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Zpravodaj

Místní akční skupina Sdružení Růže

Venkovské regiony sobě!

„M

ístní ekonomika je jako
vědro. Je-li děravé, odtéká
z něj zbytečně moc peněz
mimo náš region. Najděme a ucpěme tyto
díry, abychom posílili naši stabilitu a soběstačnost a byli méně závislí na vnějších
zdrojích! Proto přemýšlejme, jak lokální
ekonomiku společně podpořit. Pokud
máte nápad, podělte se o něj s námi.“
Toto je motto nové kampaně Národní sítě místních akčních skupin pro
dnešní dobu. Krizová situace, která
postihla na jaře celou naši republiku,
nám totiž dala lekci, že je rozumné

spoléhat v některých ohledech zejména sami na sebe. Při ohrožení reagují různé komunity a regiony po svém
a někdy dokážou být velice kreativní.
Například v 30. letech minulého století
v tyrolském městečku Wörgl s velkým
úspěchem zavedli vlastní místní měnu
na podporu rozvoje obce. Ze stejného
regionu pochází snaha o podporu místních podnikatelů, kteří museli v době
koronaviru přerušit výrobu, umožněním prodeje voucheru, kterým je možno předplatit odběr služby či zboží. Byť
omezený příjem tak pomohl překlenout
podnikatelům nepříznivé období.
Také v Národní síti místních akčních skupin jsme začali přemýšlet,
jakým způsobem udržet nebo podpořit
venkovské podnikatele v období krize. I když největší překážky v podnikání už pominuly, je i nadále na místě
předběžná opatrnost a přemýšlení, jak
do budoucna ohrožení předejít, nebo
ho minimalizovat. Jedním z prvních
kroků bylo vytvoření webové aplikace
www.regionysobe.cz, která prezentuje
místní podnikatele jednotlivých regionů a nabízí také možnost koupě služby
nebo zboží předem formou voucheru
přímo u daného podnikatele a tím ho
v aktuální nouzi podpořit.
Naše MAS se k této kampani připojila. Spoluvytváříme tedy nyní webové
stránky, kam zatím vkládáme podnikatele – nositele certifikátu „Opravdu
od nás – Novohradsko Doudlebsko“.
S jejich pomocí si nejen obyvatelé, ale
i návštěvníci regionu mohou najít službu, výrobek nebo produkt přímo z našeho regionu.

Máme v regionu hodně šikovných
lidí a jejich nabídka je poměrně široká. Peníze, které zde utratíme, posilují
koupěschopnost místních lidí. Výdaje
za potraviny, energie, kulturu i ubytování, služby a všelicos jiného můžeme
alespoň zčásti realizovat „uvnitř regionu“. Tím omezíme odtok peněz z regionu (ucpeme tak dírky v pomyslném
vědru) a budeme méně závislí na přítoku peněz z vnějšku, který nedokážeme
příliš ovlivnit.
Čím více informací do systému
zadáme, tím více nám může sloužit.
Oceníme tedy aktivní zájem podnikatelů, jejichž údaje vložíme na webové
stránky a budeme tím jejich služby/
produkty propagovat. Navštivte sami
www.regionysobe.cz/sdruzeniruze
a máte-li zájem o propagaci, ozvěte se
nám. (manazer@mas.sdruzeniruze.cz,
724 643 050)
Zuzana Guthová,
manažerka MAS Sdružení Růže

Zpravodaj MAS Sdružení Růže 2020

www.mas.sdruzeniruze.cz

Podpora MAS pro žadatele z regionu
Operační program Zaměstnanost (OPZ)
Aktuální výzvy
MAS Sdružení Růže
Koncem září 2019 vyhlásila tři závěrečné
výzvy z programu OPZ, ze kterých jsme

obdrželi 3 projekty (poslední v tabulce).
Díky přesunu finančních prostředků
mezi jednotlivými výzvami se nám podařilo podpořit všechny tři projekty v plné
výši. V současné době čekají žadatelé na

podpis právního aktu. V roce 2020 nebude MAS v programu OPZ už vyhlašovat
žádné nové výzvy.
Přehled všech podpořených projektů
z programu OPZ uvádí tabulka:
Celkové výdaje
projektu (Kč)

č.p.

žadatel

název projektu

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007289

Keramická dílna Kána, z.s.

Příměstské tábory
v mikroregionu
Sdružení Růže

818 425,00

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007288

ICOS Český Krumlov, o.p.s.

Rozšíření služeb Bezplatné
právní poradny v regionu

477 150,00

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008136

Město Nové Hrady

Komunitní centrum
Nové Hrady

1 058 843,75

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009762

Domeček

Sociální podnikání Domeček

2 789 375,00

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010161

Attavena, o.p.s.

Zpátky ve hře c MAS Růže

2 078 875,00

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014091

Domeček

3P pro rodinu - Podpora,
Pomoc, Prevence

1 099 140,00

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015868

Veselá atletika z.s.

Příměstské tábory II.

1 015 250,00

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015927

Město Nové Hrady

Komunitní centrum
Nové Hrady II.

1 997 362,50

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015937

Město Trhové Sviny

Sociální začleňování
v Trhových Svinech

1 996 012,50

Celkově MAS v regionu podpořila z programu OPZ 9 projektů v celkovém objemu 13 330 434 Kč.

Integrovaný regionální operační program (IROP)
Koncem května byly vyhlášeny dvě výzvy
z programu IROP a to výzva č. 15 Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání
a výzva č. 16 Podpora infrastruktury pro
zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní vzdělávání.
Výzva č. 15 – Infrastruktura základních
škol podporuje tyto aktivity:
* stavby a stavební práce spojené
s výstavbou infrastruktury základních
škol včetně vybudování přípojky pro
přivedení inženýrských sítí
* rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky
č. 398/2009 Sb.)
* nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
* pořízení vybavení budov a učeben
* pořízení kompenzačních pomůcek
* zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu
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Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona
č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění
pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na:
* klíčové
kompetence
(komunikace
v cizích jazycích, práce s digitálními
technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory);
* budování bezbariérovosti škol;
Projektové záměry musí být v souladu
s Místním akčním plánem vzdělávání.
Výzva č. 16 – Infrastruktura pro zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní
vzdělávání podporuje tyto aktivity:
* přístavby, nástavby a stavební práce
spojené s vybudováním infrastruktury
pro zájmové, neformální a celoživotní
vzdělávání
* rekonstrukce a stavební úpravy stávající

infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009
Sb.)
* nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
* pořízení vybavení budov a učeben
* pořízení kompenzačních pomůcek
Podpora může být poskytnuta pouze ve
vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními
technologiemi, přírodní vědy, technické
a řemeslné obory).
Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akčním plánem
vzdělávání.
Pro 15. výzvu je alokace ve výši
4 580 469 Kč a příjem projektů bude
ukončen 25.7.2020 a pro 16. výzvu je alokace ve výši 8 151 108 Kč a příjem projektů bude ukončen 31.7. 2020.
Školení pro žadatele k těmto výzvám
se uskuteční dne 8.6.2020 od 15 hodin
a 16 hodin.

www.mas.sdruzeniruze.cz

Příprava vyhlášení dalších
výzev IROP v průběhu roku
2020
Během roku bude dále vyhlášena výzva
č. 17 zaměřená na řešení negativních
vlivů dopravy o celkové alokaci ve výši
3 898 651,11 Kč a výzva č. 18 na podporu rozvoje a činnosti komunitních center
o celkové alokaci 2 949 555,- Kč.
V rámci výzvy na řešení negativních vlivů
dopravy jsou uznatelnými aktivitami:
* Výstavba a rekonstrukce chodníků
v obcích za účelem zvýšení bezpečnosti chodců před silniční dopravou,
včetně přizpůsobování chodníků osobám s omezenou pohyblivostí nebo
orientací
* Technická opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy (zrcadla, přechody,
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semafory, zpomalovací pruhy, zvuková
signalizace pro nevidomé, apod.)
* Rekonstrukce autobusových zastávek a opatření k bezpečnému nástupu
a výstupu z autobusů, včetně bezbariérového přístupu k zastávkám
Mezi podporovanými projekty budou
především ty, které se budou zaměřovat
na snižování rizika vyplývajícího z vysoké
intenzity dopravy a které prokážou vysokou míru rizika dopravních nehod a kolizí s chodci.
V rámci výzvy na podporu rozvoje
a činnosti komunitních center jsou uznatelnými aktivitami:
* stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra
včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
* rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování

aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu
poskytovány,
* nákup pozemků, budov a staveb,
* pořízení automobilu pro poskytování
terénních a ambulantních sociálních
služeb,
* vybavení pro zajištění provozu zařízení
Veškeré informace budou zveřejněny
na webu MAS v Harmonogramu výzev
pro rok 2020.
S případnými dotazy se obracejte na paní
Martinu Bednářovou, která administruje
tento program (774 420 951,
e-mail: bednarova@mas-trebonsko.cz)
Aktuální vyhlášené výzvy naleznete na
http://mas.sdruzeniruze.cz/irop/ds-3960/
p1=7515

Program rozvoje venkova (PRV)
Aktuální výzva
Počátkem roku 2020 jsme vyhlásili 5. výzvu v programu PRV, do které jsme zařadili čtyři Fiche.
Číslo fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení
EP a Rady (EU) č. 1305/2013

F1

Investice do zemědělských podniků

Článek 17, odstavec 1., písmeno a)

8 077 000,-

F2

Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů

Článek 17, odstavec 1., písmeno b)

1 699 000,-

F4

Investice do nezemědělských činností

Článek 19, odstavec 1., písmeno b)

6 193 000,-

F7

Neproduktivní investice v lesích

Článek 25

1 988 000,-

Plánovaná alokace
(Kč) pro 5. výzvu PRV
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Přípravujeme se na období 2021 – 2027
Současné období podpory projektů z Evropských fondů 2014 – 2020 pomalu končí, a i když na ukončení
realizace projektů podpořených v letošním (i v příštím roce) máme další 2-3 roky, už je třeba myslet na
to, na čem budeme pracovat v následujících letech.

M

odel podpory venkovských
regionů prostřednictvím místních akčních skupin se v Česku
osvědčil a nejspíš se stane i inspirací pro
další evropské země. Inspirující bude asi
zejména to, jakým způsobem MASky,
kterých je u nás na 180, spolu na národní
úrovni komunikují, spolupracují a jak si
dovedou vyjednat podmínky pro efektivní rozdělování peněz žadatelům z území
u jednotlivých ministerstev odpovědných
za ten který program.
I když se už mluvilo dokonce i o zrušení místních akčních skupin, dnes je jasné, že se tento model osvědčil a proto se
záběr MAS bude pro příští období dokonce rozšiřovat.
V gesci MAS bude např. podpora projektů z Operačního programu Životního prostředí, a to ať se již jedná o projekty komunitní energetiky, zadržování vody
v krajině, výsadby zeleně v intravilánu,
nakládání s odpady nebo o environmetální vzdělávání.
Dalším programem je Integrovaný
regionální operační program, z něhož
bude moci MAS podpořit financování
bezpečnosti v dopravě, cyklostezky, veřejná prostranství, integrované záchranné
systémy, investice do základních i mateřských škol, sociálních služeb, kulturních
památek, knihoven a veřejnou infrastrukturu cestovního ruchu.
Z programu Společné zemědělské
politiky (dnešní Program rozvoje venkova) budeme moci podporovat kromě současných oblastí (investice do zemědělství,
zpracování produktů, lesní infrastruktury a malých podnikatelů) také venkovský
cestovní ruch, hasičské zbrojnice, obchody, památky místního významu, kulturní
a spolková zařízení, zázemí pro zájmové
a celoživotní vzdělávání.
Tentokráte budou MAS podporovat
více také malé a střední podnikání, a to
z Operačního programu Konkurenceschopnost. Bude se jednat o podporu
modernizace malého a středního podniku, digitalizace a automatizace, energeticky úsporných opatření a nákupu vozidla na alternativní pohon.
Otázkou zůstává Operační program
Zaměstnanost, který zatím nabízí finanční prostředky asi jen polovině místních
akčních skupin. Pokud bychom podporu
získali, mohli bychom pomoci s financováním terénních aktivit a mobilních
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programů směřujících k podpoře specifických cílových skupin. Zde bude možnost podporovat prorodinné aktivity,
komunitní centra, sdílenou a neformální
péči, vzájemnou výpomoc apod.
Z prostředků Operačního programu
Jan Ámos Komenský (OP JAK) budou
financovány koordinační i vzdělávací aktivity MAS ve vztahu ke vzdělávání
a také tzv. animace školství, tedy pomoc
mateřským i základním školám s přípravou tzv. šablon (projektů).
Rozsah aktivit pro MAS v jednotlivých
programech je stále v jednání, nejedná se tedy o finální spektrum možností.
Jedná se i o formě podpory a jejím rozsahu. Tedy stručně řečeno CO konkrétně

budou moci MASky podporovat, KOLIK
peněz bude moci MAS přerozdělovat,
a jestli je bude opravdu přerozdělovat,
nebo pouze motivovat potenciální žadatele (tzv. animace území) – tedy JAK podpora ze strany MAS proběhne.
Nicméně i když zatím není vše ještě jasné, musíme se už začít připravovat. Portfolio možností je poměrně široké a určitě
nebude dostatek prostředků na celé jeho
pokrytí. Je tedy na nás, jakou strategii si
zvolíme. Zda budeme chtít podpořit vše,
ale v minimální výši (tedy třeba jen jediný
menší projekt pro jednotlivou aktivitu za
celé období), nebo zda zúžíme počet aktivit, soustředíme se na ty nejpotřebnější
a tam podpoříme více projektů.

Výstup komunitního plánování rozvoje regionu 2014
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Fiche č.

Miroslav Leština

Karel Socher

Karel Květoň

Roman Brauer
Jiří Toncar

Kateřina Šnobrová

Zdeněk Kučera

2020-009-005-001-021

2020-009-005-001-007

2020-009-005-001-078

2020-009-005-001-059

2020-009-005-001-082

2020-009-005-001-030

2020-009-005-001-094

Marcela Raabová

2020-009-005-001-057

Naděje Pínová

Jiří Podolák

2020-009-005-001-062

2020-009-005-001-069

Martin Farka

2020-009-005-001-054

Robert Sedlák

Miroslav Dvořák

2020-009-005-001-032

2020-009-005-001-039

Jaroslav Viktora

2020-009-005-001-033

Miroslav Kučera

Radek Svoboda

2020-009-005-001-020

2020-009-005-001-008

Farma Amerikán s.r.o.

2020-009-005-001-086

Jana Dvořáková

Filip Dvořák

2020-009-005-001-031

2020-009-005-001-036

Martin Petráš

2020-009-005-001-006

Martin Dvořák

Michaela Lepšová

2020-009-005-001-026

2020-009-005-001-034

Jan Kocábek

2020-009-005-001-023

Lukáš Lepša

Jiří Witzany

2020-009-005-001-073

2020-009-005-001-024

Žadatel

Číslo projektu

Modernizace zemědělského podniku

Investice do zemědělství

Modernizace zemědělského podniku

Investice do zemědělského podniku_RB

Nakup traktoru

Stroje pro péči o TTP

Strojové vybavení

Investice do zemědělského podniku_NP

Robert Sedlák - Pořízení traktoru

Modernizace farmy

Zemědělský traktor

Traktorový návěs

Modernizace provozu

Zemědělské stroje

Nákup diskeru

Pořízení návěsu za traktor

Přepravník na balíky Dvořák

Pořízení nového obraceče píce

Modernizace farmy

Farma Amerikán - pořízení strojů přes MAS

Strojové vybavení DVOŘÁK

Přepravník na balíky

Přepravník na balíky

Rozmetadlo hnoje

Zefektivnění sklizně trvalých travních porostů

Název projektu

Seznam vybraných projektů ve výzvě č. 5 PRV

Sedlce

Dolní Dvořiště

Benešov nad Černou

Pohorská Ves

Zaliny

Svébohy

Lhota

Dluhoště

Velké Skaliny

Rychnov u Nových Hradů

Dobrkovská Lhotka

Dobrkovská Lhotka

Pěčín

Střeziměřice

Mladošovice

Březí

Těšínov

Nesměň

Petrovice u Borovan

Buková

Olešnice u Trhových Svinů

Olešnice u Trhových Svinů

Pěčín

Těšínov

Těšínov

Místo realizace projektu

120 000,00

239 400,00

350 000,00

675 500,00

597 000,00

299 998,00

298 200,00

294 000,00

186 000,00

120 000,00

699 996,00

299 996,00

299 996,00

299 340,00

298 800,00

288 000,00

282 000,00

120 000,00

120 000,00

600 000,00

349 995,00

308 700,00

349 999,00

349 995,00

120 000,00

Požadovaná
dotace

25.

24.

23.

22.

21.

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

pořadí
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Petříkov, Těšínov

Ve zdravém těle, zdravý duch
Rozšíření nabídky drobné
provozovny - minipekárny

Nákup vybavení za účelem rozvoje podnikání
Užitkový automobil
ODPOČINKOVÁ STANOVIŠTĚ
V OBCI PETŘÍKOV

Ing. Jiří Opekar

Pavel Skamene

BKV Kamenná
spol. s r.o.

Vlastimil Starý

Milan Kopřiva

Ing. Vendula
Lechnerová

Luděk Pelech

Filip Šulista

Miroslav Šinkora

Petr Kroupa

SOHORS spol. s r.o.

Milan Taschner

Ing. Robert Blíženec

František Antoni

Jana Steinbauerová

AL - SYSTEM
EXPO s.r.o.

2020-009-005-004-004

2020-009-005-004-052

2020-009-005-004-080

2020-009-005-004-027

2020-009-005-004-018

2020-009-005-004-042

2020-009-005-004-017

2020-009-005-004-010

2020-009-005-004-063

2020-009-005-004-014

2020-009-005-004-070

2020-009-005-004-071

2020-009-005-004-088

2020-009-005-004-053

2020-009-005-004-049

2020-009-005-004-022

Obec Petříkov

Nákup automobilu N1 pro rozvoj
podnikání společnosti BKV Kamenná

David Krátký

2020-009-005-004-038

2020-009-005-007-050

Ledenice

Pořízení stroje

Kamil Veselý

2020-009-005-004-040

Petříkov
Paseky

MILAN TASCHNER - ROZŠÍŘENÍ
PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI
Nákup pásové pily pro zpracování
kulatiny vlastní produkce

Trhové Sviny

Horní Stropnice

Štiptoň

Nákup vozu kategorie N1 pro podporu
podnikání společnosti SOHORS

DOVYBAVENÍ TRUHLÁŘSTVÍ ANTONI

Horní Stropnice

Rámová pila

Těšínov

Todně

Modernizace strojního vybavení
truhlářské dílny
MIROSLAV ŠINKORA - NÁKUP VYBAVENÍ

Něchov

Olešnice

Olešnice u Trhových Svinů

Malonty

Kamenná

Čížkrajice

Todně

Mohuřice

Rychnov u Nových Hradů

Hranice u Nových Hradů

Investice do nezemědělské činnosti LP

Rozšíření služeb autodílny

Diverzifikace činností

TRUHLÁŘSTVÍ Mohuřice

Autodílna Veselý

Emilka s.r.o.

Emilka s.r.o.

2020-009-005-004-041

Ledenice

Užitkový automobil

Homer Concept &
Interiors s.r.o.

2020-009-005-004-005

Paseky

Pořízení technologického kontejneru
pro hygienický provoz - bour

Ing. Robert Blíženec

Těšínov

Pořízení užitkového vozu PICK UP s
odnímatelným chladícím boxem

2020-009-005-002-075

Březí

Technické vybavení zpracovny masa

Rychnov u Nových Hradů

Jiří Witzany

Martin Farka

2020-009-005-002-051

Modernizace mlékárny

2020-009-005-002-090

Miroslav Kučera

2020-009-005-002-009

1 580 285,00

224 324,00

220 050,00

224 550,00

175 500,00

449 550,00

224 550,00

224 997,00

224 550,00

224 100,00

90 000,00

294 030,00

224 959,00

149 423,00

224 550,00

449 997,00

224 997,00

202 500,00

135 000,00

225 000,00

224 999,00

203 850,00

315 000,00

249 500,00

55 000,00
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Projekty spolupráce MAS
Příspěvek MAS k dobrému klima v regionu
Naše MAS je členem Krajské sítě jihočeských MAS, která je jedním z 9 partnerů projektu KLIMAGRÜN.
Plný název projektu je „Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury“ a zahrnuje v sobě
celou řadu různorodých aktivit. Mimo jiné také realizuje nové výsadby dřevin v Jihočeském kraji a také
pořádá osvětové semináře.

P

o řadě komplikací a řešení nepředpokládaných situací se
konečně podařilo začátkem roku vysadit v našem regionu
dvě rozsáhlejší aleje. Jednou z nich je Luční cesta „Lipnice
u Jílovic“, kde bylo vysazeno 100 ovocných stromů a to ve složení: hrušně, třešně, jabloně a slivoně. Nové stromořadí lemuje asi
kilometr dlouhou luční cestu mezi Kramolínem a Lipnicí, který
byla bez doprovodné zeleně (s výjimkou skupiny lip u křížku). Jednostranně osázená cesta tak jasně vymezí vlastní cestu i sousedící
obdělávané pozemky. Obec Jílovice počítá se zapojením místního
mysliveckého sdružení ve fázi údržby formou patronace nad alejí
(=ochrana, obsíkání, výchovný řez).
Druhá významnější výsadba proběhla podél Polní cesty na Třebotovice (ze Srubce). Zde si obyvatelé Srubce naplánovali oboustrannou
výsadbu vyšších neovocných dřevin (duby, kaštany, lípy) a nižších
ovocných (hrušně, třešně, jabloně, slivoně). Asi 300 metrů dlouhý
nově osázený úsek je součástí cesty využívané hojně k vycházkám.
Zuzana Guthová
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MAP
Projekt MAP II. pro ORP Trhové Sviny
Co je nového v projektu MAP II.
pro ORP Trhové Sviny za měsíce
leden – duben? Hodně a přitom
ne tolik, kolik bychom si přáli.
V lednu se sešly všechny pracovní
skupiny včetně řídícího výboru.
Setkání proběhlo v restauraci
Junior v Trhových Svinech.
26. února 2020 proběhl seminář „Komunikace s rodiči“ s Mgr. Miloslavem
Hubatkou. Seminář navštívilo přes 80
učitelů z ORP Trhové Sviny a měl veliký
úspěch. S panem Hubatkou jsme se proto již domluvili na dalším termínu s tím,
že téma ještě doladíme. Jelikož je velice
zaneprázdněný, další termín jeho přednášky je naplánován na březen roku 2021.
V únoru se uskutečnily workshopy na
téma etopedie (výchova dětí s různými
poruchami emocí a chování) - pro rodiče
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dětí v MŠ. Workshopy se konaly v Trhových Svinech a v Nových Hradech. Lektorka Mgr. Nicole Hovorková měla opět velice poutavé povídání, které rodiče zaujalo
a nadchlo.
V průběhu měsíců ledna a února se
opět sešly pracovní skupiny projektu
MAP II pro ORP Trhové Sviny.
V březnu byla řídícím výborem schválena aktualizovaná verze 8.0 přílohy č. 1
Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny – jedná se o soupis investičních
a dalších akcí, které mají být realizovány
ve školách a dalších zařízeních věnujících
se vzdělávání.
Na začátku února se sešli v Mladošovicích ředitelé a vedoucí učitelky MŠ a na
konci února se sešli ředitelé základních
škol v Petříkově.
Některé další akce jsme museli bohužel zrušit, protože mezi nás přišla epidemie koronaviru. Měli jsme naplánovaný

„Výjezd za příklady dobré praxe“, který
jsme přesunuli na 1.- 2. října. V květnu se
měla uskutečnit exkurze žáků 9. tříd do
Terezína,která byla taky zrušena. Dále
jsme byli nuceni zrušit akci „Stavebnice
do škol“ – setkání všech dětí, které si rádi
se stavebnicemi hrají.
Ale máme naplánované ještě další
akce, které jsme prozatím nezrušili a čas
ukáže, zda se uskuteční v naplánovaných
termínech, nebo se přesunou na podzim,
a nebo až na konec dalšího školního roku.
Z
každého
semináře,
setkání
i workshopu jsou pořizovány zápisy, které jsou uveřejňovány na www.mapvzdelavani.cz v části ORP Trhové Sviny.
Lucie Kolářová

www.mas.sdruzeniruze.cz
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Z regionu
Místní produkty „Opravdu od nás“
Od roku 2019 Destinační společnost Novohradsko Doudlebsko vyhledává výrobce, jejichž výrobky jsou
pro náš region specifické, dobře ho mohou reprezentovat, mohou se stát suvenýrem turistům nebo milou
pozorností našim blízkým. Pokud tyto výrobky nebo produkty splní stanovená kriteria, získají certifikát
„Opravdu od nás“ Novohradsko Doudlebsko.

S

polupráce mezi nositeli certifikátu
a destinací tkví ve vzájemné propagaci a podpoře. Destinace bude
zprostředkovávat výrobcům možnost prodeje a propagace na veletrzích cestovního
ruchu, na různých turisticky významných akcích v regionu, v informačních
centrech. Výrobci na oplátku tím, že se
hlásí k regionu (označením svého zboží,
popřípadě odkazem na svých webových
stránkách), zviditelňují náš region jako
region nejen přírodních krás, ale i šikovných lidí.
Rádi bychom Vám proto postupně
představili první nositele regionální
značky „Opravdu od nás“ Novohradsko
Doudlebsko.

DOMEČEK, středisko
DM CČSH z Trhových Svinů
– keramika

FARMA SEDMIČKA,
sýry BIO

Čerstvé i sušené byliny a bylinné směsi (čaje)
produkuje Karol Lesný od r. 2016. Jedná se
o ojedinělou produkci v regionu v BIO kvalitě
pocházející z podhůří Novohradských hor.
výrobna: Malonty - Desky 45, PSČ 38241
telefon: 777 938 505
e-mail: klesny@gmail.com
https://www.facebook.com/jedlebylinky

Farma manželů Kučerových získala hned
dva certifikáty, a to pro čerstvý kozí sýr přírodní a s příchutěmi a pro čerstvý kravský
sýr porcovaný, nakládaný v rostlinném oleji
s příchutěmi. Od letošního roku jsou navíc
všechny produkty v kvalitě BIO.

Linda Nováková
– stříbrný šperk

výrobna a prodejna: Rychnov u Nových
Hradů 46, 373 36 Horní Stropnice
telefon: 774 205 321, 608 804 223
e-mail: denben@seznam.cz
http://www.farmasedmicka.cz/
https://www.facebook.
com/farmasedmicka/
další prodejní místa:
U Dobráka, Česká 17, České Budějovice.

Lesný – forest s.r.o.
– byliny a bylinné směsi BIO

Domeček získal certifikát pro užitkovou
a dekorační keramiku pocházející z chráněné dílny, která je ručně modelovaná a glazovaná železem.
výrobna a prodejna: Branka
588, 374 01 Trhové Sviny
telefon: 607 814 868
e-mail: domecek@domecek.org
https://www.facebook.com/
keramicka.dilna.domecek
další prodejní místa:
http://www.domecek.org/
prodejni-mista/

Vyrábí originální, ručně tvořené šperky ze
stříbra (Ag 925) polodrahokamů a drahých
kamenů. K výrobě využívá často i místní
přírodniny.
výrobna: Komenského 233,
373 33 Nové Hrady
telefon: 735 700 535
e-mail: lindanovakova24@gmail.com
https://www.facebook.com/
linda.novakova.3954
další prodejní místa:
www.fler.cz/novalinda
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Nazaret, středisko DM CČSH
Borovany – keramika, textil

Také chráněná dílna Nazaret zažádala o certifikaci svých produktů a to jak keramických,
tak textilních. Dílna se zabývá užitkovou
a dekorační keramikou, litou a ručně malovanou keramikou, nabízí ale také reliéfní
keramiku a spirálkové a kuličkové výrobky.
Dalším jejím produktem jsou textilní výrobky
- tkané koberce z vyřazených látek, šité zástěry, chňapky, tašky nebo pytlíky ze zbytků.

www.mas.sdruzeniruze.cz

o ojedinělou a originální výrobu. Jeho repliky
zbraní (štíty, meče, halapartny, praporce či
korouhve) odpovídají velmi přesně historickým originálům a nejednou si již zahrály
v nějakém historickém filmu.
výrobna a prodejna:
Trocnovská 102, 373 12 Borovany
telefon: 777 888 903
e-mail: info@papirovehelmy.cz
www.papirovehelmy.cz/,
www.drevenemece.cz,
https://www.facebook.com/
detska.zbrojnice/
další prodejní místa: příležitostné trhy,
e-shop prostřednictvím vlastního webu

výrobků vycházejí z etnografie a historie
a také z požadavků individuálních zákazníků či organizací.
výrobna: Míru 749, 38241 Kaplice
telefon: 606 167 749
e-mail: dany.kay@seznam.cz
https://www.facebook.com/kdeleather/
https://www.instagram.com/kdeleather/
https://dany-kay.webnode.cz/
další prodejní místa:
trhy, práce na zakázku

KAP Café
– kavárenské sušenky

Lukášová Romana
– džemolády a medosirupy

výrobna a prodejna: Žižkovo
náměstí 1, 373 12 Borovany
telefon: 602 175 004, 380 123 602
e-mail: nazartedilna@centrum.cz
www.nazaret.cz
https://www.facebook.com/
nazaret.borovany
další prodejní místa: https://www.fler.
cz/dilna-nazaret, příležitostné trhy…

Jiří Havlis
– Papírový platnéř

„Opravdu od nás“ jsou medosirupy z místních bylin. Skvělé jsou sirupy i džemolády
z malin, ostružin a dalšího ovoce z našeho
kraje, kde je paní Romana sbírá od brzkého
jara
výrobna: Hluboká u Borovan
56, 37312 Borovany
telefon: 602 145 886
e-mail: romajda@email.cz
další prodejní místa:
příležitostné trhy v regionu

Václav Franče
– výrobky z kůže

Papírový platnéř, pan Jiří Havlis, pracuje
výhradně s nekovovými materiály. Vyrábí
helmy z tvrzené lepenky, meče a halapartny z překližky, štíty ze sololitu. Jedná se
strana 10

Kůže není sice místní surovina, ale výrobce zpracovává odřezky různých druhů kůží,
které nositel certifikátu recykluje a tím
málo zatěžuje životní prostředí. Motivy jeho

Rodinná kavárna sídlí v ojedinělém starobylém domě, jehož kořeny prý sahají až do
období gotiky. Zde si u výborné kávy můžete dopřát i vlastnoručně vyrobené zákusky,
debatovat, číst si, přemýšlet, tvořit, hrát si
a užívat si tohoto pozapomenutého koutu
Kaplice. Prostor kavárny je současně i galerií. V neposlední řadě Vás nesmíme zapomenout pozvat na náš dvůr, kde v záři slunce,
i pod hvězdami ztratíte pojem o čase. V roce
2019 kavárna získala certifikát "Opravdu od
nás" pro velmi oblíbené kavárenské sušenky,
které jsou jedinečným doplňkem ke kávě.
výrobna a prodejna:
Masná 200, 282 41 Kaplice
telefon: 723 985 677
e-mail: svobodova@kapcafe.cz
www.kapcafe.cz
https://www.facebook.com/KapCafe

www.mas.sdruzeniruze.cz

Měchurová Stanislava
– dekorativní perník
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Destinační společnost přidělí regionální značku dalším výrobcům a producentům
Destinační společnost připravuje další kolo certifikace výrobků
místních podnikatelů. První certifikace je zdarma a opravňuje
výrobce k využívání značky po dva roky. Prodloužení certifikace
bude zpoplatněno kvůli pokrytí nákladů na propagaci regionální
značky a certifikovaných produktů.

A jaká jsou kriteria pro certifikaci místních výrobků?
Regionální značku „Opravdu od nás“ Novohradsko Doudlebsko mohou získat
řemeslné produkty, potraviny, přírodní produkty, které jsou vyráběny/získávány
na území destinace Novohradsko – Doudlebsko. Tyto produkty jsou posuzovány
z hlediska
* Místa původu/výroby produktu/výrobku (nachází se převážně v regionu)
* Vlivu získání/výroby produktu/výrobku na životní prostředí
* Tradice a značky
* Podílu ruční/řemeslné práce na získávání/výrobě
* Podílu duševní práce (originalita a jedinečnost)
Ve výčtu certifikovaných výrobků nemůže
chybět dekorativní perník tradiční receptury z regionálních surovin, tvary dle ročního
období či tématu akce.
výrobna: Jílovice 28, 373 33 Jílovice
telefon: 722 903 467
e-mail: mechurovas@seznam.cz
Další prodejní místa: trhy,
Novohradská kovárna

Jak si může výrobce nebo producent o značku zažádat?
Žadatel vyplní Žádost o přidělení regionální značky „Opravdu od nás“ Novohradsko – Doudlebsko, připojí fotografii výrobku a zašle elektronicky na info@novohradsko-doudlebsko.cz. Posléze bude vyzván k případnému dodání výrobku k datu
jednání certifikační komise.
Další informace podá. M. Jarolímek (776 296 285), popř. Z. Guthová (724 643 050)
Veškeré informace k regionální značce „Opravdu od nás“ a potřebné formuláře naleznou zájemci na http://www.novohradsko-doudlebsko.cz
Zuzana Guthová
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Proměna díky MAS - Základní škola Petříkov
V říjnu minulého roku vyhlásila Národní síť místních akčních skupin soutěž o vizualizaci projektu
MAS v rámci kolekce IROP na putovní výstavě "Má vlast cestami proměn - příběhy domova" (více info
na www.cestamipromen.cz). V praxi to znamená, že vítězná MAS má možnost propagovat sebe a svůj
projekt na putovní výstavě (výstavních panelech), která projede celou Českou republiku.

P

ožádali jsme ředitele Petříkovské základní školy, zda by se
s námi do této soutěže zapojil. Jeho úkolem bylo napsat
popis, jak zrealizovaný projekt IROP (CZ.06.4.59/0.0/0
.0/16_075/0007325 - Jazyková učebna v ZŠ Petříkov) ovlivnil
život v místní komunitě a jaký byl dopad na místní obyvatele,
veřejnou správu, podnikatele a další. V listopadu přišla k nám
do kanceláře velice pěkná zpráva, a to že příběh ZŠ Petříkov se
stal VÍTĚZEM.

A tady je jejich příběh…
Základní škola Petříkov je dvojtřídní škola nacházející se v obci
Petříkov, která má necelých 300 obyvatel. Základní školu navštěvuje 5 dětí spádových, dalších 27 dětí do školy dojíždí z okolních
obcí.
Ještě před šesti lety navštěvovalo školu pouze 8 žáků, pro které byly prostory dostačující. Jak narůstal počet žáků, docházelo
jen k menším úpravám a škola nám byla menší a menší. Proto
jsme začali shánět možnosti přístavby v patře, aby se prostory
rozšířily, a konečně v roce 2018 jsme získali dotaci téměř jeden
a půl milionu korun, která nám umožnila pustit se do přístavby
jazykové učebny a k ní dalšího zázemí. Prostory malé školy se
touto přístavbou v patře téměř zdvojnásobily.
Průběh přestaveb byl ale chvílemi velmi náročný. Poměrně
dost nás tlačily termíny a do toho nás zastihl problém, že celostátně chyběl stavební materiál. Přestavba byla naplánována na
velké prázdniny, ale kvůli chybějícímu materiálu se s přestavbou
začalo až na konci července. Na přestavbách se podíleli i bývalí
žáci. Bylo jasné, že v září nepůjde ve škole vyučovat. Obec nám
nabídla náhradní prostory v obecním sále.
Byl to velmi zvláštní pocit, vejít v přípravném týdnu do školy,
otevřít dveře, stát na chodbě nebo na záchodech a vidět u toho
nebe, protože stropy byly stržené. První den jsme se ale stejně
chtěli s dětmi i rodiči sejít ve škole, aby všichni nahlédli, co se
všechno děje a chápali, že výuka bude muset probíhat jinde.
Od druhého školního dne jsme se učili na sále. V sále bylo pět
velkých stolů s židličkami. U každého stolu byl jeden ročník
a výuka probíhala v rámci možností. Jako výhodu jsme viděli
to, že se děti v jedné skupině brzy skamarádily. Nicméně v jedné velké místnosti bylo hlučno a zpět do školy jsme se těšili.
Náhradní prostory jsme potřebovali i na výdej obědů, kde nám
místní myslivci a rybáři půjčili své spolkové prostory, které byly
k výdeji jídel vhodně vybaveny.
Další komplikace přicházely v průběhu přestaveb. Budova školy je 70 let stará a v průběhu se zjistily další nedostatky
budovy, které se musely řešit a navyšovaly výdaje, které musela
pokrýt obec Petříkov. Zároveň se nám povedlo získat i sponzorské dary na tyto další výdaje. I tak ale musela obec sáhnout hluboko do kapsy.
Celkové náklady na přestavbu se nakonec přiblížily ke třem
milionům. Díky ní ale mají žáci v současnou chvíli komfort
nejen v oblasti pedagogické, ale i prostorové. Navyšování počtu
žáků ale není v současnou chvíli v prioritách obce. Počet žáků
chceme do budoucna držet okolo 35 žáků, poptávka po škole je
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ale značně vyšší. Místní občané a bývalí žáci školy si mohli školu
prohlédnout při oslavě 70 let školy a měli radost, že jejich škola prosperuje, má moderní prostředí a vybavení, dostatek žáků
a příjemnou rodinnou atmosféru.
Mgr. Václav Tröstl
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MAS Sdružení Růže podpořila
talentované děti již podruhé
Také letos se sešlo koncem ledna kolem dvou set lidí v Kulturním domě v Trhových Svinech na
slavnostním večeru spojeném s oceňováním talentovaných dětí „Talent v MASce“. Za školní rok
2018/2019 MAS ocenila 38 jednotlivců a 6 kolektivů za jejich mimořádné výsledky v různých oblastech
činnosti. To je skoro dvakrát tolik, kolik v minulém roce. Máme proto radost, že se náš program dostává
více do povědomí veřejnosti a že mladých talentů tu máme opravdu hodně.

„Ch

ceme trochu podpořit
hrdost místních lidí, kteří si někdy myslí, že ti
šikovní už dávno odešli. My ale víme, že
tu máme spoustu šikovných dětí a hlavně
obětavých rodičů, trenérů a dalších, kteří jsou ochotní se dětem věnovat a jejich
talent v nich rozvíjet“ řekla manažerka
MAS Zuzana Guthová, „Máme tu světové i evropské šampiony, mistry republiky
i výherce dalších významných soutěží“.
Po krátké zdravici starostky Města
Trhové Sviny Mgr. Věry Korčakové, předsedy MAS PhDr. Stanislava Malíka i předsedy Krajského sdružení místních akčních skupin Bc. Tomáše Nováka předvedli
v krátkých vystoupeních vynikající mladí
hudebníci.
Začátky
ledenického
softbalového týmu Žraloků excelujících snad ve
všech národních soutěžích představila

RNDr. Hanka Korčáková, současná ředitelka DDM České Budějovice. S mistrovskými úrovněmi, které lze dosáhnout
v karate, přítomné seznámil Václav Plecer
mladší z Borovan.
„Vaše úspěchy nepadají s nebe jako
rosa“ oslovil přítomné předseda MAS,
„je sice třeba talentu, jak se říká „od Pána
Boha“, ale pak už je to jen vaše píle, dřina,
pot a slzy. Určitě také někdy slzy radosti. K nim je však nezbytná pomoc vašich
učitelů, trenérů a vedoucích, povzbuzení a podpora od rodičů. Dnes jsme tady
a chceme děkovat – především vám –
našim hvězdám, ale také všem, kteří vám
k úspěchu dovedli.“
Šestnáctiletý Vašek Voharčík ze Zborova v rozhovoru do reportáže Jihočeské televize řekl: „Toto ocenění je pro mě
významným zakončením mojí kariery
ve hře na elektronické klávesy, teď se na

konzervatoři věnuji trubce“.
Patnáctiletá Gabriela Tlapová z Ločenic zase poznamenala: „Ty maličké i ty
starší to musí hrozně motivovat, že si
někdo všímá jejich talentu! Je to úžasné,
že takhle podporujete mládež!“
Z Nových Hradů byli oceněni Vojta
Švarc za 6. místo v národním kole Olympiády z Českého jazyka a jeho sestra Barborka za umístění v zlatém pásmu Krajského
kola Jihočeského zvonku v sólovém zpěvu. Tomáš Balko byl oceněn za 1. místo
v Krajském přeboru dorostenců v karate
a Matyáš Hokr za 1. místo v kraji v rapid
šachu hochů do osmi let a 1. místo Velké
ceny Jihočeského kraje v šachu.
Z Trhových Svinů byli podpořeni: Katka Žohová za vynikající výkony v atletice
( 1. místo krajský pohár sedmiboj, 3. místo MČR skok do výšky ), Jakub Vašíček
za vynikající úspěchy v softballu (získal
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Nadějná softballistka Kristýna
Žáková z Trhových Svinů

Mladý flétnista Tadeáš Tvaroh
ze Sv. Jána nad Malší

s juniorským týmem Žraloci Ledenice
bronzovou medaili na MČR juniorů a byl
kvalifikován do národního týmu juniorů na Mistrovství světa 2020), Kristýna
Žáková také za vynikající úspěchy v softballu (s týmem Joudrs Praha 1. místo
extraliga juniorek; 1. místo kadetky Parma Itálie), Josef Buřič (2. místo mineralogicko geologické olympiády JČ kraje,
7-8 místo v celostátním kole geologické
olympiády). Z mladých hudebníků získali
ocenění Hubert Smolík za hru na dechové nástroje ( 1. cena v kategorii JUNIOR A a JUNIOR CZ I, XII. Mezinárodní
interpretační soutěž dechových nástrojů
Brno 2019; 2. místo v celostátním kole
MŠMT v kategorii "Soubory žesťových
nástrojů"), Marek Bulant za hru na klarinet (1. místo v ústředním kole soutěže
ZUŠ, klarinetové kvarteto), Ema Králová a Markéta Smolíková za hru na kytaru (1. místo Krajská soutěžní přehlídka
"Zlivská kytara 2019"), Matouš Veselý za
hru na akordeon (1. místo Krajské kolo
soutěže hry na akordeon), Pavla Kunzová za účast na národním projektu Asociace ZUŠ a České filharmonie a společném
koncertu vybraných žáků ZUŠ a České
filharmonie. Tereza Klímová reprezentovala skvěle hrou na klavír (1. místo Krajské kolo soutěže MŠMT komorní hry
s převahou smyčcových nástrojů; Krajská
klavírní přehlídka), Marcel Cibulka získal 1. místo Krajské kolo soutěže MŠMT
komorní hry s převahou smyčcových
nástrojů.
Z Ledenic byly kategorii jednotlivců
oceněn mladý softballista Tomáš Trtílek

(získal s juniorským týmem Žraloci Ledenice bronzovou medaili na MČR juniorů, byl
kvalifikován do národního týmu juniorů na
Mistrovství světa 2020), muzikant Vašek
Voharčík ze Zborova (1. místo Ústřední
kolo soutěže MŠMT na Elektronické klávesové nástroje, Zlaté pásmo za sólový výkon
a zlaté pásmo za duo kláves - Mezinárodní
soutěž EKN v Považské Bystrici), jeho sestra Hanka Voharčíková (1. místo - Krajské
kolo soutěže MŠMT na EKN, Zlaté pásmo za sólový výkon a zlaté pásmo za duo
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Marek Bulant, hra na klarinet

kláves - Mezinárodní soutěž EKN v Považské Bystrici) a Lukáš Hart (2. místo Ústřední kolo MŠMT ve hře na akordeon; Stříbrné pásmo - Mezinárodní akordeonové dny
Praha;). V kategorii kolektivů pak zazářili
lodní modeláři, kterým se podařilo získat
zlato a bronz na Mistrovství světa v kategorii F4A Junior a oceněni byli také mladí
softballisti z oddílu Žraloci Ledenice ( žáci
3. místo v ČR, kadeti 2. místo v ČR a junioři
3. místo v ČR.
Z Borovan byli oceněni Lukáš Jenkner

Ledeniční lodní modeláři odvážejí z mistrovství světa v Maďarsku 2019 zlato a bronz.

www.mas.sdruzeniruze.cz

(3. místo na Mistrovství ČR 2018; 3. místo na Grand Prix North Bohemia 2018;
3. místo na Bohemia Open 2018), Petr
Pelikán (2. místo na Mistrovství ČR 2018),
Václav Plecer (skvělé výsledky ve všech
kolech v NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2019), Jitka Maršálková (2. místo
MČR v atletice, vícemistryně ČR v atletice, mistryně Jihočeského kraje v atletice)
a Taťána Toušková (softball, hraje v týmu
české kadetské reprezentace, který získal
3. místo na ME v Záhřebu.)
Benešov nad Černou vynikajícím způsobem reprezentuje Štěpánka Čermáková
svojí hrou na akordeon (Klávesy: ústřední
kolo MŠMT 1. místo, Akordeon: ústřední
kolo MŠMT 1. místo, Akordeon komorní
hra - ústřední kolo MŠMT 1. místo, Mezinár. Akordeonové dny v Praze - stříbrné
pásmo). Karolína Staňková (1. místo Krajské kolo soutěže hry na elektronické klávesové nástroje; 2. místo Ústřední kolo
soutěže MŠMT ve hře na EKN )a hudební
soubor Pišingr (1. místo - oblastní kolo
Dětská Porta Č. Krumlov; 1. místo - republikové finále Dětská Porta Kroměříž).
Čížkrajice skvěle reprezentuje Jan Kai
Marek svojí hrou na akordeon (2. místo
Ústřední kolo soutěže MŠMT ve hře na
akordeon; 1. místo Ústřední kolo soutěže
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Česká televize z akce připravila reportáž pro regionální vysílání

MŠMT ve hře na akordeon - komorní hra)
Z Ločenic byli oceněni sourozenci
Gabriela a Lukáš Tlapovi za hru na flétnu.
Gabriela získala mimo jiné 1. místo na
mezinárodní soutěži mladých interpretů
Novohradská flétna 2019 a titul absolutní
vítěz. Její bratr Lukáš pak Lukáš 2. místo

mezinárodní soutěž mladých interpretů
Novohradská flétna 2019.
Malonty reprezentuje hudební soubor
Mabošťan (1. místo Krumlovská dětská
porta 2018), ve sportu pak Matěj Faltus
(účastí na republikovém finále odznaku všestrannosti olympijských vítězů

Sourozenci Voharčíkovi ze Zborova
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(desetiboj) a nominací do fotbalové reprezentace U15 ) a Matyáš Udatný (Republikové finále odznaku všestrannosti olympijských vítězů –desetiboj, 18. místo).
Srubec na přehlídce talentovaných dětí
reprezentovala Adéla Černá, která získala
řadu ocenění v literárních soutěžích.
Ze Svatého Jána nad Malší jsme ocenili
mladé flétnisty Tadeáše Tvaroha (1. místo Krajské kolo soutěže MŠMT komorní
hra s převahou dechových nástrojů + cena
za vyzrálý hudební projev; Zlaté pásmo Flautování 2019.) a Elišku Martinusovou
(1. místo Krajské kolo soutěže MŠMT
komorní hra s převahou dechových
nástrojů + cena za obohacení flétnového
repertoáru).
Z obce Slavče byla nominována mladá gymnastka Šárka Tisoňová ( 17. místo
MČR v Jindřichově Hradci, 1. místo ve
sportovní gymnastice žen o pohár Českých Budějovic), nadějná literátka Simona Jandová (Literární soutěž o cenu Filipa
Venclíka 3. místo, Literární soutěž Památníku Terezín 2. místo, 2. místo v literární
soutěži Jihočeská žabka 2019), a Veronika Vítková za 1. místo v celostátní soutěži
ve hře v klarinetovém kvartetu.

Vzhledem k tomu, že řada soutěží, kde
naši mladí talenti sbírají pomyslné body,
bylo letos přesunuto nebo přímo zrušeno, dohodli jsme se, že příští vyhlášení
programu Talent v MASce také posuneme

o jeden rok. Mladí talenti se však budou
moci ucházet o tento titul s výsledky ze
soutěží za uplynulé dva školní roky.

Hlediště

Kai Marek a Štěpánka Čermárková vynikají ve hře na akordeon
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Nové Hrady a Benešov nad Černou od září
Zpátky ve hře!
Maminky a tatínkové, neváhejte s přihlášením do bezplatného kurzu počítačů a měkkých dovedností!

K

urz Zpátky ve hře proběhl na
podzim v Trhových Svinech a na
Nových Hradech. Pro velký úspěch
budeme kurzy opakovat i v dalším semestru. Od září 2020 se kurzy budou konat na
Nových Hradech a v Benešově nad Černou. Během těchto kurzů je zajištěno
hlídání dětí zdarma. Nachystali jsme pro
vás zajímavý program simulující založení
virtuální firmy. Vyzkoušíte si práci nanečisto s kancelářskými programy, zažijete
lekce se specialisty z personálních agentur. Zaměříme se na životopis a připravíme vás na pracovní pohovor. Užijete
si víkendové workshopy o komunikaci,
spolupráci s psychologem a mnoho dalších aktivit. Unikátní program kurzu vám
pomůže najít cestu k seberealizaci a podpoří sebevědomí, které se hodí nejen
v pracovním, ale i osobním životě. Proto
je kurz v projektu Zpátky ve hře vhodný
pro všechny rodiče, kteří se chtějí vzdělávat a pracovat na sobě. Pro mě je nejlepší
ze všeho možnost hlídání dětí, bez toho bych
totiž vůbec nemohla chodit. Pak samozřejmě

naše parta. Náplň kurzu mě překvapila svojí úrovní - o Kubovi vůbec nemluvím, ten
naprosto suprově přizpůsobuje náplň našim
vědomostem, ale i externisté nejsou špatní
(tam záleží spíš na mých preferencích, některá témata mě zajímají více a něco méně).
I když je to pro mě docela časově náročné
a v době, kdy Čenda spává (což je těžké), rozhodně to stojí za to! Komentuje kurz absolventka z Trhových Svinů.

Je lepší si své místo rezervovat na www.
attavena.cz nebo kontaktovat koordinátorku, která vám ráda odpoví na veškeré
dotazy ke kurzu.
Kontakt:
Lenka Koišová
koordinátorka kurzu
608 022 573
lenka.koisova@attavena.cz
www.attavena.cz

Charitativní obchod „Radost“

K

oncem minulého roku Domeček,
středisko pro volný čas a integraci DM CČSH, otevřel nový charitativní obchod v Českých Budějovicích.
Obchod nabízí různý textil, výrobky
vlastní chráněné dílny, přijímá zakázky
na potisk textilu (ze svého sociálního
podniku), a je zároveň i výdejním místem Zásilkovny.
Obchod se nachází na velmi dobré adrese: je to rohový dům, první v Krajinské ulici

ze směru od Mariánského náměstí. Denně
zde projdou snad tisíce lidí, potenciálních
zákazníků.
Od června letošního roku zde najdete
i místní produkty z oblasti Novohradských
hor, zejména výrobky a produkty nositelů
regionální značky „Opravdu od nás – Novohradsko Doudlebsko“.
Věříme, že prodej místních produktů
nejenže obohatí sortiment zboží krámku,
podpoří podnikatele z našeho regionu,

ale i naláká spokojené zákazníky k jeho
návštěvě.
Přijďte se do obchůdku podívat a náš
region podpořit i Vy! Najdete ho na adrese
Krajinská 212/43, na roku Mlýnské stoky
a Krajinské ulice.

Regionální produkty
z Novohradských hor
ČAJE, SUŠENKY / DŽEMY / SIRUPY / SÝRY / KERAMIKA
TEXTILNÍ VÝROBKY / REPLIKY ZBRANÍ
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Z destinace
Novohradsko-Doudlebsko v čase „čínského viru“
Smyslem turistického spolku Novohradsko-Doudlebsko je podpora cestovního ruchu ve stejnojmenné
oblasti, jejíž nedílnou součástí je i území Místní akční skupiny Sdružení Růže. Na jaře se však stalo, že
do České republiky přes Itálii přicestoval z Číny koronavirus, který se na několik dlouhých měsíců stal
jediným, ale zato nezvaným hostem. Cestovní ruch se rázem přeměnil na cestovní klid a lidé, kteří se
turistikou živí začali počítat ztráty.

T

ento vynucený klid byl ale v našem
turistickém spolku jen zdánlivý.
V lednu a v únoru jsme sice ještě stihli prezentovat Novohradské hory
a oblast Pomalší na veletrzích v Brně
a v Praze, ale další podobné akce plánované do Českých Budějovic (Travelfest) a do
Pasova (Veletrh tří zemí) jsme již museli
oželet. Zvlášť týdenní akce v Pasově mohla být pro nás a naše partnery zajímavá,
protože se tam počítalo nejen s prezentaci pomocí letáků a jiných tiskovin, ale
také s prodejem místních produktů, které nesou značku Opravdu od nás. Další
čarou přes naše plány bylo zrušení všech
jarních kulturních, společenských a dalších akcí a výrazné omezení akcí plánovaných na léto. Tím ztratilo smysl vydat náš
plánovaný kalendář akcí, který byl již ve
značném stadiu rozpracovanosti a v podstatě byl připraven k předání grafikovi
a do tiskárny.
Vždycky však platí, že všechno zlé je
i pro něco dobré. V průběhu jara jsme se
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tak mohli soustředit na dotažení některých aktivit do zdárného konce. Především se nám podařilo dokončit zrealizovat výměnu zchátralé lávky přes potok
a mokřad u Svatého Kamene a vytvořit
a následně umístit téměř 30 informačních
desek s mapou do prázdných vývěsních
skříněk, které v některých obcích naší
turistické oblasti již dlouhou dobu čekaly
na své využití.
Pro budoucí návštěvníky naší turistické oblasti (ale nejen pro ně), na které se
mimochodem už moc těšíme , jsme pro
rok 2020 připravili dvě nové publikace. První z nich má název Příběhy, které
inspirují. Jde o výsledek 10 rozhovorů,
které absolvoval tým pod vedením Jana
Štiftera, s lidmi, kteří se svojí pílí, odvahou, nápady a energií zasloužili o to, že
vznikly zajímavé návštěvnické cíle. Smyslem bylo nejen zpropagovat tyto cíle, ale
rovněž upozornit na to, že bez podnikavých lidí se cestovní ruch prostě neobejde.
V současné době již pomalu připravujeme

druhý díl, protože jsme si uvědomili, že
na Novohradsku a Doudlebsku máme
těchto lidí mnohem víc než pouze deset.
Druhá publikace vyšla jako součást
ediční řady MCU pod názvem To nej….
Novohradsko Doudlebsko. Jde o komplexního průvodce, v kterém lze najít
všechny důležité tipy na návštěvnické
cíle, na nejlepší turistické cesty a stezky
a na další zajímavá místa. Jsou zde i praktické informace a kontakty na informační
centra.
Obě publikace jsme již distribuovali
do informačních center, kde je lze získat a nechat se tak inspirovat k návštěvě mnoha zajímavých a třeba i dosud
neobjevených míst na Novohradsku či
v Pomalší. K tomu by měly pomoci i nové
internetové stránky www.novohradsko-doudlebsko.cz, které jsme od začátku
června spustili.
Michal Jarolímek

www.mas.sdruzeniruze.cz
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MAS Sdružení Růže
Krizová situace nás naučila, že je rozumné spoléhat
v některých ohledech sami na sebe. Silní lidé dělají silný region!

Propagujte
region

Přispějte sami
do místní
ekonomiky

Podpořte
region
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Kudy plynete u dlouhém, dálném běhu,
a ekonomickou
i tam, kde svého naleznete břehu,
prosperitu v regionu!
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(K. H. Mácha, úryvek z III. zpěvu Máje)

Proto přemýšlejme, jak lokální ekonomiku společně podpořit.
Pokud máte nápad, podělte se o něj s námi.

KONTAKT NA VAŠI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINU, která podporuje rozvoj regionu prostřednictvím
Strategie CLLD mj. v rámci vyhlašovaných dotačních výzev.
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