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NOVOHRADSKÁ OBČANSKÁ SPOLEČNOST
(NOS)
vznikla v únoru roku 1999 z iniciativy 7 občanů jako sdružení dobrovolné,
nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
Cílem činnosti sdružení se od počátku stala snaha realizovat projekty a akce,
které svým obsahem rozvíjejí kulturní, společenský a sportovní život v oblasti
Novohradských hor a které tuto oblast propagují. Současně je však kladen důraz i na
způsob realizace těchto projektů a akcí. Cílem je zde široká spolupráce s dalšími občany,
neziskovými organizacemi a spolky, s podnikatelskými subjekty a s místní samosprávou.
Díky takto vzniklým "realizačním týmům" se snažíme posilovat občanskou společnost
ve městě a v jeho okolí.
Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 10 let a právnické osoby, které
souhlasí se stanovami a cíli sdružení. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě
písemné přihlášky výbor sdružení, který v roce 2005 pracoval ve složení:
předseda NOS - Ing.Lukáš Šácha
místopředseda - Zbyněk Kučera
pokladník
- Květa Jarolímková
V roce 2005 mělo sdružení 7 řádných členů, tj. dle stanov těch, kteří zaplatili
členské příspěvky. Cíle sdružení však v minulém roce pomáhalo naplňovat i několik
dobrovolníků a spolupracovníků při realizaci jednotlivých projektů a akcí.
Novohradská občanská společnost je od roku 2000 členem Sdružení
mikroregionu Růže a v roce 2002 byla přijata za člena občanského sdružení Greenways
Praha – Vídeň. V roce 2005 se stala rovněž členem Spolku pro obnovu venkova
Jihočeského kraje a její zástupce Mgr. Michal Jarolímek byl zvolen do předsednictva této
krajské organizace.

Činnost sdružení v roce 2005
Stejně jako v předešlých letech byla činnost sdružení založena na přípravě a
následné realizaci jednotlivých projektů. Jejich počet byl však ve srovnání s rokem 2004
vyšší. Důvodem nebyla ani tak zvýšená aktivita při přípravě projektů a podávání žádostí o
finanční podporu, jako spíš vyšší úspěšnost našich projektů v grantových programech, a to
včetně těch, které jsou financovány ze strukturálních fondů.
To nepochybně svědčí o tom, že dokážeme připravit kvalitní projekty, které jsou
schopny bez dalších intervencí uspět v těžké konkurenci na národní i regionální úrovni.
Na druhé straně však tato úspěšnost s sebou přináší zvýšené nároky na kapacity
organizace, a to jak finanční, tak i personální a prostorové. V roce 2005 se ještě podařilo
všechny projekty realizovat se stávajícími kapacitami, ale zcela jasně jsme si uvědomili, že
jsme dosáhli svých limitů. Pokračování činnosti ve stejné intenzitě, nemluvě už o nárůstu
činnosti nebude v budoucnu možné bez získání administrativního zázemí, bez
profesionalizace a bez diverzifikace příjmů.
Projekty, které jsme v roce 2005 realizovali nebo připravili k realizaci jsou následující:

Putování po Novohradských horách
- atraktivní produkt na podporu pěší turistiky
Tento projekt je vhodnou ukázkou toho, že Novohradská občanská společnost je
otevřena všem dobrým nápadům a hlavně lidem, kteří chtějí tyto nápady realizovat. Na
výroční schůzi NOS v únoru 2005 byl jako host přítomen pan Milan Koželuh, který zde
představil záměr na oživení zájmu o pěší turistiku v Novohradských horách. Zanedlouho
poté byl vyhlášen grantový program Jihočeského kraje, který přesně odpovídal danému
záměru a možnostem NOS. Ve výběrovém řízení tohoto grantového programu byla naše
žádost úspěšná a od června mohl být projekt plně realizován. Hlavním managerem projektu
se stal autor nápadu, pan M. Koželuh.
Cíle projektu byly následující:
• Využít současné nabídky dobře značených pěších turistických tras a vytvořit
marketingový systém, který bude motivovat turisty k využívání těchto tras a zdolávání
vrcholových dominant severovýchodní části Novohradských hor.
• Oživit zájem domácích i zahraničních turistů o pěší turistiku, jako tradičního způsobu
turistiky a napomáhat při výchově k ochraně životního prostředí
• Vytvořit systém zpětné vazby jako informačního zdroje nezbytného pro další cílený
rozvoj šetrné turistiky v Novohradských horách.
• Rozšířit turistickou nabídku pro období podzimu a převážné části zimy.
• Prostřednictvím projektu rozvíjet funkční partnerství mezi místní samosprávou,
podnikatelskými subjekty a nevládními neziskovými organizacemi
• Vybudovat image Novohradských hor jako „ideálního prostředí pro pěší turistiku“
Přestože byla podpora projektu zkrácena oproti původní žádosti o více jak 30 000,-, cílů
projektu bylo dosaženo a v některých směrech byly očekávané výsledky překročeny.

Vznikl nový turistický produkt, který využívá existenci značených pěších tras a tří blízkých
vrcholů v turisticky exponované části Novohradských hor. Tento produkt má následující
podobu:
Na vrcholy Kraví hory, Kuní hory a Vysoké byly umístěny dřevěné sloupy, do
kterých byly zasazeny mosazné pečetě. Pro každou horu byla vyrobena pečeť s vlastní
grafickou podobou. Tato pečeť je snadno obtisknutelná na běžný papír. Ten se přiloží na
pečeť a za použití obyčejné tužky se reliéf pečetě zvýrazní na papír.
Současně s označením vrcholů byla vytvořena publikace
První tři, která je tištěným průvodcem po trasách vedoucích
na zmíněné tři hory. Součástí průvodce je vyjímatelný
protokol, který obsahuje místa pro zvýraznění pečetí. Pokud
vlastník protokolu vyjde na všechny tři hory a zvýrazní na
protokolu všechny tři pečetě, může si tento protokol na
předem označených místech vyměnit za pamětní minci.
Podmínkou před uskutečněním výměny však kromě již
zmíněného zvýraznění pečetí je i vyplnění několika
anketních otázek, týkajících se turistického ruchu v oblasti
Novohradských hor.
Tímto způsobem je tak nastavena jednoznačná zpětná vazba,
která pomůže určit počet osob, které absolvují celý produkt
a podaří se zjistit jejich názory na cestovní ruch
v Novohradských horách.
Kniha byla vydána na začátku zimního období a proto
již celý produkt nebyl oficiálně zahájen. To se stalo až v květnu 2006, kdy se uskutečnila
první hromadná akce spojená s výstupem na Vysokou a další dvě zmíněné hory.

Obnova a rozvoj historicko - naučných cykloturistických okruhů na
Novohradsku a Vitorazsku
Druhý projekt, který byl podpořen
z grantového programu Jihočeského kraje se
týkal plnění naší úlohy správce historicko naučných cyklotras, které NOS v roce 2000 a
2003 vytvořila. Po třech letech provozu
cyklotras Pamětí Slepičích hor,
Pamětí
Vitorazska a Pamětí Novohradska bylo na
jedné straně nutné provést nezbytné technické
opravy informačních panelů a doplnění
poškozeného či zcizeného orientačního
značení a na straně druhé se ukázalo jako vhodné doplnit některá zastávková místa kolostavy.
Velmi podstatnou součástí projektu se stala rovněž obnova čtyř drobných sakrálních staveb,
nacházejících se v bezprostřední blízkosti vedení tras.

Obnova se fakticky týkala tří poutních
křížků a jedné kapličky. U poutních křížků byly
ulomeny a ztraceny kovové kříže a současně byly
poničeny i kamenné podstavce. V případě
kapličky, která byla již dříve stavebně obnovena
scházela ochranná mříž. Na práci se podílel
v první fázi kameník, který podstavce ošetřil a
opravil jejich
poškození. Výroba křížů byla
svěřena uměleckému kováři v Nových Hradech.
Vzhledem k tomu, že město Nové Hrady
pořádalo v září kovářské sympozium byla výroba křížů načasována do tohoto sympozia.
Práce na tvorbě křížů tak mohlo sledovat v průběhu 4 dnů několik desítek lidí z Nových
Hradů a turistů.
Dalším původně neplánovaným efektem projektu bylo spojení slavnostního svěcení
jednoho kříže u bývalé osady Kunšach s akcí Nadace jihočeské cyklostezky Zavírání
cykloturistické sezóny 2005. Jedna z tras této akce totiž vedla přes místo, kde byl
obnoven poutní křížek a současně vytvořeno pietní místo jako připomenutí vysídlené
vesnice. Svěcení kříže se tak zúčastnilo přibližně 60 lidí.
Tištěný průvodce po naučných stezkách
Novohradska pro děti a mládež - Poznej Novohradsko
Již v roce 2004 jsme se snažili řešit nedostatečnou propagaci
naučných stezek, které lze navštívit v okolí Nových Hradů. S naším
projektem jsme však neuspěli. Co se však nepovedlo tehdy, podařilo
se v roce 2005. Projekt podaný do grantového programu Ministerstva
životního prostředí byl úspěšný a my se mohli pustit do realizace
projektu, jehož zásadním výstupem se měly stát čtyři publikace
určené především dětem a mládeži. Každá z publikací byla věnována
jedné naučné stezce: Sokolí hnízdo, Tereziino údolí, Lesnická
naučná stezka a Červené blato a cílem bylo, aby zábavnou formou
spojenou s návodem k praktickým činnostem a pokusům provedly
mladé návštěvníky po stezkách a zanechaly v nich nejen zážitek, ale rovněž vědomosti a
dovednosti. Na počátku přípravy textů bylo odsouhlasení základní struktury brožur. Bylo
rozhodnuto, že všechny čtyři budou mít jednotnou strukturu a společný grafický design,
pouze barevně odlišený. Odsouhlasení těchto principů proběhlo ve spolupráci řešitelského
týmu s autory textů a Agenturou ochrany přírody a krajiny, která přijala roli konzultanta
projektu. Autory pro stezky Červené blato a Lesnickou naučnou stezku se stala Lenka
Kučerová a pro zbývající dvě pak Květa Jarolímková a Michal Jarolímek ml., který rovněž
přispěl nakreslením plánků všech čtyř stezek.
Vhledem k tomu, že se v průběhu prací stále zvyšovaly nároky řešitelského týmu na
kvalitu a rozsah publikací, bylo nutné zajistit dodatečné zdroje. To se nakonec podařilo
především díky vstřícnosti firmy Karlovarské minerální vody a.s., která je vlastníkem
HBSW Dobrá Voda. Naplnit rozpočet projektu pomohlo rovněž několik podnikatelů
z Nových hradů a okolí a město Nové Hrady.

Brownfields Mikroregionu Sdružení Růže
V roce 2005 jsme byli úspěšní u Ministerstva životního prostředí i s dalším projektem.
Jeho cílem bylo v rámci mikroregionu Sdružení Růže zmapovat nevyužívané a chátrající
budovy, zdokumentovat jejich stav a v případě, že nejsou ve vlastnictví obce současně
identifikovat i jejich vlastníky. Řízení projektu se ujal Petr Heidinger.
V první fázi proběhlo místní šetření, jehož obsahem byla návštěva jednotlivých
nevyužívaných objektů, jejich nafocení, zjištění technického stavu nemovitosti, způsobu
jejich vytápění, změření užitných a skladovacích prostor, dostupnost , dřívější využívání, u
budov soukromých vlastníků jejich majitel, popřípadě plány, záměry či překážky směřující
k jejich budoucímu využití.
Následovalo zjišťování záměrů aktivních podnikatelských subjektů
a neziskových organizací ve vztahu k identifikovaným nemovitostem. Náplní této aktivity
bylo oslovení aktivních místních podnikatelů a v některých případech i neziskových
organizací, u kterých jsme předpokládali, že svými náměty a potřebami mohou napomoci k
následnému oživení prázdných budov.
V další fázi byl pro pět vybraných budov zpracován návrh na možnosti využití.
Návrhy byly provedeny z pohledu vlastníka budovy a z pohledu využití možného objektu v
dané lokalitě. Pozitivním výsledkem bylo, že návrhy se ve dvou případech staly podkladem
pro žádosti o grant (Pohorská Ves a Borovany - obojí program LEADER).
Podněty získané při místním šetření posloužily k naplnění čtvrté aktivity, tj. vytvoření
katalogu „Brownfields - Nevyužívané objekty v Mikroregionu Sdružení Růže“.
V tomto katalogu jsou jednotlivé budovy patřící obcím či soukromým vlastníkům popsány
z hlediska informací týkající se jejich lokalizace, technického stavu a možností pro jejich
další využití. Katalog, který obsahuje 20 budov je celobarevný a kromě českého jazyka
obsahuje i popis v německém jazyce.
2. setkání platformy Duha pro venkov
Členové Novohradské občanské společnosti jsou
aktivní i v prosazování metody LEADER. Kromě členství
v Místní akční skupině Sdružení Růže se jejich aktivita
projevuje i na národní úrovni. V srpnu 2005 NOS zajistila
konání 2. setkání platformy Duha pro venkov s názvem
„LEADER jako metoda rozvoje venkova“. Jednodenní
setkání se uskutečnilo v novohradském zámku, v sídle
Akademického a univerzitního centra. Záštitu spojenou
s finanční podporou poskytli členové Rady kraje, Ing. František Štangl a Jiří Netík.
Více jak 70 zástupců veřejné správy, podnikatelského a neziskového sektoru a
především samotných představitelů místních akčních skupin z Čech a Moravy zaměřili
svojí pozornost na budoucnost a perspektivy metody LEADER v období 2007 – 2013.
V rámci celodenního jednání byly hledány, a nutno říci, že i nalezeny, odpovědi na
klíčové otázky ovlivňující plnohodnotné využití této metody pro vyvážený sociální,
ekonomický a enviromentální rozvoj českého a moravského venkova.

Marketing místních potravinových produktů
- šance pro zemědělské podnikání v mikroregionu Sdružení Růže
Tím, že Místní akční skupina Sdružení Růže
uspěla se svojí strategií CESTOU 5K a získala
z operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční
zemědělství, z opatření 2.1.4. LEADER+ více jak 13
milionů korun, mohla v květnu 2005 vyhlásit výzvu
k podávání projektů, které by její strategii naplňovaly.
Jedním z nich byl i projekt NOS, který si kladl
následující cíle:
1) Získání dokonalého přehledu o podmínkách
vytvoření tržních vazeb mezi místními producenty a místními odběrateli
2) Vytvořit a uplatnit marketingové nástroje, které pomohou zvýšit odbyt místní
potravinové produkce uvnitř mikroregionu
3) Uvést na místní trh nejméně jeden nový produkt, který propojí potravinovou
a řemeslnou výrobu z místních zdrojů
4) Vytvořit podmínky pro vznik organizační struktury, která bude novou službu
provozovat
Vzhledem k tomu, že v roce 2005 proběhla jen část realizačních prací, nelze
dosažené výsledky projektu v této Výroční zprávě hodnotit. Skutečností však je, že
v okamžiku, kdy se čtenáři budou zprávou probírat, bude již projekt ukončen a výsledky
budou všem dostupné. Aktivity, které k nim povedou jsou následující:
o Provedení podrobných místních šetření a řízených rozhovorů se zemědělskými
podnikateli v mikroregionu se snahou zjistit potenciál (včetně překážek pro jeho
uplatnění) pro výrobu místních potravinových produktů a vzniku lokálního trhu.
o Vytvoření metodické příručky pro výrobce a odběratele jak dostat na trh místní
specifické produkty
o Uspořádání trhu místních produktů
o Vytvoření internetové burzy produktů Novohradská tržnice
o Vytvoření loga a příprava pro registraci ochranné známky.
o Propojit vybrané místní potravinové produkty s místními produkty řemeslnými
o Příprava vzniku organizace, která by se starala o další rozvoj místního trhu.

Rozšiřování služeb, ověřování nových postupu
Práce na aktualizaci rozvojové strategie mikroregionu Sdružení Růže, které
probíhaly v roce 2004 přivedly některé členy NOS na myšlenku hledat aktivní nástroje
k tomu, aby se v mikroregionu snižovala nezaměstnanost. Přibližně o několik měsíců
později jsme se setkali se zajímavou formou rekvalifikačních kurzů, které v kraji Vysočina
aplikovalo občanské sdružení Impuls Třebíč. Po vzájemných konzultacích vznikl projekt,
který je v mnoha směrech pilotní.
Projekt byl podpořen z operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, opatření 2.3.
Globální grant a NOS tak dostala příležitost realizovat do roku 2007, projekt jehož
zásadním výsledkem je realizace rekvalifikačního kurzu. Tomu by však měla předcházet

řada aktivit, které pomohou zvýšit odbornou kapacitu těch členů NOS, kteří se projektem
budou zabývat. Plánované aktivity jsou následující:
1) Výměna zkušeností, přebírání dobré praxe.
2) Analýza cílových skupin na území mikroregionu Sdružení Růže (partnera projektu).
3) Analýza organizací, firem, institucí, uzavření předběžných dohod o poskytnutí praxe
pro rekvalifikanty.
4) Zajištění kvalitních lektorů potřebných pro teoretickou výuku rekvalifikačního kurzu.
5) Uspořádání rekvalifikačního kurzu
Vlastní rekvalifikační kurz se bude skládat z části teoretické a praktické. Náplní
teoretické výuky budou zejména přednášky, besedy, exkurze, práce ve skupinách. Doba
teoretické výuky je stanovena na 120 vyučovacích hodin. Praktická část v rámci 600 hodin
bude vyplněna odborným výcvikem, plněním samostatných úkolu, zapojením cílových
skupin do pracovních činností na pracovištích. Rekvalifikační kurz je zakončen obhajobou
závěrečné písemné práce, kterou účastník vytváří během praxe a v níž shrne své poznatky,
včlení nově získané podněty z teoretické výuky a uplatní svou vlastní tvořivost směrem ke
specializaci vykonané praxe, ke svým vlastním profesním zájmům a k dosaženému
vzdělání. Výstupem takto absolvovaného rekvalifikačního kurzu bude získání osvědčení.
Rok 2005 byl naplněn především aktivitou číslo 1, tedy docházelo především
k nabírání nových vědomostí, dovedností a informací od partnera projektu Impuls Třebíč.
Vzdělávání pro jihočeský venkov
V roce 2005 byl rovněž připraven projekt, jehož posouzení a úspěšný výběr byl
v roce 2005 také dokončen. Fyzicky se však začne realizovat až v roce 2006. Projekt byl
podpořen z operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, opatření 3.3. Další profesní
vzdělávání, když se v rámci první vyhlášené výzvy umístil na 1. místě v konkurenci dalších
27 projektů z Jihočeského kraje.
Cílem projektu, na kterém společně s NOS spolupracuje i Jihočeská univerzita,
Spolek pro obnovu venkova Jihočeského kraje, Omega Liberec a ROSA o.p.s. je vytvořit
a následně ověřit vzdělávací program pro pracovníky místních akčních skupin a tím
napomoci ke zvýšení jejich stability, udržitelnosti a absorpční kapacity ve vztahu k období
2007 - 2013. Projekt bude realizován v několika postupných krocích
 Podrobná analýza potřeb MAS realizovaná prostřednictvím průzkumu a řízených
rozhovorů v jednotlivých MAS.
 Zpracování metodiky pro benchmarking místních akčních skupin
 Rozpracování obsahu modulů do osnov a učebních plánů.
 Příprava studijních materiálu pro každý z předpokládaných šesti modulů.
 Tvorba E-learningového kurzu zaměřeného na projektový management.
 Organizační příprava kurzu (lektorský tým, prostory, čas, materiál).
 Realizace vlastního vzdělávacího programu. Jako forma budou použity dvoudenní
intenzivní kurzy. V každém modulu se uskuteční 2-3 dvoudenní kurzy. Jejich celkový
počet je odhadován na 14.
 Vytvoření systému certifikace MAS a její uplatnění, monitoring a zpětná vazba.
 Akreditace vzdělávacího programu.

Plánovaná činnost v roce 2006
Činnost sdružení, která je plánována na rok 2006 se opírá o projekty, které byly
v roce 2005 zahájeny a jejichž realizace bude trvat i v roce 2006. Jedná se především o
projekt Vzdělávání pro jihočeský venkov a projekt Rozšiřování služeb, ověřování nových
postupů. Další plánovaná činnost bude spočívat v realizaci projektů, které byly v roce 2005
připraveny a v lednu 2006 bylo rozhodnuto o jejich podpoře. Jedná se o dva projekty
realizované v rámci strategie Místní akční skupiny Cestou 5K. Třetí skupinou aktivit jsou
ty, které přímo navazují na již zrealizované projekty a dále je rozvíjejí či zajišťují
udržitelnost jejich výsledků.
Informační služby pro Růži
Projekt je souborem tří následujících aktivit.
Mikroregionální bulletin
Předmětem této aktivity bude vydání tištěného bulletinu, jehož náplní budou
informace o dění v mikroregionu se zaměřením na pozitivní příklady z programu Místní
akční skupiny a Rozvojové strategie Sdružení Růže. Bulletin bude vydán dvakrát v roce
2006, protože se předpokládá, že se všechny informace nevejdou do jednoho čísla.
Obsahem každého čísla budou především informace o úspěšně realizovaných projektech.
Video prezentace mikroregionu Sdružení Růže
V tomto případě půjde o vytvoření audiovizuálního programu, který bude
představovat dění v mikroregionu v souvislosti s realizací strategie Místní akční skupiny.
Program se bude skládat z jednotlivých krátkých sekvencí, které budou namíchány tak, aby
dokumentovaly realizaci projektů naplňující strategii a pět základních principů, na kterých
je postavena: Komunita, Komunikace, Kultura, Kontinuita a Kráse.
Prezentace vybraného území mikroregionu (Novohradsko)
Obsahem této aktivity je vytvoření prezentačního tištěného materiálu o
Novohradsku se zaměřením na potencionální návštěvníky mikroregionu. Smyslem však
není pouze vytvořit tento materiál a představit Novohradsko, ale rovněž nastavit model
spolupráce mezi obcemi, které v území Novohradska leží a dalších, které bezprostředně
sousedí. Výstupem aktivity by měla být rovněž studie zaměřená na marketing cestovního
ruchu pro Sdružení Růže.
Příběhy domů - vzdělání hrou
Projekt přináší výchovně-vzdělávací aktivitu zaměřenou na vzdělávání mládeže
v oblasti historie. Prostřednictvím vybraných objektů v Nových Hradech a okolí dojde
k představení historie města a regionu, řemesel, starých tradic a zvyků. Cílovou skupinou je
mládež, která aktivně přispěje ke všem z následujících výstupů projektu:
• vznik didaktické publikace o jednotlivých domech
• prezentace veškerých dostupných dokladů o historii i současnosti objektů na nově
vzniklých internetových stránkách
• didaktická hra propojující informace z didaktické publikace a internetových stránek

Vznik didaktické publikace
Půjde o publikaci se zaměřením na výuku dějepisu s důrazem na místní a
regionální dějiny Velký důraz bude kladen na dějiny každodennosti. Jednotlivé domy se
stanou nástrojem k vysvětlení historických událostí, popsání příběhů jednotlivých osob,
seznámení s řemesly, tradicemi, stavebními slohy atd. Předpokládaný rozsah je 80 stránek
A5 a náklad 2 000 ks.
Vznik interaktivních internetových stránek
Cílem jsou internetové stránky umožňující interaktivní seznámení s veškerými
shromážděnými materiály /texty a fotografiemi/, které dokumentují minulost i současnost
Nových Hradů a blízkého okolí. Část stránek bude věnována didaktické hře. Podstatné je,
že stránky budou „otevřené“, tj. budou neustále doplňovány a bude vyčleněna osoba, která
bude reagovat na podněty z elektronické pošty.
Vznik didaktické hry se zaměřením na historii města Nové Hrady
Úkolem didaktické hry je vytvoření motivace k dalšímu samostatnému vyhledávání
informací, které budou rozšiřovat obsah publikace. Přípravou několika herních modelů
dojde k vytvoření základu pro další pokračování projektu.
Příprava tras pro běžecké lyžování v oblasti Pohorská Ves - Malonty
Novohradské hory jsou zatím organizovanou zimní turistikou téměř netknuté. Přes
dobré podmínky pro běžecké lyžování zde nejsou vyznačeny trasy a když už nějací
nadšenci přece jenom projedou nějaké úseky, nikdo je neudržuje a brzy se tak ztratí pod
nánosem nového sněhu.
Na druhé straně zde panuje obecný pocit, že by rozvoj zimní turistiky pomohl
místním podnikatelům v turistických službách a obcím ve zvýšení sociálně ekonomické
stability.
Novohradská občanská společnost proto starostce obce Pohorská Ves slíbila
vypracovat návrh vedení běžeckých tras a zpracovat studii proveditelnosti pro systém jejich
údržby. Po domluvě s obcí Malonty došlo ještě k upřesnění a návrh tras bude zpracován pro
oblast mezi těmito dvěma obcemi.
Práce by měly být dokončeny v podzimních měsících 2006.

Novohradská tržnice
Tato aktivita přímo navazuje na projekt Marketing místních potravinových
produktů, který bude ukončen v červnu 2006. Díky tomuto projektu budou vytvořeny
internetové stránky, na kterých bude možno nabízet a prodávat produkty z Novohradska a
okolí. Stránky budou obsahovat seznam všech podnikatelských subjektů v oblasti, včetně
specifikace jejich nabídky. Na druhé straně sem bude možno vkládat libovolně
z jakéhokoliv počítače poptávku po určitém zboží či službách. Mělo by se jednat o živý a
stále aktualizovaný systém nákupu a prodeje, stejně tak jako informací o zajímavých
akcích, a obchodních příležitostí.

Vše o Novohradsku
V turistické sezóně 2006 budou moci návštěvníci Nových Hradů využít nových služeb
občanského sdružení Novohradská občanská
společnost (NOS).
Toto sdružení, jehož činnost je zaměřena mimo
jiné i na turistiku a propagaci Novohradska, bude
na letní sezónu otevírat pro veřejnost svoji
kancelář. Zde se turisté
dozví o nabídce
přírodních či historických zajímavostí regionu,
získají „nosácké“ publikace o Novohradsku a další
propagační materiály vztahující se k dané oblasti.
Další službou, kterou chce NOS poskytovat, je
propagace místních umělců (fotografů, muzikantů,
malířů), řemeslníků a malých producentů
regionálních výrobků. Některé výrobky budou
k dispozici přímo v kanceláři, jiné, objemnější,
budou propagovány pouze na fotografiích a budou
k nim poskytnuty kontakty na jejich tvůrce.
Kancelář NOSu pro veřejnost najdete v Nových
Hradech, v ulici Česká 64, kde se těšíme na vaši
návštěvu.

Síť vzdělávacích a poradenských středisek pro podporu hospodaření šetrného k
přírodě a krajině
Činnost sdružení se neomezuje pouze na projekty, kde je NOS hlavním
realizátorem a nositelem projektu. V roce 2006 bude spolupracovat na dvou projektech
jiných subjektů a bude zde v roli partnera.
První z nich, jehož název je uveden výše je zaměřen na vytvoření sítě, která by
měla poskytovat komplexní a kvalifikované vzdělávání a poradenství podporující
hospodaření šetrné k přírodě a krajině. Vzdělávání bude cíleno na jedné straně na skupiny,
které v krajině přímo hospodaří (zemědělci) nebo jej ovlivňují či ovlivňovat budou (veřejná
správa, studenti ekologie a zemědělství, NNO), na straně druhé na širokou veřejnost včetně
škol, u níž je zapotřebí zvyšovat povědomí o významu hospodaření pro údržbu přírody
a krajiny. Aktivity sítě proniknou co nejblíže k cílovým skupinám díky cílené územní
působnosti v obvodech obcí III. typu (Českobudějovicko, Vltavotýnsko, Novohradsko
a Trhovosvinensko, Domažlicko a okolí) a individuálnímu přístupu.
Role NOS jako partnera bude spočívat především v zprostředkování kontaktů
v oblasti Novohradska díky, v zajištění odborného zázemí pro problematiku místních
výrobků, tj. poskytnutí metodiky a konzultací pro průzkum potenciálu místních výrobku,
přenos know-how z regionu Sdružení Růže do jiných oblastí a v neposlední řadě v zajištění
publicity a propagace aktivit projektu v oblasti Novohradska.

Profesní vzdělávání pro Středočeský venkov
Projekt Vzdělávání pro jihočeský venkov, který Novohradská občanská společnost
v roce 2005 připravila a uspěla s ním ve výběrovém řízení poté nabídla svým partnerům
k použití v jiných krajích České republiky. Podobný projekt tak byl podán v kraji
Královohradeckém, Libereckém, Moravskoslezském, Jihomoravském, Zlínském, Vysočina
a rovněž v kraji Středočeském. Právě pro posledně jmenovaný projekt se stala NOS
partnerem firmy E-consulting s.r.o., která je v tomto případě nositelem projektu.
Stejně tak jako jihočeský projekt je i tento zaměřen na vzdělávání místních akčních
skupin a zvyšování jejich personálních kapacit. Vzhledem k tomu, že realizace jihočeského
projektu je zhruba v půlročním předstihu před projektem středočeským, bude NOS moci
využívat svých zkušeností nejen v úvodních fázích projektu, ale rovněž při následném
zajištění jednotlivých vzdělávacích kurzů.
Projekty ve všech zmíněných krajích mají kromě
svého zaměření i dalšího společného jmenovatele. Tím je
Národní observatoř venkova, o.p.s. která v některých
případech je nositelem projektu (Moravskoslezský,
Vysočina), jindy pouze partnerem, ale vždy organizací,
která zajišťuje metodickou asistenci a odborné zázemí
pro realizaci projektů.
Národní observatoř venkova vznikla v rámci setkání
platformy Duha pro venkov které se uskutečnilo v srpnu
2005 v Nových Hradech, jako organizace, jejímž
záměrem je poskytování odborných vzdělávacích a
poradenských služeb, přenosu informací a know-how ve
prospěch místních akčních skupin. Členem správní rady
Národní observatoře venkova, o.p.s. je Michal Jarolímek, takže i v této organizaci má
Novohradská občanská společnost své zastoupení.

Služba venkovu, o.p.s.
V roce 2006 bude Novohradská občanská společnost plnit i roli, která jí vyplývá
z toho, že se stala zakladatelem obecně prospěšné společnosti Služba venkovu, o.p.s. Tato
organizace si klade za cíl pomáhat malým obcím, neziskovým organizacím a podnikatelům
při přípravě projektů, zajišťovat pro mikroregion realizaci rozsáhlejších projektů
zaměřených například na sociální oblast, cestovní ruch, oblast ochrany životního prostředí,
vzdělávání apod.
V prvních fázích rozvoje obecně prospěšné společnosti bude nutné zajistit a
stabilizovat management výběrem kvalitního ředitele a podpořit získání základních
finanční zdrojů pro činnost organizace

Přehled hospodaření v roce 2005
Stav peněz
Na začátku roku v pokladně
18 723,10
Na konci roku v pokladně
Na začátku roku na BU
159 194,40
Na konci roku na BU
získané dotace
čerpané dotace

Celkem

140 923,66

Čerpání dotací
502 000,00
502 000,00

Sklad zásob
Sklad knih na začátku roku
152 740,00
Sklad knih na konci roku
Náklady
kancelářské potřeby
provoz fotoaparatu
tiskový materiál
ostatní
Služby
opravy
cestovné výdaje
náklady na reprezentaci
poštovné
telefony
ověřování
ostatní
fotopráce
Mzdové náklady
mzdové náklady
náklady na soc.
náklady na zdr.
Poplatky bance
Odpisy drobného majetku
Poskytnuté příspěvky

8 728,60

Děkujeme za finanční a morální
podporu všem dárcům, příznivcům,
dobrovolníkům, přátelům
a oponentům.

22 960,50
609,50
288,00
15 143,50

440 851,50

Výnosy
prodej služeb
57 000,00
prodej knih
414 251,50
kladné úroky
2 157,95
přijaté příspěvky
3 700,00
přijaté dotace
502 000,00

417,00
19 331,00
8 900,00
823,50
2 500,00
2 291,20
702 599,29
11 453,00

NOVOHRADSKÁ OBČANSKÁ SPOLEČNOST

56 600,00
10 400,00
3 600,00
1 673,50
7 990,00
77 338,00

944 917,99
Výsledek hospodaření 34 191,46 Kč

979 109,45

Navrátilova 247
373 33 Nové Hrady
tel.: 386362577
e-mail: novnos@tiscali.cz
Ing. Lukáš Šácha 777029701
Květa Jarolímková 777689778

