
Budujeme region se společnou budoucností

SpolečníkSpolečník
Váš průvodce na cestě

po Místní akční skupině (MAS) Království - Jestřebí hory

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.
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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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Místní akční skupiny (dále též 
MAS) jsou společenství ob-

čanů, neziskových organizací, sou-
kromé podnikatelské sféry a ve-
řejné správy (obcí, svazků obcí 
a institucí veřejné moci), které 
spolupracují na rozvoji venkova, 
zemědělství a při získávání finanč-
ní podpory z EU a z národních pro-
gramů pro svůj region metodou 
LEADER.

Místní akční skupina Králov-
ství – Jestřebí hory vznikla v roce 
2006 a to na základě procesu, 
který v Královéhradeckém kraji 
fungoval už od roku 2003; vytvo-
řilo se zde postupně 13 územních 
celků – regionů – a ty se nazýva-
jí Místní akční skupiny. Akční sku-
pina Království – Jestřebí hory pů-
sobí na velké části okresu Trutnov, 
nachází se na území dvou mikro-
regionů: Společenství obcí Pod-
krkonoší a Svazku obcí Jestřebí 
hory. Nejzápadnější obcí je Horní 
Olešnice, nejvýchodnější pak Jív-
ka. V severo - jižním směru sahá 
od Vlčic a Chvalče až po Kohoutov 
a zabírá území těchto obcí: Batňo-
vice, Čermná, Dolní Olešnice, Haj-
nice, Havlovice, Horní Olešnice, 
Chotěvice, Chvaleč, Jívka, Kocbe-
ře, Kohoutov, Libňatov, Malé Sva-
toňovice, Maršov u Úpice, Pilníkov, 
Radvanice, Rtyně v Podkrkonoší, 
Staré Buky, Suchovršice, Úpice, 
Velké Svatoňovice, Vítězná, Vlčice 
a Vlčkovice v Podkrkonoší. Region 
také sousedí s Polskem.

MAS je dobrovolným neformál-
ním sdružením právnických a fy-
zických osob, a protože nemá 
právní subjektivitu, nemůže být 
příjemcem dotací. Jejich příjem-
cem je Království – Jestřebí hory, 
o.p.s.

MAS Království - Jestřebí hory 
byla se svým Strategickým plá-
nem LEADER „Budujeme region se 
společnou budoucností“ vybrána 
v prvním kole příjmu Žádostí o do-
taci, a tak společně s dalšími MAS 
v České republice dostala „zele-
nou“ k realizaci rozvojového plá-

CO JE MAS

Slovo o LEADERu
Zkratka LEADER pochází z francouzského 
„Liaison Entre Actions Développement 
de ĺ Économie Rurale“ neboli „Propojení aktivit 
rozvíjejících venkovskou ekonomiku“, což plně vyjadřuje zamě-
ření LEADERu. Ten je založen na partnerství místních subjektů 
a na jejich jednotné rozvojové strategii (v případě MAS Králov-
ství – Jestřebí hory se jedná o strategii s názvem „Budujeme re-
gion se společnou budoucností“).

Metoda LEADER se opírá o přístup „zdola nahoru“ (bottom – 
up). To znamená, že nejvyšší hodnotu má to, co lidé, kteří v re-
gionu žijí, společně určí jako prioritu a pak také realizují; jsou to 
lidé z různých pozic, různého věku a postavení, ale spojuje je zá-
jem o dlouhodobé rozvíjení místa, kde žijí, a tak vědí, kam nej-
lépe by se měl směřovat jeho rozvoj. Principem je tedy jednak 
propojení kapacit daného území, společné rozhodování, podpo-
ra místního partnerství, spolupráce v regionu a mezi regiony, 
posílení ekonomického prostředí venkova, ale i zlepšení kva-
lity života v těchto oblastech nebo rozvíjení místní produkce, 
přírodních a kulturních zdrojů a posílení venkovské komunity.

Všeho tohoto se díky členství v místních akčních skupinách 
mohou účastnit a peníze díky metodě LEADER čerpat jak sa-
mosprávy, tak podnikatelé a neziskové organizace (více infor-
mací o metodě LEADER naleznete na internetových stránkách 
www.leaderplus.cz).

ČLENOVÉ MAS
Členství v MAS Království – 
Jestřebí hory vzniká uzavře-
ním smluvního vztahu s Krá-
lovství – Jestřebí hory, o.p.s. 
a to může uzavřít fyzická 
i právnická osoba, která žije 
nebo sídlí v území MAS Krá-
lovství – Jestřebí hory.

Členy se tedy mohou stát 
jak fyzické tak právnické oso-
by i obce, podnikatelé a spol-
ky. K listopadu roku 2010 
má s MAS podepsanou aktu-
ální smlouvu 42 členů z řad 
soukromých podnikatelů, ne-
ziskového sektoru, příspěv-
kových organizací i veřejné 
správy.

nu s využitím finančních prostřed-
ků Programu LEADER 2008-2013.

Pro získání financí do programu 
LEADER bylo nutné vynaložit mno-
ho úsilí. Kvalita žádosti se projevi-
la v celkovém výsledku – z celko-
vých 90 žádostí se MAS Království 
– Jestřebí hory dostala do 32 vy-
braných a finanční alokace přes 
9,5 milionů korun ročně je největší 
v rámci Královéhradeckého kraje. 
Bylo ale nutné získat prostředky 
na předfinancování první etapy ad-
ministrativní činnosti a ty po doho-
dě poskytly zakládají svazky obcí.

MAS poskytnuté finanční pro-
středky nespotřebovává sama, 
ale je jejich zprostředkovatelem 
pro žadatele z regionu. Strategic-
ký plán LEADER je totiž naplňován 
prostřednictvím realizace přede-
vším menších investičních projek-
tů, jejichž realizátory jsou nejen 
obce a jejich svazky, ale také ze-
mědělci, podnikatelé, nezisko-
vé organizace včetně církví, které 
na území MAS působí.
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VÝZVY PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V PROGRAMU LEADER
V roce 2010 se vyhlásily celkem dvě výzvy k podávání žádostí o dotace z programu LEADER. Ve fázi 
realizace jsou projekty z první výzvy vyhlášené v srpnu roku 2009. V této výzvě se jednalo celkem 
o 12 projektů, které prošly nejdříve hodnotitelskou komisí MAS a poté všemi kontrolami na SZIF 
a mohly být finančně podpořeny. Jsou jimi tyto projekty:

Žadatel Projekt Dotace (Kč) Celkové výdaje (Kč)

Chalupění, o.s.
Regionální zemědělské muzeum Radeč - rekonstrukce objektu II. 
etapa - rozšíření výstavního prostoru

465 300 517 000

Jaroslav Prouza
Modernizace sportovního zařízení JS Na Popluží a zřízení půjčovny 
sportovních potřeb

125 731 249 368

Obec Chotěvice Dětské hřiště MŠ Chotěvice 446 126 589 878

Obec Libňatov Rekonstrukce a modernizace budovy MŠ 831 932 1 100 000

Obec Kohoutov Oprava místní komunikace Trafo - Valášek 327 960 433 636

Obec Malé Svatoňovice
Zóna pro relaxaci, hry dětí a odpočinek dospělých v Malých 
Svatoňovicích

378 000 499 800

Obec Radvanice Úprava veřejného prostranství hřbitova v Radvanicích 677 646 903 530

Obec Suchovršice Rekonstrukce cyklotrasy a odstavné plochy v obci Suchovršice 749 435 990 920

Město Rtyně v Podkrkonoší Obnova hřbitovní zdi ve Rtyni v Podkrkonoší 360 000 476 000

Obec Batňovice
Rekonstrukce zdroje, vodojemu, přívodného a zásobního řadu 
Batňovice

1 103 185 1 511 502

Města Úpice Vybudování komunikace v ulici Lesní - Úpice 1 760 031 5 126 907

Obec Velké Svatoňovice Úprava stávající komunikace „Končinská“ 1 688 526 2 285 455

SUMA všech žádostí 8 913 872 14 683 996

II. výzva byla vyhlášena v květnu 2010, bylo vybráno deset projektů, ale po administrativní kontrole 
na regionálním pracovišti SZIF v Hradci Králové došlo k vyřazení jednoho z nich (více informací 
na www.kjh.cz) a tak se do vybraných projektů díky této změně dostaly dva náhradní – Chalupění, 
o.s. a obec Suchovršice. Aktualizovaný seznam projektů ve druhé výzvě:

Žadatel Projekt Dotace (Kč) Celk. rozpočet (Kč)
Obec Vítězná Veřejné osvětlení v obci Vítězná 345 533 456 711

Náboženská obec Církve 
čes. husitské v Úpici 

Stavební úpravy suterénu  Husova sboru v Úpici 637 058 707 843

Václav Klecar Rekonstrukce stodoly na výrobnu úlů 294 000 588 000

Město Úpice Rekonstrukce zázemí tělocvičny ZŠ Bří Čapků Úpice 1 488 483 1 984 645

Město Pilníkov Umělý povrch veřejně přístupného školního hřiště v Pilníkově 1 800 000 2 800 286

TJ Sokol Batňovice, o.s. TJ Sokol  Batňovice - rekonstrukce antukových kurtů 450 000 500 000

Pegale, o.s. Dětské hřiště v kombinaci s cvičebními prvky pro dospělé a seniory 330 591 367 324

Obec Libňatov Výměna oken a zateplení stropů budovy kulturního domu 239 538 444 000

TJ Sokol Havlovice, o.s. 1. etapa oprav tělocvičny (oprava přízemí) 441 000 588 000

Chalupění, o.s. 
„Regionální zemědělské muzeum Radeč - rekonstrukce objektu          
III. etapa - rekonstrukce střechy“

459 000 510 000

Obec Suchovršice
Výstavba veřejného osvětlení a úprava veřejných prostranství v obci  
Suchovršice

594 144 792 192

SUMA všech žádostí 7 079 347 9 739 001
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Na podzim pak byla vyhlášena III. doplňková výzva a v ní byly dva projekty vybrány a další dva ur-
čeny jako náhradníci. Ty vybrané teď procházejí administrativní kontrolou na regionální pracovišti 
SZIF v Hradci Králové.

Žadatel Projekt Dotace (Kč) Celk rozpočet (Kč)
Obec Suchovršice - vybraný Provozní prostranství v obci Suchovršice 600 820,00 801 094

Město Úpice - vybraný
Rekonstrukce kanalizace v ul. Prokopa Velikého
a Dr. A. Hejny v Úpici

400 500,00 4 768 259

Obec Horní Olešnice - náhradník 1 Rekonstrukce povrchu místní komunikace 490 500,00 654 000

Obec Libňatov - náhradník 2 Oprava povrchu místní komunikace 189 000,00 252 000

SUMA všech žádostí 1 680 820 5 674 259

ZA VENKOVSKÝMI PROJEKTY
DO MIKROREGIONU POONDAVIE

Škola obnovy venkova Královéhradeckého kraje a MAS Králov-
ství – Jestřebí hory pořádaly v rámci projektu podpořeného 

z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje ve dnech 
28. - 31. října společný poznávací seminář „Za venkovskými pro-
jekty do mikroregionu Poondavie“, určený zejména pro starosty 
obcí, členy zastupitelstva a mikroregionů i pracovníky samospráv-
ných úřadů.

21 zástupců našeho kraje vyjeli ve čtvrtek 28. října na čtyřden-
ní seminář do partnerského mikroregionu Poondavie a první slo-
venskou zastávkou byla Salaš Krajinka, areál zaměřený na pod-
poření venkovské turistiky - na propojení aktivit jako je např. chov 
domácích zvířat a prodej mléčných výrobků (produktů Salaše) 
a restaurace. Večer účastníci dorazili do slovenských Budkoviec, 
kde pro ně bylo připraveno ubytování a zázemí na celý pobyt a do-
stalo se jim přivítání od zástupců slovenských starostů tohoto re-
gionu v čele s Róbertem Kobou, starostou Trhoviště.

Další dva dny čekaly na zúčastněné návštěvy okolních obcí - 
první den přišla na řadu obec Falkušovce, poté nedaleké Morava-
ny a třetí zastávkou bylo jediné město toho dne – Michalovce. Dru-
hý den byl ve znamení návštěvy Bánoviec nad Ondavou, Trhoviště, 
Markoviec a vzdálenější Malé Trni v Tokajské oblasti.

V neděli ráno čekalo účastníky už jen oficiální rozloučení se zá-
stupci mikroregionu a více než 12 hodinová cesta zpět do Čech.

Seminář s názvem „Za venkovskými projekty do mikroregionu 
Poondavie“ pořádala Škola obnovy venkova Královéhradeckého 
kraje a MAS Království – Jestřebí hory v rámci projektu podpoře-
ného z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje a byl 
zaměřený na představení regionálních projektů a na vzájemnou 
výměnu zkušeností. Obě strany se určitě vzájemně inspirovaly ne-
jen prohlídkou místních obcí, škol, školek, kostelů a sportovišť, 
ale už i viděly výsledky dřívější regionální spolupráce. Vzájemné 
takovéto získávání nových zkušeností a kontaktů je tím nejdůleži-
tějším krokem k úspěšné budoucí spolupráci.

Více informací o poznávacím semináři naleznete na webových 
stránkách www.kjh.cz.

IV. VÝZVA
V pondělí 3. 1. 2011 bude vy-
hlášena čtvrtá výzva k před-
kládání projektů v rámci 
programu LEADER. Tato vý-
zva bude obsahovat fichi 
č. 1 - Infrastruktura a fichi 
č. 2 - Občanská vybavenost 
a kulturní dědictví venkova. 
Především obce tak budou 
mít příležitost získat pení-
ze na obnovu či vybudování 
komunikací, parkovišť nebo 
třeba parků, spolky mohou 
rekonstruovat svá zázemí 
nebo je možné i vybudovat 
dětské či seniorské hřiště. 

Vše, co žadatelé potřebují, 
bude během prosince zveřej-
něno na našem webu www.
kjh.cz v rubrice LEADER (bu-
dou tam obsaženy podrob-
nější informace o výzvě, 
harmonogramu této výzvy, 
žádosti apod.).

Pokud se chcete této vý-
zvy účastnit s novým pro-
jektovým záměrem, pošle-
te nám e-mailem do 14. 1. 
2011 vyplněný registrač-
ní formulář vašeho projek-
tu, který naleznete i v zálož-
ce IV. výzvy. Prokonzultované 
žádosti se budou na zákla-
dě telefonické domluvy ode-
vzdávat v naší kanceláři 25. 
až 28. 1. 2011 do 14 hodin.
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ZAPOJENÍ MAS
DO CELOSTÁTNÍCH
A KRAJSKÝCH SÍTÍ
MAS Království – Jestřebí hory 
se aktivně zapojuje i do spolu-
práce jak se sousedními MAS 
tak s krajskou a republikovou 
sítí místních akčních skupin.

Na úrovni celostátní je naše 
MAS členem Národní sítě MAS 
(NS MAS ČR), která funguje 
jako prostředník mezi Minis-
terstvem zemědělství a Evrop-
skou unií. V Královéhradeckém 
kraji je MAS členem Krajské-
ho sdružení Národní sítě MAS, 
o.s. Královéhradeckého kraje, 
která spolupracuje s Krajským 
úřadem.

Zároveň má MAS Králov-
ství – Jestřebí hory zástupce 
ve Spolku pro obnovu venko-
va ČR a i v Krajské organiza-
ci Spolku pro obnovu venkova. 
Členství ve všech těchto orga-
nizacích má za cíl především 
rozvíjet vzájemnou spolupráci 
a předávání zkušeností a pod-
porovat činnost místních akč-
ních skupin; organizace záro-
veň fungují i jako prostředník 
pro spolupráci s dalšími insti-
tucemi, jejichž činnost se dotý-
ká rozvoje venkova.

SVAZEK OBCÍ
JESTŘEBÍ HORY
Venkovský region Jestřebí hory se rozkládá na území dvanácti 
měst a obcí, které se rozprostírají na úbočí Jestřebích hor. Jsou 
jimi Batňovice, Havlovice, Chvaleč, Jívka, Libňatov, Malé Svato-
ňovice, Maršov u Úpice, Radvanice, Suchovršice, Velké Svato-
ňovice, Rtyně v Podkrkonoší a Úpice. Ty se v roce 1999 spojily 
v dobrovolný Svazek obcí Jestřebí hory (dále SOJH). Na rozloze 
139,66 km2 (23 katastrů, což je 12 % území okresu Trutnov) 
žije necelých 16 000 obyvatel. Jestřebí hory se vyznačují nád-
hernou přírodou, znamenitou historickou architekturou a báječ-
nými lidmi. Nejvyšším bodem a hlavní dominantou je Žaltman. 
Vzhledem ke členitému terénu, strategické poloze a nádherné 
přírodě se ukazuje turistika jako jedinečná šance pro region.

SPOLEČENSTVÍ
OBCÍ PODKRKONOŠÍ
Společenství obcí Podkrkonoší (dále 
SOP) vzniklo v roce 2001 s cílem vy-
užít bohatství a potenciál kraje pro 
uchování venkovského charakteru 
osídlení, nalezení identity a podněcování sounáležitosti míst-
ních obyvatel s regionem a zvyšování jejich zaměstnanosti v do-
movských obcích. Venkovský mikroregion SOP dnes spojuje 12 
obcí východního Podkrkonoší: Čermná, Dolní Olešnice, Hajnice, 
Horní Olešnice, Chotěvice, Kocbeře, Kohoutov, Pilníkov, Sta-
ré Buky, Vítězná, Vlčice a Vlčkovice v Podkrkonoší. Na území 
svazku obcí (199 km2) žije okolo 7,5 tisíce obyvatel a též počet 
těch sezónních není malý. Společenství je svazek otevřený pro 
spolupráci i pro vstup dalších obcí řešících podobné problémy. 

PARTNERSKÁ
SPOLUPRÁCE S JINÝMI MAS

V České republice Místní akční sku-
pina Království – Jestřebí  hory úzce 
spolupracuje od roku 2007 se dvěmi 
sousedními akčními skupinami a to 
MAS Mezi Úpou a Metují (www.meziupouametuji.cz) a MAS Broumov-
sko+ (www.mas.broumovsko.cz). 

Hlavním účelem této spolupráce je opět výměna zkušeností mezi 
jednotlivými MAS, hledání inspirace, vzájemné zdokonalování a obo-
hacování o nové náměty a postupy při administraci a získávání no-
vých kontaktů. 

V regionu EU spolupracuje od roku 2007 naše MAS se slovenským 
mikroregionem Poondavie (www.poondavie.szm.com/) a po posled-
ní návštěvě se rýsují obrysy budoucí spolupráce se slovenskou MAS 
Tokaj – Rovina (www.tokaj-rovina.sk/).

ouametuji cz) a MAS Broumov-
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ORGANIZAČNÍ VZTAH KRÁLOVSTVÍ – JESTŘEBÍ HORY - O.P.S. A MAS

Zakladatelé o.p.s.
Svazek obcí Jestřebí hory a Společenství obcí 
Podkrkonoší
-  organizace pro rozvoj regionu
-  dokumenty o vzniku - zakladatelská 
  smlouva a statut

Místní akční skupina Království - Jestřebí hory
-  si vytvořila vlastní  regionální rozvojovou 

strategii a na její realizaci získala finanční 
prostředky z programu LEADER.

-  MAS je dobrovolným sdružením právnických 
a fyzických osob, které nemá právní subjek-
tivitu, a  proto nemůže být příjemcem dotace 

-  MAS je navenek reprezentována orgány OPS Království – Jestřebí hory - obecně
prospěšná společnost
-  chod se řídí zákonem č . 248/1995 Sb. 

ze dne 28. září 1995 o obecně prospěšných 
společnostech a o změně a doplnění někte-
rých zákonů

Správní rada
pravomoce a pravidla jmenování definují zákon 
o o.p.s, zakladatelská smlouva, statut a part-
nerská smlouva s členy MAS.
Členové správní rady v roce 2010
Bc. Pavel Melichar (předseda), Ing. Ladislav 
Grega, Ing. Ladislav Ott, Mgr. Sofia Hladíková, 
Lenka Hozová, Petra Jiřičková

Programový výbor
je volen valným shromážděním. MAS zastu-
puje předseda správní rady OPS, který je 
předsedou programového výboru MAS.
Členové programového výboru 2010
Bc. Pavel Melichar (předseda), Ing. Ladislav 
Grega, Ing. Ladislav Ott, Mgr. Sofia Hladíko-
vá, Lenka Hozová, Petra Jiřičková

Dozorčí rada
pravomoce a pravidla jmenování definují 
zákon o o.p.s, zakladatelská smlouva, sta-
tut a partnerská smlouva s členy MAS.
Členové dozorčí rady v roce 2010
Ing. Jiří Hanuš (předseda),
František Hubáček, Eva Rezková

Kontrolní výbor
je volen valným shromážděním. Před-
seda dozorčí rady OPS   je předsedou 
kontrolního výboru MAS.
Členové kontrolního výboru 2010
Ing. Jiří Hanuš (předseda),
František Hubáček, Eva Rezková

Ředitel
řídí činnost, pokud tato činnost není záko-
nem, zakládací listinou nebo statutem vy-
hrazena do působnosti správní rady, admi-
nistrativa programu LEADER EU

Valné shromáždění
tvoří všichni členové MAS, kteří mají v daný 
okamžik uzavřenou Smlouvu. Člen jedním 
hlasem rozhoduje o záležitostech uvede-
ných v partnerské smlouvě.

Zakladatelská smlouva
„Na uvolněná místa ve správní radě jsou roz-
hodnutím správní rady na nejbližším zasedání 
kooptováni noví členové správní rady. V tomto 
ohledu je správní rada zavázána smluvními 
vztahy s členy MAS a kooptuje pak nové členy 
na návrh MAS dle platné smlouvy. Na uvolněná 
místa jsou noví členové správní rady přijati 
rozhodnutím stávající správní rady na návrh 
shromáždění většiny členů MAS.“

Členství partnera v MAS
-  vzniká podpisem partnerské smlouvy s OPS. 

Členství zaniká jejím vypovězením či odstou-
pením na základě uvedených podmínek.

Místní akční skupina
-  je definována dle pravidel metody LEADER 
  Ministerstvem zemědělství 

Orgány o.p.s. Orgány MAS



ZAJÍMAVOSTI

V období 2009 - 2010 se pro území obou svazků, na kterém místní 
akční skupina působí, podařilo vydat propagační materiály. Jed-

ná se o soubor pěti tématických skládaček vložených v praktických 
deskách, který obsahuje ty nejnovější turistické informace. Pro Sva-
zek obcí Jestřebí – hory nesou skládačky název „Jestřebí hory jako 
na dlani“, pro Společenství obcí Podkrkonoší pak „Podkrkonoším 
společně s mapou v ruce“. Při jeho tvorbě byli osloveni starostové 
všech obcí, provozovatelé turistických služeb a organizace, které 
mají co do činění s turistickým ruchem, sportem či zábavou v Svazku 
obcí Jestřebí hory a Společenství obcí Podkrkonoší.

Součástí projektu ve Společenství obcí Podkrkonoší bylo i vybu-
dování dvanácti odpočívadel na atraktivních místech, která zviditel-
ní např. historické a přírodní památky jednotlivých obcí. Projekt byl 
podpořen dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého 
kraje a jeho koordinárem projektu bylo Království – Jestřebí hory, 
o. p. s. a na tvorbě samotných skládaček se podílely Svazek obcí 
Jestřebí hory, Společenství obcí Podkrkonoší, Království - Jestřebí 
hory, o. p. s. a Turistické informační centrum Úpice.

Celý soubor je k dostání v informačních centrech, na obecních 
úřadech a dalších místech s informační funkcí. Kromě toho si mate-
riály můžete stáhnout na webových stránkách www.jestrebihory.net 
a www.podkrkonosi.info.

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
Tel. +420 604 176 634
zalis@kjh.cz

obcí Jestřebí hory a Společenství obcí Podkrkonoší.

Uzávěrka příštího čísla Společníka je 
30. 3. 2011. Zpravodaj je distribuován 
zdarma v počtu 13 000 výtisků do poštov-
ních schránek všech domácností v území 
MAS Království – Jestřebí hory.

Společník vychází jako příloha Zpravodaje 
SOJH. Evidenční číslo MK ČR 16507.

Odpovědná redaktorka:
Kateřina Valdová

Redakční rada:
Lada Nevečeřalová, Dagmar Peterková, 
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
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