
I když ekonomika v důsledku korona-
virové krize zpomaluje, místní akční 
skupiny jedou dál. Většina naší práce 

se totiž odehrává u počítačů, tedy doce-
la snadno i z prostředí tzv. home office. 
Konzultace s žadateli a nositeli projektu 
probíhají tak jako tak telefonicky nebo 
po emailu, řízení projektů a různé spo-
jené papírování také. Co se týká školení 
a seminářů, absolvujeme jich v podsta-
tě ještě více, než za běžného provozu. 
Běžné půldenní školení nám „on line“ 
zabere jen 3-4 hodiny, zatímco v  reži-
mu off- line (tedy prezenčně s účastníky 
i lektorem v jedné místnosti) den i více, 
podle vzdálenosti místa konání dokon-
ce jsme už zvládli... Dokonce jsme něja-
ký týden zpátky zvládli i  celonárodní 
školení a valnou hromadu Národní sítě 
MAS s  využitím počítačů, kdy se k  on-
-line setkání připojilo více než 300 
účastníků.

Pomalu se zabíháme i  v  pořádání 
skupinových jednání prostřednictvím 
internetu. Tak jako děti musí nějak 
zvládat distanční výuku, i my se pokou-
šíme zvládat distančně jednání, školení 
i porady. 

Pro příležitostná setkání v  kancelá-
ři MAS jsme si pořídili „bezpečnostní 
stojan“ se zásobou masek, ochranných 
rukavic i desinfekce. Chceme, aby příle-
žitostní návštěvníci se u nás a při našich 
jednání cítili bezpečně.

Ostatně i zvyšování bezpečnosti oby-
vatel našeho regionu a je ostatně jedním 
z cílů strategie pro rozvoj území v letech 
2021 - 2027, kterou právě připravujeme. 
To, na čem záleží právě Vám v  oblas-
ti bezpečnosti, ale i  zvyšování kvality 

Místní akční skupina Sdružení Růže

Prosinec 2020

Zpravodaj

Jedeme dál…
života, či soběstačnosti regionu nám 
můžete sdělit prostřednictvím ANKETY 
MAS, kterou je možné vyplnit prostřed-
nictvím odkazu na našich webových 
stránkách http://mas.sdruzeniruze.cz.

Čím více podnětů od veřejnosti 

získáme, tím pádnější budou argumen-
ty, se kterými novou strategii rozvoje 
regionu připravíme. 

Děkujeme za spolupráci
Kolektiv MAS Sdružení Růže
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Podpora MAS pro žadatele z regionu
Integrovaný regionální operační program (IROP)

V  dubnu 2020 byly vyhlášeny dvě výzvy 
z  Integrovaného regionálního operač-
ního programu, obě s  vazbou na výzvu 
Řídícího orgánu IROP č. 68 „Zvyšování 
kvality a  dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení. 

Výzva č. 15. „MAS Sdružení Růže 

– IROP – Podpora infrastruktury pro 
základní vzdělávání II.“ byla převážně 
zaměřena na stavbu a stavební práce spo-
jené s  výstavbou či rekonstrukcí infra-
struktury základních škol, vybudování 
přípojky pro přivedení inženýrských 
sítí, pořízení vybavení budov a  učeben. 

Podpora musela mít vazbu na klíčové 
kompetence (komunikace v  cizích jazy-
cích, práce s  digitálními technologiemi, 
přírodní vědy, technické a řemeslné obo-
ry) a budování bezbariérovosti škol a dále 
musela být v  souladu s  Místním akčním 
plánem vzdělávání.

V rámci této výzvy podaly žádost o podporu tři subjekty:

Žadatel Název projektu
Celkové způsobilé 

výdaje projektu (v Kč)
Požadovaná 

dotace (v Kč)

Město Nové Hrady
Pořízení vybavení do ZŠ Nové Hrady 
včetně zajištění bezbariérovosti

 2 211 865,20 Kč  2 101 271,94 Kč 

Obec Horní Stropnice
Jazyková učebna Základní školy 
a Mateřské školy Horní Stropnice

 494 005,00 Kč  469 304,75 Kč 

Město Trhové Sviny ZŠ Trhové Sviny učebna přírodních věd  1 398 125,00 Kč  1 328 218,75 Kč 

Celkem   4 103 995,20 Kč  3 898 795,44 Kč 

Výzva č. 16. výzva „MAS Sdružení Růže 
– IROP – Podpora infrastruktury pro 
zájmové a neformální vzdělávání a celoži-
votní vzdělávání II.“ byla zaměřena na pří-
stavby, nástavby, rekonstrukce a stavební 

práce spojené s vybudováním infrastruk-
tury pro zájmové, neformální a celoživot-
ní vzdělávání. Podpora opět musela mít 
vazbu na klíčové kompetence (komuni-
kace v cizích jazycích, práce s digitálními 

technologiemi, přírodní vědy, technické 
a  řemeslné obory) a  projektové záměry 
musely být opět v souladu s Místním akč-
ním plánem vzdělávání nebo s Krajským 
akčním plánem vzdělávání.

Do této výzvy podal žádost o podporu pouze jeden subjekt:

Žadatel Název projektu
Celkové způsobilé 

výdaje projektu (v Kč)
Požadovaná 

dotace (v Kč)

Město Nové Hrady
Rozvoj zájmového, neformálního 
a celoživotního vzdělávání 
v Nových Hradech

1 453 046,41 Kč 1 380 394,08 Kč 

Celkem   1 453 046,41 Kč  1 380 394,08 Kč 

Během listopadu 2020 byla vyhlášena 
výzva č. 17 zaměřená na řešení nega-
tivních 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. 
Termín pro podávání žádostí bude do 
konce ledna. 

S  případnými dotazy se obracejte na 
paní Martinu Bednářovou, která adminis-
truje 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)

MAS připravuje na únor 2021 vyhlášení 
6. Výzvy PRV, jejímž obsahem bude pou-
ze Fiche č. 9 – Obnova vesnice. Ve výzvě je 
alokováno cca 8. mil. Kč. Výzva je zamě-
řena na dvě oblasti podpory a to Veřejná 
prostranství v obcích a Kulturní a spolko-
vá zařízení v obcích včetně knihoven.

Společné podmínky:
Každý žadatel může podat pouze jednu 

žádost na jeden režim podpory, tedy max. 
dvě žádosti o  dotaci (ŽOD). Uznatelné 
výdaje jsou v  rozsahu min. 50 000 Kč 
max. 1 000 000 Kč, dotace je poskytována 
ve výši 80 %.
Povinnou přílohou k ŽOD je Prohlášení 
o realizaci projektu v souladu s plánem/
programem rozvoje obce (strategického 
rozvojového dokumentu). V případě, kdy 
je žadatelem svazek obcí se musí doklá-
dat soulad s plánem dokonce všech obcí 

dotčených realizací projektu.
Nezpůsobilými výdaji je pořízení kotle 
na uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/
biomasa), kotle na zemní plyn, tepel-
ná čerpadla, systémy nuceného větrání 
s rekuperací odpadního tepla a instalace 
solárně-termických kolektorů;
Nebudou podporovány ani projekty, 
u kterých výdaje na stavební a  technolo-
gické úpravy opláštění budovy přesahu-
jí výši 200 000 Kč z  částky, ze které je 

stanovena dotace; 
Opláštění budovy je zde chápáno jako 
svrchní plášť celé budovy. Do opláštění 
budovy se tedy řadí např. zateplení, fasá-
da, střecha ale i okna a vstupní dveře. Do 
opláštění patří i  obvodní zdivo a  napří-
klad krovy.
Více info v aktuálních pravidlech opatření 
19.2.1. (www.szif.cz –PRV 2014-2020)

Veřejná prostranství v obcích
Žadatel: Obec nebo svazek obcí.
Podpořena budou pouze tato veřejná pro-
stranství: náměstí, návsi, tržiště, nava-
zující prostranství obecního úřadu, poš-
ty, kostela, hřbitova, železniční stanice 
a  dalších objektů občanské vybavenosti, 
které jsou ve vlastnictví obce. Podpora 
poskytována v režimu nezakládající veřej-
nou podporu.
Dotaci lze poskytnout na následující 
investiční výdaje: 
* vytváření/rekonstrukce veřejných pro-

stranství obce zejm. úprava povrchů 
(včetně zatravnění), osvětlení, oplocení 
a  venkovní mobiliář (lavičky, venkov-
ní stoly, odpadkové koše, veřejné WC, 
psí záchody, stojany na kola, zábradlí, 
úřední desky, informační panely, ori-
entační mapy, plakátovací plochy, roz-
cestníky, pomníky, přístřešky do 25 m2 
zastavěné plochy), 

*  vytváření/doplnění solitérních prvků 
sloužících k  dotvoření celkového cha-
rakteru veřejného prostranství - herní 
a  vodní prvky (kašny, fontány, pítka 
a ptačí napajedla či koupadla) 

*  doplňující výdaje jako součást projek-
tu (parkoviště, odstavné a  manipu-
lační plochy) - tvoří maximálně 30% 
projektu, 

*  nákup nemovitosti

Další podmínky: 
Předmět dotace musí být budován, pří-
padně pořízen ve veřejném zájmu, musí 
být veřejně přístupný a  v  rámci lhůty 
vázanosti projektu na účel nesmí být jeho 
užívání zpoplatněno.
Nezpůsobilými výdaji jsou nástupiště 
zastávek veřejné dopravy, nákup/výsad-
ba a  ošetřování dřevin a  nová výstavba 
pomníků.

Přípustné způsoby uspořádání právních 
vztahů k  nemovitostem, na kterých jsou 
realizovány stavební výdaje, jsou: vlast-
nictví, spoluvlastnictví s  min. 50% spo-
luvlastnickým podílem, věcné břemeno 
a právo stavby. 
V  oblasti podpory je uvedeno, že v  rám-
ci tohoto záměru mohou být podpořena 
veřejná prostranství obce a další objekty 
občanské vybavenosti, které jsou ve vlast-
nictví obce. To znamená, že např., pokud 
bude v obci stát poliklinika, která bude ve 
vlastnictví obce, je možné v rámci tohoto 
článku podpořit investice do bezprostřed-
ního okolí (nemovitost, parcela) této 
polikliniky, ke kterému může mít obec již 
pouze některý z  těchto právních vztahů: 
vlastnictví, spoluvlastnictví s  min. 50% 
spoluvlastnickým podílem, věcné břeme-
no a  právo stavby. Pokud by poliklinika 
nebyla ve vlastnictví obce, nelze investice 
do jejího okolí podpořit.
Způsobilé výdaje na veřejném prostran-
ství - doplnění jednotlivých herních prv-
ků na v. p. jsou způsobilé výdaje v záměru 
Veřejná prostranství v obcích. Rovněž by 
v tomto záměru byly způsobilé venkovní 
stoly a lavičky jako mobiliář (tj. musely by 
být součástí veřejného prostranství celo-
ročně, ne jen pro pořádání akcí).

Kulturní a spolková  
zařízení včetně knihoven

Žadatel: Obec nebo svazek obcí, příspěv-
ková organizace zřízená obcí nebo svaz-
kem obcí.
Podpora zahrnuje investice do staveb 
a vybavení pro kulturní a spolkovou čin-
nost (obecní, kulturní, spolkové a  více-
účelové domy, společenské, koncertní 
a divadelní sály, kina, klubovny, sokolov-
ny a orlovny) včetně obecních knihoven. 
Podpora poskytována v  režimu de mini-
mis. Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště 
a prostory sloužící pro sportovní aktivity. 

Dotaci lze poskytnout na následující 
výdaje: 
* rekonstrukce/obnova*/rozšíření kul-

turního a  spolkového zařízení, včetně 
zázemí (šatny, umývárny, toalety) včet-
ně obecních knihoven, mobilní stavby 
– stavební buňky či jiné mobilní stavby 

pro klubovny; 
*  mobilní zařízení pro kulturní či spol-

kové akce pro veřejnost – mobilní pří-
střešky (velkokapacitní stany, party sta-
ny, nůžkové stany, apod.), pódia včetně 
zastřešení, pivní sety, mobilní toalety, 
ozvučovací, osvětlovací a  projekční 
technika a vybavení 

*  pořízení technologií a dalšího vybavení 
pro kulturní a spolkovou činnost včetně 
obecních knihoven

* doplňující výdaje jako součást projektu 
(úprava povrchů, výstavba odstavných 
ploch a  parkovacích stání, oplocení, 
venkovní mobiliář, informační tabu-
le, zabezpečovací prvky, kuchyňky 
či kuchyňské kouty včetně základní-
ho vybavení) - tvoří maximálně 30% 
projektu

*  nákup nemovitosti

Dotace se nevztahuje na nákup knih 
apod., ale pouze na výstavbu/obnovu 
včetně základního vybavení.

*Obnova stavby v důsledku mimořádné 
události např. po povodni.

Další podmínky:
V případě, že je žadatelem obec nebo sva-
zek obcí, tak provozovatelem spolkové 
činnosti nemusí být sám žadatel, a  to za 
podmínky, že je předmět dotace využíván 
pouze k volnočasovým aktivitám.
Přípustné způsoby uspořádání právních 
vztahů k  nemovitostem, na kterých jsou 
realizovány stavební výdaje, jsou: vlast-
nictví, spoluvlastnictví s min. 50% podí-
lem, věcné břemeno a právo stavby. 
Přípustné způsoby uspořádání práv-
ních vztahů k nemovitostem, do kterých 
budou umístěny podpořené technologie 
nebo vybavení, jsou: vlastnictví, spolu-
vlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým 
podílem, nájem, věcné břemeno a  právo 
stavby. 
Kulturní a spolková zařízení - lavice a sto-
ly pro pořádání kulturních akcí by mohly 
být zařazeny do záměru Kulturní a spol-
ková zařízení včetně knihoven, ovšem 
jako vybavení daného kulturního/spol-
kového zařízení – např. sálu kulturního 
domu. V tomto případě by se muselo jed-
nat o investiční výdaje.

S případnými dotazy se obracejte na paní Magdalenu Chytrovou, která administruje tento program (609608334, 
e-mail: chytrova.magda@gmail.com)

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Celou alokaci z  tohoto programu jsme 
již vyčerpali, aktuálně se připravujeme 
na příští období. Tedy zjišťujeme, zda 

v regionu je zájem o podporované aktivi-
ty, a zda máme vhodné žadatele, kteří by 
mohli být nositeli projektů. 

Přinášíme tedy alespoň informace 
o některých aktuálně běžících projektech 
z programu OPZ podpořených. 
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Komunitní centrum  
Nové Hrady

Město Nové Hrady ukončilo první 
projekt, který zajistil rozběhnu-
tí a  dovybavení Komunitního 

centra. 
Díky němu se podařilo vytvořit funkč-

ní zázemí pro aktivity volnočasového 
charakteru, služby sociální podpory, 
vybavení pro vzdělávací akce, vybudování 
komunitní zahrady pro pobyt dětí a odpo-
činek dospělých.

Komunitní centrum sídlí v  objektu 
společně s  neziskovou organizací Kána, 
která zajišťuje provoz keramické dílny 
a s Městskou knihovnou. Denně tady pro-
bíhá několik aktivit současně, což zajišťu-
je pestrou nabídku a  možnost organizo-
vaného i neformálního setkávání.

Po první etapě fungování se ukazuje, 
že největším přínosem pro živou komu-
nitu je prostor k  zapojení se do chodu 
centra, možnosti realizovat své nápa-
dy a  dovednosti, vytvářet aktivity, které 
může účastník považovat za své.

Podařilo se vytvořit prostor k propojo-
vání lidí s podobnými zájmy i společně se 
propojovat s organizacemi a neformální-
mi skupinami z celého mikroregionu.

Vznikají tak úžasná setkání, worksho-
py, kulturní akce, vzdělávací aktivity, 
podpůrné skupiny, besedy, výměnné 
obchody, které se dopředu nedají vymy-
slet. Vzniknou jen tak, že se lidé setkají 
a společně něco vymyslí.

Dosavadní fungování v  nás udržuje 
naději a odhodlání, že jsme všichni schop-
ni přijmout zodpovědnost, že jsme schop-
ni vytvářet smysluplné vztahy s ostatními, 

umíme spolu vyřešit drobné i větší potíže 
a  nacházet řešení tak, abychom společně 
dokázali pečovat o nějaké místo.

Je to krásná zkušenost a velká naděje 
na skutečné změny ve společnosti.

Informace o aktivitách a službách Komu-
nitního centra najdete na webu komunit-
ko.cz, aktuální informace o  probíhajících 
akcích na FB Komunitko Nové Hrady.

Lucie Sovová, 
Koordinátorka KC Nové Hrady

Sociální podnik Domeček 
v Trhových Svinech

Díky dotaci z  IROP a  OPZ se 
Domečku podařilo vytvořit plně 
funkční sociální podnik, mož-

ná jediný svého druhu v  našem regio-
nu. V  rámci projektu „Textilní dílna“ se 
Domečku v  Trhových Svinech podařilo 
získat finanční prostředky jak na nákup 
tiskařské technologie pro digitální potisk 
textilu i na podporu pracovních míst. Tím 
domečkovská chráněná dílna rozšířila 
svou keramickou výrobu o  nové textilní 
produkty. V  rámci projektu vznikla tři 
nová pracovní místa pro osoby se zdra-
votním postižením. 

Textilní dílna nabízí kvalitní potisk 
na vlastní, nebo v dílně zakoupený textil 
(trička, mikiny, tašky, zástěry, pracovní 
oblečení, plátěná obuv, aj.), včetně gra-
fického zpracování návrhu. Potisk lze 
objednat pohodlně přes e-shop.

Domeček i  touto formou nabízí také 
tzv. náhradní plnění, kdy v  případě, že 
sami nezaměstnáváte požadovaný počet 
zaměstnanců se zdravotním postižením, 
můžete tuto povinnost splnit odebráním 
výrobků nebo služeb od jiných organi-
zací. Nákupem zboží nebo služeb ušet-
říte povinný podíl do státního rozpočtu 
a navíc získáte kvalitní výrobky a služby.

Více informací na našich interneto-
vých stránkách: www.tisknemenatrika.cz 

Příměstské tábory v mikroregionu Sdružení Růže

V období 2018-2020 jsme realizo-
vali během letních prázdnin vždy 
11 běhů příměstských táborů, 

společně s  neziskovými organizacemi 
z  Trhových Svinů, Borovan a  Nových 
Hradů.

Přes počáteční obavy, jestli bude 
o  letní aktivity dostatečný zájem, nás 
přenesl hned první rok realizace. Další 
roky zájem dále rostl, v  letošním roce 

byly naše starosti úplně opačné. Pro-
to jsme se rozhodli dalším projektem 
pokračovat a navýšit kapacitu a oslovit 
další obce a organizace. V následujících 
3 letech se o tábory bude starat organi-
zace Veselá atletika z  Trhových Svinů. 
Umožní tak realizovat tábory v Nových 
Hradech, Trhových Svinech, Borova-
nech, nově též v Jílovicích a v Petříkově.

Byla to pro nás velká výzva, postarat 

se o  tak velký projekt a  spolupraco-
vat s  mnoha dalšími subjekty. Máme 
radost, že jsme vše zvládli a  ještě větší 
radost z toho, že si štafetu převzali další 
odvážlivci. Budeme se těšit, že si další 
roky budeme dělat to „své“- pracovat 
s dětmi a vymýšlet prázdninové progra-
my pro ně.

Keramická dílna Kána z.s., 
Nové Hrady

TISKNEME
NA TRIKA

Na vynikajícím stroji Brother GTX s přímým potiskem textilu
vám vyrobíme potisk nejen na tričko, ale také na mikiny,
tašky, boty, nebo třeba pracovní oblečení.

Přímý digitální potisk textilu

tisknemenatrika.cz

Grafiku na oblečení tiskneme přímo na textil.

Tiskneme na trika
Branka 588
374 01 Trhové Sviny
tel.: 725 354 464

Kvalita a dokonalé barvy
Textil potiskujeme ve fotografické kvalitě.

Potiskneme klidně jen jeden kus
Můžeme tisknout malé série, bez navyšování ceny.

Provádíme grafické úpravy
Umíme vše dovést do podoby, se kterou budete spokojeni.

Náhradní plnění
Tuto povinnost splníte
odebráním našich služeb.
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Nové Centrum komunitních 
aktivit v Trhových Svinech

Díky dotaci na podporu rozvoje 
a  činnosti komunitních center 
a  programů sociálního začleňo-

vání, které město Trhové Sviny obdrželo 
prostřednictvím Místní akční skupiny 
Sdružení Růže, vznikl v  našem městě 
prostor pro setkávání celé řady lidí, bez 
rozdílu věku. Projektem je podpořen 
provoz nově vzniklého Centra komunit-
ních aktivit i  socializační aktivity, které 
v  CKA probíhají. Díky projektu můžeme 
vytvářet koordinované aktivity vzděláva-
cí, integrační a tvůrčí pro všechny věkové 
generace a nabízet osvětové, preventivní 
a informační programy na podporu zdra-
vého životního stylu.

 15. října 2020 za přítomnosti paní 
starostky Mgr. Věry Korčakové, zástupců 
různých organizací nejen našeho města 
a  občanů Trhových Svinů jsme slavnost-
ně otevřeli dveře CKA a připili si na nový 
začátek komunitního setkávání v  našem 
městě. Návštěvníci si mohli prohlédnout 
prostory a seznámit se s aktivitami, kte-
ré budou v  CKA Trhové Sviny probíhat. 
Někteří se zapojili do hlasování o nejlepší 
logo pro CKA a obohatili nás o své nápa-
dy a podněty, které nám pomohly vytvořit 
příjemné prostředí pro komunitní setká-
vání napříč všemi věkovými vrstvami.

Měli jsme radost, že jsme mohli při-
vítat tolik zájemců o činnost CKA, a dou-
fáme, že je to dobrý start k tomu, aby se 
lidé skutečně potkávali a poznávali se při 
zajímavých aktivitách. 

Centrum komunitních aktivit navázalo 
spolupráci s  Rodinným centrem Trho-
váček, které cílí zejména na malé děti 
a maminky na mateřské dovolené. Dále se 
sociální službou ARCHA Borovany, která 
pro CKA zajišťuje sociální poradenství, 
trénování paměti pro seniory a také bese-
dy pro pečující o osobu blízkou, a v nepo-
slední řadě také s  Domečkem Trhové 
Sviny, který využívá prostory např. na 
školení pěstounů. 

V  říjnu proběhlo v  našem CKA první 
setkání studentů Univerzity třetího věku, 

při kterém si účastníci poslechli první 
přednášku ze zimního semestru na téma 
Evropské kulturní hodnoty. Bohužel kvůli 
epidemiologické situaci a vládním opatře-
ním musely další přednášky proběhnout 
distanční formou. Nicméně už se těšíme 
na dobu, kdy společná setkání obnovíme. 

Mezi další pravidelné aktivity, které 
v  CKA probíhají, patří bezplatné sociál-
ní poradenství, které zajišťují pracovní-
ci sociální služby ARCHA, mozkohrátky 
pro seniory, doučování žáků ZŠ studenty 
z gymnázia a rozběhl se i křesťanský kurz 
ALFA.

Na říjen a  listopad bylo plánová-
no spoustu akcí jako například kurz 
šití, víkendový kurz kreslení pravou 

mozkovou hemisférou, sobotní dopo-
ledne plné her a  historické přednášky 
o našem městě. Tyto akce se ale vzhledem 
k  epidemiologické situaci musely přesu-
nout na příznivější časy. 

Ještě před tím, než jsme museli kvůli 
vládnímu nařízení naše centrum uzavřít, 
mohly proběhnout tvořivé dílny pro děti 
i dospělé, kde si mohly účastnice vyrobit 
košíky z kalounů. 

Věřím, že se budeme moci brzy opět 
potkat osobně a že Centrum komunitních 
aktivit bude nadlouho součástí společen-
ského života našeho města.

Petra Malíková 
Koordinátorka CKA Trhové Sviny
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Přípravujeme se na období 2021 – 2027
Standardizace MAS
Naše MAS prošla úspěšně prvním stádiem přípravy na nové plá-
novací období. Aby mohla totiž podporovat projekty žadatelů 
z území, musí nejprve obhájit to, že jako organizace to dokáže, 
že má dostatečnou administrativní kapacitu, že využívá standar-
dizované postupy, a  má vytvořeny a  zejména spolehlivě napl-
ňuje vlastní vnitřní směrnice. Jednoduše, jestli je spolehnutí, 
že dokáže MAS bezkolizně a  bezpečně „rozdělovat“ evropské 
dotace. Tomu všemu slouží takzvaná Standardizace MAS, kte-
rou jsme úspěšně prošli (jako druhá MAS v Jihočeském kraji). 
V současné době má za sebou úspěšně tuto standardizaci zhruba 
čtvrtina MAS v České republice.

Monitoring a evaluace
Dalším krokem přípravy nové strategie rozvoje území je vyhod-
nocení naplnění cílů strategie předešlé. Ke každému cíli byly 
totiž přiděleny konkrétní indikátory, vyčíslující čeho bychom 
rádi dosáhli, aby nastala očekávaná změna. Např. abychom zvý-
šili kvalitu předškolní výchovy, navrhli jsme (v roce 2013), že by 
bylo třeba nějakým způsobem modernizovat tolik a tolik mateř-
ských školek a  tím pozitivně ovlivnit i  odpovídající počet dětí 
(jejich rodičů atd.). V rámci monitoringu jsme pak (v roce 2020) 
sledovali, kolik školek ve skutečnosti prošlo nějakou moderni-
zací či rozšířením kapacity. V následné evaluaci se pak budeme 

zamýšlet nad tím, jestli toto skutečně vedlo ke zvýšení kvality 
předškolní výchovy.

Protože většinou takovéto záměry a plány připravují a reali-
zují obce, navštívili jsme během léta všechny starosty z našeho 
regionu, abychom zjistili, co se jim podařilo v jejich obci zreali-
zovat či jaké mají plány do příštích let.

Anketa
Naší dlouhodobým cílem je, aby se lidem v  našem regionu 
dobře žilo, aby se zde cítili bezpečně a  aby náš region byl 
relativně nezávislý a  dostatečně odolný vůči nejrůznějším 
vnějším vlivům. Proto jsme také připravili anketu pro širo-
kou veřejnost, abychom zjistili, jak tyto oblasti vnímají, co 
je pro ně důležité, popřípadě zda by se také nechtěli nějakou 
formou podílet na zlepšení podmínek pro život v našem regi-
onu. Anketu je možné vyplnit elektronicky a to prostřednic-
tvím webových stránek MAS (mas.sdruzeniruze.cz). Za vypl-
nění Vám předem MOC děkujeme! 

Anketa také částečně nahrazuje veřejná setkání, na kte-
rých jsme v minulosti od vás podněty získávali a která v sou-
časnosti nejsou možná. Doufáme, že přípravu Strategie pro 
roky 2021 – 2027 dokončíme, bude už možnost návrh veřej-
nosti představit.

V případě dotazů nebo konkrétních podnětů se obracejte na manažerku MAS, Z. Guthovou (724643050, 
manazer@mas.sdruzeniruze.cz)

Projekt MAP II pro ORP Trhové Sviny
Co nového v projektu MAP II pro ORP Trhové Sviny za období květen – říjen?

V květnu jsme se konečně mohli po 
jarní „koronavirové“ odmlce setká-
vat. Jako první se konalo setkání 

ředitelů ZŠ a  ZUŠ v  Olešnici. Stejně tak 
i  setkání ředitelek/ředitelů a  vedoucích 
učitelek MŠ, které bylo tentokrát v Žáře. 
Dále se sešly dvě pracovní skupiny, a  to 
pracovní skupina pro financování a  pra-
covní skupina pro rovné příležitosti.

V  červnu se sešla pracovní skupina 
pro čtenářskou gramotnost a  také řídící 
výbor, který schválil akční plán pro nastá-
vající školní rok.

8. září 2020 se konalo další jednání 
řídícího výboru. Na svém jednání schválil 
komunikační plán, organizační struktu-
ru, plán evaluačních aktivit, průběžnou 
sebehodnotící zprávu MAP II a také aktu-
alizovanou verzi 9.0 přílohy č. 1 Strategic-
kého rámce MAP pro ORP Trhové Sviny.

V září jsme se vydali na komentovanou 
prohlídku Třebíče. Výjezdu se zúčastni-
li učitelé zeměpisu, dějepisu aj. Jako cíl 
prohlídky byla zvolena prohlídka Měst-
ské věže, baziliky sv. Prokopa a prohlíd-
ka Zadní synagogy spojená s prohlídkou 

Domu Seligmanna Bauera, procházkou 
židovskou čtvrtí se zastavením u zajíma-
vých objektů a židovského hřbitova. 

22. září se vydaly tři školy na exkurzi 
do Jihočeského divadla. Tohoto výletu 
se účastnili žáci, kteří pracují na akčním 
plánu „Podpora rozvoje školních časopi-
sů“. Nejdříve proběhl obecný úvod o Jiho-
českém divadle, poté následovala exkur-
ze. Pan dramaturg vzal děti nejdříve na 
jeviště, kde se mohly podívat na zkoušku 
hry, poté do místností, kde byly rekvizi-
ty a prošly si divadlo skrz na skrz, až na 
půdu, kde se nachází druhý sál.

Setkání ředitelek/ředitelů a vedoucích 
učitelek MŠ jsme na konci září uspořádali 
v Petříkově, kde mají od tohoto školního 
roku novou mateřskou školu. Na konci 
září také proběhlo školení k  novým sta-
vebnicím, které MAS SR zakoupila ško-
lám s druhým stupněm – ZŠ Nové Hrady, 
ZŠ a  MŠ Horní Stropnice, ZŠ Borovany 
a  ZŠ Trhové Sviny. Tyto stavebnice se 
budou používat v  novém kroužku, který 
spadá pod akční plán „Rozvoj ICT pomocí 
robotiky“.

Během září a října se sešly všechny pra-
covní skupiny.

V  měsících říjnu, listopadu a  prosin-
ci se měla uskutečnit ve všech školách 
aktivita s  názvem „Prevence rizikového 
chování dětí“. Tuto aktivitu povede paní 
Komasová z  Centra Pochodeň. Navštíví 
žáky z 1. – 5. tříd a bude s nimi pracovat na 
vybraná témata. Tato aktivita se posouvá 
do dalších měsíců, podle toho, kdy budou 
moci být žáci opět ve škole.

Připravujeme nové semináře a webiná-
ře jak pro učitele základních a mateřských 
škol, tak pro rodiče, i pro řídící výbor.

Z  každého semináře, setkání 
i  workshopu jsou pořizovány zápisy, 
které jsou uveřejňovány na www.mapvz-
delavani.cz v části ORP Trhové Sviny. Na 
Těchto stránkách také zveřejňujeme elek-
tronickou verzi zpravodaje „Vzdělávání 
v  regionu Trhovosvinensko“, který vydá-
váme 3x ročně.

Lucie Kolářová
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Z regionu
Program Talent v MAS poběží dál

V  roce 2018 MAS Sdružení Růže 
zahájila program na podporu 
talentovaných dětí a mládeže. Již 

dvakrát jsme sbírali podněty veřejnosti, 
ale především starostů, učitelů a trené-
rů pro ocenění šikovných a  úspěšných 
dětí.

Také letos jsme plánovali sběr podně-
tů, ale nový virus, který se počátkem roku 
objevil i v České republice znatelně zamí-
chal nejen našimi plány. Většina soutěží, 

ať už uměleckých či sportovních, byla při-
jatými opatřeními vlády velice ovlivněna, 
zrušena nebo odsunuta. 

Nehodláme ale od programu odstou-
pit, ani nikterak poškodit ty, kteří soutě-
žili a získali významná ocenění v letošním 
roce. Proto jsme se rozhodli sloučit dva 
ročníky a  počátkem roku 2022 oceníme 
významné úspěchy dětí v rámci školního 
roku 2019/2020 i  2020/2021. Ocenění 
se bude týkat dětí, které ještě nedosáhly 

věku 19 let v čase, kdy významného oce-
nění dosáhly.

Na sběru podnětů budeme opětovně 
spolupracovat s místními školami včetně 
uměleckých, sportovními kluby, starosty 
obcí (popřípadě pracovníky informač-
ních center), obrátíme se i na veřejnost. 
Rádi bychom, aby náš program se dostal 
do širokého povědomí obyvatel našeho 
regionu.

Zuzana Guthová

Lukášová Romana – Látkové dekorativní předměty
Paní Romana kromě džemolád a medosirupů, které již v loňském roce získali certifi-
kát „Opravdu od nás“, vyrábí také drobné látkové dekorativní předměty. Má totiž ráda 
látky a jejich barvy. Nejraději pracuje s těmi, které patří k minulosti. Dostává je darem 
od přátel.
S  radostí pracuje s  materiálem s  tradičními vzory, který by možná skončil někde 
v kontejneru. Paní Romana tak dává minulosti nový život. 
Výrobna: Hluboká u Borovan 56, 37312 Borovany
Telefon: 602 145 886
e-mail: romajda@email.cz
Další prodejní místa: příležitostné trhy v regionu

Foitl řeznictví a uzenářství - Fermentované klobásy
Foitlovy zrající klobásy jsou u  nás v  regionu známým pojmem. Jedná se o  klobásy 
z masa od místních chovatelů, nebo ze zvěřiny z místních lesů, které se připravují 
podle letité tradiční rodinné receptury.
Výrobna: Náměstí J. V. Kamarýta 70, 382 32 Velešín
Telefon: 380 331 514, 602 123 242
e-mail: foitl.reznictvi@seznam.cz
http://rezncitvifoitl.mstranky.cz/
Další prodejní místa: Kaplice Dlouhá 155 

Lechnerová Vendula – Celozrnné a více zrnné kváskové pečivo
Paní Venula vyrábí ve vlastní mini pekárně pekařské výrobky podle starých receptur 
a s použitím základních surovin. Objednat nebo přímo zakoupit si u ní můžete různé 
druhy domácích chlebů a celozrnného i více zrnného pečiva z domácího kvasu. 
Výrobna a prodejna: Olešnice 15, 37331 Olešnice
Telefon: 728 190 428
e-mail: vendy.lechnerova@gmail.com

Lechner Petr - Sušené byliny a ovoce 
Podnikání své ženy Venduly pan Lechner hezky doplňuje sušením převážně vlast-
noručně pěstovaných bylin (levandule, měsíček, máta, kotvičník aj) i ovoce (jablka, 
hrušky rakytník, áronie, jeřáb aj.). Pěstování surovin (bylin i ovoce) probíhá ekologic-
ky šetrným způsobem, po ruční sklizni následuje šetrné sušení.
Výrobna a prodejna: Olešnice 15, 37331 Olešnice
Telefon: 737 369 673
e-mail: ceskezahrady@gmail.com
www.ceskezahrady.cz

Místní produkty „Opravdu od nás“

Koncem srpna loňského roku se sešla již podruhé certifikační komise, aby ocenila výrobky místních lidí, které mohou náš 
region dobře reprezentovat. Tentokráte výrobci dostali příležitost své výrobky komisi osobně představit, říci pár slov o jejich 
vzniku, historii, popřípadě surovinách, které k jejich výrobě používají. K deseti uděleným certifikátům z minulého roku tak 

letos přibylo dalších šestnáct. Moc nás těší, že v našem regionu žijí šikovní a kreativní lidé, že se začínají u nás stále více a více 
produkovat vlastní potraviny a také to, že mezi výrobci a producenty zájem o značku roste.

Věříme, že specifickým označením výrobku, které odkazuje na jeho místní příslušnost, a také jeho propagací, alespoň trochu 
podporujeme prodej nejen pro turisty. I pro místní lidi může být zajímavé něco, co opravdu vzniklo „u nás“ i když ne pokaždé jen 
z místních surovin. Pro nás je významným „místním zdrojem“ nejen surovina z regionu, ale také invence a šikovnost místních lidí.

Nepodařilo se nám letos představit nově certifikované produkty a výrobky široké veřejnosti na tradiční akci Kaplický ušák. Poku-
síme se vám je představit alespoň touto formou: 

Trhové Sviny a Nové Hrady oceněny

Ministerstvo práce a  sociálních 
věcí ČR (MPSV) vyhlašuje kaž-
doročně soutěž „Obec přátelská 

rodině a  seniorům 2020“. V  roce 2020 
byly podpořeny dvě dotační oblasti a to I. 
Obec přátelská rodině a II. Obec přátelská 
seniorům. Jedná se o celostátní program 
podpory obcí/ měst/ městských částí, 
který usiluje o  propagaci prorodinné 
a proseniorské atmosféry v obcích České 
republiky a podněcování jejího rozvoje. 

Vyhlašovatelem soutěže v oblasti rodi-
ny jsou MPSV a Stálá komise pro rodinu, 
rovné příležitosti a národnostní menšiny 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 
Vyhlašovatelem soutěže v oblasti seniorů 
je MPSV. Cílem je podpora aktivit mezige-
nerační soudržnosti na komunální úrov-
ni. Jedná se o  podporu prorodinných/
proseniorských aktivit a  opatření, která 
mají preventivní a  podpůrný charakter, 
přispívají k bezproblémovému fungování 
rodin a  komunity, posilují její stabilitu 
a  soudržnost, zkvalitňují rodinné i  sou-
sedské vztahy, přispívají k  harmonizaci 
pracovního a  soukromého života, před-
cházejí ohrožení rodin a  posilují jejich 
stabilitu a soudržnost, předcházejí sociál-
nímu vyloučení a podporují aktivní, smy-
sluplný a  důstojný život seniorů v  jejich 

vlastním sociálním prostředí a  rozvoj 
pečovatelských kompetencí u  všech 
generací.

Trhové Sviny podaly přihlášku do obou 
dotačních titulů a v červnu obdrželo měs-
to skvělou zprávu. V soutěži „Obec přátel-
ská seniorům“ v kategorii měst 3 – 10 tisíc 
obyvatel obsadilo druhé místo, které je 
spjato s dotací ve výši 600 tisíc Kč. V sou-
těži „Obec přátelská rodině“ ve stejné 
kategorii obsadilo dokonce první místo 
a dotaci 1,1 milionu Kč. 

Získání ocenění předcházelo zřízení 
Komise pro rodinu a seniory města Trho-
vé Sviny. Členy komise jsou zástupci růz-
ných věkových skupin i zájmů, předsedky-
ní je Mgr. Eva Farková. Hlavním úkolem 
komise bylo zpracování Koncepce rodin-
né a seniorské politiky města Trhové Svi-
ny v letech 2020 -2025, která je nezbytná 
pro podání přihlášky do soutěže. 

Ze získaných finančních prostřed-
ků byly pořízeny nové lavičky do stře-
du města, herní prvky na dětská hřiště, 
letní představení loutkového divadla 
na náměstí, v  plánu je také financování 
v loňském roce obnovené tradice – Miku-
lášské nadílky na náměstí. Finanční pro-
středky pro své aktivity využije i mateřská 
a  základní škola, Domeček – středisko 
husitské Diakonie, rodinné centrum 
Trhováček, městská knihovna a Městské 
kulturní středisko.

Také Nové Hrady se do soutěže zapo-
jily s  projektem „Senioři vítáni“. Ve své 

kategorii (obce od 1001 - 3000 obyvatel) 
vyhrály 1. místo a  s  ním i  dotaci ve výši 
900 tis. Kč na aktivity pro seniory. Rea-
lizace projektu je stanovena na rok 2020 
a  jednotlivé aktivity jsou rozděleny do 
7 kategorií: 

1. Vzdělávací a  informační aktivity – 
VU3V, přednášky, poradna, Novohradský 
zpravodaj 
2. Sportovně-turistické aktivity – zdravot-
ní cvičení, vycházky, kuželky, nordic wal-
king, šachy 
3. Mezigenerační aktivity – předvánoční 
setkání, koncert 
4. Tvůrčí díly – keramika, tvůrčí díly 
5. Společná historie – vytvoření naučné 
stezky OBEC PŘÁTELSKÁ SENIORŮM 
2020 
6. Speciální kulturní programy – oslava 
Mezinárodního dne seniorů, koncert 
Oslava života, koncert klasické hudby 
a koncert pro DPS Horní Stropnice – Dob-
rý Voda 
7. Dobrovolnické aktivity zaměřené na 
seniory – rozvoj dobrovolnických služeb

Začátkem září zazářily Trhové Sviny 
ještě jednou, tentokráte na krajské úrov-
ni, když se umístily na druhém místě 
v  krajském kole soutěže Zlatý erb 2020 
o  nejlepší webové stránky a  elektronic-
ké služby měst a obcí. Ceny vítězům byly 
7.9.2020 předány při slavnostním cere-
moniálu na Krajském úřadě Jihočeského 
kraje. Vzhledem k epidemiologické situa-
ci vše proběhlo za přísných hygienických 
podmínek a  bez přítomnosti členů rady 
kraje. 
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Zemědělské družstvo Netřebice - mák
Mák je tradiční plodinou podhůří Novohradských hor. Daří se mu tu a  je důležitou 
surovinou pro mnoho tradičních místních pokrmů. Mák je možné objednat na níže 
uvedeném mailu.
Výrobna: Netřebice 131, 38 232 Netřebice
telefon: 602 769 574
e-mail: janouskova@zdnetrebice.cz

Milan Deveter – Borovanský med
Borovanský med pana Devetera pochází od včel chovaných s láskou v bezprostředním 
okolí Borovan. Je bez jakýchkoliv úprav, plněný ve sklenicích po 1000 g. Květový med 
bývá mechanicky pastován. V letošním roce však výnosy včelstev byly podstatně nižší, 
stejně jako u jiných včelařů.
výrobna a prodejna : Nádražní 286, 37312 Borovany
telefon: 604973379
e-mail: deveter@upb.cas.cz 
borovanskymed.webnote.cz

František Rouha – kmín
Kmín je další specifickou plodinou, které se v našem regionu daří. Ne každý ji však 
umí vypěstovat tak jako soukromý zemědělec, pan Rouha. Toto koření pěstuje bez 
chemického ošetření od roku 1995.
výrobna: Náměstí J.V.Kamarýta 47, 382 32 Velešín 
telefon: 605 253 978, 604 321 382 
e-mail: rouhafrantisek@seznam.cz

František Stodolovský – borovanské borůvkové
Tento vinný nápoj je kombinací Camembertu Sauvignon a borůvkového přírodního 
extraktu vyrobeného z borůvek nasbíraných v okolí Borovany. Nápoj charakteristic-
ké ovocné a sladké chuti vyrábí pan Stodolovský od roku 2009 ve vlastní provozovně 
v Borovanech.
výrobna: Nová 326, 373 12 Borovany 
telefon: DODAT
e-mail: frantisek.stodolovsky@cewc.eu
www.cewc.eu
další prodejní místa: IC Borovany

Cukrárna Fabián – tradiční pečivo, zákusky, dorty
Malá rodinná firma nabízí již více než 30 let pečivo, zákusky, dorty vlastní výroby 
dle tradičních receptur. Její zákusky se opakovaně pyšní oceněním "Chutná hezky 
jihočesky".
výrobna a prodejna: Ledenice, Náměstí 207, 37 311
telefon: 387 995 273, 733 603 661
e-mail: terfab@centrum.cz  
Aktuální nabídku cukrárny a ukázky zákusků neleznete na Facebooku 

Zalinský dvůr - Hovězí maso v BIO kvalitě
Zalinský dvůr nabízí hovězí maso z vlastních chovů v BIO kvalitě, zvířata pocházejí 
výhradně z vlastního chovu, porážka probíhá na ekologických jatkách, nabízené maso 
je min. 12 dní vyzrálé, vakuově balené.
Sídlo, prodej: Zaliny 25, 370 06 Ledenice 
telefon: 739 528 207
e-mail: strouhovae@seznam.cz
vlastní rozvoz

Andrea Novák Váchová - Autorské kroužkované šperky a módní 
doplňky

Unikátní šperky a módní doplňky jsou vyráběné historickou technikou Chainmaille 
nebo-li kroužkováním. Materiály nevyvolávají alergickou reakci, nerezaví. Občas dopl-
ňuji šperk minerály či Swarovski krystaly.
výrobna a prodej: Komenského 395, 37333 Nové Hrady
telefon: 721 123 999
e-mail: sperky@andreavhachova.cz
www.andreavachova.cz

Zevlův mlýn s.r.o. 
Pivo Zewl 12o a  10o dvourmutové, Zevlova dunajská klobása, Zevlův lovecký salám 
a Zevlův šunkový salám.
Zevlův mlýn si zažádal o certifikaci hned pěti svých výrobků. Vedle piva vyrábí také 
vlastní masné výrobky.
Pivo je vyrobeno v  objektu Zevlova mlýna u  Nových Hradů, převládá ruční výroba, 
voda pochází z vlastního vrtu, energie z OZE (vlastní solární elektrárna), odpad (mlá-
to) je zkrmován v objektu mlýna vlastnímu dobytku. Pivo je vyráběno tradiční techno-
logií dvourmutově, produkt nese nezaměnitelný rukopis – chuť.
Klobása je vyrobena jak z masa z vlastního chovu, tak i z chovů okolních statkářů, 
výroba je prováděna ručně. 
Salámy jsou vyrobeny jak z masa z vlastního chovu, tak i z chovů okolních statkářů, 
výroba je prováděna ručně ve vlastní zpracovně.
Výrobna a prodej: Nové Hrady 143, 37333 Nové Hrady
telefon: 777763000
e-mail: loukotka@zevluvmlyn.cz
http://www.zevluvmlyn.cz
Většina produkce se spotřebuje ve vlastní pivnici a v penzionu 

Máte i Vy zájem o certifikaci svých potravinových i řemeslných výrobků či produktů?

Destinační společnost hodlá v  certifikaci pokračovat. 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  certifikova-
ných produktů.

Splníte i Vy kriteria pro certifikaci místních výrobků?
Nositelem regionální značky „Opravdu od nás“ Novohradsko 
Doudlebsko může být řemeslný produkt, potravina, přírodní 
produkt, které jsou vyráběny/získávány na území destinace 
Novohradsko – Doudlebsko. Tyto produkty jsou posuzovány 
z hlediska 

* Místa původu/výroby produktu/výrobku (nachází se převáž-
ně 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)

Jak si můžete o značku zažádat?
Žadatel vyplní Žádost o přidělení regionální značky „Opravdu 
od nás“ Novohradsko – Doudlebsko, připojí fotografii výrob-
ku a  zašle elektronicky na info@novohradsko-doudlebsko.cz. 
Posléze bude vyzván k případnému dodání výrobku k datu jed-
nání certifikační komise. 
Další informace podá. M. Jarolímek (776 296 285), 
popř. Zuzana Guthová (724 643 050)

Veškeré informace k  regionální značce „Opravdu od nás“ 
a  potřebné formuláře naleznou zájemci na https://www.
novohradskodoudlebsko.cz/certifikace-znackou-opravdu-od-
-nas-_18.html

Zuzana Guthová
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Cestovní ruch v roce 2020 z pohledu spolku  
Novohradsko-Doudlebsko

Rok 2020 skončil, stav nouzového 
klidu pokračuje a  tak je možná 
vhodná doba na bilancování toho, 

jaký ten loňský rok z pohledu cestovního 
ruchu v  turistické oblasti Novohradsko-
-Doudlebsko vlastně byl. Jak známo ces-
tovní ruch má v popisu práce stejnojmen-
ná organizace Novohradsko-Doudlebsko, 
z.s. Tento spolek, který v současné době 
sdružuje 25 členů z  řad podnikatelů, 
neziskových organizací i  veřejné správy 
pracoval tak jako v minulých letech s pod-
porou měst a  obcí v  regionu, Jihočeské 
centrály cestovního ruchu a Jihočeského 
kraje. Přestože situace nebyla v letošním 
roce vůbec jednoduchá, dařilo celkem 
úspěšně navazovat na aktivity z předcho-
zích let a rozvíjet činnost ve všech čtyřech 
oblastech, které tvoří soubor podmínek 
pro ekonomicky efektivní, zážitkově kva-
litní a k přírodě šetrný cestovní ruch. 

První oblastí byla péče o  drobnou 
turistickou infrastrukturu, tedy různé 
informační panely, odpočívadla, kolost-
avy a  orientační značení, které můžeme 
potkat rozesety po celém našem území 
Novohradska a  Doudlebska. Máme toto 
území podrobně zmapováno a víme, že je 
zde mnoho těchto předmětů, které vyža-
dují nejen pravidelnou péči, ale často jsou 
i ve stavu, kdy údržba již nestačí a je nut-
ná prostá výměna. Pilotně jsme nabídli 
obci Dolní Dvořiště, že zajistíme výměnu 

odpočívadla na hraničním přechodu 
v  Cetvinách a  lávky pro pěší přes potok 
a mokřad u Svatého Kamene. Povedlo se 
a  dnes již vše slouží svému účelu. Navíc 
jsme si vyzkoušeli způsob spolupráce, 
který je možný aplikovat i v jiných obcích 
naší oblasti. Pro jiné obce jsme naopak 
vytvořili a nově nainstalovali menší infor-
mační panely, na kterých turisté mohou 
najít zajímavé informace o daném místě. 

Tyto panely nyní lemují námi vyznačenou 
cykloturistickou trasu vedoucí z Českých 
Budějovic do Novohradských hor a podél 
Malše zpět do krajského města. 

Dalším významný počin, který byl 
realizován ve spolupráci s Městem Nové 
Hrady, byl dokončen teprve nedávno. 
Jde vytvoření tzv. Encyklopedie „železné 
opony“, která se skrývá v  multimediál-
ním panelu nainstalovaném u  Skanzenu 

ochrany státní hranice a  železné opony 
na hraničním přechodu Nové Hrady – 
Pyhrabruck. Jde o celkem 59 videospotů, 
z nichž převážná většina přináší informa-
ce o  různých aspektech života na státní 
hranici před rokem 1989. Videospoty jsou 
namluveny i v německé a anglické jazyko-
vé mutaci, což může být zajímavé nejen 
pro zahraniční návštěvníky, ale i  pro 
zpestření jazykové výuky dětí a  mládeže 
z  našeho regionu. Nutno dodat, že mul-
timediální informační panel jsme dopl-
nili i  velkoformátovou mapou, na které 
je možné vidět průběh celé linie železné 
opony dělící před rokem 1989 Evropu na 
dva nesmiřitelné tábory. 

Cestovní ruch se nedá dělat bez lidí, 
kteří mají kvalitní znalosti a  doved-
nosti. Další oblastí našich aktivit proto 
bylo vzdělávání určené pro lidi, kteří 
v  cestovním ruchu pracují. Pracovníci 
z  informačních center, podnikatelé, ale 
i zástupci obcí byli účastníky vzdělávacích 
kurzů zaměřených na jazykové vzdělávání 
a marketing. Bohužel se však kurzy díky 
koronakrizi nemohly uskutečnit v plném 
plánovaném rozsahu. Přesto z  ohlasů 
účastníků vyplývá, že obsah kurzů přispěl 
k obohacení jejich znalostí a dovedností. 

Cestovní ruch je velmi komplexní 
odvětví, které vyžaduje intenzivní spolu-
práci mezi různými aktéry ze ziskového 
i  neziskového sektoru a  veřejné správy. 
Naší další oblastí práce je proto vytváře-
ní podmínek pro tuto spolupráci a  její 
následný rozvoj. Příklad budování tako-
vé spolupráce se odehrává například pod 
značkou Opravdu od nás. Jde o  vyhle-
dávání, certifikaci a  podporu výrobců 
lokálních produktů s  cílem zvýšit jejich 
odbytové příležitosti a  obohatit nabídku 
různých originálních výrobků nejen pro 
„místní“, ale také pro turisty. V letošním 
roce se nám podařilo obohatit tuto nabíd-
ku o  dalších 14 řemeslných, potravino-
vých a uměleckých výrobků. 

Letošní složitá epidemiologická situa-
ce paradoxně přispěla k rozvoji spoluprá-
ce s podnikatelskými subjekty, konkrétně 
pak s  provozovateli ubytovacích kapa-
cit. Náš spolek byl Jihočeskou centrálou 
cestovního ruchu pověřen ke koordinaci 
a  zprostředkování podpory ubytovatelů 
formou slevových poukázek pro ubyto-
vané hosty. Z Novohradska a Doudlebska 
se celkem do tohoto podpůrného progra-
mu Jihočeského kraje zapojilo celkem 28 
hotelů a penzionů. Hosté, kteří se v těch-
to zařízeních ubytovali čerpali podporu 
v celkové výši 1,1 mil. Kč, což v porovnání 
s  jinými turistickými oblastmi je velmi 
dobrý výsledek a svědčí to o velkém zájmu 
turistů o naše území. 

Zájem turistů o naší turistickou oblast 

není jen výsledkem kvalitních služeb, 
zajímavé nabídky návštěvnických cílů 
a produktů, dobré dostupnosti a bezpeč-
né infrastruktury. Zájem se zcela logicky 
zvyšuje i  díky marketingu. A  právě ten 
je čtvrtou oblastí, které se intenzivně 
věnujeme. V  roce 2020 jsme využívali 
různé marketingové nástroje. V průběhu 
ledna a února jsme stihli účast na veletr-
zích cestovního ruchu Regiontour v Brně 
a  Holiday World v  Praze. Současně jsme 
plánovali i  účast na dalších veletrzích, 
které se však již uskutečnit nemohly. 
Na druhou stranu jsme přepracovali 
naše webové stránky www.novohradsko-
-doudlebsko.cz a velmi aktivně jsme pro-
pagovali zajímavá místa na sociálních 

sítích (Facebook, Instagram). Například 
náš facebookový profil @novohradsko-
doudlebsko má díky tomuto zajímavé-
mu a aktuálnímu obsahu již téměř 6 000 
fanoušků. 

Kromě digitálnímu marketingu jsme 
však nezapomínali ani na klasické tiště-
né materiály. Přece jenom stále vnímáme 
zájem návštěvníků o tyto materiály, a pro-
to jsme letos vydali celkem tři různé publi-
kace. V první řade jde o souhrnnou publi-
kaci (To nej… Novohradsko-Doudlebsko) 
představující vše, co naše turistická oblast 
turistům nabízí. Název další publikace 
„Příběhy, které inspirují“ napovídá, že je 
zaměřena na zajímavé příběhy osobnos-
tí, kterým se podařilo vytvořit atraktivní 
návštěvnické cíle a  zprovoznit kvalitní 
služby, takže mohou posloužit jako pří-
klady, které je možné nejen obdivovat, 
ale se i  jimi inspirovat pro naší vlastní 
činnost. Třetím materiálem se staly Turi-
stické noviny, které pro letní sezónu při-
nesly nejen praktické aktuální informa-
ce o  dění v  regionu, ale také propagaci 
některých služeb a kalendář plánovaných 
akcí na léto a podzim. 

V roce 2021 chceme zcela jistě pokra-
čovat v  rozvoji aktivit ve všech čtyřech 
výše zmíněných oblastech a významně tak 
přispívat k obnově a zotavení cestovního 
ruchu z letošní koronavirové krize. Věří-
me, že se nám to ve spolupráci a  s  pod-
porou Sdružení Růže, SMO Pomalší, 
Jihočeského kraje, Jihočeské centrály 
cestovního ruchu a  všech aktivních lidí 
z podnikatelského a neziskového sektoru 
podaří. 

 Mgr. Michal Jarolímek
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Operace zlomený luk

Rok 1240 | Kaplice | délka 2.8 km |  

7 zastavení | trvání 1.5h

Trasa vede z  kaplického náměstí přes 
městský park, ven z centra, kolem kaplič-
ky do mírného kopce, dále přes boží muka 
zpět do města a končí u dvou kostelů. 

„Lov se zvrtnul a  lovec bojuje o život. 
Když nebude lovec, nebudou Kaplice“.

První koněspřežka

Rok 1832 | Velešín | délka 4.6 km |  

6 zastavení | trvání 2h

Trasa začíná poblíž železniční zastávky 
Velešín město, pokračuje přes pozůstat-
ky bývalé koněspřežky, příjemnou polní 
a  lesní cestou zpět do Velešína, nabídne 
i  krásný výhled na vodní nádrž Římov. 
Pozor, 2x křižuje hlavní silnici.

„František Gerstner buduje úplně prv-
ní koněspřežnou železnici na evropském 
kontinentě. Pomoz mu proti škodičům“.

První sólo

Rok 1925 | Trhové Sviny | délka 4 km 

| 8 zastavení | trvání 1.5h

Trasa vede od kostela přes náměstí po 
naučné stezce, která ukazuje to nejza-
jímavější v  okolí města – Buškův hamr, 
zázračný pramen a  kostel Nejsvětější 
Trojice.

„Dvanáctiletý Karel Valdauf se snaží 
dostat do dědečkovy uznávané kapely, 
aby si dívka Maruška všimla jeho talentu“.

Díky venkovní hře Skryté příběhy poznáte nejen nová zajímavá místa v našem regionu, ale navíc můžete cestovat v čase a udě-
lat každý rodinný výlet neobyčejným dobrodružstvím. Hra je určena především dětem od 6 do 13 let, ale pobaví i dospělé.

Hra je rozdělena do jednotlivých výletů. Na každém vás čeká několik zastavení, kde se zaposloucháte do příběhu vyprávě-
ného historickou postavou, která je spojena s daným místem a právě řeší nějaký malér nebo obtížný záměr. Na jednotlivých zasta-
veních pomáháte této postavě a zároveň posunujete historii tím, že řešíte drobné úkoly, a za to sbíráte body. Čím víc bodů máte, 
tím víc obsahu hry se vám otevírá.

Prvním krokem, který musíte udělat je zaregistrovat se do hry, a do chytrého telefonu s OS Android nebo iOS si zdarma stáhnout 
aplikaci Skryté příběhy na www.skrytepribehy.cz. Pak už si jen vyberete z příběhů, který vás zaujme. Na území destinace Novohrad-
sko Doudlebsko si můžete vybrat zatím ze čtyř příběhů.

Skryté příběhy kolem nás

Černoskláři

Rok 1821 | Nové Hrady |  

délka 5.4 km | 9 zastavení | trvání 2h

Trasa vede z parkoviště k rozcestníku 
u Hamru, dále pokračuje okružní trasou 
Terčina údolí a ústí u jeho vstupní brány.

„Hrabě Buquoy potřebuje pomoct 
odvrátit krach svých skláren a  vynalézt 
nový druh skla“.
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