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1 Obecně prospěšná společnost Místní akční skupina Království – 
Jestřebí hory 

1.1 Obecná charakteristika 
Název: Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. 

Právní forma: obecně prospěšná společnost 

Rok založení: 2007 

Poslání: podpora rozvoje regionu 

Zakladatelé: Svazek obcí Jestřebí hory a Společenství obcí Podkrkonoší 

 

Sídlo: Pod Městem 624, 542 32 Úpice 

IČO: 27511227 

Bankovní spojení: 182456112/0600 

ID datové schránky: run37tp 

Web: www.kjh.cz 

Kancelář: Palackého 793, 542 32 Úpice, na začátku roku 2017 proběhl přesun kanceláře na adresu 

Regnerova 143, 542 32 Úpice 

 

Působí na území 24 obcí s rozlohou 339,26 km2 a počtem 24 291 obyvatel (stav k 1. 1. 2017) – Čermná, 

Dolní Olešnice, Hajnice, Horní Olešnice, Chotěvice, Kocbeře, Kohoutov, Pilníkov, Staré Buky, Vítězná, 

Vlčice, Vlčkovice v Podkrkonoší, Batňovice, Havlovice, Chvaleč, Jívka, Libňatov, Malé Svatoňovice, Maršov 

u Úpice, Radvanice, Suchovršice, Velké Svatoňovice, Rtyně v Podkrkonoší a Úpice. 

 

Základní činnosti o.p.s. jsou definovány v zakladatelské smlouvě.  

 

1.2 Složení orgánů a organizační schéma 
Chod organizace funguje dle statutu. MAS je organizační složkou společnosti a vedle správní a dozorčí 

rady a ředitele je samostatným orgánem, který stojí nad orgány zodpovědnými za metodu LEADER, tj. 

sněmem, programovým, kontrolním, monitorovacím a výběrovým výborem a pracovními skupinami. 

Celkový servis všem orgánům zajišťuje hlavní kancelář MAS KJH, o.p.s. 
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1.2.1 Organizační schéma 
 

 
 

1.2.2 Orgány zodpovědné za chod společnosti 
Správní rada 

Správní rada má šest členů, kteří zastupují zakladatele MAS, tedy Svazek obcí Jestřebí hory a Společenství 

obcí Podkrkonoší. 

 

Členové správní rady zastupují tyto zakladatele: 

Svazek obcí Jestřebí hory: PaedDr. Vladimír Diblík (předseda a zároveň bývalý starosta obce Radvanice), 

Lenka Hozová (starostka obce Suchovršice) a Bc. Tomáš Prouza (starosta obce Chvaleč). 

 

Společenství obcí Podkrkonoší: Vladimír Lukeš (starosta obce Chotěvice), Marcela Linková (starostka obce 

Horní Olešnice) a Petr Hrubý (místopředseda, starosta obce Vítězná). 

 

Dozorčí rada 

Dozorčí rada je tříčlenná a také zastupuje zakladatele MAS. 

 

V tomto orgánu pracoval Milan Halík (SOP, starosta obce Čermná) a Petr Červený (SOP, starosta obce 

Hajnice), dále Pavel Dvořáček (SOJH, starosta obce Havlovice). 

 

Členové orgánů byli zvoleni zakladateli na jejich jednáních. Zápisy z jednání jsou uloženy v kanceláři. Práce 

v orgánech nebyla honorována. 

 

Ředitel 

Funkci ředitele vykonává Mgr. Jan Balcar, Ph.D. 
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1.2.3 Orgány odpovědné za metodu LEADER 
Sněm MAS 

Sněm MAS je tvořen všemi partnery MAS, kteří splnili podmínky přijetí. K 31. 12. 2016 jich je 64.  

 

Programový výbor (složení k 31. 12. 2016) 

Programový výbor má sedm členů, kteří jsou voleni sněmem MAS ze zástupců partnerů místní akční 

skupiny. Doba trvání jejich mandátu je zpravidla 3 roky. 

 

Aktuální složení programového výboru:  

 Lesy – voda s.r.o. (Jan Šída, předseda) 

 obec Suchovršice (Lenka Hozová) 

  Eva Hylmarová (FO, zástupce Eva Hylmarová) 

 Základní škola Úpice-Lány (Petr Kalousek) 

  TJ Sokol Havlovice (Miloslav Tohola) 

 Jiří Haken (FO, zástupce Jiří Haken) 

 Pálenka z.s. (Jaroslav Jörka ml.) 

 

Kontrolní výbor (složení k 31. 12. 2016) 

Kontrolní výbor má tři členy, kteří jsou voleni sněmem MAS ze zástupců partnerů místní akční skupiny. 

Doba trvání jejich mandátu je zpravidla 3 roky. 

 

Aktuální složení kontrolního výboru: 

 obec Hajnice (Petr Červený, předseda) 

 obec Havlovice (Pavel Dvořáček) 

 obec Čermná (Milan Halík) 

 

Výběrový výbor (složení k 31. 12. 2016) 

Výběrový výbor má devět členů, kteří na území MAS prokazatelně místně působí. Sněm potvrzuje členy 

volbou. Dobu mandátu členů výboru určuje sněm MAS na dobu maximálně jednoho roku, opakované 

zvolení je možné. 

 

Aktuální složení výběrového výboru:  

 Vladimír Diblík (předseda, FO, zástupce Vladimír Diblík) 

 Pension Radvanice (Roman Lindauer) 

 SDH Libňatov (Zdeněk Vít) 

 Sdružení Franze Wihana (Ludmila Krejčová) 

 Myslivecké sdružení Svatá Kateřina Chotěvice (Zdeněk Lamač) 

 obec Malé Svatoňovice (Vladimír Provazník) 

 obec Batňovice (Vladimíra Pátková) 

 ZŠ a MŠ Havlovice (Jaroslav Balcar) 

 obec Chotěvice (Josef Davidík) 
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Monitorovací výbor (složení k 31. 12. 2016) 

Monitorovací výbor, jehož činnost byla v minulosti zahrnuta do práce kontrolního výboru, má tři členy, 

které jmenuje sněm MAS ze zástupců partnerů MAS a jejich odborná a charakterová kvalita zajistí nejlepší 

a nejprůhlednější kontrolu realizace projektů. Doba mandátu členů výboru je zpravidla na tři roky. 

Opakované jmenování je možné. 

 

Aktuální složení monitorovacího výboru:  

 obec Libňatov (Jaroslav Tomeš, předseda) 

 NO CČSH Úpice (Tomáš Karel) 

 Chalupění, o.s. (Pavel Melichar) 

 

 

1.3 Sekretariát 
Pro obecně prospěšnou společnost pracuje sekretariát. Řízením tohoto týmu lidí je pověřen ředitel. V roce 

2016 zde pracovalo celkem 6 zaměstnanců na různé pracovní úvazky a externí dodavatelé služeb. 

 

Mgr. Jan Balcar, Ph.D. 

Pozice: ředitel o.p.s. a manažer MAS 

 

Ing. Kateřina Valdová 

Pozice: manažerka MAS pro tvorbu SCLLD a komunikace s médii 

 

Mgr. Dita Gollová 

Pozice: manažerka MAS pro tvorbu SCLLD 

 

Ing. Tomáš Mečíř 

Pozice: manažer a metodik projektu Místní akční plán Trutnovsko 

 

Ing Michal Hátle 

Pozice: manažer a analytik projektu Místní akční plán Trutnovsko 

 

Ludmila Bártová 

Pozice: účetní 

 

Externí spolupracovníci: 

Mgr. Petr Záliš 

Pozice: webmaster 

 

Bc. Radka Jansová 

Externí spolupracovnice na projektech, kterých se účastní zaměstnanci MAS (Projekt MAP Trutnovsko a 

Projekt Svazu měst a obcí – Společenství obcí Podkrkonoší). 

 

Mgr. Karel Turek 

Externí spolupracovník na projektech, kterých se účastní zaměstnanci MAS (Projekt MAP Trutnovsko).  
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2 Činnosti obecně prospěšné společnosti v roce 2016 mimo realizaci 
programu LEADER 

2.1  Obecná charakteristika služeb 
O.p.s. byla založena za účelem poskytování následujících obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je 

rozvoj regionu Podkrkonoší a Jestřebí hory, tj. území, které pokrývají zakladatelé o.p.s., zejména s 

ohledem na zachování a obnovu života venkova:  

 iniciativa LEADER a jiné národní a evropské programy; 

• koordinace projektů zaměřených k rozvoji regionu a podpora rozvoje území s ohledem na přírodní 

a sociokulturní dědictví; 

• stimulování spolupráce mezi jednotlivými subjekty v uvedeném území a vytváření strategií, které 

se podílejí na jeho rozvoji; 

• služby při financování projektů sloužících k udržitelnému rozvoji regionu; 

• příprava a realizace projektů sloužících k zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie, šetrné 

venkovské turistiky, zvyšování zaměstnanosti a soudržnosti regionu Podkrkonoší a Jestřebí hory; 

• podpora zkvalitnění infrastruktury podporující místní rozvoj, komunikaci a udržitelné využití 

krajiny a lidských zdrojů; 

• spolupráce na realizaci veřejně prospěšných projektů v regionu Podkrkonoší a Jestřebí hory; 

• spolupráce se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu; 

• výroba a distribuce vzdělávacích, informačních a propagačních tiskovin, předmětů, osvětová 

činnost, organizace seminářů a školení, organizování kulturních a sportovních akcí; 

• tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu, 

poskytování informačního servisu o daném území, podpora produkce a marketing místních 

produktů a služeb; 

• poradenská činnost a organizování pomoci lokálním samosprávám a dalším lokálním organizacím; 

• propagace regionu a jeho turistického potenciálu, podpora a rozšíření nabídky venkovské  

turistiky, poradenství, tvorba produktů turistického ruchu; 

• ochrana a obnova přírodních zdrojů a kulturního dědictví; 

• ochrana a tvorba krajiny, sídel a jejich hodnot jako základního prostředku pro rozvoj turistického 

ruchu, vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny, podpora 

rozvoje multifunkčního zemědělství a ochrany životního prostředí; 

• výchova a vzdělávání dětí a mládeže a tvorba metodických materiálů; 

• zvyšování vzdělanosti lidského potenciálu, ekologická výchova a vzdělávání veřejnosti; 

• poradenská a odborná činnost a podpora při rozvoji území regionu; 

 zajišťování správních a finančních záležitostí pro místní akční skupinu, kterou společnost zřizuje 
jako své územní pracoviště/organizační složku. Její činnost a povinné orgány jsou definovány 
Statutem společnosti. 

 

Všechny služby v roce 2016 byly realizované jako hlavní činnost. Doplňkové nebyly žádné. 
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2.2 Služby pro zakladatele 

2.2.1 Služby pro Svazek obcí Jestřebí hory 

V roce 2016 se konala pravidelná jednání výboru Svazku obcí Jestřebí hory. Tradičně 

byly také z rozpočtu svazku podpořeny akce neziskových organizací v regionu. Kvůli 

oživení cestovního ruchu vydal Svazek obcí JH mapu s vyobrazením turistických tras a cyklotras v regionu. 

Ta je k dispozici na obecních úřadech členských obcí a v informačním centru v Malých Svatoňovicích. Po 

roční pauze se do poštovních schránek dostal svazkový zpravodaj se souhrnem činností svazku za uplynulý 

rok. Všechny aktivity jsou k nalezení na webových stránkách www.jestrebihory.net. V roce 2016 byly 

podniknuty první kroky k aktualizaci těchto webových stránek. 

 

2.2.2 Služby pro Společenství obcí Podkrkonoší 

Služby pro SOP byly zaměřeny především na podporu aktivit spojených s chodem Společenství, 

jednalo se např. o spolupráci a podporu akce O sošku podkrkonošské Sněženky, servis 

webových stránek a rozdělování grantů pro neziskové organizace. I v tomto DSO byl 

vydán tištěný zpravodaj regionu, který zevrubně informoval o dění v něm. 

Zakladatelé o.p.s. se v roce 2016 dvakrát setkali – tradičně u příležitosti 

Venkovské konference v září v Havlovicích a kromě toho také v dubnu na neformálním setkání ve Vítězné. 

Činnost obou dobrovolných svazků obcí byla v roce 2016 podpořena grantem Královéhradeckého 

kraje. 

 

Někteří zaměstnanci MAS jsou od července 2016 zapojeni do projektu Svazu měst a obcí, jehož nositelem 

se v regionu stalo Společenství obcí Podkrkonoší. Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi 

meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), 

reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, navazuje na úspěšný projekt „Meziobecní spolupráce“ 

realizovaný od května 2013 do listopadu 2015, na jehož realizaci se zaměstnanci MAS rovněž podíleli. 

 

 

 

 

 

Centrum společných služeb vzniklo za účelem pomoci především starostům menších obcí, kteří nemají 

dostatečný administrativní aparát. Pracovníci CSS tak starostům poskytují informační a poradenský servis, 

čímž šetří jejich čas, aby se mohli místo byrokracie věnovat skutečným problémům v obci.  

 

 

2.3 Ekocentrum 
Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s., je členem Sítě ekologických poraden a členem 

poradního sboru EVVO při Královéhradeckém kraji.  

V roce 2016 pokračovala i spolupráce se ZŠ Úpice-Lány. Dvacátého dubna 2016 proběhl celodenní 

program ke Dni Země v regionu Jestřebí hory – osvětová XVII. ročník Igelitiády, tj. čištění řeky Úpy. 

Součástí této akce byl i sběr elektroodpadu a plastových víček. Na akci se MAS KJH, o.p.s., podílí 

dlouhodobě při samotném sběru a na propagaci celé akce v regionu.  
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V roce 2016 bylo vyhlášeno několik dotačních titulů pro oblast životního prostředí – výzvy OPŽP, kotlíkové 

dotace atd. Kancelář MAS kapacitně již nemůže nabídnout takto úzce odborné služby, proto pro ni a její 

klienty či dotazovatele tuto službu poskytovala společnost DRAG, s.r.o., a Centrum rozvoje Česká Skalice, 

o.p.s. 

 

2.4 Projekty realizované místní akční skupinou 
V roce 2016 se obecně prospěšná společnost snažila získat finanční prostředky na svůj chod i z jiných 

zdrojů. Je nutné poznamenat, že některé projekty byly realizovány prostřednictvím MAS a některé skrze 

jiné poskytovatele, kde byli zaměstnanci organizace angažováni. 

 

2.4.1 Místní akční plán Trutnovsko  

MAS od 1. 4. 2016 zahájila v území ORP Trutnov a obci Čermná realizaci dvouletého projektu MAP 

Trutnovsko CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/000123. V rámci aktivit je vytvářena koncepce vzdělávání 

v uvedeném území – analýza, vize, priority, cíle. Do tvorby byly zapojeny mateřské, základní, speciální a 

střední školy, organizace neformálního a zájmového vzdělávání, zřizovatelé a další zainteresované 

subjekty z území. Pro Královéhradecký kraj byla vytvořena platforma zpracovatelů MAP, v rámci které se 

metodicky konzultují aktivity projektu. Součástí výstupů jsou i definované projektové záměry jednotlivých 

institucí, které mají přímou i nepřímou vazbu na čerpání z fondů EU. Velký důraz je na IROP.  

 

Výkonným článkem je realizační tým, který koordinuje celý projekt. Zásadní dokumenty schvaluje Řídicí 

výbor projektu, do něhož byli podle metodiky osloveni zástupci jednotlivých subjektů.  

 

Na základě setkání realizačního týmu, Řídicího výboru, pracovních skupin, vč. zapojených zástupců 

různých relevantních institucí, byla připravena první verze Strategického rámce MAP. Ta byla projednána 

a schválena na jednání Řídicího výboru dne 14. 9. 2016. Tento strategický rámec MAP, který obsahuje i 

databázi projektových záměrů, je možné vždy po 6 měsících aktualizovat. 

 

Jednotlivé aktivity projektu jsou pravidelně propagovány a informace z jednotlivých setkání zveřejňovány 

na webových stránkách zpracovatele, MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. na tomto odkazu: 

http://www.kjh.cz/plany.php.  

 
 

 

2.5 Pokračování projektů z minulých let 
V roce 2009 byl zahájen program LEADER. Součástí náplně práce je i monitoring projektů. Ty je nutné 

sledovat po celou dobu realizace a pět let poté, a tak tomu sekretariát MAS KJH, o.p.s., pravidelně činí. 

V roce 2016 došlo k vyřazování dalších projektů z evidence, protože již uplynula doba vázanosti těchto 

projektů na účel. 

 

 

http://www.kjh.cz/
http://www.kjh.cz/plany.php
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3 Zapojení v organizacích a spolupráce s partnery 

3.1  Národní sít MAS ČR, z.s. 
Rok 2016 byl pro Národní síť Místních akčních skupin, z.s., ve znamení práce nad vyjednáváním lepší 

pozice MAS v očích jednotlivých ministerstev a také o podpoře MAS, které v roce 2016 odevzdávaly 

hotové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.  

Na úrovni Královéhradeckého kraje působí Krajské sdružení NS MAS ČR v KHK. Jeho úkolem je 

šíření metody LEADER v kraji a je klíčovým zástupcem při vyjednávání s Krajským úřadem, Státním 

zemědělským intervenčním fondem v Hradci Králové, krajským článkem Celostátní sítě pro venkov nebo 

Spolkem pro obnovu venkova.  

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., je členem NS i KS a zastupují ji 

v těchto aktivitách Mgr. Jan Balcar, Ph.D. a Ing. Kateřina Valdová. Členem 

výboru KS MAS ČR v KHK je Mgr. Jan Balcar, Ph.D., a i v roce 2016 byl členem 

Pracovní skupiny Vize a rozšíření při NS MAS ČR. Aktivně se podílí na 

vyjednávání podpory pro MAS na úrovni Královéhradeckého kraje a zapojení MAS do organizací ČR, které 

mají vztah k rozvoji venkova. Kateřina Valdová je členkou Pracovní skupiny Public relations. 

V rámci spolupráci KS byla druhý zářijový týden opět uspořádána i expozice na Královéhradeckých 

krajských dožínkách. MAS KJH, o.p.s., v roce 2016 pomohli s náplní aktivit partneři MAS, a to Hvězdárna 

v Úpici, která doplnila expozici MAS o zajímavé ukázky svojí činnosti a TJ Sokol Havlovice. 

 

3.2 Celostátní síť pro venkov 
V oblasti zemědělství a venkova byla na území Trutnovska výrazným partnerem Agentura pro zemědělství 

a venkov se sídlem v Trutnově. Organizaci v ní zastupuje Mgr. Jan Balcar, Ph.D.  

Za podpory Celostátní sítě pro venkov byla v Havlovicích v listopadu 

uspořádána IV. Venkovská konference. Ta představila činnost CSV, MAS, účastníci 

byli informováni o možnostech čerpání finančních prostředků v dalším programovém 

období a také o zapojení do soutěže Vesnice roku. Více je popsáno v akcích MAS. 

 

3.3 Spolupráce se školami nejen v regionu 
V roce 2016 pokračovala činnost Studentského parlamentu při MAS, opět se konal Trojboj základní škol a 

Studentský parlament také svou kapitolou přispěl do Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. 

 Součástí spolupráce s Městským gymnáziem a střední odbornou školou v Úpici bylo i v roce 2016 

zapojení studentů do praxe v obcích a u partnerů MAS. 

Studenti vysokých škol bakalářských i magisterských oborů jsou pravidelnými zájemci o konzultaci, 

v roce 2016 konzultovali své práce na téma cestovního ruchu, svazků obcí i MAS.  

 

3.4 Partnerství v rámci MAS  
Program LEADER je založen na budování místního partnerství mezi subjekty různého zaměření. Nejnižší 

úroveň je na území MAS. Mezi o.p.s. a partnery v území MAS existuje smluvní vztah, resp. partnerská 

smlouva. Členy se mohou stát jak fyzické, tak právnické osoby, stejně tak obce, podnikatelé i spolky. 

K 31. 12. 2016 mělo podepsanou partnerskou smlouvu 64 partnerů. Kompletní seznam je k dohledání na 

www.kjh.cz. 

 

 

http://www.kjh.cz/
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3.5 Partnerství na území ČR 
Vyšším stupněm vytváření spolupráce je přesah území MAS. Od roku 2007 o.p.s. spolupracuje se třemi 

sousedními akčními skupinami – MAS Mezi Úpou a Metují, MAS Broumovsko+ a MAS Královédvorsko, z.s. 

Hlavním účelem této spolupráce je výměna zkušeností mezi jednotlivými MAS, hledání inspirace, 

vzájemné zdokonalování a obohacování o nové náměty a postupy při administraci a získávání nových 

kontaktů. 

 

 

 

 

 

 

3.6 Partnerství v rámci EU 
Nejvyšší stupeň spolupráce je na mezinárodní úrovni. Od roku 2007 aktivně dochází k 

pravidelné výměně zkušeností s východoslovenským mikroregionem Poondavie, resp. 

s MAS Poondavie. V roce 2016 tam byla opět uspořádána exkurze. 

 

 

3.7 Partnerství mimo EU (Ukrajina) 
MAS od roku 2013 neformálně spolupracuje s obcí Nevickoe, která leží v 

sousedství města Užhorod. Dne 21. srpna 2016 došlo k setkání zástupců 

naší MAS a MAS Poondavie s občany ukrajinské obce při příležitosti 

25. výročí nezávislosti Ukrajiny. 

 

 

4 Přehled činnosti v roce 2016 
 

Leden 2016 Jednání PS PR Praha 

Leden 2016 Spolupráce na veřejném projednávání SRO Kohoutov 

Únor 2016 Jednání PS Venkov, Hradec Králové 

Únor 2016 Setkání Krajské sítě NS MAS v KHK, Hradec Králové 

Únor 2016 Osobní sběr připomínek a setkání k SCLLD, Velké Svatoňovice 

Únor 2016 Spolupráce na veřejném projednávání SRO Vítězná 

Únor 2016 Osobní sběr připomínek a setkání k SCLLD, Chotěvice 

Únor 2016 Setkání programového výboru, Úpice 

Únor 2016 Setkání správní rady, Úpice 

Únor 2016 Setkání zpracovatelů MAP, Nepolisy 

Únor 2016 SPOV HK, Batňovice 

Únor 2016 Společné setkání se starosty Společenství obcí Podkrkonoší, Hajnice 

Únor 2016 Jednání PS PR Praha 

Březen 2016 Společné setkání se starosty Svazku obcí Jestřebí hory, Velké Svatoňovice 

http://www.kjh.cz/
http://www.kjh.cz/partneri_mas_tabulka.php
http://www.kjh.cz/partneri_mas_tabulka.php
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Březen 2016 Setkáni s řediteli škol ORP Trutnov, Trutnov 

Březen 2016 Finalizace SCLLD 

Březen 2016 Valná hromada Národní sítě MAS, Havlíčkův Brod 

Březen 2016 SPOV HK, Hradec Králové 

Březen 2016 Vlajka pro Tibet 

Březen 2016 Seminář animace škol, Chrudim 

Březen 2016 Sněm MAS, Pilníkov 

Duben 2016 Setkání zpracovatelů MAP, Dvůr Králové nad Labem 

Duben 2016 Den Země regionu Jestřebí hory 

Duben 2016 Prezentace MAP Trutnovsko, Hradec Králové 

Duben2016 Seminář Vesnice roku, Hradec Králové 

Duben 2016 SPOV HK, Hradec Králové 

Duben 2016 Setkání dozorčí rady 

Duben 2016 Setkání Krajské sítě NS MAS v KHK, Vysokov 

Duben 2016 Valná hromada Kladského pomezí, Úpice 

Duben 2016 Společné setkání starostů SOP a SOJH, Vítězná 

Květen 2016 Seminář k projektu Záruky pro mladé, ÚP, Trutnov 

Květen 2016 Setkání zpracovatelů MAP, Velké Poříčí 

Květen 2016 Seminář k SCLLD, Praha 

Květen 2016 Setkání Krajské sítě NS MAS v KHK, Libošovice 

Květen 2016 Jednání Pracovní skupiny Venkov, Hradec Králové 

Květen 2016 Setkání správní rady, Úpice 

Květen 2016 Seminář OPZ, Praha 

Červen 2016 Setkání zástupců škol, projekt MAP, Havlovice 

Červen 2016 Společné setkání se starosty Společenství obcí Podkrkonoší, Vítězná 

Červen 2016 LeaderFEST, Karlova Studánka 

Červen 2016 Společné setkání se starosty Svazku obcí Jestřebí hory, Radvanice 

Červen 2016 O sošku podkrkonošské sněženky, Pilníkov 

Červen 2016 Vesnice roku, Královéhradecký kraj 

Červen 2016 Setkání Krajské sítě NS MAS v KHK, Mlázovice 

Červenec 2016 Účast na slavnostním představení novinek v areálu Hájemství – Vítězná  

Červenec 2016 Seminář k projektu SMO, Praha 

Srpen 2016 Setkání Krajské sítě NS MAS v KHK, Val u Dobrušky 

Srpen 2016 Seminář k projektu SMO, Brno 

Srpen 2016 Setkání zpracovatelů MAP, Milovice u Hořic 

Srpen 2016 Partnerská návštěva obce Nevickoe (Ukrajina) 

Září 2016 Trojboj studentského parlamentu 

Září 2016 Olympiáda pro starší a dříve narozené 

Září 2016 Společné setkání se starosty Svazku obcí Jestřebí hory, Česká Skalice – Rozkoš 

Září 2016 Setkání zástupců škol, projekt MAP, Horní Maršov 

Září 2016 Společná prezentace Krajské sítě NS MAS ČR na Královéhradeckých Dožínkách 

Září 2016 Setkání Krajské sítě NS MAS v KHK, Hradec Králové 

Září 2016 Setkání správní rady, Úpice 

http://www.kjh.cz/


Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. 
Pod Městem 624, 542 32 Úpice, tel.: 499 397 232, www.kjh.cz 
 
 

 14 

Září 2016 Poradní sbor EVVO, Hradec Králové 

Září 2016 Jednání certifikační komise pro regionální produkt Kladské pomezí, Náchod 

Září 2016 Setkání k projektu CSS, Vítězná 

Září 2016 Společné setkání se starosty Společenství obcí Podkrkonoší, Vítězná 

Říjen 2016 Setkání k projektu CSS, Hořiněves 

Říjen 2016 IV. Venkovská konference, Havlovice 

Říjen 2016 Setkání Krajské sítě NS MAS v KHK, Havlovice 

Říjen 2016 Společné setkání se starosty Svazku obcí Jestřebí hory, Suchovršice 

Říjen 2016 Republiková konference Venkov, Litoměřice 

Říjen 2016 Setkání zpracovatelů MAP, Žernov 

Říjen 2016 Exkurze na Slovensko 

Listopad 2016 Školení k MS 2014+ 

Listopad 2016 Školení studie proveditelnosti, Kostelecké Horky 

Listopad 2016 Školení SMO, Praha 

Listopad 2016 Školení k SCLLD, Hlinsko 

Listopad 2016 Setkání zpracovatelů MAP, Dvůr Králové nad Labem 

Listopad 2016 Setkání správní rady, Úpice 

Listopad 2016 Setkání Krajské sítě NS MAS v KHK, Dvůr Králové nad Labem 

Listopad 2016 Valná hromada Národní sítě MAS, Dvůr Králové nad Labem 

Prosinec 2016 Setkání zástupců škol, projekt MAP, Pilníkov 

Prosinec 2016 Školení MAP, Hradec Králové 

Prosinec 2016 Společné setkání se starosty Svazku obcí Jestřebí hory, Jívka 

Prosinec 2016 Společné setkání se starosty Společenství obcí Podkrkonoší, Chotěvice 

Prosinec 2016 Setkání orgánů MAS, Chotěvice 

Prosinec 2016 Školení MAP, Hradec Králové 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kjh.cz/
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5 Program LEADER 

5.1 Monitoring projektů 
V roce 2016 probíhal tzv. monitoring projektů, tj. byl kompletně vyhodnocen program LEADER a byla 

zpracována zpráva o jeho průběhu. V níže uvedené tabulce jsou k vidění projekty, které byly v roce 2016 

vyřazeny z evidence, protože jim v loňském skončila pětiletá doba vázanosti projektu na účel. 

 

název žadatele název projekt
místo realizace 

(NUTS 5)
fiche

reálně 

vyplaceno

udržitelnost 

projektu do

Jaroslav Prouza

Modernizace sportovního zařízení JS Na Popluží a zřízení půjčovny 

sportovních potřeb Havlovice 4 124 356 Kč 26.4.2016

obec Malé Svatoňovice Zóna pro relaxaci, hry dětí a odpočinek dospělých v Malých Svatoňovicích Malé Svatoňovice 2 378 000 Kč 31.5.2016

obec Vítězná Veřejné osvětlení v obci Vítězná Vítězná 1 345 533 Kč 15.9.2016

Náboženská obec Církve 

ČS husitské Stavební úpravy suterénu Husova sboru v Úpici Úpice 2 637 058 Kč 24.5.2016

město Úpice Rekonstrukce zázemí tělocvičny ZŠ Bří Čapků Úpice Úpice 2 1 488 483 Kč 12.10.2016

město Pilníkov Umělý povrch veřejně přístupného školního hřiště v Pilníkově Pilníkov 2 1 800 000 Kč 12.10.2016

TJ Sokol Batňovice, o.s. TJ Sokol Batňovice - rekonstrukce antukových kurtů Batňovice 2 450 000 Kč 11.5.2016

o.s. PEGALE Dětské hřiště v kombinaci s cvičebními prvky pro dospělé a seniory Vítězná 2 330 591 Kč 22.8.2016

obec Libňatov Výměna oken a zateplení stropů budovy kulturního domu Libňatov 2 239 538 Kč 16.11.2016

TJ Sokol Havlovice, o.s. 1. etapa oprav tělocvičny (oprava přízemí) Havlovice 2 441 000 Kč 23.6.2016

o.s. Chalupění

Regionální zemědělské muzeum Radeč - rekonstrukce objektu III. etapa - 

rekonstrukce střechy Úpice 2 423 000 Kč 22.6.2016

obec Suchovršice

Výstavba veřejného osvětlení a úprava veřejných prostranství v obci 

Suchovršice Suchovršice 1 594 144 Kč 8.9.2016

obec Suchovršice Provozní prostranství v obci Suchovršice Suchovršice 1 599 155 Kč 10.10.2016

město Úpice Rekonstrukce kanalizace v ul. Prokopa velikého a Dr. A. Hejny v Úpici Úpice 1 400 500 Kč 6.10.2016

obec Batňovice Hřiště u ZŠ v Batňovicích Batňovice 2 1 439 604 Kč 6.10.2016  
 

6 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

Na začátku roku 2016 MAS (ve spolupráci se společností DRAG s.r.o. jakožto hlavním zpracovatelem) 

dokončila práce na Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Strategický dokument schválil 

na začátku března sněm MAS a posléze byla Strategie předložena k hodnocení Ministerstvu pro místní 

rozvoj. Verze dokumentu schválená sněmem je dostupná v kanceláři MAS KJH, o.p.s. a na webu 

www.kjh.cz. 

V průběhu léta a podzimu 2016 proběhlo první kolo hodnocení formálních náležitostí, přijatelnosti 

a věcného hodnocení Strategie ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva práce a sociálních 

věcí a Ministerstva zemědělství. Na konci listopadu MAS zapracovala připomínky dle požadavků zaslaných 

z jednotlivých ministerstev a do února 2017 čekala na výsledky hodnocení. (Na začátku února 2017 

obdržela MAS druhé věcné připomínky ke Strategii CLLD a v roce 2017 tak bude MAS pokračovat v 

nápravných opatřeních, která by měla vést ke schválení Strategie.) 

 

Na konci listopadu 2016 MAS přeložila na Ministerstvo pro místní rozvoj žádost na Zlepšení řídících a 

administrativních schopností MAS KJH. Projekt je zaměřen na posílení personálních, řídících a 

administrativních kapacit MAS pro realizaci Strategie CLLD v letech 2016–2023. Na začátku roku 2017 byla 

tato žádost Ministerstvem pro místní rozvoj schválena a doporučena k financování. 

 

http://www.kjh.cz/
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7 Hospodaření o.p.s. 
 

K 31. 12. 2016 hospodařila společnost: 

- s drobným dlouhodobým hmotným majetkem v pořizovací ceně 176.575,00 Kč. 

Součásti majetku jsou notebooky, server, záložní zdroje, fotoaparát, křeslo, tiskárna a software, které 

slouží k zajištění chodu společnosti.  

 

Finanční prostředky společnosti k 31. 12. 2016 vedené na běžném účtu činily 534.612,62 Kč a pokladní 

hotovost 7.532,00 Kč. 

 

Pohledávky k obchodním vztahům měla společnost ke dni účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2016 v celkové výši 

640,00 Kč.  

 

Pohledávky vůči poskytovatelům dotací ke dni účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2016 v celkové výši 

550.412, 50 Kč. 

 

Krátkodobé závazky společnosti k 31. 12. 2016 činily 43.564,00 Kč: 

- dodavatelé ve výši 0,00 Kč, 

- nevyplacené mzdy zaměstnancům společnosti za XII/2016 ve výši 100.139,00 Kč, 

- nezaplacené sociální a zdravotní pojištění z mezd za XII/2016 ve výši 53.316,00 Kč, 

- neuhrazené sražené zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti XII/2016 a neodvedené zákonné 

úrazové pojištění za zaměstnanců, vše ve výši 17.556,00 Kč, 

- neuhrazené zákonné pojištění zaměstnanců za období X-XII/2016 ve výši 1.881,00 Kč. 

 

Dohadné účty společnosti k 31. 12. 2016 činily 51.773,00 Kč: 

- Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením z Úřadu práce – 51.773,00 Kč. 

Částka bude proplacena na základě podané žádosti o proplacení v roce 2017. 

 

Náklady příštích období k 31. 12. 2016 byly 77.040,00 Kč. 

 

Dlouhodobé závazky společnost nemá.  

 

Náklady, výnosy a zisk společnosti. 

 

Náklady společnosti  

Materiál 91.124,00 Kč 

Cestovné 2.744,00 Kč 

Služby 624.255,00 Kč 

Mzdové náklady 1.072.798,00 Kč 

Zákonné pojištění 289.865,00 Kč 

Ostatní a poplatky 5.369,00 Kč 

Celkem 2.086.155,02 Kč 

 

http://www.kjh.cz/
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Výnosy podle zdrojů  

Královéhradecký kraj 150.000,00 Kč 

Podpora zaměstnávání osob (ÚP) 174.382,00 Kč 

Projekt MAP Trutnovsko 1.093.546,50 Kč 

Projekt SMS ČR 898,60 Kč 

Projekt Animace škol (SCLLD) 39.955,00 Kč 

Projekt SCLLD 226.960,00 Kč 

Dotace celkem 1.685.742,10 Kč 

Tržby z prodeje služeb 338.555,00 Kč 

Úroky 75,67 Kč 

Neinvestiční příspěvky 80.300,00 Kč 

Výnosy celkem 2.104,672,77 Kč 

 

V roce 2016 měla Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. zisk ve výši 18.517,75 Kč.  

 

Obecně prospěšná společnost vykonávala v roce 2016 pouze hlavní činnost a nevykonávala žádnou 

doplňkovou činnost. 

 

Obecně prospěšná společnost nemá zřízené žádné fondy. 

 

Závěry auditu hospodaření společnosti: 

Audit hospodaření za rok 2016 provedla firma Systema Audit, a.s. 

 

Výrok auditora zní: 

Podle našeho názoru účetní závěrka za rok 2016 společnosti Místní akční skupina Království – Jestřebí 

hory, o.p.s. Pod Městem 624, 542 32 Úpice, podává bez výhrad ve všech významných ohledech věrný 

a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace ke dni 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů 

jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2016, a to v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

v plném znění a dalšími příslušnými předpisy České republiky. 

 

Náklady na mzdu ředitele a odměny členům správní rady a členům dozorčí rady: 

V roce 2016 byly náklady na mzdu ředitele 12 000 Kč. Náklady na odměny členům správní rady a členům 

dozorčí rady nebyly žádné. 
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Výsledovka: 
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Rozvaha: 
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Komentář: 

Náklady na spotřebu materiálu zahrnovaly nákup tonerů, NTB, serveru, kancelářských potřeb, vybavení 

kanceláře, materiálu pro zajištění exkurze a konference. K 31. 12. 2016 byly odepsány 1 server a záložní 

zdroj, které byly společně zakoupeny v rámci dotace SPL v roce 2011. Materiál pozbyl k 31. 12. 2016 

funkčnosti. 

 

Ostatní služby obsahují položky spojené aktivitami MAS, např. cestovné, poštovné, poplatky BÚ, členský 

příspěvek do NS MAS ČR, správa webových stránek a IT v kanceláři, zajištění propagačního materiálu pro 

akce MAS, organizace akcí MAS, činnosti spojené s tvorbou SCLLD, služby spojené s pracemi pro 

Společenství obcí Podkrkonoší, Svazek obcí Jestřebí hory a přípravou grantů; náklady spojené 

s účetnictvím, koordinací projektů, auditem za rok 2015, účastí na konferencích v ČR a SR a školeních 

apod. 

 

Do kapitoly ostatní služby patří i nájemné, které zahrnuje pronájem hlavní kanceláře. Součástí nájemní 

smlouvy je vedle pronájmu nebytových prostor používání pevné telefonní linky, veškeré energie (teplo, 

světlo a voda), vybavení nábytkem, tisk a kopírování papíru, přístup k internetu.  

 

Mzdové náklady v roce 2016 byly hrazeny z části z dotačních prostředků, které MAS získala na realizaci 

projektů a z části z vlastních prostředků. Pro obecně prospěšnou společnost k 1. 1. 2016 pracovalo 

5 zaměstnanců:  

- Kateřina Valdová (0,75 úvazku, administrativní pracovnice a komunikace s veřejností, od 1. 11. 

2016 – 0, 9 úvazku, manažerka MAS pro SCLLD) 

- Ludmila Bártová (0,6 úvazku, účetní pro MAS) 

- Dita Gollová (od 1. 9. 2016 – 0,9 úvazku, manažerka MAS pro SCLLD) 

- Tomáš Mečíř (od 1. 4. 2016 – 0, 4 úvazku, manažer I. – metodik, MAP Trutnovsko) 
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- Michal Hátle (od 1. 4. 2016 – 0, 4 úvazku, manažer II. – analytik, MAP Trutnovsko) 

- Jan Balcar (0,5 úvazku – manažer MAS, od 1. 4. – 0, 8 - hlavní manažer MAP Trutnovsko a manažer 

MAS pro animaci škol pro SCLLD) 

  

Ostatní náklady v této kapitole jsou dohody o provedení práce pro osoby, které pracují pro Společenství 

obcí Podkrkonoší a Svazek obcí Jestřebí hory, externě pracují na realizaci projektů. Součástí kapitoly 

zákonné sociální pojištění, jsou odvody z mezd. 

 

Ostatní daně a poplatky jsou náklady na pojištění zaměstnanců.  

 

Část výnosů Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. byly tvořeny z prodeje obecně 

prospěšných služeb – činnost pro Svazek obcí Jestřebí hory a Společenství obcí Podkrkonoší, SRO 

Kohoutov, Malé Svatoňovice a organizace IV. Venkovské konference atd.  

 

Zásadní složkou ve výnosech jsou dotace. V roce 2016 se podařilo zahájit realizaci projektu MAP 

Trutnovsko (zdroj OP VVV – MŠMT), pokračovalo se v programu Podpora zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením (Úřad Práce – MPSV)a grantem Královéhradeckého kraje jsou dofinancovány 

aktivity MAS a neuznatelné náklady. V roce 2017 bylo zahájeno i čerpání prostředků určených na 

administraci SCLLD a animaci škol.  

 

Novou podpůrnou položkou je neinvestiční příspěvek na činnost, který se od roku 2016 vybírá od partnerů 

a má sloužit dle partnerské smlouvy na zajištění servisu pro partnery. Výše příspěvky je vždy schválen 

sněmem MAS. Pro rok 2016 byl schválen sněmem 3. 3. 2016 na jednání v Pilníkově.   

 

 

8 Prezentace 

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., byla založena v roce 2006, resp. 2007 a za celou existenci se 

podařilo vybudovat fungující propagační síť, která dopomohla tomu, že se KJH v regionu a kraji výrazně 

zviditelnila.  

 

8.1 Propagace 
Nedílnou součástí chodu MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., je informování o její činnosti. Tiskové 

zprávy vytváří pověřený pracovník, který zajišťuje jejich distribuci do médií a v rámci vytvořené databáze 

formou mailové rozesílky. 

Vhodnými mediálními prostředky pro tento účel jsou především: 

 zpravodaj MAS, 

 místní (obecní) zpravodaje, 

 internetové stránky jednotlivých partnerů MAS, zakladatelů o.p.s. a samozřejmě vlastní stránky 

MAS, www stránky ostatních MAS a organizací s nimi spojených (Národní síť a Krajské sdružení 

MAS, atd.), 

 úřední desky v obcích na území MAS, 

 stránka na sociální síti Facebook, 

 účast na akcích týkajících se problematiky rozvoje venkova. 
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Příjemci dotací z programu LEADER pak propagují MAS díky povinné publicitě vztahující se k 

realizovanému projektu.  

 

8.2 Informační toky 
Konkrétními nositeli propagace pak jsou: 

 

Webové stránky 

MAS má vlastní webové stránky, na kterých se zájemci mohou dozvědět veškeré informace o její činnosti. 

Ty jsou aktualizovány dle nutnosti, minimálně však 1x týdně. V případě vyhlášení výzev a výběru projektů 

budou aktualizovány dle potřeby tak, aby mohli potenciální předkladatelé projektů získávat aktuální 

informace. Všechny relevantní materiály jsou zároveň rozesílány do mailových schránek zájemců z řad 

partnerů, spolupracovníků i ostatní veřejnosti.  

 

 www.kjh.cz 

 webové stránky zakladatelů (www.jestrebihory.net, www.podkrkonosi.info) 

 weby jednotlivých obcí a partnerů MAS 

 

Aktualizace stránek provádí pověřený pracovník prostřednictvím webmasterů. 

 

Tištěná média 

 Deníky Bohemia 

 jednotlivé obecní a městské zpravodaje 

 

Film a rozhlas 

Videa mapující jednotlivé projekty a akce MAS jsou zveřejněna na stránkách MAS a dále pak na 

www.nasetelevize.cz a www.televize-js.cz. Další variantou informování je spolupráce s Hitrádiem Magic, 

Rádiem Blaník a Českým rozhlasem Hradec Králové. 

 

PR akce pro veřejnost  

Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s., podporuje akce svých partnerů, a to v rámci 

propagace jak hnutí LEADER, tak Místní akční skupiny. Podpora akcí v regionu má zároveň deklarovat 

spolupráci a partnerství se subjekty.  

První akcí byla soutěž dětí ze Společenství obcí Podkrkonoší s názvem O sošku podkrkonošské 

Sněženky. Prázdninovou akcí je podpora Letního běhu na běžkách v Havlovicích, a to výrobou a tiskem 

plakátů. Dalšími akcemi byla Olympiáda pro starší a dříve narozené ve Všesportovním areálu v Havlovicích 

pořádaná společně s TJ Sokol Havlovice a Trojboj Studentského parlamentu tamtéž.  
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9 Prezentace vybraných aktivit 

9.1 Společné setkání starostů ze Společenství obcí Podkrkonoší a Svazku obcí Jestřebí 
hory 

PARTNEŘI: Společenství obcí Podkrkonoší, Svazek obcí Jestřebí hory 

duben 2016 

 

Čtvrtek 28. dubna se v území Místní akční 

skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. nesl v 

duchu spolupráce. Ke společnému stolu zasedli 

starostové a další zástupci obcí ze dvou 

dobrovolných svazků obcí, jež jsou zároveň 

zakladateli MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. 

Představitelé Společenství obcí Podkrkonoší a 

Svazku obcí Jestřebí hory se sešli v hojném 

počtu, aby se navzájem lépe poznali a díky nově 

navázaným kontaktům prohloubili spolupráci. V 

úvodu se všichni přítomní představili a v 

několika větách řekli i pár informací o své obci. 

Následovalo několik zajímavostí ze starostenského života a volná diskuze. K přátelské atmosféře 

bezesporu přispělo i příjemné prostředí Pensionu Konírna ve Vítězné, kde se jednání konalo. Součástí 

setkání byla krátká exkurze po penzionu a přilehlé farmě. Po oficiální části byla příležitost k neformálnímu 

posezení. Přečtěte si celou zprávu nebo si prohlédněte prezentaci o obcích a obrázky z akce. 

 
 

9.2 Vyhlášení soutěže O sošku podkrkonošské Sněženky 
PARTNER: Společenství obcí Podkrkonoší 

červen 2016 

 

Děti z prvních stupňů základních škol 

Společenství obcí Podkrkonoší si v pátek 

10. června udělaly výlet do Pilníkova, aby 

si zde zasoutěžily O sošku podkrkonošské 

Sněženky. Tato putovní soutěž, jíž se 

letos ujala Základní a Mateřská škola 

Pilníkov v čele s ředitelkou Ilonou 

Skořepovou, se nesla ve sportovním duchu. 

V úvodu zaznělo několik milých slov jak 

od paní ředitelky Skořepové, tak od 

místostarosty Pilníkova, pana Karla Skutila. Poté následovala taneční vystoupení v podání dvou souborů 

ze ZŠ Pilníkov a mažoretek z Chotěvic a sólový scénický tanec Simony Hurdálkové ze ZŠ Pilníkov. K 

rozproudění sportovní atmosféry přispěl i společný tanec všech zúčastněných, který vedla paní ředitelka 

Skořepová a do nějž se všichni bez předchozího secvičování zapojili. „O sošku podkrkonošské Sněženky je 

jedna z mých nejoblíbenějších akcí, které jako Společenství podporujeme. Pro děti, paní učitelky i nás, 
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starosty, je to příjemné zpestření. Zároveň bych chtěl moc poděkovat hostitelskému Pilníkovu – z úsměvů 

přítomných je jasné, že se akce líbí,“ řekl Petr Hrubý, starosta obce Vítězná a předseda Společenství obcí 

Podkrkonoší. Soutěžilo se v mnoha tradičních i méně tradičních disciplínách. Florbal, překážková dráha, 

skok z místa či hod na cíl nikoho nepřekvapil. U „úklidu“ či „padáků“ už byla potřeba drobná instruktáž. 

Kromě toho zde byl prostor i pro volnou zábavu a přátelské popovídání. Svá družstva přišli kromě 

pedagogického doprovodu podpořit i mnozí starostové. Ti kromě krásného prostředí ocenili také 

pečlivost, s jakou se hostitelská škola o své návštěvníky postarala. „Průvodci“ družstev z jednotlivých škol 

byli žáci sedmé a osmé třídy, organizační zajištění soutěží pak měli na starosti deváťáci. Svačiny nachystaly 

paní kuchařky ze školní jídelny a o sladkou tečku v podobě perníku se postarali rovněž žáci základní 

školy.Na památku si všichni účastníci sportovního dne odnesli domů magnet s motivem soutěže.„Sešlo se 

nám tady více než 200 dětí ze sedmi obcí – domácího Pilníkova, Dolní Olešnice, Hajnice, Kocbeří, Chotěvic, 

Vítězné a Vlčic,“ uvedla Ilona Skořepová. „Počasí bylo ideální, zábava plynula a celé dopoledne se neslo v 

soutěžním, ale přesto přátelském duchu. Bylo hezké pozorovat, jak se starší žáci věnují mladším, za což 

jim moc děkuji,“ doplnila Skořepová. A jak to vlastně všechno dopadlo?Turnaj ve florbalui ostatní 

sportovní disciplíny ovládli domácí Pilníkováci, kteří obsadili obě první místa. Druhé místo ve florbalu 

patřilo Chotěvicím, třetí pak Hajnici. V ostatních disciplínách si tato dvě družstva pouze vyměnila pořadí 

Hajničtí byli druzí, Chotěvičtí třetí. Poháry a sošky podkrkonošské Sněženky však byly nachystány i pro 

zbývající týmy, a tak nikdo neodjížděl s prázdnou 

 
 
 
 
 

9.3 Olympiáda pro starší a pokročilé 
PARTNEŘI: TJ Sokol Havlovice a obec Havlovice 

září 2016 

 

Už poosmé se organizátorům Olympiády 

pro starší a dříve narozené podařilo zajistit 

i počasí, a tak si senioři i jejich doprovod 

tradiční akci opět užili. Sportovní klání se 

konalo ve čtvrtek 1. září v odpoledních 

hodinách v havlovickém Všesportovním 

areálu. Stejně jako v předchozích letech 

byly pro soutěžící  připraveny čtyři 

disciplíny – hod válečkem, respektive 

paličkou, hod tenisovým míčkem, skok z 

místa a minigolf. Každý z účastníků obdržel 

při registraci kartičku, kam se zapisovaly 

výsledky, ale přesto nebylo povinností se 

všech disciplín zúčastnit. Na Olympiádu 

každoročně přijíždějí i lidé, kteří mohou ze zdravotních důvodů absolvovat třeba jen jednu disciplínu. To 

ale vůbec nevadí, protože alespoň mají víc času fandit ostatním soutěžícím a popovídat si se svými 

vrstevníky. „Opět se nám potvrdilo, že Olympiáda se dostala do širokého povědomí mezi lidmi z blízka i z 

daleka. Letos jsme měli před koncem registrace přes dvě stě lidí, po registraci dnes na místě jsme měli tři 
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sta deset účastníků. To je zase více než v loňském roce. A také opět soutěžili účastníci nad 90 let, což je 

úctyhodné,“ prozradil Jan Balcar z MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., jež akci zaštiťuje. Odpoledne 

svým vystoupením zpestřili country  tanečníci z Velkých  Svatoňovic, kteří se sami Olympiády účastnili, 

stejně tak jako tanečnice-pekařky z Hronova. O příjemnou hudební atmosféru se po celou dobu starali 

Zdeněk Hušo a Monika  Nováková.  Pro účastníky bylo rovněž připraveno občerstvení v podobě koláče a 

kávy nebo čaje. Vylosovaní šťastlivci si navíc odnesli drobný dárek jakovzpomínku. „I letos jsme viděli, jak 

se tolik lidí dokáže bez problémů bavit a přát si jednotlivé sportovní úspěchy. Už nyní za námi návštěvníci 

chodí a říkají, že za rok přijedou znovu a že už se moc těší. Nicméně pokud to takto půjde dál, budeme 

muset posílit organizační tým a udělat i nějaké organizační změny na místě, aby se chod Olympiády nikde 

nezaseknul,“ uvedl zakladatel Olympiády Miloš Tohola.  

 

9.4 Trojboj Studentského parlamentu 
PARTNEŘI: Havlovický svaz Malé kopané, z.s., obec Havlovice, Studentský parlament MAS KJH, o.p.s. 

září 2016 

 
Minikopaná, streetball, minigolf a beach-přehazovaná. Čtyři disciplíny, které v pátek 9. září 2016 prověřily 

schopnosti škol z území Místní akční skupiny Království–Jestřebí hory, o.p.s. Celý soutěžní den ve 

Všesportovním areálu v Havlovicích pořádal Studentský parlament Místní akční skupiny Království – 

Jestřebí hory, o.p.s. společně s Havlovickým svazem malého fotbalu,z.s. Všech čtyř disciplín se zúčastnilo 

celkem pět škol: Základní škola Úpice-Lány, ZŠ Bratří Čapků, ZŠ Pilníkov, ZŠ a ZUŠ Rtyně vPodkrkonoší a 

Městské gymnázium a střední odborná škola Úpice. Speciální základní škola Augustina Bartoše zÚpice se 

zúčastnila pouze turnaje vminikopané. „Trojboj Studentského parlamentu se skládá ze streetballu, 

minigolfu a beach-přehazované. Těší 

nás, že se tahle akce společně s 

minikopanou pevně zařadila do 

kalendáře všech škol v regionu,“ 

pochvalovala si účast hlavní 

koordinátorka Trojboje Petra 

Nývltová z Městského gymnázia a 

Střední odborné školy Úpice.Do 

soutěží se v pátečním dopoledni 

zapojilo více než sto žáků. V Trojboji 

se na celkovém prvním místě umístila 

Základní škola Úpice-Lány, na druhém úpické Gymnázium a Střední odborná škola a na místě třetím 

Základní škola Rtyně v Podkrkonoší. V minikopané bylo pořadí: 1. Rtyně vPodkrkonoší; 2. Pilníkov; 3. 

Gymnázium a SOŠ Úpice. „Děkujeme všem ředitelům a učitelům, že podporují pohyb u jejich žáků. Jsem 

rád, že Studentský parlament v našem regionu stále funguje a doufám, že v letošním školním roce nabere 

nové inspirace,“ shrnuje sportovní klání Jan Balcar z MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. 
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9.5 Venkovská konference MAS KJH, o.p.s. 
PARTNEŘI: obec Havlovice, Celostátní síť pro venkov 

říjen 2016 

 

Do malebné obce Havlovice v okrese Trutnov se opět po roce sjeli zástupci obcí, místních akčních skupin, 

podnikatelé a další subjekty, aby zde konzultovali možnosti spolupráce mezi partnerypůsobícími ve 

venkovském prostoru. Konference s názvem Venkov jako prostor spolupráce mezi obcemi, zemědělci a 

občanskou společností se konala pod záštitou Celostátní sítě pro venkov ve dnech 13. a 14. října 2016. Ve 

čtvrtek 13. října se uskutečnil mimo jiné i kulatý stůl, kde proběhla diskuze nad možnostmi pro venkov v 

novém programovém období v rámci Programu rozvoje venkova 2014–2020, a zároveň byly prezentovány 

příklady dobré praxe při spolupráci na 

venkově. Odpoledne následovala exkurze 

do místní Zemědělské společnosti 

Svobodné, a.s. Po ukončení večerního 

odborného programu bylo připraveno 

neformální posezení s 

pohoštěním.„Velmi mě těší, že zástupci 

tolika různých odvětví využili možnosti 

setkat se u jednoho stolu. Příspěvky 

prezentujících lektorů i následné 

tematické diskuze nás utvrzují v názoru, 

že naše snaha osoučinnost všech aktérů 

venkova z různých odvětví má smysl a 

potenciál posunout venkovské regiony k 

dalšímu rozvoji a atraktivitě. Proto bychom podobná setkání velmi rádi uspořádali i v budoucnu,“ uvedla 

Ing. Miroslava Stárková, krajská koordinátorka Celostátní sítě pro venkov. Druhý den konference byl 

zaměřen i na soutěž Vesnice roku a byl určenýpředevším pro starosty obcí, kteří zvažují účast v této 

soutěži nebo případně „jen“ hledají inspiraci pro rozvoj vlastní obce. Účastníci si velmi pochvalovali přínos 

jednání v podobě prezentace příkladů dobré praxe včetně prezentace možností čerpání finančních 

prostředků zProgramu rozvoje venkova 2014–2020 prostřednictvím operací M16. „Jedním z témat 

pátečního bloku byla tzv. Škola obnovy venkova, která již dříve v kraji fungovala a bylo by dobré ji znovu 

nastartovat,“ řekl Mgr. Jan Balcar, Ph.D., ředitel z pořádající Místní akční skupiny Království – Jestřebí 

hory, o.p.s. „Rádi bychom o možnostech fungování Školy obnovy venkova diskutovali s novým vedením 

Královéhradeckého kraje, protože vidíme, že je o ní velký zájem,“ dodal. 
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9.6 Exkurze na Slovensko – MAS Poondavie 
PARTNEŘI: obec Libňatov, MAS Poondavie 

říjen 2016 

 

Letošní říjnová expedice do slovenské obce Trhoviště měla velmi pestrý program. Ve čtvrtek 27. 10. 

vyrazila sedmičlenná skupina složená ze zástupců obce Libňatova a MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. 

směrem na východ. Ve večerních hodinách dorazila do Trhoviště, kde nás čekala večeře, a záhy na to 

příjemné setkání s folklórním souborem Ondavčanka. Vedle zpěvu a tance se vzpomínalo i na koncerty 

souboru v Pilníkově, Libňatově a Havlovicích. V pátek dopoledne výprava prošla obec, navštívila 

rekonstruovaný hřbitov a na obecním úřadě diskutovala o dopadu elektronické evidence tržeb na akce 

pořádané obcí. Páteční poledne bylo zasvěceno Úctě starším. Tento krásný zvyk, který v obci funguje již 

několik let, je oslavou nejstarších občanů Trhoviště a obec ve spolupráci se ZŠ a MŠ a církvemi připraví 

program a drobné občerstvení. Všichni jubilanti obdrželi drobné dárky. Letošní slavnost byla okořeněna 

ochutnávkou českého piva Krakonoš a písní od Jarka Nohavici Kometa, kterou zazpíval místní pan farář. 

Příjemné bylo, že slovenští přátelé několikrát připomněli, že v České republice se slaví tento den státní 

svátek Vznik Československé republiky. Odpoledne pokračovala prohlídka obce a místní farmy Farming, 

a.s. Venkovní program byl završen na místním fotbalovém hřišti, kde proti sobě nastoupily žákovské týmy 

z Trhoviště a Rakovce nad Ondavou. Ve slunečném, ale mrazivém počasí, domácí předvedli excelentní 

výkon a vyhráli 10:1. Večer patřil 

přátelskému setkání se zastupiteli obce 

a místními organizacemi. V sobotu 

ráno byl přistaven před ZŠ Trhoviště, 

kde jsme byli ubytováni, velký autobus. 

Výletu do Svidníku a na bojiště 

Dukelsko-karpatské operace se s námi 

zúčastnili i místní občané. Ve Svidníku 

jsme společně navštívili Vojenské 

historické muzeum, venkovní muzeum 

s bojovou technikou a Památník 

sovětské armády. Poté jsme přejeli do 

Údolí smrti, které se nachází mezi 

obcemi Kapišová, Kružľová a Nižná 

Písaná, kde je v členitém terénu 

rozmístěna vojenská technika znázorňující rotu za útoku. Poté se exkurze přesunula na hranici s Polskem. 

Průvodce, který nás po celou dobu doprovázel, z rozhledny popsal strategickou roli průsmyku v historii 

vojenství a následně i detailně celou operaci. Zakončení bylo symbolické – u Památníku Československého 

armádního sboru a na hřbitově, kde je pochováno přes 500 českých a slovenských vojáků. Vpodvečer plní 

dojmů a někteří i unaveni jsme se vrátili zpět do Trhoviště. Ve večerních hodinách jsme si opět prošli obec 

a navštívili osvětlený hřbitova tři místní kostely. Brzy ráno po snídani jsme se rozloučili se starostou 

Róbertem Kobou a ředitelem MŠ a ZŠ Bohušem Jakubocem a vyrazili směr doČech, do regionu, do 

Libňatova... 
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Schváleno správní radou Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. …………………. v Úpici. 

 

 

Zpracovali:  

Mgr. Jan Balcar, Ph.D. 

Ing. Kateřina Valdová 

Mgr. Dita Gollová 
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