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1. Základní údaje 
 
Název organizace:   Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. 

Sídlo organizace:   Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou 

Adresa kanceláře:   Havlíčkova ulice 67, 582 23 Havlíčkova Borová 

Webové stránky:   http://www.havlickuvkraj.cz 

Kontakt:    +420 561 116 138 

IČ:     27493245 

Registrační číslo:   07/002/41100/561/000097 

Číslo účtu:    1471996339/0800 (Česká spořitelna, a. s.) 

 

Předseda SR:    Ing. Bohumír Nikl 

E-mail:     zdirec@havlickuvkraj.cz  

Ředitelka (manažerka)  MAS: Jaroslava Hájková 

Kontakt:    +420 774 420 913 

E-mail:     hajkova@havlickuvkraj.cz 

 

Počet členů:    32 

Počet obyvatel:   14 1711 

Rozloha území:   196,7 km2 

 
Místní akční skupina Havlíčkův kraj se nachází v severní části kraje Vysočina, přičemž 
z celkové rozlohy kraje zaujímá 2,78 %. MAS sdružuje celkem 14 obcí. Přirozenými 
spádovými centry tohoto regionu jsou města Přibyslav a Ždírec nad Doubravou. 
Přibyslav je město s dlouholetou tradicí, naopak Ždírec nad Doubravou je mladé 
dynamicky se rozvíjející, průmyslové město.
                                                 
1
 Stav k 31. 12. 2011 (zdroj: ČSÚ) 
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2. Vznik  
Místní akční skupina (MAS) Havlíčkův kraj byla založena jako obecně prospěšná 
společnost 8. března 2006 s cílem podpořit rozvoj venkovského regionu v daném 
území na principech partnerství mezi neziskovým a ziskovým sektorem a místními 
samosprávami – tzv. metodou LEADER, pomocí strategického dokumentu – strategický 
plán LEADER (SPL) v období 2007 - 2013.  
 
„Strategický plán LEADER 2007 – 2013 Havlíčkův kraj – region spokojeného života 
pro všechny“ je základním koncepčním a uceleným rozvojovým dokumentem, který 
přímo navazuje na Integrovanou rozvojovou strategii MAS Havlíčkův kraj na roky 2007 
– 2013 a který se opírá o teorii rozvoje, podpory, spolupráce a ekonomické stability 
oblasti.  
 
Cílem SPL je čerpat finanční prostředky z Osy IV. - LEADER Programu rozvoje venkova. 
Hlavním cílem Osy IV. je realizace místní rozvojové strategie a spolupráce místních 
partnerství, kteří svou spoluprací a ochotou pomáhají při rozvoji obcí, obnově 
venkova, zkvalitnění podmínek pro zemědělství, podnikání a péči o přírodu a krajinu 
v možnostech trvale udržitelného rozvoje. 
Osa IV. se dělí do 3 opatření: 
 

IV.1.1 – Místní akční skupina 
– v tomto opatření pracují místní akční skupiny z celé České republiky, které byly 
na základě zpracovaného SPL vybrány k naplňování svých cílů.  
 
IV.1.2 – Realizace místní rozvojové strategie 
– opatření se zaměřuje na podporu projektů, které si žadatelé na MAS podávají 
a následně jsou prostřednictvím výběrové komise za předem daných podmínek 
schvalovány a SZIFem2 propláceny. 
 
IV.2.1 – Realizace projektů spolupráce 
– toto opatření umožňuje podporu spolupráce na národní a mezinárodní 
spolupráci v rámci koordinačních a partnerských MAS. 
 
 

                                                 
2 Státní zemědělský intervenční fond 

 



Výroční zpráva MAS Havlíčkův kraj za rok 2011 

 
 
 

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

5 

3. Seznam členů3 
Jméno          Sídlo 

1. Město Ždírec nad Doubravou     Ždírec nad Doubravou 500 
2. Město Přibyslav       Přibyslav 1           
3. Městys Krucemburk       Krucemburk 13 
4. Městys Vojnův Městec      Vojnův Městec 27 
5. Městys Havlíčkova Borová      Havlíčkova Borová 278 
6. Obec Modlíkov       Modlíkov 60  
7. Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost  Krucemburk 385 
8. TJ Spartak Staré Ransko      Ždírec nad Doubravou 
9. TJ Jiskra Vojnův Městec      Vojnův Městec 
10. TJ Sokol Havlíčkova Borová     Havlíčkova Borová 354 
11. Kulturní zařízení města Přibyslav    Přibyslav 45 
12. Milan Uttendorfský      Havlíčkova Borová 30 
13.Obec Sobíňov       Sobíňov 200 
14.Obec Stříbrné Hory      Stříbrné Hory 65 
15. Obec Oudoleň       Oudoleň 131              
16. Obec Velká Losenice      Velká Losenice 230 
17. Obec Slavětín       Slavětín 
18. Obec Slavíkov       Slavíkov 2 
19. Obec Dlouhá Ves       Dlouhá Ves 24 
20. Obec Podmoklany      Podmoklany  
21. Družstvo vlastníků půdy a majetku Slavíkov  Slavíkov 55 
22. Jan Frühbauer       Peršíkov 23 
23. Pavel Mühlfait       Ždírec nad Doubravou 105 
24. Lesní družstvo obcí      Přibyslav 338 
25. Jan Matějka       Ždírec nad Doubravou 381 
26. Jaroslava Pecinová      Krucemburk 192 
27. APOLY s.r.o.       Přibyslav 5 
28. Havlíčkova Borová zemědělská a.s.   Havlíčkova Borová 162 
29. Sportovní klub DEKORA ŽDÍREC N.D.   Ždírec nad Doubravou 
30. Sbor dobrovolných hasičů Krucemburk   Krucemburk 
31. Tělocvičná jednota SOKOL Krucemburk   Krucemburk 
32. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Kruc. Krucemburk 178 
                                                 
3
 Stav k 1. 1. 2012 
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Graf č. 1: Struktura členů MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. 
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Obrázek č. 1: Mapa pokrytí členských obcí MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.  
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4. Jednání orgánů MAS 
Základní strukturu MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. tvoří: valná hromada, správní rada 
a dozorčí rada. Součástí organizační struktury je dále výběrová komise, programový 
výbor (= správní rada), výkonný monitorovací výbor, pracovní skupiny, ředitel 
(= manažer) a účetní.  
 
Obrázek č. 2: Organizační struktura MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Valná hromada je nejvyšším orgánem o. p. s. a tvoří ji všichni členové MAS 

Havlíčkův kraj, o. p. s. Valnou hromadu svolává minimálně jedenkrát ročně předseda 
správní rady. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové 
s nadpoloviční většinou všech hlasů. Do působnosti valné hromady patří zejména: 
rozhodnutí o přijetí nových členů MAS a schvalování roční uzávěrky a výroční zprávy 
společnosti. 
 
Valná hromada se uskutečnila 23. 3. 2011 v Krucemburku 
Přítomno: 20 členů o.p.s. 
Řešené záležitosti: 

• výroční zpráva o činnosti o.p.s. v roce 2010 

• uzavření hospodaření za rok 2010 

• zpráva dozorčí rady

Výběrová komise 

Výkonný 
monitorovací  

výbor 

Správní rada  
= programový výbor 

Dozorčí 
rada 

Předseda  
správní rady 

Ředitel, manažer 

Účetní 

Předseda  
dozorčí rady 

Zakladatelé společnosti 
Valná hromada 
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• zpráva výběrové komise za rok 2010 

• informace manažerky o činnosti MAS v roce 2010 

• financování o.p.s. 
 

Správní rada je výkonným orgánem a řídí činnost MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Správní 

rada je devítičlenná a je jmenována zakladateli společnosti.  
Do působnosti správní rady patří zejména: schvalování rozvojové strategie nebo její 
změny, organizování a řízení společnosti, schvalování rozpočtu včetně kontroly jeho 
čerpání, rozhodování o podání žádostí o dotace. 
 

1 Předseda Ing. Bohumír Nikl Ždírec nad Doubravou 

2 Člen Mgr. Jan Štefáček Přibyslav 

3 Člen Ing. Václav Němec Slavíkov 

4 Člen Ing. Jiří Uchytil Ždírec nad Doubravou 

5 Člen Jiří Čermák Vojnův Městec 

6 Člen Miroslav Štědrý Modlíkov 

7 Člen Mgr. Otto Hájek Havlíčkova Borová 

8 Člen Zdeňka Valnerová Přibyslav 

9 Člen Mgr. Jiří Havlíček Krucemburk 

 
Správní rada společnosti se v roce 2011 sešla na 6 řádných schůzích. 
Řešené záležitosti: 

• rozdělení finančních prostředků na opatření IV. 1. 1 a IV. 1. 2 na rok 2011 

• schválení podaných žádostí do Výzvy č. 7 

• příprava valné hromady o.p.s.  

• finanční situace – v květnu 2011 splacena poslední půjčka ve výši 50 tis. Kč  

• evaluace – střednědobé hodnocení MAS na MZe 

• rozbor výsledku střednědobého hodnocení 

• pokrytí tzv. „bílých míst“ - oslovení nových členů 

• vánoční výstava betlémů v Modlíkově 

• vánoční výstava v Přibyslavi – vánoční stromky, představení členských obcí MAS 
 

Dozorčí rada je tříčlenný orgán, který je jmenován zakladateli společnosti. 

Kontroluje hospodaření společnosti a plnění usnesení valné hromady. Dozorčí rada se 
schází minimálně čtyřikrát do roka a svolává ji předseda. 
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1 Člen Josef Kodras Modlíkov 

2 Člen Josef Vaníček Vojnův Městec 

3 Člen Miroslava Slanařová Krucemburk 

 
Členové dozorčí rady se v roce 2010 sešli na 3 jednáních: 
Z kontrolní činnosti rady: 

• Členové dozorčí rady se seznámili s roční závěrkou hospodaření o.p.s., 
připravenou paní Naděždou Lédlovou, účetní. Členové dozorčí rady nemají 
připomínky k vedení účetnictví. 

• Dozorčí rada se seznámila se způsobem financování provozu společnosti a se 
stavem splácení půjček. Půjčky byly do konce května 2011 splaceny.   

• Dozorčí rada se seznámila s výběrem projektů z PRV. 

• Pan Josef Kodras, paní Naděžda Lédlová a paní Jaroslava Hájková provedli 
inventuru majetku společnosti.  

• Dozorčí rada navrhla zřízení MINI FONDU z prostředků MAS. Pravidla jsou 
zveřejněna na www.havlickuvkraj.cz 

 

Programový výbor = správní rada 

Mezi jeho základní úkoly patří: podílet se na přípravě aktualizace strategie, schvalovat 
znění jednotlivých výzev a předkládat jejich znění ke konečnému schválení správní 
radě, zpracovávat programové záměry MAS, schvalovat výsledky výběru projektů 
provedeného výběrovou komisí apod. 
 

Výběrová komise je jmenována správní radou.  

Mezi hlavní úkoly výběrové komise patří: hodnotit a vybírat projekty předložené 
jednotlivými žadateli v rámci výzev, předkládat výběr projektů ke schválení 
Programovému výboru = správní radě. 
 

1 Předseda Ing. Jiří Pavlíček Veřejný sektor 

2 Člen Hana Bulová Veřejný sektor 

3 Člen Hana Půžová Neziskový sektor 

4 Člen Jiří Grygar Soukromý sektor 

5 Člen Ing. Štěpán Lukeš Soukromý sektor 

6 Člen Ing. Josef Moštěk Veřejný sektor 

7 Člen Luboš Janáček Soukromý sektor 

 
Výběrová komise provedla hodnocení projektů Výzvy č. 7. Do výzvy bylo podáno 
7 žádostí, které splnily podmínky dotace.  Zasedání VK se konalo 15. 2., zároveň 
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proběhla veřejná obhajoba projektů. Hodnocení projektů je prováděno dle postupů 
popsaných v SPL, tj. stejnou žádost obdrží vždy dva členové a nezávisle na sobě projekt 
obodují. Při veřejné obhajobě je každý projekt nejprve představen a je posouzena 
potřebnost projektu. Následně jsou projekty doporučeny (či nedoporučeny) správní 
radě (=programovému výboru) ke schválení. 
 

Výkonný monitorovací výbor je orgán, jehož členové jsou jmenováni valnou 

hromadou. Mezi základní úlohy patří: kontrola transparentnosti činností 
programového výboru a výběrové komise, kontrola realizace jednotlivých projektů 
a kontrola splnění monitorovacích indikátorů. 
 

1 Člen Jaromír Moravec Veřejný sektor 

2 Člen Zdeněk Pleva Neziskový sektor 

3 Člen Ludmila Němcová Veřejný sektor 

4 Člen Ing. Jiří Svoboda Soukromý sektor 

5 Člen Jiří Zvolánek Soukromý sektor 

 
Monitorovací zprávy projektů jsou provedeny za realizované projekty ve Výzvě č. 1, 
č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6. MZ projektů jsou založeny v kanceláři MAS. Jednání 
výkonného monitorovacího výboru se konalo 15. 3. 2011.   
 

Pracovní skupiny: 
Zemědělská komise – sešla se dvakrát. Na prvním jednání byla řešena otázka 
prezentace zemědělských produktů na výstavě Země živitelka. Další jednání 
se zabývalo aktualizací fichí týkající se zemědělství a lesnictví. PS byla rozšířena o dvě 
členky. V současné době komise pracuje ve složení: Ing. Jiří Uchytil, Ing. Václav Němec, 
Václav Augustin, Jana Sobotková a Jana Ručinská. 
 
Pracovní skupina pro volný čas – volné uskupení mladých lidí. PS je utvořena převážně 
z členů Občanského sdružení JenTak H. Borová, které v regionu zajišťuje kulturní 
programy v obcích při různých společenských příležitostech. Jedná se o vystoupení 
při srazech rodáků, setkání seniorů, ochotnického divadla, divadelní přehlídka 
v Přibyslavi, v Havlíčkově Brodě aj. 
 
Pracovní skupina ŽENY – koordinuje prezentační akce MAS v regionu. Podává náměty 
programovému výboru na společné akce. Hlavní organizátorky vánočních výstav – 
stromečky, betlémy. Členky jsou nápomocny při tvorbě prezentačních materiálů, 
spolupracují na úrovni informačních center, knihoven, zajišťují informovanost 
o činnosti MAS na místní a regionální úrovni, příspěvky do místních zpravodajů aj.  
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5. Cíle a poslání 
Místní akční skupina je pracovní a iniciativní skupina, založená k vytvoření  a naplnění 
integrované strategie na ochranu a rozvoj hodnot na území MAS, kterými jsou 
venkovská prostředí, typická architektura venkova, přírodní bohatství, kulturní 
památky a v neposlední řadě zdravé životní prostředí. Společným zájmem je podpora 
regionálního rozvoje a trvale udržitelného rozvoje území zaměřeného především 
na nové formy zlepšování kvality života v regionu, posílení ekonomického prostředí 
a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví. 
 
Cílem MAS je přispět k rozvoji a spolupráci v regionu MAS Havlíčkův kraj a dalších 
přidružených obcí. Nedílnou součástí činnosti je zainteresovat vzájemnou spolupráci 
mezi podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem do aktivit regionu. Jedním 
z prostředků, jak toho dosáhnout, je navázání úzké partnerské spolupráce při čerpání 
prostředků z programu LEADER. 
 
Ke splnění základního poslání MAS Havlíčkův kraj byly na základě rozhodnutí správní 
rady a valné hromady o. p. s. do Strategického plánu LEADER 2007 – 2013 Havlíčkův 
kraj – region spokojeného života pro všechny vybrány následující priority: 
 

• Podpora rozvoje malého a středního podnikání (MSP) na místní úrovni, 
včetně zemědělství a lesnictví 

 

• Zlepšení kvality života v regionu a zvýšení jeho přitažlivosti 
 

• Podpora rozvoje cestovního ruchu a agroturistiky 
 

• Zhodnocení přírodního a kulturního dědictví regionu 
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6. Jednotlivé FICHE 
Fiche, neboli opatření, je stručný popis navržených opatření stanovených MAS 
v souladu se SPL. Fiche vymezuje oblast podpory pro konečné žadatele v rámci 
opatření IV. 1. 2 Realizace místní rozvojové strategie. 
 
 
Tabulka č. 1: Přehled jednotlivých fichí MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. 
 

Fiche Název Fiche 

FICHE 1 Podpora rozvoje zemědělských subjektů 

I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků 

I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 

FICHE 2 Podpora lesnictví 

I.1.2.1. Lesnická technika 

I.1.2.2. Technické vybavení provozoven 

FICHE 3 Podpora drobného podnikání v MAS Havlíčkův kraj 

III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 

FICHE 4 Zlepšení kvality života v regionu Havlíčkův kraj 

III.2.1.2. Občanské vybavení a služby 

III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic 

FICHE 5 Cestovní ruch – záruka prosperity 

III.1.3. Podpora cestovního ruchu 

FICHE 6 Kulturní a historické dědictví – bohatství regionu Havlíčkův kraj 

III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 

FICHE 7 Podpora společenských funkcí lesa 

II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích 
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7. Realizace SPL 
V roce 2011 byla vyhlášena jedna výzva a to Výzva č. 7, do které bylo podáno celkem 
7 žádostí. Výzva se uskutečnila 4. ledna 2011 a příjem žádostí probíhal od 9. února 
2011 do 10. února 2011 v době od 8 do 16 hodin. 
Výzva byla vyhlášena celkem na šest fichí. Žadatelé podali celkem 7 žádostí. 
Po administrativní kontrole byly projekty předány členům výběrové komise, kteří 
nezávisle na sobě jednotlivé projekty obodovali. Veřejná obhajoba se konala 15. 2. 
2011 zároveň s jednáním výběrové komise. Při jednání došlo ke shodě a všechny 
projekty byly doporučeny ke schválení správní radě (= programovému výboru). 
Správní rada dne 21. 2. 2011 na svém jednání schválila všechny podané žádosti 
o dotaci bez výhrad.  Dne 24. 2. 2011 proběhla registrace projektů na RO SZIF Brno. 
Žadatelé předkládali své projekty jen do fichí 1, 4, 6 a 7. Do fiche 2 a 5 nebyl podán 
žádný projekt. Celková alokace pro danou výzvu činila 4.032.359,- Kč.  
 

 
Přehled projektů Výzvy č. 74

 

 
FICHE č. 1:   Podpora rozvoje zemědělských podniků 
           (plánovaná alokace: 604.854,- Kč) 
 

Seznam podaných žádostí dle pořadí příjmu projekt ů 
Žadatel Název projektu 

 
Celkové výdaje 

projektu 
Požadovaná 

dotace 
Havlíčkova 
Borová 
zemědělská a. s. 

Oprava silnic 
a manipulační plochy 
v areálu  

1.460.815,- 584.326,- 

 
Název projektu: Oprava silnic a manipulační plochy v areálu 
Projekt se zabýval opravou komunikací v areálu akciové společnosti Havlíčkova Borová 
zemědělská a. s. Realizací projektu došlo ke zkvalitnění pracovních podmínek řidičů 
traktorů a nákladních aut při zajišťování výroby zemědělských komodit, při převozech 
a prodejích zvířat a mléka. Opravená manipulační plocha umožnila snížení prašnosti 
a hluku a lepší manipulaci se sklízenou hmotou při plnění silážních jam. 
 
                                                 

4 Některé názvy projektů či žadatelů jsou zkráceny. 
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Obr. č. 3: Nová manipulační plocha v areálu Havlíčkova Borová zemědělská a. s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FICHE č. 4:   Zlepšení kvality života v regionu Havlíčkův kraj 
           (plánovaná alokace: 1.814.561,- Kč)  
  

Seznam podaných žádostí dle pořadí příjmu projekt ů 
Žadatel Název projektu  Celkové výdaje 

projektu 
Požadovaná 

dotace 
Město Ždírec 
nad Doubravou 

Víceúčelová nástavba 
pavilonu Mateřské školy  

12.839.390,-  1.800.000,- 

Farnost  
Havl. Borová 

Stavební obnova 
hospodářské budovy 

1.191.863,- 1.072.676,- 

Obec Slavětín Oplocení víceúčelového 
hřiště 

494.321,- 371.215,- 

Obec Oudoleň Hasičská zbrojnice Oudoleň 
- výměna vrat 

250.813,- 188.109,- 

 
Název projektu:  
Víceúčelová nástavba pavilonu Mateřské školy Ždírec nad Doubravou 
V rámci projektu byla realizována nástavba pavilonu mateřské školy společně 
s přístavbou schodiště a přístavbou jídelny mateřské školy. Projekt zejména vyřešil 
problém s umístěním dětí předškolního věku, který ve Ždírci nad Doubravou 
dlouhodobě přetrvával z důvodu nárůstu obyvatel města, dále byl eliminován problém 
se stravováním a prostorem ke shromažďování dětí, rodičů a pedagogů. Díky projektu 
nově vznikly prostory pro mimoškolní činnost dětí, které vyvíjí místní neziskové 
organizace zaměřené na práci s těmito věkovými skupinami. Dále došlo realizací 
projektu ke zvýšení počtu zaměstnanců o 2 učitelky v mateřské škole. 
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Obr. č. 4:      Obr. č. 5: 
Pohled na budovu MŠ před rekonstrukcí Budova MŠ  po nástavbě   

 
 
 
 
 
 
        

        
 
 
 
 
 
 

Název projektu:  
Stavební obnova hospodářské budovy v areálu fary Havlíčkova Borová 
Předmětem projektu byla obnova přízemní nepodsklepené části hospodářské budovy 
v rozsáhlém komplexu farních budov, který se mimo jiné nachází v Městské 
památkové zóně Havlíčkova Borová.  Tento objekt sloužil dříve jako chlév a v současné 
době chátral, neboť byl již delší dobu nevyužíván. Obnovou hospodářské budovy došlo 
ke zkvalitnění prostředí a zázemí pro pořádání kulturních a společenských akcí, 
pořádání přednášek a vznik prostor pro volnočasové aktivity (společenský sál a sociální 
zařízení). Projekt zahrnoval stavební výdaje na stavební obnovu včetně rozvodů, 
vytápění a sociálního zařízení. 

Obr. č. 6:              Obr. č. 7: 
Pohled na hospodářskou budovu před rekonstrukcí   Hospodářská budova po stavební obnově 
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Název projektu: Oplocení víceúčelového hřiště 
Projekt se zabývá oplocením víceúčelového hřiště v Obci Slavětín. Toto hřiště slouží 
široké veřejnosti a leží v těsném sousedství místní komunikace a nově vybudované 
budovy hasičské zbrojnice. Realizací projektu došlo k zajištění bezpečného využívání 
hřiště, a to díky montáži ocelového plotu do výše 3m po bočních stranách a 4 m 
za brankami, přičemž dolní části oplocení byly vyplněny dřevěnými fošnami. Pro vstup 
na hřiště byla vybudována vstupní branka a dvě příjezdové brány. 

Obr. č. 9 a č. 10: Oplocení víceúčelového hřiště 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Název projektu: Hasičská zbrojnice Oudoleň – výměna vrat 
Předmětem projektu byla výměna vrat a oken v hasičské zbrojnici, která se nachází 
v objektu víceúčelového kulturního domu v Oudoleni, který byl postaven v roce 1962. 
Budova zbrojnice je využívána celoročně místní organizací SDH, která čítá cca 90 členů. 
Stará stávající a již nevyhovující dřevěná vrata byla vyměněna za ocelová sekční vrata 
s integrovaným dřevěným křídlem a elektropohonem a špaletová okna byla nahrazena 
plastovými. Realizací projektu došlo k úspoře energií při vytápění a lepší obslužnosti. 

Obr. č. 11: Požární zbrojnice – původní stav    Obr. č. 12: Stav po výměně 
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FICHE č. 6:  Kulturní a historické dědictví – bohatství regionu Havlíčkův kraj 
          (plánovaná alokace: 604.854,- Kč) 
 

Seznam podaných žádostí dle pořadí příjmu projekt ů 
Žadatel Název projektu Celkové výdaje 

projektu 
Požadovaná 

dotace 
Městys 
Krucemburk  

Rozšíření zpevněných 
ploch na katolickém 
hřbitově v Krucemburku 

566.137,- 424.602,- 

 
Název projektu:  
Rozšíření zpevněných ploch na katolickém hřbitově  v Krucemburku 
Cílem projektu je rozšíření a nové vydláždění zpevněných ploch na hřbitově u kostela 
sv. Mikuláše v Krucemburku, jenž je častým cílem nejen místních obyvatel ale také 
turistických výprav a tématických zájezdů. Realizací projektu došlo k celkovému 
zlepšení přístupu ke hrobům a ke kostelu samotnému, v neposlední řadě 
pak k celkovému zatraktivnění historicky cenného objektu kostela sv. Mikuláše, jehož 
nedílnou součástí je hřbitov s ohradní zdí.  
 

Obr. č. 13 a č. 14: Nově vydlážděné zpevněné plochy na hřbitově 
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FICHE č. 7:  Podpora společenských funkcí lesa 
          (plánovaná alokace 403.236,- Kč) 
 

Seznam podaných žádostí dle pořadí příjmu projekt ů 
Žadatel Název projektu Celkové výdaje 

projektu 
Požadovaná 

dotace 
Město Ždírec  
nad Doubravou 

Lesopark Kopanina -
obnova cestní sítě, II. etapa 

237.672,- 191.200,- 

 
Název projektu:  
Lesopark Kopanina – obnova cestní sítě, II. etapa 
Předmětem projektu je kompletní vyřešení problému špatného stavu některých cest 
a výstavba chybějících cest v cestní síti lesoparku Kopanina, dále umístění mobiliáře 
(lavičky, odpadkové koše) 
a informačních tabule. Projektem 
došlo k podstatnému zlepšení 
využitelnosti a zlepšení podmínek 
pro návštěvníky lesoparku. 
 

Obr. č. 15: 
Nové cestní sítě lesoparku Kopanina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Obr. č. 16: 
           Nově umístěný mobiliář včetně  

               informační tabule 
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8. Okénko do kulturně-společenských a jiných aktivit  
 

Jarní koncert v Krucemburku 

V dubnu 2011 uspořádal, ve spolupráci s MAS Havlíčkův kraj, Farní sbor Českobratrské 
církve evangelické v Krucemburku „Jarní koncert“. 
 

Havlíčkovská slavnost 2011 

Rok 2011 byl rokem výročí Karla Havlíčka Borovského, osobnosti našeho regionu. 
U příležitosti těchto oslav, které se konaly 3. září 2011 v rodišti Karla Havlíčka 
Borovského, tedy v Havlíčkově Borové, se prezentovala i naše MAS.  
Asi 500 návštěvníkům byly představeny úspěšné realizované projekty prostřednictvím 
MAS Havlíčkův kraj a podnikatelé z regionu nabídli formou ochutnávky své vlastní 
produkty (Zemědělská a. s. Krucemburk – regionální produkt „Klobása Vysočina“, 
Cukrárna Fontána Přibyslav – drobné cukrářské výrobky, Družstvo vlastníků půdy 
a majetku Slavíkov – „Český kmín“, Pribina Hesov Přibyslav – mléčné výrobky, 
Ubytovací zařízení Jaroslava Pecinová, Štíří důl u Hluboké – „štířodolské posvícenské 
koláče“, Obec Modlíkov – zajistila moravská vína). 
V rámci akce byl připraven pro děti navštěvující první stupeň základních škol znalostí 
kvíz o naší MAS, který připravil pan Ing. Jiří Pavlíček, člen výběrové komise, společně 
se svou manželkou. 
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Seminář v Podmoklanech 

Dne 14. října 2011 uspořádala naše MAS seminář v nově zrekonstruované požární 
zbrojnici v Podmoklanech. Seminář byl zaměřen na výměnu zkušeností jednotlivých 
žadatelů s čerpáním dotací a prezentaci úspěšných projektů z Výzvy č. 5, 6 a 7. 
Účastníkům byly poskytnuty informace k Pravidlům a informace k plánované 
aktualizaci fichí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návštěva z Brixenu 

Dne 21. října 2011 navštívila naši MAS přátelská delegace tvořená z představitelů 
města Havlíčkův Brod, tyrolského Brixenu a Spišské Nové Vsi. Jednalo se o přátelskou 
návštěvu, kterou iniciovala paní poslankyně Jana Fischerová v souvislosti s výročím 
narození Karla Havlíčka Borovského. 

 

Divadelní Přibyslav 2011 

Dne 28. října 2011 proběhlo slavnostního zahájení Divadelní přehlídky v Přibyslavi, 
kterého se zúčastnili i zástupci naší MAS. Pro tyto účely byly také poskytnuty 
prezentační materiály o MAS Havlíčkův kraj. 
 

EPIGRAM 2011 

MAS úzce spolupracovala s krajským sdružením Syndikátu novinářů při přípravě 
soutěže amatérských literátů EPIGRAM 2011.  
Ředitelka je členkou hodnotitelské komise pro výběr soutěžních epigramů, které vyšly 
ve sborníku v říjnu 2011, ve které je mimo jiné i logo MAS.  
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Manažerka Jaroslava Hájková se zúčastnila 31. října 2011. slavnostního vyhlášení 
soutěže, přítomni byli nejen autoři soutěžních epigramů, ale také zástupci Kraje 
Vysočina, zástupci tisku, Svatoboru, senátorka Jana Fischerová a senátor Petr Pithart. 
Paní Hájková reprezentovala MAS a předávala hlavní výhru soutěže.  

 

Prezentace MAS Havlíčkův kraj v KKV v Havlíčkově Brodě 

Dne 15. listopadu 2011 paní Jaroslava Hájková, ředitelka MAS v Krajské knihovně 
Vysočiny (KKV) v Havlíčkově Brodě prezentovala MAS a osobnost Havlíčkova kraje 
Karla Havlíčka Borovského pro profesionální knihovníky Kraje Vysočina. 

 

„Bez stromečku nejsou Vánoce“ 

Již třetí ročník této putovní výstavy „O nejhezčí vánoční stromeček Havlíčkova 
kraje“se konal tentokrát v Přibyslavi. Vánoční soutěžní výstavu spojenou s prezentací 
činnosti MAS a realizovaných projektů navštívilo bezmála tisíc lidí. 
Výstava byla zahájena 27. listopadu a trvala až do konce roku 2011. K vystavení 
se sešlo celkem 17 stromečků z obcí, od NNO nebo podnikatelů. Celkem bylo 
odevzdáno 1 191 hlasovacích lístků a po přepočítání těchto hlasovacích lístků sčítací 
komisí bylo zjištěno, že 1 183 hlasů bylo platných a 8 neplatných.  
Na prvních třech místech se umístili: 

1. Obec Stříbrné Hory 
2. Školní družina a školní klub Přibyslav 
3. Klub seniorů Ždírec nad Doubravou 

Organizace dalšího ročníku výstavy se ujme vítěz, tentokrát Obec Stříbrné Hory. 
Přejme tedy pořadatelskému týmu hodně elánu! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výroční zpráva MAS Havlíčkův kraj za rok 2011 

 
 
 

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

22 

Prezentační akce MAS Havlíčkův kraj v Oudoleni 

Dne 2. prosince 2011 manažerka MAS ve spolupráci s Obcí Oudoleň nainstalovala 
do prostor kulturního domu prezentační panely MAS, na kterých byly představeny 
dobré příklady projektů realizovaných prostřednictvím MAS Havlíčkův kraj. Akce byla 
jednodenní (4. 12. 2011) a byla spojena s Mikulášskou nadílkou. Vydařeného 
společného odpoledne se zúčastnilo přes 300 lidí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Představení úspěšně zrealizovaného projektu 
z 12. kola přijmu žádostí: 

„Stavební obnova hospodářské budovy v areálu fary Havlíčkova Borová“ 

Dne 23. prosince 2011 byl ve spolupráci MAS Havlíčkův kraj, ŘK farnosti Havlíčkova 
Borová a ochotnického divadelního spolku JenTak Havlíčkova Borová, o. s. představen 
veřejnosti úspěšně zrealizovaný projekt „Stavební obnova hospodářské budovy 
v areálu fary Havlíčkova Borová“. K celé akci ochotnický spolek připravil divadelní 
představení „Živý Betlém“ v kostele sv. Víta a pak se návštěvníci akce mohli seznámit 
s projektem na místě. Bývalá hospodářská budova byla zpřístupněna veřejnosti, 
ochotné ženy napekly vánoční cukroví, průběh postupné obnovy budovy byl 
prezentován pomocí dataprojektoru. Sešlo se přibližně 250 lidí. 
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Výstava betlémů 

Sbor pro občanské záležitosti Modlíkov ve spolupráci s Místní akční skupinou Havlíčkův 
kraj uspořádal o Vánocích 2011 výstavu betlémů. Výstava se setkala s velkým zájmem 
veřejnosti. Bývalou starou školu v průběhu vánočních svátků navštívilo přibližně 500 
lidí. Na obec, která čítá okolo 150 obyvatel, je to úctyhodný počet. A bylo na co 
se dívat. Vystaveno bylo celkem 64 betlémů z nejrůznějších materiálů a nejrůznějších 
velikostí. Nejpočetnější skupinu tvořily betlémy od pana Šimonovského z Pohledu. 
Určitě nejvoňavější exponáty byly perníkové od paní Henzlové z Dobré u Přibyslavi 
a Vladimíra Turka  z Chotěboře, teprve desetiletého, tedy nejmladšího vystavovatele. 
Věkem nejstarší, devadesátiletý Jan Poříz z Horního Studence, poskytl vlastnoručně 
zhotovený slaměný betlém.  
Pro všechny pořádající bylo asi největším oceněním to, že si lidé  na chvilku udělali čas 
a přišli se podívat. Výlet po vánočním Havlíčkově kraji si naplánovala také početná 
skupina seniorů z pečovatelského domu ze Ždírce nad Doubravou. Plný autobus 
ždíreckých turistů se vydal nejprve do Přibyslavi na výstavu „Bez stromečku nejsou 
Vánoce“ a při zpáteční cestě se zastavili ve Staré škole v Modlíkově. Senioři 
si pochvalovali milé přijetí. Modlíkovští pohostili návštěvníky svařeným vínem, horkým 
čajem, kávou a bylo připraveno i vánoční cukroví. Předvánoční všední odpoledne 
se rázem změnilo ve sváteční den. Při výstavě se prezentovala MAS, která představila 
úspěšně realizované projekty z Výzvy č. 6 a 7 a zároveň jednotlivé obce na území MAS 
vytvořily prezentační panely ze svých obcí. 
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9. Další činnosti MAS 

9.1. Semináře, školení, účast na prezentačních akcích 

Datum konání Název akce 

4. 2. 2011 Školení SZIF a Mze pro MAS, Brno 

26. 5. 2011 Seminář – výměna zkušeností, Pelhřimov 

25.8. – 30. 8. 2011 Země živitelka, České Budějovice 

27. 10. 2011 Konference „Svoboda je volba?!“, Praha 

 
Země živitelka České Budějovice 
Na společném stánku MAS Kraje Vysočina jsme se v roce 2011 prezentovali 
na celostátní výstavě Země živitelka. Nabízeli jsme informační materiály z našeho 
regionu a nejen to. Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost poskytla 
na ochutnávku pro návštěvníky stánku své uzenářské výrobky, Družstvo vlastníků půdy 
a majetku Slavíkov se prezentovalo českým kmínem a Obec Slavětín věnovala 
moravské víno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2. Propagace a prezentace MAS 

MAS Havlíčkův kraj se prezentuje nejenom na webových stránkách a prostřednictvím 
svých propagačních materiálů, ale také díky veřejným prezentacím, které se konají 
u příležitosti různých kulturních akcích. MAS se dále představuje v místních obecních 
periodikách a v regionálních denících. 
 

V roce 2011 vznikly informační letáky o MAS. Za podpory Kraje Vysočina nechala 
MAS zhotovit pexeso, kde prezentuje území své působnosti.  
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MAS v roce 2006 zakoupila doménu k webovým stránkám  
www.turistickypruvodce.cz/pruvodce-havlickuvkraj/, o něž se stará a jejich aktualizaci 
provádí pan Ing. Petr Šimák.  

 
V prosinci roku 2011 byla navázána spolupráce s Mikroregionem Hlinecko, 

s Toulovcovými Maštalemi a se Železnohorským regionem. Výstupem spolupráce bude 
další rozvoj výše zmiňovaného turistického průvodce a společná brožura s mapami 
turistických cílů „Za krásami čtyř regionů“. 

 
Občasník MAS – třikrát do roka vydáváme společný zpravodaj MAS, ve kterém jsou 

zprávy z činnosti MAS. Je zveřejněn na našich webových stránkách. Zájemcům 
a starostům obcí je zasílán elektronickou poštou. V tištěné podobě je rozdáván 
zdarma, zvláště při prezentačních akcích 

 

9.3. Národní síť MAS České republiky 

MAS Havlíčkův kraj je členem Národní sítě MAS. Paní Jaroslava Hájková je náhradním 
členem za MAS Kraje Vysočina ve výboru NS MAS. V loňském roce se zúčastnila dvou 
jednání a jedné pracovní skupiny.  
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10. Finanční zpráva za rok 2011 
 
 
Přehled hospodaření za rok 2011 
Hospodaření s finančními prostředky: 

Zůstatek k 31. 12. 2011 na bankovním účtu    238.470,08,-  
Zůstatek k 31. 12. 2011 v pokladně         2.494,00,- 

 
 
Celkové příjmy a výdaje za rok 2011: 

Celkové příjmy v roce 2011 činily     962.500,26,- 
Celkové výdaje v roce 2011 činily     615.419,40,- 

Hospodářský výsledek (zisk)      347.080,86,- 
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Závěrka účetnictví - rok 2011 

 

Výkaz sestavila Naděžda Ledlová.
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11. Závěr  
V posledních měsících roku 2011 jsme zaměřili mimo jiné svoji činnost na rozšiřování 
metody LEADER do dalších míst části Havlíčkobrodska, Žďárska a obcí Subregionu 
Velké Dářko. Cenné informace manažerka MAS předávala i na mikroregionu Hlinecko.  
 
Doposud se nám nepodařilo získat partnerskou MAS, která by společně s námi 
uskutečnila projekt spolupráce. V závěru roku se se zájmem o spolupráci ozvala MAS 
Most Vysočiny a usilovně jednáme o společném projektu. 
 
V bodovém hodnocení ze strany MZe jsme skončili ve skupině C, což není zrovna 
pozitivní výsledek. Věříme, že společným úsilím dokážeme především sami sobě, 
že jsme lepší.  
 
Do dalšího období realizace místní rozvojové strategie přejeme všem žadatelům skvělé 
nápady, dostatek peněz a výborné výsledky v realizaci projektů. 
 
Děkujeme všem, kteří se zapojili do dobrovolné práce a věnovali svůj čas ostatním.  
 
Havlíčkovu kraji přejeme, aby byl „Regionem spokojeného života pro všechny.“  
 
 
 

 

 

            Jaroslava Hájková      Ing. Bohumír Nikl 

  ředitelka MAS      předseda SR MAS 

 


