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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 zpravodaj 
Společník. Chtěli bychom si najít každý půlrok cestu do va-
šich 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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AKTIVITY V DRUHÉ POLOVINĚ ROKU 2012
Kromě běžné činnosti spojené s dotačním programem LEADER stále pokračujeme 
v mapování projektů, a to jak formou monitoringu, tak krátkými reportážemi. Vidět je 
můžete na stránkách MAS – www.kjh.cz. Zástupci MAS se pravidelně účastní setkání 
krajského sdružení Místních akčních skupin, stejně tak jako letošního ročníku kraj-
ských Dožínek v Hradci Králové a konference Venkov 2011 v Sedlčanech. Zástupci 
v pracovních skupinách Propagace a medializace a Mezinárodní spolupráce se aktiv-
ně zapojují do činnosti skupin – Lada Nevečeřalová se účastnila exkurze do Srbska. 
Společně s ostatními členy navázali spolupráci s místní samosprávou a navzájem si 
předali dosavadní zkušenosti.

Konec října byl ve znamení návštěvy slovenského partnerského mikroregionu Poon-
davie. Na východ Slovenska vyrazilo sedmnáct zástupců Místní akční skupiny, aby ab-
solvovali exkurzi po obcích Poondavie, společné setkání jejich starostkami a starosty, 
a i návštěvu nedalekého ukrajinského Užhorodu.

V listopadu se konala i poslední letošní akce Ekocentra – přednáška Jakuba Kaš-
para (náměstka ředitele Krkonošského národního parku a odboru vnějších vztahů) 
s názvem „KRNAP a další národní parky ČR aneb světový unikát máme za humny“. 
Tato akce je podpořena v rámci projektu KAPKA 21 a je spolufinancována Státním 
fondem životního prostředí.

Od listopadu se také intenzivně pracuje na evaluaci a aktualizaci Strategického 
plánu LEADER. Společně s pracovní skupinou se připravují nové oblasti podpory, re-
vidují se jejich preferenční kritéria pro výběr projektů nebo se nastavují kompetence 
jednotlivých orgánů MAS i o.p.s.

Více informací o činnosti Místní akční skupiny naleznete na jejich webových strán-
kách – www.kjh.cz.

Milí sousedé,
přesně 7. 12. 2006 proběhlo 
v Malých Svatoňovicích ustavují-
cí zasedání Místní akční skupiny 
Království – Jestřebí hory. Za pět 
let existence jsme si prošli obdo-
bím nadšení, očekávání, vystříz-
livění, velkého množství práce, 
velkých starostí a někdy i pro-
bdělých nocí. Zaznamenali jsme 
úspěchy, ale i drobná zklamání. 
Prostě to, co v životě prožívá kaž-
dý člověk. Jak se říká: „Jednou 
jste nahoře a jednou dole“.

Od roku 2006 se snažíme po-
máhat rozvoji našeho regionu. 
Naše pomoc spočívá například 
v tom, že jsme do letošního roku 
získali přes program LEADER ne-
celých 30 milionů korun, které 
pomohly zajistit zlepšení vybave-
ní a vzhledu obcí, spolků a pod-
nikatelů. Práci tak získali místní 
řemeslníci, podnikatelé a firmy, 
které se zabývají stavebnictvím, 
službami a dalšími hospodářský-
mi činnostmi. Podpořili jsme ak-
tivity místních spolků formou 
finanční podpory akcím, mate-
riálním zajištěním cen a propa-
gace. 

Pokud jste našli informaci 
o nás až teď, neváhejte a ozvěte 
se nám. V současné době s námi 
spolupracuje 64 subjektů z regi-
onu, kterým můžeme pomoci ne-
jen při realizaci jejich projektů, 
ale i při pořádání akcí pro veřej-
nost. Vše o MAS Království – Jes-
třebí hory najdete i na webových 
stránkách www.kjh.cz.

Na spolupráci s vámi se těší 

Dr. Jan Balcar
ředitel obecně

prospěšné společnosti

STEZKY ZA POZNÁNÍM
I v letošním roce se MAS KJH podílela na různých projektech. Tím, jehož hmatatelný 
výstup už jste možná viděli, byl projekt Centra rozvoje Česká Skalice „Stezky za pozná-
ním – šetrný produkt venkovské turistiky“, při kterém se mapovaly stávající a budovaly 
nové naučné stezky v regionu. MAS Království – Jestřebí hory byla společně se sou-
sední MAS Mezi Úpou a Metují partnerem projektu – poskytly pro mapování svá území.
Výstupem projektu jsou dvě nové naučné stezky – Za krásami lesoparku Dlouhé záho-
ny a Po stopách erbu zlatého třmene a informační brožura Stezky za poznáním nejen 
v Kladském pomezí, kde najdete základní informace o všech zmapovaných stezkách.

í é
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PŘEDSTAVUJEME PROJEKTY Z I. VÝZVY

o.s. Chalupění
rok dokončení realizace 2010

projekt: Regionální zemědělské muzeum 
Radeč – rekonstrukce objektu II. etapa – roz-
šíření výstavního prostoru

celková částka         517 000 Kč
dotace                     465 300 Kč

V roce 2010 došlo v Regionálním zemědělském 
muzeu v Radči ke kompletní výměně oken, vrat 
a dveří, stejně tak jako svodů a okapních žlabů. 
Žadatel tak navázal na projekt z LEADERu ČR.

obec Kohoutov
rok dokončení realizace  2010

projekt:  Oprava místní komunikace Trafo – 
Valášek

celková částka     409 910 Kč
dotace            307 432 Kč

V jedné z částí obce byl v roce 2010 položen 
na stávající nezpevněnou komunikaci živičný 
povrch. Došlo tak ke zkvalitnění cest, které tvo-
ří spojnici dvou významných cyklotras. Zároveň 
byla okolo opravené komunikace vysázena zeleň, 
která odpovídá podmínkám oblasti.

obec Libňatov
rok dokončení realizace  2010

projekt:  Rekonstrukce a modernizace budovy 
MŠ

celková částka     1 307 812 Kč
dotace              831 932 Kč

Rok 2010 byl pro Mateřskou školu v Libňato-
vě ve znamení změn: došlo k vytvoření nového 
sociálního zázemí pro děti, a to jak toalet, tak 
umýváren. Zároveň byl starý kotel nahrazen no-
vým, tentokrát na biomasu a opravena elektro-
instalace. Poslední fází byla výměna oken, dveří 
a střešní krytiny.
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obec Malé Svatoňovice
rok dokončení realizace  2011

projekt : Zóna pro relaxaci, hry dětí a odpoči-
nek dospělých v Malých Svatoňovicích

celková částka     698 676 Kč
dotace           378 000 Kč

V roce 2011 se mezi bytovými domy v obci vy-
budovalo odpočinkové zákoutí pro děti i rodiče 
– byly nainstalovány hrací prvky, lavičky a odpad-
kové koše. Mimo to došlo v okolí tohoto prostran-
ství k parkovým úpravám – vysázelo se mnoho 
nové zeleně, která odpočinkovou zónu zútulní.

obec Chotěvice
rok dokončení realizace  2010

projekt:  Dětské hřiště u budovy MŠ

celková částka     594 835 Kč
dotace           446 126 Kč

V roce 2010 v Chotěvicích kompletně obnovili 
dětské hřiště u Mateřské školy. To staré už bylo 
nebezpečné a nevyhovovalo ani kapacitou. Na-
jatá firma dodala a nainstalovala hrací prvky 
z akátového dřeva a hřiště nyní splňuje všechny 
nároky na plnohodnotné využívání.

Jaroslav Prouza
rok dokončení realizace  2011

projekt : Modernizace sportovního zázemí JS 
Na Popluží a zřízení půjčovny sportovních po-
třeb

celková částka     245 700 Kč
dotace           123 104 Kč

Soukromý zemědělec navázal na předchozí pro-
jekt z LEADERu ČR. Vytvořil šatnu a zázemí pro 
majitele ustájených koní, okolí osázel zelení 
a půjčuje sportovní potřeby (stan a horská kola).
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obec Radvanice
rok dokončení realizace  2010

projekt: Úprava veřejného prostranství hřbito-
va v Radvanicích

celková částka     884 933 Kč
dotace           663 700 Kč

Na hřbitově došlo v roce 2010 ke kompletní 
revitalizaci zeleně, k opravě a vybudování cest 
a k instalaci laviček a nového zázemí k údržbě 
hrobů. V poslední fázi se z dotace pořídila tech-
nika k celkové správě místního hřbitova.

město Rtyně v Podkrkonoší
rok dokončení realizace  2010

projekt: Obnova hřbitovní zdi ve Rtyni v Pod-
krkonoší

celková částka     488 821 Kč
dotace          360 000 Kč

V roce 2010 došlo k další etapě obnovy hřbitov-
ní zdi, a to jak obvodové, tak mezi jednotlivými 
částmi hřbitova. 

obec Suchovršice
rok dokončení realizace  2010

projekt:  Rekonstrukce cyklotrasy a odstavné 
plochy v obci Suchovršice

celková částka     754 104 Kč
dotace           565 578 Kč

V obci položili v roce 2010 nový povrch na komu-
nikaci, která je spojkou mezi dvěma cyklotrasa-
mi. Ta je zároveň funkční a hojně používanou va-
riantou za pohyb po frekventované hlavní cestě 
skrz obec. Celkově se tak navázalo na předchozí 
opravy tohoto úseku cesty.
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město Úpice
rok dokončení realizace  2010

projekt:  Vybudování komunikace v ulici Lesní – 
Úpice

celková částka          2 373 327 Kč
dotace          1 760 031 Kč

V roce 2011 se v Úpici na Velbabě vybudovala 
nová komunikace, která je příjezdovou cestou 
k nové zástavbě. Došlo k pokládce podloží a as-
faltového povrchu. Zároveň se položila i kanali-
zace a okolí cesty se osadilo zelení.

obec Velké Svatoňovice
rok dokončení realizace  2010

projekt:  Úprava stávající komunikace „Končin-
ská“

celková částka     3 082 210 Kč
dotace          1 688 526 Kč

V roce 2010 se upravila stávající místní komuni-
kace s nezpevněným povrchem. Ta tvoří spojnici 
do okolních obcí, je i variantou k hlavní cestě 
obcí a vede okolo lokality, kde se v budoucnu 
plánuje nová výstavba. Došlo k pokládce podloží 
a nového asfaltového povrchu.

obec Batňovice
rok dokončení realizace  2010

projekt:  Rekonstrukce zdroje, vodojemu, pří-
vodného a zásobního řadu Batňovice

celková částka     1 511 502 Kč
dotace           1 103 185 Kč

V části obci „Na Vartě“ bylo společně se stá-
vajícím vodojemem zrekonstruováno i přívodní 
a zásobní potrubí do obce. Tím se také zamezilo 
častým únikům na starém vodovodním řadu.
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HODNOCENÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH
SKUPIN 2011
Obdobně jako v loňském roce proběhlo i letos hodnocení činnosti Místních akčních 
skupin. Tentokrát se uskutečnilo během prvních dvou týdnů v září, a to formou veřej-
ných prezentací v budově Ministerstva zemědělství a Státní veterinární správy.

Stejně jako v loňském roce byly MAS podle dosažených výsledků rozřazeny do čtyř 
skupin – A, B, C a D, kde MAS ze skupiny „A“ byly označeny jako vysoce transparentní 
a důvěryhodné, aktivní a aktivizující území. Po loňském hodnocení se Místní akční 
skupina Království – Jestřebí hory dostala do kategorie „C“, tedy jako splňující for-
mální požadavky pro existenci a čerpání, ale s efektem téměř stejným, jako kdyby se 
finance přerozdělovaly centrálně.

Letošní rok ale znamenal pro MAS Království – Jestřebí hory posun do kategorie 
„B“. Lze tedy říci, že je to dobře fungující MAS s prokazatelnou nadstavbou metody 
LEADER, tj. umíme nejen rozdělovat peníze, ale máme jasnou strategii a distribuce 
finančních prostředků přes MAS má přidanou hodnotu oproti centralizovanému roz-
dělování.

V některých se sedmi hodnocených oblastí dosáhla MAS Království – Jestřebí hory 
100 % úspěšnosti. Jsou ale oblasti, kde je třeba se do příštího hodnocení zlepšit, 
jedná se hlavně o samostatnou práci programového a kontrolního výboru a systém 
evaluace a monitoringu MAS.

PROPAGACE MÍSTNÍ AKČNÍ
SKUPINY V REGIONU
V letošním roce zahájila Místní akční skupina Království – Jestřebí hory aktivní spo-
lupráci se zájemci z řad svých partnerů. Podporuje tak nejrůznější akce, a to v rámci 
propagace jak hnutí LEADER, tak Místní akční skupiny. Tato vzájemná součinnost 
a podpora má deklarovat spolupráci a partnerství se subjekty.

První letošní akcí byla hasičská soutěž O pohár Místní akční skupiny Království – 
Jestřebí hory (8. 5. 2011) ve spolupráci s SDH Libňatov – zde MAS zajistila ceny pro 
soutěžící. Celkem se závodů účastnilo přes 120 mladých hasičů a hasiček, a to nejen 
z území MAS, ale třeba i z Liberecka. Příští rok by soutěž měla pokračovat druhým 
ročníkem. Na ní v červnu navázala spolupráce se Společenstvím obcí Podkrkonoší, 
zde to byla soutěž dětí ze Společenství s názvem O sošku podkrkonošské Sněženky 
(24. 6. 2011) a zajištění občerstvení a cen pro soutěžící. Třetí akcí byla oslava šes-
tého Dne obce Vítězná. Tam se podpořila jak samotná obec, tak i občanské sdružení 
Pegale, a to medializací akce – natočením krátkého filmu. Další akcí byla Olympiáda 
pro starší a pokročilé (1. 9. 2011) ve Všesportovním areálu v Havlovicích společně s TJ 
Sokol Havlovice, která byla velmi úspěšnou akcí, kde se v havlovickém všesportovním 
areálu sešlo více než 100 seniorů. Nešlo tu o vítězství, ale hlavně o to se setkávat 
a společně se pobavit. Navázal na to Dialog národů (11. 9. 2011) – zde byly partnery 
obec Radvanice a Pension Radvanice, to byla akce se zaměřením na seznámení se 
s hornickou historií Radvanicka. Zatím posledními akcemi byla 15. října Drakiáda 
o.s. Pegale ve Vítězné a Nohejbalový turnaj O pohár Společenství obcí Podkrkonoší 
12. listopadu.

Logo Místní akční skupiny můžete ale objevit i na propagačních materiálech jiných 
subjektů z území MAS a nemusí to být jen její partneři – pokud máte i vy zájem o spo-
lupráci, ozvěte se!

AKTUALIZACE SPL
14. září si na svém zasedání od-
souhlasilo valné shromáždě-
ní proces evaluace a aktualiza-
ce Strategického plánu LEADER 
(SPL) – Budujeme region se spo-
lečnou budoucností. Zkušenos-
ti z ostatních MAS jasně potvrdi-
ly, že je vhodné si na tento proces 
najmout externího člověka, který 
v MAS není zapojený, ale na da-
nou problematiku je odborníkem. 
Po vyhodnocení poptávkového ří-
zení bylo vybráno Centrum pro 
komunitní plánování střední Mo-
rava (CpKP). Následovalo ustano-
vení pracovní skupiny pro evaluaci 
a aktualizaci SPL, kam se moh-
li přihlásit zájemci z řad partne-
rů MAS. 8. a 9. listopadu se pak 
konaly první schůzky mezi zájem-
ci, sekretariátem MAS a Romanem 
Hakenem (CpKP), kde byl před-
staven harmonogram celého pro-
cesu. Úkoly pro následující týdny 
tedy bylo zhodnotit dosavadní fun-
gování a přínos SPL za léta 2009-
2011 a aktualizovat SPL na rok 
2012. Další schůzka byla ustano-
vena na 23. listopadu, mezitím se 
partnerům MAS rozesílaly podkla-
dy, díky nimž se aktualizují pre-
ferenční kritéria, SWOT analýza 
a cíle, analýza území, kompeten-
ce jednotlivých orgánů a propaga-
ce MAS. Aktualizovaná preferenční 
kritéria, SWOT analýza, cíle a fiche 
se prezentovaly při veřejném pro-
jednávání 23. listopadu. Vzhle-
dem k tomu, že podklady pro změ-
ny a pro jednání se rozesílaly všem 
partnerům MAS, mohl se každý 
zapojit do plánování budoucnosti 
našeho regionu. Změny, které se 
díky aktualizaci SPL utvoří, budou 
veřejně prezentovány na valném 
shromáždění, které je naplánová-
no na 12. prosince.
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ZMĚNY V ORGÁNECH MAS A O.P.S.
Zatím co do letošního roku fungovaly orgány MAS i o.p.s. sloučeně a funkce v jednom 
znamenala automaticky i funkci ve druhém, od poloviny letošního roku došlo k zásad-
ní změně. Orgány se od sebe odloučily a vznikly tak víceméně samostatné jednotky – 

jak co se týče náplní práce, tak co do obsazení. Na valném shromáždění 14. 9. v Cho-
těvicích si pak partneři MAS zvolili nové členy do orgánů MAS.

Orgány Místní akční skupiny jsou tedy tyto: programový a kontrolní výbor, hodno-
titelská komise a valné shromáždění. Jejich složení je následovné:
Programový výbor: Lenka Hozová (starostka obce Suchovršice), Petra Jiřičková (o.s. 
Pegale), Eva Hylmarová (starostka obce Malé Svatoňovice), Ladislav Ott (Poliklinika 
Úpice s.r.o.), Jan Šída (Lesy – voda, s.r.o.), Jiří Haken (starosta města Pilníkov).
Kontrolní výbor: Vladimíra Pátková (starostka obce Batňovice), Pavel Melichar (o.s. 
Chalupění), Tomáš Karel (ČSCH Úpice).
Hodnotitelská komise: Zdeněk Špringr (starosta města Rtyně v Podkrkonoší), Jaro-
slav Balcar (ZŠ a MŠ Havlovice), Josef Davidík (starosta obce Chotěvice), Lukáš Bár-
ta (Orange Catering), Petr Kalousek (ZŠ Úpice-Lány), Jan Skramlík (Rodinná kozí far-
ma) a Zdeněk Mühl (FO).
Valné shromáždění je tvořeny všemi partnery MAS.

Orgány obecně prospěšné společnosti jsou správní a dozorčí rada; jejich členy si 
do nich nominují zakladatelé o.p.s., tj. Společenství obcí Podkrkonoší (SOP) a Svazek 
obcí Jestřebí hory (SOJH).

Správní rada: SOJH zastupují Vladimír Diblík (předseda, starosta obce Radvanice), 
Lenka Hozová a Ladislav Ott. SOP zastupují Petra Jiřičková, Marcela Linková (starost-
ka obec Horní Olešnice) a Petr Hrubý (starosta obce Vítězná).

Dozorčí rada: SOJH zastupuje Pavel Dvořáček (starosta obce Havlovice). SOP zastu-
pují Eva Rezková (předsedkyně, starostka obce Kocbeře) a František Hubáček (mís-
tostarosta města Pilníkov).

Uzávěrka příštího čísla Společníka je 
30. března 2012. Zpravodaj je distribuován 
zdarma v počtu 11000 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 oficiál-
ních stránkách www.kjh.cz.
Použité fotografie: www.jestrebihory.net, www.kjh.cz,
www.podkrkonosi.info, Michal Souček, Jaroslav Jörka, 
archivy žadatelů.

Design a tisk: Tisk OFSET a.s. Úpice

kolektiv Království – Jestřebí hory, o.p.s.
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nakloněni.nakloněni.
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