




Druhé číslo Regionálního zpravodaje, které právě držíte v ruce, mapuje ve zkratce některé aktivity a udá-
losti na území mikroregionu Sdružení Růže v období 2004 - 2006.

V minulém čísle jste si mohli přečíst o uskutečněných projektech v Borovanech, Ledenicích, Nových Hra-
dech, Olešnici, Pohorské Vsi, které realizovaly samotné obce a města, neziskové organizace a sdružení,
jež se zapojily do programu LEADER +. Obce Mladošovice a Nesměň (spadající pod Ločenice) se předsta-
vily prostřednictvím jiných aktivit a v současnosti řešených problémů.

V tomto pokračování se dozvíte, jak si poradily s využitím programu LEADER + Čížkrajice, Benešov nad
Černou, Horní Stropnice, Jílovice, Kamenná, Malonty, Ostrolovský Újezd, Petříkov, Slavče, Srubec, Trho-
vé Sviny a Žár.

Možná i Vás překvapí, jak zajímavě a aktivně naši sousedé žijí, čemu se věnují ve prospěch druhých a jak
vylepšují prostředí nejen kolem sebe, ale i mezi sebou navzájem.

Redaktorka zpravodaje Květa Jarolímková

O Místní akční skupině Sdružení Růže
Místní akční skupina Sdružení Růže (MAS SR), občanské

sdružení, vznikla v roce 2004 jako právnický subjekt. Hlavním

motivem vzniku MAS bylo otevření programů LEADER ČR a

LEADER +, prostřednictvím kterých bylo možné při splnění ur-

čitých podmínek žádat na Ministerstvu zemědělství ČR (MZe

ČR) o dotace na rozvoj daného regionu. Hlavní myšlenka a vý-

znam programu Leader je především v tom, že zodpovědnost za

rozdělování dotací a jejich správné čerpání je přesunuta z centra

na region, tedy z MZe na MAS.

Jak se rozdělovaly
peníze v našem regionu
V roce 2003 vypracovali členové MAS Sdružení Růže, Mgr.

Michal Jarolímek, Petr Heidinger a ing. Pavel Nedvěd, aktuali-

zaci strategické rozvojové studie Sdružení Růže a současně i

Akční plán na období 2004 - 2006. Z těchto základních doku-

mentů pak na základě partnerského přístupu vytvořili zástupci

LesInfa, Rosy o.p.s. a NOSu záměry rozvojové strategie MAS

pro program Leader ČR a Leader +, které byly tématicky zamě-

řeny na určité specifické problémy dotčeného území a zároveň

obsahovaly i finančně-administrativní nástroje, pomocí kterých

by se strategie naplňovala. Vzhledem k tomu, že v roce 2004

Ministerstvo zemědělství ČR strategii MAS SR vybralo k reali-

zaci, mohla místní akční skupina začít s rozdělováním předem

daného objemu finančních prostředků v našem regionu, a to

prostřednictvím programu Leader ČR a Leader +.

Systém rozdělování peněz byl několikastupňový. MAS SR vy-

hlásila v průběhu let 2004 - 2006 tři výzvy k předkládání projek-

tů v programu Leader ČR a tři v programu Leader +, které by

naplňovaly schválené záměry strategie.

Do všech kol finanční podpory v období červen 2005 - únor

2006 se mohli přihlásit zájemci ze státního, neziskového a

podnikatelského sektoru místně náležející do mikroregionu Sdru-

žení Růže.

Předložené projekty posoudil tzv. programový výbor místní

akční skupiny a to z hlediska základní přijatelnosti (projekty

musely splnit předem požadovaná kritéria). Poté projekty obo-

dovala výběrová komise a sestavila jejich pořadí dle kvality

plánovaných aktivit a projektu. Následně programový výbor schvá-

lil bodování a pořadí projektů a zveřejnil výsledky na veřej-

ném zasedání MAS nebo valné hromadě Sdružení Růže.
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Co dělá MAS dnes a kam se bude ubírat dál
V současné době má MAS za úkol sledovat, jak se jednotlivé projekty realizují a zda naplňují slibované cíle. Takto bude fungovat

MAS až do poloviny roku 2008, kdy by měly být ukončeny všechny projekty v mikroregionu Sdružení Růže v Programu Leader +

na léta 2004 - 2006.

Nyní se MAS SR začíná připravovat na otevření pokračování programu Leader + v období 2007 - 2013, kdy budou mít místní akč-

ní skupiny opět šanci usilovat o získání dalších dotací pro svůj region a to prostřednictvím nové strategie. Na rozdíl od roku 2004 je

však místních akčních skupin v České republice už několikrát více a i profesionalizace některých z nich je o velký krok dál, takže

uvidíme, jak naše MAS v konkurenci uspěje. Přejme si, aby uspěla a pomohla rozvíjet náš domovský region.

Programový výbor MAS
(PV MAS)
PhDr. Stanislav Malík - předseda výboru MAS

RNDr. Zuzana Guthová - místopředsedkyně výboru MAS

Ing. František Štangl, Ing. Michal Navrátil
a Mgr. Michal Jarolímek - členové výboru

Jan Malík - manažer MAS SR

Členové MAS Sdružení Růže
Ing. B u š e k Radislav, starosta města T. Sviny

J a n  Josef, starosta obce Svatý Jan n/Malší

J e l í n e k  František, místostarosta obce Ledenice

PhDr.  M a l í k Stanislav, starosta města Borovany

Ing.  Š v e p e š   Petr, starosta Olešnice

Ing. Š t a n g l František, předseda Euroregionu SILVA NORTICA

Č e r n á  Olga, Společnost Rožmberk, o.p.s.

Ing. B l í ž e n e c  Robert, soukromý podnikatel

RNDr. G u t h o v á  Zuzana, ROSA o.p.s.

Mgr. G u t h  Jiří, Borovany

Ch a l o u p k o v á Lucie, Buková

Mgr. J a r o l í m e k  Michal, NOS, poradce MAS

Ing. K ř í h a  Pavel, TERMS CZ s.r.o., Nové Hrady

M a l í k Jan, manažer MAS, s. podnikatel

Ing. N e d v ě d  Petr,  LesInfo , s.r.o.,  jednatel

Ing. N a v r á t i l  Michal,  klášter R.P.M. -  N.H.

Š t r b a č k o v á   Dagmar,  Pohorská Ves

Postřehy závěrem…
Zkušenosti a postřehy manažera MAS SR s programem
Leader +

� Je potřeba lepší spolupráce s nadřízeným orgánem místní
akční skupiny, tedy se SZIF v Českých Budějovicích.

� Realizaci projektů ztěžovaly změny podmínek v jejím prů-
běhu.

� Kontroly projektů by měly probíhat po vzájemné domluvě
mezi žadatelem, MAS a SZIF.

� Žadatelé, kteří budou předkládat žádost o platbu, by měli
průběžně žádat MAS o potvrzení a schválení všech změn
projektu a nakonec o kontrolu všech účetních dokladů a o po-
tvrzení jejich přijatelnosti (podle příslušné fische MAS).

� Celkem v programu POV - Leader (2003 - 2004), Leader ČR
(2004 - 2006) a Leader + (2004 - 2006) bylo v regionu
Sdružení Růže podáno 81 projektů a z nich vybráno k realiza-
ci a podpoře 51, v celkové hodnotě cca 25 miliónů Kč.

Zkušenosti a postřehy předkladatelů projektů

� Informace o programu Leader + by se měly dostat více mezi
obyčejné lidi a podnikatele.

� Lidé z výboru místní akční skupiny by se měli více pohybo-
vat po regionu a vysvětlovat smysl programu.

� Neměly by se měnit podmínky o získání dotace v době, kdy
už projekt začal.

� Žadatel by měl mít podepsané rozhodnutí o poskytnutí dota-
ce dřív, než se začne projekt realizovat a ne až když je pro-
jekt u konce.

� Pokud budou muset neziskové organizace projekty předfi-
nancovávat, bude o dotace z jejich řad málo zájemců, i kdy-
by měly sebelepší nápady a chuť něco dělat.

� I na malé projekty museli žadatelé o dotaci překonat příliš
mnoho „papírování“.

Seznam vybraných projektů – Program Leader ČR, 2004
1. Ing. Robert Blíženec, Dostavba areálu farmy, 1 500 000,-Kč
2. Město Borovany, Nově ve starém, 770 000,-Kč
3. Obec Pohorská Ves, TI nástupního prostoru, 749 614,-Kč
4. Klášter Nové Hrady, Rekonstrukce komínů a šindelové střechy,

840 000,-Kč
5. Sdružení Růže, Buďme spolu, mluvme spolu, 1 040 000,-Kč

Seznam vybraných projektů – Program Leader ČR, 2005
1. Město Nové Hrady, Oživení zámeckého parku v Nových Hra-

dech, 500 000,-Kč
2. Obec Čížkrajice, Rekonstrukce kulturního zařízení v Mezilesí,

500 000,-Kč
3. NEMA, spol.s.r.o., Využití méně hodnotné dřevní hmoty,

1 000 000,-Kč – nezrealizováno
4. Petr Hájek, Pohorská Ves, Rozvoj agrofarmy a hippoturistiky

v Pohorské Vsi, 1 000 000,-Kč – nezrealizováno

Seznam vybraných projektů – Program Leader ČR, 2006
1. Město Borovany, Cesta do Podzámčí, 600 000,-Kč
2. Obec Pohorská Ves, Revitalizace veřejného prostranství,

600 000,-Kč
3. Město Nové Hrady, Popencová zahrada, 213 760,-Kč
4. Město Trhové Sviny, Revitalizace veřejného prostranství v okolí

škol, 691 051,-Kč
5. NEMA, spol.s.r.o., Univerzální strojní opracování dřevných prv-

ků a jejich využití pro potřeby člověka a přírody, 1 000 000,-Kč
6. Obec Ostrolovský Újezd, Zvon, 175 000,-Kč
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Přehled podpořených projektů
v programu Leader + realizovaných
v oblasti regionu Sdružení Růže

Název projektu žadatel rozpočet v Kč zaměření

1. kolo

1. Festival dechových hudeb Karel Valdauf 2005 Město Trhové Sviny 500 000,- AKCE

2. Cvičíme spolu TJ Calofrig Borovany 491 814,- AKCE

3. Cesta za kulturou Město Nové Hrady 461 500,- AKCE

4. Servitský rok Klášter Nové Hrady 333 000,- AKCE

5. Kulturní rok v Ledenicích Obec Ledenice 166 800,- AKCE

6. Dílna v Podzámčí Nazaret Borovany 412 700,- VÝCHOVA

7. Výchovou k oživení tradic Město Borovany 243 000,- VÝCHOVA

8. Marketing místních potravinových produktů Novohradská občanská společnost 392 300, SLUŽBY

9. Borovanské komunitní centrum Město Borovany 316 800,- SLUŽBY

10. Přeměna olešnického zámku Obec Olešnice 290 000,- SLUŽBY

11. Exerciční a přednášková činnost Klášter Nové Hrady 156 000,- SLUŽBY

2. kolo

1. Jílovické kulturní a společenské akce Obec Jílovice 495 000,- AKCE

2. Prostor pro hru dětí a setkání občanů Obec Slavče 439 110,- AKCE

3. Varhany a sbory ŘKF Borovany 365 159,- AKCE

4. Borovanské borůvkobraní Město Borovany 284 500,- AKCE

5. Zachování a rozvoj kuželkářského sportu Město Nové Hrady 500 000,- AKCE

6. Řezbářské sympozium Město Nové Hrady 498 800,- AKCE

7. Oživení Trocnova SDH Trocnov 90 000,- AKCE

8. Interaktivní život v osadě Třebeč SDH Třebeč 459 623,- AKCE

9. Ledenický rok lidové tvořivosti Obec Ledenice 155 882,- AKCE

10. Víc než jen hřiště Obec Čížkrajice 420 550,- SLUŽBY

11. Softbal v Růži Sokol Ledenice 350 000,- SLUŽBY

12. Informační služby pro Růži Novohradská občanská společnost 418 000,- SLUŽBY

13. Projektová dokumentace pro obec. budovu Obec Pohorská Ves 251 502,- SLUŽBY

14. Vzdělávací kurzy v Pohorské Vsi Obec Pohorská Ves 176 300,- VÝCHOVA

15. Keramická dílna Klášter Nové Hrady 448 000,- VÝCHOVA

16. Klášterní muzeum ŘKF Borovany 496 000,- VÝCHOVA

17. Příběhy domů  - vzdělání hrou Novohradská občanská společnost 367 000,- VÝCHOVA

3. kolo

1. Společnou akcí k rozvoji obce Obec Malonty 385 380,- AKCE

2. Poutní tradice ŘKF Dobrá Voda 292 088,- AKCE

3. Novohradské letní akademické kurzy Novohradská univerzitní kolej 346 090,- VÝCHOVA

4. Mámy, buďme spolu Město Borovany 202 090,- SLUŽBY

5. Cyklopenzion Karel Kovář 500 000,- SLUŽBY
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Obec Jílovice
900 obyvatel
15 zastupitelů, 5 radních

Starostka: Věra Jindrová, od roku 1990

Přidružené části: Kramolín, Lipnice, Kojákovice,
Šalmanovice, Vlachnovice

Spolky a zájmové organizace:
Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení, Klub letecké amatérské asocia-
ce Kramolín, Automotoklub Jílovice, TJ Jílovice, Sbor pro občanské záležitosti

www.obecjilovice.cz, oujilovice@seznam.cz, telefon 386 325 110

Projekt v programu LEADER +
„Jílovické kulturní a společenské akce“
Fische: AKCE

Rozpočet projektu: 495 000,-Kč

Předkladatel projektu: Obec Jílovice
Podobně jako v Ledenicích, Nových Hradech nebo Trocnově se
i v Jílovicích rozhodli podpořit prostřednictvím projektu v prog-
ramu Leader + tradiční kulturní a společenské akce, které pořá-
dá obec nebo místní spolky a dobrovolníci. V průběhu února až
listopadu 2006 to byly následující akce: Masopust, Dětský kar-
neval, Den Země, Festival dechové hudby, Jílovická pouť, Po-
svícení a Advent. Výjimkou bylo Setkání rodáků, které se
neopakuje každoročně a které obec uspořádala společně s Festi-
valem dechové hudby.

Kulturní a společenské akce v rámci projektu začaly v únoru
Masopustem. V pátek 24. 2. 2006 udělila starostka před jílovic-
kou hospodou u nádraží „právo“masopustní koledě, která je
složena ze svobodných chlapců a drží tuto tradici již 35 let. Tý-
den před jílovickým masopustem obchází samostatná koleda
v sousedních Kojákovicích a týden nato ještě v Šalmanovicích.

Na Masopust navazoval 25. 3. 2006 Dětský karneval, který
patřil nejmladším obyvatelům Jílovic a jejich rodičům. Usku-
tečnil se v kulturním sále, kam přišlo zhruba 200 dětí a dospě-
lých a kde se o pestrý program a hudbu postaral Michal Pelc.

Asi o měsíc později uspořádala základní škola, do které chodí
35 dětí, Den Země. Mladší děti při této příležitosti uklízely na

návsi odpadky a ty starší sázením stromků obnovovaly aleje ko-
lem místních cest. Obec ve spolupráci se školou a školkou takto
povzbuzuje už od nejmenších občánků k aktivní účasti na roz-
voji a zkrášlování životního prostředí, za což získala v soutěži
Vesnice roku 2005 „Zelenou stuhu“.

Jednou z nejvýznamnějších společenských a kulturních akcí
roku se stal 4. ročník Festivalu dechových hudeb spojený se set-
káním rodáků. Na festivalu vystoupily v odpoledním programu
kapely Hlubočanka, Kameňáci, Vysočinka, Vlachovka, Coun-
try Hráz a Cimbálová muzika L.Pavluše. Setkání rodáků uspo-
řádala obec k jejímu 640. výročí od založení a na slavnost se
sjelo asi 550 lidí. Součástí oslav byla i mše svatá, při které byly
vysvěceny vlajka a znak obce, k jehož používání převzala obec

pokračování na str. 5
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souhlas v dubnu 2006 v Parlamentu České republiky od před-
sedkyně Výboru pro heraldiku a vexilologii. Návrh znaku vy-
tvořil heraldik František Kolář z Třeboně na základě podkladů
z kronik. Znak obce je tvořen stříbrným štítem, na němž je kos-
mo položen červený gotický klíč. Pod klíčem se rozprostírá čer-
vené návrší o pěti vrcholcích, čímž je připomenuta někdejší
těžba rudy v okolí Jílovic. Pět vrcholků pak představuje pět
obcí, které dnes tvoří Jílovicko a jsou zároveň spravovány zdej-
ším obecním úřadem. Gotický klíč byl kdysi nalezen v Jílovi-
cích a je uložen v historickém archivu v Třeboni. Vlajku
(vyšívaný znak na sametu) zhotovila firma Velebný a Fam Vy-
šívání z Ústí nad Labem.

V pořadí pátou akcí zahrnutou do projektu byla tradiční Jílo-
vická pouť a to v termínu 29. - 30. 7. 2006. Na začátku listopadu
se uspořádalo Posvícení s večerní posvícenskou zábavou. Bě-
hem téhož dne se do obce sjeli příznivci motorek z celé České
republiky na motocyklové terénní závody, které organizuje
AMK Jílovice.

Série akcí byla na 1. adventní neděli zakončena na návsi
„Rozsvícením vánočního stromu“, při kterém si místní obyva-
telé společně zazpívali vánoční koledy, popili punč a vyslech-
li povídání MUDr. Věnceslava Černého o starých vánočních
zvycích.

Jaká hlavní pozitiva vidí starostka obce Věra Jindrová v právě zakončeném
projektu?
Akce , které jsme během roku pořádali, byly až na výjimky tradiční. Díky podstatné finanční podpoře se nám podařilo akce více
zviditelnit a rozšířit. Zároveň jsme pomohli místním spolkům i samotné obci pokrýt nemalé náklady na ně. Všechny aktivity a čin-
nosti spojené s přípravou, organizováním a zapojením místních lidí do dění v obci, a tedy i v rámci kulturně-společenského projek-
tu, měly zásadní vliv na posuzování naší obce v soutěži Vesnice roku 2006, při které komise hodnotila, jak se v naší obci žije po
všech stránkách. Výsledek nás velmi potěšil, neboť Jílovice v soutěži Vesnice roku 2006 získaly 1. místo a staly se tak Vesnicí roku
2006 v Jihočeském kraji.
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Obec Petříkov
287 obyvatel
7 zastupitelů

Starosta: Luděk Bína, od poloviny roku 2005

Přidružené části: Těšínov, Jiříkovo Údolí

Spolky a zájmové organizace:
Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení, Nohejbalový klub

www.petrikov-obec.cz, ou.petrikov@volny.cz, telefon 386 325 316

Současný starosta Petříkova je prvním uvolněným starostou
této obce a to od března 2005. Svoji práci mu v mezivolebním
období předal bývalý starosta pan Jan Husa, který byl vzhle-
dem ke svému věku rád, že bude obec spravovat mladší gene-
race. Všech sedm zastupitelů, včetně starosty, je současně
dobrovolnými hasiči obce a jejich průměrný věk je 30,8 roků.
Velký vliv na to, že začali mít větší zájem o obecní záležitosti,
měla mimořádná povodeň v roce 2002, kdy čerpali vodu ze
studní a pomáhali, kde bylo potřeba. Dalším důvodem, proč se
dali dohromady, byla rovněž obava, aby Petříkov „nespadl“
pod Obecní úřad Jílovice nebo Olešnice, a tudíž neztratil statut
obce.

V době, kdy v mikroregionu Sdružení Růže startoval prog-
ram Leader +, byl starosta zaneprázdněn standardními obecní-
mi záležitostmi a začínal se teprve orientovat na svém postu,
takže neměl dostatek času se Leaderu + věnovat. Nicméně po-
dobný typ podpory by určitě přivítal i v dalším období. Způsob

rozdělování peněz „ze zdola“ vidí jako prospěšný a smysluplný.
Mezi záležitosti, které obec o celkové rozloze 1 939 ha v sou-

časné době řeší, je potřeba dosud neexistujícího územního plánu,
na jehož zpracování požádala o dotaci Jihočeský kraj. Mezi další
místní potřeby spadá i to, co řeší i některé jiné obce - špatný stav
obecních komunikací a jejich údržba, vodovod, osvětlení.

Na život v obci má velký vliv i místní malotřídka, bez jejíž
existence by musely děti už od první třídy dojíždět vlakem do
Nových Hradů nebo do Borovan. Škola je tzv. odloučeným
pracovištěm Základní školy v Jílovicích. Několik let zde vy-
učuje pan Ladislav Bednář, jehož působení má velký vliv, ať
už na samotné děti, které mají školu doma, nebo i na zdejší
společenské, kulturní i sportovní dění. V obci se pravidelně
koná Masopust a Dětský masopust, Drakiáda, Karneval, Le-
tecké dny, bály, Triatlon. Přípravou i samotnými akcemi zpra-
vidla žije celá obec.

Obec Žár
327 obyvatel
7 zastupitelů

Starosta: ing. Miloš Pecháček, od roku 2002

Přidružené části: Žumberk, Božejov,
Chudějov, Janovka, Svaryšov

Spolky a zájmové organizace:
Sbor dobrovolných hasičů, Honební společenstvo Žár - Kamenná, další neformál-
ní sdružení: Rybářská organizace, Chovatelé – holubáři

www.zar.ceskebudejovice.obec.cz, obeczar@quick.cz, telefon 386 362 152

Obec Žár se svými pěti osadami se do programu LEADER+
realizovaného v mikroregionu Sdružení Růže nezapojila, ačko-
li informací o něm měl starosta dostatek. Jedním z důvodů, proč
o program nebyl zájem, byly špatné zkušenosti s některými
předchozími dotacemi. Vlivem střídání starostů, neschopnosti
profinancovat dotace podle smluv a podmínek z ministerstva,
které se někdy vzájemně popíraly, nebo špatným mechaniz-
mem při proplácení faktur, došlo k tomu, že musela obec
v předchozím období některé přidělené peníze vracet. Program
LEADER ČR a LEADER +, který se zdál pro dva zaměstnance
obce administrativně a organizačně náročný, tak zůstal nevyužit.

Ačkoli samotná obec Žár nepatří mezi turisticky zajímavá
místa, spravuje zdejší obecní úřad osadu Žumberk, která je na-
opak jedním z kulturně-historických klenotů regionu. Vedle tvr-
ze a opevnění, které prošly celkovou rekonstrukcí v minulých
letech, se nyní opravuje i farní kostel, jenž je v majetku církve.

Špatný stav kostela vedl bývalé rodáky, kteří se zde jednou roč-
ně scházejí, k založení „Spolku pro podporu farního kostela
v Žumberku v jižních Čechách“, a to v roce 2004. Opravu koste-
la podporuje finančně i Obec Žár , která spolku v roce 2006 při-
spěla částkou 30 000 Kč.

Mimo tohoto spolku, bylo na podzim 2006 založeno také Ob-
čanské sdružení Žumberk, které by se chtělo rovněž podílet na
rozvoji aktivit v regionu. Hlavními cíly sdružení jsou podpora
zachování a vytváření kulturních tradic a duchovních hodnot,
podpora propojení oživení turistické přitažlivosti území s trvale
udržitelným způsobem života a rozvoje Novohradska a podpora
řešení sociálních problému Novohradska.

Nezbývá než si přát, aby Obec Žár našla ve zmiňovaném
spolku či občanském sdružení takové partnery, o které se bude
moci opřít v některých budoucích aktivitách.
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Trhové Sviny
4 812 obyvatel
23 zastupitelů, 7 radních

Starosta: Ing. Radislav Bušek, od roku 1996

Spolky a zájmové organizace:
Tělovýchovná jednota Spartak, Sbor dobrovolných hasičů, Rybářský svaz

www.t.sviny.cz, posta@tsviny.cz, telefon 386 301 411

Projekt v programu LEADER +
„8. festival dechových hudeb KAREL VALDAUF 2005“

Fische: AKCE
Rozpočet projektu: 500 000,-Kč
Předkladatel projektu: Město Trhové Sviny

Město Trhové Sviny pořádá od roku 1998 každé léto dvoudenní
festival dechových hudeb na počest známého trhosvinenského
rodáka a hudebníka Karla Valdaufa. Do roku 2003 se na organi-
zaci festivalu vedle Kulturního střediska Trhové Sviny podílela
i Agentura Šumava, kterou v roce 2004 vystřídala agentura Mi-
lana Bašty z Prahy. Této hudební přehlídky, která je ve svém
žánru jednou z nejprestižnějších v naší republice, se pravidelně
účastní i kapely z některých evropských států.

Vzhledem k velké finanční náročnosti pořádaného festivalu
využilo Město Trhové Sviny nově otevřený program Leader + a
zařadilo jej v roce 2005 do opatření AKCE.

8. ročník festivalu dechových hudeb Karel Valdauf se usku-
tečnil 13. - 14. 8. 2005. Prvním festivalovým dnem, tzv. hudeb-
ní pozvánkou, byla sobota, během níž se vystřídalo sedm kapel
vystupujících kromě Trhových Svinů i v některých okolních
obcích a městech mikroregionu Sdružení Růže. V roce 2005 to
byly Borovany, Nové Hrady a Horní Stropnice. Hlavní nedělní
program se odehrával celý v Trhových Svinech a trval od dopo-

ledních hodin až do večera. Zahrálo si na něm deset kapel
z Čech, Holandska a Rakouska, moderátorem festivalu byl
Martin Zounar.

Mimo toho, že zaměření programu Leader + pomohlo městu
s pokrytím nákladů na tuto akci, měl projekt i další cíle. Mezi ty
hlavní patřilo přiblížení dechové hudby všem generacím našeho
mikroregionu za účelem zachování odkazu českých písniček,
podpora dnes trochu opomíjeného dechovkového žánru a dále
posilování sociálních a přátelských vztahů mezi občany jednot-
livých obcí při tomto svátku hudby.

Z hodnocení jednotlivých aktivit manažerkou projektu ing.
Božákovu vyznívá zkušenost s programem Leader+ jako ne
úplně jednoduchá. A to především po stránce administrativní,
včetně zdlouhavého vyúčtování. Projekt byl podán do první vý-
zvy v červnu 2005, v srpnu se uskutečnil festival a teprve v dub-
nu 2006 podepsalo Město Trhové Sviny podmínky o přidělení
finanční podpory. Vyúčtování všech aktivit bylo předloženo
v červnu – září 2006 a až v prosinci obdrželo město slíbenou fi-
nanční podporu. I přes tyto „překážky“ by však dle slov ing.
Božákové město zřejmě znovu využilo tento program, neboť za-
jistit financování na fungování a chod města je potřeba hledat na
více místech.

Obec Kamenná
216 obyvatel
7 zastupitelů

Starosta: Martin Kutlák, od roku 2002

Přidružené části: Klažary, Kondrač

Spolky a zájmové organizace: TJ Sokol Kamenná,
Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení

www.obeckamenna.cz, ou.kamenna@volny.cz, telefon 386 323 165

Obec Kamenná, která má společně s přidruženými osadami
zhruba 282 obyvatel, je jednou z těch, které nevyužily Leader +
realizovaný v mikroregionu Sdružení Růže. V době, kdy se
mohly čerpat finanční prostředky na opatření AKCE, SLUŽBY
a VÝCHOVA, neplánovala a ani nepořádala obec takové aktivi-
ty, které by svým obsahem byly do programu vhodné. Rovněž
tak tuto možnost nevyužila ani žádná zájmová organizace či
podnikatelský subjekt.

Nicméně to neznamená, že se v této obci nepořádají žádné
akce, jenom jsou takového rázu, že není potřeba velkých peněz,
anebo jsou samofinancovatelné. Takovým příkladem je maso-

pust, jehož tradici udržují zdejší sportovci a hasiči. Dále se zde
každoročně pořádá Myslivecký ples, Poslední leč, Dětský den a
oddíl kopané pořádá jednou za dva roky fotbalový turnaj.

V roce 2005 uspořádala obec Setkání rodáků k příležitosti 60
let od dosídlování vsi, na kterém se sešlo víc jak 150 lidí. V rám-
ci této události uspořádali členové sboru dobrovolných hasičů
soutěž, setkání bylo zakončeno večerem s hudbou pro mladé.

Mezi nejbližší plány obce patří rekonstrukce bezdrátového
rozhlasu, který je potřebný především pro lepší komunikaci a
domluvu s ostatními vsemi náležejícími pod Obec Kamenná.
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Obec Ostrolovský Újezd
140 obyvatel
7 zastupitelů
Starosta: Václav Němec, od roku 1990
Spolky a zájmové organizace: Sbor dobrovolných hasičů
ostrolovskyujezdobec@razdva.cz, telefon 386 322 296
V roce 2004 se v malé obci Ostrolovský Újezd, která leží asi tři ki-
lometry od Borovan, konalo komunitní plánování veřejnosti. Jed-
ním z výstupů tohoto setkání byl návrh úprav veřejných prostranství, jehož součástí byl i záměr
opravit kapličku a zavěsit nový zvon na věž zdejšího renesančního zámečku. Z této skutečnosti

vyšli zdejší zastupitelé a ve spolupráci s dalšími subjekty připravili projekt, který předložili do programu Leader + v třetí výzvě. Pro-
jekt k podpoře vybrán nebyl, a tak se obec rozhodla zkusit to v programu Leader ČR, opatření KULTURA.

Projekt v programu LEADER ČR
„ZVON“
Opatření: KULTURA - Obnova a funkční oživení významných
historických budov regionu pro využití v kultuře, cestovním
ruchu a lázeňství
Rozpočet projektu: 175 000,-Kč
Předkladatel projektu: Obec Ostrolovský Újezd
Partneři projektu: Ing.arch. Petr Malinský, Pohostinství Os-
trolovský Újezd a místní sbor dobrovolných hasičů

Cílem projektu „ZVON“ byla obnova ztraceného zvonu -
srdce obce - a založení nové tradice spojené s připomínkou slav-
nostního svěcení obnoveného zvonu i rekonstruované návesní
kapličky.

Nový zvon byl odlit v Brodku u Přerova, váží 45 kg a pravi-
delně vyzvání vždy ve dvanáct a osmnáct hodin. Svůj zájem o
obnovu zvonu projevili místní občané také zapojením do veřej-
né sbírky vyhlášené obcí.

Nový zvon byl slavnostně vysvěcen 28. září 2006 na svátek
sv.Václava a zavěšen na opravený zámeček, který je sice v sou-
kromých rukou, avšak obec má na umístění zvonu zřízeno
věcné břemeno. Zhruba ve stejné době byla opravena i kaplička
na návsi a vysvěcena ve stejný den se zvonem. Slavnostního
svěcení se společně s místními lidmi zúčastnil i hejtman Jihoče-
ského kraje, který na památku toho dne zasadil na návsi lípu.

Náklady na rekonstrukci kapličky nebyly hrazeny z projek-
tu, ale z rozpočtu obce. Rovněž tak 20 % z celkových nákladů na
projekt hradila obec a zbývajících 80 % bylo financováno
z programu Leader ČR.

Obec Čížkrajice
270 obyvatel
9 zastupitelů
Starosta: Ing. Petr Skamene, od roku 2002
Přidružené části:Chvalkov, Mezilesí, Boršíkov
Spolky a zájmové organizace: Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení,
Sportovní klub
www.cizkrajice.cz, ou.cizkrajice@cbox.cz, telefon 386 322 981

Projekt v programu LEADER ČR
„Rekonstrukce kulturního zařízení
v Mezilesí“
Opatření: KOMUNITA – Obnova, rekonstrukce a pořizování
prostor pro rozvoj spolkového a společenského života v území
Rozpočet projektu: 650 000,- Kč
Předkladatel projektu: Obec Čížkrajice
Jedním z cílů projektu bylo udržení a zkvalitnění života na vesnici,
včetně venkovských tradic, jejichž realizace je závislá na vhodném a
dobře vybaveném stavebním objektu, a zapojení občanů do plánova-
cích procesů. Druhým cílem bylo z širšího hlediska obnovit sou-
vztažnost veřejnosti k vlastnímu životnímu prostředí.

V místní části Mezilesí, náležející k Obci Čížkrajice, chátral starší
kulturní dům, ve kterém byly veškeré interiéry velmi opotřebované.
Technické zařízení špatně fungovalo a jeho celkový estetický dojem
vůči ostatním objektům nebyl dobrý. O záměru zrekonstruovat kulturní
dům informoval starosta obce na plánovacím setkání s občany před
podáním žádosti o finanční podporu. Setkání se uskutečnilo v Čížkraji-
cích v hospodě U Lípy a zúčastnilo se jí zhruba dvacet pět občanů.

Prostřednictvím projektu v programu Leader ČR získala obec pení-
ze, které pokryly finanční náklady na rekonstrukci tohoto objektu. Jed-
nalo se o statické zajištění části objektu a terasy, výměnu prvků
sociálního zařízení, pokládku obkladů a dlažby, instalaci vytápění na
biomasu, rekonstrukci odpadů, výměnu oken a zateplení stropu. V průbě-
hu dokončovacích prací bylo svépomocí upraveno rovněž okolí objektu.
Projektem došlo ke zkulturnění a vylepšení objektu, zintenzivnění kul-
turních, společenských a sportovních aktivit a rozšíření podnikatelské-
ho prostředí. Projekt, který byl z 80% hrazen z programu Leader ČR a
z 20% z obecních peněz, byl realizován v období únor až listopad 2005.

Jak hodnotí svoji zkušenost s realizací projektu starosta obce, Ing.
Petr Skamene ?
Po tříleté zkušenosti z práce starosty bylo využití tohoto finančního
zdroje dost náročné. Od vypracování žádosti a administrace projektu,
až po vyhodnocení a proplácení. Zastávám myšlenku jasného a pře-
hledného rozdělování financí přímo do rozpočtů obcí. Zastupitelé nej-
lépe ví, jak svoje obce rozvíjet. Tento systém dotací se snaží přímou
samosprávu zbytečně nahrazovat. Je jasné, že jakékoliv další přerozdě-
lování peněz dotacemi zbytečně odčerpává část finančních prostředků
a navíc dává prostor pro chybování a nespravedlivá bodování projek-
tů, s čímž mám osobní zkušenost z prvního kola Leaderu ČR.
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Obec Slavče
350 obyvatel
15 zastupitelů, 5 radních

Starosta: Josef Tripes, od roku 1990

Přidružené části: Dobrovská Lhota, Záluží, Jehlany, Mohuřice, Lniště

Spolky a zájmové organizace: Sbor dobrovolných hasičů, TJ Slavče,
Myslivecké sdružení

ou.slavce@seznam.cz , telefon 386 323 146

Projekt v programu LEADER +
„Akce pro Slavče“
Fische: AKCE
Rozpočet projektu: 439 110,-Kč
Předkladatel projektu: Obec Slavče

Počáteční iniciativa k tomuto projektu vzešla od místních oby-
vatel, především od rodičů malých dětí. Mladé maminky vyslo-
vily touhu a zájem o smysluplné využití veřejného prostranství

v obci, kde by se mohly scházet a jejich děti si společně hrát.
S touto myšlenkou uspořádali rodiče setkání občanů s předsta-
viteli obce, na kterém všechny seznámili se svým záměrem,
společně dali dohromady náměty na řešení vybraného veřejné-
ho prostoru a návrhy akcí a aktivit. Tato skutečnost byla hlav-
ním motivem k tomu, aby obec nechala vypracovat projekt,
který předložila do druhé výzvy v programu Leader +.

Díky tomuto projektu, jehož realizace spadala do období čer-
venec – listopad 2006, se podařilo z málo využívaného veřejné-
ho prostranství vytvořit zázemí pro občany Slavče různých
věkových kategorií. Za zhruba polovinu finančních prostředků
rozpočtu se udělaly stavební úpravy, vybudoval se altán, dále se
zbudovalo sezení, dětské herní prvky, malé dopravní hřiště.

Po dokončení všech prací byl prostor slavnostně otevřen
28. 9. 2006 akcí „Setkání seniorů“, při kterém hrála hudba a
opékalo se prase . A možná i proto, že všichni občané v senior-
ském věku dostali osobní pozvánku, sešlo se jich na tomto set-
kání zhruba 70 a byli touto akcí velmi potěšeni. Druhá společná
akce byla věnována dětem, pro které bylo na 28. října 2006 při-
praveno „Hledání pokladu“.

Během realizace projektu byli radní stále v kontaktu s aktiv-
ními rodiči a konzultovali s nimi postup prací a následné akti-
vity. Díky finanční podpoře z projektu byly vytvořeny nejen
nové podmínky pro pořádání kulturních, společenských a vý-
chovných akcí menšího rozsahu, ale podařilo se dát lidi dohro-
mady a jít společně za předem jasným cílem.
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Obec Benešov nad Černou
1196 obyvatel
11 zastupitelů

Starostka: Veronika Korchová, od roku 2006

Přidružené části: Dluhoště, Kuří, Černé Údolí, Hartunkov, Lučiv, Děkanské Ska-
liny, Klení, Valtéřov

Spolky a zájmové organizace: Sbor dobrovolných hasičů, Sdružení rodičů KRUH,
TJ Sokol, Klub důchodců, Český rybářský svaz, Dětský dramatický kroužek „Ab-
rahamovy děti“

www.ckrumlov.cz/cz1250/region/obce, starosta@benesov-obec.cz, tel. 380 322 180

Obec Benešov nad Černou patří do té skupiny obcí v rámci mik-
roregionu Sdružení Růže, které se v období 2004 - 2006 neza-
pojily do programu LEADER ČR ani do LEADER +. Tento
program, o kterém jsme informovali v prvním čísle Regionální-
ho zpravodaje a nyní pokračujeme, využilo pro podporu svých
aktivit zhruba 23 organizací i obcí samotných a to na území spa-
dajícím správně pod deset obcí či městeček, zbývajících jede-
náct členů Sdružení Růže zmiňovaný program nevyužilo.

Proč nevyužila Obec Benešov nad Černou příležitost uspořá-
dat například nějakou zajímavou akci či aktivitu a získat na to
finanční prostředky z nabízeného programu? Na tuto otázku
odpovídala starostka obce Veronika Korchová, která je ve
funkci od listopadu 2006.

O programu LEADER ČR či LEADER+ jsem neměla do této
chvíle vlastně žádné informace. A to i přesto, že před zvolením
na post starostky obce v listopadu 2006, jsem byla členkou míst-
ního zastupitelstva. Tento program a možnost finanční podpory
z něho nás zkrátka minul, potřebné informace nedošly tam, kam
měly. Je to škoda, protože i u nás je několik organizací a spolků,
ve kterých pracují obětaví a dobří lidé.

Aktivní je v Benešově sbor dobrovolných hasičů, který bě-
hem roku pořádá několik akcí, například Staročeskou koledu,
Slet čarodějnic nebo Mikuláše. Dětem od nás i z okolí se pros-
třednictvím různých akcí a aktivit věnuje i Sdružení rodičů
KRUH, Mateřská školka Sedmikráska, Dětský dramatický
kroužek Abrahamovy děti, základní škola nebo místní organi-
zace Českého rybářského svazu. Aktivní je v obci i Klub dů-
chodců, který má pro svoje pravidelné schůzky vybudovanou

klubovnu. I tento klub pořádá během roku různé akce – Den ma-
tek, oslavy narozenin nebo posezení při harmonice, podařilo se
navázat spolupráci s obcí Walkringen ve Švýcarsku.

V obci Benešov nad Černou žije vedle 1196 místních obyva-
tel i velké množství občanů ze zahraničí. Jsou to převážně pří-
slušníci ukrajinské národnosti, kterých je v současné době asi
200, dále pak zhruba
100 Bulharů, zbytek
tvoří kolem 30 Mon-
golů a 30 Slováků a
Maďarů. Důvodem je-
jich setrvání v obci
Benešov nad Černou
je především pracov-
ní příležitost ve firmě
BENTEX s.r.o.
O této skutečnosti, a
v rámci našeho mik-
roregionu i o určité
ojedinělosti, uvažuje
současná starostka
naprosto realisticky.
Cítí, že je potřeba
s touto komunitou ně-
jak pracovat, začlenit
ji do místního dění a
vidět ji i jako pří-
ležitost poznat a po-
chopit rozdílnost jed-
notlivých kultur.
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Obec Horní Stropnice
1500 obyvatel
15 zastupitelů, 5 radních

Starosta: Václav Kučera, od roku 1998

Přidružené části: Bedřichov, Dlouhá Stropnice, Dobrá Voda, Hojná Voda, Hume-
nice, Chlupatá Ves, Konratice, Meziluží, Olbramov, Paseky, Rychnov u Nových
Hradů, Staré Hutě, Svébohy, Světví, Šejby

Spolky a zájmové organizace: Sbor dobrovolných hasičů, Český rybářský svaz,
Myslivecké sdružení, TJ Hraničář, Český svaz chovatelů

www.horni-stropnice.cz, ouhstropnice@volny.cz, telefon 386 327 122

V Horní Stropnici je sídlo Místní akční skupiny (MAS)
Sdružení Růže (přesně Horní Stropnice č.p.212) a tak tato obec
byla a je nejblíže informacím týkajících se programu Leader
ČR a Leader +, který se v mikroregionu realizoval v letech
2004 – 2006.

V roce 2004 předložila Obec Horní Stropnice projekt do Lea-
deru ČR na opravu chodníku v Hojné Vodě, ale neuspěla. Na-
opak ve stejném roce a programu uspěl ing.Robert Blíženec
s projektem Dostavba areálu firmy.

O rok později, kdy byl vyhlášen program Leader+ , neměla
obec v plánu takové aktivity, které by byly pro nový program

vhodné. Zdejší zájmová sdružení a organizace, které se o prog-
ramu mohly dozvědět v místním zpravodaji či na informačních
setkáních, neprojevily o finanční podporu svých aktivit žádný
zájem. Podle názoru starosty nejspíš lidé ze spolků nepochopili
správně systém a využití programu, neměli dostatek přesných a
srozumitelných informací a chyběl více osobní kontakt pracov-
níků z „MASky“.

Do programu Leader + se však vedle obcí a neziskových orga-
nizací mohli zapojit i podnikatelé. Jedním z nich byl pan Karel
Kovář, který předložil projekt na rekonstrukci bývalé restaurace
v Údolí u Nových Hradů a vybudoval v ní nový cyklopenzion.

Projekt v programu LEADER +
„Cyklopenzion v Údolí u N. Hradů“
Fische: SLUŽBY
Rozpočet projektu: 1 500 000,-Kč,  z toho dotace 500 000,-
Předkladatel projektu: Karel Kovář

Cílem projektu bylo rozšířit podnikání žadatele o další akti-
vitu s cílem dosažení ziskovosti a tím vytvoření dalších finanč-
ních zdrojů k rozvoji podnikání. Dále změnit stávající stav, tj.
nefunkční nemovitost č.p. 139 uprostřed obce Údolí u Nových
Hradů, přeměnit na prosperující a potřebnou službu a tím rozší-
řit nabídku určitého druhu ubytování, kterého je zejména v let-
ních měsících v regionu nedostatek.

Projekt byl podán v únoru 2006 a to ve třetím kole programu
Leader +, v prosinci 2006 proběhla kolaudace. K ukončení pro-
jektu včetně podání žádosti o platbu dojde 28.2.2007.

Celkové náklady na rekonstrukci objektu byly zhruba 1,5
mil. korun, příspěvek z Leaderu + činil cca 500 000,- Kč (což
byla maximální možná částka). Stávající kapacita cyklopenzio-
nu je v současné době maximálně 20 lůžek, každý pokoj má
svou koupelnu, společná je kuchyňka, kolárna, parkovací místo
pro automobily. Za splnění požadovaných standardů byla pen-
zionu  udělena  akreditace „Cyklisté vítáni“.

A jak hodnotí program Leader + podnikatel pan Karel Kovář?
O možnosti získat finanční prostředky na svoji podnikatel-

skou činnost jsem se dozvěděl až v době, kdy bylo otevřeno třetí
kolo, a to díky informačnímu e-mailu od pana Jarolímka. Další
informace jsem si začal zjišťovat na internetu a u pana Malíka
v Horní Stropnici. Podle předepsané osnovy projektu jsem pak
dával jednotlivé části dohromady, sháněl potřebná potvrzení a
další podklady.

V programu Lea-
der + se v porovnání
s obcemi objevilo
poměrně málo pod-
nikatelských subjek-
tů, ačkoli zaměření
SLUŽBY mohlo vy-
hovovat řadě z nich.

Osobně si myslím, že těch důvodů bylo několik. Jednak měli
podnikatelé méně informací, než například úředníci a starosto-
vé na obecních úřadech, kteří jsou prostě jako první u zdroje.
Plno podnikatelů vůbec nevědělo, že nějaký Leader + existuje a
přitom má spousta obyčejných lidí docela dobré nápady.

Dalším důvodem a asi i zbytečnou překážkou je možná tako-
vé všeobecné povědomí, že na peníze z Evropské unie si může
dosáhnout jenom někdo z „okruhu vyvolených“. Což jsem si na
sobě nyní vyzkoušel a zjistil, že to tak úplně nefunguje, protože
jsem nikoho neovlivňoval a podporu mi přislíbili.

A jako poslední a možná největší překážka pro ty, co by do
toho také šli, je zvládnout celý ten někdy byrokratický proces od
začátku až do konce.

A co konkrétně bylo pro Vás nejtěžší?
Například popsat v projektu všechno do posledního detailu a

někdy předkládat i takové informace, které nejsou pro to, co
chci udělat, vůbec potřeba. Pak také vysedět třeba i hodinové
čekání na úřadě v Českých Budějovicích, kde se program Lea-
der + musí vyúčtovávat.

Docela kuriózní na tom je i to, že jsem vše měl dělal podle
pravidel programu a přitom teprve až nyní, kdy mám projekt
ukončit, budu podepisovat Rozhodnutí a podmínky k realizaci
projektu. I když je pravda, že pokud člověk něco chce, tak pro to
musí i něco udělat…
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Obec Malonty
1220 obyvatel
11 zastupitelů

Starosta: Vladimír Malý, od roku 1998

Přidružené části: Bělá, Bukovsko, Jaroměř, Desky, Meziříčí, Radčice, Rapotice

Spolky a zájmové organizace: Sbor dobrovolných hasičů, TJ Hraničář, Český svaz
žen, Český rybářský svaz, Skauti, dvě Myslivecká sdružení, Asociace motoristic-
kých sportů, Jezdecký oddíl, Český zahrádkářský svaz, Pionýrská organizace

www.obecmalonty.cz, podatelna@obecmalonty.cz, telefon 380 325 120

Obec Malonty patří mezi ty šťastné obce, které se v současné době nemusejí potýkat s odlivem svých lidí do měst. Spíše naopak.
V porovnání s rokem 1999, kdy bylo v obci zhruba 990 obyvatel, jich zde dnes žije 1220. Zdejší starosta, Vladimír Malý, je tomu
rád a je na to i patřičně hrdý. Zdejší zastupitelstvo totiž rozumným způsobem, a to ve vztahu k obecnímu majetku i k samotným ob-
čanům, nabízí stavební podporu. Systém této podpory je takový, že cena za zasíťovaný pozemek je úměrná možnostem budoucích
stavebníků a zároveň ošetří spekulativní nakládání se stavebními parcelami. A protože tak mají možnost řešit bytovou situaci i mla-
dí lidé a rodiny s dětmi, nemají Malonty problémy se stavem dětí na základní škole a školce. Ve vsi rovněž stále funguje obchod,
hospoda, pošta a stejně tak spolkový a sportovní život. Tedy vše, co by mělo na každé normální vesnici být.

A přestože obecní finanční prostředky jsou dobré a je možné zde podporovat celou řadu aktivit, zapojily se Malonty do programu
LEADER+. Projekt, se kterým se přihlásily do třetího kola výzvy, nesl název „Společnou akcí k rozvoji obce“.

Projekt v programu LEADER +
„Společnou akcí k rozvoji obce“
Fische: AKCE
Rozpočet projektu: 385 380,-
Předkladatel projektu: Obec Malonty
Výchozím stavem pro obecní projekt byl fakt, že v Malontech
existuje několik zájmových organizací, které měly pro svoji
činnost a vzájemné setkávání k dispozici pouze místní hospo-
du. Zde se plánovaly akce, pořádaly se schůze, besídky či set-
kání důchodců. Pro některé akce však nebyly tyto prostory
úplně ideální.

Současně se v budově hasičské zbrojnice naskytl volný ne-
bytový prostor, který původně využívala firma IGLA České Bu-
dějovice a poté sloužil jako sklad elektromateriálu.

Místní zastupitelé proto rozhodli, že tento nebytový a ne-
využívaný prostor přizpůsobí potřebám spolkové činnosti a tak
se s tímto nápadem přihlásili do programu LEADER+ a požáda-
li o finanční podporu na stavební úpravy a další aktivity s tím
spojené. Z projektu byla hrazena například oprava střechy, za-
teplení, izolace obvodové stěny zevnitř, topení, zdravotní insta-
lace, některé zednické práce, stoly, židle, skříňky, stropní
svítidla. Na úpravě tohoto prostoru se podíleli i někteří členové
místních organizací a spolků a to především svojí dobrovolnou
prací. Ukončení projektu je plánováno na únor 2007.

Obec Srubec
1300 obyvatel
9 zastupitelů

Starostka: PhDr. Zuzana Vyhnálková,
od roku 2006

Spolky a zájmové organizace:
Sbor dobrovolných hasičů, TJ Slavoj – oddíl kopané, Myslivecké sdružení
www.srubec.cz, obec.srubec@tiscali.cz, telefon 387 200 244

Obec Srubec se stala členem mikroregionu Sdružení Růže
díky tomu, že se bývalý starosta Srubce František Procházka
osobně a pracovně znal se starosty sousedních obcí, především
z Ledenic a Borovan, a chtěl podpořit jejich společnou myšlen-
ku vytvořit silný svazek obcí pro společné aktivity, které by
jednotlivé obce samostatně nemohly realizovat. Typickým pří-
kladem takové spolupráce je třídění komunálního odpadu a jeho
svoz v rámci mikroregionu Sdružení Růže.

Z počtu jednadvaceti obcí mikroregionu je však v současnos-
ti Srubec asi nejvíce odlišný od všech ostatních členů. Je to
v podstatě příměstská část Českých Budějovic. A jak tvrdí sou-
časná starostka obce, Srubec je spíš „noclehárnou“, kde se pos-
tavilo v poslední době velké množství novostaveb, ale chybí
určitá kontinuita, předávání tradic z generace na generaci, mladí
jezdí za kulturou a zábavou do města. V obci, která je průjezdná

a dlouhá zhruba 2,7 km, není definované centrum, a ačkoli je to
stále po všech stránkách vesnice, místní lidé zde vyžadují stejné
služby jako ve městě.

Do programu Leader + se obec nezapojila, přestože byla
prostřednictvím minulého starosty (který je dnes místostarostou
Srubce) dobře informovaná. Důvodem bylo především to, že ve
stejné době se v obci realizovaly velké investiční projekty –
opravy kanalizace, chodníků a silnice. Na jiné projekty tak ne-
zbyl čas ani síly. Pokud by však byly vhodné podmínky a
možnosti v následujícím období, plánuje současná starostka os-
lovit maminky na mateřské dovolené či rodiče dětí z mateřské
školky, zda by měly zájem o dětské hřiště. Dalším přáním je zís-
kat pro obec společenský sál, kde by se mohly konat kulturní a
společenské akce, které by pomohly dát místní lidi více dohro-
mady a vylepšily jejich vztah k samotné obci.
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Projekt v programu LEADER +
„Novohradské letní akademické kurzy 2006“
Fische: VÝCHOVA
Rozpočet projektu: 346 090,-Kč
Předkladatel projektu: Novohradská univerzitní kolej

Cílem projektu Novohradské letní akademické kurzy 2006 bylo
přivést mladé nadějné studenty se zájmem o biologii, fyziku,
chemii a výpočetní techniku do Nových Hradů, seznámit je
s prostředím Akademického a univerzitního centra a představit
jim nabídku studia akreditovaných studijních programů. Tato
forma prezentace Nových Hradů a AUC se osvědčila i v minu-
lém období, neboť někteří studenti letní školy zde následně za-
čali studovat a dnes plánují v Nových Hradech založení vlastní
biotechnologické firmy.

V době od 2. do 22. čer-
vence 2006 se uskutečnil
intenzivní vzdělávací kurz,
kterého se zúčastnilo 25
studentů středních škol a
gymnázií ve věku od 15 do 18 let. Uchazeči o letní školu si nej-
prve zvolili téma a zaměření své práce, kterým se přihlásili do
kurzu, a pokud byli vybráni, vytvořilo jim AUC podmínky k je-
jich studiu a zkoumání.

Převážná většina přednášek, práce v laboratořích a učebnách,
se uskutečnila v AUC Nových Hradech a některé i v Mikrobio-
logickém ústavu AV ČR v Třeboni. Témata studia byla zamě-
řena například na biochemické a biofyzikální zkoumání autotrof-
ních mikroorganismů, kultivaci řas a sinic, cytomorfologii auto-
trofních kmenů během kultivace ve fotobioreaktoru, cestu do
fotosyntetického pravěku – pátrání po fytosyntetických bakteri-
ích. Studenty vedli během jejich bádání lektoři, kterými byli vě-
dečtí pracovníci a zaměstnanci AUC Nové Hrady – ÚFB JČU
České Budějovice, ÚSBE AV ČR  a MBÚ AV ČR Třeboň.

Mimo této hlavní aktivity byl pro studenty připraven i doplň-
kový program, ve kterém nechyběl čas na sport, výlety do okolí
města a rovněž  poznání běžného života na Novohradsku.

Díky finanční podpoře z programu Leader + bylo možné
uskutečnit další ročník letních akademických kurzů, čímž bylo
dosaženo lepšího poznání vědecké práce a popularizace vědy
mladým lidem. V zajímavém prostředí se tak mohli na několik
letních dnů potkat mladí lidé z jižních Čech i dalších částí České
republiky či Slovenska s cílem objevovat nové poznatky ve zvo-
leném oboru, navázat nová přátelství a poznat přírodní a kultur-
ní krásy Novohradska.

Projekt v programu Leader +
„Oživení Trocnova“
Fische: AKCE
Rozpočet projektu: 90 000,-Kč
Předkladatel projektu: Sbor dobrovolných hasičů Trocnov

Ve velké většině obcí v mikroregionu Sdružení Růže (SR) exis-
tují sbory dobrovolných hasičů, které vedle svého hlavního po-
slání plní často i funkci organizace podílející se na kulturním a
společenském životě. Členové SDH tak organizačně zajišťují
nejrůznější akce nejen pro dospělé, ale i pro děti a mládež. Po-
dobně je tomu v Trocnově, kde se hasiči spolu s osadním výbo-
rem a několika dobrovolníky starají o zpestření života v obci
během celého roku.

V době, kdy se v mikroregionu rozběhl program Leader +,
kontaktovala paní Zuzana Guthová, která je místopředsedkyně
místní akční skupiny (MAS) a zná terén Sdružení Růže, tehdej-
šího předsedu osadního výboru Trocnova pana Václava Štum-
bauera a seznámila ho s možností podpory některých zdejších
akcí a aktivit. Pan Štumbauer pak požádal členy vedení SDH,
v čele se starostou sboru panem Miroslavem Mikolášem, aby se
jejich organizace stala nositelem a předkladatelem projektu,
který by se skládal z jednotlivých akcí během roku 2006. Po
vzájemné domluvě však bylo ještě potřeba zajistit předfinanco-
vání celého projektu, což přislíbilo Město Borovany, pod které

správně Trocnov přináleží. Po vybrání projektu „Oživení Troc-
nova“ výběrovou komisí ve druhém kole podpory, poukázalo
Město Borovany na účet SDH celých 90 000,- Kč, a tak se díky
tomu mohl projekt začít realizovat.

Jednotlivé akce z projektu:

Stavění májky
Tato akce se koná v obci pravidelně 30. dubna a ačkoli na ni ne-
byly žádné finanční požadavky, odstartovala vzájemnou spolu-
práci sboru dobrovolných hasičů a osadního výboru Trocnov,
v čele s panem Václavem Štumbauerem, který v té době ještě
nebyl členem SDH. pokračování na str. 14
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Pouť
V neděli 21. května uspo-
řádal SDH s osadním vý-
borem Trocnova pouť, při
které byla v místní kapli
sv. Jana Nepomuckého
sloužena Mše svatá.
V tuto sváteční neděli na-
bízeli v areálu Krčmy u
Jana Žižky své zboží pro-
dejci textilu, hraček a knih. Velkému zájmu se těšil prodej krás-
ných výrobků Chráněné dílny Nazaret z Borovan. O dobrou
náladu se postaralo  heligonkové trio Trojlístek.

III. Trocnovské medobraní
Do projektové série akcí byl zařazen i třetí ročník Trocnovského
medobraní. Uskutečnilo se v sobotu 17. června 2006 a na prog-
ramu byla ukázka živých včel za sklem, vytáčení medu a jeho
ochutnávka. Dále pak prodej medu, medoviny, včelařských pot-
řeb, voskových svíček a medového pečiva. Ing Jiří Kazimour,
který je duchovním otcem medobraní, zahrnul do programu i
včelařskou přednášku pro veřejnost a ukázku výroby úlů. Při
této užitečné a částečně i odborné akci bylo pro místní lidi i náv-
štěvníky připraveno po celý den občerstvení a speciality na
grilu, děti měly možnost projížděk na koni a až do večerních
hodin mohli všichni poslouchat dechovkové a country písnič-
ky. Zázemí pro celou akci zajišťoval pan Jiří Lilák, majitel
Krčmy u Jana Žižky. Na této akci se vedle SDH Trocnov podí-
lely i ZO Českého svazu včelařů Ledenice, OV ČSV České
Budějovice, Město Borovany a SOŠ veterinární a zemědělská
České Budějovice.

Trocnovské dětské dovádění
Další akce, která je
v obci už tradiční, se
uskutečnila 1. 7. 2006 a
tentokrát se jmenovala
Trocnovské dětské do-
vádění. Na ni přicházejí
nejen děti z Trocnova,
ale navštěvují ji i děti
z nedalekých Ledenic,
Radostic, Strážkovic a
dalších obcí. Mimo her a
soutěží si mohly děti odpoledne zatancovat při živé kapele. Ve-
čer je vystřídali dospělí. Součástí projektu bylo pořízení her-
ních prvků od sestavy houpaček se skluzavkou po koš na
korfbal, ruské kuželky a kroket.

Country večery
Na začátku obou prázdninových měsíců uspořádali organizátoři
a místní dobrovolníci pěkné a úspěšné country večery a to opět
v areálu Krčmy u Jana Žižky. Podvakrát zde vystoupil Stanislav
– Drobek - Schwarz se svými písničkami převážně od Michala
Tučného. Při této akci i při těch předchozích byl využit rozebí-
ratelný taneční parket, který byl pořízen v rámci rozpočtu pro-
jektu.

Oslava 70. výročí založení sboru dobrovolných hasi-
čů s pozváním rodáků Trocnova

Původně plánovaná skromnější akce k 70. výročí založení sboru
dobrovolných hasičů Trocnov se stala pravděpodobně nejvý-
znamnější událostí roku 2006. V rámci ní uspořádal osadní vý-
bor s dobrovolníky a hasiči akci, které se zúčastnilo asi 200 lidí,
což je zhruba dvojnásobek stálých obyvatel. V obecní budově
byla uspořádána výstava historických i současných fotografií ze
života a jejich projekce na plátno. Hlavní organizátorkou byla
členka osadního výboru paní Růžena Štumbauerová, která
mimo jiné obcházela obyvatele vesnice a získala od nich velké
množství fotografií mapujících zdejší život v rozmezí zhruba
90ti let. Odpoledne předvedla lidové tance krojovaná mládež za
doprovodu hudby pod vedením pana Chabna, všichni z nedale-
kých Komořic. Celé odpoledne hrála k tanci i poslechu Malá ka-
pela Pavla Havlíka.

Náklady na celou akci překročily původní rozpočet asi o
15 000,-Kč. Finančně i materiálně pomohlo Město Borovany.

Turnaj ve stolním fotbalu
Poslední plánovanou akcí projektu byl turnaj ve stolním fotbalu,
který se uskutečnil 4. listopadu 2006. Stolní hra byla zakoupena
rovněž z projektu a vzhledem k tomu, že je umístěna v obecní
budově, je k dispozici i nadále. Nejvíce ji využívali mladí, kteří
mimo této hry využívají i pingpongový stůl a tráví zde část vol-
ného času.

Jaké jsou zkušenosti Václava Štumbauera s řízením trocnovského projektu?
Většina akcí, které byly zahrnuty do projektu, se pořádá každoročně a některé z nich jsou v podstatě možné dělat bez větších fi-

nančních požadavků. Výhodou bylo snad to, že jsme je mohli v roce 2006 obohatit o některé nové prvky. Doslova tím myslím dětské
herní prvky, stolní fotbal a taneční parket, které se mohou využívat i po skončení projektu.

Pokud však srovnám poměr mezi náročností na celou administrativu projektu a částkou o kterou jsme žádali, tak dělat takovýto
malý projekt se v podstatě nevyplatí. I přes bezplatnou dobrovolnou práci všech zúčastněných, vedla nezkušenost s podobnými pro-
jekty k problémům v podobě nezahrnutí některých přípustných nákladů, případně podcenění nákladů v projektu zahrnutých.

Myslíte si, že se naplnil všeobecný cíl projektu, kterým bylo zvýšit kvalitu života v osadě Trocnov a posílit pozitivní so-
ciální vztahy mezi zdejšími obyvateli prostřednictvím společného plánování a organizování akcí?

Na akcích, které jsme během roku pořádali, se podíleli titíž lidé, jež je připravovali i dříve.Příjemně však překvapila mládež, kte-
rá částečně pomáhala s organizací. Neocenitelnou práci, a hlavně bez nároku na odměnu, pro nás vykonali pan Štefan Kubín z Čes-
kých Budějovic technickým zpracováním fotografií a jejich převedením do elektronické podoby a pan Miroslav Homolka
z Ostrolovského Újezda, který se podílel na přípravě brožury, vydané k setkání rodáků. Navíc se svou osvětlovací technikou dotvá-
řel atmosféru některých akcí. Velmi vstříc nám vyšli i pracovníci Městského úřadu v Borovanech, s různou materiální a finanční po-
mocí a hlavně samotné předfinancování projektu bylo bezproblémové.
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Projekt v programu LEADER+
„Řezbářské sympozium“
Fische: AKCE
Rozpočet: 498 800,-Kč
Předkladatel projektu: Město Nové Hrady

Jednou z nejvýznamnějších akcí v Nových Hradech v roce
2006 bylo uspořádání Řezbářského sympozia, a to ve dnech
22. 7. – 6. 8. 2006. Toto setkání uměleckých řezbářů, které ini-
cioval bývalý starosta Nových Hradů, Ing. František Štangl,
bylo motivováno podobnou aktivitou nedaleké rakouské obce
Grosschönau, kde se uskutečnilo poněkolikáté.

Díky finanční podpoře programu Leader + a pomoci partne-
rů projektu, především Jihočeských lesů a.s., se v létě 2006 sjelo
do Nových Hradů deset uměleckých řezbářů z celého světa, kte-
ří v průběhu dvou týdnů vytvořili krásné dřevěné sochy vysoké
umělecké hodnoty. Tato umělecká díla byla instalována jak
v zámeckém parku, kde řezbáři pracovali, tak i na další předem
vybraná veřejná prostranství v Nových Hradech.

Do projektu se již od začátku svou odborností zapojili pra-
covníci Památkového ústavu v Českých Budějovicích. Bylo
totiž nutné konzultovat s nimi navržená místa pro instalaci soch
a také vybrat témata, která by umělečtí řezbáři poté ztvárnili.
I další partneři byli do projektu vtaženi už od jeho počátku. Byl
to Ústav systémové biologie AV ČR, na jehož pozemcích řez-
báři pracovali a na nichž se některé sochy i instalovaly, a Jiho-
české lesy a.s., které dodaly kvalitní dubové dřevo pro tvorbu
soch. S instalací i několik metrů vysokých soch pomohli za-
městnanci Technických služeb Města Nové Hrady.

Díky tomu, že byl celý průběh tvorby uměleckých děl v zá-
meckém parku veřejnosti volně přístupný, mohli místní obyva-
telé i návštěvníci města vidět toto krásné řemeslo na vlastní oči.
Postupné „oživování“ dřeva a jeho přeměna na umělecké dílo
zanechaly v každém člověku určitě nesmazatelnou stopu.

Uspořádáním Řezbářského sympozia se podařilo oživit kul-
turní a společenský život v regionu, zlepšit estetickou hodnotu
veřejných prostranství v Nových Hradech, více zviditelnit jed-
no z nejstarších tradičních řemesel a při společné práci podpořit
funkční partnerství všech tří sektorů.
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Kdo je Novohradská občanská společnost o.s.?
Od doby, kdy vzniklo občanské sdružení No-

vohradská občanská společnost (NOS), uply-

ne v únoru 2007 teprve osm let. Přesto už má

na svém kontě řadu aktivit a akcí, kterými se

na území Novohradska snažilo rozvíjet kul-

turní, společenský a sportovní život. Od

počátku své činnosti si vždy kladlo za cíl spo-

lupracovat s dalšími občany, neziskovými

organizacemi a spolky, s podnikatelskými sub-

jekty a místní samosprávou.

Tuto vzájemnou spolupráci tak NOSka

uplatnila v projektech zaměřených na cyklo-

turistiku i pěší turistiku (Obnova a rozvoj historicko-naučných

cykloturistických okruhů, Putování po Novohradských horách

– První tři, Tištěné průvodce po naučných stezkách Novohrad-

ska pro děti a mládež) a v projektech s prvky komunitního plá-

nování a zapojování veřejnosti do dění v obci (úprava veřejných

prostranství - Místa setkávání, Novohradské fórum, 2. setkání

platformy Duha pro venkov s názvem „LEADER jako metoda

rozvoje venkova“).

Problematika metody LEADER se stala pro sdružení od

počátku roku 2006 jedním ze stěžejních témat své činnosti. Čle-

nové NOSu, ve spolupráci s několika partnery, vytvořili pro-

jekt, který se zaměřil na aktivní lidi z venkova, členy místních

akčních skupin a členy místních zastupitelstev, a připravili pro

ně vzdělávací kurzy zaměřené například na strategické plánová-

ní, management organizace, finanční management, práci s ve-

řejností. Tyto kurzy započaly v listopadu 2006 a potrvají do

června 2007. Finanční podporu na tento projekt získalo sdružení

z Evropského sociálního fondu, v rámci grantového schématu

Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání. Cílem projektu

je tedy podpora metody LEADER, vyhledávání aktivních lidí

na venkově, kteří by přispěli k jeho rozvoji, a zvýšení profe-

sionální úrovně zdejších lidí, kteří jsou čle-

ny místních akčních skupin a již rozhodují,

jak bude venkov vypadat v následujícím ob-

dobí.

Další dva projekty, které začne Novohrad-
ská občanská společnost o.s. od ledna tohoto
roku realizovat, jsou rovněž zaměřené na
vzdělávání, sebevzdělávání a tím na rozšíření
lidského potenciálu pro zkvalitnění života na
venkově.

V prvním z nich jsou partnery čtyři školy
z Novohradska a cílem projektu je posílení

vzdělanostní struktury česko-rakouského příhraničí a tím dosažení
větší prosperity tohoto území a zakomponování projektového
učení do školního vzdělávacího programu základního vzdělává-
ní ve spolupracujících školách.

Druhý projekt, jenž je nazván Podaná ruka ke svépomoci,

chce podporovat projektové aktivity a nápady mladých lidí, kte-

ří chtějí lépe a zajímavěji využívat jak svého volného času, tak

se i sebevzdělávat, získat nové znalosti a informace k lepšímu

začlenění na trhu práce a vědomě se podílet na rozvoji mikrore-

gionu. Součástí tohoto projektu je pokračování vydávání regio-
nálního zpravodaje, který bude popisovat zajímavé aktivity,

události i vyhledávat inspirující osobnosti z oblasti Novohrad-

ska a mikroregionu Sdružení Růže.

O všech projektech a aktivitách Novohradské občanské spo-
lečnosti se můžete dozvědět, nebo se i podílet na naplňování
jejích dílčích cílů, na kontaktech:

Kancelář NOS
ul. Česká 64, 373 33 Nové Hrady,
infonos@tiscali.cz, novnos@tiscali.cz, www.novnos.cz,
mobil 777 689 778, manažerka sdružení Květa Jarolímková.

Novohradská občanská společnost o.s. děkuje za spolupráci a vstřícnost při vydání druhého čísla tohoto regionálního zpravodaje

starostům měst a obcí Jílovice, Petříkov, Ostrolovský Újezd, Žár, Trhové Sviny, Slavče, Čížkrajice, Benešov nad Černou, Malonty,

Horní Stropnice, Kamenná a Srubec, dále pak Janu Malíkovi, Václavu Štumbauerovi, Ing. René Žákovi, Karlu Kovářovi, Lence Ja-

nošíkové, Ing. Ivaně Božákové, Mgr. Martinu Jírovcovi, Ireně Haňurové a Michalu Jarolímkovi ml.

Vydala Novohradská občanská společnost o.s. jako součást projektu
Informační služby pro Růži, podpořeného v programu LEADER+

prosinec 2006

Fotografie: archivy obecních a městských úřadů, spolků,
zájmových sdružení a soukromých osob v mikroregionu Sdružení Růže, Petr Hnilička

Tisk: JAVA Třeboň






