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První setkání starostů a zastupitelů z území Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory o.p.s.
V úterý 26. března 2019 se v městském sále v Úpici uskutečnilo historicky první setkání starostů a
zastupitelů 24 obcí z území Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory o.p.s. (MAS KJH, o.p.s.)
V úvodu přivítal Jan Balcar, ředitel MAS KJH o.p.s., přítomné a do popředí pozval Petra Hrona,
„domácího“ starostu města Úpice a zástupce Dobrovolných svazků obcí (DSO), které jsou zakladateli
MAS KJH o.p.s. – Zdeňka Špringra, předsedu Svazku obcí Jestřebí hory (SOJH) a Evu Rezkovou,
místopředsedkyni Společenství obcí Podkrkonoší (SOP). Během vzájemného představení a přivítání
proběhlo předání drobných pozorností zástupcům obcí SOP. Slova se poté znovu ujal Jan Balcar, který
účastníky seznámil s programem, v jehož úvodu měli možnost shlédnout prezentaci o smyslu a
fungování dobrovolných svazků obcí – Svazek obcí Jestřebí hory a Společenství obcí Podkrkonoší - a
Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. Shrnutí jejich významu pro region, vzájemné
spolupráce a samotného vzniku jmenovaných organizací, přineslo řadu odpovědí těm, kdo v otázce
„Co je DSO a co je MAS?“ neměli zcela jasno. Jan Balcar v závěru své prezentace představil řadu
projektů, které byly díky MAS KJH a spolupráci s obcemi v regionu realizovány. „Mým zastupitelům i
mě samotnému přineslo představení svazků a MAS jistotu v otázce, co je co“, uvedl po setkání Petr
Horák, starosta obce Batňovice.
Program pokračoval školením na téma Zákon o obcích v kostce, které připravil a přednesl JUDr. Jan
Horník PhD., tajemník města Hostinné. Vzhledem ke změnám na starostenských postech i v řadách
zastupitelů, bylo téma kvitováno se zájmem. Během výkladu o povinnostech a právech zastupitelů
došlo mnohdy k rozboru praktických situací, ale i k všetečným a poučným dotazům lektora. Tato část
programu se uskutečnila ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR. Ten je nositelem projektu ESO
neboli Efektivní správa obcí, jež si klade za cíl podporovat vzdělávací aktivity starostů a zastupitelů a s
nímž organizátoři spolupracovali.
Na závěr bylo pro účastníky setkání připraveno neformální posezení s ochutnávkou regionálních
výrobků řeznictví Maso Kazda s.r.o. Pro zájemce byla k dispozici burza propagačních materiálů a
pozvánek na akce. Zpestřením programu byla nabídka tvorby a grafického zpracování obecních
místopisů a dalších tiskovin firmou bývalého starosty Pilníkova, Miroslava Klapky.
Proběhlá akce se setkala s mnoha kladnými ohlasy a z reakcí přítomných je patrný zájem o navazující
setkání starostů a zastupitelů.
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