
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

expozice jsme se shodli na tématu, 

které je v česku velmi oblíbené a to 

pivovarnictví. 

Území našeho regionu se může 

pochlubit několika druhy piv, které se 

zde produkují v menším, či větším 

objemu. 

Oslovili jsme místní minipivovar 

MMX v Letech, Zámecký dvůr ve 

Všeradicích, kde se čepuje a chystá se 

vařit pivo Všerad a pivovar Berounský 

Medvěd, který má svou sladovnu 

v Suchomastech. Zástupci pivovarů 

myšlenku prezentovat svůj zlatavý 

mok na Zemi živitelce uvítali. Náš 

stánek se tedy mohl pochlubit nejen 

propagačními materiály z našeho 

regionu, ale i čtyřmi druhy piv. 

Nesmíme opomenout zmínit, že MAS 

Podlipansko nabízelo Postřižinské 

pivo z pivovaru Nymburk. 

Náš společný stánek se stal velmi 

oblíbeným a mnoho návštěvníků se na 

nás obracelo s dotazy na region, ze 

kterého pochází tak dobrá piva.  

Věříme, že pokud jste Zemi živitelku 

navštívili a zavítali i do pavilonu 

venkova, tak se vám prezentace 

českého venkova líbila. 

Děkujeme všem partnerům, kteří 

poskytli své propagační materiály a 

především výše uvedeným pivovarům. 

Těšíme se na spolupráci i v příštím 

roce. 

Závěr letních prázdnin byl již tradičně 

spojen s výstavou Země živitelka v 

Českých Budějovicích. 

MAS Karlštejnsko se letos této 

výstavy, kterou pravidelně navštěvuje 

kolem sta tisíc návštěvníků, zúčastnilo 

již popáté. 

V pavilonu „Z“, vyhrazením rozvoji 

venkova, jsme nebyli rozhodně sami. 

Letos se přihlásilo 90 MAS, které se 

prezentovaly samostatně, společně 

v rámci svých krajských sdružení či 

projektů spolupráce. 

V průběhu výstavy pavilon navštívil 

mimo jiné prezident ČR Václav Klaus, 

ministr zemědělství Petr Bendl, 

ministr pro místní rozvoj Kamil 

Jankovský a v neposlední řadě nutno 

zmínit i kardinála Dominika Duku. 

Většina MAS prezentovala svůj region 

pomocí propagačních materiálů, 

lákajících k návštěvě a poznání 

nových koutů naší vlasti. Mnohé MAS 

také dávaly návštěvníkům možnost z 

jejich regionu také něco ochutnat, a to 

doslova. Návštěvníci pavilonu měli 

možnost ochutnat regionální potraviny 

v podobě nejrůznějších uzenin, pečiva, 

sladkostí, moštů, vín a piv.  

Naše MAS měla na výstavě v rámci 

prezentace středočeských MAS 

společný stánek s MAS Podlipansko, 

které leží na východ od Prahy. Při 

hledání     společného    tématu    naší  

3/2012   MAS Karlštejnsko, o.s. 

 ZPRAVODAJ 

Lidé       Partnerství       Spolupráce       Projekty       Rozvoj venkova     

 

Země živitelka 2012  
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Hodnocení MAS 2012 

Obdobně jako v loňském roce 

proběhlo i letos hodnocení činnosti a 

práce místních akčních skupin (MAS) 

podpořených v rámci Programu 

rozvoje venkova na období 2007 – 

2013 (PRV). 

Také MAS Karlštejnsko, o.s. se 

muselo hodnocení zúčastnit, ačkoliv 

upozorňovalo na chybně sestavené 

otázky v hodnotícím dotazníku a jeho 

věcné nedostatky, předem poškozující 

řadu MAS. 

Hodnocení probíhalo od 30. července 

do 9. srpna vyhodnocením dotazníků a 

formou veřejných prezentací v budově 

Ministerstva zemědělství. Naše MAS 

prezentovala svou práci a aktivity za 

předešlý rok hned první den v pravé 

poledne. Hodnoceno bylo období od 

července 2011 do června 2012. 

Hodnotitelská komise byla tentokráte 

ryze úřednická, sestavená ze zástupců 

Ministerstva zemědělství a Státního 

zemědělského intervenčního fondu. 

Každá MAS měla vyhrazeno 30 minut 

na prezentaci a předložení potřebných 

podkladů, kterými Hodnotitelské 

komisi dokládala tvrzení uvedená 

v dotazníku, případně zodpovídala 

konkrétní dotazy jednotlivých členů 

Hodnotitelské komise. 

Činnost MAS byla hodnocena v šesti 

oblastech: 

- Základní parametry a strategické 

  dokumenty MAS 

- Personální zajištění činnosti MAS 

- Administrace výzev a výběr projektů 

  v rámci SPL 

- Integrace a rozvoj MAS 

- Monitoring a evaluace MAS 
- Propagace MAS 

MAS byly dle počtu získaných bodů 

rozřazeny do skupin A, B, C a D. 

Téměř 90 % z nich se umístilo ve 

skupině A a B (viz přiložený graf). 

MAS Karlštejnsko, o.s., se také řadí 

k této drtivé většině MAS a byla 

vyhodnocena jako MAS kategorie B. 

MAS, spadající do této kategorie, jsou 

definovány, řečí úředníků Ministerstva 

zemědělství, takto: „Je u nich 

prokazatelná nadstavba metody 

LEADER (tj. umí nejen rozdělovat 

peníze, ale mají jasnou strategii a 

distribuce finančních prostředků jejich 

prostřednictvím má přidanou hodnotu 

oproti centralizovanému rozdělování). 

Naše MAS, s 38% financováním 

realizace SPL, se zařadila mezi MAS 

se 100% financováním. 

Věříme, že v příštím roce si svou 

pozici minimálně udržíme. 
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OTVÍRÁME FEST v Koněprusích  

Obec Koněprusy, jako úspěšný žadatel 

o dotaci MAS Karlštejnsko, o.s., ze 3. 

výzvy, má podepsánu Dohodu o 

poskytnutí dotace a realizační fázi 

projektu má již také hotovu. Výsledek 

projektu mohla široká veřejnost 

obdivovat v sobotu 22. září od 15 

hodin, kdy v prostorách  bývalé obecní 

školy probíhal OTVÍRÁME FEST. 

Za tímto názvem se skrývalo 

slavnostní otevření Komunitního 

centra (KC) Koněprusy. 

Centrum bude sloužit pro setkávání 

lidí všech věkových kategorií a to 

nejen pro občany Koněprus, ale také 

pro obyvatele okolních vesnic. 

Koněpruští nadšenci připravili do 

konce roku bohatý kulturně vzdělávací 

program a zvou všechny z okolí 

k návštěvě centra. 

Prostory Komunitního centra byly 

zařízeny tak, aby působily nejen 

příjemným dojmem pro děti, ale také 

pro dospělé a seniory. Najdete zde 

nejen hernu pro děti, prostor pro 

kreativní tvoření ale také místo, kam si 

mohou babičky dojít vypít šálek kávy 

a popovídat.  

V rozhovoru pan starosta Mgr. Jiří 

Bartoš uvedl, že je velmi rád za 

spolupráci s místními dobrovolníky, 

díky které se podařilo znovu oživit 

část budovy bývalé školy, která byla 

desítky let nevyužitá. Občané, nejen z 

Koněprus, tak mají k dispozici krásné 

prostory pro setkávání při různých 

aktivitách, pro které dříve nebyl 

prostor. Starosta obce věří, že tato 

možnost obohatí místní život, nabídne 

lidem možnost více poznat jeden 

druhého a tak se k sobě více přiblížit. 

Koněpruští občané, kteří se pravidelně 

setkávají, již připravili do konce roku 

mnoho zajímavých akcí. V centru 

bude probíhat nejen pravidelný 

program,  jako  tvořivé  dílny,   volná 

herna pro děti, čtení pohádek dětem, 

klub seniorů, cvičení žen či posezení 

s názvem Kávička a čajíček, ale také 

větší akce typu Bazar oblečení, Kurz 

zahradnictví, Vázání květin, Výroba 

netradičních dárků, Adventní trhy a 

další. Chystají se také besedy, 

semináře a další kulturní a vzdělávací 

akce. 

Samotné slavnostní otevření bylo 

velmi příjemné a v programu si našli 

to své jak děti tak dospělí (viz plakát 

níže). Kromě občanů Koněprus a 

okolních obcí si otevření nenechali ujít 

ani senátor Jiří Oberfalzer, který přijal 

pozvání od MAS nebo starostka 

královského města Berouna, Ing. 

Šárka Endrlová. 

Při otevření KC vystoupil za naší 

MAS pan Radomír Hanačík, který 

mimo jiné uvedl, že nám bylo ctí a 

potěšením pomoci obci Koněprusy 

s vybudováním Komunitního centra. 

Věříme, že stejně povedené budou i 

další projekty, které dostaly dotační 

podporu od naší MAS. 
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  Adventní trhy v Koněprusích  

Kdo z vás nestihl navštívit Otvíráme fest a zaujaly vás prostory a aktivity, které se 

v Koněpruském Komunitním centru začaly realizovat, budete mít opět možnost 

navštívit rekonstruované prostory bývalé školy 24. listopadu, kdy zde proběhnou 

ADVENTNÍ TRHY. 
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Rekonstrukce hřiště v Chodouni 

V dalším pokračování putování po 

úspěšných projektech, které byly 

podpořeny z finanční alokace MAS 

Karlštejnsko, o.s., zavítáme opět do 

Chodouně, kde proběhla rekonstrukce 

areálu fotbalového hřiště. 

Hlavním cílem projektu byla 

rekonstrukce a renovace samotné 

travnaté plochy a zázemí pro fotbalisty 

místního klubu. Byla rekultivována 

travnatá plocha hřiště, instalovány 

nové branky, zábradlí, záchytné sítě za 

brankami a nevyhovující lavičky byly 

nově osazeny pro větší pohodlí 

místních fanoušků.  

Větší pohodlí budou mít i samotní 

fotbalisté  ve svých  kabinách,  které 

prošly také rekonstrukcí. 

Nevyhovující střešní krytina byla 

nahrazena novou a byla instalována 

tepelná izolace. 

Součástí projektu byla i přístavba 

přístřešku s lavicemi a stoly. Ten bude 

využíván jak při sportovních akcích, 

tak pro společenské akce pořádané 

obcí Chodouň pod širým nebem.  

Sportovní areál mohou díky dalšímu 

výstupu projektu v podobě dětského 

hřiště využívat i místní maminky se 

svými dětmi. Na oplocené ploše 

najdou houpačky, prolézačky a další 

atrakce. 

Aby rekonstrukce byla úplná, myslela 

obec  i  na  příjezdovou  komunikaci. 

Nezpevněná příjezdová cesta byla 

zpevněna asfaltovou penetrací se 

štěrkovou drtí. Stejná technologie byla 

použita i pro úpravu parkovací plochy 

v areálu. 

Projekt vyřešil rekonstrukci hlavního 

sportovního areálu obce Chodouň 

komplexně. 

Přejeme všem v Chodouni, aby areál 

sloužil všem jejich potřebám a lákal 

sportu a kultury chtivé nadšence i 

rodiny s dětmi také z okolních obcí.  

 

pořízený traktor několikanásobně 

zkrátil dobu sekání. 

Díky nenáročnosti projektu – jednalo 

se pouze o pořízení zmíněného traktoru 

pro potřebu údržby zeleně v obci, je 

Třebotov první z žadatelů ze 3. výzvy 

MAS, který má podánu Žádost o 

proplacení výdajů projektu a proběhla 

u nich úspěšná kontrola MAS i SZIF.  

 

Jak jsme vás informovali v minulém 

vydání Zpravodaje, obec Třebotov se 

může chlubit novým traktorem, kterým 

sekají obecní zeleň a na základě 

partnerské smlouvy také místní 

fotbalové hřiště. 

Traktorem obec sekala trávu na 

veřejných prostranství  již během 

letních měsíců a podle slov starostky, 

paní Mgr. Alice Rahmanové, jim nově  

 

Žací traktor pro obec Třebotov 
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Rádi bychom Vás pozvali  na zajímavé akce  v  

Modrém domečku, které proběhnou v zimních 

měsících.  

Modrý domeček dostal nový „kabát“ a kdo ho 

ještě neviděl,  může se přesvědčit  na vlastní oči 

a navštívit jednu z připravovaných akcí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modrý domeček v Řevnicích 

OS Náruč Vám přeje klidné 

prožití Vánočních svátků a 

hodně štěstí a zdraví 

v Novém roce 2013.  
Nabízíme Vám vánočních přání, 

dekorace a sety jak na našem e-

shopu, tak přímo v kavárně Modrý 

domeček. Přijďte si vybrat. Koupí 

výrobku podpoříte charitativní 

aktivity OS Náruč. 

Více o nás na www.os-naruc.cz. 
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Osazení soch ze sochařského sympózia Cesta Mramoru 

Město Dobřichovice, jako úspěšný 

žadatel ze 3. Výzvy MAS Karlštejnsko, 

o.s., buduje z přidělené dotace další část 

chodníku mezi Dobřichovicemi a 

Karlíkem. 

Chodník, tvořený mozaikami z několika 

druhů dlažby a kamene, je osazen 

sochami, které vznikají na sochařských 

sympóziích Cesta Mramoru.  

U příležitosti oslavy 10 let od založení 

tohoto sympózia, proběhlo 21. října 2012, 

od 15 hodin, slavnostní otevření nově 

vybudované části chodníku s osazenými 

sochami z V. ročníku symposia od autorů 

Moniky Immerové, Ivana Jilemnického, 

Michala Šarše a Štěpána Málka. 

Za účasti stovky hostů se slavnostního 

otevření a přestřižení pásky, uprostřed 

sochořadí, ujali pánové Ing. Michael 

Pánek, starosta města Dobřichovice a 

Radomír Hanačík, místopředseda MAS 

Karlštejnsko, o.s.. 

Slavnostní setkání pokračovalo besedou 

se sochaři nejen posledního ročníku 

sympozia, moderovanou spisovatelem 

Pavlem Kosatíkem ve velkém sále zámku 

v Dobřichovicích. 

Příjemné setkání doprovodil svou hudbou 

světoznámý hudebník Jiří Stivín. 

Po příjemné kulturní akci teď čeká 

zástupce města Dobřichovice ryze 

administrativní práce, spojená s 

vyúčtováním dotace. Držíme jim palce ke 

zdárnému zvládnutí byrokratických 

procesů. 
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Výzva MAS Karlštejnsko, o.s., 

k předkládání Žádostí o dotaci v opatření IV.1.2 PRV 

 se blíží 

MAS Karlštejnsko, o.s., připravuje 

další, již 4. Výzvu k předkládání 

projektových Žádostí o dotaci z 

Programu rozvoje venkova ČR, na 

období 2007-2013 (PRV), Evropský 

zemědělský fond pro rozvoj venkova 

(EAFRD), opatření IV.1.2. Realizace 

místní rozvojové strategie. 

Výzva bude vyhlášena pro 18. kolo 

příjmu žádostí o dotaci z PRV. 

Termín vyhlášení Výzvy MAS bude 

v polovině prosince 2012. 

Příjem Žádostí o dotaci proběhne na 

přelomu měsíců ledna a února 2013, 

v kanceláři MAS v Mořině. 

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). 

Pro nové žadatele bude, jako vždy, 

připraven seminář, na kterém se doví 

specifika programu Leader a vytváření 

mezisektorového partnerství, opatření 

IV.1.2 PRV i povinnosti spojené 

Žádostí o dotaci. 

Výzva bude zveřejněna na webu MAS 

www.karlstejnskomas.cz a bude rovněž 

k  dispozici  na  obecních úřadech  obcí 

v územní působnosti MAS, jejich 

webových stránkách a na webových 

stránkách partnerů MAS Karlštejnsko, 

o.s. 

Součástí schvalování Žádosti o dotaci 

z finanční alokace MAS bude opět 

prezentace projektu žadatelem před 

Výběrovou komisí. 

Potřebné informace pro žadatele 

(Pravidla opatření IV.1.2. PRV,    

Samostatná příloha č. 9 pravidel 

IV.1.1 a metodiky k opatřením PRV) 

jsou již nyní zveřejněny na webu 

www.szif.cz. 

Rh 

http://www.karlstejnskomas.cz/
http://www.szif.cz/
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  KARLŠTEJNSKÝ KRÁLOVSKÝ 

ADVENT 

Karlštejnský královský advent 

s bohatým programem se bude konat 

2 a 23. prosince. Muzikanti, šermíři, 

tanečníci, herci, děti. Ti všichni 

přijdou v neděli 2. prosince uctít do 

Karlštejna královnu Elišku na náměstí 

pod hradem od 10.00. 

Oslava adventu se v Karlštejně koná 

už několik let, letos podruhé bude 

jejím ústředním motivem program na 

počest královny Elišky. Ta – narozdíl 

od svého muže, Otce Vlasti Karla IV. 

- tráví předvánoční čas v Karlštejně. 

V městysu, ale i na hradě - doby, kdy 

sem ženy měly zapovězen přístup, už 

totiž dávno minuly... 

Na náměstí pod hradem vyroste 

historické tržiště, na kterém budou k 

dostání hračky, dřevěné zbraně, 

výrobky řezbářů, šperkařů, ozdoby, 

korále, adventní věnce i spousta 

dalšího zboží. Nebudou chybět ani 

nejrůznější laskominy a karlštejnské 

víno i karlštejnské pivo Karlíček. 

Soudek se speciální várkou 

připravenou místním pivovarníkem 

Jiřím Chybou právě na počest 

adventu bude naražen v pravé 

poledne, po příchodu královny na 

náměstí. Mimochodem - loni měla 

tato ceremonie obrovský úspěch: pivo 

z dřevěného soudku návštěvníci 

vypili během pár minut. 
Vladařovu choť i návštěvníky budou 

bavit šermíři a šermířky ze skupin 

Alotrium i Reginleif, zahrají kapely 

Pozdní sběr, Třehusk i Čenkomor, 

zatancují skupiny Klíček a Proměny, 

koledy, ale nejen je, zapějí děti i 

dospělí z Karlštejna a Litně. Královnu 

Elišku letos poprvé přijdou pozdravit 

obyvatelé městyse Pavel Zedníček a 

Pavel Vítek. Vrcholem dne pak bude 

po setmění loučový průvod, ohňová 

show a rozsvícení vánočního stromu 

před Muzeem betlémů. 

Podobná oslava Královského adventu 

se v Karlštejně bude konat také 

poslední adventní neděli 23. prosince. 

Oba dny bude přístupné Muzeum 

betlémů, 2. 12. i hrad.        
                                 Miloslav FRÝDL 
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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 3 – Ročník 2012 <   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.: 738 364 039.   Šéfredaktor Ing. Tomáš Žáček (Tz), tel. 724 786 840, 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 .  


