
 

 

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

 

 

 

 

  

 

Podílíme se na organizaci 

Národní konference Venkov 2011 

Národní konference Venkov 2011 

spolufinancovaná z dotace Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj 

venkova. 

Účastníci konference se přihlásili do 

čtyř pracovních skupin podle předem 

daných témat. Každý si předem mohl 

zvolit problematiku, která ho nejvíce 

zajímá a zapsat se do daného 

workshopu. Na výběr byly palčivá 

témata jako Veřejná osobní doprava na 

venkově, Venkov, rodina a tradice, 

Rozvoj a ekonomika venkova, 

Zemědělství a krajina.  

Členové jednotlivých workshopů na 

svých jednáních řešili aktuální 

problémy, se kterými se setkáváme 

v prostředí českého venkova. 

Namátkou: koncepce veřejné dopravy 

ČR, rušení železničních spojů, 

ekonomická samostatnost obcí, 

cestovní ruch a podnikání na venkově, 

zánik vesnických škol, stárnutí 

venkovské populace, ochrana půdního 

                                          

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

         Prezentace MAS Karlštejnsko, o.s. 

   na Národní konferenci Venkov 2011 

         v Kulturním domě v Sedlčanech  

Národní konference Venkov 2011, 

která se konala ve dnech 14. až 16. 

Listopadu na Sedlčansku a Sedlecku- 

Prčicku, dostala podtitul „Venkov v 

Prčici“. Zúčastnilo se jí na 300 

zástupců samospráv, Místních akčních 

skupin, státní správy a lidí z 

organizací i privátních subjektů, kteří 

se zabývají rozvojem venkova nebo na 

venkově působí. 

Národní konferenci Venkov 2011 

pořádal Spolek pro obnovu venkova 

ČR a Spolek pro obnovu venkova 

Středočeského kraje v rámci 

Celostátní sítě pro venkov, zřízené 

Ministerstvem zemědělství ČR, v 

součinnosti s Národní sítí místních 

akčních skupin ČR. Dalšími partnery 

konference bylo Ministerstvo pro 

místní rozvoj ČR, Ministerstvo 

životního prostředí ČR, Ministerstvo 

dopravy ČR a Asociace soukromého 

zemědělství  ČR.   Konference    byla 

 

fondu, ochrana životního prostředí aj. 

Výstupem konference jsou závěry, 

které  vzešly  z jednotlivých témat 

workshopů. 

Jedním z výstupů konference je také 

tzv. Prčická výzva, která je adresována 

vládě České republiky a Parlamentu 

České republiky. Výzva v zásadě 

upozorňuje na nutnost vynaložit pro 

zdárný rozvoj venkovského prostoru a 

krajiny v letech 2014 – 2020 větší 

podíl finančních prostředků z EU nežli 

tomu bylo v minulosti. 

Podněty, které z konference vzešly, 

byly předány ministerstvům dopravy, 

zemědělství, místního rozvoje a 

životního prostředí. 

Program konference, kompletní text 

prčické výzvy, fotogalerii a další 

informace o Národní konferenci 

Venkov 2011 nejdete na internetových 

stránkách Spolku pro obnovu venkova 

ČR www.spov.org.  Rh/Tz 

Lidé       Partnerství       Spolupráce       Projekty       Rozvoj venkova     
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Harmonogram výzvy: 

Vyhlášení výzvy:  19. prosince 2011  

Příjem žádostí MAS:  27. a 30. ledna 2012  10:00 - 18:00 

Seminář žadatelů:  5. ledna 2012 od 16:00    
Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti:   do 10. února 2012 

Informování žadatele o administrativní kontrole do 3 pracovních dnů od ukončení kontroly 

Možnost odvolání na administrativní kontrolu: do 5 pracovních dnů ode dne následujícího po dni odeslání 

informace MAS žadateli o administrativní kontrole 

Předání projektů Výběrové komisi: do 16. února 2012 

Veřejná obhajoba: 23. února 2012 od 10:00 

Zasedání Výběrové komise - vyhodnocení: 23. února 2012 (po veřejných obhajobách) 

Registrace projektů na RO SZIF Střední Čechy: březen 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAS Karlštejnsko, o.s. oznamuje široké 

veřejnosti, že dne 19. prosince 2011 vyhlásila 

Výzvu k předkládání projektů pro 15. kolo příjmu 

žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR, 

na období 2007-2013, Evropský zemědělský fond 

pro rozvoj venkova (EAFRD), Osa IV Leader, 

Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové 

strategie. 

Výzva (její plný text), včetně vyhlášených Fichí je 

zveřejněna od 19. prosince 2012 na webu MAS 

www.karlstejnskomas.cz a pro veřejnost bude 

rovněž k dispozici na obecních úřadech dotčených 

obcí, jejich webových stránkách a na webových 

stránkách partnerů MAS Karlštejnsko, o.s. 

Příjem Žádostí o dotaci proběhne 27. a 30. ledna 

2012 od 10:00 do 18:00 hodin na kontaktní adrese 

kanceláře MAS Karlštejnsko, o.s., Mořina 124, 

267 17 Mořina. 

 

3. Výzva MAS 

Karlštejnsko, o.s. 

Oprávněný žadatel předloží v tomto 

termínu Žádost o dotaci (včetně 

všech povinných a nepovinných 

příloh) osobně (prostřednictvím 

statutárního zástupce nebo osoby 

pověřené plnou mocí k podání 

žádosti v kanceláři MAS. 

Pro nové žadatele bude připraveno 

školení, na kterém se uchazeči o 

dotaci doví specifika programu 

Leader a povinnosti spojené žádostí o 

dotaci z Programu rozvoje venkova 

ve smyslu Pravidel. Seminář k Výzvě 

proběhne 5. ledna 2012 od 16:00 v 

zasedací síni OÚ v Mořině, Mořina 

81 (náves). Zájemci se na seminář 

registrují prostřednictvím e-mailu na 

adresu maskarlstejnsko@gmail.com, 

předem. 

Součástí schvalování projektové 

žádosti o dotaci z MAS je nově také 

prezentace projektu žadatelem před 

Výběrovou komisí, která se bude konat 

23. února 2012 od 10:00. Místo bude 

žadatelům upřesněno v závislosti na 

počtu prezentací a nutné kapacity 

objektu. Účast na prezentaci není 

povinná, avšak žadateli nabízí možnost 

získat preferenční body v hodnocení. 

MAS Karlštejnsko, o.s. doporučuje 

žadatelům sjednat si k projektům a 

jejich prezentaci konzultaci v kanceláři 

MAS. Zástupci MAS Karlštejnsko jsou 

připraveni   pomoci   žadatelům  jak na  

 

        

počátku zpracování projektu a žádosti 

o dotaci, tak při jeho realizaci. 

Potřebné informace pro žadatele 

(Pravidla opatření IV.1.2. PRV,    

Samostatná   příloha   č.   9 pravidel 

IV.1.1 a metodiky k opatřením PRV) 

jsou zveřejněny na webu www.szif.cz. 

Aktuální výzvu, vyhlášené Fiche, 

formulář Žádosti o dotaci, Instruktážní 

list pro vyplňování Žádosti o dotaci z 

PRV jsou zveřejněny na webu MAS: 

www.karlstejnskomas.cz. Žadatelé je 

získají rovněž v kanceláři MAS. 

Rh 

http://www.karlstejnskomas.cz/
mailto:maskarlstejnsko@gmail.com
http://www.szif.cz/
http://www.karlstejnskomas.cz/
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Představení realizovaného 

projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zateplení a výměna oken Sokolovny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Návaznost na předchozí projekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Povinná publicita předchozího projektu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Rádi bychom vám představili další 

z hmatatelných výsledků naší práce a 

práce úspěšného žadatele TJ Sokol 

Hlásná Třebaň. 

Projekt navazuje na již realizovaný 

projekt, v rámci kterého bylo v první 

fázi rekonstrukce budovy sokolovny 

v Hlásné Třebani vyměněno staré  

teplovzdušné větrací zařízení s 

naftovým hořákem za nízkotlaké 

teplovzdušné větrací zařízení 

s ohřevem vodním okruhem, deskovou 

rekuperací a filtrací vzduchu. 

Projekt již řešil druhou fázi 

rekonstrukce sokolovny, při které 

došlo k rekonstrukci a zateplení stropu 

sokolovny a k výměně oken. Původní 

okna z 30. let minulého století 

nesplňovala požadavky na tepelnou 

nepropustnost. Špatné tepelně izolační 

vlastnosti stropu, ze kterého 

odpadávala omítka, generovaly další 

tepelné ztráty a zvyšovaly prašnost 

v celém objektu. Jedná se tedy o 

logickou návaznost na předchozí 

projekt rekonstrukce vytápění. 

Budova sokolovny neslouží jako 

sportovní zařízení jen pro obec Hlásná 

Třebaň ale využívají ji i sousední 

obce. V objektu se odehrávají veškeré 

kulturní a společenské akce v rámci 

obce Hlásná Třebaň. Rekonstrukce 

budovy tedy zlepšila podmínky nejen 

sportovcům při pravidelných 

sportovních    aktivitách     (volejbal,  

 

aerobik, jóga, stolní tenis aj), ale 

přispěla i ke zvýšení atraktivnosti 

budovy při pořádání kulturních akcí 

(každoroční plesy, koncerty, dětské 

dny). 

Projekt byl realizován v průběhu 

měsíce srpna a na počátku září bylo 

dokončené dílo od vybraného 

dodavatele žadatelem převzato bez 

závad. 

Poté, co byla realizace projektu na 

místě zkontrolována Monitorovací 

komisí MAS Karlštejnsko, o.s., byla 

TJ Sokolu Hlásná Třebaň kanceláří 

MAS potvrzena Žádost o proplacení 

dotace. Projekt byl poté 27.9. 

podroben fyzické kontrole ze strany 

SZIF, jehož zástupci žádné nedostatky 

neshledali. TJ Sokol Hlásná Třebaň 

má už dotaci 335.640  Kč proplacenu 

a stala se přidruženým členem MAS 

Karlštejnsko, o.s.. Zástupce TJ Sokol 

se stane členem Výběrové komise a 

Monitorovací komise MAS. 

Tz 

 

 

 

Projekt Rekonstrukce stropní konstrukce a 

výměna oken sokolovny TJ Sokol Hlásná Třebáň 
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Muzikanti, tanečníci, herci, školní 

mládež. Ti všichni přišli v neděli 27. 

listopadu uctít do Karlštejna královnu 

Elišku. Na náměstí pod hradem se 

konal premiérový Karlštejnský 

královský advent. 

Oslava adventu se v Karlštejně koná 

už několik let, letos však dostala zcela 

jinou podobu. Jejím ústředním 

motivem byl program na počest 

královny Elišky, která, na rozdíl od 

svého muže, Otce Vlasti Karla IV., 

trávila předvánoční čas v Karlštejně. 

Doby, kdy sem ženy měly zapovězen 

přístup, už dávno minuly. 

Na náměstí pod hradem vyrostlo velké 

historické tržiště s hračkami, 

dřevěnými zbraněmi, výrobky řezbářů, 

šperkařů, ozdobami, adventními věnci 

a dalšího zboží. Samozřejmě nemohly 

chybět ani nejrůznější laskominy a 

Karlštejnské víno.  

O rozptýlení vladařovy choti a o 

potěchu návštěvníků se starali šermíři, 

kapely, koledy zapěly děti i dospělí z 

Karlštejna, Litně a Ořecha. 

Vyvrcholením dne byl loučový průvod 

a rozsvícení vánočního stromu před 

Muzeem betlémů za společného zpěvu 

písně Tichá noc. Podobná oslava 

adventu se v Karlštejně konala také v 

neděli 18. prosince. 

 

 

 

 

 

Karlštejnský královský advent 

 
 

 

Věříme, že se návštěvníkům 

Karlštejnský královský advent líbil. 

Všem organizátorům a účinkujícím 

patří díky za navození vánoční 

atmosféry s nádechem historie. 

Zároveň doufáme, že možnost 

navštívit Karlštejnský královský 

advent budeme mít i v příštím roce. 
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Přejeme vám příjemné prožití Vánočních svátků,  

Boží požehnání a šťastný nový rok 2012 
 

 



 1/2011                                      Zpravodaj MAS Karlštejnsko, o.s. 

 

 M A S  K a r l š t e j n s k o , o . s .  

 

Stránka 6 

 

 

 

 

 

MAS Karlštejnsko, o.s. 
 

je nestátní nezisková organizace (NNO), jejíž náplní činnosti je rozvoj území Karlštejnska 

V partnerství municipálního, podnikatelského neziskového a občanského sektoru řeší společné problémy území, 

zlepšování prostředí pro život, obnovu duchovních, etických i ekonomických hodnot v Karlštejnsku, 

s využitím principů metody LEADER 
 

MAS Karlštejnsko, o.s., zajistilo, pro rozvoj území své působnosti do roku 2013, finanční prostředky ve výši 

75 mil. Kč z evropských i národních zdrojů Programu rozvoje venkova 
 

Území působnosti MAS Karlštejnsko, o.s., je vymezeno územím 68 obcí, ležících od hranic Prahy 

k řece Litavce 

 
 
Zpravodaj Karlštejnska   > Číslo 1 – Ročník 2011 <   Tento informační občasník vydává MAS Karlštejnsko, o.s. jako zpravodaj pro informování všech subjektů 

se zájmem o rozvoj území Karlštejnska.   Za informace uvedené v článcích jsou odpovědni jejich autoři.   Vedoucí vydání Radomír Hanačík, ředitel společnosti 
MAS Karlštejnsko, o.s., Tel.: +420738364039.   Šéfredaktor:  Ing. Tomáš Žáček (Tz), Tel. +420724786840, e-mail: spl.maskarlstejnsko@gmail.com. 

MAS Karlštejnsko, o.s.    •    Sídlo Všeradice 100, 267 26 Všeradice    •   Office / Doručovací adresa:  Mořina 124,  267 17 Mořina  (areál ZD Mořina) 

IČ: 226 89 001,   DIČ: CZ22689001,   Tel.: +420724786840,  +420739364039,   E-mail: maskarlstejnsko@gmail.com,  Web: www.karlstejnskomas.cz  

Své dotazy, připomínky, náměty a příspěvky můžete zasílat na e-mail šéfredaktora: spl.maskarlstejnsko@gmail.com.  


