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Královéhradecký kraj podpořil činnost Svazku obcí Jestřebí hory 44 tisíci korunami 

Svazek obcí Jestřebí hory (dále SOJH) získal v roce 2017 podporu z Královéhradeckého kraje ve výši 

44 tisíc Kč z dotačního programu Podpora svazků obcí. Většině aktivitám SOJH zajišťuje kompletní 

administrativní a manažerský servis MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.  

Svazek obcí Jestřebí hory se dlouhodobě věnuje především rozvoji cestovního ruchu a k této oblasti 

směřuje nejvíce aktivit. V letošním roce bylo největším počinem DSO vytvoření a spuštění nových 

webových stránek, které slouží jako informační servis uvnitř i vně regionu. Web je kromě rezidentů 

zaměřen také na cílovou skupinu turistů. Tím svazek pomáhá k rozvoji Královéhradeckého kraje 

a poznání menších regionů, které sice nemohou konkurovat velkým cílům typu Adršpach, ale mají 

rovněž co nabídnout. Webové stránky, respektive jejich zaheslovaná sekce, jsou využívány také jako 

zásobník důležitých dokumentů, včetně vzorů smluv apod. V letošním roce byl také proveden dotisk 

propagačních materiálů jednotlivých členských obcí a byla zajištěna údržba běžkařských lyžařských 

tratí v Jestřebích horách. 

SOJH vyčleňuje pravidelně z rozpočtu 70 tisíc Kč na podporu akcí neziskových organizací. Tyto 

sportovní a kulturní akce významně zpestřují život v regionu. Přidanou hodnotou těchto grantů je, že 

současně s propagací regionu se neziskové organizace učí psát projekty.  

Práci starostů v posledních letech stále více ztěžují zvýšení administrativy, zmatenost legislativy 

a permanentní novinky v zákonech. Z tohoto důvodu proběhlo společné setkání se starosty ze 

sousedního dobrovolného svazku obcí v Havlovicích a tři tematická školení – k zákonu 

č. 106/1999 Sb., k zákonu o střetu zájmů a k zákonu o pohřebnictví.  

Tyto a mnoho dalších drobnějších aktivit, které vedou k dalšímu rozvoji DSO a mnohé směřují přímo 

jeho obyvatelům, jsou pravidelně vyvěšovány na www.jestrebihory.net. Plán aktivit na rok 2017, 

který najdete v příloze, se podařilo splnit na 100 %. 
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