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SLOVO ÚVODEM
Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou letošní
čtvrté číslo zpravodaje MAS. Jen
v krátkosti shrnu to, co se v době
prázdnin na našem území odehrálo a co je nového.
HODNOCENÍ MAS - koncem
června všechny MAS obdržely od
MZe dotazníky k hodnocení práce
místních akčních skupin. Veřejná
obhajoba práce naší MAS proběhla ve čtvrtek 2. srpna na Ministerstvu zemědělství v Praze. Jak
jsme dopadli, to se dozvíme pravděpodobně v průběhu měsíce září.
STANDARDIZACE MAS
V březnu 2012 zveřejnila Národní
sítí Místních akčních skupin České
republiky dokument Komunitně
vedený místní rozvoj v praxi
České republiky, ve kterém
představila svá doporučení pro
využití metody LEADER a stávající
struktury místních akčních skupin
v rámci tzv. komunitně vedeného
místního rozvoje. Navazující jednání o uplatnění těchto doporučení ukázala potřebu jasně a přehledně definovat co je místní
akční skupina (MAS) a jak funguje. Pro plošné využití struktury
MAS je nevyhnutelné zajistit
vyšší přehlednost a průhlednost principů a pravidel, na
základě kterých MAS fungují a do
jisté míry i určité sjednocení
stávajících leckdy velmi rozdílných
struktur. Dokument je zpracován
jako podklad pro další jednání
zástupců Národní sítě MAS ČR
o definici základních standardů
pro fungování MAS v období
2014-2020. Uvedené standardy
by měly poskytnout záruku, že
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MAS, které je budou splňovat,
jsou
vysoce
transparentní
a profesionální a jsou schopny
dostát všem požadavkům pro
administraci a přerozdělování
veřejných prostředků. Zároveň
by měl dokument sloužit samotným členům MAS, subjektům působícím na jejich území i široké
veřejnosti, kterým by měl zaručit,
že jejich MAS je důvěryhodnou
a otevřenou organizací, zastávající rovný přístup ke všem
žadatelům i příjemcům. V neposlední řadě je dokument určen
pro samotné MAS, tedy členy jejich rozhodovacích a řídících
orgánů a pracovníky managementu, kterým by měl pomoci nastavit interní procesy a postupy tak, aby splňovaly veškeré
aktuální
požadavky.
Předpokládáme ale, že splnění
základních
standardů
bude
víceméně nutnou podmínkou
pro zapojení MAS do čerpání
fondů EU v období 2014-2020
a jako takové budou příslušnými
řídícími orgány v maximální možné míře zapracovány do kritérií
přijatelnosti MAS pro nadcházející
programové období.
Věříme, že všechny stávající i nově vznikající MAS se této výzvy
chopí a podaří se jim všechny
uvedené požadavky splnit již
k 1. 1. 2014.
Za řešitelský kolektiv Jan Florian,
PhDr. Jitka Doubnerová, Václav
Pošmurný
(Výňatek z připravovaného dokumentu)

ZÁKLADNÍ PRINCIPY METODY
LEADER
1) existující strategie místního
rozvoje
2) partnerství mezi veřejným,
soukromým a neziskovým
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 - nalézání nových řešení problémů venkovských regionů
6) mezinárodní a národní
spolupráce
7) vytváření sítí a výměna
zkušeností
DOTAZNÍKY – Jistě jste zaznamenali, že se ve Vašich domácnostech, firmách, školách a neziskových
organizacích
objevily
dotazníky. Prosím, nevyhazujte je
do koše, ale pokuste se je
vyplnit. O co se vlastně jedná
a proč na Vás někdo chce odpovědi na otázky? Pokud chceme
v dalším plánovacím období na
našem území čerpat z evropských
fondů dotace, musíme mít zpracovanou Integrovanou rozvojovou
územní strategii a podrobný
Strategický plán MAS Havlíčkův
kraj. Tomuto zpracování předchází
důkladné
zmapování
potřeb
„v terénu“. Někdo může namítnout, že ho evropské peníze nezajímají, čerpat je nechce a stejně
ví, že nic neovlivní. Ať již máte
názor jakýkoliv, věnujte 10 minut
svého času zamyšlení nad tím, co
by se dalo ve Vašem okolí vylepšit, co by mohlo být pro Vaše
místo, kde žijete, prospěšné. Když
nebudeme čerpat my, budou
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čerpat jiní a my budeme jen
přihlížet.
Předem děkuji všem, kteří nám
pomůžete stanovit priority a cíle
pro blízkou budoucnost.
J. Hájková, ředitelka MAS

MINI FOND – V letošním roce
MAS zřídila tzv. MINI FOND. Od
jeho doby trvání se podařilo
uskutečnit 8 společných prezentačních akcí, kde MAS byla spolupořadatelem. Na začátku prázdnin
jsme společně s osadním výborem
Benátky přivítali prázdniny, ve
Slavětíně bylo slavnostně předáno
odpočinkové stanoviště se sochou
jelena, v Olešence se konalo
sousedské posezení s dechovou
hudbou. Na všech těchto akcích
se prezentovala MAS jako partner
místních společenství. Cílem akcí
je, aby se naše činnost dostala do
povědomí široké veřejnosti.

Slavnostní odhalení symbolu obce
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ZEMĚ ŽIVITELKA – stejně jako
v loni se i v letošním roce bude
naše MAS prezentovat na celostátní výstavě Země živitelka
v Českých Budějovicích. Náš region představíme na společném
stánku s MAS Kraje Vysočina.
Zahajujeme tentokrát ve složení:
Podhorácko,
Českomoravské
pomezí, Jemnicko a Havlíčkův
kraj. Kdo by chtěl nějaké své
informační
materiály
nebo
produkty prezentovat společně
s námi, může vše doručit do kanceláře MAS nejpozději do středy
28. 8. 2012 do 12 hodin.
DEN MAS
aneb Není MASka jako maska
V sobotu 4. 8. 2012 se v Modlíkově uskutečnila společná akce
Místní akční skupiny Havlíčkův
kraj a Obce Modlíkov – Není MASka jako maska, která byla podpořena z Fondu Vysočiny z dotačního
programu JEDNORÁZOVÉ AKCE
2012. O organizaci se vzorně
postarali obyvatelé Modlíkova,
zástupci všech spolků i jednotlivci.
Sportovně zábavné odpoledne,
plné dětských her a soutěží, navštívilo zhruba 300 lidí. Fandit
přijeli zástupci z Pohledu, Stříbrných Hor, Přibyslavi, Vepřové, Slavíkova, Vojnova Městce, Ždírce
nad Doubravou, Oudoleně, Světnova a z Havlíčkovy Borové.
Největší úspěch sklidila jednotka
místních hasičů, která předvedla
v rekordním čase požární útok
a postavila do soutěžního klání
o nejrychlejší hašení žízně také tři
svá
družstva.
Ukázky
svých
výrobků předvedli klienti Domu
s pečovatelskou službou (DPS) ze
Slavíkova a ze Ždírce nad Doubra-

vou. Návštěvníci akce mohli na
stáncích obdivovat výrobky z keramiky, z korálků, z perníku,
drobnou bižuterii a například i velikonoční kraslice. Šikovné ruce
perníkářek ze Stříbrných Hor, přímo před očima diváků, vytvářely
cukrovou polevou složité ornamenty na předem upečené perníčky. Pan Čapek z Modlíkova
zapřáhl kočár do koní a celé odpoledne prováděl „vyhlídkové jízdy“
po Modlíkově. Kdo se nechtěl
účastnit soutěží, mohl spokojeně
posedět v perfektně připraveném
sportovním areálu, pobesedovat
a poslouchat skvělou muziku.
A našly se také dva páry tanečníků, které nevydržely nečinně
přihlížet a na chvíli obsadily
taneční parket. K dobré náladě
přispěl výborný moderátor pan
Najman a nechybělo ani chutné
občerstvení! V bedně se rožnilo
sponzorské prasátko z chovu
Družstva vlastní-ků půdy a majetku ze Slavíkova, pivo mělo říz
a pro děti byly připraveny nějaké
ty pamlsky. Jak-mile vzduch
provoněla káva, objevily se k zakousnutí sladké perníčky, kterých
velkou krabici napekly šikovné
babičky z DPS ze Slavíkova, takže
se dostalo na všechny. Z perníku
byl také pozdrav Slavíkova pro
Modlíkov. Pan starosta obdržel na
památku slavíkovský obecní znak.
A
aby pořádající obec nepřišla
zkrátka, zajistil pan starosta ze
Škrdlovic putovní pohár MAS,
který budou modlíkovští opatrovat
až do dalšího ročníku DNE MAS.
Odpoledne v Modlíkově se vydařilo díky obětavé práci pořadatelů,
díky sponzorským darům a v neposlední řadě, díky krásnému
počasí.
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Děkuji všem, kteří přiložili „ruku
k dílu“ a strávili příjemné odpoledne v Modlíkovském kulturním
areálu.
Jaroslava Hájková

Přátelské posezení

Zapálení fanoušci

Vyhlídkové jízdy po Modlíkově
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POZNÁVÁME SE NAVZÁJEM
Obec Sázava získala svůj název
pravděpodobně podle řeky stejného jména.
Vznik sázavského osídlení lze
datovat zhruba do druhé poloviny
13. století. Předcházelo mu vybudování hamru tzv. Peklo. Důvod
názvu je zřejmý – plameny, žár
pece a ohromující údery kladiva,
budily v lidech dojem, že takhle
nějak vypadá peklo, v němž trpí
hříšníci po smrti. První písemná
zmínka o sázavském hamru se
vztahuje k rokům 1404 – 1406,
kdy byl jeho držitelem jakýsi
Přibík. V roce 1426 se uvádí jako
držitel
hamru,
tvrze,
dvora
a přilehlé vsi, Sázavec ze Sázavy.
Z 31. 12. 1481 pochází záznam,
že synové Viléma ze Sázavy, Jan
a Petr, prodali hamr s veškerým
příslušenstvím za 250 uherských
zlatých hamerníkovi Petrovi. Jeho
potomci se psávali s přívlastkem
"Hamerníci z hamru, řečeného
Sázava". V roce 1487 byl mistrem
hamerníkem
jakýsi
Hanůsek.
V roce 1562 přešel hamr s veškerým příslušenstvím do vlastnictví
majitelky polensko-přibyslavského
panství Kateřiny z Valdštejna.
V roce 1600 se do hamru přiženil
ke vdově po hamerníkovi Jiříkovi
hamernický
mistr
jménem
Enderle. Poslední chvíle sázavského hamru nastala 31. července
1714. Tehdy povodeň zničila celý
hamr, velkou část vesnice i s oběma mlýny. Provoz hamru už nebyl
nikdy obnoven. V té době však
svoji činnost končily mnohé okolní
hamry, zkujňování železné rudy
v nich se stalo nerentabilní.
(Zdroj www.obecsazava.cz – kráceno)

Evangelický kostel v Sázavě
13. října 1781 císař Josef II.
vydáním Tolerančního patentu
povolil nekatolíkům přihlásit se
k jednomu ze dvou nejrozšířenějším reformačních vyznání. V roce
1793 bylo v okolí Sázavy asi 131
osob evangelického vyznání. Pro
vytvoření samostatného sboru to
bylo málo, a proto se věřící nekatolíci připojili k církvi evangelické
augsburského vyznání v Krucemburku. Luterské obřadnictví v této
církvi nebylo sázavským reformovaným evangelíkům (tzv. Helvítům) blízké, a proto se spojili
s hornokrupskými a v roce 1784
vytvořili samostatný reformovaný
sbor v Sázavě, Horní Krupá se
stala filiálkou. Okamžitě se snažili
získat povolení pro stavbu modlitebního domu. Stavba byla zahájena 15. července 1785, dokončena 13. října téhož roku, tj. za
pouhé tři měsíce. 20. listopadu
1785 pak byla první sázavská
modlitebna vysvěcena. Modlitební
dům byl bez věže, s malými okny,
vchodem z polí, tak jak nařizovaly
tehdejší předpisy. Jen půdorys byl
díky benevolenci vrchnosti z Polné
více podoben kostelu než stodole.
Zvláštností stavby je půlkruhová
čelní stěna (apsida). Střecha byla
původně kryta šindelem, na podlaze byla kamenná dlažba. Věž
byla ke kostelu přistavěna až
o 100 let později, v roce 1885.
Protože ze stavby zbylo ještě asi
100 zlatých, byl opraven vnitřek
kostela, rozšířen hřbitov a postavena márnice. Zvony z Černilova
zakoupili věřící ještě před stavbou
věže a ty se pak staly pádným
důvodem pro její stavbu. Již roku
1790 si sbor postavil církevní
školu, která byla nejstarší evan-
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gelickou školou na vysočině. V ro- dokončení nového stropu dána
ce 1848 byla v Sázavě postavena zpět. Následně pak byla provedefara.
na výměna šindele a ošetření
některých částí krovu. Dne 1. září
(Zdroj: http://sazava.evangnet.cz)
2002 byl po celkové rekonstrukci
posvěcena. Mši svatou celebroval
sázavský rodák P. ThDr. Zdeněk
Wasserbauer.
V roce 2005 byla do kapličky
umístěna křížová cesta z paličkované krajky jejíž autorkou je paní
Anna Ledvinková.
(Zdroj: informace u kapličky)

Kostel v Sázavě

Katolická kaplička v Sázavě
Pochází z roku 1784 a je druhou
nejstarší památkou v obci, zároveň je nejvýznamnějším sakrálním objektem zdejší katolické
komunity.
Původní 25 kg zvon z kapličky byl
za I. světové války zabrán pro
válečné účely. V roce 1918 byl
nahrazen zvonem ocelovým, který
zakoupil od brněnské slévárny
tehdejší starosta František Cimpl
za 205,- Kč. Tento zvon byl až
v roce 1934 nahrazen dobrým
zvonem z kvalitní zvonoviny.
Ocelový zvon je nyní uložen uvnitř
kapličky.
Poslední oprava této památky
proběhla v roce 2000, kdy se
měla provést výměna dřevěného
šindele. Po částečném odstranění
se zjistilo, že krov střechy je
upevněn na dřevěném stropě,
který je shnilý. Celá střecha byla
tedy sundána jeřábem a teprve po

Kaplička v Sázavě

Obec Karlov
Karlov je samosprávnou obcí
patřící do subregionu Velké Dářko.
Nachází se v okrese Žďár nad
Sázavou, v severovýchodní části
Kraje Vysočina, v oblasti CHKO
Žďárské vrchy v nadmořské výšce
634 m . Rozloha katastru je
303,78 ha, sousedí s vodní plochou rybníka Velké Dářko. Obcí
prochází silnice I/37 Velká Bíteš –
Hradec Králové.
První písemná zmínka o obci je
z roku 1457. Vznik sídla ale
pravděpodobně pochází z období
vnější kolonizace ve 13. století
podél tzv. Libické stezky. Žďárský

cisteciácký klášter zde založil
dvůr. Klášterní dvůr stál v místě
současné
návsi.
Po
zrušení
kláštera v roce 1784 se dvůr stal
církevním majetkem. Dominantu
návsi
tvoří
stará
hasičská
zbrojnice se zvoničkou a vodní
pramen s kamenným korytem pod
lipami, které se zachovalo z původního dvora.
V současnosti zde žije okolo 80
trvale bydlících obyvatel. Většina
z nich dojíždí za prací do nedalekého
Žďáru
nad
Sázavou.
Významnou oblastí pro rozvoj
obce je cestovní ruch. Obec Karlov
se profiluje jako obec nabízející
kvalitní
bydlení
a
rekreaci.
Významnou roli v rozvoji obce
hraje čistota životního prostředí
a přitažlivá okolní krajina.
Památky: brána bývalé jelení
obory se sochami sv. Huberta
a jelena, hasičská zbrojnice na
návsi, boží muka pod lipami
Příroda: rybník Velké Dářko,
naučná
stezka
Velké
Dářko,
přírodní
rezervace,
turistické
trasy, lyžařské trasy.
Kultura: stálá expozice skla,
obrazů a keramiky – Galerie
Svoboda
(Zdroj: informační tabule v obci)

Nově vybudované hřiště v Karlově
s umělým povrchem a antukové
hřiště na volejbal
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