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Regionální zpravodaj, který právě držíte v ruce, mapuje ve zkratce současný život v mikroregionu Sdružení
Růže. A ačkoli je to pouze část z všedních i svátečních dnů lidí, kteří zde žijí, přesto lze v následujících řád-
cích a v otištěných fotografiích nalézt jak vzájemné rozdílnosti a ojedinělosti našeho společenství, tak i to
dobré a užitečné, co nás spojuje. Věřím, že alespoň trochu přispěje k uvědomění toho, že vzájemné bližší
poznávání, sousedská inspirace a ochota ke spolupráci v našem mikroregionu nám prospěje i do dalšího
časového období. Redaktorka zpravodaje Květa Jarolímková

MIKROREGION SDRUŽENÍ RŮŽE
V roce 1995 začalo několik obcí v území mezi Českými Budějo-

vicemi a česko-rakouskou hranicí spolupracovat s cílem řešit

společný problém v odpadovém hospodářství. Vzhledem k tomu,

že základní zkušeností tohoto období bylo to, že obce dokáží ře-

šit problémy lépe a efektivněji, pokud se spojí a dohodnou na

spolupráci, docházelo postupně k rozšiřování společně řeše-

ných témat a rozšiřování počtu spolupracujících obcí. V roce

1999 bylo založeno zájmové sdružení právnických osob, mikro-

region Sdružení Růže, které se brzy po svém vzniku otevřelo i

dalším právnickým osobám, především neziskovým organiza-

cím, a tak začal vznikat zárodek místního rozvojového partner-

ství.

V roce 2000 byla dokončena strategická rozvojová studie

mikroregionu Sdružení Růže, která nesla všechny známky v té

době běžně používaných postupů. Studie byla tvořena „od sto-

lu“ s minimálním využitím místních šetření a především bez in-

tenzivnějších snah o aktivní zapojení veřejnosti. Tento fakt

společně s výraznou změnou podmínek v mikroregionu (nově při-

stoupivší obce, vstup ČR do EU, vznik některých významných

subjektů v mikroregionu) motivoval v roce 2003 některé členy

sdružení k práci na zpracování aktualizace strategické rozvojo-

vé studie Sdružení Růže a současně k vypracování Akčního

plánu na období 2004 - 2006.

V té samé době se do mikroregionu dostaly první informace o

programu LEADER +. Před zahájením prací na aktualizaci a

zpracování akčního plánu proto došlo ke vzájemnému zkontak-

tování dalších neziskových a podnikatelských subjektů v mikro-

regionu a k dohodě, že se pokusí vytvořit partnera místní

samosprávě při plánování a realizaci rozvojových projektů.

Tím se začal vytvářet základ budoucí místní akční skupiny.

Vyhlášení programu LEADER ČR v lednu 2004 vyvolalo pot-

řebu založit právnický subjekt, který by splňoval všechny pod-

mínky programu a mohl se ucházet o dotaci z Ministerstva

zemědělství ČR. V této fázi to byl pro mikroregion Sdružení

Růže pouze formální krok, neboť reálné partnerství již existova-

lo a bylo tedy nutné jej pouze institucionalizovat. Koncem ledna

2004 tak vzniklo občanské sdružení Místní akční skupina Sdružení

Růže, jež má v současné době 17 členů, kteří zastupují veřejný,

podnikatelský a neziskový sektor.

Program LEADER - o co jde?
V současné nabídce dotačních či grantových programů není

mnoho těch, které by kladly větší důraz na způsob realizace pro-

jektů než na jejich věcný obsah. Pravda, existuje několik progra-

mů vyhlašovaných českými nadacemi, ale pokud se ohlédneme

za státními dotačními tituly nebo za programy strukturálních

fondů, nenajdeme téměř nic. Výjimkou je program LEADER

ČR a podopatření 2.1.4. operačního programu Rozvoj venkova

a multifunkční zemědělství, které má v podtitulu LEADER +.

Oba dva programy mají přes některé drobné technicko-orga-

nizační odlišnosti společný základ. V obou případech jde o me-

todu, která je založena na partnerství třech sektorů - veřejného,

pokračování na str. 2
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podnikatelského a neziskového - a na maximálně decentralizo-

vaném rozdělování dotačních prostředků, které je možné cha-

rakterizovat jako dvoustupňové.

Systém, který je znázorněn ve schématu, lze interpretovat

následovně. V rámci prvního stupně Ministerstvo zemědělství

ČR vyhlašuje jako hlavní správce celého programu, výzvu pro

místní akční skupiny k předkládání svých rozvojových strategií.

Místní akční skupina (MAS) musí být právnickým subjektem,

jehož rozhodující orgány jsou složeny z maximálně 50 % zá-

stupců veřejné správy. Na základě partnerského přístupu si

MAS vypracuje vlastní rozvojovou strategii, která musí být té-

maticky zaměřena na určitý specifický problém dotčeného

území. Kromě tématu musí strategie obsahovat i finanč-

ně-administrativní nástroje, pomocí kterých bude naplňována.

Takto koncipovaná strategie je posouzena výběrovou komisí

Ministerstva zemědělství ČR a pokud je vybrána, získá místní

akční skupina příslib, že může v rámci svého území rozdělit pře-

dem daný objem finančních prostředků.

Ve druhém stupni vyhlásí MAS výběrové řízení, do kterého

se mohou přihlásit právnické či fyzické osoby, jež mají zájem

realizovat nějaký rozvojový projekt, který naplňuje cíle strate-

gie místní akční skupiny. Výběrová komise MAS vybere dle

předem definovaných kritérií nejvhodnější projekty, jejichž no-

sitelé poté obdrží dotaci od Ministerstva zemědělství ČR. Tím

však role MAS nekončí. Kontrolní komise MAS by měla sledo-

vat realizaci podpořených projektů a hodnotit výsledky, které

byly touto realizací dosaženy.

Prvním společným úkolem MAS Sdružení Růže tedy bylo

vypracování programu, který měl být soustředěn na řešení vy-

braných témat.

Vycházelo se z obecného zjištění, že převážná část mikrore-

gionu může být na jedné straně charakterizována ekonomickým

a sociálním problémem udržet obyvatele z důvodů nízkých obs-

lužných funkcí území (pracovní místa, doprava, veřejné služby

jako škola, lékař apod.), a na straně druhé jde o území atraktivní

pro cestovní ruch, především vyznavače aktivní turistiky s důra-

zem na pobyt v neporušeném přírodním prostředí.

Cílem programu MAS Sdružením Růže se proto stalo propo-

jení těchto dvou pólů tak, aby bylo pro návštěvníky zdejšího

prostředí i pro místní obyvatele dosaženo dostatku zajímavých

a atraktivních nabídek pro zlepšení kvality života v regionu.

Atraktivní nabídkou byla v tomto případě míněna jakákoliv ak-

tivita, která:

� dá lidem jejich vzdělání odpovídající práci,

� pomůže navazovat hodnotné a trvalé sociální vztahy,

� pomůže řešit odlehlost místa, kde bydlí od „civilizace“,

� pomůže kvalitně naplnit volný čas.

Vznikl tak program s názvem CESTOU 5K – KOMUNIKACE,

KONTINUITA, KOMUNITA, KULTURA, KRÁSA - v rámci

kterého bylo podpořeno 33 zajímavých projektů. O některých

z nich se dočtete v plánovaných dvou číslech regionálního zpra-

vodaje.

MIKROREGION SDRUŽENÍ RŮŽE
dokončení ze str. 1
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Sdružení Růže
Projekt v programu LEADER +
„Buďme spolu, mluvme spolu“
Rozpočet projektu: 1 300 000,-Kč
Předkladatel projektu: Sdružení Růže.
Sdružení Růže bylo mezi prvními, kteří již v roce 2004
využili Program LEADER na podporu a zkvalitnění někte-
rých svých aktivit. První projekt nesl název „Buďme spolu,
mluvme spolu“.

Hlavním cílem projektu „Buďme spolu, mluvme spolu“ byl
rozvoj spolupráce a intenzifikace společenských kontaktů v pří-
hraničním regionu, podrobněji rozpracovaný na čtyři specifické
cíle – aktivní zapojení do mezinárodní sítě regionů Leader + a
získání podnětů pro další rozvojové aktivity, rozvoj vztahů
s nejbližšími rakouskými sousedy na základě společných pro-
jektů, rozvoj spolupráce se subjekty stojící mimo MAS a
umožnění pořádat návštěvnicky početné společenské akce ve
všech obcích regionu.

Jako prostředek k naplnění specifických cílů projektu bylo
zapotřebí zlepšit technické zázemí a vybavenost Sdružení Růže.
Z rozpočtu projektu byl proto pořízen velkokapacitní stan a
konferenční zařízení se simultánní technikou (tlumočnické zaří-
zení).

Velkokapacitní stan už využila řada organizací pořádající
akce a setkání pro velký počet lidí, např. kulturní a společenské
akce „Festival dechových hudeb Karel Valdauf“ v Trhových
Svinech, „Festival alikvotní hudby“ v Nových Hradech, „Bo-

růvkový den v Borovanech“, „Setkání hasičů z Čech, Moravy a
Slezska“, či další obecní a městské slavnosti. Tlumočnickou
techniku využily nejen obce či města z mikroregionu Sdružení
Růže, ale i další organizace a sdružení při konferencích a
společenských akcích. Například při mezinárodním setkání v Gmündu
pod názvem „Ženy v hospodářství, hospodářství pro ženy“,
„Setkání partnerů projektu RECODA v Třeboni“, při „Pracov-
ním setkání jihočeských klastrových iniciativ“ na Krajském
úřadě v Českých Budějovicích, při „Regionální zemědělské
konferenci“, kterou pořádala Silva Nortica, nebo při Expert-
ním fóru Bioplyn „VEREIN KOOPERATION UND BILDUNG
EUREGIO + IIZ SERVICE“ v Gross-Siegharts.

Koordinátorem pro zapůjčení stanu a tlumočnického zaříze-
ní je Impulsní příhraniční centrum v Nových Hradech.

Obec Pohorská Ves
300 obyvatel
Přidružené části: Pohoří na Šumavě, Lužnice

devět zastupitelů, tři radní

Starostka: Dagmar Štrbačková, od roku 1998

Spolky a zájmové organizace: FC Pohorská Ves

www.pohorskaves.cz, pohorska.ves@tiscali.cz

telefon: 380 326 030.

Projekt v programu LEADER +
„Vzdělávací kurzy v Pohorské Vsi“
Fische: VÝCHOVA
Rozpočet projektu: 176 300,-Kč
Předkladatel projektu: obec Pohorská Ves.
Pohorská Ves, která náleží do okresu Český Krumlov, se prá-
vem označuje jako důležitý bod před vstupem do centrální části
Novohradských hor. Obec se dnes potýká s vysokou mírou ne-
zaměstnanosti, z čehož vyplývá, že je potřeba nabídnout
místním nezaměstnaným lidem aktivity pro sebevzdělávání a vy-
plnit volný čas smysluplnou činností.

pokračování na str. 4
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V září 2005 získala obec Pohorská Ves finanční prostředky
z operačního programu SROP na zavedení širokopásmového in-
ternetu do obce, takže mohla vybavit informační centrum a kni-
hovnu třemi PC pro veřejnost.

Tyto dvě skutečnosti motivovaly starostku obce k uspořádá-
ní dvou vzdělávacích kurzů, které se staly hlavní náplní projektu
„Vzdělávací kurzy v Pohorské Vsi“ v programu LEADER +.

Hlavní plánované aktivity projektu:

� Vzdělávací kurz č.1 „Práce na PC a s internetem“
Cílem kurzu je zvýšit počítačovou gramotnost zástupců cílo-

vých skupin, neboť nedostatečná znalost moderních informač-
ních a komunikačních technologií bývá často překážkou při
hledání, popř. nástupu do nového zaměstnání.

Kurz „Práce na PC a s internetem“ byl zahájen v květnu 2006
společnou schůzkou vedoucího kurzu Ludvíka Chrta a devíti zá-
jemců. Z těchto devíti zájemců bylo sedm žen a dva muži ve
věku 14 – 45 let. Původně se plánovalo, že se časové rozvržení
kurzu bude pravidelně opakovat, později však bylo výhodnější
volit přístup individuální.

Po zvládnutí základních dovedností s PC se účastníci kurzu
zaměřili hlavně na práci s internetem. Kurz je zdarma a trvá do
prosince 2006.

Vedoucí kurzu, Ludvík Chrt, hodnotí jeho průběh vesměs
pozitivně. Přesto tvrdí, že ne všichni, pro které by byl kurz pros-
pěšný a smysluplný, se odhodlali do něj přihlásit. Stačilo by
však pouze překonat lenost a obavy z něčeho nového.

On sám, původním povoláním důlní technik, se o počítače
začal zajímat coby samouk a dnes zajišťuje fungování PC na In-
formačním centru v Pohorské Vsi. Společně se svojí ženou Mgr.
Miroslavou Chrtovou zpracovávají archiv starých fotografií
obce a okolí, který bude po dokončení umístěn na internetové
stránky obce, a vydávají místní tištěný občasník Podhoraček.
V tomto roce se jim podařilo navázat kontakt s jedním z původ-
ních obyvatel, kteří zde žili před rokem 1945, což ve spojení
s archivem může být počin do dalších aktivit či projektů.

� Vzdělávací kurz č.2  „Tradiční řemeslné dovednosti“
Cílem kurzu je uspokojovat a rozvíjet individuální potřeby a

zájmy převážně žen, vybízet ženy ke zdravému a společensky
žádoucímu využívání volného času, k rozvíjení a zdokonalování
schopností a manuálních dovedností.

Kursu se účastní zhruba 10 - 15 žen všech věkových kategorií.

V první polovině roku se činnost zaměřila na ruční práce -
vyšívání, pletení a šití. Ve druhé polovině roku bude kurs pokra-
čovat šitím a vařením se zaměřením na tradiční recepty či zdra-
vou výživu. Mimo těchto činností jsou do náplně kurzu zařazeny

i přednášky na téma zdraví, přírodní kosmetika nebo potravino-
vé doplňky.

Podle slov starostky Pohorské Vsi je zájem o tento kurz při-
měřený složení i počtu obyvatel obce. Ženy, které se do kurzu
zapojily, se na další aktivity těší a díky společným zážitkům
spolu více komunikují.

Další projekt obce Pohorská Ves v programu LEADER +

„Revitalizace veřejného prostranství
v okolí infocentra“

Opatření: KRÁSA
– Revitalizace a úprava
veřejných prostranství
a přírodních lokalit

Rozpočet projektu:
1 070 877,- Kč
Předkladatel projektu:
obec Pohorská Ves.

Náplň projektu, prostřednictvím kterého obec Pohorská Ves
čerpala finanční prostředky z programu LEADER +, byla „Re-
vitalizace veřejného prostranství v okolí infocentra“.

Projekt byl realizován ve druhé polovině roku 2004, celkový
rozpočet činil 1 070 877,- Kč, z čehož dotace byla 749 614,- Kč.

Podle projektové dokumentace nutné k ohlášení stavebních
úprav byla upravena část veřejného prostranství centrální části
obce, zejména u kostela sv. Linharta a pomníku padlých z 1.svě-
tové války. Dále byl upraven prostor u autobusové zastávky a
plocha mezi informačním centrem a parkovištěm. zbudovaly se
lavičky, odpadkové koše, informační cedule.

Tímto se podařilo upravit plochu o rozloze zhruba 900 m2

tak, aby jí mohla být navrácena funkce shromažďovacího centra
obce.

Do programu LEADER + se měly možnost zapojit vedle obcí a neziskových
organizací i podnikatelské subjekty.
Jak se na tuto možnost dívá paní Ladislava Čuprová, která ve své keramické dílně v Pohorské Vsi pracuje už několik let?

O tom, že se mohu zapojit do tohoto programu jsem se bohužel nedozvěděla. A myslím si, že k takovým malým živnostníkům,
jako jsem já , se tyto informace dostaly spíš náhodou. A to je škoda. Určitě nejen já, ale i ostatní živnostníci by měli nápady na různé
projekty, na které jim do toho začátku chybí peníze.U nás ve vsi to s prací není jednoduché, takže finanční pomoc na nějaké nové ak-
tivity by přišla určitě vhod.

Ve Vaší obci je nové informační centrum i napojení na internet, kde lze informace získat.
To ano, ale těžko budu hledat informace o něčem, když nevím, že to vůbec existuje. Navíc dopátrat se všech potřebných doku-

mentů, formulářů a pravidel je občas nad síly obyčejného člověka. Myslím si, že v tomhle případě by iniciativa měla vycházet spíš
od těch, co ty informace mají. Přijít za námi a poradit, jaké možnosti skutečně jsou.
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Město Borovany
3500 obyvatel
17 zastupitelů, 5 radních

Starosta: PhDr.Stanislav Malík, od roku 1990

Spolky a zájmové organizace: Český červený kříž, Český svaz žen, Kluby seniorů,
turistů a tradic, Sbory dobrovolných hasičů, Sportovně-střelecký klub, Tělový-
chovná jednota, Kynologický klub, Myslivecké sdružení, Český rybářský svaz,
Přátelé šlapacího kola, Regionální atletický klub, Vincenské společenství, Potápě-
či (plný seznam na internetových stránkách města)

www.borovany-cb.cz, sekretariat@borovany-cb.cz, telefon: 387 001 345.

Projekt v programu LEADER +
„Borovanské komunitní centrum“
Fische: SLUŽBY
Rozpočet projektu: 316 800,-Kč
Předkladatel projektu: město Borovany.

Příchodem programu LEADER + do mikroregionu Sdružení
Růže mohlo město Borovany začít uskutečňovat své představy
o dalším využití zdejšího zámku. Záměr tohoto využití byl for-
mulován procesem komunitního plánování na tzv. Boro-
vanském fóru počátkem roku 2004, kde se místní občané a před-
stavitelé města dohodli na myšlence vytvořit vhodné prostory
pro nové spolkové a společenské aktivity.

Poté následovalo vypracování projektu, jehož cílem byla
oprava střech a fasád, vnitřní sanační zásahy, výměny přípojek,
malířské a natěračské práce a další drobné stavební úpravy.
Tento projekt pod názvem „Nově ve starém“ se realizoval v roce
2004 až počátkem roku 2005 za podpory programu LEADER +.

Výsledkem byly opravy bývalého kina a rekonstrukce něko-
lika místností s kuchyňkou v jedné z hospodářských budov zá-
meckého areálu. Jednu místnost získalo pro chráněnou
keramickou dílnu sdružení NAZARET, dále vznikla menší klu-
bovna a společenský sál, který má kapacitu 60 míst.

Po tomto období se mohl realizovat projekt, ke kterému smě-
řovaly dosavadní aktivity, a to projekt v programu LEADER +
„Borovanské komunitní centrum“. Jeho realizační období bylo
září 2005 až červen 2006. Všeobecným cílem projektu bylo
podpořit vzájemné kontakty různých zájmových a sociálních
skupin, integrovat tělesně hendikepované občany do společnos-
ti a  dát impuls pro vznik nových spolků a činností.

V období září 2005 až červen 2006 se v tomto Komunitním
centru (upraveném kinosále) uskutečnily v rámci projektu diva-
delní představení pro děti z mateřské a základní školy, besedy
s cestovatelskou tématikou o Japonsku, USA, Čečensku, kon-
certy základní umělecké školy a pravidelné promítání filmů pro
mateřskou i základní školu a jedenkrát měsíčně promítání klu-
bových filmů pro veřejnost. Každý týden cvičily v centru pod
vedením rehabilitační sestry členky seniorklubu a maminky
s malými dětmi.

Do nákladů projektu bylo zahrnuto vybavení klubovny a spo-
lečenského sálu, do kinosálu byla pořízena technika potřebná
pro promítání filmů z VHS a DVD, divadelní představení, mzda
rehabilitační sestry a správce komunitního centra. To vše bude
sloužit i nadále a tímto projektovým nastartováním činnosti Ko-

munitního centra bude obohacován borovanský spolkový a
společenský život i v dalším období.

Projekt v programu LEADER +
„Borovanské borůvkobraní“
Fische: AKCE
Rozpočet projektu: 284 500,-Kč
Předkladatel projektu: Město Borovany.

Projekt „Borovanské borůvkobraní“ směřoval ke třem základ-
ním cílům. Tím prvním bylo vytvořit realizační tým projektu,
který bude složen z různých sociálních skupin, místních organi-
zací a spolků, aktivních jednotlivců a to jak z Borovan, tak i

pokračování na str. 6
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z regionu. Druhým cílem byla samotná akce „Borovanské borův-
kobraní“, jež měla pozitivní ohlas již loňský rok a kterou chtělo
město obohatit o další nápady. A tím třetím byla snaha využít
místní tradice a zvyklosti a ty jako takové prezentovat a získat
prostřednictvím nich určitou ojedinělost v rámci mikroregionu.

Do příprav „Borovanského borůvkobraní“ se zapojilo zhruba
120 lidí. Byli to členové místních spolků a organizací, například
Klub tradic, Český svaz žen, Český červený kříž, Klub mladých,
místní SDH, loutkový soubor Jiskra, místní základní škola, pen-
zion Borovanský mlýn a aktivní jednotlivci.

Pro samotnou akci, která se konala 9. července 2006 v areálu
základní školy, bylo v tomto roce nasbíráno 200 kg borůvek a ty
byly ústředním mottem celého dne. Ve školní jídelně uvařily
kuchařky 1600 knedlíků pro „Soutěž jedlíků“, členky z Klubu
tradic napekly různé buchty a koláče, lidé z ČČK se postarali o
samotnou soutěž jedlíků, Klub mladých připravil a zajistil sou-
těže pro děti, Svaz žen zase nabídl pro návštěvníky dobré borův-
kové šťávy.

Podle scénáře místního kronikáře Františka Kadlece nacvičil
loutkový soubor Jiskra pohádku O kapru Jakubovi, se kterou na
borůvkobraní vystoupil. Doprovodným programem byl rovněž
řemeslný jarmark.

Při této slavnosti se také křtila borůvková kuchařka z receptů
sesbíraných již v loňském roce. Křtu se ujal známý kuchař
z Českých Budějovic Petr Stupka. Na kuchařce spolupracovala i
Střední škola obchodu, služeb a podnikání, obor cukrář, z Čes-
kých Budějovic, ve které se díky mistrové odborného výcviku
Marii Stropkové recepty vyzkoušely a vybraly ty nejlepší.
V rámci borůvkobraní uspořádalo středisko Borůvka i charita-
tivní sbírku „Srdce pro Borůvku“, ze které šel výtěžek pro toto
středisko nabízející služby pro hendikepované.

Jak hodnotí tuto rozsáhlou akci vedoucí Kulturního a in-
formačního centra Borovany ing. Alena Seberová?

Už samotná příprava akce, která trvala zhruba čtyři měsíce,
byla velmi zajímavá a pro mne vlastně příjemná. Potěšilo mě, že
se do toho pustilo tolik lidí a s takovou chutí a že se k těm, se kte-
rými jsem spolupracovala dřív, přidali zase další. Všichni si ur-
čitě zaslouží poděkování. Myslím si, že borůvky a Borovany
patří k sobě.

Projekt v programu LEADER +
„Výchovou k oživení tradic“
Fische: VÝCHOVA
Rozpočet projektu: 243 000,-Kč
Předkladatel projektu: město Borovany.

Všeobecným cílem tohoto projektu byla interpretace tradičního
folklorního dědictví doudlebské oblasti prostřednictvím písní a

pokračování na str. 7
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Projekt v programu LEADER +
„Dílna v Podzámčí“
Fische: VÝCHOVA
Rozpočet projektu: 412 700,-Kč
Předkladatel projektu: NAZARET, středisko Diakonie a misie
Církve československé husitské, Borovany.

Projekt „Dílna v Podzámčí“ je úzce spjat s projektem města Bo-
rovany „Nově ve starém“, kdy se podařilo zrekonstruovat pros-
tory v areálu zdejšího zámku. Tyto prostory za výhodný
pronájem získal NAZARET, nově zřízené středisko Diakonie a
misie Církve  československé v Trhových Svinech.

Hlavní činností NAZARETU v Podzámčí je Denní centrum
pro těžce hendikepované spoluobčany. Podpůrnou činností, kte-
rá přispívá k integraci návštěvníků centra, je chráněná keramic-
ká dílna, která s DC sousedí. Vedoucí centra, jehož návštěvníků
neustále přibývá, je paní Eva Chadtová z nedalekých Jílovic.
Vedoucí chráněné keramické dílny je na půl úvazku paní Katka
Ašenbrennerová. Tento základní tým doplňuje Karel Filip jako
vedoucí celé organizace. S činností Denního centra je spjata i
poskytovaná služba osobní asistence, na níž se podle svých sil
podílí celý tříčlenný tým.

Možnost finanční podpory v programu Leader + vedla k myš-
lence doplnit původně zamýšlené činnosti v Podzámčí ještě o
program aktivit tzv. „volnočasových“. Tak Karel Filip vypraco-
val projekt s cílem nabídnout řemeslné a tvůrčí aktivity i pro
veřejnost v Borovanech a okolí, mikroregion Sdružení Růže.
Projekt „Dílna v Podzámčí“ počítal se dvěma keramickými
kroužky – pro děti a pro dospělé - a jedním řemeslným klubem.
Realizováno nakonec bylo těchto aktivit pět. K podobnému ná-
růstu došlo i v případě plánovaných víkendových kursů. Byl
realizován keramický kurz (4x), kurs šití panenek (2x), kurs ko-
šíkářství (2x), kurs kronikářství, malování na hedvábí, batiková-
ní, drátování (2x), kurs vánoční výzdoby, pečení cukroví,... .
Pravidelně probíhají setkávání, na nichž se v rámci Klubu tradic
společně vaří a peče. Také se uskutečnilo několik přednášek a
výstavek. Projekt „Dílna v Podzámčí“ koordinuje rovněž Katka
Ašenbrennerová, rovněž na půl úvazku.

Do projektu „Dílna v Podzámčí“ byl zařazen také tisk ku-
chařky „Recepty našich babiček“, kterou připravil Senior klub
Borovany. Významným přínosem projektu bylo dovybavení ře-
meslné dílny, společenské místnosti, klubovny a kuchyňky.

Ačkoli byl projekt ukončen v červnu 2006, započaté aktivity
pro veřejnost budou pokračovat, a to nejen do konce roku 2006,
ale i nadále. Důvodem je velký zájem o tvůrčí činnost, obohaco-
vání se ze vzájemného setkávání lidí zdravých i hendikepova-
ných a dobrý pocit z nově nabytých dovedností.

krojů. Aktivit pro naplňování základní myšlenky bylo několik a
byly naplánovány na jeden školní rok.

Od září 2005 začal v Základní umělecké škole v Borovanech
pracovat kroužek pro děti pod názvem „Doudlebské písně“.
Jednou týdně se tak malí zpěváčci pod vedením odborného pe-
dagoga ze ZUŠ učili písničky podle Borovanského sborníčku,
který vydalo město Borovany v roce 1996.

Partnerem projektu byl i Klub tradic, jehož členky připravily
historické doudlebské kroje a pro nejmenší zpěváčky zhotovily
nové kroje, ve kterých pak děti vystupovaly a jež budou
využívat i po skončení projektu.

Mimo toho, že se mladá generace prostřednictvím doudleb-
ských písní přiblížila k místnímu folkloru a kořenům, vydalo
město Borovany takto nastudované písničky i na CD s názvem
„Borovanský zvony“. Tento hudební nosič nahraný v nahráva-
cím studiu Saxta pokřtil starosta města na Borovanských slav-
nostech 10. června 2006. Toto nové CD se následně využívá při
vysílání místního rozhlasu, jako dárek při vítání nových občán-
ků či při jubileu seniorů.
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Obec Mladošovice
345 obyvatel
Přidružené části: Lhota, Petrovice
pět zastupitelů obce
Starosta: ing. Jiří Podolák, od roku 2002
Spolky a zájmové organizace: Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení Smrk
SDH Lhota, SDH Petrovice
www.mladosovice.cz
mladosovice@volny.cz
telefon: 387 981 263.

Obec Mladošovice se do programu Leader + nezapojila. V této

době se obec zabývá především špatným stavem budov a tak

hlavní úsilí směřuje k získání finančních prostředků na investič-

ní akce.

Tradiční akcí v obci je jednou ročně koncert dechové hudby

Babouci na návsi. Tato akce se pořádá vždy první sobotu v mě-

síci srpnu.V tomto roce v červnu slavil Dobrovolný sbor hasičů

ve Lhotce 110. výročí svého založení a stejné výročí slavili i ha-

siči v červenci v Petrovicích.

Podle slov starosty obce byl, překážkou k zapojení se do pro-

gramu Leader + částečně nedostatek informací a také náročnost

na vypracování kvalitního projektu. Obec nemá takové odborné

zázemí, které by bylo schopné zvládnout projektové práce.

Ačkoli obec leží zhruba 10 km od Třeboně, rozdělením na

malé územní celky byla přičleněna k obci III. stupně Trhovým

Svinům. Je tak svou polohou na samém okraji mikroregionu

Sdružení Růže.
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Město Nové Hrady
2 597 obyvatel
Přidružené části: Údolí, Byňov, Nakolice, Vyšná, Štiptoň, Obora
15 zastupitelů, 5 radních
Starosta: ing.František Štangl, od roku 1996
Spolky a zájmové organizace: SDH Nové Hrady, SDH Údolí, ČSOP, TJ Nové Hrady,
TJ Sokol, SK Byňov, Myslivecké sdružení, AVZO, ČZS, NOS, (plné znění na interneto-
vých stránkách města)
www.novehrady.cz, radnice@novehrady.cz
telefon: 386 362 117.

Projekt v programu LEADER +
„Cesta za kulturou“
Fische: AKCE
Rozpočet projektu: 461 500,-Kč
Předkladatel projektu: město Nové Hrady.

Projekt „Cesta za kulturou“ relizovaný v období září 2005 až
červen 2006 byl zaměřen na rozvoj kulturních a společenských
akcí ve městě s dopadem na mikroregion, na podporu stávají-
cích aktivit a aktivních lidí, na vytváření nových tradic a větší
zapojení veřejnosti a jednotlivců do kulturního a společenského
života ve svém městě.

Jednotlivé akce z projektu:

� Kovářské setkání
Kovářské setkání pod názvem „Novohradské kování u Černého
kováře“ se uskutečnilo ve dnech 29.9. - 2.10.2005. Celkem se
zúčastnilo třináct kovářů včetně místního kováře Daniela Čer-
ného. Několik z nich pracovalo přímo před zraky diváků v no-
vohradské kovárně a další pak v dílně na Blatech. Cílem tohoto
čtyřdenního setkání bylo vykování tří originálních křížů a jejich
umístění podél cyklotrasy Pamětí Vitorazska.

Před samotným kovářským setkáním se uskutečnil 28.9.2005
zájezd na Buškův hamr a do okolí obce Františkov, kde na za-
čátku minulého století stávaly hamry.

V rámci kovářského setkání se konala také prodejní výstava
řemeslných výrobků lidí z regionu, program byl obohacen o
ukázku okování koně a vystoupení novohradské kapely Sunny
Band.

� Advent našich předků
Stalo se již tradicí, že v adventní čas se v Nových Hradech
scházejí lidé na náměstí u vánočního stromu, kde znějí koledy a
vánoční písně. Zpočátku to bývalo na první adventní neděli, kdy
se rozsvěcoval stromek. Tato tradice se v roce 2005 přesunula
na Zlatou neděli a při této příležitosti vystoupily pěvecký soubor
Sluníčko pod vedením Mgr.Vítězslava Golombka, pěvecký
kroužek ze školní družiny, který dva roky vede Vlastislava Ce-
páková, a dechové trio z Hluboké nad Vltavou a Novohradský
smíšený sbor.

Dalším obohacením letošního programu bylo uspořádání
malého vánočního trhu. Pro tuto příležitost byly z finančních
prostředků projektu vyrobeny dřevěné stánky, navozující atmo-
sféru tradičních lidových trhů z minulého století. Dřevěné stán-
ky vyrobil místní truhlář pan David Mráz a jejich dobrou kvalitu
vyzkoušel hned při premiéře silný mrazivý vítr. Výzdobu čel-
ních štítů stánků s vánočními motivy navrhly a namalovaly děti
z místní základní školy pod vedením Mgr. Zdeňka Chrta.
V těchto stáncích několik místních živnostníků a spolků nabíze-
lo o Zlaté neděli něco dobrého k ochutnání.

� Masopust
Nové Hrady, Nakolice a
Údolí jsou místa, ve kte-
rých má masopustní koleda
velkou tradici. Podle pře-
dem daného scénáře zde
obcházejí město i vsi Mlá-
denecká a Slaměná koleda.
V posledních letech se
k této akci připojily i děti ze
Školní družiny ZŠ Nové
Hrady, ze kterých vyrůstají
nástupci těch dnešních do-
spělých koledníků.

pokračování na str. 10
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Projekt v programu LEADER +
„Marketing místních potravinových produktů - šance pro zemědělské podnikání
v mikroregionu Sdružení Růže“
Fische: SLUŽBY
Rozpočet projektu: 392 300,-Kč
Předkladatel projektu: Novohradská občanská společnost
(NOS).

Projekt „Marketing místních potravinových produktů - šance
pro zemědělské podnikání v mikroregionu Sdružení Růže“ byl
realizován v období srpen 2005 až červen 2006. Základní moti-
vací NOSu, jako nositele projektu, a obecně prospěšné společ-
nosti ROSA, jako partnera, bylo důkladně zmapovat potenciál
území mikroregionu Sdružení Růže pro rozvoj místního trhu
s lokálními produkty. Současně však šlo také o identifikování
potřeb, překážek a limitů jak producentů, tak odběratelů a finál-
ních konzumentů, které jim brání v rozvoji tohoto trhu.

Stěžejní aktivitou projektu bylo rozsáhlé a podrobné šetření,
v rámci kterého bylo osloveno více jak 100 zemědělských pod-
nikatelů a byl s nimi uskutečněn řízený rozhovor. Otázky byly
přímo cíleny na téma projektu a nebylo jich mnoho. Přesto se
v mnoha případech rozhovory protáhly na dvě hodiny i více.
Díky tomu se podařilo získat další zajímavé informace o pod-
mínkách zemědělského hospodaření v mikroregionu, o vlivu
státní zemědělské politiky - a dnes již také Společné zemědělské
politiky Evropské unie - na zemědělce, zpracovatele i konzu-
menty a mnoho dalších poznatků, které by se v budoucnu mohly
stát základem dalších aktivit a projektů.

Bez nadsázky je možné tvrdit, že takto podrobný a ucelený
průzkum (rozhovory byly vedeny s více jak 95 % zemědělskými
podnikateli působícími ve Sdružení Růže) nebyl v mikroregio-

nu dosud v žádné oblasti realizován. Z tohoto pohledu je potře-
ba poděkovat jak všem zemědělcům, kteří si našli čas na absol-
vování rozhovoru, tak pochopitelně i panu Milanu Koželuhovi,
který jako zástupce Novohradské občanské společnosti tyto roz-
hovory vedl.

Kromě zmíněného průzkumu a publikace o projektu byl vy-
tvořen a vydán „katalog“, kde jsou uvedeni výrobci místních
potravinových produktů. A protože jich není mnoho, byl kata-
log doplněn o výrobce tradičních a uměleckých řemeslných vý-
robků.

V rámci projektu se v červnu rovněž uskutečnil první Novo-
hradský trh místních produktů. Přestože této akci nepřálo při její
premiéře počasí, ti, kteří přišli, ať už jako prodejci či jako zákaz-
níci, odcházeli spokojeni. K pohodové atmosféře mezi kapkami
deště přispěla i ochota kováře Dana Černého a Martiny Kourko-
vé, kteří otevřeli některé místnosti novohradské kovárny a
umožnili prodejcům nabízet zde své produkty. Přestože byl trh
plánován od deváté hodiny ranní do páté odpoledne, ti zákazní-
ci, kteří přišli po nedělním obědě, již měli výběr omezený. Bylo
totiž z velké části vyprodáno.

V závěrečné fázi projektu byly vytvořeny internetové strán-
ky, které budou propagovat lokální produkty a odbytové pří-
ležitosti a současně budou sloužit jako kontaktní příležitost pro
producenty i odběratele. Stránky jsou dostupné z odkazu „Tržnice“
na www.novnos.cz. Jako součást projektu byly vytvořeny i gra-
fické návrhy marketingové značky pro novohradské produkty
(jsou součástí publikace). O tom, který by mohl být oficiálně
používán, se však teprve bude rozhodovat.

� Novohradská číše
V Nových Hradech se každý rok koná prestižní taneční soutěž
ve standardních a latinsko-amerických tancích Novohradská
číše, která se pyšní přívlastkem nejdéle trvající taneční soutěže
na jihu Čech. Vítězové této soutěže se nominují na mistrovství
republiky a do reprezentačního družstva.

Na úplném počátku stálo pár nadšenců pořádajících klasické
taneční kurzy pro veřejnost. Těm se podařilo uspořádat první
ročník, tehdy ještě nejnižší taneční soutěže. Postupem času, jak
se zvyšovala úroveň, mohly být pořádány soutěže vyšších a
vyšších tříd. V posledních letech se do Nových Hradů sjíždí ke
stovce tanečních párů jak z České republiky, tak z Rakous-
ka, Slovenska a Polska. V porotě zasedají špičky v oboru a
každoročně se daří získat vysoké hodnocení odborníků i laické
veřejnosti.

Organizátoři akce se pokaždé snaží připravit pro taneční páry
vhodné zázemí, pro diváky příjemné posezení v hledišti krásně
nazdobeného tanečního sálu.

� Hudební přehlídka kapel
V rámci projektu „Cesta za kulturou“ se v Nových Hradech
uspřádala v neděli 7. května 2006 malá hudební přehlídka kapel
z novohradského regionu. Nabídku města na vystoupení pro
místní občany přijaly kapely Sunny Band, Trachtenkapelle Mo-
orheilbad Harbach, Podhoranka a zpěvák pan Pavel Heidinger.

Protože složení kapel a jejich repertoár byly různorodé a
pestré, mohli se posluchači během nedělního odpoledne naladit
hned na několik různých „hudebních vln“. Podle nálady v sále
se dalo odtušit, že posluchači, kteří na hudební přehlídku přišli,

byli vystoupením muzikantů a zpěváků příjemně naladěni a po-
těšeni.

� Spolkový život ve městě
V rámci programu Otevírání letní turistické sezony v Nových
Hradech a na Novohradsku se 5. - 8.5.2006 uskutečnilo několik
dílčích akcí, na kterých se podílely velkou měrou místní aktivní
spolky, organizace, instituce a jednotlivci.

Do programu přispěl například Basketbalový klub Nové
Hrady, který uspořádal Běh Terrryho Foxe jak pro školní mlá-
dež, tak pro širší veřejnost. Dále ZO ČSOP Nové Hrady, která
již tradičně na toto období připravila Jarní pěší putování v okolí
Nových Hradů. KIC Nové Hrady pořádalo Hudební přehlídku
kapel v Hotelu Máj a město Nové Hrady otevřelo na pro-
dloužený víkend dveře historické budovy koželužny, kde si
mohli návštěvníci prohlédnout výstavu fotografií o Novohrad-
sku očima lidí z příhraničního regionu. Společnost Rožmberk
o.p.s. zase připravila v kovárně výstavu o svých aktivitách a o
kovářském setkání z minulého roku (kovářské setkání bylo rov-
něž v rámci projektu „Cesta za kulturou“). Státní hrad Nové
Hrady zval na nově otevřenou II. prohlídkovou trasu (Byt pan-
ského úředníka) a do hradního sklepení. A občanské sdružení
NOS uspořádalo společný výstup na Vysokou s představením
projektu Putování po Novohradských horách a knihy První tři.

Koordinace jednotlivých aktivit a pořádání samotných akcí
se navzdory bohatému programu a organizační náročnosti ne-
slo v duchu partnerské spolupráce a vzájemné pomoci. To ostat-
ně mohli ocenit jak místní lidé, tak i turisté, kteří Novohradsko
přijali jako zajímavou turistickou oblast s pestrou nabídkou pří-
rodních a historických zajímavostí.
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Projekt v programu LEADER +
„Servitský rok“
Fische: AKCE
Rozpočet projektu: 333 000,-Kč
Předkladatel projektu: Klášter sv. Petra a Pavla řádu servitů.

Všeobecným cílem projektu bylo odkrýt v člověku jeho kulturní
a duchovní rozměr, odbourávat přežívající předsudky části oby-
vatelstva vůči klášteru jakožto církevní instituci a prohlubovat
spjatost servitského kláštera s novohradským regionem. Dále
budování vztahu lidí k pozitivním lidským hodnotám - kráse,
tvořivosti, kultuře, vzdělání, individuální zodpovědnosti, vzta-
hu k místní komunitě, tradici a víře.

� 1/ Akce spojené s liturgickým rokem
Projekt rozvíjel podmínky pro setkávání místních občanů i dal-
ších lidí z mikroregionu při několika tradičních akcích a vý-
znamných svátcích

Servitské slavnosti 17.9 — 18.9.2005
Svatomartinské odpoledne 13.11.2005
Adventní program 21.11. - 24.12.2005
Velikonoční program: první dva týdny v dubnu 2006
Poutě na Dobré Vodě
Fatimský den na Dobré Vodě

� 2/  Pravidelné volnočasové a vzdělávací aktivity
V rámci aktivit projektu vytvořil klášter nabídku volnočasových
aktivit pro všechny skupiny obyvatelstva, především pak pro
mladé rodiče a děti, seniory a školní mládež. Některé aktivity
byly realizovány v klášterní třídě, kterou pravidelně využívá
Klub maminek či Klub šikovných rukou a jejíž vybavení bylo
hrazeno z nákladů projektu. Stejně tak byly i pořízeny nákladné
výtvarné prostředky pro děti ze sociálně slabších rodin.

Projekt v programu LEADER +
„Exerciční a přednášková činnost“
Fische: SLUŽBY
Rozpočet projektu: 156 000,-Kč
Předkladatel projektu: Klášter sv. Petra a Pavla řádu servitů.

Cílem projektu bylo vytvoření vhodných podmínek pro rozšíře-
ní pořádání exercicií, přednášek a konferencí v novohradském
klášteře, který je jedním z nejvýznamnějších exercičních domů
v českobudějovické diecézi.

Jednotlivými akcemi usiloval klášter o seznámení návštěvní-
ků s nejrůznějšími tématy, od odpočinkových témat (např. cyk-
lus „cestománie“), přes odborné přednášky a konference (např.
beseda o problematice hospiců), až po odhalování duchovního
rozměru člověka (duchovní obnovy).

Podstatnou částí projektu byl i nákup potřebné audiovizuální
techniky, která je přenosná a využitelná jak při produkcích ve
vnitřních prostorách kostela a kláštera, tak i při produkcích ven-
kovních.
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Obec Ločenice
590 obyvatel
Přidružené části: obec Nesměň
devět zastupitelů
Starostka: Miluše Kleinová, od roku 1998
Spolky a zájmové organizace:
Sbor dobrovolných hasičů,
Myslivecké sdružení, Rybářský svaz.
www.locenice.cz, starosta@locenice.cz
telefon: 387 962 164.

Nesměň

V obci Nesměň, která je přidruženou částí Ločenic, žije 141
obyvatel. Je to obec, která se aktivitou zdejších lidí snadno vy-
rovná i mnohem větším vesnicím v mikroregionu. Velkou zá-
sluhu na tom má především Nadační fond pro Nesměň, který
založil v roce 1993 MUDr. Ivan Rameš, CSc.

Tento fond, jehož členem se může stát každá osoba starší 18ti
let a která složí 300,-Kč, má na svém kontě už řadu akcí a poči-
nů ve prospěch své obce a občanů. Jednou z nich byla například
oprava kapličky na návsi ve spolupráci s obcí Ločenice. Dále

pak obnova božích muk, v roce 2000 sraz rodáků, několik diva-
delních představení, každoroční Loučení s létem nebo řada tu-
ristických výletů do bližšího či vzdálenějšího okolí.

Správní rada Nadačního fondu Nesměň má pět členů, před-
sedou je Jaroslav Pardamec, který je zároveň místostarostou
Ločenic. Finančními zdroji Nadačního fondu Nesměň jsou pře-
devším dary občanů a peněžní výtěžky z různých akcí. Tou pos-
lední byl například koncert houslisty Pavla Šporcla, kterého
doprovázel Petr Jiříkovský na varhany a který se uskutečnil
v kostele sv.Prokopa v Besednici. Obec Ločenice bere Nesměň
skutečně za „svou“ a proto se tento dobrý vztah kladně odráží i
ve vzájemné spolupráci.

A jak se dívá na nejbližší budoucnost Nadačního fondu a
Nesměně pan Jaroslav Pardamec?

Náš fond prozatím existuje skutečně jenom díky podpoře
obce Ločenice, darům od lidí a výtěžkům z námi pořádaných
akcí. Ačkoli jsme zkoušeli získat finanční prostředky prostřed-
nictvím projektů například u Spolku pro obnovu venkova či u
Sdružení Růže, zatím jsme neměli žádný úspěch. Občas mám
obavy, že získat někde peníze je víc o dobrých známostech než o
důležitosti samotné podpory.

Líbila se nám myšlenka o vytvoření soutěže „Osada mikro-
regionu“, která zazněla na setkání starostů mikroregionu Sdružení
Růže v Nových Hradech. Plánovali jsme se do ní přihlásit, aby-
chom ukázali, že Nesměň už něco dokázala a že i malé obce jsou
životaschopné. Bohužel ze strany Sdružení Růže zůstalo jenom u
nápadu.
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Obec Olešnice
750 obyvatel
Přidružené části: Buková, Lhotka
15 zastupitelů, 5 radních
Starosta: ing. Petr Švepeš, od roku 2002
Spolky a zájmové organizace: TJ Sokol, Sbor
dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení, MO
Český svaz včelařů, Sportovní rybáři
www.olesnice-obec.cz, obec.olesnice@volny.cz
telefon: 386 324 929.

Projekt v programu LEADER +
„Přeměna olešnického zámku
na kulturně-vzdělávací centrum“
Fische: SLUŽBY
Rozpočet projektu: 290 000,-Kč
Předkladatel projektu: obec Olešnice.

Obec Olešnice se stala v roce 2001 majitelem renesančního
zámku, kdy jej získala od města České Budějovice směnou za
pozemky u Lhotky. V letech 2003 - 2005 z finančních prostřed-
ků Havarijního programu Ministerstva kultury ČR opravila zá-
mecké střechy. Ve stejné době navázala spolupráci s loveckým
zámkem Ohrada (Hluboká nad Vltavou) a uspořádala ve vnitř-
ních prostorách olešnického zámku výstavu zaměřenou na ryb-
níkářství a hospodaření v krajině.

Olešnický zámek vznikl masivní renesanční přestavbou pů-
vodní gotické tvrze, ze které se dodnes zachoval pozdně gotický
kamenný portál. Severní křídlo zámku tvoří kostel sv.Václava,
který byl přestavěn z pivovaru a koncem 19. století k němu byla
připojena hranolovitá věž.

Po zániku rezidenční funkce zámku sloužila jeho budova od
konce 18. století potřebám školy a různým úřadům. V tomto
roce se zde uskutečnila výstava výtvarných prací dětí z Mateř-
ské a Základní školy Olešnice.
Jaké další směřování by bylo pro zámeček nejvýhodnější pod-
le starosty obce ing. Petra Švepeše?

Zámeček, který stojí vedle kostela sv.Václava, je bezesporu
dominantou naší obce. Proto bychom byli rádi, kdyby tomu jeho
budoucí využití odpovídalo a zároveň to bylo místo, které sku-
tečně žije jak pro místní občany, tak pro návštěvníky zdejšího
kraje. Například věnovat část na stálé výstavní expozice se za-
měřením na zdejší krajinu, sálek pro kulturní a společenské
akce nebo pěknou zámeckou restauraci.Určitě by to ale neměl
být uzavřený komplex nějaké firmy.

Aby se obec Olešnice mohla po opravách střech pustit do dal-
ších stavebních úprav, musí mít nejprve stavební povolení a spolu
s tím i vědět, jak se zámek bude dál skutečně využívat. Z tohoto
důvodu vypracovala obec projekt s názvem „Přeměna olešnického
zámku na kulturně-vzdělávací centrum“ a přihlásila se s ním do
programu LEADER+ v mikroregionu Sdružení Růže.

Hlavním cílem projektu je provést stavební zaměření objek-
tu, stavebně-historický průzkum, restaurátorský průzkum, sta-
vební projekt pro stavební povolení a zpracovat záměr pro další
využití zámku.

V této době je již dokončeno zaměření stávajícího stavu a
restaurátorský sondážní průzkum. V rámci restaurátorského

průzkumu bylo provedeno cca 170 číslovaných sond v místnos-
tech 1.a 2. podlaží, na chodbách, v průjezdu, sklepech a ve dvoře.
Sondy s dostatečnou vypovídající hodnotou byly zdokumentová-
ny. Malířská výzdoba zámku, jak ukázal průzkum, je dosti bo-
hatá a cenná, u dekorativní malby rámující vchody do dvou
místností je prokázána souvislost s malbami v obci Žumberk,
malby závěsů renesančního typu svědčí o malířské výzdobě re-
nesanční přestavby zámku. Na nádvoří zámku ve východním
křídle byly rovněž prokázány zazděné sloupy a oblouky arkád
a také sgrafitová výzdoba J, Z a části S křídla.

V podzimních měsících bude odborná firma provádět sta-
vebně historický průzkum.

Ve stejné době chce obec Olešnice najít někoho, kdo si bude
vědom historické hodnoty zdejšího zámečku, nabídne kvalitní
představu o jeho dalším využití a zároveň bude schopen najít a
zajistit finanční prostředky na jeho rekonstrukci.

Obec chce nadále zůstat majitelem zámku a jeho další využití
řešit dlouhodobým pronájmem za symbolickou cenu a nájem-
ní smlouvou s předkupním právem na tuto nemovitost.

Na základě vhodného záměru pak připraví obec Olešnice
stavební projekt a stavební povolení. V ideálním případě by se
tyto dvě poslední aktivity měly uskutečnit do konce roku 2006,
kdy končí realizační období projektu „Přeměna olešnického
zámku na kulturně-vzdělávací centrum“. Pokud se to nepodaří,
požádá obec o prodloužení projektu nebo neuskutečněné aktivi-
ty z projektu vypustí.

Informace o projektu a o olešnickém zámku prezentuje obec
i na svých internetových stránkách a rovněž připravuje jedno-
duchý tištěný informační materiál, který se snad dostane do ta-
kových rukou, které budou pro olešnický zámek užitečné.
Program LEADER + se v mikroregionu Sdružení Růže reali-
zuje od roku 2005. Jak hodnotí tento program po roční zkuše-
nosti olešnický starosta a člen Výběrové komise ing. Petr
Švepeš?

Každé dotace, granty či programy, které „přinesou“ peníze
do naší obce, jsou důležité. Program LEADER + nevyjímaje.
Ten je určitě zajímavý tím, že rozdělování peněz se děje uvnitř
mikroregionu, takže je docela přehled o tom, kdo a na jaké akti-
vity dostane finance. Já si osobně po roční zkušenosti myslím,
že z programu LEADER+ by se měly podporovat především
projekty inovativní a nevyužívat jej na takové věci, na které lze
získat peníze z běžných dotací a grantů. To samozřejmě předpo-
kládá, aby se v programu LEADER + objevilo daleko větší
množství projektů a z těch pak vybrat opravdu to nejlepší. A to
jak po stránce obsahové – dobrý nápad – tak i samotné zpraco-
vání projektu včetně promyšleného rozpočtu a všech příloh. A
možná, že i tohle je jeden z důvodů, proč je projektů málo,
neboť napsat dobře projekt není pro lidi z obecních úřadů či
místních spolků jednoduché.



14

Obec Ledenice
2 250 obyvatel
Přidružené části: Růžov, Ohrazení, Ohrazeníčko, Zaliny, Zborov
15 zastupitelů, 5 radních
Starosta: Mgr.Miroslav Franěk, od roku 2004
Spolky a zájmové organizace: Myslivecké sdružení Lednické lesy, Myslivecké sdružení
Hubert, Sbor dobrovolných hasičů, MO Českého rybářského svazu Ledenice,
Vlastenecko-dobročinná obec baráčnická „VITORAZ“, MO Českého včelařského sva-
zu, MO Českého zahrádkářského svazu, TJ Slavoj Ledenice, Tělocvičná jednota Sokol
Ledenice
www.ledenice.cz, radnice@ou.ledenice.cz
telefon: 387 995 248.

Projekt v programu LEADER +
„Kulturní rok v Ledenicích“
Fische: AKCE
Rozpočet projektu: 162 800,- Kč
Předkladatel projektu: obec Ledenice.

Projekt „Kulturní rok v Ledenicích“ byl veden snahou obnovit
a rozvíjet tradice spolků a souborů v obci. Baráčnickou slavnos-
tí navázal na tradici každoročních lidových slavností, která byla
v šedesátých letech minulého století přerušena. K třicátému vý-
ročí činnosti loutkářského souboru Krajánek pomohl projekt
uhradit náklady inspirativních představení.

� Baráčnická slavnost
Už v roce 2004 při otevírání domu s pečovatelskou službou se
uskutečnila slavnost, na které se mimo jiného prezentovaly
místní spolky. Příznivý ohlas povzbudil k následování a v dal-
ším roce v rámci projektu „Kulturní rok v Ledenicích“ uspo-
řádala obec ve spolupráci s Vlastenecko-dobročinnou obcí Ba-
ráčníků VITORAZ  3. září Baráčnickou slavnost.

Organizace slavnosti, jejíž zaměření bylo národopisné, byla
založena na aktivní spolupráci s baráčníky. Program slavnosti
obohatily svým vystoupením taneční soubory Soumrak a Ra-
dost, divadelním představením soubor Studna, mažoretky a hu-
debním doprovodem kapela Monika.

Průvodcem slavnosti byl rodák z Ledenic, ing. Jaroslav Vlá-
šek, který se v mluveném projevu zaměřil především na historii
baráčnického spolku v Ledenicích, jeho vývoj a činnost v sou-
časné době.

Slavnost byla velmi dobře přijata veřejností a zájem spolků
prezentovat se v budoucnu stejným způsobem je pro pořadatele
velmi povzbuzující.

� Setkání loutkářů
V roce 2005 to bylo 30 let, kdy byl založen ledenický loutkář-
ský soubor Krajánek a navázal na tradici loutkářského souboru
družstva Ledenický nábytek, který byl aktivní v padesátých le-
tech minulého století. Po dobu svého trvání se vedle svých před-
stavení v regionu zúčastnil několikrát i celonárodní přehlídky
amatérských loutkových divadel v Chrudimi.

Od počátku měl soubor jak dětské členy, tak i dospělé. U
jeho zrodu stál bývalý starosta obce František Jelínek, který byl
dlouhá léta jeho vůdčí osobností. V současné době má soubor
přibližně 30 členů, převážně školních dětí. Vedoucí souboru je
dnes ing. Zdeňka Zaimlová, rodačka z Ledenic, a repertoár je
zaměřen především na dětského diváka.

pokračování na str. 15



15

Při příležitosti kulatého a významného výročí jeho založení
uspořádala obec „Setkání loutkářů“, na kterém sehrály svoje
představení soubory Dramatický vespolek Bude Hůř z Českých
Velenic, místní loutkářský soubor Krajánek a pravidelný účast-
ník Loutkářské Chrudimi, loutkové divadlo Střípek z Plzně
s představením Kouzelnej mlejn.

Na Setkání loutkářů v Ledenicích přišli i členové okolních
loutkářských souborů, které s místními loutkáři udržují celá
léta dobré vztahy a vzájemně se ve své ochotnické činnosti
podporují.

Pro pořádání podobných akcí je vždy zapotřebí mít vhodné zá-
zemí a techniku, takže obec zařadila do nákladů projektu i ná-
kup skládacích stolů a lavic, osvětlovací a ozvučovací techniku.
Ty budou sloužit jak pro potřeby obce, tak pro ostatní místní
spolky a organizace i po skončení projektu.

Uspořádání těchto dvou akcí a tudíž i realizaci projektu „Kul-
turní rok“ v Ledenicích zajišťovala ve spolupráci s místními
spolky Jaroslava Křížová, která je od roku 1999 vedoucí Kultur-
ního a informačního centra a redaktorka Ledenického zpravoda-
je. Ta je spolu se sedmnáctičlennou Komisí pro mládež, kulturu
a sport hlavním iniciátorem obecních společenských a kultur-
ních akcí a zároveň i partnerem pro místní spolky a sdružení.

Na první projekt v programu LEADER + navázal v následu-
jícím roce ve stejném programu i projekt „Ledenický rok lidové
tvořivosti“.

Projekt v programu LEADER +
„Ledenický rok lidové tvořivosti“
Fische: AKCE
Rozpočet projektu: 167 382,-Kč
Předkladatel projektu: obec Ledenice.

Projekt „Ledenický rok lidové tvořivosti“, který je v současné
době v realizační fázi, se skládá z několika aktivit. Jsou to přede-
vším samostatné kulturní pořady a rozsáhlá výstava fotografií
pod názvem „Ledenice včera a dnes“.

Fotovýstava byla pro
veřejnost otevřena
v době Ledenické pou-
ti, a to ve dnech
11. - 13. srpna 2006.
Její zpřístupnění bude i
v měsíci září, přede-
vším pro děti ze zá-
kladní školy a místní
občany, kteří ji nestihli
shlédnout v době pouti.
Výstava je uceleným
souborem cca 200 fo-
tografií převážně ve
formátu A4. Nejstarší
snímky jsou z let 1890,
nejmladší pak z období
1960 až 1980. K těmto
historickým snímkům
byl nafocen současný
stav záběrů na fotografiích, takže se podařilo zdokumentovat
postupný vývoj a rozvoj Ledenic v časovém období delším než
100 let.

K této finančně náročné aktivitě byl z tohoto projektu zakou-
pen kvalitní digitální fotoaparát, fototiskárna, výstavní panely a
další drobný materiál.

Pokud se podaří získat v nadcházejícím období další finanční
zdroje, uvažuje vedoucí informačního centra Jaroslava Křížová
o vydání tohoto uceleného fotografického souboru i na CD a
v tištěné podobě. Jistě by to byl pro místní občany, rodáky či bu-
doucí generaci hodnotný počin.
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Kdo je Novohradská občanská společnost?
Občanské sdružení Novohradská občanská spo-

lečnost (NOS) vzniklo v roce 1999 z iniciativy

sedm občanů z Nových Hradů jako sdružení

dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na zá-

kladě společného zájmu.

Cílem činnosti sdružení se od počátku stala

snaha realizovat projekty a akce, které svým

obsahem rozvíjejí kulturní, společenský a spor-

tovní život v oblasti Novohradských hor a které

tuto oblast propagují. Současně však byl od po-

čátku v jednotlivých aktivitách kladen důraz i na způsob reali-

zace těchto projektů a akcí. Cílem je široká spolupráce s dalšími

občany, neziskovými organizacemi a spolky, s podnikatelskými

subjekty a s místní samosprávou. Díky takto vzniklým „realizač-

ním týmům“ se sdružení snaží posilovat občanskou společnost ve

městě a v jeho okolí.

Členy sdružení mohou být fyzické osoby starší 15ti let a

právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení. O

přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihláš-

ky výbor sdružení, který pracuje ve složení Ing. Lukáš Šácha

(předseda NOSu), Zbyněk Kučera (místopředseda NOSu) a

Květa Jarolímková (manažerka sdružení).

Novohradská občanská společnost je od roku 2000 členem

mikroregionu Sdružení Růže, v roce 2002 byla přijata za člena

občanského sdružení Greenways Praha – Vídeň a v roce 2005 se

stala rovněž členem Spolku pro obnovu venkova Jihočeského

kraje a její zástupce byl zvolen do předsednictva této krajské

organizace.

V roce 2005 realizovalo sdružení následující projekty: Puto-

vání po Novohradských horách – atraktivní produkt na podporu

pěší turistiky, Obnova a rozvoj historicko-naučných cykloturis-

tických okruhů na Novohradsku a Vitorazsku, Tištěný průvod-

ce po naučných stezkách Novohradska pro děti a mládež,

Brownfields mikroregionu Sdružení Růže.

Členové NOSu jsou aktivní i v prosazování

metody LEADER. V srpnu 2005 zajistilo

sdružení konání 2. setkání platformy Duha pro

venkov s názvem „LEADER jako metoda rozvo-

je venkova“. Jednodenní setkání se uskutečnilo

v novohradském zámku, v sídle Akademického

a univerzitního centra. Záštitu spojenou s finanč-

ní podporou poskytli členové Rady kraje ing.

František Štangl a Jiří Netík.

V roce 2006 realizovala Novohradská ob-

čanská společnost projekt Marketing místních potravinových

produktů – šance pro zemědělské podnikání v mikroregionu

Sdružení Růže, který je popsán i v tomto regionálním zpravoda-

ji. Dalšími realizovanými projekty jsou: Rozšiřování služeb,

ověřování nových postupů a Vzdělávání pro jihočeský venkov.

Jejich společným jmenovatelem jsou vzdělávací programy ne-

jen pro mikroregion, ale ve spolupráci s dalšími partnery i pro

území Jihočeského kraje.

Druhá polovina roku 2006 bude rovněž zaměřena na další

projekty z programu LEADER+ . Tím prvním je projekt „Infor-

mační služby pro Růži“, jehož součástí je i tento regionální

zpravodaj, dále videoprazentace mikroregionu SR a tištěný pro-

pagační materiál vybraného území mikroregionu s ohledem na

jeho potřeby (Novohradsko). Druhý projekt nese název „Příbě-

hy domů – vzdělání hrou“ a je zaměřený na vzdělávání mládeže

v oblasti historie Nových Hradů a okolí. Prostřednictvím vybra-

ných objektů v městě a okolí tak dojde k představení historie

města, regionu, řemesel, starých zvyků a tradic, vznikne didak-

tická publikace a interaktivní internetové stránky.

O dalších aktivitách se můžete informovat v nové kanceláři

Novohradské občanské společnosti, která je otevřena veřejnosti a

jež slouží i jako regionální informační centrum pro Novohradsko.

Kancelář NOSu najdete v Nových Hradech , ul. Česká 64, telefon

777 689 778, manažerka sdružení Květa Jarolímková.

Novohradská občanská společnost děkuje za spolupráci a vstřícnost při vydání prvního čísla tohoto regionálního zpravodaje
Jaroslavě Křížové, ing. Petru Švepešovi, Karlu Filipovi, ing. Aleně Seberové, Ludvíku Chrtovi, Mgr. Miroslavě Chrtové, Dagmar
Štrbačkové, Jaroslavu Pardamcovi, ing. Jiřímu Podolákovi, Haně Filasové, Hermíně Mocové, ing. Michalu Navrátilovi.

Vydání druhého čísla regionálního zpravodaje je plánováno na prosinec 2006.

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

srpen 2006

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

Tisk: JAVA Třeboň








