
Vdnešním čísle vám chceme představit návrh stra-
tegie rozvoje našeho regionu pro roky 2021–2027. 
Jde o stanovení vize, jak bychom chtěli, aby se u nás 

žilo, o  vymezení šesti klíčových oblastí, které jsou důležité 
pro naplnění této vize, a o pojmenování cílů, kterých chce-
me v  těchto oblastech dosáhnout. Pro každý cíl jsou navr-
ženy aktivity, které mohou přispět k  jeho naplnění a  které 
chceme podporovat. Jak moc se to podaří, záleží na mnoha 
okolnostech, mimo jiné na tom kolik se místním podnikate-
lům a firmám, neziskovým organizacím i obcím podaří získat 
dotací z  evropských národních i  jiných zdrojů, jak se bude 
dařit podporovat vzájemnou spolupráci, podporu i  komu-
nikaci. I když místní akční skupina může nezanedbatelnou 
měrou přispět k přísunu dotací do regionu, hlavní úlohou její 
práce je a nadále bude hlavně podpora vzájemné spoluprá-
ce, komunikace a  informovanosti na úrovni regionu a  také 
přenos zkušeností a příkladů dobré praxe z míst mimo náš 
region, kraj i stát.

Ucelený návrh koncepční části strategie je zveřejněn na 
webových stránkách MAS (https://mas.sdruzeniruze.cz/). 
Zde je umístěn také připomínkový list pro Vaše připomínky, 
doplnění nebo podněty. Akční plán strategie budeme dopra-
covávat v druhé polovině roku na základě aktuálně platných 
znění operačních programů, ze kterých budou moci žadatelé 
prostřednictvím místní akční skupiny žádat o dotaci. 

Vize rozvoje našeho regionu
„Region, v kterém jsou vytvořeny podmínky pro vysokou kva-
litu života, díky čemuž bude posílena odolnost proti nepříz-
nivým změnám a ohrožením a zajištěna stabilita umožňující 
obyvatelům rozvíjet v bezpečném prostředí svůj potenciál ve 
prospěch nejen individuálního rozvoje, ale i rozvoje komu-
nity jako základu pro občanskou soudržnost a  bezpečí 
obyvatel.“ 

Klíčové oblasti rozvoje regionu: 

1. Obce a jejich technická infrastruktura, která reprezen-
tuje technické podmínky pro život, práci a volný čas oby-
vatel území

Strategický cíl: Zajistit pro obyvatele všech obcí na úze-
mí MAS Sdružení Růže kompletní, kvalitní, dostupnou 
a efektivně fungující (využívanou) technickou infrastruk-
turu, která zajistí základní podmínky pro život obyvatel. 

2. Zaměstnanost, pracovní příležitosti a podmínky pro 
podnikání. Tato klíčová oblast má vazbu na kvalitu živo-
ta obyvatel především tím, že se týká příjmů obyvatel. 
Strategický cíl: Dosáhnout vysoké míry zaměstnanosti 
prostřednictvím vytváření nových udržitelných pracov-
ních míst a kvalitních podmínek pro podnikání.

3. Sociální oblast a zdravotní péče 
Strategický cíl: Zvýšit kvalitu, efektivitu a  dostupnost 
sociálních služeb a  zdravotní péče tak, aby tyto služby 
mohly být využívány všemi obyvateli regionu. 

4. Vzdělávání a volný čas
Strategický cíl: Zvýšit kvalitu vzdělávání, aby byl umož-
něn rozvoj osobnosti jako celku a  to prostřednictvím 
jak vzdělávacích institucí, tak i dalších organizací, které 
vytváří podmínky pro celoživotní vzdělávání i pro smys-
luplné trávení volného času.

5. Kulturní dědictví a cestovní ruch
Strategický cíl: Zvýšit atraktivitu území pro obyvatele 
i návštěvníky území MAS Sdružení Růže prostřednictvím 
citlivého přístupu k hmotnému i nehmotnému kulturní-
mu dědictví.

6. Životní prostředí a krajina
Strategický cíl: Vytvářet podmínky pro zajištění udrži-
telné vysoké kvality životního prostředí a pro citlivé vyu-
žívání přírodních zdrojů tohoto území. 

Detailní soupis cílů strategie a  podporovaných opatření, 
jakožto i soupis identifikovaných problémů a potřeb, ze kte-
rých tyto cíle a opatření vycházejí, jsou uvedeny na webových 
stránkách MAS (https://mas.sdruzeniruze.cz/).

Místní akční skupina Sdružení Růže

Zpravodaj

Seznamte se se strategií rozvoje regionu!

Červen 2021
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Připravujeme se na období 2021 – 2027

Anketa pro veřejnost – výsledky

V listopadu a prosinci minulého roku pro-
vedla MAS prostřednictvím on line dotaz-
níku anketu mezi obyvateli zaměřenou na 
kvalitu života a  bezpečnost v  regionu. Do 
ankety se zapojilo 133 obyvatel z  našeho 
regionu. Není to mnoho, ale i tak jsme urči-
tých výsledků dosáhli. 60% respondentů 
tvořily ženy. Nejčetnější skupinou byla sku-
pina 35 – 54 let, tedy lidé v plně produktiv-
ním věku, nejpravděpodobněji s rodinami.

S kvalitou života je téměř 90% respon-
dentů spokojeno, až velice spokojeno. Jako 
velice důležité složky kvality života ozna-
čilo více než polovina respondentů kvalitu 
a dostupnost vzdělávání, kvalitu životního 
prostředí, dostupnost přírody v okolí obce, 
mezilidské vztahy, dostupnost kvalitních 
potravin a  fungující internet. Méně důle-
žitými se zdají být dostupnost finančních 
služeb, veřejné správy, kulturní dědictví 
v  obci, dostupnost většího města i  volno-
časových aktivit pro dospělé. Ostatní hod-
nocené prvky kvalit života, jako je úroveň 
péče o  zranitelné, kulturní život v  obci, 
spolkový život v obci, zázemí pro sport, vol-
nočasové aktivity pro děti, veřejná doprava, 
obchody a pracovní příležitosti v místě jsou 
také vnímány jako důležité, ale ne jako 
nejdůležitější.

Na otázku, co by bylo vhodné vylepšit, 
nejvíce respondentů navrhuje dostupnost 
kvalitních potravin, spolkový život a vol-
nočasové aktivity pro dospělé. Obecně 
je doporučeno vylepšovat téměř všechny 
navržené oblasti, nejmenší zájem respon-
denti projevili o vylepšování dostupnosti 
většího města či přírody v okolí obce.

Ze čtyř zvolených oblastí bezpečnosti 
(kriminalita, doprava, sociální kontrola 
a  bezpečné prostory pro děti) je za nej-
důležitější považována nízká kriminalita, 
dále bezpečná doprava a  bezpečné pro-
story pro děti. Sociální kontrolu považuje 
více než sto respondentů za důležitou, 
nicméně ne jako prioritu.

Co se týká potřeby něco v  uvede-
ných oblastech vylepšovat, tak největší 
podporu má bezpečnost dopravy a pak 
opatření zaměřená na aktivity dětí.

Další otázka byla zaměřena na řešení 
ohrožujících situací. Zde responden-
ti nejvíce hlasovali pro opatření proti 
výpadku zásobování vodou, na dru-
hém místě se ocitlo zásobování ener-
gií, lékařská péče a  nedostatek vody 
v  půdě (sucho). Nedostatek dostup-
ných řemeslných ani sociálních služeb 
není vnímán příliš jako bezprostřední 
ohrožení.

Na otázku, zda mají občané zájem 
se aktivně zapojit do rozvoje regionu 
více, než 53% odpovědělo ANO (vždyť 
už nám aktivně vyplnili dotazník!). 
Dokonce se řada z  nich přihlásila 
k  pomoci s  organizací aktivit zejména 
pro rodiny s  dětmi, organizovat mezi-
generační výpomoc a komunitní svépo-
moc. Několik respondentů také uvedlo, 
že jsou schopni aktivně připravit a řídit 
projekt v některé z uvedených oblastí.

Jednotlivé oblasti mohli respon-
denti připomínkovat, rozvést, doplnit. 
A tak jsme se dostali k řadě zajímavých 
podnětů.

Jednání pracovních skupin 

K přípravě strategie jsme svolali jednání 
několika pracovních skupin podle růz-
ných oblastí rozvoje regionu. Protože 
možnosti setkávání byly v  posledním 
půlroce velice omezené, setkávali jsme se 
tak jako děti se svými učiteli „distančně“, 
tedy prostřednictvím internetu. V  men-
ších skupinách jsme diskutovali o  tom, 
co v  regionu v  té dané oblasti (např. 
životní prostředí) je dobré, co naopak je 
slabinou, kde vidíme příležitosti k  roz-
voji nebo odkud naopak hrozí nějaké 
ohrožení.

Výstupy těchto diskusí pak byly pod-
kladem pro sestavení tzv. analýzy problé-
mů a příležitostí, které hrají významnou 
roli v dalším rozvoji regionu.

Dalšími podklady pro přípravu nové 
strategie jsou již dříve zaznamenané pro-
blému jednotlivých obcí z regionu i jejich 
plány do budoucna a aktualizované ana-
lýzy území. Tyto analýzy v sobě zahrnují 
demografickou situaci v  území, oblast 
vzdělávání a  školství, sociální oblast, 
stav infrastruktury a  občanské vybave-
nosti, zázemí pro volný čas i  vzdělávání 
v obcích, stav jednotlivých složek životní-
ho prostředí atd. 

1. Jak hodnotíte kvalitu života ve vaší obci

2. Kolik je Vám let?
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Koncepční část strategie rozvoje regionu 

Vize rozvoje našeho regionu a popis hlavních (klíčových) oblastí je uveden v úvodníku. Zde představujeme hlavní a vedlejší cíle 
a opatření, která k naplnění těchto cílů přispívají. 

  

Strategický cíl Specifické cíle Opatření Strategického rámce
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1.1. Potřebná a udržitelná 
dopravní infrastruktura 
i obslužnost

1.1.1. doprava (investice,dostupnost,obslužnost, bezpečnost 
včetně doprovodných opatření a cyklodopravy

1.2. Čistá, úsporná 
a bezpečná energetika

1.2.1. Energeticky efektivní infrastruktura (veřejné 
osvětlení, budovy veřejné i soukromé)

1.2.2. Vyšší využívání OZE, decentralizace výroby 
energie, snižování uhlíkové stopy 

1.3. Dostupné 
důstojné bydlení

1.3.1. investice pro výstavbu RD a BD a rekonstrukcí 
k bydlení včetně rozvoje sociálního bydlení

1.3.2. Zajištění vodohospodářské infrastruktury pro 
nakládání s vodou včetně alternativních řešení

1.4. Zachování 
a rozvoj služeb 
k zajištění bezpečnosti 
a zdraví obyvatel 

1.4.1. Zajištění požární a veřejné bezpečnosti

1.4.2 Zachování popř. rozvoj veřejných služeb (např. Veřejné informační 
systémy, poštovní a peněžní služby, vysokorychlostní internet)

1.5.Zvyšování kvality 
veřejné správy a zapojení 
obyvatel do rozhodování 

1.5.1. Zkvalitňování výkonu veřejné správy vč. přípravy koncepčních 
materiálů, zapojování obyvatel do navrhování, rozhodování a spolupráce
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2.1. Dostupná a úsporná 
infrastruktura 
a technologie pro 
podnikání i na podporu 
zaměstnanosti

2.1.1.Regenerace brownfieldů, výstavba a modernizace 
nemovitostí vhodných pro podnikání včetně přístupových cest, 
zvyšování energetické efektivity budov pro podnikání 

2.1.2.Investice do zemědělských i nezemědělských podniků 
(včetně lesnických technologií a zpracování produktů) 
pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti

2.1.3. Investice do nových technologií u MPS 
(robotizace, digitalizace, automatizace)

2.2. Informace a služby 
pro podnikání a rozvoj 
zaměstnanosti

2.2.1. Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti (spolupráce se školami, 
poradenství, vzdělávání a rekvalifikace pro podnikání, přímá podpora CS)

2.2.2. Zvyšování místního odbytu a podpora krátkých 
dodavatelských řetězců (marketing aj.)

2.3. Rozvoj sociálního 
podnikání 2.3.1. Podpora sociálního podnikání (investiční i neinvestiční)
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3.1. Lepší sociální 
služby a zdravotní 
péče, dostupné 
i v odlehlých místech

3.1.1. Podpora dostupnosti, rozvoje a poskytování sociální služby 
v souladu se zákonem č.108/2006 sb. i mimo tento režim

3.1.2.Sociální inkluze 

3.1.3. Podpora rozvoje a činnosti komunitních center a prosociálních spolků 

3.1.4. Zachování dostupnosti všeobecné i specializované zdravotní péče

3.2. Moderní 
sociální zařízení 
v dostatečné kapacitě 

3.2.1. Rozvoj institucí a zařízení pro seniory, osoby ohrožené 
sociálním vyloučením a na podporu posílení rodinných vazeb 
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4.1. Dostatečná 
a moderní infrastruktura 
pro vzdělávání, 
vysokou kvalitu 
vzdělávání a volný čas 

4.1.1. Předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče 
o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol 

4.1.2. Podpora infrastruk-tury, pro základní a střední 
vzdělávání, dalších školských zařízení 

 4.1.3. Zázemí a příležitosti pro pasivní i aktivní kulturu a spolkové činnosti 
všech obvyklých oborů a pro zájmové neformální a celoživotní vzdělávání 

4.1.4. Hřiště a sportoviště pro zábavu i pro rekordy

4.2. Kvalitní vzdělávání
4.2.1.Podpora vzdělávání pedagogů i nepedagogických 
pracovníků a podpora práce a informovanosti v oblasti 
zájmového, neformální a celoživotní vzdělávání
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5.1. Ochrana kulturního 
dědictví a jeho rozvoj 

5.1.1. Udržení, revitalizace a ochrana kulturního 
dědictví (movitého i nemovitého) a jeho rozvoj

5.2. Cestovní ruch šetrně 
využívající přírodní 
a kulturní dědictví 

5.2.1. Infrastruktura 

5.2.2. Kvalita služeb a produktů

5.2.3. Spolupráce, koordinace, marketing
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 6.1. Ochrana životního 
prostředí v obcích

6.1.1. Ochrana životního prostředí v (ochrana ovzduší, 
nakládání s odpady a dešť. vodou v sídlech) 

6.1.2.Veřejná prostranství zlepšující klima v obcích 

6.2.Ochrana krajinných 
funkcí a klimatu 

6.2.1. Krajinotvorná opatření 

6.2.2. Prostupnost krajiny
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Komunitní projednání strategie 
a další postup

Nyní máme připravený návrh koncepční 
části strategie, tedy přehled strategických 
cílů zaměřených na rozvoj šesti klíčových 
oblastí rozvoje regionu. Každý z  těchto 
strategických cílů bude naplňován mini-
málně jedním nebo i  více specifickými 
cíli, pro které jsme navrhli dílčí opatření. 
Právě tato dílčí opatření směřují k řešení 
identifikovaných problémů a potřeb.

S  koncepční částí strategie chceme 
seznámit nejen zástupce obcí, ale i dal-
ší obyvatele regionu, zástupce spolků, 
podnikatele i  další zájemce. Za tímto 
účelem zveřejňujeme tuto část strategie 

na webových stránkách MAS (https://
mas.sdruzeniruze.cz/), kde je k dispo-
zici i připomínkový list. 

Po projednání a zapracování připomí-
nek veřejnosti strategii projedná nejvyšší 
orgán, tedy Valná hromada MAS Sdru-
žení Růže. Pak bude připravený mate-
riál zaslán na příslušné ministerstvo ke 
schválení (přibližně v červenci letošního 
roku). Vlastní Akční plán, jakýsi plán 
realizace strategie, tedy jaké konkrétní 
aktivity a projekty bude MAS podporovat, 
budeme připravovat patrně až na přelo-
mu roku. To už budou schváleny jednot-
livé operační programy, ze kterých MAS 
čerpá prostředky na podporu projektů 
žadatelů ze svého území.

Pro každý z  těchto operačních pro-
gramů (OP Zaměstnanost, OP Životní 
prostředí, OP Technologie a  aplikace 
pro konkurenceschopnost, Integrovaný 
regionální operační program a  program 
Společná zemědělská politika) zpracuje-
me samostatný Programový rámec, kde 
mimo podporovaných aktivit bude nasta-
veno, i kdo může být žadatelem, za jakých 
podmínek a o jak velkou podporu si může 
požádat.

První výzvy k  předkládání projektů 
předpokládáme až kolem poloviny příš-
tího roku.

Zuzana Guthová,  
MAS Sdružení Růže 

Integrovaný regionální operační program 
(IROP) 

V prosinci 2020 byly vyhlášeny dvě výzvy č. 17 a č. 18 z Integro-
vaného regionálního operačního programu. 

Výzva č. 17 „MAS Sdružení Růže – IROP – Řešení negativních 
vlivů dopravy 2“ byla s vazbou na výzvu Řídícího orgánu IROP 
č. 53 „Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD“ a výzva 
č. 18 „MAS Sdružení Růže – IROP – Podpora rozvoje a činnosti 
komunitních center 2“ byla s  vazbou na výzvu Řídícího orgá-
nu IROP č. 62 „Sociální infrastruktura – integrované projekty 
CLLD“. 

Výzva č. 17 byla zaměřena na:
* rekonstrukce, modernizace a  výstavba chodníků podél sil-

nic I., II. a  III. třídy a  místních komunikací nebo chodníků 
a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy 

a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou 
schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce 
a míst pro přecházení,

* rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komu-
nikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy,

* rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek 
pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, 
železniční a  tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám 
s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na 
bezbariérové komunikace pro pěší,

* realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silnič-
ní, cyklistické a  pěší dopravy (bezpečnostní opatření rea-
lizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřej-
né osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů). 

Do výzvy č. 17 se přihlásilo 5 žadatelů a  objem alokace byl 
v  žádostech převýšen. U  žádostí se sleduje bodové hodnocení 

Aktuální podpora MAS pro žadatele z regionu

Žadatel Název projektu Celkové způsobilé 
výdaje projektu (v Kč)

Požadovaná 
dotace (v Kč)

Schválená 
dotace (v Kč)

Obec Olešnice
Obnova a doplnění 
chodníků v obci 
Olešnice

1 550 000,00 Kč 1 472 500,00 Kč 1 472 500,00 Kč

Město Nové Hrady Chodník Vitorazská 
ulice - II. etapa 1 550 000,00 Kč 1 472 500,00 Kč 1 472 500,00 Kč

Obec Ločenice
Rekonstrukce 
chodníku u silnice 
III/1567 Ločenice

2 188 500,76 Kč 2 079 075,72 Kč 1 242 336,00 Kč

Obec Dobrá Voda u ČB

Stavba chodníku 
v obci Dobrá Voda 
u Českých Budějovic, 
ulice U Rybníka

763 130,25 Kč 724 973,73 Kč 0,- Kč

Město Trhové Sviny Pekárenská ulice - 
SO 101 - Chodníky 1 508 997,16 Kč 1 433 547,30 Kč 0,- Kč 

Celkem   7 560 628,17 Kč 7 182 596,75 Kč 4 187 336,00 Kč
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a  i čas podání žádosti o podporu do systému (pro případ stej-
ného bodového ohodnocení). Dle těchto kritérií a možné výše 
alokace byla u třetího žadatele o podporu výše podpory kráce-
na a další dva žadatelé byli ponecháni v náhradních projektech. 
Projekty budou dofinancovány dodatečně ze zbytku peněz IROP 
MAS SR. 

Výzva č. 18. výzva byla zaměřena: 
* stavby a  stavební práce spojené s  výstavbou infrastruktury 

komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivede-
ní inženýrských sítí, 

* nákup pozemků, budov a staveb, 
* rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí 

pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních 
služeb, budou-li v projektu poskytovány,

* vybavení pro zajištění provozu zařízení, 
* pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulant-

ních sociálních služeb 

Žadatel Název projektu Celkové způsobilé 
výdaje projektu (v Kč)

Požadovaná dotace 
(v Kč)

Dotace 
ke schválení

Město Nové Hrady Rozvoj aktivit 
v KC Nové Hrady 3 104 795,00 Kč 2 949 555,25 Kč 2 949 555,25 Kč

Celkem    3 104 795,00 Kč  2 949 555,25 Kč  2 949 555,25 Kč 

Do výzvy č. 18 se přihlásil pouze jeden žadatel a celou výzvu vyčerpal. 

30. dubna 2021 byly vyhlášeny zase dvě výzvy č. 19 a č. 20 z Inte-
grovaného regionálního operačního programu. 

Výzva č. 19 „MAS Sdružení Růže – IROP – Podpora infra-
struktury pro zájmové a  neformální vzdělávání a  celoživotní 
vzdělávání III.“ o celkové alokaci 6 698 061,25 Kč je vypsána do 
15.6.2021 a výzva č. 20 „MAS Sdružení Růže – IROP – Podpora 
infrastruktury pro předškolní vzdělávání II.“ o celkové alokaci 1 
141 845,14 Kč je vypsána do 30.6.2021. 

S  případnými dotazy se obracejte na paní Martinu Bedná-
řovou, která administruje tento program (774 420 951, e-mail: 
bednarova@mas.sdruzeniruze.cz)

Aktuální vyhlášené výzvy naleznete na http://mas.sdruzeni-
ruze.cz/irop/ds-3960/p1=7515

Program rozvoje venkova (PRV)

MAS ukončila příjem projektů v rámci 6. Výzvy PRV zaměřené 
výhradně na Fichi č. 9 – „Obnova vesnice“. 

V rámci této výzvy bylo přijato 16 projektů, které v současné 
době procházejí procesem hodnocení na MAS a následně budou 
předány ještě k administrativní kontrole na SZIF. Skutečně pod-
pořené projekty budou zveřejněny na webových stránkách MAS, 
popřípadě též v příštím čísle Zpravodaje MAS.

Žadatel Název projektu Celkové způsobilé výdaje 
projektu (v Kč) Požadovaná dotace (v Kč)

Obec Kamenná Obnova obecního sálu 
a nákup vybavení  972 906,00 Kč  778 324,00 Kč 

Obec Olešnice Veřejná prostranství Olešnice  751 907,00 Kč  601 525,00 Kč 

Obec Horní Stropnice Nákup vybavení pro 
pořádání kulturních aktivit  340 000,00 Kč  272 000,00 Kč 

Obec Mladošovice Obnova hřbitovní 
zdi Mladošovice  991 280,00 Kč  793 025,00 Kč 

Obec Horní Dvořiště ZAŘÍZENÍ PRO KULTURNÍ 
A SPOLKOVOU ČINNOST  473 000,00 Kč  378 400,00 Kč 

Obec Jílovice
Obnova spolkové budovy 
v Lipnici a nákup vybavení 
do klubovny v Kojákovicích

 256 520,00 Kč  205 216,00 Kč 

Obec Čížkrajice Rekonstrukce kulturního 
domu v Mezilesí  499 670,00 Kč  399 736,00 Kč 

Obec Jílovice Úpravy veřejného 
prostranství v Lipnici  481 580,00 Kč  385 264,00 Kč 

Město Nové Hrady

Modernizace vybavení pro 
kulturní sál a venkovní 
kulturní a spolkové 
aktivity města N. Hrady 

 1 498 404,00 Kč  1 198 723,00 Kč 
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Obec Svatý Jan nad Malší
Modernizace veřejného 
prostranství – náves Svatý 
Jan nad Malší a náves Sedlce

 649 225,00 Kč  519 380,00 Kč 

Obec Benešov nad Černou Benešov nad Černou - 
veřejné prostranství  330 000,00 Kč  264 000,00 Kč 

Město Trhové Sviny Veřejná prostranství 
v Trhových Svinech a osadách  958 320,00 Kč  766 656,00 Kč 

Město Trhové Sviny Kulturní a spolková zařízení 
v osadách Trhových Svinů  543 290,00 Kč  434 632,00 Kč 

Město Nové Hrady Veřejná prostranství ve 
městě N. Hrady a osadách  1 971 812,00 Kč  1 190 840,00 Kč 

Obec Strážkovice Úprava veřejného prostranství 
ve Strážkovicích  395 023,00 Kč  316 018,00 Kč 

Obec Petříkov Nákup vybavení pro kulturní 
a spolkové akce pro veřejnost 327 500,00 Kč  262 000,00 Kč 

Celkem    11 440 437,00 Kč  8 765 739,00 Kč 

Pracovní skupiny se tak poprvé sešly 
přes PC, byl to pro nás nezvyk, ale 
nedalo se nic dělat. I tak jsme vyře-

šili spoustu důležitých věcí, které jsme 
pak dopracovali přes e-mail, a telefony.

Pracovní skupina pro čtenářskou 
gramotnost vymyslela „kufry do škol“, 
pracovní skupina pro financování vše 
odsouhlasila a pomohla s návrhem knih. 
Nakoupili jsme tedy 8 kufrů, každý kufr 
obsahuje 16 stejných knih. Knihy jsou pro 
2. – 3. třídu a pak pro 4. – 5. třídu, vždy po 
čtyřech titulech. Tyto kufry jsme již distri-
buovali do škol.

V  březnu a  dubnu jsme uspořádali 
3 webináře. První byl v  režii Mgr. Milo-
slava Hubatky na téma „Nadané dítě ve 

škole“. Hned druhý den nás čekal webi-
nář s  tématem „Formativní hodnocení“ 
od Mgr. Zdeňka Dlaboly, který byl velice 
kladně hodnocen, proto jsme na začátku 
dubna uspořádali ještě navazující webi-
nář, a  to „Formativní hodnocení a práce 
s  chybou“. Účastníci se více ponořili do 
tohoto tématu a většina z nich již začala 
nové poznatky používat v praxi při svých 
hodinách.

V květnu jsme se již začali opět setká-
vat osobně. Pracovní skupina pro rovné 
příležitosti se pustila do uceleného sezna-
mu pro rodiče, kde budou mít pohroma-
dě všechny poradny v okolí.

Setkání ředitelů ZŠ a  ZUŠ i  setkání 
ředitelů MŠ se v  zimě uskutečnilo také 

on-line. V  květnu jsme využili pěkného 
počasí a  sešli se osobně ve venkovních 
prostorách škol.

Setkání ředitelů ZŠ a  ZUŠ bylo ve 
Svatém Janu nad Malší, setkání ředitelů 
a  vedoucích učitelek MŠ v  Horní Strop-
nici. Ředitelé i vedoucí učitelky byly moc 
rádi, že se opět mohli vidět a vyměnit si 
cenné zkušenosti.

V projektu MAP II pro ORP Trhové Svi-
ny se chystá pár novinek: 

Jednou z  nich jsou omalovánky 
s obrázky obcí, které patří do ORP Trhové 
Sviny. Tyto obrázky maluje novohradská 
malířka Daniela Plocková.

Další akcí je „Putování po Trhovosvi-
nensku“. Toto putování je určené pro 
děti, pro které od června do září budou 
po Trhovosvinensku rozmístěna razítka, 
za která pak děti dostanou odměnu. Více 
informací bude na stránkách www.mas.
sdruzeniruze.cz.

Do konce června mají ředitelé MŠ 
poslat fotky z  akcí z  našeho projektu. 
Na podzim plánujeme vytvoření stolní-
ho kalendáře, ve kterém budou fotky ze 
všech mateřských škol v našem ORP.

Lucie Kolářová

Co se dělo v projektu MAP II pro ORP Trhové Sviny,  
aneb ani v covidové době nezahálíme

MAP II Aktivity 
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Z regionu
Prvok „přistál“ v Safari 
resortu Hluboká u Borovan

Světový unikát, dům z  betonu vytiš-
těný 3D tiskárnou za půl druhého 
dne, se vrátil do jižních Čech, odkud 

pochází jeho tvůrce, českobudějovický 
sochař Michal Trpák. Safari resort v Hlu-
boké u  Borovan se tedy po Praze, stává 
druhým a  možná již definitivním mís-
tem expozice této unikátní stavby. Dům 
s  názvem Prvok je mimo jiné unikátní 
právě tím, že je rozložitelný a transporto-
vatelný na jiné místo. Jedná se v podstatě 
o obytnou sochu, která vloni v srpnu byla 
umístěna coby plovoucí dům na Vltavě 
v Praze.

V  Safari resortu bude možné si dům 
pronajmout k  přenocování, nebo třeba 
pro pracovní jednání. Jedná se o cca 13 m 
dlouhou a  3 m širokou stavbu vybave-
nou jednou ložnicí, obývacím prostorem 

s kuchyňským koutem a koupelnou.

S  celou historií „Prvoka“ se může-
te seznámit na webových stránkách  
www.scoolpt.com/pribeh-prvoka.

Bourárna

Již více než dvacet let chováme na 
úpatí Novohradských hor stádo ovcí, 
které dnes čítá nižší stovky matek. 

Chované plemeno se jmenuje Merino-
landschaf, vyznačuje se kvalitní merino-
vou vlnou a lahodným masem s minimem 
tuku. Jehničky si ponecháváme v chovu, 
prodáváme je chovatelům nebo nechá-
váme porážet, beránci jdou na poráž-
ku téměř vždy. Porážku a  bourání nám 
dosud zajišťovala externí jatka v blízkém 
či vzdálenějším okolí. V posledních letech 
ale některá jatka zanikla, jiná nemají 

volnou kapacitu, případně za svůj úkon 
požadují tak vysoké ceny, že celý prodej 
konečným zákazníkům prostřednictvím 
jatek nedává ekonomický smysl. Smysl 
dává vlastní porážka a  vlastní bourár-
na masa, ale investice je velmi vysoká 
a vzhledem k blížícímu se důchodovému 
věku hospodáře i velmi riskantní.

S  velkou radostí jsem přijal informa-
ci, že malým sedlákům se neměří stej-
ným metrem, jako velkým masokom-
binátům, splnit hygienické požadavky 
není nemožné. Bourárnu není nutno 
stavět nebo rekonstruovat od základů, 
bourárnu lze při splnění hygienických 

požadavků provozovat i  v  technologic-
kém kontejneru. 

S  nadějí jsem tedy na jaře loňského 
roku předložil po konzultaci se Státní 
veterinární správou naší MAS SR projekt 
právě takové bourárny v kontejneru. Pro-
jekt byl MASkou i  SZIFem přijat, vypsal 
jsem tedy výběrové řízení na dodavate-
le bourárny i  chladícího boxu. Vlastní 
technologický kontejner, zvenku kovový, 
uvnitř s keramickým obkladem až ke stro-
pu, slinutou dlažbou, rozvodem vody, 
elektřiny a odpadem postavila a v perfekt-
ní kvalitě až do naší haly v Horní Stropni-
ci dodala firma STG trade, s.r.o. z Krno-
va, chladící box je od firmy Chladírenský 
servis Jedlička s.r.o. z Plzně. 

Vše je od konce března na místě v Hor-
ní Stropnici. Nestihli jsme termín letoš-
ní dodávky velikonočního jehněčího, 
o  to více času nám zbývá na vyúčtování 
projektu a  podání žádosti o  proplacení 
dotace a přípravu vlastního prodeje masa 
přímo z bourárny (vždy na objednávku). 
Bourárna byla pochopitelně dodána bez 
výbavy, tedy vnitřní nerezové vybavení již 
pořizujeme plně ve vlastní režii.

MAS Sdružení Růže patří poděkování 
od vděčných sedláků zpod Kraví hory za 
administraci tohoto projektu. S pokorou 
a vděkem přijímáme i jiné dotace, pokud 
k nám spletitou úřední cestou doputují.

Milovníkům jehněčího z  blízkého 
i  vzdálenějšího okolí se tímto otevírá 
možnost nákupu lahodného jehněčího 
masa přímo od chovatele.

Robert Blíženec 
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Zpátky ve hře s Attavenou

Na podzim 2020 zahájila společ-
nost Attavena z  Českých Budějo-
vic druhý běh tříměsíčního kur-

zu osobního rozvoje v  rámci projektu 
Zpátky ve Hře v  MAS Růže. Do kurzů 
v  Benešově nad Černou a  v  Nových Hra-
dech nastoupilo 15 maminek, které se 
chtěly zdokonalit v práci na PC a zlepšit 
své šance na získání práce po skončení 
rodičovské dovolené. Po několika lekcích 
výuky měly možnost zažít úvodní víken-
dový workshop v penzionu Šejby, kde si 
užily čas bez starostí o své děti, rozpoznat 
své silné stránky, objevit kouzlo tzv. živ-
lové typologie a  naučit se, jak ji ve svůj 
prospěch využít v  osobním i  pracovním 
životě. Díky společným poznávacím hrám 
a večernímu posezení se spřátelily. „Moc 
děkuji za to, že jste tento workshop zor-
ganizovali. Program byl zajímavý, zábav-
ný a v krásném prostředí. Moc jsem si to 
užila a zároveň i zjistila nové informace.“ 
hodnotila možnost víkendového setkání 
jedna z maminek. 

Kvůli vládním nařízením spojeným 
s pandemií se celý kurz překlopil do dis-
tanční online výuky. Díky zkušenostem 
z jara 2020 jsme na tuto situaci byli při-
praveni. Maminky jsme naučili praco-
vat s  nástroji pro online výuku a  zvládli 
s přehledem i díky trpělivé podpoře lek-
torky Petry Bosákové, která v  Benešově 
a  Nových Hradech učila. „Peťa je prostě 
nejlepší lektorka, co si můžu přát. Samo-
zřejmě, že osobní setkání je lepší, ale 
s  tím nic neuděláme. Nesmírně si vážím 

příležitosti u Attaveny a toho, co vše pro 
nás (mě) děláte!!“ neztrácela nadšení 
maminka Monika z Benešovské skupiny. 
Nejen lektorka, ale i všechny zúčastněné 
maminky zaslouží velký obdiv za to, že 
přes veškerá omezení zvládly kurz úspěš-
ně dokončit. Během výuky jim na klíně 
často asistovaly jejich malé děti, které 
narušovaly jejich pozornost a soustředě-
ní. Zvládly i  závěrečný víkendový online 
workshop, kde prezentovaly svou spolu-
práci na společném projektu – virtuální 
firmě.

V  současné době klientky využívají 
další možnosti kurzu. Pracují na sobě 
v  rámci koučinku, který jim Attavena 
hradí. Vzdělávají se díky rekvalifikačním 
kurzům, které si samy vybraly a na které 
jim Attavena finančně přispívá. Finančně 
přispívá i  na mzdu jedné z  absolventek 
kurzu, která pracuje v nově zřízené škol-
ce, kterou založil spolek Pětka v Deskách. 

Od února 2021 se v  distanční výuce 
setkávají maminky v dalším kurzu v Trho-
vých Svinech. Vzhledem k  aktuální pan-
demické situaci ještě neměly možnost 

setkat se na živo, přesto se jim daří i na 
dálku pracovat ve skupinách na vytváření 
virtuálních firem, díky čemuž posilují své 
kompetence a  učí se lépe spolupracovat 
v  týmu. Náplní kurzu nejsou jen počíta-
čové znalosti. Stejně jako v  předchozích 
kurzech, také v  kurzu v  Trhových Svi-
nech probírají maminky seberozvojová 
témata jako jsou asertivita, prezentační 
dovednosti nebo komunikace vzhledem 
a tělem. Za zmínku stojí i cyklus předná-
šek na téma orientace na trhu práce, který 
maminky připravuje na pracovní pohovo-
ry a návrat do pracovního života.

V  tuto chvíli se ale všichni těšíme na 
návrat do prezenční výuky a na společné 
setkávání v Rodinném centru Trhováček, 
kde budou lekce probíhat, jakmile to situ-
ace dovolí. Také doufáme, že tento kurz 
ukončíme živým závěrečným worksho-
pem, který bude tím nejlepším zakon-
čením pravidelného setkávání v  rámci 
kurzu.

Klára Šafková
Koordinátorka kurzu

Sušárna a pekárna

Dlouhá léta jsme sušili bylinu kot-
vičník zemní jak za dob našich 
babiček. V  roce 2018 si manžel 

Petr řekl, že by si rád pořídil sušárnu dle 
dnešních standardů a  rozhodl se využít 
dotace SZIF. Když se tak rozhodl, zbyl 
nám ještě malý prostor pro zřízení malé 
pekárny. Byla jsem po mateřské dovole-
né a přemýšlela, co dělat dál. Mám ráda 
pečení, tedy jsme napsali i druhý projekt 

na minipekárnu. První krok bylo vypraco-
vání žádosti s  parametry zařízení, které 
jsme si chtěli pořídit a vyřízení stavební-
ho povolení. Dále probíhalo dolaďování 
administrace s  MAS, dodávek s  dodava-
teli pořizovaného zařízení, dokončování 
stavebních úprav. Bylo i  možné provést 
změny v  projektu, dle časového harmo-
nogramu. Vše na poslední chvíli klaplo 
a vznikla provozovna minisušárny a mini-
pekárny. Rok po té jsme ještě zažádali 
o  dovybavení minipekárny a  tedy dnes 

můžeme péct kváskový chléb i  z  vlast-
ně namleté mouky, bílé kynuté pečivo, 
pizzu, cukroví, dorty a  také těstoviny. 
V  minisušárně sušíme bylinky a  ovoce. 
Ještě jednou vypíchnu velmi vynikající 
spolupráci s MAS Sdružení Růže v Boro-
vanech, díky nim vše klaplo, jak mělo. 
Pokud by se někdo z Vás rozhodl do toho 
jít, není se čeho bát. 

Vendula Lechnerová
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Novohradsko-Doudlebsko v době lockdownu

Není třeba asi zvlášť připomínat, že 
situace s COVID-19 odsoudila ces-
tovní ruch k  pořádně dlouhému 

zimnímu spánku. Pro destinační man-
agement Novohradsko-Doudlebsko však 
zimní spánek neplatil. Stále bylo totiž co 
dělat. Nejen, že jsme dokončovali aktivity 
a projekty započaté v roce 2020, ale sou-
časně jsme již spřádali plány jak oživit 
cestovní ruch poté, co dlouhý zimní spá-
nek konečně skončí. 

V samotném začátku roku jsme úspěš-
ně vydali publikaci PŘÍBĚHY, KTERÉ 
INSPIRUJÍ II. Jde o volné pokračování již 
dříve vydaného prvního dílu, které při-
náší vyprávění dalších deseti osobností 
o tom, jak se jim podařilo splnit si své plá-
ny a tím obohatit nabídku návštěvnických 
cílů nebo služeb v turistické oblasti Novo-
hradsko-Doudlebsko. Vydání této pub-
likace bylo ukončením zhruba půlroční 
práce a jsme přesvědčeni, že díky autoro-
vi jednotlivých „příběhů“, panu Janu Štif-
terovi a  fotografovi, panu Milanu Havlí-
kovi se podařilo připravit příjemné čtení 

doplněné o  moc hezké fotografie. Publi-
kace je vlastně pozvánkou k návštěvě lidí 
a míst, o kterých se v publikaci píše. 

Do naší publikační činnosti v  tomto 
roce bude patřit vydání knihy o Doudleb-
sku, což je dle autora, pana Jana Jiráčka, 
území, které zahrnuje i  převážnou část 
obcí z území MAS Sdružení Růže. Kniha 
Doudlebsko – krajina venkova nyní pro-
chází obsahovou korekturou, takže před-
pokládáme, že v průběhu června již bude 
připravena k distribuci. 

Kromě přípravy publikací jsme se 
v březnu pustili do podrobné revize stavu 
naučných stezek a  drobného turistického 
mobiliáře s  tím, že díky tomuto „auditu“ 
získáme dokonalý přehled o všem, co bude 
třeba opravit, obnovit, vyměnit či doplnit. 
S  tímto seznamem pak chceme oslovit 
obce a přesvědčit je, aby pomohly s finan-
cováním této údržby. Další aktivita, která 
nás zaměstnávala v prvních měsících roku 
2021 a zcela jistě ještě zaměstnávat bude, 
je přestavba webových stránek www.novo-
hradsko-doudlebsko. cz a vytvoření stránek 
pro e-shop, který bychom rádi od června 
spustili. 

A  aby byl výčet našich aktivit v  „zim-
ním spánku“ úplný, nelze opomenout 
ani další rozvoj produktu Encyklopedie 
železné opony. To, co dříve budilo oba-
vy a  bránilo návštěvníkům ve volném 
pohybu po Novohradských horách se 
dnes stává zajímavým turistickým cílem, 
který láká k  návštěvě česko-rakouského 
pohraničí. V  loňském roce destinační 
společnost Novohradsko-Doudlebsko 
nechala zpracovat Encyklopedii železné 
opony a  umístila jí do multimediálního 
panelu v areálu Skanzenu železné opony 

na hraničním přechodu Nové Hrady – 
Pyhrabruck. Velké množství informací je 
tak soustředěno do jednoho místa, které 
bylo i v době zavřených muzeí a expozic 
volně přístupné. Tím jsme ale neskončili. 
V  průběhu letošního dubna jsme začali 
pracovat na tom, aby se některé příbě-
hy spojené s  ochranou a  překonáváním 
železné opony přenesly do míst, kde se 
ve skutečnosti odehrály. Tato místa chce-
me opatřit QR kódy, pomocí kterých se 
návštěvník bude moci přenést do doby 
před více než 30 lety a prožít (samozřej-
mě, že pouze virtuálně) to, co se tam kdy-
si odehrálo. Takto bychom rádi označili 
až 30 míst a upozornili tak na pohnutou, 
ale současně i  poučnou historii česko-
-rakouského příhraničí. 

Mgr. Michal Jarolímek 
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Konečně mezi lidi!

Nejen destinační společnost, ale ani obce a  jejich informační centra nezahálela a připravily pro nás i návštěvníky našeho 
regionu na léto bohatou nabídku kulturních i společenských akcí. 

Protože v době přípravy tohoto zpravodaje ještě nebyly všechny akce připraveny, popřípadě nahlášeny, přinášíme Vám 
jen jakousi ochutnávku toho, co všechno se v našem regionu v následujících měsících bude dít.

Ucelenou nabídku ze všech obcí regionu naleznete na webových stránkách Destinační společnosti Novohradsko Doudlebsko 
(www.novohradsko-doudlebsko.cz), a brzo jistě také v nějakém tištěném propagačním materiálu, který bude k dispozici zejména 
v informačních centrech jednotlivých obcí.

obec místo konání název akce datum čas vstupné

Benešov n.Černou Bývalý Svazarm Kino na kolečkách 4. 7. 21.30 Ano

Nové Hrady Nové Hrady – Aktivní 
kovářské muzeum

Tvůrčí dílny pro děti v historické 
kovárně (každých 14 dní) 19. 6. 13:00 Ne

Borovany Klášter, Stodola 
v Podzámčí Fast Food Orchestra 02. 7. 20.00 Ano

Borovany Klášter Borůvkobraníčko 10. 7. 9.00 Ano

Borovany Klášter, Stodola 
v Podzámčí ABBA Stars 22. 7. 20.00 Ano

Borovany Klášter, Stodola 
v Podzámčí Letní kino 27. 7. 21.00 Ano

Borovany Kostel Navštívení 
Panny Marie Jaroslav Tůma 11. 8. 19.30 Ano

Borovany Klášter, Stodola 
v Podzámčí

Pocta Leonardu Cohenovi – Brabora 
Mochowá & Unique Quartet 20. 8. 20.00 Ano

Jílovice Jílovice náves 
- Kuželna Festival dechových hudeb 19. 6. 13:00 Ano

Jílovice Jílovice - pivovar Pivní slavnost k šestému výročí 
otevření pivovaru Jílovice 26. 6. 13:00 Ne

Víte co je to „scuk“?

Dáváte si občas s někým „spicha“ nebo raději „scuk“? Obě 
slova jsou v podstatě slangové výrazy pro schůzku, setká-
ní, nebo třeba i rande. Ten první je srozumitelnější spíše 

v Čechách, druhý na Moravě. To jen tak na úvod pro objasnění 
pojmů. Dnes totiž bude řeč o Scuku s velkým „S“. 

I když Scuk funguje zhruba od roku 2017, dozvěděla jsem se 
o něm před pár týdny. Jedná se vlastně o online farmářské trži-
ště, kde se nabízí produkty hlavně menších lokálních farmářů 
a výrobců. Jejich zboží pak nabízí výdejní místa, kterých je více 
než 400 po celé republice. Každé výdejní místo má svého orga-
nizátora, který shromažďuje objednávky a v předem určený den 
zboží vydává. Od producenta ke spotřebiteli tak zboží doputuje 
v řádu nižších jednotek dní, zboží je čerstvé a lze ho objednat 
v jakémkoliv (i minimálním) množství. 

Rozvoji tohoto alternativního tržiště hodně pomohla 
v  posledním roce vládní opatření a  zákaz farmářských trhů. 
V  roce 2019 Scuk registroval 68 nákupních skupin (výdejních 
míst), koncem dubna letošního roku již více než 400.

Scuk je příležitostí k  odbytu jak pro farmáře, zpracovatele 
i  výrobce nejen potravin, je ale i  příležitostí k  nákupu oprav-
du kvalitních potravin (i  těch v  kvalitě BIO) pro spotřebitele. 

Prostřednictvím webových stránek www.scuk.cz se můžete při-
hlásit k některé ze skupin a následně objednávat z nabídky širo-
kého spektra potravin, ale i drogerie, kosmetiky apod.

Na našem území v současné době působí pět prodejních míst 
(Trhové Sviny, Srubec, Petříkov, Strážkovice, Sv. Ján nad Mal-
ší), další blízko za jeho hranicemi, ať už v Českých Budějovicích, 
v Českém Krumlově, v Kaplici nebo v Třeboni. 

Tak neváhejte a podpořte malé producenty a pochutnejte si 
na jejich produktech a výrobcích!

Zuzana Guthová
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