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1. Představení organizace 
 
 Novohradská občanská společnost (NOS) byla založena v únoru 1999 z iniciativy 7 
občanů Nových Hradů. Cílem občanského 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 snaží posilovat občanskou společnost v 
příhraniční oblasti. Prvotním cílem tedy není rozšiřování naší členské základny, ale získání co 
nejširšího okruhu spolupracovníků pro konkrétní projekt či akci.  
 
Výbor Novohradské občanské společnosti pracoval v roce 2004 v tomto složení: 
»  předseda NOS - ing. Lukáš Šácha 
»  místopředseda - Zbyněk Kučera 
»  pokladní/účetní - Květa Jarolímková 
 
NOS je od roku 2001 členem zájmového sdružení právnických osob Mikroregionu Sdružení 
Růže, od roku 2002 je členem Občanského sdružení Greenways Praha-Vídeň a v roce 2004 se 
sdružení stalo rovněž členem krajské organizace Spolku pro obnovu venkova.  

 
Kontakt:   
Novohradská občanská společnost  
Navrátilova 247  
373 33 Nové Hrady   
e-mail: novnos@tiscali.cz 
telefon: 386 362 577 
IČO: 69092869 
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2. Realizované projekty z vlastních grantů 
 

 V roce 2004 získala Novohradská občanská společnost celkem 5 grantů. Čtyři z nich 
měly v zásadě společný cíl, kterým bylo připravit Mikroregion Sdružení Růže na čerpání 
prostředků ze strukturálních fondů a vytvořit takové mikroregionální struktury, které by se 
mohly stát výkonným orgánem rozvoje mikroregionu. Na začátku úvah o tomto cíli stála 
představa, že při přípravě na čerpání finančních prostředků je nutné se zaměřit na 
jednotlivé oblasti. Za důležité jsme považovali zaměřit se na všechny oblasti přípravy. 
Tím bylo v zásadě dáno zaměření jednotlivých projektů.  
 Mezi nejdůležitější jsme považovali: 
a) přípravu koncepčních strategických rozvojových materiálů 
b) vzdělávání a vlastní metodická asistence subjektům v mikroregionu, u kterých byl 

předpoklad, že budou prostředky z EU využívat 
c) vytvoření organizační struktury, jako výkonného orgánu rozvoje a zajištění 

financování práce této struktury 
 

2.1. Aktualizace strategické rozvojové studie a vytvoření akčního plánu 
 pro období  2004-2006    (podpořeno Ministerstvem životního  prostředí) 

 

 Projekt navázal na aktivity Novohradské občanské společnosti, které byly zahájeny již 
na podzim 2003. Jednalo se především o navázání kontaktu se starosty obcí mikroregionu 
Sdružení Růže a projednání možností pro financování rozvojových projektů v obcích ze 
strukturálních fondů EU. Součástí projednání byla i dohoda, že pro lepší představu o 
potřebách mikroregionu zpracuje naše organizace v součinnosti s obcemi a dalšími místními 
aktéry (NNO a podnikatelské subjekty) aktualizaci  mikroregionální rozvojové strategie 
(původní byla z roku 2000) a sestavení akčního plánu mikroregionu na období  2004 – 2006. 
Na základě této dohody proběhly ve všech obcích místní šetření s řízenými rozhovory 
s místními aktéry veřejného a podnikatelského života. Výsledky těchto šetření (nebyly 
hrazeny z projektu, protože proběhly částečně již v roce 2003) se staly základnou, na které byl 
postaveno pokračování projektu v roce 2004.  Ten měl v zásadě následující průběh:  
 
A) V průběhu ledna a února 2004 proběhla pracovní setkání nad výsledky místních šetření a 
rozhovorů. Pracovní setkání byla zorganizována v obcích Trhové Sviny, Borovany, Nové 
Hrady a Horní Stropnice a byly na ně pozváni i lidé z dalších obcí. Obsah setkání byl do 
značné míry ovlivněn chystaným vyhlášením programu LEADER ČR. V lednu 2004 nebyl 
sice program ještě vyhlášen, ale už jsme znali základní podmínky pro přihlášení se do tohoto 
programu. Ty byly následující: 

a) Založení místní akční skupiny jako obecně prospěšné společnosti nebo občanského 
sdružení 

b) Vytvoření aktualizované mikroregionální strategie 
c) Vytvoření rozvojového záměru místní akční skupiny, který se bude odvíjet 

z mikroregionální strategie a bude současně stanovovat pravidla pro činnost místní 
akční skupiny.  

Vzhledem k tomu, že byly tyto podmínky do značné míry v souladu s cíli projektu 
rozhodli jsme se pokračovat v projektu a v přípravě na LEADER ČR současně a přizpůsobit 
tempo realizace projektu podmínkám programu.  
 
B) Vedle práce v rámci MAS jsme pokračovali v realizaci projektu a to zpracováním akčního 
plánu mikroregionu na období 2004 - 2006. Mnoho podkladů jsme již měly z prací nad 
aktualizací a nad záměrem MAS. V rámci naší poradenské a konzultační činnosti jsme se 
dostali i k záměrům, které sice nemohly být předloženy do programu LEADER ČR, ale které 
by při realizaci mohly mít velký význam pro obce či sídla, kde by se měly uskutečnit. 
Z těchto záměrů jsme si po dohodě s naším partnerem v MAS, obecně prospěšnou společností 
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ROSA vybrali čtyři a nabídly jsme jejich nositelům asistenci formou plánovacích setkání, 
které měly jednotlivé záměry více rozpracovat a projektově je připravit k realizaci. Jednalo se 
o tyto záměry: 
Plánování dětského hřiště v osadě Nesměň (Ločenice) – 21. 8. 2004 
Plánování veřejného prostranství v obci Ostrolovský Újezd – 2. 10. 2004 
Rozvojový plán města Nové Hrady – plánovací setkání s veřejností – 15.-16.10.2004 
Plánování úprav a využití veřejného prostranství v obci Olešnice – 30. 10. 2004  
  
C) Zhruba od června 2004 jsme vedle aktivit zmíněných v bodu B) začali společně s dalšími 
členy pracovat na přípravě podkladů pro žádost do programu LEADER +. Strategie 
předložená do LEADER ČR byla připravena spíš s ohledem na investiční projekty a protože 
L+ dovoluje podporu pouze neinvestičním projektům bylo nutné tuto skutečnost zohlednit ve 
strategii místní akční skupiny pro LEADER +. Nakonec bylo po společných diskusích všech 
členů MAS rozhodnuto vyjít z předchozího záměru s názvem CESTA 5K a pojmenovat nový 
záměr CESTOU 5K, čímž se jednoznačně říká, že v LEADER ČR jsme se snažili vybudovat 
infrastrukturu a v LEADER + chceme podpořit využívání této infrastruktury.  
Strategie MAS společně s dalšími součástmi žádosti byly odevzdány 4. 11. 2004  na SZIF 
v Praze a dle posledních zpráv byla naše žádost úspěšná  a záměr MAS byl vybrán jako jeden 
z deseti k podpoře, která bude trvat do roku 2006. 
  
D) Další naše činnost v rámci tohoto projektu se týkala poradenství nad některými projekty 
zahrnutými do akčního plánu, kde jejich potencionální nositelé o to projevili zájem. Jednalo 
se o  projekty do Operačního programu Průmysl a podnikání (projekty zabývající se 
inovacemi a vybudováním podnikatelského inkubátoru v areálu Akademického a 
univerzitního centra) a o projekty do Společného regionálního operačního programu  
(projekty zaměřené na rozvoj informačních a komunikačních technologií v obci Benešov nad 
Černou a v Nových Hradech.) Současně nyní pomáháme zpracovávat městu Nové Hrady 
projekt, kterým by mělo dojít k vytvoření turistické destinace Novohradské hory včetně 
jednotného marketingu a managementu.  
    
2.2. Životodárné dědictví - programová a organizační příprava na 

 program LEADER +   (podpořeno Nadací Vltava) 
 

 Projekt navázal na aktivity Novohradské občanské společnosti konané na jaře 2004. 
Těmito aktivitami byla především aktualizace mikroregionální rozvojové strategie (původní 
byla z roku 2000) a sestavení akčního plánu mikroregionu na období  2004 – 2006.  
 Způsob realizace této aktivity přivedl naší organizaci do úzkého kontaktu nejen 
s místní samosprávou, ale i s neziskovými organizacemi a podnikatelskými subjekty 
působícími v 21 obcích mikroregionu. V rámci těchto setkání jsme všechny informovali nejen 
o tomto projektu, ale i o možnosti založit Místní akční skupinu (MAS), o jejím smyslu a o 
možnostech, které se před MAS otvírají se spuštěním operačního programu Rozvoj venkova a 
multifunkční zemědělství a vyložit jim smysl vzniku této organizace.  
 Ve zmíněném období, tj. začátkem roku  2004 bylo zřejmé, že operační program bude 
spuštěn nejdříve v létě 2004 a proto se zdálo, že na důkladnou přípravu založení MAS a 
vypracování jejího programu bude dostatek času. 

Vzhledem k tomu, že stav příprav k založení MAS v našem mikroregionu byl velmi 
pokročilý (široká informovanost, podpora samosprávy a zájem o aktivní účast ze strany NNO 
a podnikatelských subjektů), vznikl přípravný výbor pro založení MAS a byla svolána 
ustavující valná hromada MAS Sdružení Růže. Ta se uskutečnila 29. 1. 2004. MAS bylo 
založeno jako občanské sdružení a na této valné hromadě vznikla základní členská základna, 
která byla tvořena 7 zástupci místní samosprávy (Nové Hrady, Trhové Sviny, Borovany, 
Pohorská Ves, Olešnice, Svatý Jan nad Malší, Ledenice), 5 neziskovými organizacemi 
(Rožmberk o.p.s., ROSA o.p.s., Klášter servitů, Přeshraniční impulzní centrum a 
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Novohradská občanská společnost) a 3 podnikatelskými subjekty (Ing. R. Blíženec, P. 
Heidinger a LesInfo a.s.) .  
 V rámci této základny byl zvolen výbor sdružení, kontrolní a revizní komise a 
výběrová komise, která byla pověřena výběrem projektů k podpoře. Ve všech těchto orgánech 
byl zachován poměr, že nemohlo být více jak 50% členů zástupci samosprávy. 

V březnu 2004 byl Ministerstvem zemědělství vyhlášen program LEADER ČR, který 
sliboval podporu již založených místních akčních skupin. MAS musely do 5. 4. zpracovat 
svůj  záměr a v něm měly popsat své rozvojové cíle, vyčlenit prostředky na jejich naplňování 
a popsat způsoby a metody , které by MAS používala pro směřování těchto peněz na 
rozvojové projekty. Peníze z programu byly určeny převážně na investiční projekty. 

Okamžitě po vyhlášení programu byla svolána valná hromada MAS a na ní bylo 
rozhodnuto, že se naše MAS do programu přihlásí  a pokusí se získat prostředky na realizaci 
svého záměru. V té době již na základě ohlasů členů MAS existovala určitá představa o 
tématu, ale přesto muselo být téma modifikováno dle pravidel programu. Ihned po valné 
hromadě začaly práce na přípravě záměru a na zkompletování celé žádosti. Práce byla 
rozdělena téměř na všechny členy MAS. Tým pro zpracování záměru vedla naše organizace.  

Na základě kontinuálního připomínkování prostřednictvím elektronické pošty tento 
tým během jednoho měsíce zpracoval záměr a spolu s dalšími přílohami byla žádost předána 
na MZE. Záměr byl nazván Cesta 5K   

Zhruba na začátku května jsme se dověděli, že naše žádost byla jako jedna ze 16 
podpořena a naše MAS tak obdržela 5 mil. Kč. Tím nám byla dána možnost vyhlásit výzvu 
k podávání projektů do celkem pěti opatření: 
Opatření 1 – Komunita   Obnova, rekonstrukce a pořizování prostor pro rozvoj  

       spolkového  a společenského života v území 
Opatření 2 – Krása          Revitalizace a úprava veřejných prostranství 
Opatření 3 – Komunikace  Infrastruktura pro rozvoj přeshraniční spolupráce a partnerských  
    vazeb vně i  uvnitř regionu  
Opatření 4 – Kultura    Obnova a funkční oživení významných historických budov  
    regionu pro využití v kultuře, cestovním ruchu a lázeňství.      
Opatření 5 – Kontinuita  Diverzifikace zemědělských činností se vztahem na tradiční 
    řemesla a cestovní ruch 
 Uzávěrka výzvy byla k 17. červnu a do tohoto data se přihlásilo celkem 10 žadatelů se 
svými projekty. ( 6 obcí, SR , 2 podnikatelů a NNO). Pravidla programu L ČR však 
připouštěla podpořit pouze 5 projektů v roce a proto se o 5 mil.Kč podělilo 5 nejúspěšnějších, 
tj. těch, kteří předložili nejlepší projekty a získali tak nejvyšší bodové hodnocení výběrové 
komise MAS. Úspěšnými byli tito žadatelé: 

1) Obec Pohorská Ves na úpravu návesního prostoru,  
2) Město Borovany na opravu dvou společenských zařízení z bývalého kina a ŠD, 
3) Mikroregion Sdružení Růže na nákup mobilního tlumočnického zařízení a 

velkokapacitního stanu, který bude sloužit všem obcím při pořádání větších 
společenských akcí. 

4) Klášter sv. Petra a Pavla v N.Hradech, který žádal o prostředky na opravu střechy a 
komínů Kláštera  

5) Ing. Robert Blíženec, který bude realizovat projekt na vybudování výrobní haly 
truhlárny v H. Stropnici, čímž budou mimo jiné vytvořena minimálně 3 nová pracovní 
místa. 

V současné době se pět vybraných projektů realizuje a i v této fázi se snažíme poskytovat 
realizátorům poradenskou pomoc. 

Zhruba od června 2004 jsme společně s dalšími členy pracovat na přípravě podkladů pro 
žádost do programu LEADER +. Strategie předložená do LEADER ČR byla připravena spíš 
s ohledem na investiční projekty a protože L+ dovoluje podporu pouze neinvestičním 
projektům bylo nutné tuto skutečnost zohlednit ve strategii místní akční skupiny pro 
LEADER +. Nakonec bylo po společných diskusích všech členů MAS rozhodnuto vyjít 
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z předchozího záměru s názvem CESTA 5K a pojmenovat nový záměr CESTOU 5K, čímž se 
jednoznačně říká, že v LEADER ČR jsme se snažili vybudovat infrastrukturu a v LEADER + 
chceme podpořit využívání této infrastruktury.  
Strategie MAS společně s dalšími součástmi žádosti byly odevzdány 4. 11. 2004  na SZIF 
v Praze. Zasedání národní hodnotitelské komise, která měla ze 30 přihlášených místních 
akčních skupin vybrat 10 rozhodla 21. 12. 2004, že naše místní akční skupina obdrží na 
následující dva roky dotaci na realizaci svého programu CESTOU 5K. Tím se na jedné straně 
úspěšně završil tento projekt podpořený Nadací Vltava, ale na straně druhé se před námi a 
dalšími členy místní akční skupiny otevírá další náročný a odpovědný úkol - úspěšně 
realizovat mikroregionální rozvojový program. 

 
2.3. Místní akční skupina - motor trvale udržitelného rozvoje 

v Mikroregionu SR ( podpořeno Nadací VIA)  a  
       Zvýšení absorpční kapacity Mikroregionu Sdružení Růže ve vztahu ke                    
       strukturálním fondům prostřednictvím metod komunitního plánování    
       (podpořeno Nadací Partnerství) 
 

 Oba dva projekty řešily návaznost na předchozí projekty a dále rozvíjeli angažování 
organizace v mikroregionálním rozvoji. Projekty se vzájemně doplňovaly a přestože řešily 
společná témata, nedocházelo zde k překryvům finanční podpory. Projekty obsahovaly 
několik konkrétních aktivit, které přinesly následující výstupy: 
• Ustavení místní akční skupiny 
K založení MAS došlo již 29. 1. 2004 na ustavující valné hromadě. Zakládajících bylo 15 
členů a současný stav je 17. 
• Uspořádání workshopů za účelem dohody nad konkrétními kroky při přípravě 
projektových žádostí a vytvoření konsorcia potencionálních aktérů MAS 
Obsah uskutečněných workshopů  se tak týkal již přípravy žádosti a strategie pro oba 
programy LEADER. Tyto workshopy se uskutečnily v Trhových Svinech, Borovanech, 
Ledenicích, Horní Stropnici a Nových Hradech. Byly pojaty jako setkání členů MAS a 
dalších zájemců o program LEADER.  
• Mikroregionální plánovací workshop   
Tento celodenní workshop se uskutečnil v Horní Stropnici dne 26. 8. 2004 a jeho výsledkem 
byla základní dohoda nad zaměřením a podobou strategie MAS pro program LEADER +. 
• Vypracování rozvojového programu MAS (strategie či záměr). Byly vypracovány 
celkem dva záměry. Jeden pro LEADER ČR k 5.4.2004 a na něj navazující pro LEADER + k 
5. 11. 2004 
• Pomoc při zpracování konkrétních projektů 
Díky našim asistenčním službám byly zpracovány tři projekty do programu Phare CBC, dva 
projekty do SROP, opatření 2.2., dva projekty do programů LEADER ČR a +, jeden projekt 
do programu Nadace VIA. Spolupracovali jsme rovněž na přípravě dvou projektů do 
operačního programu Průmysl a podnikání. (podprogramy Prosperita, Inovace, Klastry) 

 
 
2.4. Lidé, koně, krajina - pilotní projekt hipoturistiky v Novohra dských 

horách (podpořeno z grantového programu Jihočeského kraje) 
 

 V úvodu je třeba připomenout, že naše organizace musela po oznámení výsledku 
schvalování příspěvků výrazně upravit návrh projektu, který byl původně předkládán. Tato 
změna byla vyvolána skutečností, že rozsah původního návrhu byl v nákladové části 
kalkulován na  148 000,- Kč, zatímco schválená dotace byla pouze 10 000,- Kč. Realizátoři 
tak společně s vlastními prostředky ve výši 14 000,- Kč mohli počítat pouze s 24 000,- Kč.  
Všechny původně plánované aktivity tak byly významně omezeny.  Přesto se však 
Novohradská občanská společnost (NOS) snažila splnit základní cíl projektu, kterým byla 
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příprava hipotrasy v Novohradských horách, která by využívala bezpečné cesty, na kterých by 
nedocházelo ke kolizím s cykloturisty či mechanizací používanou při těžbě dřeva. 
 Jako pilotní úsek hipotrasy byl vybrán úsek mezi obcí Pohorská Ves a Malonty. 
V obou obcích vyvíjí činnost soukromí zemědělci, kteří se věnují chovu koní a provozováním 
hipoturistiky. Jejich propojení hipotrasou bylo připravováno ve spolupráci s nimi.  
Trasování proběhlo v těchto krocích: 

1) Na základě zkušeností obou zemědělců bylo stanoveno několik variant (4) pro vedení 
trasy. Tyto varianty byly prozkoumány z hlediska bezpečnosti, náročnosti terénu, 
vhodnosti povrchu, ale rovněž vlastnictví dotčených pozemků a možného křížení 
s jinými turistickými či pracovními aktivitami, pro které by cesty mohly být 
používány. Prozkoumání variant si vyžádalo jednání s obcemi, vlastníky a uživateli 
vybraných cest 

2) Po prozkoumání těchto variant byla vybrána jedna, která byla z hlediska všech výše 
uvedených rizik nejméně problémová. Tato trasa byla projeta na koních a její průběh 
byl zaznamenán na diktafon a určitá místa byla nafocena.  

3) Poté co trasu byla projeta na koních byl diktafonový záznam předán odborníkovi na 
projektování turistických tras, který celou trasu prošel veden diktafonovým 
záznamem. Na základě tohoto postupu bylo navrženo umístění konkrétního 
orientačního značení. V té době se však nevědělo jakou podobu bude mít toto značení. 
To bylo známo až v období listopadu, kdy proběhlo jednání mezi Ing. Andrlovou a 
zástupci Klubu českých turistů.  

4) Trasa včetně přesného umístění značení byla zakreslena do mapy a byl vytvořen 
podrobný itinerář (projekt) pro umístění jednotlivých značek.  

5) Tento itinerář je nyní připraven k použití. Předpokladem k tomu je však zisk povolení 
a souhlasů od vlastníků dotčených pozemků (není možné označit trasu značkami bez 
těchto povolení a souhlasů) a zisk finančních prostředků na vlastní výrobu značek a 
jejich instalaci. 
 
 

3. Nerealizované projekty 
 

 Zatímco na výše uvedené projekty se naší organizaci povedlo získat finanční 
prostředky, následující projekty podporu nikde nezískaly a proto v roce 2004 zůstaly zatím     
„v šuplíku“.  
 
3.1. Bílá místa 
 

 Předmětem projektu měla být studie o možnostech a schopnostech neziskových 
organizací na venkově a malých městech v Jihočeském kraji získávat finanční podporu na 
svoji činnost. Studie se měla soustředit především na grantové zdroje, podpory místních 
samospráv, místních podnikatelských subjektů a vlastní výdělečná činnost neziskových 
organizací.  
Projekt byl podán do stejnojmenného programu Nadace VIA 
    
3.2. Oprava poutních křížků 
 

 Smyslem projektu  měla být oprava třech vybraných poutních křížků, jejichž torza se 
nachází na místech zaniklých vesnic. V současnosti tyto kříže propojuje naučná cyklotrasa 
Pamětí Novohradska.  Projekt byl podán do grantového programu nadace VIA. 
 
3.3. Dětský průvodce po novohradských naučných stezkách  
 

 Cílem mělo být vytvoření čtyř tištěných průvodců po naučných stezkách, které se 
nacházejí v okolí Nových Hradů. Průvodci měly být napsány tak, aby byly využitelní pro 
mládež ve věku 12 -15 let. Průvodce měl být distribuován do škol v Jihočeském kraji. 
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3.4. Nevyužívané budovy  
 

 Tento projekt si kladl za cíl udělat inventuru nevyužívaných budov v Mikroregionu 
Sdružení Růže a vydat katalog těchto budov s jejich stručným technickým popisem.  
 
 

4. Další činnost 
 

 V roce 2004 pokračovala NOS v činnosti, která byla spojena s aktivitami předchozích 
let. Jednalo se především o činnosti spojené se správou, údržbou a dalším rozvojem naučných 
cyklotras. Činnosti byly následující:   
 
4.1. Údržba stezky a označení reklamou Dobré Vody 
 

 V roce 2004 se povedlo navázat úzký kontakt s firmou HBSW a.s. Dobrá Voda, která 
projevila zájem o „adopci“ námi vybudovaných naučných cyklotras. Firma věnovala naší 
organizaci 80 000,- Kč na zajištění tříleté péče o celkem 200 km naučných cyklotras a sama 
získala právo na využití cyklotras pro své reklamní účely. To se projevilo mimo jiné 
v označení cyklotras reklamními tabulkami, uveřejněním několika článků o produktech firmy 
ve spojení s cykloturistikou na Novohradsku a v použití obrazových a textových materiálů na 
internetových stránkách firmy.     
 
4.2. Dotisk publikace Pamětí Vitorazska 
 

 Po velmi úspěšném počinu v roce 2003, kdy naše organizace vytvořila a vydala 
publikaci Pamětí Vitorazska v nákladu 3 000 kusů došlo ke konci roku 2003 k jejímu 
úplnému rozebrání. Výsledkem bylo rozhodnutí, že budou koncentrovány finanční prostředky 
a bude vydán dotisk této publikace v nákladu 1 800 kusů. V roce 2004 se prodalo dalších cca 
500 kusů z tohoto dotisku.  
 
4.3. Příhraniční komunikace - mapování a hledání vlastníků 
 

 Stav příhraničních komunikací, známých jako „signálky“ výrazně komplikuje rozvoj 
cykloturistiky v naší příhraniční oblasti. Problémem je, že tyto cesty nejsou dosud zaměřeny a 
evidovány, takže fakticky nelze dohledat jejich vlastníky. Naše organizace se ujala koordinace 
přípravy projektu, jehož cílem by mělo být napravení těchto vztahů a v konečném důsledku i 
oprava komunikací.   
  

5. Projektové služby 
 

 Vzhledem k odborným kapacitám je naše organizace schopna nabídnout služby 
spojené s přípravou projektů, zpracováváním podnikatelských záměrů, mikroregionálních  
koncepčních rozvojových materiálů, studií proveditelnosti apod. V roce 2004 tyto služby také 
aktivně nabízela jak na území mikroregionu, tak i v území, které s naším mikroregionem 
sousedí.   
Členové organizace zpracovávali tyto projekty 
 
5.1.  Poznávání tisícovek Čech, Moravy a Slezska 
 

Jednalo se o kompletní přípravu projektu včetně sepsání studie proveditelnosti. Zadavatelem a 
nositelem projektu bylo občanské sdružení Klub tisícovkářů Čech, Moravy a Slezska. Projekt 
byl podán do 1. výzvy programu SROP , podopatření 4.1.1. a koncem roku 2004 bylo 
rozhodnuto o jeho podpoře.  
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5.2.  Rozvoj služeb na trase Greenways Praha – Vídeň  
 

 Rovněž tento projekt byl připravován do 1. výzvy programu SROP, podopatření 4.1.1. 
Na rozdíl od předešlého však vybrán nebyl. Projekt byl připravován pro občanské sdružení 
Greenways Praha – Vídeň, jehož jeNovohradská občanská společnost členem. 
 
5.3.  Hrajme si spolu, mluvme spolu  
 

 Jednalo se o projekt Mateřské školy v Suchdole nad Lužnicí, který byl s úspěchem 
podán do programu Phare CBC. Naše organizace zajistila sepsání projektové žádosti a 
kompletaci celého projektu.  
Projekt je zaměřen na výměnné pobyty dětí ze spolupracujících školek v rakouském 
Nagelbergu a Suchdole nad Lužnicí, Klikově a Tušti.   
 
5.4.  Hledáním společné minulosti k nalezení společné budoucnosti 
 

 Tento projekt naše organizace zpracovávala pro Město České Velenice, které mělo 
zájem vytvořit společný archiv s městem Gmuend, vydat publikaci o společné historii a 
uspořádat putovní výstavu z dochovaných archívních fotek a dokumentů. Projekt byl 
připraven pro program Phare CBC, ze kterého byl také podpořen.  
 
5.5.  Spolupráce v roce 1  
 

 Třetím úspěšně podpořeným projektem, který byl v roce 2004 připraven do programu 
Phare CBC, byl záměr Základní školy v Nových Hradech, která měla snahu navázat 
spolupráci se Základní školou v rakouském Litschau. Naše organizace se podílela na tvorbě 
projektového záměru a následném kompletním zpracování projektu včetně jeho finální 
kompletace.  Projekt byl svým obsahem rozsáhlý. Obsahoval tři společné podprojekty, a to 
v oblasti výtvarné výchovy, hudební výchovy a enviromentální výchovy.  
 
5.6.  Dostavba penzionu v Pohorské Vsi  
 

 Tato práce sestávala z kompletní přípravy projektové žádosti pro podnikatele J. Jehlíka 
z Pohorské Vsi do grantového programu Jihočeského kraje. Cílem projektu byla dostavba 
druhého patra penzionu, instalace solárních panelů a vytvoření minitábořiště na pozemcích u 
penzionu. Přestože nebyla získána celá částka, o kterou bylo žádáno (pouze ½), je možné        
i toto zpracování hodnotit jako úspěšné.  
   
5.7.  Dostavba truhlárny v Horní Stropnici 
 

 Jednalo se o druhý projekt, který jsme zpracovávali pro drobného podnikatele 
v mikroregionu Projekt byl zpracováván do programu LEADER ČR a součástí našich služeb 
bylo vypracování podnikatelského záměru, zpracování projektové žádosti a kompletace 
celého projektu. Projekt, který byl zpracován pro pana R. Blíženec získal dotaci ve výši, která 
byla žádána.  
 
5.8.  CESTOU 5K - strategie Místní akční skupiny 
 

 Poslední zakázkou v roce 2004 bylo zpracování strategie Místní akční skupiny 
Sdružení Růže, se kterou se potom ucházela o podporu z programu LEADER +. V zásadě se 
jednalo o rozpracování implementační části strategie, protože obsahová část byla již dříve 
zpracována pro program LEADER ČR.  
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6. Přehled hospodaření za rok 2004 
 
6.1. Účet číslo 156143913/0300 

 
Stav k 31.12.2003 

Pokladna:     6 719,60 Kč 
Bankovní účet:  85 899,68 Kč 

 
Rozbor příjmů      Rozbor výdajů 
Prodej knih:     98 095,-Kč    Dohody o prov.práce   87 600,- Kč 
Granty:        Jízdné     61 097,50 Kč 
Ministerstvo živ. pr.     49 000,- Kč    Poštovné a telefony     7 447,- Kč 
Nadace VIA    24 400,- Kč    Pronájem      9 000,- Kč 
Nadace Partnerství   40 000,- Kč    Spotřební materiál        10 981,- Kč 
Nadace Vltava   12 500,- Kč    Nákup PC    20 575,- Kč 
Jihočeský kraj    10 000,- Kč   Vratka osobních vkl.   40 000,- Kč 
Služby NOSu:    60 000,-Kč    Členské příspěvky     7 260,- Kč  
Placená inzerce:  120 350,- Kč    Nákup služeb  127 172,50 Kč 
Osobní vklad:     40 000,-Kč    Vedení účtu         962,- Kč  
Kladné úroky:      1 844,90 Kč   Občerstvení      5 317,- Kč  
Příjmy celkem:  456 189,90 Kč  Podíl na cizích projekt.   4 776,- Kč 
       Výdaje celkem:  382 188,- Kč 
        

Stav k 31.12.2004 
Pokladna:     15 544,10 Kč 
Bankovní účet:  151 077,08 Kč 

 
 
 
6.2. Účet číslo  170673777/0300  
 

Stav k 31.12.2003 
Pokladna:   5 297,40 Kč 
Bankovní účet:  8 647,- Kč 

 
Rozbor příjmů      Rozbor výdajů: 
Kladné úroky:       42,68 Kč    Materiál na údržbu    184,-Kč 
Příjmy celkem:       42,68 Kč   Údržba stezky  1 934,-Kč 
       Vedení účtu:     573,- Kč 
       Výdaje celkem:  2 691,-Kč 
 
 

Stav k 31.12.2004 
Pokladna:   3 179,- Kč 

Bankovní účet:  8 117,08 Kč 
     
Účet byl k 31. 12 .2004 zrušen a zůstatek byl převeden na účet č. 156143913/0300 
 
 
 
 

Výroční zprávu zpracovali: Ing. Lukáš Šácha, K. Jarolímková, M. Jarolímek 


