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ZPRAVODAJ 1 
 

 

 

Úspěšné projekty z naší 4. výzvy 

Tyto projekty jsou již proplacené 

 

 

 

Žadatel: OBEC RADONÍN 

Název projektu: Střecha na kulturním domě v Radoníně 

 

Celkové výdaje projektu: 306.201,-Kč 

Dotace: 210.600,- Kč 

 

Střecha na kulturním domě byla již 70 let stará s původní krytinou.  

Za tuto dobu značně zvětrala a místy i popraskala. Při deštích poté                                                

docházelo k zatékání na půdu a do stropu nad sálem kulturního domu.  

V rámci projektu byla střešní krytina vyměněna  za novou, položeno  

nové laťování a natažena fólie.  Kulturní dům tak může být nadále  

bez problémů využíván ke kulturním, sportovním, společenským  

a zájmovým příležitostem.                                 

 

  

                       před realizací                                             po realizaci 

 

 

         roč ní k V.     č erven 2013 



Žadatel: OBEC ŠTĚMĚCHY 

Název projektu: Obnova veřejného osvětlení Štěměchy 

 

Celkové výdaje projektu: 1.098.717,-Kč 

Dotace: 827.037,- Kč 

 

Cílem projektu byla obnova veřejného osvětlení v prostoru 

návsi s využitím inovativní tzv. „zelené“ technologie LED 

osvětlení. Byly provedeny nové kabelové rozvody veřejného 

osvětlení zemním kabelem a osazena nová stožárová svítidla 

s LED osvětlením. Toto osvětlení je energetický mnohem 

méně náročné a obci to přinese značnou úsporu provozních 

nákladů.  

__________________________________________________________________________________ 

 

Žadatel: OBEC ČÁSLAVICE 

Název projektu: Rodný dům B. Václavka jako centrum pro spolkové, volnočasové a sportovní 

aktivity v obci Čáslavice 

 

Celkové výdaje projektu: 1.948.797,-Kč 

Dotace: 915.420,- Kč 

 

Projekt řešil nevyhovující podmínky stávajícího dětského hřiště, které je umístěno v centru obce a 

je součástí areálu „Rodný dům B. Václavka“ Záměrem obce bylo stávající hřiště zrekonstruovat a 

zároveň v areálu vytvořit odpočinkovou a relaxační zónu.   

 

                  před realizací                                                                                                  po realizaci                                                                                    

 

 

 



Seznam vybraných žádostí – 7. výzva 
 

V polovině ledna 2013 proběhl sběr projektů v rámci 7. výzvy k podání Žádostí o dotaci v rámci 

PRV, vyhlášené MAS Podhorácko. Žádostí o dotaci podalo celkem 44 žadatelů, z toho bylo 

vybráno 32 projektů Výběrovou komisí MAS Podhorácko. Tyto byly 6. března 2013 

zaregistrovány na Regionálním pracovišti Státního zemědělského a intervenčního fondu v Brně. 

Všem žadatelům, kteří byli vybráni, přejeme hodně štěstí při realizaci svých projektů. 

 

Číslo 

Fiche 

Pořadí 

v rámci 

Fiche 

Název žadatele     IČ 

Místo realizace 

projektu 

NUTS 5 
Název projektu 

Počet 

bodů 
Dotace (Kč) 

1 1 Aleš Dočekal 46188720 Svatoslav Modernizace pícninářské 
techniky 

97 111.000 

1 2 Ing. Jaromír 
Křivánek 

72085886 Horní Smrčné Modernizace zemědělské 
techniky 

93 150.800 

1 3 Ing. Vlastimil Ferda 44063245 Číhalín Pořízení zemědělské 
techniky 

79,5 320.000 

1 4 Václav Kotrba 60417528 Číhalín Nákup žacího stroje 64,5 68.000 

2 1 OBEC RADONÍN 00545660 Radonín Turistická ubytovna - 
2.etapa 

76 81.200 

2 2 Jan Novotný 62857525 Nová Ves Nákup lavic a stolů 75 50.400 

2 3 Chaloupky, o.p.s. 25557475 Kněžice Chaloupky jako 
ekopenzion 

58 184.037 

4 1 NOMERA wood 
s.r.o. 

29318912 Rokytnice 
n.Rok. 

Truhlářská dílna 111 360.580 

4 2 Petr Bláha 64335721 Čechočovice Strojní vybavení tesařské 

dílny 

87,5 90.314 

4 3 Libor Touška 63428393 Kožichovice Provozovna pneuservisu a 
diagnostického servisu 
Kožichovice 

86,5 597.393 

4 4 TZ Auto, s.r.o. 26229676 Okříšky Rozšíření stanice technické 
kontroly o kategorii vozidel 
T a OT 

79,5 189.000 

4 5 Jaroslav Vybíral 88055001 Opatov Rozvoj strojírenské výroby 
na venkově moderní 
technologií 

64,5 500.000 

4 6 Pavel Navrkal 62131613 Přibyslavice Nákup nového vybavení 
pro kvalitnější truhlářskou 
výrobu - Tloušťkovací 
fréza, Pásová bruska 

58 144.500 

4 7 Josef Uher 63429110 Okříšky Kolíkovací stroj 53 64.500 

5 1 OBEC 
KOŽICHOVICE 

48527416 Kožichovice Obnova intravilánu a 

nákup techniky pro údržbu 

veřejných prostranství v 

obci 

 

128,5 199.653 

5 2 OBEC 
MARKVARTICE 

00378143 Markvartice Obnova autobusové 
zastávky pro obousměrný 
provoz a oprava přilehlé 
asfaltové místní 
komunikce 

112,5 343.000 

5 3 OBEC KRAHULOV 00377961 Krahulov Nákup techniky na údržbu 
zeleně na veřejných 
prostranství 

111,5 84.000 

5 4 OBEC ČÍCHOV 00545643 Číchov Rekonstrukce místních 
komunikací 

107,5 440.796 

5 5 OBEC BENETICE 00375381 Benetice Nákup techniky pro údržbu 
veřejných prostranství 
obce Benetice 

105,5 62.148 

5 6 MĚSTYS OKŘÍŠKY 00290050 Okříšky Modernizace autobusového 
nádraží v Okříškách 

101,5 107.246 

5 7 OBEC CHLUM 00377309 Chlum Traktor na sečení 
veřejného prostranství 

98 69.421 



5 8 OBEC HORNÍ 
ÚJEZD 

00376981 Horní Újezd Obnova veřejného 
osvětlení v obci Horní 
Újezd 

94,5 238.000 

5 9 OBEC PETROVICE 00378470 Petrovice Pořízení techniky na 
údržbu veřejného 
prostranství 

90,5 168.595 

5 10 OBEC 
PŘIBYSLAVICE 

00290203 Přibyslavice Rekonstrukce místní 
komunikace Panelová 

76,5 889.960 

6 1 OBEC KRAHULOV 00377961 Krahulov Vybavení víceúčelové 
budovy 

132 100.320 

6 2 FK Rudíkov - 
Trnava 

70875049 Rudíkov Zázemí sportovního areálu 
Rudíkov 

124,5 164.748 

6 3 OBEC 
KOŽICHOVICE 

48527416 Kožichovice Stavební úpravy klubovny 120 394.326 

6 4 OBEC ŠEBKOVICE 00290556 Šebkovice Víceúčelové hřiště pro 
všechny 

116,5 699.692 

6 5 Tělocvičná jednota 
Sokol Opatov 

60419563 Opatov Vybavení sokolovny 115 285.540 

7 1 OBEC KRAHULOV 00377961 Krahulov Odvodnění střech kostela 
sv. Petra v okovech v 
Krahulově, odvlhčení zdiva 
drenáží 

89,5 206.811 

7 2 Římskokatolická 
farnost Přibyslavice 

64269141 Přibyslavice Obnova fasády štítu 
mezivěží - 3- etapa 

75,5 543.012 

7 3 Naše Podhorácko, 
o.s. 

22682287 Kouty, Horní 
Smrčné 

Obnova křížků v krajině 63,5 179.067 

  
 

   

 

Shrnutí dotačního období 2009 – 2013 

První výzva MAS Podhorácko k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci 

opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR byla 

vyhlášena v srpnu 2009 a sběr projektů proběhl v září 2009, poslední - 7. výzva byla 

vyhlášena v prosinci 2012 a sběr projektů proběhl v lednu 2013. Za toto období bylo celkem 

zaregistrováno v kanceláři MAS 141 projektů, vybráno výběrovou komisí MAS bylo a 

následně SZIF 99 projektů a zatím proplaceno 55 projektů, ostatní projekty se buď realizují, 

či čekají na proplacení, nebo na podepsání dohody se SZIF. Předpokládaná profinancovaná 

částka na tyto projekty v rámci osy IV.1.2 je Kč 30.388.985,-. 

MAS Podhorácko zrealizovalo 2 projekty spolupráce. Národní projekt spolupráce Venkovské 

komunitní školy – rozvoj celoživotního vzdělávání v mikroregionech České Republiky, kde 

Místní akční skupině Podhorácko byla proplacena dotace ve výši Kč 1.395.549,- (tento 

projekt realizovaly 3 MAS – Sdružení Růže, o.s., MAS Nad Orlicí, o.p.s. a Podhorácko, o.p.s. 

- celková dotace na celý projekt 4.638.451,-). Mezinárodní projekt spolupráce „Projekty MAS 

pro podporu venkovské identity přinášející novu kvalitu života do venkovských oblastí“, kde 

MAS Podhorácko realizovalo projekt s polskou LGD Partnerstwo dla Krajiny i Paluk. 

V tomto projektu proplacená výše dotace činila Kč 654.896,-. 

MAS Podhorácko se v současnosti ještě podílí jako partner na realizaci těchto projektů: 

v rámci PRV v opatření osy IV.2.1 se jedná o projekt spolupráce 3 MAS (Za Humnama o.s., 

MAS Společná cesta o.s., Podhorácko, o.p.s.) s názvem „S divadlem poznáváme naše 

regiony“ a v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost se jedná o projekt „Venkovská 

síť dalšího vzdělávání na Vysočině s využitím VKŠ 2010“.  



 

 

Obec Šebkovice  

Obec Šebkovice se nachází v údolí Šebkovického potoka pod vrchem Tašky. Pojmenování vsi 

pochází dle historiků od křesťanského jména Štěpán, lidově Štěpek, na Moravě Ščepek. Proto 

se obec historicky nazývala Štěpkovice či Ščepkovice. První písemná zmínka o obci pochází 

z roku 1349. Podle této zmínky směnil Bohuš ze Starče úrok, tj. stálý plat poddaných ve výši 

10 hřiven stříbra na Horním Újezdě za stejně velký úrok, který pobíral Štěpán ze Sadku na 

Šebkovicích. 

Dominantou obce je kostel sv. Máří Magdalény, který stojí na severozápadě obce a je 

obklopen hřbitovem. Kostel byl původně rotundou, která byla zbudována koncem dvanáctého 

století. V 18. století prošel kostel barokní úpravou a z tohoto období pochází také socha 

patronky kostele sv. Marie Magdalény.  

Za zmínku stojí také přírodní památka Hájky, která se nachází na severním svahu vrchu Brdo 

a představuje jedinečný starý lipový háj s přirozeným bylinným a křovinným patrem s řadou 

vzácných a chráněných druhů rostlin. Lípa je také společně atributem sv. Marie Magdalény 

(nádobky s vonnou mastí) ve znaku obce Šebkovice. 

V současné době se obci dobře rozvíjí spolková činnost. O společenské a kulturní dění v obci 

se starají spolky fotbalistů, hokejistů, hasičů, rybářů a myslivců. K 1. 1. 2013 bylo k trvalému 

pobytu v obci přihlášeno 483 obyvatel. 

 
Ing. Jakub Kuba, místostarosta obce Šebkovice 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Městys Heraltice vypravil pomoc do Jižních Čech na odstraňování 

následků po povodních  
 

Této akce se zúčastnilo 14 dobrovolníků z našeho městyse, kteří ve vlastním volném čase 

neváhali pomoci lidem, jež se díky povodním ocitli v těžké situaci. Pro místo svého působení 

byly určeny Jižní Čechy. Zejména lokace řeky Blanice. Tato oblast je pravidelně postihovaná 

povodněmi, a městys Heraltice stejně tak SDH Heraltice již poskytovali materiální i finanční 

pomoc vesnicím při povodních v letech 2002 a 2009.  

Tentokráte jsme se rozhodli, že 

nezůstane jen u pomoci materiální, ale 

že pomůžeme i svou prací a účastí. Ve 

velmi rychlém sledu následujících dvou 

dnů, jsme dokázali zorganizovat 

pomoc, která se uskutečnila ve dnech 7. 

9. června 2013.  Neocenitelným 

příspěvkem naší výpravy bylo i 

vybavení, které jsme si s sebou vezli. 

Zejména propůjčené zásahové vozidlo 

firemního hasičského záchranného 

sboru BOSCH  a.s. Jihlava a dále pak 

dvě doprovodná vozidla. Dodávka 

vybavená nástroji a dílnou a vozidlo sloužící jako samostatná kuchyně a zásobovací vůz.  

Takto vybaveni jsme byli zcela soběstační, 

což se na místě ukázalo jako velká výhoda, 

neboť zde bylo na mnoha místech poškozeno 

elektrické vedení a vodovodní řád. Vybavení, 

pracovní oblečení a ochranné pomůcky se 

použili z výzbroje SDH Heraltice. 

Neopomněli jsme také na materiální pomoc a 

rozhodli se nakoupit i nářadí, které jsme 

zanechali přímo u rodin, kde jsme zasahovali.  

 

 

Nákup vybavení pro poškozené oblasti se 

provedl v HAUS SPEZI v Třebíči, kde 

majitel Ing. Prajsner na naši aktivitu nákupu 

zboží v hodnotě 10 000,- Kč zareagoval 

velkým gestem a daroval zboží stejné 

hodnoty (10 000,- Kč) z vlastních zdrojů. 

Místostarosta městyse Ing. Nováček pak 

přispěl z firmy Argo další částkou 5 000,- Kč 

na nákup nářadí. Městys tak předal nářadí a 

vybavení za celkovou sumu 25 000,- Kč. 



Po příjezdu do lokality jsme se dostali až do obce 

Putim, která se stala synonymem letošních záplav 

v Jižních Čechách, a kde bylo povodněmi 

zasaženo na 30 objektů. Pracovní nasazení a 

tempo při zásahu bylo velmi vysoké a práce 

fyzicky náročná. Spočívala zejména v úklidových, 

čistících a desinfekčních pracích. Občané Putimi 

se na naše dobrovolníky postupně obraceli 

s nejrůznějšími požadavky a prosbami, které jsme 

vždy 100% splnili ke všeobecné spokojenosti. 

Kompletní vybavení a schopnost zasahovat i bez 

elektrické energie a vody, nás tak zavedl na místa 

zásahu, kde jiní dobrovolníci nemohli poskytnout 

pomoc a my jsme tak brzy měli práce až nad 

hlavu.  Celkem se nám podařilo pomoci při úklidu 

devíti objektů, které z drtivé většiny byly rodinné 

domky.  Nemalou pomoci byla i psychická 

vzpruha pro rodiny, se kterými jsme se setkali a 

pomohli. Jejich domy byly v průběhu 11 let 

postiženy již potřetí a mnozí obyvatele tak během 

okamžiku přišli znovu o svůj majetek. Fakt, že jim přijeli pomoci lidé z celé republiky, tak byl 

dostatečným signálem, že jejich utrpení neleží jen na jejich bedrech. Mnozí z nás co jsme se 

podíleli na pomoci, jsme nezažili takový rozsah přírodní katastrofy a tak se tento křest ohněm 

(v tomto případě vodou) stal pro nás neopakovatelnou zkušeností.  

 

Po celou dobu zásahu jsme se 

v Putimi setkávali s velmi kladným 

přístupem ze strany obce a místní 

SDH a vytvořili jsme si pevné 

přátelství, které hodláme dále 

rozvíjet a doufáme, že napříště se 

budeme setkávat už jen při 

šťastnějších příležitostech.  

 

Na závěr bych chtěl zde vyjádřit 

pocit hrdosti nad tím, že naši občané 

dokázali tak rychle zareagovat a 

nezištně se vypravili na pomoc těm, 

kteří se ocitli v těžké životní situaci. 

Ukazuje to, že v dnešní době jsou 

ještě lidé, kterým záleží na ostatních.  

 

 

 
Tomáš Málek, starosta Heraltic 

 

 



Oslava 70. výročí SDH v Červené Lhotě 

V sobotu 1.6.2013 slavili členové SDH Červená Lhota 70. výročí vzniku sboru. Na oslavy přišla 

většina místních občanů a i dost hostů, kteří tímto vyjádřili svoji podporu Sboru dobrovolných 

hasičů naší obce. Program zahájil slavnostní průvod obcí, ve kterém jsme šli všichni společně za 

doprovodu Malé moravské Kapely pod vedením pana kapelníka Antonína Koníčka. Pozvání 

našich hasičů přijali členové SDH Čechtín a Heraltice, ti odpoledne předvedli ukázku zásahu 

historickou technikou. Byla to krásná podívaná pro děti i pro dospělé. Hasiči zasahovali v plném 

nasazení, aby zachránili hořící Místní lidovou knihovnu a Národní výbor. Naštěstí se jednalo jen o 

zdařilé makety těchto objektů, které zachvátil požár.  

Děti se vydováděli na skákacím hradě se skluzavkou, na trampolíně a zážitkem pro ně byla 

projížďka v bryčce tažené koňmi pana Cahy. Odpoledne se vydařilo i díky celkem příznivému 

počasí, které umožnilo konání oslav pod širým nebem. Kdybychom museli využít zázemí 

kulturního domu, tak by to přece 

jenom nebylo ono. 

Naši hasiči oslavami vzpomenuli a 

uctili památku a odkaz svých 

předchůdců, kteří stáli u zrodu 

organizace v těžké době 2. světové 

války a zároveň tak i poděkovali 

všem členům a vedení sboru za 

jejich práci.  

Já děkuji tímto našim hasičům 

nejen za krásnou oslavu jejich 

výročí, ale i za jejich záslužnou 

práci a těším se, že i nadále budou 

svým působením posilovat 

občanskou společnost v naší obci.  
 

Bc. Eva Onderková, starostka obce 

______________________________________________________________________ 

SDH Kněžice- 2013  

V letošním roce si SDH Kněžice připomíná 135. výročí  od svého založení. V této souvislosti se dne 

19.5. 2013 konala Okrsková soutěž v požárním útoku. Náš sbor měl zastoupení ve všech kategoriích. 

Svědomitá příprava byla odměněna dobrými výkony-muži 1. místo, ženy 2. místo, muži nad 35 let     

3. místo, mladí hasiči 2. a 5. místo. Další akcí - dne 8.6.2013, byl Pohár velitele SDH Kněžice pro 

mladé hasiče – noční závody.  Pořadí v mladší kategorii: 1. Výčapy, 2. Čechočovice, 3. Budíkovice. 

Individuální ocenění pro nejrychlejší proudaře a koš si odnesli závodníci z Výčap. Celkové pořadí ve 

starší kategorii: 1. Kněžice, 2. Stařeč, 3. Kojetice. Vyhlášeni byli i nejrychlejší proudaři – Aneta 

Pilátová a Marek Beneš z družstva Kněžic, nejrychlejší koš předvedla Nikola Matoušková z Výčap. 

Do dalších závodů přejeme všem závodníkům hodně úspěchů. 

Za SDH Kněžice Zdeňka Gottliebová 



 

„Čistá Vysočina“ v Kožichovicích  

Krajský úřad kraje Vysočina pořádal projekt nazvaný Čistá Vysočina. Do této akce se zapojila 

i naše obec. Jednalo se o úklid kolem komunikací a v okolí obce. K účasti na této akci byli 

vyzváni všichni občané. Sraz účastníků byl 19. dubna a 26. dubna v 16 hodin u obecního 

úřadu. Do sběru se zapojilo přes 60 občanů – místní občané, zástupci organizací: Klub 

Ledních medvědů, Západomoravský aeroklub Třebíč, Český zahrádkářský svaz Kožichovice, 

Myslivecké sdružení Kožichovice, Sbor dobrovolných hasičů Kožichovice, Mateřská škola 

Kožichovice, Rybářské sdružení Kožichovice.  

Děti posbíraly 6 pytlů odpadů po celé vsi. Ostatní účastníci se rozdělili do skupin a sbírali 

odpad v okolí hlavních silnic. Posbíralo se celkem 29 pytlů odpadků (o objemu 200l a některé 

objemné věci se do pytlů ani nedostali J). Akce byla ukončena v 19 hodin. Všichni účastníci 

na závěr obdrželi sladkou odměnu.  

Všem, kteří se do akce zapojili, děkujeme.  
Bc. Šárka Majerová – starostka obce 

 

              

______________________________________________________________________ 

 

Komunitní škola v Rudíkově 

Od září 2013 se v rudíkovské ZŠ L. Svobody otevře poprvé pro všechny občany z 18 okolních 

obcí nově zřízená Komunitní škola Rudíkov, o.s. V prvním roce své činnosti nabídne kvalitní 

a zajímavé kurzy pod vedením lektorů, zejména pedagogů zdejší školy – Keramiku pro rodiče 

s dětmi, Bytové dekorace, Gelové nehty pro začátečníky, Korálkování, Angličtinu pro 

začátečníky, Finanční gramotnost pro domácnost, Počítač pro každého a Cvičení pro rodiče s 

dětmi.  

Pokud Vám záleží na Vašem dalším sebevzdělávání, případně pokud chcete strávit svůj volný 

čas zajímavým způsobem, přijďte mezi nás.  

Bližší informace o náplni jednotlivých kurzů, stejně tak i přihlášku, najdou případní zájemci 

na adrese: http://www.zsrudikov.cz/komunitni-skola/.  

Tým Komunitní školy Rudíkov, o.s.  

______________________________________________________________________ 

 



Drátkování a korálkování v Čechtíně 

 

26. dubna se na sále obecního úřadu uskutečnilo „drátkování a korálkování“ pod vedením 

paní učitelky Vlkové ze ZŠ TGM Třebíč. Přítomní měli z drátků a různobarevných korálků 

zhotovit upomínkové předměty a dárky.  Po krátké instrukci všichni započali s prací. 

Výsledkem byly krásné výrobky – korálkové kytky, stromečky, náramky a korálkové žabky a 

andílci. Při práci vládla pohodová atmosféra – všichni byli spokojeni a všem se tyto práce 

líbily.                                                                                                     Marie Horká – starostka obce 

    

______________________________________________________________________ 

Chaloupky budou vyrábět sýry 

Chaloupky budují v Zašovicích ovčí farmu zaměřenou na výrobu mléčných produktů a 

zároveň ve staré jednotřídce připravují prostory pro výuku dětí i dospělých.  

„O prázdninách bychom sýrárnu, která je před dokončením, rádi zaregistrovali. A potom si u 

nás můžete při cestě přes Zašovice koupit zatím kravský sýr či jogurt.“ Zve do Zašovic Klára 

Křížová ze zemědělského družstva Chaloupky. 
 

Chcete nám pomoci? 

Adoptujte si ovci. Budeme rozšiřovat 

stádo a kupovat mléčné plemeno - 

ovci východofrískou. Pokud si u nás 

adoptujete ovci (5000 Kč), tyto 

peníze vám postupně vrátíme ve 

formě naturálií (maso, mléko, sýry, 

jogurty, vlna, kožešina, příští rok to 

budou už i produkty z ovčího 

mléka...).  

Chcete-li vědět víc a máte zájem na 

projektu mléčné a výukové farmy 

spolupracovat, kontaktujte nás: Martin Kříž: martin.kriz@chaloupky.cz, telefon: 775 740 221 

___________________________________________________________________________ 



 

Ocenění skutek roku i v regionu Podhorácko   

   

   Kraj Vysočina vyhlásil 10. června 2013 výsledky čtvrtého ročníku soutěže Skutek roku.  

     V lednu a únoru měla veřejnost možnost nominovat dobrovolné aktivity s jejich 

realizátory. Od 1. března do 15. dubna byly nominace vyvěšeny na internetových stránkách 

Kraje Vysočina a kdokoliv zde mohl pro jednotlivé skutky, rozdělené do deseti oborových 

oblastí, hlasovat. V letošním roce bylo mezi všech sedm desítek nominovaných rozděleno 

2000 hlasů. 

     „Smyslem soutěže je ocenění a především zviditelnění aktivit těch, kteří v uplynulém roce 

vykonali pro kraj něco mimořádného nebo nad rámce svých povinností,“ uvedl Martin Hyský, 

radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování. O výsledném 

pořadí skutků rozhodla veřejnost hlasováním. 

 

 AKTIVTY FYZICKÝCH OSOB – DOBROVOLNÍKŮ 

                  Oblast kultura a umění 

 

Emílie Dokulilová a Vladimír Dočkal, 

Okříšky 

Vedoucí Ochotnického divadla TJ Sokol 

Okříšky. Každoročně nastudují se 

souborem minimálně jednu divadelní hru. 

 

 PROJEKTY PRÁVNICKÝCH OSOB 

                 Oblast sídel, staveb a bydlení 

Kategorie do 1000 obyvatel: Mikroregion Podhůří Mařenky za stavbu rozhledny na vrchu 

Mařenka. 

                Rozhledna je jedním z nejvýznamnějších projektů mikroregionu, má 32 m a mohla    

                být postavena především díky dotaci EU a velkého počtu donátorů z řad obcí, firem  

                a občanů. 

                Oblast životního prostředí 

Kategorie nad 1000 obyvatel: Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další 

vzdělávání za projekt "Přírodní zahrady" 

                        Projekt měl za cíl snížit zátěž životního prostředí a přispět ke zvýšení druhové  

                        pestrosti rostlin a živočichů vysočinských zahrad. To vše také díky česko- 

                        rakouské přeshraniční spolupráci. 

 

 



Ukázka z učebnice – řešení z minulého čísla zpravodaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ŘEŠENÍ: 

            1. Červená Lhota                        7. Číhalín 

            2. Radonín                                   8. Číchov 

            3. Přibyslavice I.                         9. Bransouze 

            4. Heraltice                                 10. Petrovice 

            5. Zašovice                                 11. Přibyslavice II   

            6. Nová Ves 

                   



 
 
V druhé polovině roku 2013 se začnou ověřovat další pilotní moduly pro účastníky dalšího vzdělávání.   

Chcete se vzdělávat, je Vám 16 – 64 let a patříte do některé z těchto cílových 

skupin?? 

- 50+ 

- matky na mateřské dovolené 

- absolventi středních škol a odborných učilišť 

- propuštění pracovníci zemědělských podniků 

- osoby, ohrožené ztrátou zaměstnání, které se nohou uplatnit jako OSVČ 

- zájemci o založení venkovského rodinného mikropodniku 

- potenciální pracovníci a podnikatelé ve venkovském cestovním ruchu 

- ale také ostatní, které tato nabídka oslovila  a splňují věkovou podmínku 

V první části se budou ověřovat už jen tyto moduly:  

prezenční moduly  

- odpadové hospodářství na venkově z pohledu udržitelnosti a možností zaměstnání – 2x 5 

hodin 

- učíme se s využitím internetu – II. část (získávání dovedností a kompetencí a jejich trénink) – 

2x 5 hodin 

- praktický trénink – II. samostatná práce na internetu pod vedením – 2x 5 hodin 

rapid learningové moduly (tyto kurzy studujete přes internet  doma na pc) 

- rapid learning – efektivní nástroj dalšího vzdělávání s počítačem a jak na to 

- změny pracovních zvyklostí a jejich využití na venkově 

- myslete v malém – lokalizace 

Prezenční kurzy se uskuteční v Komunitní škole Okříšky (v budově ZŠ Okříšky) nebo v Komunitní 

škole v Borech (v budově ZŠ Bory) 

Oslovila Vás naše nabídka?? Neváhejte a přihlaste se na jakýkoliv kurz. 

Všechny kurzy jsou zdarma. 

Přihlásit se můžete na tel. či emailech: 

Kristýna Štěpánová :     774 109 285, kriste@email.cz 

Michaela Zikmundová : 605 831 523,  michaela.zikmundova@gmail.com 

Alena Krivjanská :           725 397 538, alena.krivjanska@seznam.cz  
 

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. 

                                                                   
  Ing. Marcela Slavíková                                                  Ing. Michaela Zikmundová                                                 Kristýna Štěpánová 
ma.slavikova@gmail.com                                        michaela.zikmundova@gmail.com                                              kriste@email.cz  
      tel.  734 452 683                                                                tel. 734 451 784                                                           tel. 774 109 285 
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Komunitní škola Okříšky, o. s. 
 

 Občanské sdružení funguje již tři roky. Také v letošním školním roce probíhaly čtyři 

kurzy anglického jazyka rozdílné úrovně, oblíbená byla nadále keramika, uskutečnil se kurz 

výroby šperku.  

 Minulý rok KŠ podala nabídku na zajištění školení v rámci projektu „Venkovská síť 

dalšího vzdělávání na Vysočině s využitím VKŠ 2010“ Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, který je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského 

sociálního fondu. Nositelem projektu je Národní síť venkovských komunitních škol v Borech 

a partneři jsou MAS Podhorácko a obec Bory. Uspěli jsme a na jaře realizovali prvních dvacet 

hodin školení. Šlo o desetihodinové proškolení na téma Učíme se s internetem a 

desetihodinový praktický trénink. O kurzy byl velký 

zájem, osvědčení o absolvování obdrželo v první části 

devatenáct a ve druhé osmnáct účastníků.  

Další kurzy v tomto projektu budou pokračovat do konce 

kalendářního roku (některé proběhnou i v KŠ Bory).  

 

Budou realizovány následující kurzy se zajímavou 

tematikou: 

 Odpadové hospodářství na venkově z pohledu      

            udržitelnosti a možností zaměstnání 

 Učíme se s využitím internetu – II. část 

 Praktický trénink II – samostatná práce na internetu pod vedením 

 Neziskový sektor a jeho možnosti zaměstnávání 

 OSVČ na venkově – služby a cestovní ruch, řemesla a diverzifikace činností 

 Rodinná firma – venkovský mikropodnik – jak napsat podnikatelský záměr s využitím 

 místní identity 

 Jiná kvalita života a lokalizace jako konkurenční výhoda venkova pro pracovní 

 uplatnění 

 Ekologie pro zaměstnance 
Alena Krivjanská, obecní koordinátor celoživotního vzdělávání 

 

 

 
Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Putovní festival komunitních škol  - Komunitní škola Okříšky, o. s. 
 

Za zmínku určitě stojí další letošní akce. V rámci projektu „Pojďme se učit v naší komunitní 

škole“ jsme byli přizváni Komunitní školou Bory a 19. března se v budově Základní školy 

Okříšky uskutečnil Putovní festival komunitních škol. Kromě výstavy a kulturního programu 



se mohli zájemci zapojit do rozmanitých rukodělných 

činností. Pracovalo se v keramické dílně, vyráběli jsme 

velikonoční věnce a dekorace, malovali jsme kraslice a 

zdobili perníčky. Lákadlem byla také výroba zajímavé 

bižuterie. Pod dohledem zkušených lektorů se vystřídala 

více jak stovka dospělých zájemců a řada dětí. Příjemné 

občerstvení dovolilo účastníkům zůstat celé odpoledne. 

Vše bylo hrazeno z dotace, akce byla velmi příznivě 

hodnocena. 

 
Alena Krivjanská, obecní koordinátor celoživotního vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

    

 
Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. 



Cyklistická vyjížďka obcemi Podhorácka 
 

Stejně jako před rokem i letos se uskutečnila Cyklojízda obce Podhorácka. Byla krásná 

slunečná sobota a na startu v Okříškách se sešlo zhruba 45 cyklistů všech věkových kategorií 

z několika obcí, kteří se společně vydali na jízdu přes Nové Petrovice, Přibyslavice, Číchov až 

do Bransouz, kde na koupališti byla krátká přestávka na osvěžení a poté se cyklisté vydali 

směrem na Chlum, přes Kouty, Čechtín a Červenou Lhotu zpět do Bransouz na koupaliště, 

kde už na ně čekalo připravené pohoštění. Všichni se krásně bavili a už se domlouvali, kam se 

příští rok asi pojede. Rádi bychom poděkovali všem účastníkům akce a zároveň je i ostatní 

pozvali na příští ročník Cyklistické vyjížďky obcemi Podhorácka.  

Budeme se těšit a přejeme všem krásné léto. 

 

 

    
 

 

   
___________________________________________________________________________ 

 

 

Akce na území MAS Podhorácko 
 

  Akce v Červené Lhotě 
9.8.2013 od 20 hod. Oldies 
párty 
10.8.2013 pouťové fotbalové 
utkání 
11.8.2013 od 14 hod. koncert 
dechové kapely Horané 
30.8.2013 ukončení prázdnin 
pro děti s Feeder klubem Třebíč 

Akce v Kněžicích 
21.7.2013 tradiční vystoupení 
dechových hudeb v areálu  
pod kinem 
28.7.2013 vystoupení divadelního 
spolku Kočébr z Brna 
8.9.2013 Pohár Bohemia pro 
mladé hasiče 

Akce v Čechtíně 
9. - 11. srpna „svatovavřinská pouť 

na sportovním areálu – pouťové 
atrakce 
10.8.2013 – taneční zábava se 

skupinou Vjetef 
11.8.2013 – fotbalové utkání 
31.8.2013 od 14 hod. – dětský den na 

sportovním areálu (pirátská diskotéka, 
soutěže, modelování balónků, 
skákací hrad) 



Akce v Okříškách 
27.7.2013 v 9:30 hod. triatlonová 
štafeta Železný tým (start u rybníka 
Pilný) 
15.8.2013 v 11 hod. „Sejdeme se 
v pohádce“  na okříšském zámku 
(výstava, pohádkové scénky, 
jarmark, …) 
24.8.2013 ve 14 hod. Okříšská 
lávka na rybníku Pilný 
 

Okříšské filmové léto 
na fotbalovém stadionu  - začátek 
vždy ve 21 hodin 
16.8.2013 – Tady hlídám já 
17.8.2013 – Ve stínu 
18.8.2013 – Svatá čtveřice 
19.8.2013 – Doba ledová 
20.8.2013 – Polski film 
21.8.2013 – Postradatelní 
22.8.2013 – Perfekt Days 

Akce v Kožichovicích 
6.7.2013 – Cyrilometodějská pouť – 

od 20 hod. v KD hraje Fáze 
7.7.2013 – Cyrilometodějská pouť – 

hraje Lesbířanka 
14.9.2013 Běh Matyáše Žďárského – 

přespolní běh, přihlášky do 10 hod., 
start na louce pod hrází 
27.9.2013 Stezka odvahy – sraz v 19 

hod. u školní zahrady 
13.10.2013 Poslední střik – soutěž 

mužů a žen v požárním útoku od 13 
hod. na louce pod hrází 
17.10.2013 Drakiáda – od 16 hod. u 

školní zahrady 

Akce v Rudíkově 
1.9.2013 Zakončení prázdnin - od 

14 hod. 

Akce v Ostašově 
23.6.2013 pouť 
5.10.2013 Fichtl cup 
12.10.2013 jarmark 

 

 

 

 

 

Akce na Chaloupkách 

Tam a zase zpátky (tábor pro rodiny s dětmi 4-8 let) 
30. 6. – 4.7. (Kněžice) 
Tábor pro (nejen) rodiče, kteří chtějí se svými dětmi strávit 5 dní v přírodě okolo Chaloupek. Program 
bude založen na spolupráci mezi dětmi a dospělými, ať už půjde o hry nebo výtvarné činnosti. Většina 
aktivit bude probíhat venku, důležitou součástí programu bude poznávání přírody. Každý tématicky 
zaměřený den poskytne dětem i dospělým možnost stát se někým jiným, třeba pirátkou, kouzelníkem, 
rytířem, ... 

Léto s Medovníčkem (tábor pro rodiny s dětmi) 
6. - 11. 7. (Kněžice) 
Přijeďte prožít šest prázdninových dní se skřítky Medovníčkem a Barvínkem. Podíváme se za včelí 
královnou, budeme prchat před křižáčicí Karlou, vyzkoušíme si práci s přírodními materiály, zahrajeme si 
hry ze života včel a skřítků. 

Kosení 2013 (ČSOP) 
20. - 28. 7. (Zašovice) 
Tradiční brigáda zaměřená na údržbu rašelinných luk v PP Urbánkův palouk a PR Na Podlesích. Jedná 
se o ruční kosení a sušení sena na mokrých loukách. Ubytování a strava v bývalé škole v Zašovicích.  

Pojďme ven (tábor pro rodiče a děti) 
27. 7. - 1. 8. 
Tentokrát se pokusíme prožít na táboře všechny čtyři roční doby. Kromě poznávání a vnímání zázraků 
přírody si vyzkoušíme i některé tradiční činnosti a zábavy. Najdeme si čas na masopustní průvod, 
budeme pálitčarodějnice, uspořádáme dožínkovou slavnost i výlet do okolí, budeme vařit na ohni, 
zahrajeme si divadlo, posnídáme v trávě nebo strávíme noc pod širou oblohou. 

Vikingové 

4. – 17. 8. (Nový Kanclíř, Jižní Čechy) 
Čtrnáctidenní stanový tábor (pro děti od 8 do 15 let) nás tentokrát zavede do doby krutých a nelítostných 
válečníků z mrazivého severu, před kterými se třásla hrůzou celá Evropa. Vikingové ale nebyli pouze 
drancujícími nájezdníky. Ve své době platili za vynikající mořeplavce a obchodníky a jejich mytologie se 
stala takřka legendární.  

Hurá z Lavic 

18. - 21. 8. (Kněžice, DVPP) 
Vícedenní seminář, který je určen zejména pro pedagogy, kteří se nebojí učit venku, chtějí si rozšířit své 
poznatky a dovednosti z terénní praxe, hledají odpovědi na aktuální otázky v oblasti EVVO a udržitelného 
rozvoje, mají zájem setkávat se s kolegy, vyměňovat si navzájem své zkušenosti a získávat nové nápady.  



NA VÍCE PRACOVIŠTÍCH: 
Dny přírodních zahrad 

24. - 25. 8. (po Vysočině) 
Workshopy a otevřené přírodní zahrady nejen na našich pracovištích. Přijďte se projít, pokochat a něco 
nového se naučit do Kněžic, Zašovic, Horní Krupé nebo do Velkého Meziříčí. 

Ovčí den 

22. 9. (Kněžice) 
Třetí ročník akce pro odbornou i širokou veřejnost zaměřená na propagaci chovu ovcí a koz. Součástí 
akce bude Mléčná dílna, kde si můžete zkusit vyrobit čerstvý sýr, máslo nebo tvaroh, Vlněná dílna, kde 
budeme pracovat s vlnou, filcovat, tkát a příst. Můžete se těšit i na dětské dílny, stříhání ovcí, dojení ovcí, 
výstavu ovcí a koz, ukázky práce s pasteveckým psem. Součástí bude trh s farmářskými a místními 
produkty... 

Podzimní brigáda (ČSOP) 
12. - 13. 10. (Zašovice) 
Brigáda zaměřena na práce na chráněných územích s výskytem hořečku českého zahrnuje kosení, 
hrabání, kácení náletů a další práce na pastvinách. Ubytování a strava v bývalé škole v Zašovicích. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

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