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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: Regnerova 143, 542 32 Úpice 

 

Působí na území 25 obcí s rozlohou 351,74 km2 a počtem 25 111 obyvatel (stav k 31. 12. 2021) – 

Čermná, Dolní Olešnice, Hajnice, Horní Olešnice, Chotěvice, Choustníkovo Hradiště, 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. 

 

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 a výběrovým výborem a pracovními skupinami. Celkový servis 

všem orgánům zajišťuje hlavní kancelář MAS KJH, o.p.s. Práce všech orgánů a organizační složky byla 

stále ovlivněna situací v České republice v souvislosti COVID-19. Bylo omezeno setkávání a společné 

projednávání. Mnohé záležitosti bylo nutné řešit prostřednictvím hlasování po internetu nebo 

nástroji on-line. Vše bylo řešeno dle statutu a jednacích řádů orgánů.  

http://www.kjh.cz/


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

 
 

5 

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. V roce 2020 se zakladatelská smlouva neměnila. Statut byl změněn 

správní radou na jednání per rollam 14.–17. 12. 2021 a platnost nabyl účinnosti 18. 12. 2021. Statut 

byl aktualizován z důvodů požadavků při schválení standardizace MAS na období 2021–2027. 

 

K 1. 1. 2022 zastupovali zakladatele tito členové správní rady: 

Svazek obcí Jestřebí hory: PaedDr. Vladimír Diblík (předseda), Lenka Hozová (starostka obce 

Suchovršice) a Ing. Tomáš Prouza (starosta obce Chvaleč). 

 

Společenství obcí Podkrkonoší: Vladimír Lukeš (starosta obce Chotěvice), Bohuslava Volfová 

(starostka obce Vlčkovice) a Petr Hrubý (místopředseda, starosta obce Vítězná). 

 

Zápisy z jednání a hlasování per-rollam správní rady jsou uloženy v kanceláři a na 

https://kjh.cz/cs/organy-mas/detail/id/214-2-spravni-rada-mas#show. Práce v orgánu nebyla 

honorována. V roce 2021 byl z důvodu změn ve složení v roce 2020 aktualizován obchodní rejstřík. 

 

Dozorčí rada 

Dozorčí rada je tříčlenná a také zastupuje zakladatele MAS. 

 

K 1. 1. 2022 zastupovali zakladatele tito členové dozorčí rady: 

Svazek obcí Jestřebí hory: Petr Horák (starosta obce Batňovice), Pavel Dvořáček (starosta obce 

Havlovice). 

Společenství obcí Podkrkonoší: Josef Červený (předseda, starosta města Pilníkov). 

 

http://www.kjh.cz/
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Zápisy z jednání jsou uloženy v kanceláři obecně prospěšné společnosti a na https://kjh.cz/cs/organy-

mas/detail/id/215-4-dozorci-rada-mas#show. Práce v orgánech nebyla honorována. V roce 2021 byl 

aktualizován obchodní rejstřík – došlo ke změnám ve složení a proběhla i volba předsedy DR. 

 

Ředitel 

Funkci ředitele vykonává Mgr. Jan Balcar, Ph.D. Správní rada se 28. 7. 2020 rozhodla schválit jeho 

funkční období na období 2020–2025. 

 

1.2.3 Orgány odpovědné za metodu LEADER 
Sněm MAS 

Sněm MAS je tvořen všemi partnery MAS, kteří splnili podmínky přijetí. K 31. 12. 2021 jich je 74.  

Sněm MAS se uskutečnil v roce 2021 jedenkrát – 23. 6. 2021.  

 

Programový výbor (složení k 31. 12. 2021) 

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. (předseda, Jan Šída) 

• 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) 

• Orange Catering, s.r.o. (Jaroslav Jörka ml.) 

 

Kontrolní výbor (složení k 31. 12. 2021) 

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: 

• Jaroslav Tomeš (předseda, FO, zástupce Jaroslav Tomeš) 

• Obec Havlovice (Pavel Dvořáček) 

• Město Úpice (Petr Hron) 

 

Výběrový výbor (složení k 31. 12. 2021) 

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 tří let, opakované zvolení je 

možné. Kvůli epidemiologické situaci v ČR se nekonal sněm v listopadu 2021. Složení výběrového 

výboru bylo schváleno sněmem MAS při on-line hlasování 6. - 9. 12. 2021. 

 

 

 

http://www.kjh.cz/
https://kjh.cz/cs/organy-mas/detail/id/215-4-dozorci-rada-mas#show
https://kjh.cz/cs/organy-mas/detail/id/215-4-dozorci-rada-mas#show


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

 
 

7 

Aktuální složení výběrového výboru:  

 

• Vladimír Diblík (předseda, FO, zástupce Vladimír Diblík) 

• ROSKAR, s. r. o. (Roman Lindauer) 

• SDH Libňatov (Zdeněk Vít) 

• Sdružení Franze Wihana (Ludmila Krejčová) 

• Obec Libňatov (Jaroslav Pich) 

• Obec Malé Svatoňovice (Vladimír Provazník) 

• Vladimíra Pátková (FO, zástupce Vladimíra Pátková) 

• ZŠ a MŠ Havlovice (Jaroslav Balcar) 

• Jaroslav Prouza (FOP, zástupce Jana Prouzová) 
 

1.3 Hlavní kancelář  
Pro obecně prospěšnou společnost pracuje hlavní kancelář. Řízením tohoto týmu lidí je pověřen 

ředitel. V roce 2021 zde pracovalo celkem 10 zaměstnanců na různé pracovní úvazky a externí 

spolupracovníci. 

 

Mgr. Jan Balcar, Ph.D. 

Pozice: ředitel, hlavní manažer MAP Trutnovsko II a vedoucí zaměstnanec pro SCLLD 

 

Ing. Kateřina Valdová  

Pozice: manažerka MAS, toho času na rodičovské dovolené 

 

Daniela Müllerová  

Pozice: manažerka MAS pro tvorbu SCLLD  

 

Hana Bryknarová 

Pozice: manažerka MAS pro tvorbu SCLLD  

 

Lenka Procházková 

Pozice: manažerka pro GDPR, pověřenkyně GDPR, manažerka pro SOJH a SOP 

 

Mgr. Karel Turek 

Pozice: odborný konzultant projektu Místní akční plán Trutnovsko II 

 

Bára Procházková 

Pozice: administrativní pracovník projektu Místní akční plán Trutnovsko II 

 

Mgr. Per Záliš 

Pozice: manažer a analytik projektu Místní akční plán Trutnovsko II 

 

Iva Vašatová 

Pozice: manažerka projektu Šablony pro NNO 

http://www.kjh.cz/
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Ludmila Bártová 

Pozice: hospodářka MAS 

 

Externí spolupracovníci: 

V rámci projektů pracují v MAS i externí spolupracovníci. Jejich smluvní vztah je prostřednictvím 

dohod o provedení práce.  

 

 

2 Činnosti obecně prospěšné společnosti v roce 2021 mimo 

realizaci programu SCLLD 

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; 

http://www.kjh.cz/
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• 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. 

 

Většina služeb bylo v roce 2021 realizováno jako hlavní činnost. Součástí statutu jsou formulovány 

služby na vedlejší činnost. Od 29. 10. 2018 je společnost registrována v živnostenském rejstříku pod 

identifikačním číslem provozovny 1012435253.  

 

2.2 Služby pro zakladatele 

2.2.1 Služby pro Svazek obcí Jestřebí hory 

V roce 2021 se konala tři pravidelná jednání Výboru Svazku obcí Jestřebí hory. Tradičně byly také z 

rozpočtu svazku podpořeny akce neziskových organizací v regionu. Tentokrát to byla podpora formou 

finančních darů v celkové částce 32 000 Kč. Svazek obcí Jestřebí hory aktivně podporuje cestovní ruch 

v regionu. Jedním ze způsobů je tvorba osvědčených propagačních materiálů. V loňském roce byla 

provedena aktualizace a dotisk trhacích i skládacích map, na kterých jsou uvedeny přírodní a kulturní 

zajímavosti, trasy pro cyklisty a pro pěší, významné turistické cíle apod. Tyto materiály jsou k dispozici 

na každém obecním úřadě. V roce 2021 obdrželi obyvatelé DSO opět svazkový zpravodaj s 

nejvýznamnějšími činnostmi svazku za uplynulý rok. Všechny aktivity jsou k nalezení na webových 

stránkách www.jestrebihory.net. Tento svazkový web je pravidelně aktualizován zprávami o dění v 

regionu, pozvánkami na regionální akce atd. V letních měsících byl zaznamenán 

zvýšený počet uživatelů webových stránek, což ukazuje na jejich význam v 

cestovním ruchu v regionu. 

 

2.2.2 Služby pro Společenství obcí Podkrkonoší 

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

Společenství. Jednalo se o spolupráci a podporu třináctého ročníku již tradiční akce pro děti ze 

základních škol v regionu SOP „O sošku Podkrkonošské Sněženky“. Po dvou letech se akce vrátila 

do areálu autokempu Svatá Kateřina v Chotěvicích a svou záštitou ji podpořil MUDr. Zdeněk Fink, člen 

Rady Královéhradeckého kraje. Finančně měly být podpořeny také neziskové 

organizace v celkové částce 50 000 Kč. Bohužel se většina akcí nemohla 

uskutečnit, takže podpořeny byly pouze tři akce. Na jaře a na podzim 2021 byl 

vydán tištěný Zpravodaj SOP informující o dění v regionu. I v tomto DSO slouží 

coby informační kanál moderní a pravidelně aktualizované webové stránky 

www.podkrkonosi.info. 

 

Oba svazky se měly možnost setkat i v roce 2021. V květnu proběhla první „Snídaně pro starosty“ – 

setkání zástupců obcí z území obou svazků, na kterou v červenci navázala druhá, kde hlavním 

debatním tématem byl systém odpadového hospodářství a v říjnu proběhla třetí Snídaně, tentokrát 

na téma budování kanalizace v obci.  

 

http://www.kjh.cz/
http://www.jestrebihory.net/
http://www.podkrkonosi.info/
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2.3 GDPR 
Dne 25. května 2018 vyšlo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Toto nařízení se týká i ochrany 

osobních údajů na obcích a školách.  

MAS byla oslovena obcemi, MŠ a ZŠ z regionu k zajištění těchto služeb – zpracování auditu, 

agendových listů a zajištění služby pověřence. Každý rok také provádí aktualizaci jednotlivých auditů 

a úpravu agendových listů dle potřeb obcí a škol. Celkově tak MAS KJH, o.p.s. zajišťuje funkci 

pověřence 33 subjektům.  

 

2.4 Projekty realizované místní akční skupinou  
V roce 2021 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 II  
MAP Trutnovsko II navazuje na předchozí projekt MAP Trutnovsko I. Garantem projektu je MAS 

Království – Jestřebí hory, o.p.s. Doba realizace je daná na čtyři roky a byla zahájena 1. 1. 2019. 

Hlavním cílem je naplňovat priority identifikované v rámci předchozího projektu MAP I, tj. 

prostřednictvím společného akčního plánování (které obsahuje vyhodnocování a aktualizaci MAP) 

podpořit aktivity implementace. Cílem je na základě prohloubené a koordinované spolupráce mezi 

jednotlivými aktéry v území zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ a logicky zapojit do těchto aktivit co 

nejvíce relevantních subjektů z území (oslovovat i ty, které se do MAP I zapojovaly omezeně či 

nezapojovaly vůbec). 

Zástupci jednotlivých subjektů, kteří byli zvoleni, tvoří Řídicí výbor; jsou hlavním pracovním 

orgánem partnerství MAP, ovlivňují oblast vzdělávání na území MAP, projekt řídí, schvalují platný 

Statut, Jednací řád nebo Strategický rámec (SR). Poslední aktualizace SR MAP proběhla v březnu 

2021, další je plánována na duben 2022. 

Dle metodiky funguje v rámci projektu aktivně šest pracovních skupin (PS). Jedná se 

o PS financování, PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti, PS pro rozvoj matematické gramotnosti, 

PS pro rovné příležitosti. Implementačními pracovními skupinami jsou PS pro neformální a zájmové 

vzdělávání, PS ředitelé škol. PS si vytvořily a stále svými náměty rozšiřují své Databáze plánovaných 

aktivit, které slouží jako inspirace k další činnosti a uskutečňování implementačních aktivit (IA).  

V rámci projektu MAP Trutnovsko II se uskutečnila řada úspěšných aktivit. S řediteli škol nebo 

rodiči jsme jezdili za inspirací, tentokrát do Krkonoš a Dvora Králové. Velice dobře funguje spolupráce 

s našimi mateřskými školami. Osvědčila se tematická setkání s řediteli i učiteli škol, na kterých si 

účastníci vyměňovali zkušenosti. Vydáváme Zpravodaj MAP, školy mají od nás k dispozici pravidelně 

aktualizovaný dotační kalendář, společně se zřizovateli mohou rovněž využívat také aktualizovaného 

přehledu sdílení praxe. Náš expert Michal Hátle také konzultuje investiční záměry jednotlivých škol. 

Realizační tým má funkci koordinátora a poskytuje i veškerou administrativu, propagaci 

a informace o setkání a činnosti jednotlivých skupin. Veřejnost a všichni aktéři MAP Trutnovsko II 

měli možnost zhlédnutí všech proběhlých aktivit, aktualit a dění na webových stránkách www.kjh.cz a 

http://www.kjh.cz/
http://www.kjh.cz/
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Facebooku https://www.facebook.com/MAPTrutnovsko/. Dalším informačním kanálem je pravidelně 

aktualizovaný YouTube kanál MAS KJH.  

Významnou roli mají i koordinátoři jednotlivých škol zapojených v MAP Trutnovsko II. 

Organizujeme pro ně semináře, workshopy aj. Průběžně také aktualizujeme popis potřeb 

jednotlivých škol, ze kterého vzejde agregovaný dokument.  

 

2.4.2 Podpora neziskových organizací v Královéhradeckém kraji 
Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. je od roku 2019 součástí projektu Podpora 

neziskových organizací v Královéhradeckém kraji, který zastřešila MAS Nad Orlicí a Místní akční 

skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. je partnerem. Tento projekt je pracovně nazýván Šablony 

pro nestátní neziskové organizace – Šablony pro NNO. 

Klíčové aktivity jsou cíleny na Studentský parlament MAS. Realizace projektu byla zahájena 

1. 4. 2020. Do projektu jsme zapojili naše partnerské žákovské parlamenty včetně všech dětí z našeho 

území. Projekt bude ukončen k 30. 6. 2023.  

Cílem aktivit projektů této výzvy (tandemové neformální vzdělávání, projektový den) je 

zkvalitnění neformálního vzdělávání a vzdělávání pracovníků našeho Studentského parlamentu MAS, 

a to včetně dobrovolných pracovníků prostřednictvím sdílení zkušeností a vzájemné spolupráce. 

Přínosem této metody je větší pestrost, zajímavost a efektivita práce i možnost individuálního 

přístupu k dětem a žákům.  

V rámci projektu Šablony pro NNO se uskutečnilo 34 projektových dnů (PD) a 5 tandemových 

výuk (TV). Jednotlivé aktivity SP MAS jsou pravidelně přidávány na https://kjh.cz/cs/student-

parlament-mas#show.  

 

 

3 Zapojení v organizacích a spolupráce s partnery 

3.1  Národní sít MAS ČR, z.s.  
V roce 2021 Národní síť Místních akčních skupin, z.s. koordinovala a metodicky podporovala MAS 

v realizaci jejich strategií komunitně vedeného místního rozvoje. NS MAS ČR, z.s. zaštiťuje a současně 

reprezentuje MAS celé ČR při vyjednávání s jednotlivými ministerstvy a orgány ČR a EU – vše NS je 

http://nsmascr.cz/.  

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. Více o KS je uvedeno na 

http://kralovehradecky.nsmascr.cz/. 

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. je členem NS i KS a zastupuje ji v těchto aktivitách Jan 

Balcar, který je předsedou kontrolní komise KS MAS ČR v KHK. Podílí se na vyjednávání podpory pro 

MAS na úrovni Královéhradeckého kraje a zapojení MAS do organizací ČR, které mají vztah k rozvoji 

venkova. 

V rámci spolupráci KS se MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. aktivně zapojila do činnosti 

PS PR – Petr Záliš, PS Vzdělávání – Iva Vašatová a Jan Balcar a PS Energetika – Hana Bryknarová. 

 

http://www.kjh.cz/
https://www.facebook.com/MAPTrutnovsko/
https://kjh.cz/cs/student-parlament-mas#show
https://kjh.cz/cs/student-parlament-mas#show
http://nsmascr.cz/
http://kralovehradecky.nsmascr.cz/
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3.2 Celostátní síť pro venkov 
Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. je dlouhodobým 

partnerem Celostátní sítě pro venkov. Spolu s Celostátní sítí pro venkov 

proběhla v září 2021 velmi úspěšná exkurze za úspěšnými projekty z PRV do 

území MAS Horňácko a Ostrožsko, z.s. 

 

3.3 Studentský parlament MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. 
V roce 2021 byly aktivity Studentského parlamentu při MAS z důvodu covidové situace opět 

omezeny, ale 10. září se již mohl konat tradiční Trojboj studentského parlamentu (Více v kapitole 9: 

Prezentace vybraných aktivit ) 

Studentský parlament se podílel i na zajištění pořadatelské služby na akci Olympiáda pro 

starší a dříve narozené, v Havlovicích. Významnou měrou spolupracovali na bezproblémovém 

průběhu akce žáci 4. třídy ZŠ Havlovice a studenti Městského gymnázia a SOŠ v Úpici.  

Školy nejen v území MAS zveřejňují na www.kjh.cz a facebookovém profilu MAS KJH, o.p.s. 

upoutávky na akce, které pořádají, nebo inzeráty při hledání nových zaměstnanců. 

Studentský parlament MAS od 1. 4. 2020 zahájil realizaci projektu Podpora neziskových 

organizací v Královéhradeckém kraji – více v kapitole 2.4.2: Podpora neziskových organizací 

v Královéhradeckém kraji. 

 

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. 2021 mělo podepsanou partnerskou smlouvu 74 partnerů, a to 

přestože se partnerská základna drobně změnila – dva partneři ukončili na vlastní žádost partnerství 

(fy EKOMASO s.r.o. a FO Josef Davidík) a naopak dva noví partneři přibyli (obec Vlčkovice 

v Podkrkonoší a SDH Choustníkovo Hradiště). Kompletní seznam je k dohledání na www.kjh.cz. 

 Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. klade důraz na základní principy 

spolupráce: 1. snaha o zapojení partnerů, kteří nečerpají prostředky ze SCLLD; 2. zasíťování všech 

klíčových partnerů; 3. propojení veřejného a soukromého sektoru; 4. zvýšení odpovědnosti za rozvoj 

území; 5. zlepšení atmosféry – klima v regionu. 

 

3.5 Partnerství na území ČR 
 

 

 

 

 

 

Vyšším stupněm vytváření spolupráce je přesah území MAS. 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 Od roku 2007 o.p.s. 

spolupracuje se třemi sousedními akčními skupinami – MAS Mezi Úpou a Metují, MAS Broumovsko+ 

http://www.kjh.cz/
http://www.kjh.cz/
http://www.kjh.cz/
http://www.kjh.cz/partneri_mas_tabulka.php
http://www.kjh.cz/partneri_mas_tabulka.php
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a MAS Královédvorsko, z.s. Zároveň velmi dobře funguje spolupráce mezi MAS v rámci KS NS MAS ČR 

v Královéhradeckém kraji. 

V roce 2019 byla zahájena intenzivnější spolupráce s MAS Horňácko a Ostrožsko, z.s. – 

naposledy v září 2021 se v rámci třídenní exkurze s CSV seznamovali zástupci Místní akční skupiny 

Království – Jestřebí hory, o.p.s. s projekty v území této MAS. 

 

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. Tuto štafetu 

převzala od roku 2015 s MAS Poondavie.  

 V roce 2021 došlo k setkání obou MAS pouze prostřednictvím osobního setkání Jana Balcara 

a Róberta Koby v srpnu a on-line setkání v průběhu roku. Epidemiologická situace neumožnila 

vzájemné exkurze do obou zemí.  

 

3.7 Partnerství mimo EU (Ukrajina) 
Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. od roku 2013 neformálně spolupracuje s obcí 

Nevické, která leží v sousedství města Užhorod. V roce 2021 došlo několikrát k on-line setkání mezi 

představiteli obou regionů. Epidemiologická situace neumožnila vzájemné exkurze do obou zemí.  

 

 

4 Přehled činností v roce 2021 
Leden 2021 Zpravodaj MAP – Ucelený přehled odpovědí na dotazy ředitelů škol ke COVIDu-19 

a pedagogické intervence 

Leden 2021 KS NS MAS KHK – on-line komunitní energetika 

Leden 2021 KS NS MAS KHK – on-line Strategie 2020+ 

Leden 2021 On-line seminář Senioři a venkov 

Leden 2021 On-line seminář Mládež a venkov 

Leden 2021 Fórum MAP – činnost pracovní skupiny Financování 

Únor 2021 Zpravodaj MAP (02) – Průvodce rodiče pro volbu povolání dítěte (e-kniha) 

Únor 2021 Databáze výchovných poradců a metodiků prevence 

Únor 2021 Analýza MZU na školách 

Únor 2021 Kulatý stůl na téma: Novinky v distanční výuce v roce 2021 – pro ředitele a 

zástupce MŠ a ZŠ 1. stupeň 

Únor 2021 Kulatý stůl na téma: Novinky v distanční výuce v roce 2021 – pro ředitele a 

zástupce ZŠ 1.–9.třída a Městské gymnázium a SOŠ Úpice, ZUŠ 

Únor 2021 9. jednání PS pro rozvoj ČG  

Únor 2021 Studentský parlament – setkání koordinátorů SP a ŽP 

Únor 2021 9. jednání PS pro rozvoj MG 

Únor 2021 9. jednání PS pro RP 

Únor 2021 On-line MAS a CLLD v OPZ+ 

Únor 2021 On-line seminář Audity operací IROP 

http://www.kjh.cz/
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Únor 2021 Jednání programového výboru MAS 

Únor 2021 Platforma MAP v KHK s Petrem Kulíškem 

Březen 2021 Workshop k OPZ+ on-line 

Březen 2021 On-line setkání s partnery 

Březen 2021 On-line hlasování sněmu MAS 

Březen 2021 Seminář pro žadatele PRV – čl. 20 

Březen 2021 Vyhlášení 4. výzvy PRV 

Březen 2021 On-line setkání k aktuálním informacím SCLLD 21+ 

Březen 2021 Setkání členů NS MAS – on-line seminář 

Březen 2021 Vlajka pro Tibet (výstava + „Tibetský speciál“ na YouTube kanálu MAS Království – 

Jestřebí hory) 

Březen 2021 Fotíme náš region – výzva pro žáky a pedagogy 2. stupně základních škol z území 

ORP Trutnov 

Březen 2021 Zpravodaj MAP (03) – Zaměřený na činnost ŽP a SP 

Březen 2021 Webinář „Google Meet – vychytávky pro pokročilé“ 

Březen 2021 On – line setkání s rodiči – novinky v MAP Trutnovsko II 

Březen 2021 Studentský parlament – setkání koordinátorů SP a ŽP 

Březen 2021 Webinář – Základy Google Meet – pro MŠ (Úpice) 

Březen 2021 Webinář „Microsoft Teams – vychytávky pro pokročilé“ 

Březen 2021 Webinář – Základy Google Meet – pro MŠ (Trutnov) 

Březen 2021 Webinář – Základy Google Meet – pro MŠ (Batňovice) 

Březen 2021 Webinář – Jamboard 1 – pro MŠ (Trutnov, 1. skupina) 

Březen 2021 Webinář – Základy Google Meet – pro MŠ (Rtyně v Podkrkonoší) 

Březen 2021 Kulatý stůl na téma: Návrat žáků a učitelů do škol-testování a očkování – pro 

ředitele a zástupce MŠ a ZŠ 1. stupeň 

Březen 2021 Kulatý stůl na téma: Návrat žáků a učitelů do škol – testování a očkování – pro 

ředitele a zástupce ZŠ 1.–9.třída a Městské gymnázium a SOŠ Úpice, ZUŠ 

Březen 2021 Webinář – Základy Google Meet – pro MŠ (ABLE MŠ a znalecká a realitní a.s., MŠ 

Chvaleč, MŠ Horní Maršov) 

Březen 2021 Platforma MAP – k rovným příležitostem  

Březen 2021 10. jednání PS pro rozvoj ČG 

Březen 2021 Webinář – Jamboard 2 – pro MŠ (Trutnov, 2. skupina) 

Březen 2021 Výzva pro ZŠ (1. a 2. stupeň) – „Oprašujeme pohádkovou klasiku aneb děti čtou 

dětem“ 

Březen 2021 Webinář – Jamboard 3 – pro MŠ (Batňovice, Rtyně v Podkrkonoší) 

Březen 2021 Webinář – Základy Google Meet – pro MŠ (Hajnice, Havlovice) 

Březen 2021 Zpracování výzvy „Fotíme náš region“ 

Březen 2021 Online Fórum MAP s Janem Machkem 

Duben 2021 LEADER webinář 

Duben 2021 Zpravodaj SOP 

Duben 2021 Webinář – Jamboard 4 pro MŠ (ABLE MŠ a znalecká a realitní a.s., MŠ Chvaleč, 

MŠ Horní Maršov, MŠ Trutnov) 

Duben 2021 Zpravodaj MAP (04) – Zaměřený na MZU – ve výuce 

http://www.kjh.cz/
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Duben 2021 Webinář – Práce v aplikaci Classroom a práce s učebnami 

Duben 2021 On-line jednání pracovní skupiny PR MAS v Královéhradeckém kraji 

Duben 2021 10. jednání PS pro RP 

Duben 2021 Webinář Google Workspace přes prac. skupinu PR MAS v KHK 

Duben 2021 Webinář „Triky, jak zefektivnit online hodinu“ 

Duben 2021 Webinář – UČITELÉ SOBĚ – Chemikáři chemikářům – (2. stupeň) 

Duben 2021 9. jednání PS pro financování  

Duben 2021 Webinář – UČITELÉ SOBĚ – Angličtináři angličtinářům (2. stupeň) 

Duben 2021 Webinář – UČITELÉ SOBĚ – Matematikáři matematikářům (2. stupeň) 

Duben 2021 Webinář – UČITELÉ SOBĚ – Zeměpisáři zeměpisářům (2. stupeň) 

Duben 2021 1. On-line setkání lídrů vzdělávání v ORP Trutnov – 1. skupina zaměřená na MŠ, 

ZŠ 1. stupeň 

Duben 2021 2. On-line setkání lídrů vzdělávání v ORP Trutnov - 2. skupina zaměřená na, ZŠ 2. 

stupeň, ZUŠ  

Květen 2021 Zpracování výzvy pro ZŠ (1. a 2. stupeň) – „Oprašujeme pohádkovou klasiku aneb 

děti čtou dětem“ 

Květen 2021 11. jednání PS pro RP 

Květen 2021 Webinář – UČITELÉ SOBĚ – Mateřinka mateřinkám 

Květen 2021 Setkání zástupců škol k problematice rizikového chování 

Květen 2021 Webinář – UČITELÉ SOBĚ – Národkáři národkářům 

Květen 2021 3. On-line setkání lídrů vzdělání v ORP Trutnov 

Květen 2021 KS NS MAS KHK – on-line setkání ZOOM  

Květen 2021 1. snídaně se starosty na MAS 

Květen 2021 Jednání VV – PRV 4. výzva 

Květen 2021 Seminář IROP – 8. výzva – Cyklodoprava 

Květen 2021 Seminář OPZ+ – on-line 

Květen 2021 KS NS MAS KHK – Vysokov 

Květen 2021 Výbor SOJH 

Květen 2021 Online Fórum MAP s Janem Machkem 

Červen 2021 Výjezd s řediteli a zástupci škol do Janských Lázní 

Červen 2021 Výukové programy Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER 

Červen 2021 Regionální literatura ve výuce – Radovan Vlček – prezentace knížky (k MZU) 

Červen 2021 Představení výukového programu na finanční gramotnosti pro ZŠ – P. J. Novák 

Červen 2021 4. setkání lídrů vzdělání v ORP Trutnov 

Červen 2021 5. jednání PS ředitelé škol 

Červen 2021 12. jednání PS pro RP (Setkání s neziskovými organizacemi) 

Červen 2021 Platforma 52106 – Astronomie a robotizace – 1. blok 

Červen 2021 Školení OBCE PRO 

Červen 2021 Společné setkání orgánů MAS (VV, PV, KV) 

Červen 2021 Valná hromada SOP (Choustníkovo Hradiště) 

Červen 2021 Zasedání orgánů MAS KJH, o.p.s. 

Červen 2021 Sněm MAS KJH (Vítězná) 
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Červen 2021 Seminář k novému programovému období 21+ 

Červenec 2021 5. jednání PS pro NZV 

Červenec 2021 Tisková konference MAP Trutnovsko II 

Červenec 2021 Snídaně se starosty na MAS 

Červenec 2021 KS NS MAS KHK – Nepolisy 

Červenec 2021 Jednání PV – PRV 4. výzva 

Září 2021 Olympiáda pro starší a dříve narozené 

Září 2021 KS NS MAS KHK – dvoudenní setkání na Rozkoši 

Září 2021 Výbor SOJH 

Září 2021 Studentský trojboj a Žákovský turnaj v malém fotbale (Havlovice) 

Září 2021 10. jednání PS pro rozvoj MG 

Září 2021 10. jednání PS pro financování 

Září 2021 Setkání Platformy realizátorů projektu MAP rozvoje vzdělávání v KHK Česká 
Skalice, Rozkoš 

Září 2021 Setkání ředitelů a školských zařízení v rámci správního obvodu MÚ Trutnov 

Září 2021 Exkurze na Moravu – sdílení praxe mezi MAS 

Září 2021 Schválení SCLLD pro území MAS KJH, o.p.s. na období 2021–2027 

Říjen 2021 Podkrkonošská sněženka 

Říjen 2021  Valná hromada SOP 

Říjen 2021 Snídaně pro starosty na MAS 

Říjen 2021 Podkrkonošská Sněženka (autokemp Sv. Kateřina Chotěvice) 

Říjen 2021 6. jednání PS pro NZV 

Říjen 2021 Výjezd s řediteli škol do Safari Parku ZOO Dvůr Králové na Labem 

Říjen 2021 5. setkání lídrů vzdělání v ORP Trutnov 

Říjen 2021 Představení aktivit UHK – M. Skutil 

Říjen 2021 Výukový program pro školy Z OČÍ DO OČÍ  

Říjen 2021 6. jednání PS ředitelé škol 

Říjen 2021 Střední článek vzdělávání – J. Machek 

Říjen 2021 Seminář pro učitele k MZU v Horním Maršově 

Říjen 2021 Seminář OPZ+ – on-line 

Říjen 2021 VH KS NS MAS – Stěžery 

Říjen 2021 Seminář pro starosty – CIRI 

Říjen 2021 Setkání orgánů MAS 

Listopad 2021 Seminář Workcampy s vazbou na agroturistiku (Kostelec nad Černými lesy) 

Listopad 2021 Platforma 51212 – Poslech pohádkových audioknížek B. Němcové a bří Čapků – 1. 

blok 

Listopad 2021 11. jednání PS ro ČG 

Listopad 2021 Platforma MAP v Královéhradeckém kraji s Petrem Kulíškem 

Listopad 2021 11. jednání PS pro MG – Kulatý stůl s učiteli ze SŠ s cílem efektivně zacílit výuku 

(matematiky) 

Listopad 2021 Platforma 51212 – Poslech pohádkových audioknížek B. Němcové a bří Čapků – 2. 
blok 

Listopad 2021 Platforma 52105 – Podnikání na ZŠ – 1.blok 

http://www.kjh.cz/


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

 
 

17 

Listopad 2021 Platforma 52105 – Podnikání na ZŠ – 2.blok 

Listopad 2021 Platforma 51212 – Poslech pohádkových audioknížek B. Němcové a bří Čapků – 3. 
blok 

Listopad 2021 Setkání orgánů 

Listopad 2021 Setkání MAS k PRV se SZIF – on-line 

Prosinec 2021 12. jednání PS pro MG 

Prosinec 2021 Platforma 52105 - Podnikání na ZŠ - 3. blok 

Prosinec 2021 Výjezd Platformy realizátorů MAP rozvoje vzdělávání v KHK – Adventní setkání 

realizátorů MAP, Dvůr Králové nad Labem 

Prosinec 2021 Platforma 51212 – Poslech pohádkových audioknížek B. Němcové a bří Čapků – 4. 

blok 

Prosinec 2021 12. jednání PS pro ČG 

Prosinec 2021 Platforma 52105 – Podnikání na ZŠ – 4. blok 

Prosinec 2021 Výbor SOJH 

Prosinec 2021 Valná hromada SOP – on-line hlasování 

Prosinec 2021 Setkání MAS k OPZ+ – on-line 

Prosinec 2021 On-line setkání a elektronické hlasování sněmu MAS 

Prosinec 2021 Tematický den – PS podnikání – OP TAK 

Prosinec 2021 Platforma MAP v KHK ve Dvoře Králové s Janem Machkem (Strategický rámec) 

 

 

5 Program LEADER 

5.1 Monitoring projektů 
V roce 2021 již neprobíhal tzv. monitoring projektů, tj. byl kompletně vyhodnocen program LEADER 

2007–2013 a byla zpracována zpráva o jeho průběhu. Všechny projekty byly vyřazeny z evidence, 

protože jim skončila pětiletá doba vázanosti projektu na účel. 

Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. podpořila v programovém období 2007 

až 2013 celkem 62 projektů, které si rozdělily dotace ve výši více než 37 milionu korun. 

 

 

6 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
V roce 2021 MAS vyhlásila 2 výzvy v rámci Strategie CLLD. Jednalo se o výzvy v Integrovaném 

regionálním operačním programu (IROP) Bezpečnost a udržitelnost dopravy III. – aktivita 

Cyklodoprava a Výzvu č. 4 v rámci Programu rozvoje venkova – čl.20 – Základní služby a obnova 

vesnic ve venkovských oblastech (aktivity Mateřské a základní školy a Vybrané kulturní památky). 

Všechny uvedené výzvy byly v roce 2021 také uzavřeny a vyhodnoceny. 
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Počty podpořených žadatelů a celkovou výši finanční podpory uvádíme v přehledu níže: 

 

Operační 

program 

Výzva Počet 

podpořených 

žadatelů 

Celková výše 

finanční podpory 

(v Kč) 

IROP MAS KJH – IROP – Bezpečnost a udržitelnost 

dopravy III. 

1 3 329 351,93 

PRV fiche 8 – Základní služby a obnova vesnic ve 

venkovských oblastech (aktivity Mateřské a základní 

školy a Vybrané kulturní památky) 

4 5 139 743,- 

 

V roce 2021 probíhaly schůzky Pracovních skupin pro přípravu výzev a přípravu Strategie 2021–2027. 

Předmětem činnosti bylo zmapování aktuálních potřeb a požadavků potenciálních žadatelů v regionu 

MAS. 

 

6.1 Nové programové období 2021–2027 
Den 7. září 2021 se pro naši Místní akční skupinu Království – Jestřebí hory, o.p.s. zapíše jako jeden z 

důležitých milníků v celé historii MAS. Bylo ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti 

ze strany Ministerstva pro místní rozvoj a po drobných připomínkách byla schválena Koncepční část 

strategie pro programové období 2021–2027. 

V rámci dalších prací se v roce 2022 budou připravovat akční plány do všech operačních 

programů, aby bylo opět možné vyhlašovat další výzvy. 

 

 

7 Hospodaření o.p.s. 
K 31. 12. 2021 hospodařila společnost: 

• se samostatnými movitými věcmi ve výši 82.862,00 Kč 

• s drobným hmotným a drobným nehmotným majetkem ve výši 786.700,91Kč. 

Součástí majetku jsou tiskárna Bizhub Konica C258, notebooky, server, záložní zdroje, kancelářský 

nábytek, externí disk, telefony, zvuková technika, fotoaparát, křesla, tiskárna a software, které slouží 

k zajištění chodu společnosti.  

 

Finanční prostředky společnosti k 31. 12. 2021 vedené na běžném účtu činily 3.823.403,56 Kč a 

pokladní hotovost 2.444,00 Kč. 

 

Pohledávky k obchodním vztahům měla společnost ke dni účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2021 v celkové 

výši 4.500,00 Kč.  

 

Pohledávky vůči poskytovatelům dotací ke dni účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2021 v celkové výši 

0,00 Kč. 

 

 

http://www.kjh.cz/


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

 
 

19 

Krátkodobé závazky společnosti k 31. 12. 2021 činily: 

• dodavatelé ve výši 8.385,25 Kč 

• nevyplacené mzdy zaměstnancům společnosti za XII/2021 ve výši 391.083,00 Kč 

• nezaplacené sociální a zdravotní pojištění z mezd za XII/2021 ve výši 192.185,00 Kč 

• neuhrazené sražené zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti XII/2021 a neodvedené zákonné 

úrazové pojištění za zaměstnanců, vše ve výši 99.444,00 Kč 

• ostatní závazky – 0,00 Kč 

 

Dohadné účty společnosti k 31. 12. 2021 činily 2.601.151,23 Kč: 

• MAP Trutnovsko II – 1a) –1.361.045,50 Kč 

• MAP Trutnovsko II – 1b) – 381.115,07 Kč 

• SCLLD – 463.051,06 Kč 

• Podpora neziskových organizací v Královéhradeckém kraji – Šablony pro NNO – 395.939,60 Kč 

 

Částka bude proplacena na základě podané žádosti o proplacení a v žádosti o průběžnou platbu v roce 

2022. 

Přijaté zálohy v roce 2021 na dotace MAP Trutnovsko II byly ve výši 2.890.910,40 Kč, v roce 2021 bylo 

vyčerpáno: 1 a) přímé náklady 2.275.925,40 Kč; 1 b) nepřímé náklady 645.217,02 Kč. 

 

Náklady příštích období k 31. 12. 2021 byly 18.549,55 Kč. 

Dlouhodobé závazky společnost nemá.  

 

Náklady, výnosy a zisk společnosti. 

 

Náklady společnosti    

Materiál 169.748,41 Kč 

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 19.827,00 Kč 

Opravy a údržba 0,00 Kč 

Cestovné 0 Kč 

Náklady na reprezentaci  110.620,00 Kč 

Ostatní služby 822.321,92 Kč 

Mzdové náklady 3.805.606,00 Kč 

Zákonné pojištění 852.095,00 Kč 

Členské příspěvky hrazené z dotací 25.000,00 Kč 

Jiné ostatní náklady 68.588,10 Kč 

Odpisy hm. majetku 18.437,00 Kč 

Celkem 5.892.243,43 Kč 

 

Výnosy podle zdrojů  

Královéhradecký kraj 150.000,00 Kč 

MAP Trutnovsko II 2.921.142,42 Kč 

Olympiáda pro starší a pokročilé 50.000,00 Kč 

SCLLD 1.809.568,51 Kč 
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Podpora nezisk. organizací v KHK-Šablony pro NNO 228.788,99 Kč  

Dotace celkem 5.159.499,92 Kč 

Tržby z prodeje služeb – celkem 725.436,40 Kč 

Jiné ostatní výnosy 17.515,00 Kč 

Úroky 283,12 Kč 

Neinvestiční příspěvky 85.900,00 Kč 

Výnosy celkem 5.988.634,44 Kč 

 

 

V roce 2020 měla Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. zisk ve výši 96.391,01 Kč.  

 

Obecně prospěšná společnost vykonávala v roce 2021 hlavní činnost a doplňkovou činnost. 

 

Obecně prospěšná společnost nemá zřízené žádné fondy. 

 

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

V roce 2021 byly náklady mzdu ředitele 21.646,40 Kč. Náklady na odměny členům správní rady a 

členům dozorčí rady nebyly žádné. 

 

Informace o změnách zakládací listiny a změnách ve složení řídících orgánů 

Správní rada na svém zasedání shledala znění zakládací listiny za dostačující a vyvážené a není důvod 

ji jakkoliv měnit.  

 

Výrok auditora k roční účetní závěrce – příloha výroční zprávy č. 4 

Audit hospodaření za rok 2021 provedla firma ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o. 

 

Účetní závěrka (§21, odst. 4 ZÚ) – viz přílohy: 

• č. 1 – Rozvaha 

• č. 2 – Výkaz zisku a ztrát 

• č. 3 – Příloha k účetní závěrce 

Komentář: 

Náklady na spotřebu materiálu zahrnovaly nákup telefonu, zvukové techniky, úklidových a 

kancelářských potřeb, vybavení kanceláře, materiálu pro zajištění akcí. K 31. 12. 2021 nebyl proveden 

žádný odpis materiálu.  

 

Společnost si pronajímá automobil. Podle smlouvy si náklady na pohonné hmoty a servis mimo 

smlouvu hradí společnost samostatně. Pohonné hmoty jsou v kapitole Spotřeba ostatních 

neskladovatelných dodávek. Náklady na reprezentaci obsahují náklady na občerstvení pro sněmy, 

konference, školení.  

 

Ostatní služby obsahují položky spojené s aktivitami MAS, např. licence pro IT, poštovné, telefon, 

poplatky BÚ, servis automobilu nad rámec smlouvy, správa webových stránek a IT v kanceláři, 

zajištění propagačního materiálu a občerstvení pro akce MAS, organizace akcí MAS, činnosti spojené 
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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 2020 a 

2021, servisu obcím, MŠ a ZŠ v oblasti GDPR, 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 pronájmu nebytových prostor a veškeré energie (teplo, světlo a voda), přístup 

k internetu.  

 

Mzdové náklady v roce 2021 byly hrazeny z části z dotačních prostředků, které MAS získala na 

realizaci projektů a z části z vlastních prostředků. Pro obecně prospěšnou společnost v průběhu roku 

2021 pracovali tito zaměstnanci:  

• Jan Balcar (1,0 úvazku – ředitel, hlavní manažer MAP Trutnovsko II a vedoucí zaměstnanec 

pro SCLLD) 

• Kateřina Valdová (od 12/2018 – rodičovská dovolená) 

• Ludmila Bártová (1,0 úvazku – hospodářka MAS) 

• Lenka Procházková (1,0 úvazku, manažerka pro GDPR, pověřenkyně GDPR, manažerka pro 

SOJH a SOP) 

• Daniela Müllerová (1,0 úvazku – manažerka MAS pro tvorbu SCLLD) 

• Hana Bryknarová (1,0 úvazku – manažerka MAS pro tvorbu SCLLD) 

• Petr Záliš (0,9 úvazku – metodik a analytik projektu MAP Trutnovsko II) 

• Barbora Procházková (0,5 úvazek – administrativní pracovník projektu MAP Trutnovsko II) 

• Karel Turek (0,5 úvazku – Odborný konzultant pro analýzy a strategie MAP Trutnovsko II) 

 

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

Společenství obcí Podkrkonoší a Svazek obcí Jestřebí hory nebo externě pracují na realizaci projektů. 

Součástí kapitoly zákonné sociální pojištění jsou odvody z mezd.  

 

Ostatní daně a poplatky jsou náklady na pojištění zaměstnanců.  

 

Členské příspěvky daňově neuznatelné je členský příspěvek do KS a NS MAS ČR. 

 

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

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

Celostátní síť pro venkov, MŠ a ZŠ a jiné subjekty. 

Od roku 2019 naše společnost zajišťuje služby v oblasti GDPR pro obce, MŠ a ZŠ. Tato činnost je 

vedena jako vedlejší, neboli doplňková. Společnost je zaregistrována na živnostenském úřadě 

v Trutnově.  

 

Zásadní složkou ve výnosech jsou dotace. V roce 2021 byly realizovány klíčové projekty MAP 

Trutnovsko II (MŠMT), SCLLD (MMR ČR) a Podpora neziskových organizací v Královéhradeckém kraji 

(Šablony pro NNO). Prostřednictvím Královéhradeckého kraje byly získány prostředky na 

dofinancování aktivit MAS a neuznatelných nákladů a ne projekt Olympiáda pro starší a dříve 

narozené.  
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Neinvestiční příspěvek na činnost se vybírá od partnerů; má sloužit dle partnerské smlouvy na 

zajištění servisu pro partnery a dofinancování podílů do projektů. Výše příspěvky je vždy schválen 

sněmem MAS. Pro rok 2021 byl schválen sněmem 25. 6. 2020. Pro rok 2022 byl schválen sněmem 

23. 6. 2021. 

 

Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje 

Společnost nevyvíjela žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje nových postupů nebo technologií. 

 

Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztazích 

Společnost dbá při výkonu svých aktivit na ochranu životního prostředí, využívá recyklovaný papír, 

ekologicky třídí odpad. Zaměstnanci společnosti se pravidelně účastní školení a jiných forem 

vzdělávání. Je vyhledáváno vzdělávání, které je hrazeno z jiných zdrojů a náklady na dopravu a 

ubytování hradí MAS. Přímé náklady na vzdělávání zaměstnanců v roce 2021 nebyly. 

 

Informace o existenci organizační složky v zahraničí  

Společnost neměla k 31. 12. 2021 žádnou zahraniční složku ani žádnou pobočku v tuzemsku. Veškerá 

činnost byla soustředěna v sídle společnosti a regionech České republiky. 

 

Informace o významných skutečnostech po dni uzávěrky 

Po dni uzávěrky nenastaly žádné významné skutečnosti. 

 

Informace o činnosti, vývoji a výkonnosti a předpokládaném vývoji 

Posláním společnosti je přispívat k rozvoji regionu dle statutu. 

 

Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů 

Společnost nevlastní akcie ani jiné podíly. 

 
Informace o činnosti, které byly vyvíjeny v souvislosti s COVID-19 

Společnost od března 2020 reagovala na opatření vyhlášené vládou ČR. Nejprve zavedla tzv. hybridní 

pracovní dobu, tj. kombinace pobytu na pracovišti a home office. Následně MAS pro zaměstnance a 

účastníky akcí nakoupila ochranné štíty, desinfekci, roušky, respirátory a testy. Na webových 

stránkách zveřejňovala aktuality pro školy a obce.  

 
 

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 MAS v regionu a kraji 

výrazně zviditelnila. K tomu rovněž přispívají konkrétní aktivity, které v regionu pořádáme. 

 

8.1 Propagace  
Důležitou součástí fungování 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. 

http://www.kjh.cz/
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Vhodnými mediálními prostředky pro tento účel jsou především: 

• zpravodaje zakladatelů MAS – Svazku obcí Jestřebí hory a Společenství obcí Podkrkonoší 

• místní (obecní) zpravodaje 

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

stránky MAS (od léta 2021 nové), www stránky ostatních MAS a organizací s nimi spojených 

(Národní síť MAS, Krajské sdružení MAS atd.) 

• úřední desky v obcích na území MAS 

• stránky na sociální síti Facebook 

• od roku 2020 také pravidelně aktualizovaný YouTube kanál MAS 

• účast na akcích týkajících se problematiky rozvoje venkova 

• média – tisk, www portály, rádia, televize… 

 

Příjemci dotací z programu LEADER a SCLLD pak propagují MAS díky povinné i nepovinné publicitě 

vztahující se k realizovanému projektu.  

 

8.2 Informační toky 
Konkrétními nositeli propagace pak jsou: 

 

Webové stránky 

MAS má od léta 2021 nové, moderní webové stránky, na kterých se zájemci mohou dozvědět veškeré 

informace o její činnosti. Ty jsou aktualizovány dle nutnosti, mnohdy i několikrát denně. V případě 

vyhlášení výzev a výběru projektů jsou 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 

• Krkonošský deník 

• Úpické noviny 

• jednotlivé obecní a městské zpravodaje 

 

Audio a video 

Videa mapující jednotlivé projekty a akce MAS jsou zveřejněna na stránkách MAS www.kjh.cz a nově 

také na průběžně aktualizovaném přehledu videoreportáží na našem YouTube kanálu 

https://www.youtube.com/channel/UCu251TKOs0U13ckD93JVdMQ/featured. Některá videa lze najít 

na www.televize-js.cz. Reportáže z našich akcí objevily i na Východočeské televizi V1 a Regionální 

televizi. V oblasti audia se občas objeví pozvánky nebo reportáže z akcí ve vysílání Českého rozhlasu 

Hradec Králové, Rádia Blaník či Hitrádia. 

 

http://www.kjh.cz/
http://www.jestrebihory.net/
http://www.podkrkonosi.info/
http://www.kjh.cz/
https://www.youtube.com/channel/UCu251TKOs0U13ckD93JVdMQ/featured
http://www.televize-js.cz/
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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.  

Námi podporovanou akcí je například letní běh na běžkách v Havlovicích, pomáháme 

s výrobou a tiskem plakátů. Jednou z našich „vlajkových lodí“ je Olympiáda pro starší a dříve 

narozené, kterou ve Všesportovním areálu v Havlovicích pořádáme každoročně začátkem září 

společně s TJ Sokol Havlovice. Pod naším patronátem probíhá každoročně také Podkrkonošská 

Sněženka, přehlídka uměleckých aktivit školáků ze Společenství obcí Podkrkonoší. Výsledné práce 

byly prezentovány i na YouTube kanálu MAS KJH. Další tradiční akcí MAS prezentovanou i v médiích 

je Vlajka pro Tibet. 

 

 

9 Vize MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. do budoucnosti 
 

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. má pestrou činnost, která se opírá o 4 základní pilíře: 

 

1. Realizace Strategie komunitně vedeného místní rozvoje 

Od vzniku v roce 2007 je MAS úspěšná v realizaci tohoto projektu prostředků. V současném období je 

zajištěno financování do poloviny roku 2023 a na to období bude navazovat další v letech 2021–2027. 

MAS pracuje na přípravách. 

 

2. Místní akční plán Trutnovsko II a III 

Od roku 2018 je realizován MAP II, jehož konec je nastavený k 31. 12. 2022. V únoru 2022 bude 

podána žádost o navazující projekt MAP III, jehož realizace se plánuje od 1. 1. 2023 do 30. 11. 2023. 

O navazujícím projektu MAP IV se zatím jedná. 

 

3. Menší projekty 

MAS je úspěšným menších projektů, na které dlouhodobě získává prostředky ze zdrojů MŠMT ČR, 

Královéhradeckého kraje, Celostátní sítě pro venkov apod. Jsou to především tematické akce, které 

inspirují partnery MAS a iniciují nové aktivity v regionu. 

 

4. Služby pro region 

MAS od vzniku v roce 2007 provozuje Centrum sdílených služeb a dělá servis zakladatelům 

společnosti Svazku obcí Jestřebí hory a Společenství obcí Podkrkonoší. Od roku 2019 zajišťuje služby v 

oblasti GDPR pro obce a jimi zřízené MŠ a ZŠ. Všechny tyto služby mají dlouhodobý charakter. 

 

V současné době monitorujeme další možnosti v nabídce služeb pro region a další dotační příležitosti. 

Zapojení se bude odvíjet od pravidel, která stanoví jednotlivá ministerstva. 

 

 

 

http://www.kjh.cz/
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10 Prezentace vybraných aktivit  
 

10.1 Vlajka pro Tibet 
PARTNEŘI: Městské gymnázium a Střední odborná škola Úpice, Studentský parlament MAS 

březen 2021  

 

Nemůžeme se už podruhé potkat, tak co s tím uděláme? Tuhle otázku si pořadatelé tibetských večerů 

v Úpici řekli už na začátku letošního roku. A proto se objevil nápad, jak v našem regionu pojmout 

letošní akci Vlajka pro Tibet, která vznikla jako připomínka velkého povstání tibetského lidu 10. 

března 1959, následné čínské okupace Tibetu a porušování lidských práv v této asijské zemi. 

„V tomto roce jsme se nemohli sejít. Přemýšleli jsme, jak letošní ročník ozvláštníme. Cítíme 

ve společnosti takovou pochmurnou náladu, proto jsme aspoň vyzdobili výlohu objektu bývalé 

restaurace Republika v Úpici, kde máme kanceláře. Snad přispějeme naší výstavkou k oživení ulice,“ 

doufá Jan Balcar, ředitel pořádající Místní akční skupiny (MAS) Království – Jestřebí hory. Výstava 

mapující úpické akce k Vlajce pro Tibet od roku 2005 do současnosti představuje plakáty a fotografie. 

Pro veřejnost bude nevšední expozice k vidění do 5. dubna 2021. Tibetské večery v Úpici také mapuje 

aktuální průřezová reportáž. 

K úpickým tibetským večerům neodmyslitelně patří vaření čaje. „Spolu s Matějem Šlegrem 

jsme čajovou štafetu převzali po jeho otci Oldovi. Připravila jsem a v reportáži představuji jednoduchý 

návod, jak si takový tibetsko-indický čaj doma připravit. Doufám, že se vám povede a bude vám 

chutnat,“ přeje si Petra Nývltová, koordinátorka Studentského parlamentu MAS. Organizátoři 

připravili na YouTube kanálu MAS Království – Jestřebí hory „Tibetský speciál“. Jedná se o založenou 

rubriku, kde zájemci najdou reportáže z předchozích akcí a prezentaci, která ve stručnosti mapuje 

historii tibetské oblasti. Tradičními podporovateli úpických akcí k Tibetu jsou Základní škola Úpice-

Lány, Tisk Ofset, a.s., Orange Catering, s.r.o., Místní akční skupina Království – Jestřebí hory a 

Studentský parlament MAS. V průběhu šestnácti let se do akce zapojily i další – úpické školy, město a 

okolní obce, například Libňatov a Vítězná. 

 

10.2 Výjezdní jednání ředitelů škol z území ORP Trutnov do Janských 
Lázní 

Partneři: MAP Trutnovsko II 

červen 2021 

 

První týden v červnu 2021 jsme s řediteli škol i školek z území ORP Trutnov vyrazili na další 

inspirativní výjezd. Ve středu 2.6. jsme nabrali směr Krkonoše. První zastávkou naší výpravy bylo 

Středisko ekologické výchovy SEVER v Horním Maršově. Manželé Hana a Jiří Kulichovi nás seznámili s 

činností střediska, zdejšími ekologickými programy nebo s historií bývalé fary, ve které SEVER sídlí. 

Učitel Základní školy Žacléř Radovan Vlček poté pohovořil na téma místně zakotvené učení, představil 

také svou krásnou knihu o Rýchorách. Účastníci zájezdu se pak přesunuli do penzionu Stříbrný 

pramen v Janských Lázních, kde našli dočasné útočiště. Petr Jan Novák zde představil své výukové 

programy zaměřené na inkluzi, finanční gramotnost nebo rozvoj podnikavosti. 

http://www.kjh.cz/
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Ve čtvrtek jsme využili krásného 

počasí a s koloběžkami jsme se 

nechali vyvézt kabinovou 

lanovkou na Černou horu. 

Pozvolný sjezd zpátky do 

lázeňského střediska byl 

prokládán zastávkami a 

neformálními diskusemi na téma 

místně zakotvené učení anebo 

zdravý životní styl. V rámci 

projektu Místní akční plán 

Trutnovsko II. se během akce 

rovněž uskutečnila jednání 

pracovních skupin Ředitelé škol a Místní lídři. Setkání probíhající do pátku 4. 6. bylo účastníky 

hodnoceno kladně. Všichni se už těší na další výjezd – na podzim se vypravíme do Safari Parku ve 

Dvoře Králové. 

 

10.3 Olympiáda pro starší a dříve narozené 
PARTNEŘI: TJ Sokol Havlovice, Obec Havlovice, Studentský parlament MAS 

září 2021 

 

Krásné počasí, úžasné sportovní výkony, přátelská atmosféra. To vše vyšperkovalo již 13. Olympiádu 

pro starší a dříve narozené, kterou hostil ve čtvrtek 2. září 2021 Všesportovní areál v Havlovicích na 

Trutnovsku.  Tradiční nesoutěžní akce se zúčastnilo 263 sportovců z území Místní akční skupiny (MAS) 

Království – Jestřebí hory, která spolu s Tělovýchovnou jednotou Sokol Havlovice Olympiádu 

pořádala. Sportovní klání zpestřil doprovodný program.  

Po úvodních proslovech zazněla česká hymna v podání ředitelky Základní umělecké školy A. 

M. Buxton v Úpici Evy Matouškové. „V Havlovicích jsem potkal spoustu úžasných lidí, kteří se k sobě 

hezky chovali a byli rádi, že se mohli potkat. Sportování je evidentně baví. Poděkování patří pořádající 

místní akční skupině i 

havlovickému Sokolu, 

povedlo se tu vytvořit 

ojedinělou akci,“ pochválil 

organizátory i soutěžící radní 

Královéhradeckého kraje pro 

zdravotnictví Zdeněk Fink, 

který nad akcí převzal záštitu. 

Olympioniky čekal opět hod 

paličkou a válečkem na cíl, 

minigolf a skok daleký. 

Nejstarší účastnicí byla Marta 

Fajfrová ze Rtyně 

v Podkrkonoší. „Troufla jsem 

http://www.kjh.cz/
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si na všechny disciplíny, i na skok. Moc se mi tu líbí, potkávám známé, jezdím sem už hodně let,“ 

pochvalovala si dvaadevadesátiletá sportovkyně.   

Sportování nadšenců ve věku 65+ zpestřilo taneční vystoupení Boubelek z Mezilečí. 

Olympionici dostali zdarma drobné ceny a také poukazy na občerstvení. Se zajištěním akce pomohli 

žáci z Havlovic a úpičtí gymnazisté. Mezi nejpočetnější olympijské výpravy patřila tradičně ta 

z Pilníkova. „Vyšlo počasí, sportovní výkony byly výborné. Děkujeme všem pořadatelům za to, že jsme 

se mohli zúčastnit a těšíme se na viděnou za rok opět v Havlovicích,“ hodnotil trenér, masér a 

roztleskávač ekipy, pilníkovský starosta Josef Červený.  

Během Olympiády pro starší a dříve narozené probíhalo v dějišti akce i pozorování Slunce s 

úpickými hvězdáři. Zájemci se také mohli projet na elektrokolech, která byla k zapůjčení ve stanu 

společnosti Barta.bike. Probíhal zde také bezplatný servis jízdních kol. V krásném areálu na břehu Úpy 

nechyběla ani miniexpozice poslední textilky v regionu Frolen. „Je vidět, že po roce a půl různých 

omezení se lidé chtějí potkávat. Jsem rád, že i do Havlovic dorazili v hojném počtu. Zažili krásný den a 

odjížděli šťastní,“ neskrývá svou spokojenost ředitel spolupořádající MAS Jan Balcar, který akci 

moderoval. „Jsem moc rád, že jsme se po roce zase mohli sejít. Věřím, že při zachování osvědčených 

disciplín a rozšíření doprovodného programu můžeme být všichni i v příštích letech navýsost 

spokojeni,“ dodal na závěr Miloslav Tohola z TJ Sokol Havlovice. Podrobnější informace včetně 

fotogalerie najdete na www.kjh.cz.  

 

10.4 Studentský trojboj a Žákovský turnaj v malém fotbale 
PARTNEŘI: Havlovický svaz malého fotbalu, z. s. 
září 2021 
 

Nejen týmy z úpických škol, ale také z Pilníkova a Rtyně v 

Podkrkonoší, se přišly utkat o prvenství v osmém ročníku 

Studentského trojboje a v Žákovském turnaji v malém fotbale. 

Mladí fotbaloví talenti už při prvním zápase ukázali, co umí. 

Přes 100 žáků z pěti škol z regionu 10. září 2021 vyrazilo 

na osmou hodinu do havlovického Všesportovního areálu. Akce 

byla zahájena v 8:30 nástupem všech účastníků, které přivítal 

Jaroslav Kocián za Havlovický svaz malého fotbalu, z. s. 

Studentský parlament Místní akční skupiny Království – 

Jestřebí hory, o.p.s. společně s Havlovickým svazem malého 

fotbalu, z. s. po loňské covidové odmlce uspořádal tradiční 

turnaj. Po úvodním proslovu začal Studentský trojboj. Skládal se 

ze tří disciplín – streetballu, minigolfu a beach-přehazované. 

Všech čtyř disciplín se zúčastnilo celkem pět škol: Základní škola 

Úpice-Lány, ZŠ Bratří Čapků, ZŠ Pilníkov, ZŠ a ZUŠ Rtyně 

v Podkrkonoší a Městské gymnázium a střední odborná škola 

Úpice. 

„Akce se letos konala po loňské odmlce, opět jsme společně se školním Studentským 

parlamentem připravili propozice, vytvořili zázemí pro všechny soutěže a zajistili chod trojboje včetně 

zpracování a evidence výsledků, nakonec také pomůžeme s úklidem areálu,“ vysvětluje Petra 

Nývltová, koordinátorka Studentského parlamentu MAS KJH, o.p.s. a učitelka Městského gymnázia a 

http://www.kjh.cz/
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střední odborné školy Úpice. V průběhu dopoledne se jednotlivé týmy střídaly ve všech výše 

jmenovaných disciplínách. Mladé sportovce v jejich výkonech podpořili spolužáci, rodiče a učitelé. 

„Letošní trojboj byl opravdu povedený, počasí nám přálo, děti se vyřádily, z organizačního 

hlediska také vše dobře dopadlo. Mám velkou radost, že jsme sešli v tak hojném počtu. Děkuji všem 

učitelům, kteří spolu se žáky přijeli soutěžit. Moc děkujeme Městskému gymnáziu a SOŠ Úpice a 

Petře Nývltové za to, že se ujala role koordinátora celé akce,“ komentoval na závěr celou akci Jan 

Balcar, ředitel Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. 

V trojboji obhájila prvenství Základní škola Úpice-Lány, na druhém místě se celkově umístila 

ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší a na místě třetím ZŠ Pilníkov. V minikopané první místo obhájila ZŠ 

Pilníkov, 2. ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší a 3. Gymnázium a SOŠ Úpice. 

„Tato akce se stává tradiční součástí začátku školního roku a také skvělou příležitostí k setkání 

škol našeho regionu. Rád bych poděkoval partnerům a sponzorům: Obci Havlovice, AMF ČR, firmám 

Grund, a.s., Albi a.s., Generali a.s. a Místní akční skupině Království – Jestřebí hory. Bez jejich podpory 

bychom nemohli celou akci realizovat,“ shrnuje sportovní dopoledne jeden z organizátorů Jaroslav 

Kocián z Havlovického svazu v malém fotbale, z. s. Ten také zajistil takřka veškeré ceny pro soutěžící, 

celkem v hodnotě více než 45 000 korun. 

Putovní poháry a ceny dětem předali pořadatelé spolu s panem starostou Pavlem Dvořáčkem 

při závěrečném vyhlašování výsledků. 

 
 

10.5 Výprava z Podkrkonoší čerpala inspiraci na jižní Moravě 
PARTNEŘI: Celostátní síť pro venkov, SZIF Hradec Králové 

září 2021 

 

Jižní Morava patří mezi nejoblíbenější turistické regiony v zemi. V malebném kraji vinic také vzniká 

spousta zajímavých projektů. A tak není divu, že sem 15. – 17. září 2021 vyrazili z Podkrkonoší 

zástupci obcí, neziskových organizací nebo malých podniků. Exkurzi s názvem „Cesty za inspirací“ 

uspořádala Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Místní akční skupinou (MAS) Království – Jestřebí 

hory, o.p.s.  

Čtyřiadvacet účastníků během poznávací cesty sdílelo zkušenosti s realizací projektů 

Programu rozvoje venkova (PRV) 2014-2020 prostřednictvím místních akčních skupin. Prohlédli si 

například kuželovský větrný mlýn, který se objevil v televizní pohádce „O statečném kováři“. 

V Kuželově se delegace z Královéhradeckého kraje následně ujal úspěšný podnikatel David 

Kozumplík, který představil projekty podpořené skrze MAS Horňácko a Ostrožsko. „Viděli jsme citlivě 

a stylově upravený penzion. Pan Kozumplík nám také prozradil, jak díky dotačním penězům dokázal 

obnovit výrobu ovocných destilátů. Bylo vidět, že je to poctivá rodinná firma s důrazem na kvalitu,“ 

nešetřila chválou Miroslava Stárková, královéhradecká krajská koordinátorka Celostátní sítě pro 

venkov.  

Výprava se poté přesunula do Blatnice pod Svatým Antonínkem, kde se jí věnoval vinař Pavel 

Hruška. Ten si přes PRV pořídil auto na rozvážení vín. „Cesta za inspirací do území spřátelené MAS 

byla velmi přínosná. Mohu velmi dobrou zkušenost s čerpáním a využitím finančních prostředků 

z PRV sdílet v naší obci. Organizacím a subjektům sdělím, jak a koho mají oslovit ohledně cílené 

pomoci. Již nyní se těším na další takový výjezd,“ prozradil starosta Choustníkova Hradiště Jan Vogl.  
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Na příjemnou zastávku u Hrušků v Blatnici navázala návštěva Řeznictví U Kusáků v Ostrožské 

Nové Vsi, kde se v rámci PRV investovalo do technologií, zpracovatelského provozu i prodejny. „Jsme 

pyšní na to, že v regionu takový podnik 

máme. Zaměstnává hodně lidí a sází 

na kvalitu, kterou upřednostňuje před 

kvantitou,“ říká manažerka MAS 

Horňácko a Ostrožsko Jana Bujáková, 

která výpravu z východních Čech 

provázela a výrazně se podílela také 

na přípravách cesty.  

Účastníci exkurze byli ubytovaní ve 

Slováckém Dvoře, kde došlo na sdílení 

zkušeností nebo na informace o 

přípravě mezinárodních projektů 

Národní sítě Místních akčních skupin ČR. Dorazili sem také hosté ze Slovenska. „Naši slovenští přátelé 

nám doručili nabídku MAS Skála k navázání oficiální spolupráce. Osobně mě to potěšilo, protože 

z tohoto území je obec Víťaz, která se již několik let přátelí s námi i s obcí Vítězná. Je to pro nás 

výzva,“ přiznává Jan Balcar, ředitel MAS Království – Jestřebí hory. I podle pozitivních ohlasů všech 

účastníků se zdá, že podobné exkurze na sebe nenechají dlouho čekat. 

 

10.6 Podkrkonošská sněženka 2021 
PARTNEŘI: Společenství obcí Podkrkonoší 

říjen 2021 

 

Tradiční setkání pro děti ze sedmi základních škol, které pořádá Společenství obcí Podkrkonoší (SOP), 

se po dvou letech vrátilo do areálu autokempu Svatá Kateřina v Chotěvicích. Žáci se již po třinácté 

sešli na akci Podkrkonošská Sněženka 2021, kterou letos svou záštitou podpořil MUDr. Zdeněk 

Fink, člen Rady Královéhradeckého kraje. 

Po loňské absenci, kdy se Sněženka konala online, první říjnový pátek patřil dětem. O pestrou 

náplň programu se postaralo loutkové divadlo Kozlík a přítomní žáci ze všech ZŠ SOP. Celou akci 

zahájil v 8:50 předseda Společenství obcí Podkrkonoší Petr Hrubý, který děti i jejich pedagogický 

doprovod přivítal a seznámil je s pestrým programem. „Jelikož v loňském roce bylo připravované 

setkání z důvodu koronavirové nákazy přestěhováno do online prostoru, jsem rád, že jsme se tu 

mohli opět všichni sejít. I letos nám počasí 

přeje a doufám, že si to tu všichni užijeme.“ 

Zajímavostí letošního ročníku byla 

prezentace „Kozlíků“. Díky podpoře 

Studentského parlamentu MAS Království – 

Jestřebí hory, o.p.s. mohli žáci předvést 

svůj talent, kolektivní činnost, a hlavně 

svým vystoupením potěšili své kamarády. 

7x jsme viděli hudební i divadelní 

vystoupení, kozlíky na papíře, v chlívku, na 
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hradě i v autě. S úkolem se kluci a holky vypořádali na výbornou. 

Ještě před tím, než se děti rozprchly ven z klubovny na prolézačky a houpačky, převzaly od Petra 

Hrubého a Jana Balcara kšiltovku a baťůžek s logem. Kdo má rád pohled z koňského hřbetu, tomu 

přišlo vhod milé překvapení v podobě jízdy na koni. Z usměvavých tváří dětí i dospělých bylo patrné, 

že se všichni dobře baví. 

Všichni zúčastnění se shodli, že osobní setkávání hraje nezastupitelnou roli a že se těší na setkání 

příští rok. „Byla to skvělá příležitost potkat se. Oceňuji přípravu účinkujících a děkuji všem 

zúčastněným za vzornou reprezentaci, bylo to velmi inspirativní a věřím, že se tu všichni sejdeme i za 

rok. Letošní Sněženka byla opravdu povedená“, komentoval na závěr celou akci Jan Balcar, ředitel 

MAS KJH, o.p.s. 

 

 

10.7 Inspirativní výjezd s řediteli škol do Safari Parku Dvůr Králové 
PARTNEŘI: MAP Trutnovsko II 

říjen 2021 

 

Nevšední zážitky se zvířaty, výměnu zkušeností nebo inspiraci přineslo v pořadí již 7. Společné 

výjezdní jednání ředitelů základních a mateřských škol z Trutnovska. Devatenáctičlenná výprava se ve 

dnech 13. – 15. října 2021 vypravila do Safari Parku Dvůr Králové. Akce se konala v rámci projektu 

Místní akční plán (MAP) Trutnovsko II. „Seznámili jsme se s výukovými programy zoologické zahrady. 

Navštívili jsme zajímavá místa, probrali důležitá témata. Myslím, že každý účastník si přišel na své,“ 

zhodnotil výjezd Jan Balcar, ředitel Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. a hlavní 

manažer MAP Trutnovsko II.  

Účastníci zájezdu nejprve probrali praktické využití pohádkových audioknih, díla vzniklá na 

základních školách teď potěší předškoláky. Předmětem diskuse byl také zajímavý materiál k podpoře 

finanční gramotnosti. „Jsem velmi ráda, že jsem se už podruhé mohla účastnit výjezdního jednání 

ředitelů škol z území obce s rozšířenou působností Trutnov. Je to pro mne zajímavá zkušenost. 

Myslím si, že je důležité, abych vedla základní uměleckou školu s povědomím, jaké radosti i starosti 

mají ve školách základních a mateřských. Právě jejich žáci jsou odpoledne i našimi žáky. Kolegové 

ředitelé mne přijali mezi sebe a mohli jsme diskutovat nad problémy, které máme mnohdy 

společné,“ pochvalovala si Eva Matoušková, ředitelka Základní umělecké školy A. M. Buxton v Úpici.  

Druhý den výjezdu byl nejprve věnován přípravě budoucích učitelů prvního stupně základní 

školy. Přítomným tuto problematiku osvětlil Martin Skutil, zástupce ředitele Ústavu primární, 

preprimární a speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Zodpověděl také 
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řadu dotazů, stejně jako Jan Machek z MAP Královédvorsko, který ředitele seznámil s uvažovaným 

Středním článkem zakotveným ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030. „Diskuse byly 

opravdu věcné a konkrétní. Obsah vzdělávání a hlavně nástup nových pedagogů do praxe je věčné 

téma. Je to krok důležitý a odpovědný jak pro začínajícího učitele, tak i pro vedení školy,“ zdůrazňuje 

Eva Matoušková. Jako velmi přínosný hodnotila výjezd také ředitelka ZŠ a MŠ Horní Maršov Eva 

Hloušková. „Nejenže jsem se po delší době setkala s kolegy, ale ocenila jsem diskusi se zástupcem 

Univerzity Hradec Králové Martinem Skutilem o přípravě učitelů. Zajímavé byly tak informace o 

Středním článku vzdělávání“. Ředitelky a ředitelé škol v rámci výjezdního jednání rovněž absolvovali 

procházku po Safari Parku spojenou s prezentací edukačních programů ZOO. Velkým zážitkem pro ně 

byla možnost krmení žiraf.  

V těchto dnech se již začíná připravovat 8. Společné výjezdní jednání ředitelů. „Jsme krajem 

bratří Čapků, a tak přemýšlíme o výjezdu na Dobříšsko, kde Karel Čapek pobýval. Máme tu navíc 

dobré kontakty na školách,“ poodhaluje další plány realizačního týmu MAP Trutnovsko II Jan Balcar.  

Všechny školy v regionu budou v brzké době kontaktovány kvůli navazujícímu projektu MAP III.  

 

11 Schválení Výroční zprávy za rok 2021 
Schváleno správní radou Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. ……………. v Úpici. 
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