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Místní akční skupiny Havlíčkův kraj o.p.s. 

Září               Rok: 2013 

Do nové integrované strategie s 61 obcemi  

Pravidla pro činnost a podporu MAS v novém finančním období 2014–2020 ještě nejsou jasná a ani 
není jisté, kolik MAS bude podpořeno, některé zásady se pravděpodobně v dosavadních návrzích 
moc měnit nebudou. Jedna z nich je ta, že místní akční skupina, která podepíše na sedmileté období 
smlouvu s poskytovatelem dotace, se nebude moci dále rozšiřovat o nové území. Tato podmínka je 
opodstatněná. Nový strategický plán, na jehož základě dostane MAS dotaci, bude zpracován pro 
určité území zahrnuté do působnosti MAS k roku 2013. Máme tedy již jen málo času na to, abychom 
své území stabilizovali, troufám si říci, že nám již čas uplynul. Posledními obcemi, které projevily 
zájem být v naší MAS, byyl obce Hamry, Kameničky, Studnice, Svratouch, Sněžné a Fryšava pod 

Žákovou horou. V současné době je tedy v územní působnosti MAS 61 samosprávných obcí, z nichž 
40 obcí (65 % území) leží v okrese Žďár nad Sázavou, 17 obcí (28 % území) v okrese Havlíčkův Brod a 4 
obce (7 % území) leží na hranici Kraje Vysočina a Pardubického kraje (okres Chrudim). Obce 
nacházející se v hraničním území s Pardubickým krajem mají stejné geografické a klimatické 
podmínky jako obce z nejsevernější části MAS a náleží do Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. 
Pojítkem mezi jednotlivými obcemi je členství ve Svazku obcí Podoubraví, Svazku obcí Přibyslavsko, 
Subregionu Velké Dářko, Svazku obcí Pooslaví,  či členství v Lesním družstvu obcí Přibyslav. Celková 
plocha území je 641,8 km2. Oblast zaujímá 9,4 % celé rozlohy Kraje Vysočina a 0,81 % rozlohy České 
republiky. Na území žije cca 36 500 obyvatel. 

 

LEADER FEST ve Velkém Meziříčí 

Ve dnech 19. až 21. června se ve Velkém Meziříčí konal čtvrtý ročník LEADER FESTU. Počasí se 
umoudřilo a uplakaný červen ukázal letní teploty. Historické náměstí ve Velkém Meziříčí se na tři dny 
proměnilo na místo setkání „masáků“.  Na Vysočinu se sjeli z Čech, Moravy i Slovenska nadšenci, 
které spojuje práce pomocí metody LEADER. Na dvě stě účastníků pracovalo ve dvou hlavních 
sekcích, z nichž jedna byla věnována vzdělávání v hnutí LEADER a druhá partnerství a spolupráci.       
Ve workshopech a prezentacích si vyměňovali zkušenosti nejen zástupci MAS, ale také hosté: 
zástupci MMR, SZIF, MZe a místních akčních skupin ze Slovenska. Velkým tématem setkání byla 
budoucnost LEADERU v následujícím období 2014–2020. Ani na tomto setkání však nepadlo ze 
strany oficiálních hostů mnoho zásadních informací. 
Ve dvou stanech na náměstí prezentovali účastníci své projekty a produkty. Na pódiu se střídala 
kulturní vystoupení. Pestrost setkání podtrhl i jarmark místních produktů a tradičních řemesel.  
Zájemci mohli navštívit soukromou farmu, komunitní školu v Borech, či historické památky v Třebíči. 
Při workshopu týkajícího se zemědělství vystoupil za naši MAS pan Ing. Václav Němec, předseda 
Družstva vlastníků půdy a majetku Slavíkov. Barvy naší MASky hájily na pódiu také mažoretky ze 
Žižkova Pole. Oběma reprezentantům Havlíčkova kraje moc děkuji. 
MAS Most Vysočiny byla hlavním pořadatelem tohoto setkání na Vysočině a organizaci i program 
zvládla bezchybně.  
 

 



 

 

Den MAS aneb není MASka jako maska v Křižánkách 

Jednalo se o druhý ročník akce Den MAS aneb není MASka jako maska, který se tentokrát 
konal 17. 8. v Křižánkách. Akce byla opět podpořena z Fondu Vysočiny z dotačního programu 
JEDNORÁZOVÉ AKCE 2013. 

V obci čítající 375 obyvatel bylo vše vzorně nachystané na sportovně zábavné odpoledne. 
Soutěže pro děti i dospělé připravily místní ženy. Děti si vyzkoušely slalom na koloběžkách, 
různých odrážedlech, kolech a tříkolkách. Soutěžilo se ve střelbě, v chůzi na chůdách, nepřišli 
zkrátka ani dospělí, kteří si mohli „vyházet“ brambory a kmín nebo uspět ve vědomostním 
kvízu. Na poslední chvíli bylo z důvodu ochoření větší části souboru odvoláno vystoupení 
mažoretek ze Žižkova Pole. Křižánečtí se však operativně postarali o náhradní program. 
Vystoupení dětí s programem Otvírání studánek bylo veselé a mnozí si připomenuli, že někdy 
v dětství si hráli přesně tak, jak nám malí účinkující předvedli. Moderátor a muzikanti byli ve 
výborné formě a koňské spřežení čekalo na dychtivé zájemce po projížďce krásnou krajinou. 
Vzorně se o návštěvníky postaral také pan starosta, který zájemce provedl obcí. Viděli jsme 
nově zrekonstruovanou školu, Informační a vzdělávací centrum, novou hasičskou zbrojnici, 
obecní úřad a mohli jsme nahlédnout i do ubytovacího zařízení. Bylo opravdu na co se dívat.  
Doprovodným programem byly farmářské trhy, na kterých mohli návštěvníci zakoupit 
výrobky z produkce místních farmářů. Zboží bylo opravdu rozmanité:  dřevěné hračky, 
bylinky, sýry, výrobky z kůže, bižuterie, hrábě, cukrovinky a další. Všem chutnaly výtečné 
bramborové placky – pekáčky, které jsou specialitou místní gastronomie a místní ženy je 
pekly přímo před očima přítomných. Milá byla návštěva seniorů z Domu s pečovatelskou 
službou ze Slavíkova, kteří nejenom, že  přijeli, ale přivezli s sebou také sladké perníčky ke 
kávě. Akci přijeli podpořit také zástupci místních samospráv z okolních obcí – sousedé ze 
Svratky, Svratoucha, Kameniček, ale také ze vzdálenější části Havlíčkova kraje – ze Svazku 
obcí Pooslaví. 

V oficiální části programu předal pan starosta Miroslav Štědrý z Modlíkova putovní pohár 
Havlíčkova kraje panu starostovi z Křižánek. V Křižánkách budou nyní tuto trofej opatrovat 
celý rok, až do pořádání dalšího Dne MAS.  

Akce se vydařila díky příjemnému počasí a také díky sponzorům.  

Za věcné dary děkujeme: Družstvu vlastníků půdy a majetku Slavíkov; Janu Frühbauerovi, 
soukromému zemědělci z Peršíkova; firmě Havlíčkova Borová zemědělské a.s.; Martinu 



Jonášovi, soukromému zemědělci z Hluboké u Krucemburku; Jiřímu Křesťanovi, z Řeznictví                 
a uzenářství z Přibyslavi a Zemědělské a.s. Krucemburk, akciové společnosti 

 

 

 

Co je MA 21 

Místní Agenda 21 (MA21) je programem konkrétních obcí, měst, regionů, který zavádí principy trvale 
udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti a ve 
spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života                     
a životního prostředí na daném místě. MA21 je časově náročný proces, který prostřednictvím 
zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojováním veřejnosti                        
a využíváním všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji zvyšuje kvalitu života ve všech jeho 
směrech a vede k zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních. Mnohé z aktivit                        
a programů směřujících ke zlepšení kvality života a životního prostředí ve městech/obcích/regionech 
by se daly nazvat MA21. Jednotlivé činnosti musí být ovšem součástí dlouhodobé, jasně stanovené                
a veřejností přijaté strategie udržitelného rozvoje. MA21 může iniciovat kdokoliv (místní správa, 
neziskové organizace, škola, i jednotlivci). Iniciační skupina by měla zapojit co největší množství 
obyvatel ke tvorbě akčního plánu, který musí být následně zaštítěn politicky.                                      
(převzato z portálu www.ma21.cz)   

http://www.ma21.cz/


Naše MAS se v květnu tohoto roku přihlásila k MA21. Hlavním cílem projektu „Začínáme s MA21 
v Havlíčkově kraji“ je především nastartování programu MA21 na území Místní akční skupiny (MAS) 
Havlíčkův kraj a zvýšení zájmu širší veřejnosti o celkové dění v území, na kterém MAS působí. Pomocí 
aktivit projektu se snažíme nalézt účinný způsob oslovení veřejnosti. Chceme našim občanům 
představit nejen program MA21, ale také samotnou MAS Havlíčkův kraj. Chceme také v co největší 

míře zapojit naše občany do dění v regionu. st všech pozitivních dopadů. 

Projekt „Začínáme s MA21 v Havlíčkově kraji“  je podpořen z rozpočtu Kraje Vysočina. Projekt má za 
cíl zvýšit informovanost obyvatel na území MAS Havlíčkův kraj o MA 21 a udržitelném rozvoji, posílit 
občanskou odpovědnost a zapojit občany do spolurozhodování o své budoucnosti. Do projektu 
zapojujeme veřejnost, neziskový a podnikatelský sektor, veřejnou správu a další. 
 
Nezbytné součásti MA21 

• Organizační zázemí, plánování a hodnocení postupu MA21 
• Zapojení veřejnosti, místní partnerství, komunitní plánování 
• Strategické řízení k udržitelnému rozvoji, monitorování postupu 
• Komunikace, propagace, informovanost, sdílení dobré praxe 

 Financování, motivace v rámci MA21 
 
Aktivity projektu 

• Kulaté stoly v jednotlivých pracovních skupinách MAS Havlíčkův kraj 
• Materiální a personální zajištění projektu 
• Propagace realizace programu MA21 v regionu MAS Havlíčkův kraj 
• Putovní akce: Havlíčkův kraj podporuje FAIRTRADE 
• Putovní akce: Výstava MA21 a obce MAS Havlíčkův kraj 

 
Plán kulatých stolů 2013 v MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. 

Místo konání Datum a čas konání 

Ždírec nad Doubravou, víceúčelová místnost v budově MěÚ, Školní 500  17. 9. 2013 v 18 hodin 

Svratka, společenská místnost v bývalé budově MŠ, Pionýrská ulice 370 19. 9. 2013 v 18 hodin 

Přibyslav, zasedací místnost MěÚ, Bechyňovo náměstí 1 24. 9. 2013 v 18 hodin 

Nové Veselí, zasedací místnost Úřadu městyse,  Na Městečku 114 26. 9. 2013 v 18 hodin 

Havlíčkova Borová, Kancelář MAS Havlíčkův kraj, Havlíčkova ulice 67 1. 10. 2013 v 18 hodin 

Havlíčkova Borová, Dlážděná 60, pastorační středisko VITUS na faře  
Společná akce 
 – představení a projednání výsledků stolů za celé území MAS 

5. 11. 2013 v 18 hodin 

 

Tento zpravodaj  
JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA  
v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR  
Realizace SPL „Havlíčkův kraj – region spokojeného života pro všechny"  

 

 

 

 

 
   Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 
 


