Vážení a milý spoluobčané žijící
v regionu Podbrdska,

brdsko. Tímto Vás chci osobně pozvat a budu ráda, když se setkáme
na konci května v Březnici, Milíně
nebo Rožmitále.
/pozvánku naleznete na str. 4/
Rádi si vyslechneme Vaše nápady,
co je třeba v našem regionu změnit,
co zde chybí, či co bychom potřebovali zdokonalit.
Vaše nápady budou hlavním stavebním prvkem pro realizaci všech
akcí MAS Podbrdsko na dalších
šest let.

letošní jaro nám připavilo spoustu
nádherných dnů plných sluníčka.
Krásné počasí nám všem přináší
jen dobrou náladu, se kterou můžeme vyrazit k vycházkám či vyjížďkám na kole do brdské přírody.
Připravili jsme pro Vás jarní občasník Místní akční skupiny Podbrdsko, kde můžete načerpat spoustu
zajímavých nápadů, kam vyrazit za
rodinnou zábavou nebo za poznáním.
Již nyní připravujeme letní číslo občasníku MAS Podbrdsko, kde i Vy
Dozvíte se zde mnoho zajímavého můžete využít možnosti bezplatné
z dění „naší MASky“, spoustu novi- inzerce nebo prezentace Vaší firmy,
nek, na čem pracujeme a podobně. obce nebo organizace.
Jedna z nejdůležitějších věcí, kte- Mějte jen hezké jarní dny,
rou v současné době připravujeme
je druhé veřejné projednávání straIng. Gabriela Jeníčková
tegie rozvoje regionu MAS Podředitelka kanceláře MAS

Uvnitř najdete:

• transformace občanského
sdružení na zapsaný spolek
• mapu nového zájmového
území
• 2. veřejné projednávání
• informace k nové kanceláři
• pozvánky na další akce
spolufinancované MAS
Podbrdsko, z.s.
• novou organizační strukturu
• poděkování starostům za
spolupráci při získávání
informací o jejich obcích
• a další informace
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VALNÁ HROMADA MAS PODBRDSKA SE SEŠLA VE HVOŽDANECH

Setkání členů Místní akční skupiny Podbrdsko (MAS)
se uskutečnilo při valné hromadě v úterý 11. 3. 2014
v prostorách Kulturního domu ve Hvožďanech. Z celkového počtu 38 členů našeho spolku se shromáždilo
29 členů a zároveň několik pozvaných hostů.
Předsedkyně MAS Markéta Balková seznámila všechny přítomné s programem valné hromady, která se
sešla především k projednání nových stanov spolku
v návaznosti na nový občanský zákoník platný od 1.
1. 2014. Valná hromada schválila změnu stanov a také
schválila nový název původního občanského sdružení
na MAS Podbrdsko, z.s. (pozn. z.s. - zapsaný spolek).

Dalším projektem, kterým se MAS v současné době
zabývá je „Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS PODBRDSKO“ z Operačního programu Technická pomoc
(OPTP), poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR.
Koordinátor a zaměstnanec kanceláře MAS Jitka
Drechslerová přednesla členům spolku Výroční zprávu za rok 2013, kterou můžete najít na internetových
stránkách našeho spolku.

Poté předsedkyně Markéta Balková seznámila přítomné s plánem činnosti spolku na rok 2014, kdy hlavní
Ředitelka kanceláře spolku Ing. Gabriela Jeníčková se- činností spolku bude přijetí dotace z OPTP a tvorba
známila přítomné s celkovou činností spolku v uply- strategie na základě komunikace s obyvateli regionu o
nulém období, s vytvořením internetových stránek jejich potřebách.
www.maspodbrdsko.cz, s vývojem (rozšiřováním)
územní působnosti MAS a především s prací na zís- Chtěli bychom tímto poděkovat členům našeho spolkání dotace z projektu III.4.1. od Ministerstva země- ku za dosavadní práci a pomoc v činnosti MAS. Rádi
dělství. Při plnění tohoto projektu se naše MAS má srdečně přivítáme nové členy do našeho spolku, jehož
za úkol stát se a fungovat jako skutečná místní akční cílem je zkvalitnění života občanů v našem regionu.
skupina.
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MÁME NOVOU ÚZEMNÍ PŮSOBNOST
Počátkem roku 2014 proběhla zasedání zastupitelstev obcí, kteří s námi chtějí spolupracovat a podílet se na rozvoji regionu. Na jejich jednáních
byl tamními zastupiteli schválen souhlas o zařazení správního území obce do uzemní působnosti

MAS Podbrdsko, z.s. . Tento souhlas následně jednohlasně odhlasovala i valná hromada spolku. Od
11.3.2014 tedy nově vidíte v naší mapě obce Narysov, Modřovice, Vysokou u Příbramě a Třebsko.

CO JE „MASka“?
Stále častěji slyšíme dotaz - co je MAS a co děláme? Rády na tyto otázky odpovídáme, protože o to více se dostává náš spolek do povědomí všech lidí, pro které je Podbrdský region domovem.
Co tedy je „MASka“?
MAS, tedy místní akční skupina, je nezávislé společenství lidí, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí, apod.), kteří chtějí být aktivní ve prospěch svého regionu. Jedině
úzká partnerství a spolupráce zemědělců, podnikatelů, institucí a všech obyvatel obcí jsou zárukou kvalitního
rozvoje venkova. Základním cílem MAS je tedy zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských
oblastech především díky aktivnímu získávání a rozdělování dotačních prostředků pro fyzické i právnické
osoby z regionu, v němž MAS působí.
Proto jsou místní akční skupiny velmi významnou organizací pracující na lepší budoucnosti nás všech!
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NA ČEM V SOUČASNÉ DOBĚ PRACUJEME
Již několik měsíců pracujeme na vytvoření nové Strategie rozvoje našeho regionu tzv. CLLD – neboli Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, přeloženo
do „češtiny“, jednoduše tvoříme dokument, který má
zmapovat skutečné potřeby, problémy, ale i přednosti skutečných lidí, obcí, organizací, firem v naší oblasti.

gionu je tvorba tohoto dokumentu nezbytná a klíčová.
Strategie bude základním rozvojovým dokumentem, který stanoví dlouhodobé cíle venkovské oblasti Podbrdska a základní směry činností, jimiž
chce MAS Podbrdsko k dosažení těchto cílů přispět.
Strategie MAS je vytvářena díky podpoře Operačního programu Technická pomoc (OPTP). OPTP,
V žádném případě nelze tento dokument tvořit od řízený Ministerstvem pro místní rozvoj, podporustolu, proto jsme závislí na vaší spolupráci a vstřícnos- je hlavně administrativní fungování MAS, budoti. Základním podkladem je dotazníkové šetření od vání povědomí o přínosech MAS, publicitu, apod.
občanů a od jednotlivých obcí na území MAS, které
již na našem území proběhlo. Pro budoucí rozvoj re-

2. VEŘENÉ PROJEDNÁVÁNÍ JE
PŘED NÁMI
Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás pozvat na
druhé veřejné projednávání strategie rozvoje regionu MAS Podbrdsko. Přijďte nám říct, co Vám ve
vaší obci chybí a co je třeba změnit. Právě Vaše nápady budou hlavním stavebním prvkem pro realizaci
všech akcí MAS Podbrdsko, z.s. pro dalších šest let.

PODĚKOVÁNÍ
Dovolujeme si tímto poděkovat všem starostům, místostarostům a ostatním pracovníkům
OÚ a MěÚ při zpracování dotazníků obcí v
územní působnosti MAS Podbrdsko. Vaše veliká vstřícnost a rychlost jednání nám velmi
pomohla v dalším důležitém bodě zpracování Strategie rozvoje regionu MAS Podbrdsko.
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ČTENÍ Z VACÍKOVSKÉ KRONIKY
Ve dnech 8. a 22.3.2014 vždy od 18:00 hodin proběhlo
ve vacíkovské hospůdce U Lišáka posezení u Vacíkovské kroniky. Akci uspořádalo občanské sdružení Brdy
nad zlato, které pozvalo občany nejen z Vacíkova na
povídání o historii Vacíkova, čtení z znovunalezené
Vacíkovské kroniky a o nedávné historii JZD Vacíkov.
V hospůdce se sešlo mnoho obyvatel a pamětníků,
kteří přispěli k povídání i svými vzpomínkami a
fotografiemi.
Tato akce byla vybrána na základě žádosti sdružení
Brdy nad zlato o finanční podporu u Místní akční

skupiny Podbrdsko. Podpora je poskytována v rámci
Programu rozvoje venkova a je určena začínajícím či
„spícím“ místním akčním skupinám, mezi které patří i MAS Podbrdsko. Jejím cílem je, aby se příjemci
podpory díky ní naučili „být místní akční skupinou“.
Kromě zpracování strategického dokumentu, podle
něhož by se vymezené území Podbrdska mělo rozvíjet
v nadcházejícím období 2015 – 2021, je podpora určena také na podobné akce, která byla uspořádána ve
Vacíkově.

POZVÁNKA NA AKTUÁLNÍ AKCE
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na akce podpořené Místní akční skupinou Podbrdsko (MAS), které byly
v lednu 2014 vybrány na základě žádosti o finanční podporu v rámci tréninkové výzvy III.4.1. Programu rozvoje venkova:
Ve čtvrtek 29.4.2014 od 8:00 hodin pořádá Sdružení rodičů a přátel VOŠ a SOŠ Březnice sportovně vzdělávací akci nazvanou „Spolu proti násilí“. Akce je vhodná nejen pro žáky i studenty, ale zároveň pro širokou
veřejnost, a proběhne v prostorách VOŠ a SOŠ Březnice. Dozvíte se např. jak řešit krizové situace při přepadení
a jak se ubránit, informace o násilné trestné činnosti a také informace z oblasti bezpečnosti a sebeobrany osob.
Na přednášku naváže ukázka sebeobrany pro občany bez rozdílu věku, pohlaví a hmotnosti. Akce je zaměřena
nejen na prevenci proti napadení, ale také na podporu mezigeneračního setkávání v rámci města Březnice a
okolí.
Ve středu 30.4.2014 od 17:00 hodin proběhne v prostorách kolem rožmitálského koupaliště a u Sadoňského rybníka tradiční akce „Rožmitálské čarodějnice“. Akci, kterou v minulých letech zajišťovalo Město Rožmitál pod Třemšínem, bude v letošním roce pořádat Mateřské centrum Rozmarýnek. Letošní „čarodějnice“
budou zábavným odpolednem určeným pro širokou veřejnost – od nejmenších dětí až po prarodiče.
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Obec Milín pořádá v sobotu 3. května akci „Podbrdskem na kole“. Cyklotrasy povedou obcemi, které jsou
začleněny do MAS Podbrdsko. Záměrem je připravit celodenní akci pro celou rodinu, která účastníkům přiblíží region Podbrdska. Delší cyklotrasa bude 70 km dlouhá a je určena pro zdatnější cyklisty. Začátek je v Milíně
u Centra volnočasových aktivit a v Rožmitále pod Třemšínem u info centra - na obou místech mezi 9. a 10.
hodinou. Kratší cyklotrasa měří 30 km a začíná pouze v Milíně u Centra volnočasových aktivit mezi 9. a 10.
hodinou. Propozice k cyklotrasám obdržíte na startovních místech. Jak podotýkají organizátoři, nejedná se o
závod, ale o sportovně–kulturně–poznávací výlet se zastávkami a volnými vstupy do velkých i malých památek.
Základní a mateřská škola ve Hvožďanech pořádá akci „Cesta za třemšínským pokladem aneb po stopách
pověstí Bohuslava Fišera“. Akce je rozdělena na dva dny – čtvrtek 22. května od 13:00 hodin a pátek 23. května
od 7:30 hodin. Žáci základní školy si připomenou přednáškami a výstupem na Třemšín významného hvožďanského rodáka Bohuslava Fišera. Pokud se Vy chcete dozvědět mnoho zajímavostí o památném vrchu Třemšín,
pořadatelé Vás rádi přivítají v Kulturním domě ve Hvožďanech ve čtvrtek 22. května od 13:00 hodin.
KGB neboli Kulturní gang Březnice, o.s. rozjede v Březnici v prostoru „starého kluziště“ již tradiční akci
„KOLA KOLEČKA 2014 aneb velký závod na malých strojích“. V sobotu 24. května v 15:00 hodin se sjedou
všichni, kteří zvládají jízdu na odstrkovadlech, kolečkách a kolech. Oblíbený je závod rodičů s dětmi v kočárku.
Přijďte, královsky se pobavíte!
31. května od 9:00 hodin proběhne v Rožmitále pod Třemšínem na autobusovém nádraží a v přilehlém
okolí „Den hasičů spojený s 15. výročím založení poloprofesionální JPO II. při SDH Rožmitál p. Tř.“.
Den hasičů je koncipován jako celodenní akce s představením současné i historické požární techniky, jízdou na motorových člunech, soutěže hasičské i pro děti, vyhlídka na Rožmitál z požární plošiny, apod. Představí se Vám domácí hasičské sbory a jednotky z blízkých i vzdálených obcí, jako jsou Klatovy, Blovice aj.
Poslední květnovou sobotu, 31.5. od 14:00 hodin, se také uskuteční tři dětské dny podpořené MAS Podbrdsko.
V Rožmitále u koupaliště bude Den dětí probíhat na téma Zvířátka v ZOO. Hlavním bodem programu bude
Minidiskotéka v ZOO - Zpíváme a tančíme s Míšou Růžičkovou, a Olympiáda ze světa zvířat.
Bohatý program již řadu let připravuje obec Sedlice, kdy se ve víceúčelovém sportovním areálu v Hoděmyšli
schází mnoho rodičů s dětmi sousedsky posedět a pobavit se.
Na věšínském hřišti se dětský den pořádá také již mnoho let a tato oblíbená akce každoročně přiláká mnoho
malých i velkých návštěvníků z Věšína i okolí.
Milé maminky a tatínkové, vůbec vám nezávidím - bude těžké se v takové konkurenci rozhodnout, kam vzít 31.
května děti na oslavu jejich svátku. Ale ať už půjdete či pojedete kamkoli, užijte si hezké odpoledne a vytvořte
si se svými dětmi jen milé vzpomínky.
Kontakt:
Hvožďany 80, 262 44
e-mail: maspodbrdsko@seznam.cz, IČO: 27051935
Bankovní spojení: 3300000399/0800, Česká spořitelna, a.s. Příbram
Předsedkyně: Markéta Balková tel.: 724 705 685,
Konzultační hodiny ve Hvožďanech jsou vždy ve čtvrtek od 15 do 16 hodin. Mimo konzultační hodiny je
možné domluvit se telefonicky předem.
Kancelář MAS: Ing. Jeníčková Gabriela 721 315 260, Jitka Drechslerová 720 679 797, Jana Filinová 723 435 274
PODBRDSKO vydává kancelář MAS Podbrdsko pro své členy.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MAS PODBRDSKO, Z.S.
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MAS PODBRDSKO JIŽ NENÍ OBČANSKÝM SDRUŽENÍM
V návaznosti na nový občanský zákoník platný od 1.1.2014 jsme se 23.4.2014 stali zapsaným
spolkem. Celému procesu předcházela velmi náročná práce Ing. Petra Chotívky a Ing. Gabrieli
Jeníčkové na nových stanovách spolku. Jejich precizní práce se ale vyplatila. Nové stanovy valná
hromada odsouhlasila, Rejstříkový soud schválil a 23.4.2014 jsme oficiálně MAS Podbrdsko, z.s.

Z důvodu schválení nových stanov a spojení dozorčí rady a monitorovací komise v jeden orgán
byla nutnost zvýšit a odsouhlasit nové členy dozorčí rady ze současných tří na sedm. Návrhová
komise navrhla Ing. Karla Daniela, Dagmar Nesvedovou, Mgr. Pavlínu Liebnerovou a Ing. Jana
Růžičku, valná hromada návrh odsouhlasila.

KAM ZA NÁMI
Od začátku března najdete naši kancelář v Městském zdravotnickém zařízení v Rožmitále pod Třemšínem,
1.patro,. Adresa: Komenského 646, 262 42 Rožmitál p. Tř.
V kanceláři jsou Vám připraveny s dotazy pomoci Jitka Drechslerová a Jana Filinová. Pokud v kanceláři zrovna
nejsme, např. z důvodu školení apod., je možné se s námi spojit telefonicky nebo emailem. Nově také veškeré
informace o naší činnosti naleznete na facebooku.
Jitka Drechslerová - tel.: 720 679 797
Jana Filinová - tel.: 723 435 274
email: maspodbrdsko@seznam.cz
web: www.maspodbrdsko.cz
Místní akční skupina Podbrdsko

PŘEDSTAVENÍ ČLENŮ MAS
Vážení členové MAS Podbrdsko, z.s., nabízíme Vám možnost bezplatné prezentace Vaší firmy, obce, organizace v našem občasníku. Jediné, co je třeba udělat, je doručit nám článek, informační banner nebo reklamní
nabídku. My Vámi doručené informace uveřejníme v nebližším čísle občasníku MAS.
Nevíte si rady s tím jak článek o Vaší firmě, obci nebo organizaci napsat? Jak udělat reklamní banner, plakát či
pozvánku na akci? Nabízíme Vám zpracování podle Vašich požadavků. Články a různé informační texty zajištuje Jana Filinová - 723 435 274, grafické zpracování Jitka Drechslerová - 720 679 797. Ceny jsou smluvní, vždy
záleží na rozsahu prací a domluvě.
Ukázky práce naleznete právě v tomto občasníku. Většina článku je napsána paní Filinovou, grafické zpracování občasníku s plakáty /př. Den dětí ve Věšíně, v Hoděmyšli, akce Kola kolečka, Podbrdskem na kole a Cesta
za třemšínským pokladem/ paní Drechslerovou.
Dále je tu možnost prezentace na našich webových stránkách formou reklamního panelu a na facebooku
sdílet Vaše aktivity.
I to je možné domluvit v kanceláři MAS Podbrdsko, z.s.
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PŘEDSTAVUJEME ČLENY MAS

OBEC HVOŽĎANY
Starostka: Markéta Balková Místostarosta: Vladimír Malý
Rozloha správního území obce - 49,4 km2. Touto rozhlohou patří k největším správním obvodům na Příbramsku.
Celkový počet obyvatel - 820, z toho Hvožďany 419, Leletice 87, Vacíkov 123, Roželov, Mýta, Planiny 152,
Pozdyně 49.
Obec Hvožďany leží v podhůří jižních Brd a na severním okraji Blatenské pahorkatiny 533 m n. m. Bývalý brdský pralesní hvozd dal jméno i obci, neboť Hvožďany jsou vsí lidí žijících ve, nebo u hvozdu. Nejstarší písemná
zpráva o obci pochází z r. 1352. Nejcennější stavební památkou obce je gotický kostel ze 14. stol. Hvožďany
leží na staré křižovatce formanských cest ze Lnář do Rožmitálu a z Nepomuku do Březnice. S farním kostelem
a později i školou se staly přirozenou spádovou obcí pro okolní vesnice.
O vedení obce se stará obecní zastupitelstvo v počtu 11 členů s voleným starostou/starostkou a místostarostou,
kteří jsou pro výkon funkcí uvolněni, administrativu obecního úřadu vede hlavní účetní a zároveň matrikářka a dále administrativní pracovnice (pokladní, podatelna, Czechpoint).
Obecní úřad zaměstnává kolem 10ti pracovníků, kteří zajišťují chod obce, údržbu veřejné zeleně, místních komunikací, provoz kotelen, údržbu bytového fondu, veřejného osvětlení, údržbu
místního pohřebiště, obsluhu vodovodů a ČOV. Další pracovníci jsou zaměstnáni při hospodaření v obecních lesích. Obec obdržela v roce 1995 obecní znak a právo používat obecní prapor,
který je tvořen třemi barevnými pruhy (zelená, bílá, žlutá).
Hvožďany hospodaří podle schváleného rozpočtu ve výši kolem 15 milionů, příjmy a výdaje jsou shodné.
Obec spravuje tři obecní vodovody (Leletice, Vacíkov, Roželov) a ČOV Hvožďany a udržuje cca 15 km místních
komunikací. V roce 2006 byl zkolaudován obecní vodovod , kanalizace a ČOV ve Hvožďanech. V roce 2010 byla
zahájena rekonsrukce obecního vodovodu ve Vacíkově.
Občanské vybavení obce:
Ve Hvožďanech je funkční zdravotní středisko s praktickým, zubním a dětským lékařem. Poštovní úřad zajišťuje donášku zásilek jen pro Hvožďany, ostatní části obce obsluhuje pošta v Rožmitále pod Třemšínem. Obec
vlastní 5 bytových domů s celkem 21 byty ve Hvožďanech, Leleticích a Vacíkově V září 2008 byl zkolaudován
dům s 25 chráněnými byty, který byl postaven za podpory finančních prostředků státního rozpočtu z MMR ČR
a SFŽP - celkové náklady vč. vlastních zdrojů činily cca 26 mil. Kč.
V obci se nachází Základní a Mateřská škola Hvožďany, jejímž zřizovatelem je obec. Základní školu navštěvují
kromě místních žáků i děti z obcí jiných okresů a to ze Starého Smolivce, Březí, Tisova, ale i Volenic.
Školní areál prošel v roce 2013 významnou rekonstrukcí za cca 13 000 000 Kč.
Jsme členy: Mikroregion Třemšín, Čechy nad zlato a MAS Podbrdsko
Bližší infomace: www.hvozdany.cz a www.zsmshvozdany.cz
Kostel Navštívení P. Marie a sv. Prokopa

Základní škola a Mateřská škola Hvožďany

