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SLOVO ÚVODEM
Vážení čtenáři,
je  za  námi  skoro  polovina  roku  2012 
a proto mi dovolte, abych vás informovala 
o  činnosti  Místní  akční  skupiny 
za uplynulé období. 
Nový  zaměstnanec -  začátkem  roku 
vyhlásila  správní  rada  výběrové  řízení 
na  administrativního  pracovníka  MAS. 
Z  23  zájemců  byla  vybrána  Mgr.  Olga 
Kodysová  ze  Světnova  a  nastoupila 
od 1. 5. do pracovního poměru. 
Výzva č. 8 (15. kolo SZIF). Do výzvy bylo 
podáno  celkem  8  projektů.  Dne  8.  3. 
proběhla  veřejná  obhajoba  projektů. 
Veřejné obhajoby se zúčastnili  tři  žada-
telé (Město Přibyslav, Obec Velká Lose-
nice a FS ČCE Kucemburk).  Výběrovou 
komisí  (hodnotitelskou  komisí)  bylo 
k  podpoře  vybráno  šest  projektů,  další 
dva  projekty  nebyly  vybrány  vzhledem 
k  nižšímu  počtu  bodů  a  k  nedostatku 
finančních  prostředků  v  celkové 
alokované částce. Výzva byla vyhlášena 
na Fichi č. 1, Fichi č. 4 a Fichi č. 6. Ve Fi-
chi  č.  4  (Občanské  vybavení  a  služby) 
byl přetlak žadatelů a zde byli dva žada-
telé  vyřazeni.  Na  doporučení  Výběrové 
komise schválila správní rada (= progra-
mový výbor) na svém jednání výběr pro-
jektů.  Dne 21. 3.  byly projekty předány 
na  RO  SZIF  Brno  k  zaregistrování. 
V současné době čekáme na potvrzení 
výběru projektů.
Projekt spolupráce – Koordinační MAS 
jsou Přemyslovské střední  Čechy o.p.s, 
Partnerské  MAS:  MAS  Vladař  o.p.s., 
MAS Říčansko o.p.s., Uničovsko, o.p.s., 
Místní akční skupina LAG STRAKONIC-
KO,  o.s.,  MAS  Most  Vysočiny,  o.p.s., 
Vodňanská  ryba,  MAS  Naděje  pro 
Mostecko  o.s.,  a  MAS  Havlíčkův  kraj 
o.p.s.  Celkem  tedy  devět  spolupracují-
cích  MAS  z  ČR  na  projektu:  „Metoda 
LEADER  budoucnost  venkova“.  Podání 
žádosti  předcházelo  několik  schůzek. 
K  podpisu  Žádosti  o  dotaci  se  sešli 
zástupci  MAS ve Slaném 26. 3.  Žádost 
byla  zaregistrována  na  CP SZIF  Praha 
a v současné době čekáme na výsledek 
výběru projektů.
Pravidla  Rady  Kraje  Vysočina  –  Kraj 
Vysočina  poskytl  všem  MAS  z  Kraje 
účelovou  dotaci  ve  výši  30  tisíc  Kč. 

Dotace byla použita na zakoupení note-
booku  s  příslušenstvím,  dataprojektoru 
a plátna. 
FOND VYSOČINY – Jednorázové akce 
2012 –  v  březnu  letošního  roku  jsme 
zažádali o dotaci z FV na akci  Den MAS 
Havlíčkův  kraj  aneb  není  MASka  jako  
maska.  Naše  žádost  uspěla  a  tak  se 
4. srpna sejdeme v Modlíkově na společ-
ném  sportovně  –  kulturním  odpoledni. 
Pro  všechny  věkové  kategorie  budou 
připraveny  zábavné hry  a  soutěže.  Jde 
o to, abychom se mezi s sebou lépe po-
znali  a  více  vnímali  identitu  ke  svému 
regionu a kraji. 
Krajské  sdružení  Národní  sítě  MAS 
Kraje Vysočina – již od konce minulého 
roku  probíhají  jednání  s  představiteli 
Kraje Vysočina o možnosti podpory MAS 
v dalších letech. Národní síť MAS vyvíjí 
veliké úsilí na ministerstvech, aby rokem 
2014  bylo  možné  prostřednictvím  MAS 
rozdělovat  finance  i  z  jiných  programů, 
než  jak  bylo  doposud  zvykem,  „pouze“ 
z PRV prostřednictvím SZIF z MZe ČR. 
Protože  „volné  sdružení“  pro  Kraj 
nemůže  být  rovnocenným  partnerem, 
rozhodli  se  MAS  z  Vysočiny,  založit 
obecně prospěšnou společnost, která by 
vedla další jednání s Krajem. Věříme, že 
se  nám  v  brzké  době  podaří  sestavit 
společný akční plán a že budeme dobře 
reprezentovat  Kraj  Vysočina  v  oblasti 
národní i mezinárodní spolupráce. 

SETKÁNÍ MAS KRAJE VYSOČINA V 
TELČI A SLAVONICÍCH
MAS  Jemnicko  a  MAS  Telčsko 
uspořádaly  v  polovině  května  seminář 
ohledně  výměny  zkušeností  a  ukázky 
příkladů dobré praxe. Ing. Milan Svoboda 
nám  představil  některé  zrealizované 
projekty  prostřednictvím  PRV na  území 
působnosti  MAS Jemnicko. Do Slavonic 
za  námi  přijeli  zástupci  Kraje  Vysočina 
pan  Martin  Hyský  a  pan  Luděk  Hrůza. 
Diskutovali  jsme  o  rozšíření  působnosti 
MASek  po  celém  území  Kraje  a  ČR 
a  také  o  možné  podpoře  MAS  v  roce 
2014.  Druhý  den  jsme  se  přemístili 
do Telče, kde jednání pokračovalo v sídle 
MAS Telčsko. Předali  jsme si  vzájemně 
zkušenosti z každodenní práce v MAS. 

Kostel v Kdousově – dotace z PRV 
na zlacení a výmalbu interiéru

Projekt z PRV – Městská knihovna 

Jednání se zástupci Kraje ve Slavonicích

KS NS MAS při jednání v Telči

Telč – diskuze na nádvoří zámku
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Leader FEST – LEVOČA 2012
Ve dnech 29. - 31. 5. 2012 se konal další 
ročník  LeaderFESTu  na  Slovensku. 
Za naši MAS se zúčastnila paní Hájková. 
Odjížděli  jsme  společným  autobusem 
z  Hradce  Králové  a  postupně  přibírali 
účastníky  z  ostatních  MAS.  V  den 
příjezdu  nás  přivítali  z  MAS  Lev  o.s., 
prohlídli  jsme  si  historické  jádro  města 
a ubytovali  jsme se. Na druhý den byly 
připraveny  workshopy  na  téma: 
Komunitně  vedený  místní  rozvoj  jako 
nástroj  předvstupní  politiky  EU,  Místní 
regionální produkty a služby a perspekti-
vy  ekologického  hospodářství,  Venkov-
ský cestovní ruch, Mládež a místní oby-
vatelé – aktivní prvky veřejně-soukromé-
ho  partnerství.  Na  pódiu  Městského 
divadla v Levoči se střídali  zástupci NS 
MAS  České  a  Slovenské  republiky, 
Finska,  Polska,  Španělska,  Estonska, 
Lotyšska,  Srbska,  Velké  Británie 
a  Francie.  Jednalo  se  o  vzájemnou 
výměnu zkušeností  z  realizace projektů 
prostřednictvím  metody  LEADER. 
Ve čtvrtek se konala konference, na které 
se  diskutovalo  o  budoucnosti  LEADRU 
po roce 2013. S příspěvky vystoupil např. 
Ing.  Roman  Haken,  člen  Evropského 
hospodářského  a  sociálního  výboru 
v  Bruselu,  Ing.  František Winter,  předs-
eda NS MAS ČR, zástupci slovenského 
MZe  (MP  SR)  a  mnozí  další.  Setkání 
zakončila Ing. Andrea Hradiská, předsed-
kyně  Národní  sítě  MAS  SR,  která  nás 
pozvala  na   společný  oběd.  Po  celou 
dobu konání Leader FESTu o nás bylo 
vzorně  postaráno  a  na  levočském 
náměstí Majstra Pavla byl připraven bo-
hatý  kulturní  program,  ve  kterém  se 
od  rána  do  večera  střídala  taneční, 
divadelní a pěvecká vystoupení, objevily 
se i  ukázky řemesel  a na stáncích byly 
k zakoupení místní produkty. Slovenským 
pořadatelům patří  náš  obdiv  a  poděko-
vání. LEADER Festem žila v poslední tři 
májové  dny  doslova  celá  Levoča. 
Podrobné  informace  naleznete  na 
webových  stránkách  NS  MAS  ČR 
www.nsmascr.cz a na www.maslev.sk 

DEKLARÁCIA
účastníkov konferencie LeaderFEST 
2012 zo Slovenska, Česka, Poľska, 

Fínska, Španielska, Estónska, Lotyšska,
Srbska, Veľkej Británie, Francúzska ako 
zástupcov európskej občianskej spoloč-
nosti, podieľajúcich sa na rozvoji vidieka, 

členov miestnych akčných skupín
programu Leader

My,  účastníci  konferencie  LeaderFEST 
2012  v  Levoči  sa  obraciame  na  vlády 
a parlamenty svojich krajín, ako i na
Európsku komisiu, najmä DG AGRI a DG 
REGIO,  Európsky  parlament,  Európsky 
hospodársky a sociálny výbor a Výbor
regiónov s touto ponukou:
Hlásime sa k zodpovednosti za splnenie 
cieľov definovaných v programe Európa 
2020,  rozpracovaných  v  návrhu  Naria-
denia  Spoločný  strategický  rámec  EÚ 
v období rokov 2014 – 2020. Podporuje-
me  metódu  Komunitne  riadeného 
miestneho rozvoja. Preto, aby sa Miestne 
akčné  skupiny  v  celej  Európskej  únii 
mohli  do  tohto  úsilia  účinne  zapojiť,  je 
nutné vytvo-riť MAS tieto predpoklady:

➔ Obmedziť  centralizované rozho-
dovanie o rozvoji vidieka,  často 
bez znalostí problémov a použí-
vajúc  nevhodné  postupy 
i nástroje

➔ Znížiť  byrokraciu  vo  všetkých 
etapách  programov,  vzhľadom 
k  tomu,  že  prehnane  detailné 
dokladovanie  administratívnych 
postupov  nezvyšujú  kvalitu  ani 
účinnosť programov, ale naopak 
vyčerpávajú energiu  MAS i  ko-
nečných príjemcov a tým zásad-
ne znižujú efektivitu v realizácii 
programov

➔ Obmedziť  priestor pre korupčné 
jednania na všetkých úrovniach 
realizácie  operačných  progra-
mov,  posilniť  kontrolu  zdola 

občanmi,  vytvoriť  priestor  pre 
väčšiu  publicitu  a  transparent-
nosť,  od  fázy  prípravy  stratégií 
až  po  realizáciu  projektov.  Boj 
s korupciou, ale zároveň  nemô-
že byť  dôvodom pre rast byrok-
racie

➔ Vytvárať  väčší  priestor  pre  ini-
ciatívu  občanov,  malých  podni-
kateľov  i  miestnych  samospráv 
zdola  nahor,  tým  obmedziť 
prístup  k  fondom  pre  rôzne 
dotačné mafie, ktoré v mnohých 
prípadoch  devalvovali  zmyslu-
plné  využívanie  verejných 
zdrojov a menia tým demokraciu 
na kleptokraciu!

Historické jádro Levoče

Zahájení LeaderFESTU

Předseda NS MAS ČR František Winter 
a Jiří Vačkář, MMR ČR
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Za KS NS MAS Kraje Vysočina se zúčastnili 
zástupci MAS Podhorácko, Havlíčkova kraje, 
Královské stezky a Podhůří Železných hor

Folklórní soubor
KOMUNITNÍ SETKÁNÍ
Od začátku května pořádáme v obcích, 
které se rozhodly vstoupit do naší MAS, 
komunitní  setkání.  Prezentuji  činnost 
MAS, vysvětluji fungování metody Leader 
a odpovídám na kladené dotazy. Setkání 
jsou  příjemná  a  oboustranně  přínosná. 
Dozvídám  se  o  plánech  představitelů 
místních  samospráv,  poznávám  jak  to 
„u vás“ chodí a seznamuji se s mnoha již 
dobře fungujícími projekty. Jako nezávislý 
pozorovatel  také  vidím,  co  by  se  dalo 
třeba  ještě  vylepšit.  Jednání  proběhla 
v Račíně, v Novém Veselí, v Žižkově Poli, 
v Krátké Vsi, v Olešence, v Cikháji. Snad 
se nám v další výzvě v roce 2013 podaří 
uspokojit  více  zájemců  z  řad  žadatelů 
a přibude více nových projektů v maleb-
ných obcích Havlíčkova kraje. 

Komunitní setkání v Račíně

Komunitní setkání v Žižkově Poli

SPOLEČNÉ PREZENTAČNÍ AKCE
Prezentační výstava ve vestibulu 
Kulturního domu v Přibyslavi 
Premiéra  divadelního  představení  Není 
Kost  jako  kost  v  podání  ochotnického 
divadelního souboru Furiant se odehrála 
v pátek 20.  4.  a následovaly tři  reprízy. 
Při  všech  čtyřech  představeních  byly 
divákům  přístupny  panely  s  prezentací 
MAS.  Na  informačních  plakátech, 
programech a v tisku bylo uvedeno logo 
MAS.  Divadelní  představení  navštívilo 
celkem 759 diváků.  

V sobotu 5. 5. 2012 pořádalo KZM Přibyslav 
zahájení  turistické  sezóny,  při  kterém  byly 
slavnostně předány ceny soutěžícím o nejhez-
čí velikonoční vajíčko.

V  krásném  prostředí  dvoru  Kurfürstova 
domu  předaly  paní  Valnerová  a  paní 
Hájková  ceny  soutěžícím  za  obsazení 
prvních  tří  míst  při  společné  soutěžní 
výstavě  Hody,  hody,  doprovody.  První 
místo  v  kategorii  dospělých  obsadila 
Obec Stříbrné Hory a v kategorii dětské 
získala  prvenství  MŠ Pohled.  Turistická 
sezóna  v  Přibyslavi  byla  zahájena 
otevřením  výstavy  obrazů  Anežky 
Kunstarové,  na  loutnu  zahrál   pan 
Jindřich  Macek  a   na  akordeon  Josef 
Málek.
Oslava Dne matek  a prezentační akce 
MAS  ve  Stříbrných  Horách proběhla 
v sobotu 12. 5. 2012. Sešla se skoro celá 
vesnice. Mužské osazenstvo si se žena-
mi  tentokrát  vyměnilo  role.  Pánové  se 
stali  pozornými  hostiteli  a  ženy  v  klidu 
a  pohodě  vychutnávaly  připravený 
kulturní program a napečené laskominy. 
O  program  se  postaraly  děti  z  místní 
Mateřské  školy  a  skupina  dorostenců, 
kteří  předvedli  „brejk  denc“.  MAS před-
stavila  svoji  činnost,  byly  rozdány 
prezentační  materiály,  manažerka 
odpovídala na četné dotazy.
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Prezentační akce MAS při příležitosti 
Srazu rodáků v Oudoleni
Ve spolupráci s  Obcí Oudoleň pořádala 
naše  MAS  9.  června  prezentační  akci 
v  budově  oudoleňské  Základní  školy. 
Akce byla spojená i s ochutnávkou míst-
ních  produktů.  Počasí  se  umoudřilo 
a  sluníčko  vylákalo  místní  i  přespolní 
k  prohlídce  rekonstruovaných  prostor 
v  budově  školy  na  kanceláře  obecního 
úřadu.  Místní  škola,  školní  družina 
a  školka  si  pro  návštěvníky  připravily 
na veřejném prostranství bohatý kulturní 
program.  Místní  byli  mile  překvapeni 
řešením  bezproblémového  přístupu 
na úřad. Doposud totiž obecní úřad sídlil 
v  patře  kulturního  domu  a  pro  mnohé, 
zvláště seniory, byla cesta na úřad přímo 
strastiplná.  Návštěvníci  odjinud  (rodáci) 
si zavzpomínali na doby prožité v rodné 
obci  a pochvalovali  oudoleňské jak jsou 
šikovní. 

Prezentace v Oudoleni

KONTROLA PROJEKTU
Dne 22. 5.  2012 byla Krajským úřadem 
Kraje  Vysočina  provedena kontrola  pro-
jektu „Propagace měst a obcí sdružených 
v o.p.s. Havlíčkův kraj“. Jednalo se o pro-
jekt,  na  který  jsme  získali  dotaci  ze 
SROP v roce 2007 z  grantového sché-
matu  Podpora  regionálních  a  místních 
služeb cestovního ruchu v Kraji Vysočina. 
Z této podpory byly pořízené informační 
brožury a internetový turistický průvodce, 
jehož správu provádí pan Ing. Petr Šimák 
ze  Sobíňova.  V  protokolu  o  výsledku 
veřejnoprávní  kontroly  na  místě  je 
oznámeno:  „Kontrolou  ex-post  nebyla 
zjištěno  porušení  povinnosti  příjemce 
podpory“.

PŘIPRAVOVANÉ AKCE

Dne 16. 6. 2012 se koná setkání rodáků, 
spoluobčanů a přátel Obce  Vepřová, při 
příležitosti  510.  výročí  založení.  Je 
připraven  kulturní  program.  Akce  je 
podpořena MAS Havlíčkův kraj. 

Zastupitelstvo Obce Račín vás srdečně 
zve na 8. ročník Račínské lávky, která 
se uskuteční 23. 6. 2012 v 15 hodin. Sraz 
účastníků před budovou Obecního úřadu 
Račín. 

POZNÁVÁME SE  NAVZÁJEM 

Vznik a historie Obce Cikháj
Vyměření katastru obce bylo 9. září 1366 
na  příkaz  maršálka  království  českého, 
pána Jindřicha  z  Lipé.  Ten tímto  příka-
zem vyřešil spor o území mezi panstvím 
v Novém Městě na Moravě a žďárským 
klášterem. Území tak spadlo pod správu 
kláštera.  Nově založená klášterní  used-
lost  Walddorf  měla  zásobovat  klášter 
zemědělskými  produkty.
O dva roky později vydal Boček Žďárský 
15.  5.  1368  příkaz  ke  zužitkování 
zdejších  lesů,  a  tak  byla  v  blízkosti 
usedlosti  Walddorf  založena  osada 
Czykhaki.  Prvními  osadníky  byli 
obyvatelé  české  i  německé  národnosti 
(lesní  dělníci  a uhlíři).  Ze dřeva sroubili 
domky  a  mýtiny  proměňovali  v  ornou 
půdu. Pěstovali  na ní  žito,  jarní  pšenici, 
řepu a později  brambory.  Dřevo z  okol-
ních  lesů  bylo  využíváno  k  výrobě 
dřevěného uhlí.  Spalovalo se v milířích, 
kterých  zde  bylo  několik.  Dřevěné  uhlí 
sloužilo  pro  vysokou  pec  na  železnou 
rudu  v  Polničce,  a  pro  sklářské  hutě. 
V  osadě  Czykhaki  byly  založeny  tři 
rybníky – nade mlýnem, uprostřed osady 
a ve Zlatnicích.  V osadě žili  řemeslníci, 
kteří vyráběli nástroje pro potřeby uhlířů, 
sklářů  (koše,  opálky  a  pro  obec 
specifické dřevěné hodiny se skleněným 
cimbálem)  a  drobní  vlastníci  půdy, 
vlastníci  půdy  s  větší  výměrou, 
nemajetná  chudina,  která  trvale 
robotovala.  Vedle  osady  Czykhaki 
existoval  klášterní  Dvůr  (usedlost 
Walddorf).  Bylo  v  něm  zaměstnáno  9 
osob:  šafář,  šafářka,  4  služebné,  1 
pohůnek, 1 pastýř hovězího dobytka a 1 
pastýř vepřů. V roce 1784 došlo ke zru-
šení  kláštera  ve  Žďáře  nad  Sázavou 
a  řeholní  komunita  odešla  z  regionu. 
Veškerá  pouta  kláštera  s  ostatními 
osadami byla přetrhána. Pozemky dvora 
a  objekty  byly  rozprodány.  
V  roce  1788  došlo  ke  sloučení  osady 
Czykhaki  a usedlosti  Walddorf a vznikla 
společná  obec  v  současném  rozložení. 
Čerpáno z: www.cikhaj.cz
Obec Cikháj je od 15. 3. 2012 členem 
Havlíčkova kraje.
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