Občasný zpravodaj
Místní akční skupiny Havlíčkův kraj o.p.s.
Duben

Rok: 2014

Valná hromada 2014
V úterý 15. 4. 2014 se konala ve Škrdlovicích Valná hromada MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. Na
jednání přijela nadpoloviční většina našich členů, a tak jej mohl předseda správní rady Ing.
Bohumír Nikl jednání. V úvodu byli přijati tři noví členové. Naše členská základna se tak rozrostla
na rovný počet 100. Pan Ing. Nikl poté zhodnotil činnost společnosti v uplynulém roce a předal
slovo panu Mgr. Jiřímu Havlíčkovi, který důkladně seznámil přítomné se změnami v Zakládací
listině a ve Statutu společnosti. Zprávy o činnosti jednotlivých orgánů Havlíčkova kraje přednesli
jejich předsedové: za správní radu Ing. Bohumír Nikl, za dozorčí radu pan Miloslav Černý,
za výkonný monitorovací výbor paní
Ludmila Němcová a za výběrovou komisi
pan Ing. Jiří Pavlíček. Program pokračoval
volbou zástupců do jednotlivých orgánů
společnosti. Se Zprávou o činnosti MAS
za rok 2013 seznámila přítomné
manažerka SPL paní Jaroslava Hájková.
Zprávu o hospodaření, včetně zprávy
auditora o účetní závěrce a o činnosti
MAS za rok 2013, přednesla paní Mgr.
Olga Kodysová. Na Valné hromadě
vystoupil host z MAS královská stezka,
pan Mgr. Gustav Charouzek a seznámil
přítomné s plánovanou standardizací
MAS. Nově připravovanou ISRÚ prezentovaly Mgr. Hana Petruželková a Bc. Hana Půžová. Valná
hromada probíhala v přátelské náladě, ke které jistě přispěla péče obsluhujícího personálu.
Děkujeme panu starostovi Hořínkovi za vzorné zorganizování jednání a zajištění prostor.

Projekt spolupráce Poznejte zelené srdce Česka
Od ledna probíhá realizace projektu Poznejte zelené srdce Česka, do kterého je zapojena naše
MAS a MAS Hlinecko. Formou rodinné hry chceme přispět ke zvýšení návštěvnosti na území
CHKO Žďárské vrchy. Rodinám nabídneme prostřednictvím pověstí a pohádek zajímavá místa
v našem regionu. Díky promyšlené hře budou děti motivovány poznat oblast CHKO Žďárské
vrchy. Součástí projektu je také tvorba propagačních materiálů, které budou celou hru provázet.
V současné době je projekt ve fázi výběru pověstí, jednání s grafikem a s autorem
převyprávěných pověstí. Výstupem projektu bude: kniha pověstí, pexeso, stolní hra, razítka,
„vandr“ knížka, samolepky, omalovánky aj. Představení všech produktů projektu proběhne
na veletrhu cestovního ruchu Regiontour Brno 2015.

Pokud Vás projekt zajímá, nabízíme malou „ochutnávku“:
Pověst o poustevníkovi
Na jihovýchod od borovského kostela, asi 1,5 km, v lese
zvaném Pasíčka se nachází studánka s velmi dobrou
pramenitou vodou. Říká se jí Poustevníkova studánka. Od
ní asi 120 metrů severněji je tzv. poustevníkova skála a v ní
bývala malá jeskyně. Před jeskyní byla sroubena ze dřeva
na kamenné podezdívce chatrč a v ní přebýval jakýsi divný
muž. Obydlí si ohradil a založil malou zahrádku, kde
pěstoval květiny i běžnou zeleninu pro svoji skrovnou
potřebu.
Obyvatelé borovští spatřovali tohoto člověka - poustevníka
- třikráte denně, když chodil zvonit na věž kostela. Oblečen
byl vždy v tmavý šat utkaný z žíní. V letní dobu si hlavu
zdobil věnečkem uvitým z lučního kvítí. Nikdo nevěděl,
odkud přišel, neznal nic z jeho minulosti, a proč žije tak
odloučen od lidí. Úzkostlivě se jim vyhýbal, zvláště pak
ženám. Jinak ho nejmenovali než Ondřej poustevník. Jako
odplatu za každodenní zvonění mu občas nosili poblíž
poustevny trochu jídla.
Časem si lidé na podivného samotáře zvykli a i on slevil ze
své plachosti. Sbíral léčivé byliny a nemocným v čas potřeby dával. Až jednoho dne se neozvalo
jeho pravidelné zvonění, ani druhý den, ni třetí se zvony neozvaly. Obyvatelé Borové začali
Ondřeje hledat. Byl nalezen v borovském kostele, na stupních oltáře, již vychladlý. V ruce svíral
papír, na kterém vysvětloval své podivínství. Přišel z Bavor, utekl do lesů z nešťastné lásky, na
kterou chtěl po zbytek života zapomenout. List byl psaný švabachem a byl uložen prý do báně
věže kostela, která však vyhořela dne 26. ledna 1875, a písemnosti se nedochovaly.
Lidé zapomínali a dnes už málokdo ví, proč se v Pasíčkách u poustevny a malé tůňce s dobrou
pitnou vodou říká Poustevníkova studánka.
.t všech pozitivních dopadů.

Realizované projekty z Výzvy č. 9
Pořízení lesnické techniky
Žadatel:
Fiche č. 2:
Opatření:
Podopatření:

Lesní družstvo obcí
Podpora lesnictví
I. 1.2.1. Lesnická technika
I. 1.2.2. Technické vybavení provozoven

Popis projektu:
Žadatel nakoupil moderní lesnickou techniku. Jmenovitě se jednalo o 4 kusy křovinořezů, 4 kusy
zádových akumulátorových postřikovačů a jeden přívěs. Cílem je zvýšení konkurenceschopnosti
lesního podniku a nákup moderní techniky se zaměřením na zlepšení pracovních podmínek
zaměstnanců.
Celkové náklady projektu:
233.297,- Kč
Výše dotace:
96.403,- Kč

Nákup lopaty na zeminu včetně příslušenství
Žadatel:
Fiche č. 4:
Opatření:
Podopatření:

Město Přibyslav
Podpora lesnictví
Lesnická technika
Technické vybavení provozoven

Popis projektu:
Výsledkem projektu je zakoupená lopata na zeminu včetně hydrauliky a příslušenství, která slouží
k opravě lesních cest a pozemků poškozených pracemi spojenými s těžbou, přibližováním a dopravou
dřeva.
Celkové náklady projektu:
208.340,- Kč
Výše dotace:
172.181,- Kč

Představujeme Vám místní produkci
Perníky od Bláni
Výroba perníků a jiných dekorací, IČO : 01775278
Jmenuji se Blanka Kubátová. Svoji první perníkovou chaloupku jsem upekla před 27 lety, když jsem se
vdala do Jitkova. 3D perníčky jsou můj velký koníček spíš kůň. Medové těsto je pro mě stálá výzva
zkoušet něco nového. Inspiraci čerpám z toho, co vidím kolem sebe třeba pěknou roubenku, statek,
policejní auto, míchačku, kapra, tank. Občas kouknu i do časopisů. Moje výrobky už putovaly
do Thajska, Německa nebo Holandska.

Kde mě najdete?
Jitkov 89, 58301 Chotěboř

Kontakt
Tel.: 777 987 537
kubatovablanka@centrum.cz

Dvorský statek Olešenka
IČ: 11600756
Ekologicky hospodařící malý rodinný statek, v tiché vesničce
Olešenka blízko Přibyslavi, kde se snoubí zemědělství a výroba
biopotravin s ochranou přírody a krajiny. Rodina se věnuje
chovu českých hnědých krátkosrstých koz, které chová
k produkci kvalitního a chutného mléka. Tradičními postupy se
mléko ihned zpracovává přímo na statku na kozí sýry a další
mléčné výrobky a speciality.

Kde nás najdete?
Olešenka 10, 582 22 Přibyslav

Kontakt
Věra Dvorská
Tel.: 775 661 407
kozidvorek@seznam.cz
www.kozidvorek.cz

Čistá řeka Sázava 2014
Havlíčkův kraj, o.p.s. - horní tok řeky – od Velkého Dářka na konec katastru Pohledu.

Na území místní akční skupiny Havlíčkův kraj, o.p.s. se letos řeka Sázava dobrovolnicky čistila poprvé.
Přesto se do akce zapojilo zhruba 250 lidí. Po březích řeky, od Polničky až na konec katastru obce
Pohled, sbírali dobrovolníci ze břehů vše co očividně do toku nepatří. Zapojili se členové různých
zájmových spolků, ale také obyvatelé jednotlivých obcí. V Polničce vyrazilo občanské sdružení
Krákorka, ve Žďáře nad Sázavou pracovníci Městského úřadu, v Hamrech nad Sázavou pionýři z Údolí
slunce, v Sázavě obyvatelé obce, v Přibyslavi sbírali skauti, přírodovědný kroužek Otakárek, maminky
z klubu Harmonie, skupina dobrovolníků z organizace Českého červeného kříže a rybáři, ve Stříbrných
Horách hasiči a v Pohledu se zapojilo 50 místních obyvatel. Našlo se spousta věcí – boty, koberce,
náhradní díly k automobilům, židle a další. V některých místech pojali čištění řeky jako příležitost se
sejít a pobavit se. Řeka Sázava je na horním toku spíše potokem a tak nám na zdolání terénu stačily
jenom holínky. Musíme však ocenit vytrvalost maminek, které se vydaly řece pomoci i se svými
ratolestmi v kočárcích. Řeka se čistila také na dvou potocích, které jsou jejími přítoky.

Děti z pionýrské skupiny Údolí slunce
z Hamrů nad Sázavou
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