
Úkolem dětí Společenství obcí Podkrkonoší bylo ztvárnit prostřednictvím scének, kreseb, kulis a jiných
vytvořených pomůcek svou představu na téma „Vítejte u Vás“.
Výtvarnou soutěž pojaly děti zodpovědně a pečlivě se na své výkony
připravily. Před samotnou prezentací se doprovodného programu ujali
zástupci Základní školy J. A. Komenského z Vlčic, kteří provedli děti
místními zákoutími. Úderem desáté
hodiny ranní pak začala samotnou
prezentaci společných děl ZŠ Chotěvice se zajímavým představením
o pilníkovském vršku. Druhé na řadu
přišly děti z Hajnice, které nápaditě
prostřednictvím leporela představily obce, ze kterých dojíždějí právě
do hajnické školy.
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Další skupinka ze Základní školy
Kocbeře zahrála pomocí vlastnoručně nakreslených tabulí příběh
o nedalekém Kuksu. ZŠ Vítězná poté
prezentovala Královédvorsko pomocí cestovní kanceláře, která lákala
návštěvníky na atraktivní místa regionu. Předposlední vystoupení žáků
z Dolní Olešnice se neslo v duchu
Afriky a masajského kmene, který

ujal i předseda Společenství obcí
Podkrkonoší a starosta obce Vítězná, Petr Hrubý. „Hodně mě potěšily
nápady jednotlivých škol, jako například toulavá kamera, která zmapovala historické unikáty,“ pochvaluje si
dětské nápady. „A taky mě celkem
překvapilo, že děti nezapomněly
na Josefa Vágnera, který byl zakladatelem a dlouholetým ředitelem

dorazil do Ždírnice, rodiště Josefa
Vágnera (část obce Horní Olešnice)
spolu s českomasajským průvodcem.
Na závěr předvedly propracovanou
scénku děti z Pilníkova, které s toulavou kamerou zavítaly do okolních
obcí Společenství.
Po vystoupeních přišla na řadu práce
poroty a náročné rozhodování o vítězi. Přestávku v programu vyplnilo
jedinečné pěvecké vystoupení dětí
ze ZŠ Vítězná a také originální roztleskávačky z Chotěvic, které všem
rozproudily krev v žilách. Po krátké
diskuzi měla porota jasno, i když
rozhodování nebylo vůbec jednoduché. Všechny zúčastněné školy byly
odměněny diplomem a malou pozorností, avšak vítěz může být jen jeden
– s největším počtem bodů obsadily
první místo děti z Pilníkova.
Předání cen vítězům se mimo jiné

dvorské ZOO a je jedním ze slavných
a významných rodáků z našeho koutu
regionu.“

Kolem cyklostezky
v Chotěvicích vyrostla
stromová alej
V říjnu 2014 bylo kolem cyklostezky
a cesty na Karlově v Chotěvicích zasazeno 150 stromů. Naleznete zde javory,
lípy, habry, ale také jediný kaštan, který
zasadil Petr Michalič na stejné místo,
kde původně kaštan stával. K procházce
láká také v pozadí na horizontu v obci
Vítězná vyrostlá větrná elektrárna, protože její výšku 170 m i s lopatkami nelze
přehlédnout.

ZA VENKOVSKÝMI INSPIRACEMI
DO TRHOVIŠTĚ NA VÝCHODNÍ SLOVENSKO
Obec Libňatov a Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. uspořádaly
veřejný výlet do partnerské obce Trhoviště ve dnech 25.–28. října 2014. Trhoviště
patří do našeho partnerského mikroregionu Poondavie nedaleko Zemplínské šíravy a vřele nás přivítal starosta
Robert Koba, se kterým se přátelíme
již od roku 2007.
Obec Trhoviště má cca 2 000 obyvatel a z toho polovina je romského
původu. V Trhovišti jsme pochopili, že
každý Rom, který v této obci bydlí, se do své tíživé situace nedostal náhodou, ale
díky svému původu. Přišli jsme na to, že pokud by se kdokoliv narodil ve špatných
podmínkách, jako se dnes rodí Romové, vyrostli by z nás stejně „nepřizpůsobiví“
občané jak dnes často nazýváme Romy.
V Trhovišti mají pro komunikaci s Romy stanoveného jednoho romského obyvatele, který pracuje jako jakýsi romský dozor a všichni z něho mají respekt. Pokud
se mu něco nelíbí, okamžitě daný problém vyřeší, domluví, poučí a funguje to
výborně. Během naší vycházky po obci jsme potkali cca stovku Romů, kteří uklízeli obec. Zkoušeli jsme, jak reagují na pozdrav, navštívili jsme romskou osadu
za obcí a všichni její obyvatelé vypadali velice přátelsky a až na neutěšené životní
podmínky i spokojeně.
Kdo chce respektovat místní vyhlášky, neodhazuje odpadky, chová se slušně a zodpovědně k veřejnému majetku i svým spoluobčanům, může spokojeně
žít v obci a je všemi přijat jako spoluobčan. Kdo se ale chová špatně, jedná
na hranici zákona nebo ho snad i porušuje, musí žít ve špinavé osadě za obcí
a je na něho z její strany vynakládána značná represe, je obtěžován úřady a jeho
životní komfort je potlačen na minimum.
Z toho bychom se měli my v Úpici také poučit a hlavně by se z toho měli
poučit i naši noví spoluobčané, kteří poslední roky moc dobra v našem městě
nepáchají!
Mimo návštěvy Trhoviště (zemědělského družstva, všech třech kostelů, romské osady a obecního úřadu) jsme také navštívili Tokajskou vinici ve Velké Trni
a jedno dopoledne jsme strávili i v Maďarsku hned za hranicemi, kde jsme navštívili místní trhy a ochutnali něco z maďarské produkce potravin. Cestou zpět
jsme navštívili Salaš Krajinka v Rožumberoku, která je nádhernou ukázkou, jak
může fungovat cestovní ruch v ekologickém zemědělství a nakoupili si výborné
ovčí sýry z místní produkce.
Tento výlet nebyl žádnou legrací, trval 4 dny, cesta tam trvala 13 hodin, zpět
také 13 hodin, spali jsme v tělocvičně Základní školy v Trhovišti a každý přispěl
na autobus 1 500 Kč z vlastní kapsy.
I tak jsme si to všichni (15 výletníků) velice užili a zase se tam někdy rádi
vrátíme.
Jaroslav Jörka ml.
člen programového výboru MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

dokončení ze str. 5

Na polské straně se projekt týká
rekonstrukce historické stodoly
v Muzeu lidové kultury ve Skanzenu
Pstružná, ve které byl zřízen výstavní sál pro potřebu polsko-českých
výstav prezentujících exponáty obou
muzeí.
Více o projektu i spolku
na www.chalupeni.cz.
EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PŘEKRAČUJEME HRANICE / PRZEKRACAMY GRANICE

Projekt Sdružení místních samospráv pro
efektivní chod úřadů
Místní akční skupina Království
– Jestřebí hory, o.p.s. se od září
tohoto roku zapojila do projektu,
jehož nositelem je Sdružení místních samospráv ČR. Projekt s názvem „MAS jako nástroj spolupráce
obcí pro efektivní chod úřadů“, reg.
č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043, je
zaměřený na podporu spolupráce
obcí na platformě Místních akčních
skupin. Jeho cílem je zvýšení kvality
a efektivity výkonu veřejné správy,
a to především v následujících oblastech – regionální školství, doprava
a veřejná dopravní obslužnost, protipovodňová opatření a krizové řízení,
odpadové hospodářství a agenda
zaměstnanosti. V průběhu projektu
bude vytvořena metodika meziobecní spolupráce na platformě MAS
a tzv. Zásobník dobré praxe. Dále
budou uspořádány workshopy pro
starosty, kde budou proškoleni o metodě LEADER a o možnostech spolupráce obcí, proběhnou také dva „kulaté stoly“ ke sdílení příkladů dobré
praxe a hledání dalších možností
spolupráce či závěrečná konference.
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MIKROPROJEKT PŘESHRANIČNÍ
SPOLUPRÁCE
Obec Chvaleč se v roce 2012 stala členem sdružení Euroregionu Pomezí
Čech, Moravy a Kladska – Euroregionu Glacensis. Přes tento subjekt je možné realizovat zajímavé projekty přeshraniční spolupráce s polskými partnery,
posilovat rozvoj příhraničního území a je zde také možnost získat dotační fi-

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 o.p.s. a manažer MAS
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
Manažerka svazků SOP a
SOJH a administrátorka o.p.s.
Bc. Lucie Žďárská
Tel. +420 499 397 232
kjh@kjh.cz

nanční prostředky na tyto projekty. Polským partnerem obce Chvaleč se stala
Gmina Lubawka, zastoupená Burmistrzem Tomaszem Kulonem. Obec Chvaleč
v roce 2013 podala přes Euroregion Glacensis žádost o dotaci do Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika
2007–2013 č. CZ.3.22/3.3.02/13.03738 s názvem: „Regenerace prostředí
u turistického hraničního přechodu Petříkovice/Okrzeszyn“, která byla nakonec schválena a doporučena k realizaci. Celkové maximální způsobilé náklady
projektu činily 21 110 EUR, z čehož 85 % tvořila získaná dotace ve výši 17 943
EUR (projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis). Zbylých 15 % hradí obec Chvaleč ze svého rozpočtu.
V rámci tohoto projektu došlo v letošním březnu a dubnu v Petříkovicích
u Trutnova u dosud zanedbaného turistického a cyklistického hraničního přechodu do Polska ke kompletní opravě a očištění pobořené opěrné zdi v rozsahu 200 metrů, odkácení osmi stromů z dožilé poškozené javorové aleje,
výsadbě 20 kusů nové aleje z odrostků javoru klenu, včetně stabilizačních
prvků u jednotlivých stromků. Téměř u hraniční závory byl vystavěn nový dřevěný odpočinkový altán pro turisty a cyklisty, který vybízí k odpočinku nebo
ochrání před nepřízní počasí u vedle procházející cyklotrasy a naučné stezky.
Obec Chvaleč tak získala díky výše popsanému sdružení opět krásné místo
u česko-polských hranic, které je v letošní probíhající cyklistické sezóně již
značně využíváno.

Manažerka MAS pro tvorbu
SCLLD a komunikace s médii
Kateřina Valdová
Tel. +420 499 397 232
valdova@kjh.cz
Manažerka MAS
pro tvorbu SCLLD
Bc. Radka Jansová, jansova@kjh.cz
Webmaster www.kjh.cz,
komunikace s médii
Mgr. Petr Záliš
zalis@kjh.cz

Uzávěrka příštího čísla
Společníka je 30. března 2015.
Zpravodaj je distribuován zdarma v počtu
10.350 výtisků do poštovních schránek všech
domácností v území MAS Království – Jestřebí
hory, o.p.s.
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