
Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. 
Pod Městem 624, 542 32 Úpice; www.kjh.cz 
 
 
 

  

Sněm MAS Království – Jestřebí hory připomněl 30. výročí sametové revoluce 

 
V Kulturním domě v Havlovicích se ve čtvrtek 21. listopadu 2019 konal Sněm Místní 

akční skupiny Království – Jestřebí hory o.p.s.  Ředitel MAS Jan Balcar v úvodu přivítal 
přítomné a připomněl události 30 let staré, které nám navrátily svobodu a demokracii. 
Účastníky Sněmu pozdravila i Miroslava Stárková, krajská koordinátorka Celostátní sítě pro 
venkov.  

Místní akční skupina Království – Jestřebí hory o.p.s. by se v brzké době mohla 
rozšířit. „Rádi bychom se stali členem MAS. Chceme se podílet na projektech, vyměňovat si 

dobré i špatné zkušenosti a vzájemně si pomáhat,“ vysvětlil na havlovickém Sněmu Jan 
Vogl, starosta Choustníkova Hradiště. Následovala volba členů jednotlivých pracovních 
komisí. Na Sněmu byly představeny i personální změny v MAS, přítomní tak měli možnost 
poznat „nové tváře“. MAS má aktuálně 73 partnerů. „Vaší přízně si moc vážíme. Ceníme si 

všech, kteří se zapojují do našich aktivit, díky tomu se nám daří úspěšně propojovat veřejný 

i soukromý sektor. Celkově se zlepšuje klima v regionu, vnímám také větší odpovědnost lidí 

za rozvoj území,“ ocenil v Havlovicích Jan Balcar. Sněm volil členy výběrového výboru. 
Mandát opět získali zástupci veřejného i soukromého sektoru, konkrétně ZŠ a MŠ Havlovice 
(Jaroslav Balcar), Obec Malé Svatoňovice (Vladimír Provazník), Myslivecké sdružení Svatá 
Kateřina Chotěvice (Zdeněk Lamač), Sdružení Franze Wihana (Ludmila Krejčová), SDH 
Libňatov (Zdeněk Vít), Vladimíra Pátková, Josef Davidík, Vladimír Diblík a Pension Radvanice 
(Roman Lindauer). 

„Naše členství v tomto společenství je pro nás důležité, a to nejen pro město, ale i 

pro školy, spolky a další subjekty na našem území. Máme možnost se potkávat, vyměňovat 

si zkušenosti a v neposlední řadě jde také pochopitelně o možnost čerpání dotačních 

peněz,“ ocenil starosta Úpice Petr Hron.  
V rámci Sněmu byly také prezentovány letošní aktivity MAS, finanční situace, čerpání 

dotací v rámci jednotlivých výzev i plánované záměry. Před závěrečnou neformální diskusí 
došlo i na překvapení, které bylo slibováno v pozvánce. „Přátelé, máme pro vás ochutnávku 

„pozdravů“ z partnerské MAS Horňácko a Ostrožsko a od přátel z Užhorodu,“ na závěr 
potěšil přítomné Jan Balcar.  
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