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Fotografie z projektu Soupis kulturních památek, zámek Vilémov

rogram rozvoje venkova České republiky (dále jen PRV) je nástrojem pro získáni podpory poskytované Evropskou unii z Evropského zemědělského fondu pro
rozvoj venkova. PRV byl schválen 23. května 2007 Výborem pro rozvoj venkova Evropské Komise. Celkový rozpočet PRV je 3,6 mld. EUR. Zaměřeni programu je
směrováno do čtyř základních os, které vymezuji hlavni cíle rozvoje venkova. V první
ose jde o opatřeni na zlepšeni konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví. Druha osa
zahrnuje nároková a projektová opatřeni na zlepšovaní životního prostředí a krajiny.
Třetí osa řeší především opatřeni na zvýšeni kvality života ve venkovských oblastech
a mnohotvárnosti venkovského hospodařeni.
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Osa IV. LEADER
Osa IV prostřednictvím metody LEADER zlepšuje kvalitu života ve venkovských oblastech a posiluje řídící a animační schopnosti na venkově. Zhruba 7% alokace PRV šlo na
projekty osy IV. Leader. V celé ČR bylo podpořeno 112 místních akčních skupin (MAS)
a v kraji Vysočina bylo podpořeno 9 MAS z celkového počtu 16 MAS.
Více informací o MAS najdete na portálu www.nsmascr.cz

Celostátní síť pro venkov

M

inisterstvo zemědělství zřídilo v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005
Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť) jako komunikační platformu PRV.
Činnost Sítě byla oficiálně zahájena 11. listopadu 2008 na jednání Monitorovacího výboru PRV. Síť plní úlohu „komunikačního mostu“ mezi Evropskou komisi
a členským státem za účelem zefektivněni zpětné vazby o dopadech a implementaci
jednotlivých programů rozvoje venkova. Vice informaci o Síti naleznete na portálu
www.eagri.cz.
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EADER je finanční nástroj Evropské unie zaměřený na podporu a rozvoj venkova. Finanční prostředky získané z tohoto programu si rozdělují samy venkovské
oblasti, a to prostřednictvím místních akčních skupin. Jedná se o spolupráci podnikatelů, zemědělců, samospráv a neziskových organizací. LEADER je hodnocen jako
nejúspěšnější a nejefektivnější způsob rozdělování financí.
Místní akční skupiny jsou založeny na principu partnerství a spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru na místní úrovni. Hlavním úkolem místních akčních
skupin je aktivizace občanů daného regionu, budování partnerství, sjednocování lidí
a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktvit obyvatel venkovských regionů. Aby bylo možné region správně rozvíjet, musí mít MAS především představu
o tom, co region potřebuje, co chce MAS podporovat a vše musí mít ve strategii rozvoje
regionu. Členem MAS se může stát každý, kdo je ochoten se na tvorbě této strategie
podílet, každý, kdo si myslí, že k ní má co říct, každý, koho zajímá budoucnost našeho
venkova.
LEADER is the financial instrument of the European Union aimed at promoting of rural
areas and rural development. Funding from this program can be distributed by rural areas themselves through Local action groups. It is a cooperation of entrepreneurs, farmers, governments and non-profit organizations. LEADER is rated as the most successful
and most effective way of distributing funds.
Local action groups (LAG) are based on the principle of partnership and cooperation
between the public, private and non-profit sector at the local level. The main task of the
local action groups is the activation of the citizens of the region, building partnerships,
uniting people and promoting voluntary activities at all levels of actvities of inhabitants
in rural regions. In order to properly develop the region, LAG must have an idea of what
the region needs, what does LAG want to support and it must all be included in the
development strategy of the region. LAG member can become anyone who is willing to
participate in developing this strategy, anyone who thinks he/she has something to say
to it, everyone who cares about the future of our countryside.
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PRINCIPŮ METODY LEADER
V ČESKÉ REPUBLICE:

1. Existující strategie místního rozvoje (MRS)
2. Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní
úrovni tvořící místní akční skupinu (MAS)
3. Přístup „zdola-nahoru“ při přípravě i realizaci strategie
4. Integrované a vícesektorové akce
5. Inovační přístup
6. Spolupráce
7. Vytváření sítí
8. Morální principy, mezilidské vztahy, komplexní pro-sociálnost *)
9. Výchova, vzdělávání a informace *)
10. Živý venkov (neinvestiční i drobné projekty oživující život na venkově) *)
*) principy stanovené MAS v kraji Vysočina
Tučně zvýrazněných je sedm základních principů LEADER, které stanovuje
Nařízení rady EU č. 1698/2005, článek 61.
Lanový park, MAS Telčsko

nepodpořené MAS:
Českomoravské Pomezí
LEADER - Loucko
MOST Vysočiny
OSLAVKA
Společnost pro rozvoj Humpolecka
Šipka
Zubří země

MAS podpořené z opatření IV.1.1:
Havlíčkův kraj
Jemnicko
Královská stezka
Mikroregion Telčsko
Podhorácko
Podhůří Železných hor
Rokytná (dříve IECC)
Třešťsko
Via rustica
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Projekty LEADER
Projekty realizované prostřednictvím MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.
1. Zázemí pro kulturní vyžití a zlepšení vzhledu Obce Modlíkov

Realizátor: Obec Modlíkov		
Anglický název: Facilities for cultural activities and improving the appearance of village Modlíkov
Popis projektu: Obec Modlíkov je jedna z mála obcí, která se může pochlubit kulturním areálem, který splňuje technické požadavky uměleckých agentur při vystupování velkých hudebních skupin. Realizací projektu došlo k rekonstrukci objektu jeviště ze západní strany a vybudování parkovací plochy a vjezdů do areálu. Ve středu obce byly provedeny parkové úpravy na
ploše cca 293 m², tím došlo ke zlepšení vzhledu prostranství za prodejnou. Projekt z Výzvy č. 6.
Celkové náklady projektu: 732.000,- Kč
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2. Přibyslav – Úprava cestní sítě v okolí kostela Narození sv. Jana Křtitele

Realizátor: Město Přibyslav
Anglický název: Repair of road network around the church of narození sv. Jana Křtitele
Popis projektu: Projekt řešil opravu přístupové cesty k jedné z nejvýznamnějších kulturních památek kostelu Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi. Okolí kostela slouží nejen pro návštěvníky
bohoslužeb, ale také turistům a návštěvníkům kulturních akcí, které se v kostele několikrát do
roka pořádají. Realizací projektu došlo ke zlepšení estetického vzhledu prostranství v památkové lokalitě, ke zvýšení turistické atraktivnosti památky a její využitelnosti. Při pracích bylo postupováno dle požadavků odborníků z Národního památkového ústavu v Telči. Na komunikaci
byly použity kvalitní žulové kostky. Přibyslav je historickým městem, které se hlásí k odkazu
předků, má zpracovaný Program regenerace městské památkové zóny. Projekt z Výzvy č. 2.
Celkové náklady projektu: 641.431,- Kč
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3. Rekonstrukce větrání a napájení stáje k.ú. Vojnův Městec, č. kat. 370

Realizátor: Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost
Anglický název: Reconstruction of ventilation and stable supply Vojnův Městec
Popis projektu: Předmětem projektu byla rekonstrukce větrání a napájení stáje pro chov mladého
dobytka v areálu Zemědělské a.s. Krucemburk v kat. území Vojnův Městec. Cílem projektu bylo zejména zlepšení welfare pro chovaná zvířata. Projekt respektuje veškeré zásady správné hospodářské
praxe, hygienické a bezpečnostní normy a v neposlední řadě má kladný vliv na životní prostředí.
Ve stáji byla provedena demontáž stávajícího podhledu včetně zateplení stropní konstrukce izolací
z minerální vaty. V hřebeni střechy byla provedena hřebenová větrací štěrbina. Boční deflektory
byly navrženy tak, aby napomáhaly odtahu vzduchu zevnitř stáje a zamezovaly pronikání dešťových
srážek dovnitř stáje.
Boční opláštění stáje, provedené z plechových sendvičových panelů, bylo demontováno. Na nosné
sloupy byly osazeny nosné hranoly, na které byly montovány boční svinovací plachty včetně podpůrného plastového pletiva. V souvislosti s rekonstrukcí větrání byla provedena výměna napájení
dobytka. Do každého kotce byly osazeny dvě miskové temperované napáječky a k nim zavedeny
nové rozvody vody a elektrické energie. Projekt z Výzvy č. 8.
Celkové náklady projektu: 1.986.688,- Kč bez DPH
8
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Projekty realizované prostřednictvím MAS Jemnicko
1. Modernizace víceúčelového hřiště v obci Štěpkov

Realizátor: Obec Štěpkov		
Anglický název: Modernization of multipurpose playground in the village of Štěpkov
Popis projektu: Výsledkem projektu je modernizace víceúčelového hřiště a pořízení dětských
herních prvků. V obci bylo v 90. letech vybudováno sportovní víceúčelové hřiště, které mělo
hlinitopísčitý povrch s celou řadou nerovností. Mladí lidé zde neměli možnost sportovního
a společenského vyžití. Výhodou víceúčelového hřiště je umělý tráva- polyuretanový povrch,
který přináší ve srovnání s přírodním trávníkem značné úspory v údržbě, je odolnější proti
opotřebení, méně se znečistí.
Dále v rámci projektu došlo k oplocení hřiště, zpěvnění vstupní části areálu zámkovou dlažbou
a pořízení 3 dětských herních prvků.
Celkové náklady projektu: 979.841,- Kč
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2. Knihovna Jemnice

Realizátor: Město Jemnice
Anglický název: Library Jemnice
Popis projektu: Výsledkem projektu je vytvoření vhodného zázemí pro knihovnu. Došlo k přesunutí městské knihovny do prostor kulturního domu, kde jsou nevyužité prostory, které jsou
po rekonstrukci. Stav knihovny byl charakterizován prostorovou nedostatečností pro samotný
proces půjčování knih, archiv byl poddimenzován. Prostor knihovny byl omezený jak pro
besedy, tak i pro přednášky a akce pro školy. Rovněž vstup do objektu nevyhovoval starším
a pohybově handicapovaným občanům. Díky projektu vzniklo dostatečné zázemí jak pro čtenáře, tak pro řadu doprovodných akcí. Dále vznikl nový prostor pro využívání internetu širokou veřejností. Přístup do objektu i do prostoru knihovny je bezbariérový. Celkově se zvýšila
úroveň a společenská prestiž knihovny.
Celkové náklady projektu: 3.689.451,- Kč

3. Vybudování střeleckého zázemí MS Mladoňovice

Realizátor: Myslivecké sdružení
Anglický název: Building a shooting background MS Mladoňovice
Popis projektu: Výsledkem projektu je vytvoření nového střeliště Mysliveckého sdružení Mladoňovice. Výstavbou nového střeliště je dán prostor k dalšímu využití celého areálu dle zájmu a požadavků okolních organizací a spolků. V rámci projektu došlo k úpravě terénu, výstavbě loveckého
kola a stanovišť, k vybudování sociálního zažízení a pořízení 2 ks vrhaček. Realizací projektu došlo
k vytvoření vhodného zázemí nejen pro pořádání veřejných mysliveckých soutěží ve střelbě.
Celkové náklady projektu: 359.261,- Kč
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Projekty realizované prostřednictvím MAS Královská stezka
1. Zapomenutá škola – úpravy společenských prostor bývalé církevní školy
pro venkovské komunitní centrum

Realizátor: Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horní Krupé		
Anglický název: Forgotten School - Reconstruction of the social space of the former church school for the purpose of rural community centre
Popis projektu: Cílem projektu byla obnova a rekonstrukce prostor církevní školy, která slouží jako
komunitní centrum pro mnohé aktivity a subjekty. V rámci projektu byla realizována výměna dveří,
oken, kompletní obnova elektroinstalace ve společenských prostorách školy a rozvod internetového
připojení v bývalé učebně pro potřeby seminářů a školení. Elektrické zásuvky a vypínače byly umístěny s ohledem na handicapované návštěvníky centra. Uvnitř komunitního centra byly provedeny
opravy omítek, stěn a stropů a provedena dekorační výmalba. Místnost byla vybavena nábytkem,
zázemím pro kuchyňský koutek a počítačovou technikou, která byla využita pro koordinaci činností
v komunitním centru, přípravu programů a spolupráci s partnery.
Celkové náklady projektu: 349.016,- Kč
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2. Půjčovna kol Zálesí

Realizátor: Jan Votava
Anglický název: Bicycle rent Zálesí
Popis projektu: Podstatou projektu bylo vytvoření půjčovny kol (budova a vybavení – 6 ks kol).
Důvodem k této výstavbě byl nedostatek možností aktivního odpočinku v regionu a nutnost rozšíření těchto možností a uspokojení poptávky. Realizace projektu zajistila více spokojených hostů
v regionu a uspokojila potřeby návštěvníků.
Celkové náklady projektu: 414.563,- Kč

3. Soupis kulturních památek

Realizátor: Občanské sdružení Pukeko
Anglický název: Inventory of cultural heritage
Popis projektu: Území MAS nemělo dostatek informací o kulturních památkách v okrese Havlíčkův Brod. O mnohých památkách se nevědělo a jiné neměly známou minulost. Pro návštěvníky, turisty ale i místní obyvatele bylo třeba zmapovat památky, jejich výskyt a zjistit
jejich historii. Díky zmapování kulturních památek bude moci dojít k lepší ochraně a obnovení
a zrenovování památek v regionu. Tyto podklady jsou velice užitečné pro obce, okres Havlíčkův
Brod, region MAS Královské stezky ale také v rámci kraje Vysočina. V rámci projektu vznikl
soupis památek v elektronické i knižní podobě a soupis map.
Celkové náklady projektu: 398.000,- Kč
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4. Rekonstrukce kaple sv. Michala v Dolní Krupé

Realizátor: Římskokatolická farnost Dolní Krupá		
Anglický název: Reconstruction of the chapel sv. Michala in Dolní Krupá
Popis projektu: Realizovaný projekt byl reakcí na absenci farní budovy nebo jiného prostoru, který by sloužil jako společenská místnost, učebna, přednáškový sál a místo pro setkávání
různých skupin obyvatel. K těmto účelům byla zrekonstruována kaple sv. Michala v kostele
sv. Víta, která sloužila pouze jako skladiště. Nové prostory slouží jako klubovna pro mládež, ale
i jako prostory pro pořádání církevních, kulturních a společenských akcí pro širokou veřejnost.
V rámci dotace byly provedeny zemní práce, upraveny povrchy, dána izolace proti zemní vlhkosti a tepelné izolace a provedeny truhlářské a zámečnické konstrukce.
Celkové náklady projektu: 398.724,- Kč
12
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Projekty realizované prostřednictvím MAS Podhorácko
1. Škola rozvoje vesnic Podhorácka

Realizátor: Povodí Stařečského potoka		
Anglický název: School of development of villages of Podhorácko
Popis projektu: Cílem projektu bylo uspořádat dva cykly školení pro aktivní občany obcí Podhorácka. Cyklus A byl zaměřen na podporu historického dědictví kraje Podhorácka, na památky místního významu a jejich vztahu k současnosti, zejména aktivitám v oblasti cestovního ruchu a podnikání v krajině na venkově.
Cyklus B se zaměřoval na obnovu a rozvoj vesnic, na zapojování občanů do rozvoje a obnovy obcí,
plánování rozvoje, na venkovského člověka a jeho přání a na všechny občany, kteří se aktivně zajímají o svoji obec a chtějí pro ni mnohé udělat.
Celkové náklady projektu: 348.000,- Kč

2. Tancujeme v novém

Realizátor: Občanské sdružení folklórní soubor Okřešánek		
Anglický název: Dancing in the new
Popis projektu: Krojové vybavení je základní podmínkou činnosti všech folklórních souborů, které
chtějí vystupovat na veřejnosti. Kroje lépe přiblíží tehdejší dobu a atmosféru prožívání lidových
tradic. Díky projektu se pořídily nové kroje pro členy souboru a některé jeho důležité součásti (boty,
klobouk). Nejobtížnější bylo sehnat výrobce chlapeckých klobouků. Nakonec se vše podařilo a klobouky byly objednány až z Maďarska.
Celkové náklady projektu: 165.839,- Kč
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Projekty realizované prostřednictvím MAS Podhůří Železných hor
1. Rekonstrukce kuchyně ve středisku Chotěboř FOKUSU Vysočina

Realizátor: FOKUS Vysočina
Anglický název: Reconstruction of the kitchen in the centre FOKUS Vysočina, in Chotěboř
Popis projektu: V rámci projektu Fokusu Vysočina byla realizována rekonstrukce kuchyně ve středisku Chotěboř FOKUSU Vysočina. Kuchyně slouží jako zázemí pro klienty komunitního týmu
a klienty denního stacionáře. Kromě běžného provozu zde probíhá nácvik vaření v rámci činností
zvyšujících soběstačnost klientů, která je potřebná pro jejich běžný život. Kuchyně je k těmto účelům vybavena potřebnými moderními spotřebiči (trouba, varná deska, myčka na nádobí) a dostatečnými úložnými prostory.
Celkové náklady projektu: 95.359,- Kč
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2. Zvýšení zpracovatelské kapacity ovoce

Realizátor: Laserwood s.r.o., Nová Ves u Chotěboře 27		
Anglický název: Increase of the processing capacity of fruit
Popis projektu: Projekt řeší zvýšení kapacity zpracování ovoce v pěstitelské pálenici a tím možnost pálení z vlastního kvasu od místních zahrádkářů a obyvatel regionu. Žadatel zareagoval
na větší poptávku po této službě a hlavně snahu vyhovět zákazníkovi a vyrábět destilát přímo
z jeho vlastního ovoce.
Celkové náklady projektu: 1.446.000,- Kč
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3. Dětské hřiště Libice nad Doubravou

Realizátor: Městys Libice nad Doubravou
Anglický název: Playground Libice nad Doubravou
Popis projektu: Projekt, jehož realizace proběhla v roce 2012, byl zaměřen na nejmenší obyvatele
městyse. V Libici n. D. nebylo k dispozici žádné dětské hřiště, kde by mohli rodiče se svými dětmi
aktivně trávit volný čas. V minulosti zde byla 2 dětská hřiště, která však musela být demontována,
neboť nesplňovala bezpečnostní kritéria. Dětské hřiště je v současné době plně využíváno.
Celkové náklady projektu: 984.438,- Kč
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Projekty realizované prostřednictvím MAS Rokytná, o.p.s.
1. Klidová zóna obce LUKOV

Realizátor: Obec Lukov		
Anglický název: Quiet area of the village Lukov
Popis projektu: Předmětem projektu je pozemek, který se nachází se v samém centru obce
v blízkosti autobusové zastávky a místního hřbitova. Plocha byla dlouhodobě neudržovaná.
Terén představovaly nerozhrnuté hromady navezené zeminy porostlé nekulturními bylinami
a humidním plevelem. Hlavním cílem projektu bylo vytvoření klidové zóny v centru obce Lukov, která slouží maminkám s dětmi, mládeži a starším lidem k odpočinku. Území je řešeno systémem štěrkových cest, v jejich středu je umístěna bylinková spirála, která je vytvořena
z místního kamene. V celé ploše je umístěno 6 laviček, několik sedátek z kmene stromu, altán se zelenou střechou, kolem dětských hracích prvků – dvousedátkové houpačky, vahadlové
houpačky, 2 kladin, skluzavky zakomponované do svahu, vrbového teepee, vrbového tunelu
a skrýše z keřů. V prostoru je realizována keřová výsadba, situována po obvodu především kolem plotu bývalého zemědělského družstva a kolem parkovacího stání tak, aby byla vytvořena
hranice mezi parkem a jeho okolím. V zóně bude vysazeno 7 vzrostlých listnatých stromů kvůli
zastínění plochy. Původní studna se stala součástí areálu.
Celkové náklady projektu: 412.604,- Kč

1

2. Rentgenové pracoviště pro veterinární ordinaci

Realizátor: MUDr. Jana Kalendová
Anglický název: X-ray department for veterinary surgery
Popis projektu: Pro včasný operativní zákrok je důležitá rychlá a včasná diagnostika. Proto umístění rentgenu na pracovišti vidí veterinářka jako ideální řešení při záchraně zdraví
a mnohdy i života pejsků a kočiček.
Po instalaci digitálního rentgenu ve veterinární ordinaci je přístroj využíván ke zhotovování
rentgenových snímků hrudních orgánů, orgánů dutiny břišní a snímků kostí, kloubů a páteře
malých zvířat (psů, koček). Vzhledem k tomu, že rentgenový přístroj je přenosný, je ho možné
využít i pro velká zvířata (koně, skot). V zadávacím řízení byl vybrán kvalitní přístroj, který
bude ve veterinární ordinaci využíván po dobu delší jak 5 let.
Celkové náklady projektu: 704.844,- Kč
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Projekty realizované prostřednictvím MAS Telčsko
1. Moštárna Telč

Realizátor: Mgr. Petr Procházka		
Anglický název: Cider house Telč
Popis projektu: V srpnu 2011 byl realizován projekt Mgr. Petra Procházky. „Moštárna Telč“.
V rámci projektu bylo pořízeno kompletní vybavení na moštování ovoce, pasterizaci a následné balení moštu. Jablka dovezená zákazníkem jsou zvážena na můstkové váze. Následuje praní
a drcení v kombinovaném zařízení. Výsledná drť je vedena do hydrolisu, kde probíhá lisování
vlastního moštu. Čerstvě vylisovaný mošt je buď předán přímo zákazníkovi, nebo sveden do
zásobní nádrže. Na zásobní nádrž je napojeno čerpadlo, které ve stanoveném průtoku dodává
mošt do pasteru, kde dochází k ohřevu moštu a tím i k deaktivaci mikroorganismů. Horký
mošt je čepován do sterilních sáčků Bag-inBox a vkládán do kartonových krabic.
Na zařízení je možné moštovat jablka a hrušky, minimální dávka je 50 kg ovoce. Lis je samočistící, takže zaručuje hygienický provoz. Moderní způsob balení pasterizovaného moštu do
desetilitrových bag in box zvyšuje jeho trvanlivost. Neotevřené balení má trvanlivost jeden rok,
otevřené pak 6 týdnů. Moštárna se nachází Telči v Tyršově ulici č 241.
Celkové náklady projektu: 678.969,- Kč

1

2. Mateřské centrum Hodice

Realizátor: Obec Hodice
Anglický název: Maternity centre Hodice
Popis projektu: Pro rodinné centrum KOSTKA vznikla v II. nadzemním podlaží kulturního
domu přístavba, realizovaná současně se zateplením kulturního domu.
Díky projektu vznikly prostory pro činnost žen a mládeže, které do této doby Hodicích chyběly.
Aktivity a činnost rodinného centra jsou organizovány občanským sdružením HRAD - spolek
aktivních rodin Hodice, založeným v roce 2011. Sdružení pořádá akce pro všechny věkové
kategorie, namátkově možno jmenovat Čertovkiádu, Vynášení Morany, Kostkování, HRADní
slavnost, Bazar či Hawaii párty.
Celkové náklady projektu: 549.747,- Kč

2

3. Nákup stroje na údržbu krajnic

Realizátor: Luboš Nosek
Anglický název: Purchase of equipment for maintenance of hard shoulder
Popis projektu: BŽadatel se v rámci své živnostenské činnosti již čtyři roky zabýval údržbou příkopů
u komunikací v majetku obcí i soukromých subjektů. Potřebnou technologii představuje traktor
s připojeným příkopovým ramenem s cepovou hlavou. Dosud používaná cepová hlava měla kladivové nože, které jsou vhodné zejména pro neudržované křovitější úseky, lépe odolávají tvrdším
materiálům (větve, šlahouny). Za čtyři roky pravidelného sečení se však udržované úseky vyčistily
a začala převládat tráva, se kterou si kladivové nože již tak dobře neporadí. Proto byla zakoupena
nová cepová hlava s jiným tvarem nožů, které zaručí lepší mulčování.
Celkové náklady projektu: 132.936,- Kč
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Projekty realizované prostřednictvím MAS Třešťsko
1. Výstavba víceúčelového hřiště s umělým povrchem, oplocení, zpevnění
ploch a ozelenění

Realizátor: Obec Rohozná		
Anglický název: Construction of a multipurpose field with artificial turf, fencing, paved
areas and planting
Popis projektu: Chybějící možnost sportovního vyžití je jeden z problémů, se kterými se potýkají
zejména menší obce. Proto bylo velmi povzbudivé sledovat, jak za pomoci finanční podpory z evropských fondů vzniká moderní zázemí pro sportovní aktivity několika generací obyvatel Rohozné.
Zároveň výstavba víceúčelového hřiště navázala na předchozí projekt rovněž podpořený z Programu rozvoje venkova - „Kabiny a klubovna pro sportovce“ a napomohla tím komunitnímu setkávání
v obci.
Celkové náklady projektu: 2.215.430,- Kč

2

1

2. Centrum pro rodinu-mateřské kluby Třešť

2

Realizátor: Centrum pro rodinu a sociální péči
Anglický název: Family centre - parent clubs Třešť
Popis projektu: Realizací projektu s názvem „Centrum pro rodinu-mateřské kluby Třešť“, došlo ke
zkvalitnění zázemí pro rodiče a děti, kteří mateřské centrum v Třešti navštěvují. Nezbytné opravy a
nové vybavení stávajících prostor včetně výpočetní techniky přispívají k rozšíření nabídky možných
aktivit, které podporují zachování tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy. Předpokládá se, že by ročně mělo služeb mateřského klubu využít až 1000 návštěvníků.
Celkové náklady projektu: 168.762,- Kč

3. Oprava kostela sv. Kunhuty v Kostelci u Jihlavy

Realizátor: Římskokatolická farnost Kostelec u Jihlavy
Anglický název: Repair of the church of sv. Kunhuta near Jihlava city
Popis projektu: Součástí rekonstrukce budovy byly opravy vnějších i vnitřních omítek, které
byly vzhledem k značné vlhkosti silně poškozené. Následně byla provedena výmalba vnitřních prostor a nátěr vnější fasády kostela. Na doporučení Národního památkového ústavu se
nevyhovující okna kostela se silně poškozenou skleněnou výplní v kovovém rámu nahradila
okny segmentovanými v dřevěném rámu, korespondujícími s celkovým architektonickým rázem a funkcí budovy. Přeložení původní dlažby u vstupu do kostela mělo kromě estetického
dopadu vliv také na zvýšení bezpečnosti návštěvníků.
Celkové náklady projektu: 753.121,- Kč

4. Modernizace obecního domu „Vily“- přízemí

Realizátor: Obec Švábov		
Anglický název: Modernization of municipal building ,,villa“ - ground floor
Popis projektu: V rámci projektu došlo k renovaci technického zázemí a vzhledu vnitřních
prostor budovy obecního domu, který slouží jako sídlo obecního úřadu, místo pro pořádání
společenských, kulturních a sportovních akcí a dále jako zázemí pro Sbor dobrovolných hasičů
Švábov. Součástí projektu byla i rekonstrukce parketové podlahy v sále a nákup nového vybavení kuchyňky. Modernizovaný objekt je využíván obyvateli celé obce. Slouží k setkávání lidí
místních i přespolních, umožňuje sportovní vyžití jako je cvičení žen a rozšiřuje tak možnost
využití stávajících prostor k aktivitám, za kterými by jinak museli obyvatelé Švábova dojíždět.
Celkové náklady projektu: 740.160,- Kč
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Projekty realizované prostřednictvím MAS Via rustica o.s.
1. Pořízení technologie pro obecní bazén v Bratřicích

Realizátor: Obec Bratřice		
Anglický název: Acquisition of technology for municipal pool in Bratřice
Popis projektu: Projekt řešil nákup a instalaci technologie zajišťující komplexní úpravy vody v obecním bazénu v Bratřicích. Bazén byl během předchozích let díky obecním i dotačním prostředkům
a s přispěním práce občanů vybudován na místě bývalé požární nádrže. Zajištění úpravy vody bylo
poslední podmínkou pro spuštění provozu bazénu pro veřejnost.
Celkové náklady projektu: 1.039.258,- Kč

2

1

2. Obnova návesního parku v obci Zhořec

Realizátor: Obec Zhořec
Anglický název: Recovery of village park in Zhořec
Popis projektu: Předmětem projektu byla obnova zanedbaného parčíku na návsi ve Zhořci spočívající v úpravách a zpevnění terénu, instalaci herních prvků (prolézačky se skluzavkou a houpačkou,
pískoviště, houpacích zvířátek), laviček, odpadkových košů a dřevěného oplocení, vč. výsadby nové
a ošetření stávající zeleně. Na zvelebení prostranství se svou prací podíleli také místní občané. Pro
snadnější údržbu dalších zelených ploch v obci byl v rámci projektu pořízen zahradní traktor.
Celkové náklady projektu: 550.833,- Kč

2

3. Zázemí pro agroturistiku a hippostanici k.ú. Velká Rovná

Realizátor: Lucie Brázdová, Velká Rovná		
Anglický název: Facilities for agrotourism and hippostation cadastral territory Velká Rovná
Popis projektu: V obci Velká Rovná realizátorka projektu vybudovala 4 jednoduché dřevostavby sloužící pro ustájení koní, dále jako sedlárna a úložné prostory pro seno, slámu a další vybavení hippostanice. Díky projektu bylo pořízeno také vybavení pro provozování agroturistiky
– jezdecké potřeby, vybavení pro čištění koní apod., určené pro návštěvníky hippostanice. Pro
administrativní zajištění činnosti byla zakoupena také základní výpočetní technika.
Celkové náklady projektu: 1.423.908,- Kč

3
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Projekty spolupráce

3. Cestující kinematograf

Projekty spolupráce realizované prostřednictvím MAS z kraje
Vysočina
1. Cesty k tradicím

Realizátoři: Královská stezka o.p.s., MAS Bojkovska
Anglický název: Ways back to the traditions
Popis projektu: V rámci projektu byly představovány vzájemné tradice a zvyklosti a byly prohloubeny
tradice kulturních akcí. V návaznosti na projekt bylo
pořízeno i vybavení pro pořádání kulturních akcí
(stany, pódium, pivní sety), které nyní využívají obě
spolupracující MAS. Hlavní náplní projektu bylo realizování kulturních akcí v územích MAS, přičemž
v každé MAS byla realizována dvě vystoupení. Vystupovaly zde soubory (folklórní i divadelní), byl připraven další doprovodný program (například téma
ovocnářství či ochrany krajiny) a občerstvení.
Výše dotace: 2.344.558,- Kč

2. Cesta poznání

Realizátoři: Podhůří Železných hor o.p.s.,
Královská stezka o.p.s., Společnost pro rozvoj
Humpolecka o.s.
Anglický název: Path of knowledge
Popis projektu: Předmětem projektu bylo vytvoření naučné stezky o délce cca 130 km,
která propojila území 3 MAS, a která vede
z Chotěboře do Humpolce. Součástí naučné
stezky jsou naučné tabule, směrové tabule
a odpočívadla. V rámci projektu dále vznikly mapové podklady, podklady GPS pro
průchod a průjezd naučné stezky na kole,
www stránky, multimediální prezentace, propagační materiály a exkurze na zrealizovanou
naučnou stezku. Projekt vede k zatraktivnění
regionu nejen pro jeho obyvatele, ale přispěje
i k rozvoji cestovního ruchu a přilákání nových turistů.
Výše dotace: 3.111.030,- Kč

Realizátoři: Místní akční skupina Šipka, Královská stezka
o.p.s.
Anglický název: Travelling
cinema
Popis projektu: Hlavním cílem projektu bylo zlepšit kvalitu života místních obyvatel
a návštěvníků regionů MAS
v oblasti kulturního života
a volnočasového vyžití. Přínos
kinematografu byl rozdělen
mezi všechny obce v regionech
MAS. V rámci projektu bylo
vytvořeno společné video o činnostech spolupracujících MAS,
byla zajištěna propagační část
projektu a bylo pořízeno vybavení pro letní promítání (diaprojektory, plátna, ozvučovací
technika, stany). MAS promítají
každý rok v létě na základě požadavků obcí, které chtějí zajistit
lepší kulturní život pro své občany.
Výše dotace: 978.066,- Kč

4. Projekty MAS pro podporu venkovské identity přinášejí novou kvalitu života do venkovských oblastí

Realizátoři: Podhorácko, o.p.s., LGD Stowarzyszenie „Parnerstwo dla Krajny i Paluk (PL)
Anglický název: LAG projects to support rural
identity that provides a new quality of life in
rural areas
Popis projektu: Cílem projektu bylo podpořit
vesnickou identitu uspořádáním řemeslných
trhů, přehlídek, festivalů a sdílením zkušeností z
aktivit celoživotního učení v komunitách v obcích. Projektem byly podporovány 2 hlavní složky vesnické identity, a to vesnická lidová kultura
včetně uchování místních tradic a vesnické produkty řemeslné i gastronomické. Vydali jsme
dvojjazyčnou česko-polskou kuchařku, zaměřenou na místní produkty a gastronomické speciality z území obou MAS.
Výše dotace: 654.896,- Kč
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5. Regionem Renesance nejen po stopách historie

Realizátoři: MAS Telčsko, MAS Třešťsko, MAS Jemnicko
Anglický název: Through Renaissance region not only in the footsteps of history
Popis projektu: Obnova a rozvoj Regionu Renesance patří k hlavním úkolům spolupracujících MAS Telčsko,
Třešťsko a Jemnicko. Realizací tohoto projektu vznikla síť unikátních devíti expozic, které jsou tematicky velmi
různorodé. Ve své podstatě mapují místní tradice, historii a zajímavosti jednotlivých obcí. Například expozice
v Hodicích se věnuje historii železnice, v Třešti je k vidění sbírka klubu radioamatérů a v Hluboké se návštěvníci seznámí se životem u železné opony. Expozice byly vytvořeny s myšlenkou podpořit rozvoj cestovního
ruchu a zároveň se snahou uchovat kulturní dědictví regionu. V rámci projektu se provedly také stavební
úpravy některých objektů a zakoupila se prezentační technika, vitríny a výstavní panely. Expozice se otevíraly
postupně v průběhu léta, a proto se pro tuto příležitost pořídilo navíc pódium, stany s posezením a ozvučovací
technika. K jednotlivým expozicím byly vytvořeny propagační materiály, mezi nimiž nechybí ani sběratelské
pohlednice.
Výše dotace: 4.443.722,- Kč

6. Venkovské komunitní
školy – rozvoj celoživotního vzdělávání v mikroregionech České republiky

Realizátoři: Místní akční skupina
Sdružení Růže, o.s., NAD ORLICÍ, o.p.s., Podhorácko, o.p.s.
Anglický název: Rural community colleges - the development
of lifelong learning in micro-regions Czech Republic
Popis projektu: V rámci projektu
byli vyškoleni obecní koordinátoři, kteří poté na území svých
MAS založili komunitní školy.
Učebny v prostorách škol prošly
modernizací a byly vybaveny
potřebným vybavením, které
slouží ke vzdělávání obyvatel.
V komunitních školách probíhají např. kurzy anglického či
německého jazyka, práce s počítačem, keramický kurz, kurz
tradičních řemesel a tradičního
vaření a další kurzy.
Výše dotace: 1.395.549,- Kč

7. Venkov za sportem

Realizátoři: MAS Šipka o.s., MAS Otevřené zahrady Jičínska
Anglický název: Countryside for sport
Popis projektu: Cílem spolupráce bylo zvýšit možnosti sportovního vyžití na venkově. Proto bylo
v rámci projektu vybudováno multifunkční sportovní hřiště a zázemí v zájmovém území MAS
Šipka a provedena přístavba sociálního zařízení
a klubovna ke sportovišti v zájmovém území MAS
Otevřené zahrady Jičínska. Na těchto místech každá MAS pořádala sportovní turnaje a vše vyvrcholilo společným turnajem. Zástupci obou MAS si
vyměňovali zkušenosti. Nyní v době udržitelnosti
jsou stavby plně využívané a každoročně pořádají
obě MAS další turnaje. Projekt se neminul účinností a přispěl ke zvýšení možnosti sportovního
i ulturního vyžití v zájmových územích.
Výše dotace: 1.980.560,- Kč
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Aktivity LEADER

3. Den MAS aneb není MASka jako maska

realizované prostřednictvím MAS kraje Vysočina

1. Čistá řeka Sázava na Vysočině

Realizátoři: Královská stezka o.p.s. a Martina Hupková
Anglický název: Clean river Sázava in the region
of Vysočina
Popis projektu: Projekt Čistá řeka Sázava na Vysočině
je nezisková, dobrovolnická akce, která je uskutečněna výhradně za přispění sponzorů a aktivní práce
organizátorů a dobrovolníků. Čištění řeky probíhá
v úseku od Havlíčkova Brodu po Chřenovice – Budčice. Dobrovolníci mohou čistit celý týden dle svých
možností, ale většinou se jich nejvíce sejde na sobotním čištění. Každoročně se posbírá velké množství
odpadu, jako jsou plastové lahve, papírky a obaly od
jídla, ale i domácí spotřebiče či pneumatiky. Ač má
čištění řeky již svou tradici více let, stále je potřeba odpad sbírat a přírodě v okolí řeky se věnovat.

Realizátoři: MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.
Anglický název: Day of LAG - it´s not LAG as
a mask
Popis projektu: Jedná se o kulturně sportovní společenskou akci, kterou MAS pořádá za podpory
Kraje Vysočina a vždy společně s některou z obcí
z územní působnosti MAS. V roce 2012 se setkání
uskutečnilo v obci Modlíkov. Sportovně zábavné
odpoledne plné dětských her a soutěží, navštívilo
zhruba 300 lidí. Ukázky svých výrobků předvedli
klienti Domu s pečovatelskou službou (DPS) ze Slavíkova a ze Ždírce nad Doubravou, hasiči předvedli
požární útok. Návštěvníci akce mohli na stáncích
obdivovat výrobky z keramiky, korálků, perníku,
drobnou bižuterii i velikonoční kraslice. Šikovné
ruce perníkářek ze Stříbrných Hor, přímo před
očima diváků vytvářely cukrovou polevou složité
ornamenty na perníčky. Probíhaly i „vyhlídkové
jízdy“ po Modlíkově. Návštěvníkům byl k dispozici
sportovní areál, hudba a taneční parket.

4. DEN s MAS I. a DEN s MAS II.
2. 4 klíče k velkomeziříčské bráně –
17. ročník

Realizátoři: MAS MOST Vysočiny, o.p.s.
Anglický název: 4 keys to velkomeziříčská gate 17th year
Popis projektu: Pod přímým vedením starostů jednotlivých měst se návštěvníkům představují soutěžní týmy z Velké Bíteše, Křižanova, Velkého Meziříčí a Měřína. Kromě soutěží je pro návštěvníky
akce připraven další bohatý doprovodný program.
Hlavním cílem projektu je rozvíjet spolupráci měst
a obcí, které tvoří páteř jednoho z územně správních celků kraje Vysočina – Velkomeziříčsko-Bítešsko. Projekt je zacílen do oblasti komunikace
a občanské sounáležitosti občanů jednotlivých
měst a obcí a snaží se všem zúčastněným přiblížit
události z historie a tradic regionu. Hlavním tématem bylo 100. výročí vojenských manévrů, které se
u Velkého Meziříčí konaly za účasti císaře Františka Josefa I. a německého císaře Viléma II.

Realizátoři: MAS Rokytná, o.p.s.
Anglický název: Day with LAG I and Day with LAG II
Popis projektu: Projekt Den s MAS je akce MAS Rokytná, o.p.s., která se koná na Ranchi Appaloosa v
Lažínkách u Moravských Budějovic. Na sv. Václava
roku 2012 jsme ve spolupráci s místními neziskovými organizacemi pro děti připravili mnoho her a
soutěží. O dobrou zábavu se postarali Tuláci z Moravských Budějovic, kteří nám živě zahráli spoustu
písniček. Navštívilo nás, odhadem 1200-1500 lidí.
Soustředili jsme se také na charitativní činnost.
Vstupné na akci bylo víčko z PET láhve. Povedlo se
nám vybrat cca 80 kg víček, které byly následně předány rodičům nemocného Lukáška Škody z Lukova, trpícího spastickou mozkovou obrnou s dalšími
menšími potížemi. Pro děti byly připraveny sportovní soutěže, poznávání psů, skákací hrad a velká
trampolína. Předvedena byla ukázka agility psů.
31

5. Pouťové veselí

Poznámky

Realizátoři: MAS Třešťsko, obec Cejle
Anglický název: Fairground merry
Popis projektu: Místní akční skupina Třešťsko pořádá či se podílí na řadě kulturních nebo sportovních
aktivit v regionu MAS. Příkladem je „Pouťové veselí“
v obci Cejle. V letošním roce proběhlo v rámci této
akce slavnostní žehnání zvoničky, znaku a vlajky obce
Cejle. Bohatý doprovodný program probíhal tři dny
a zahrnoval například zábavné hry pro děti, rockovou taneční zábavu, divadelní představení „Noc na
Karlštejně“, koncert žesťového kvintetu, vystoupení
mažoretek a další. „Pouťové veselí“ bylo velmi kladně hodnoceno návštěvníky všech věkových skupin
a podpořilo další důležité aspekty života v regionu,
kterými jsou setkávání lidí a jejich soudržnost.

6. We share

Realizátoři: Místní akční skupina Šipka
Anglický název: We share
Popis projektu: Projekt partnerství s názvem “We
share” (překlad “Sdílíme”) byl realizován ve spolupráci 16 evropských zemí během dvou let. Projekt
podporuje nový životní styl, alternativu ke konzumnímu způsobu života zahrnující udržitelnost,
technologie a přátelství. Projekt mapuje a zkoumá
společnou spotřebu založenou na principu sdílení v Evropě, kde se důraz přesouvá z “já” na “my”,
“co je mé je tvé”. Přináší také zvýšení povědomí o
udržitelnosti environmentální, ekonomické i sociální. Projekt má za cíl shromáždit příklady dobré
praxe společné spotřeby, vytvořit zásady přístupu k
internetovým zdrojům, vytvořit internetovou platformu o společné spotřebě, podporovat a propagovat kreativitu, zaměstnanost a podnikavého ducha.
Během projektu probíhaly aktivity mezinárodní i
místní úrovni. Za MAS Šipku se šesti mezinárodních setkání zúčastnilo celkem 14 zástupců z Pelhřimovska. Na místní úrovni se konaly informační
a vzdělávací aktivity a bylo iniciováno pět projektu sdílení. V rámci projektu byla vytvořena sbírka
nejlepších příkladů a také další zajímavé materiály
dostupné na www.weshare.eu.
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Kontakty

MAS KRAJE VYSOČINA
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA MIKROREGIONU TELČSKO, O.S.

PODHŮŘÍ ŽELEZNÝCH HOR

MIKROREGION LOUCKO

MAS OSLAVKA

VIA RUSTICA o.s.

MAS ZUBŘÍ ZEMĚ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA JEMNICKO

MAS PODHORÁCKO

MAS MOST VYSOČINY

MAS TREŠŤSKO

MAS SPOLEČNOST PRO ROZVOJ HUMPOLECKA

HAVLÍČKŮV KRAJ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ŠIPKA

KRÁLOVSKÁ STEZKA

MAS ROKYTNÁ

MAS ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ

ADRESA:
TEL:
E-MAIL:
MANAŽER:
www:
ADRESA:
TEL:
E-MAIL:
MANAŽER:
www:
ADRESA:
TEL:
E-MAIL:
MANAŽER:
www:
ADRESA:
TEL:
E-MAIL:
ŘEDITEL:
www:

ADRESA:
TEL:
E-MAIL:
PŘEDSEDA:
www:
ADRESA:
TEL:
E-MAIL:
MANAŽER:
www:

ADRESA:
TEL:
E-MAIL:
STAT.ZÁST.:
www:
ADRESA:
TEL:
E-MAIL:
ŘEDITEL:
www:

Náměstí Zachariáše z Hradce 4, Telč
608 604 820, 567 223 235
mas@telcsko.cz
Eva Skálová
www.telcsko.cz/mas

Náměstí 9. května 675, Luka nad Jihlavou
731 165 239
svarickovazdenka@seznam.cz
Zdenka Švarícková
http://www.mikroregionloucko.cz
Náměstí Svobody 320, Pacov
776 615 478
jiri.hodinka@viarustica.cz
Bc. Jirí Hodinka
www.viarustica.cz
Husova 103, Jemnice
602 779 923
masjemnicko@jemnice.cz
Ing. Lenka Gliganičová
www.jemnicko.cz

Náměstí 17, Velké Meziříčí
566 782 000, 606 738 265
reditel@jupiterclub.cz
Mgr. Milan Dufek
www.masmostvysociny.cz
Senožaty 166, Senožaty
565 518 129, 739 426 320
info@humpolecko.cz
Mgr. Pavel Hrala
www.humpolecko.cz

Nábřeží rekordů a kuriozit 811, Pelhřimov
602 174 876
info@massipka.cz
Mgr. Daniela Havlíčková
www.massipka.cz
Srázná 444, Moravské Budějovice
561 010 105, 774 405 666
kubala@iecc.cz
Robert Kubala
www.iecc.cz

ADRESA:
TEL:
E-MAIL:
ŘEDITEL:
www:

ADRESA:
TEL:
E-MAIL:
MANAŽER:
www:
ADRESA:
TEL:
E-MAIL:
ŘEDITEL:
www:
ADRESA:
TEL:
E-MAIL:
ŘEDITEL:
www:
ADRESA:
TEL:
E-MAIL:
ŘEDITEL:
www:
ADRESA:
TEL:
E-MAIL:
ŘEDITEL:
www:
ADRESA:
TEL:
E-MAIL:
ŘEDITEL:
www:
ADRESA:
TEL:
E-MAIL:
ŘEDITEL:
www:

Maleč 48, Maleč
732 557 647
info@podhurizeleznychhor.cz
Jiří Zápotočný
www.podhurizeleznychhor.cz
Masarykovo náměstí 104, Náměšť nad Oslavou
568 643 634, 724 193 931
pavel.krecek@oslavan.cz
Bc. Simona Budařová
www.oslavkamas.cz
Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem
731 575 342
info@zubrizeme.cz
Ing. Jarmila Zemanová
www.zubrizeme.cz
J. A. Komenského 87, Okříšky
775 999 980
podhoracko@email.cz
Kristýna Štěpánová
www.podhoracko.eu
Revoluční 20/1, Trešť
725 774 709
mas-trestsko@seznam.cz
Josef Krepela
www.mas-trestsko.cz
Školní 500, Ždírec nad Doubravou
774 420 913
hajkova@havlickuvkraj.cz
Jaroslava Hájková
www.havlickuvkraj.cz
Žižkovo náměstí 66, Habry
774 489 322, 774 709 322
kralovska-stezka@centrum.cz
Mgr. Gustav Charouzek
www.kralovska-stezka.cz
Husovo náměstí 39, Polná
725 100 103
regionalni.rozvoj@mu-polna.cz
Ing. Petr Denk
www.mascmp.cz
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