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První podpořené projekty z MAS
Výzvy MAS Podbrdsko
k předkládání Žádostí o dotaci
Fond územního financování
Nový projekt MAS - Plánování
sociálních služeb
Ukončení projektu Místní akční
plány rozvoje vzdělávání na
území ORP Příbram
Podbrdské farmářské a
řemeslné trhy

Vážení,
na stránkách Občasníku PODBRDSKO Vám
přinášíme rekapitulaci všeho, co se odehrálo od
července do prosince 2017 v Místní akční skupině
Podbrdsko.
Na území MAS byly již realizovány první projekty
z OPZ – příměstské tábory na území Hvožďanska,
Březnicka a Milínska.
V říjnu proběhla Valná hromada MAS a zároveň byl
založen Fond územního financování.
V listopadu MAS Podbrdsko vyhlásila další výzvu na
podporu sociálních služeb a v prosinci bude
vyhlášena 1. výzva na projekty v rámci Programu
rozvoje venkova na podporu zemědělských a
nezemědělských aktivit v území MAS.
Co MAS Podbrdsko chystá v roce 2018? Například
zopakovat Podbrdský farmářský a řemeslný trh
v Březnici a to na jaře 2018.
Pěkný předvánoční čas přeje,
Kancelář MAS Podbrdsko, z.s.
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VÝZVY MAS PODBRDSKO v roce 2017 a 2018
MAS Podbrdsko plánuje v roce 2017, 2018 vyhlásit tyto Výzvy MAS
k předkládání Žádostí o dotace:
OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST
Prorodinná opatření II. - předpokládané vyhlášení Výzvy MAS je plánováno na březen 2018
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
1. Podpora infrastruktury pro sociální služby I.
- předpokládané vyhlášení Výzvy MAS je plánováno na 15.12.2017 (podpořeny budou projekty na vytvoření
zázemí pro sociální služby)
2. Infrastruktura pro základní vzdělávání a celoživotní vzdělávání
- předpokládané vyhlášení Výzvy MAS je plánováno na únor/ březen 2018 (podpořeny budou projekty
základních škol z území MAS Podbrdsko)
3. Vybudování, rekonstrukce a modernizace cyklotras a posílení bezpečnosti
- předpokládané vyhlášení Výzvy MAS je plánováno během roku 2018
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
Výzva MAS bude vyhlášena v prosinci 2017 (podrobný obsah Fichí bude přílohou Výzvy MAS):
- FICHE č. 1 - Investice do zemědělských podniků
- FICHE č. 2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
- FICHE č. 3 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
- FICHE č. 4 - Neproduktivní investice v lesích

Žádáme všechny zájemce a potencionální Žadatele, aby se zaměstnanci kanceláře MAS
konzultovali své projekty, které plánují předkládat do Výzev MAS!! Konzultace jsou možné
samozřejmě ZDARMA!!
Veškeré podrobnosti naleznete na internetových stránkách MAS Podbrdsko - sekce DOTACE A VÝZVY.

PRVNÍ PODPOŘENÉ PROJEKTY Z VÝZEV MAS PODBRDSKO
MAS Podbrdsko vyhlásila 1. Výzvu MAS dne 13.4.2017
Výzva MAS Podbrdsko - Prorodinná opatření I., č. výzvy 081/03_16_047/CLLD_16_01_036
V této Výzvě MAS jsou podpořeny tři Žádosti o podporu příměstských táborů v celkové hodně 1,7 mil. Kč. Více
podrobností naleznete na internetových stránkách MAS Podbrdsko - sekce DOTACE A VÝZVY.

PODPOŘENÉ PROJEKTY
první příměstské tábory byly uspořádány v červenci a srpnu 2017
Příměstské tábory obec Milín – obec Milín
Vážení spoluobčané,
někteří z Vás jistě zaznamenali aktivity Místní akční
skupiny Podbrdsko v našem regionu.
Byly to doposud aktivity a práce zaměstnanců vedoucí k
tomu, aby bylo možno v našem regionu zprostředkovat
dotace pro obce, podnikající osoby, neziskový sektor i pro
samotné občany. Jedna z prvních „dotačních“ příležitostí

byla podpora příměstských táborů. Jedná se o prostředky
čerpané z Operačního programu Zaměstnanost.
Uspořádání příměstských táborů vytvořilo pro rodiče
jednu z možností, kam svěřit dítě školou povinné, když oni
byli v práci. Při koncipování tříletého projektu s celkovou
dotací 598.381,- Kč jsem se obrátil na čtyři partnerské
organizace, které s dětmi pracují a působí na území MAS
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Podbrdsko. A sice Základní školy v Milíně a Chrašticích,
ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem a Hornické
muzeum Příbram. Věděl jsem, že nemohu sáhnout vedle.
Byla připravena pestrá nabídka aktivit v několika
turnusech: sportovně - zážitkový, radostně - vzdělávací,
pohodově - řecký, anglicko - konverzační, přemýšlivě umělecký a muzeálně – poznávací. Děkuji těmto
spolupracovníkům jak z uvedených institucí, tak z okruhu
mých přátel. Na uvedených turnusech s dětmi pracovali:
Adventure – Vítězslav Štětina, Mgr. Pavel Kopecký, Bc.
Jaromír Nusl, Mgr. Martin Mišinec, Nikola Kolaříková (ZŠ
Chraštice), Mgr. Jiří Trnka, Rastislav Šedivý, Vladimír
Vojáček; Škola hrou – Mgr. Alena Pacovská, RNDr. Renata
Křížková, Mgr. Jiří Trnka, Jitka a Jiří Baštýřovi, Barbora
Kupková (praktikantka), Mgr. Pavel Kopecký, Bc. Jaromír
Nusl, Nikola Kolaříková (ZŠ Chraštice), Vladimír Vojáček a
tým vzdělávací instituce Marshtafit; Výprava za řeckými
bohy – Edita Trnková, Lenka Čípová a Daniel Číp, English
camp – Bc. Petra Zemanová, Bethany Staneland rodilá

mluvčí (ZŠ Chraštice), Mgr. Barbora Slámová, Adéla
Pacovská (praktikantka), Barbora Kupková (praktikantka);
Hlava v hlavě – Mgr. Petra Peštová, Lucie Marková
Hašková, Bc. Ivana Procházková a další pedagogové ZUŠ J.
J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem; Do muzea zadními
vrátky – PhDr. Pavla Trantinová, Mgr. Stanislava
Moravcová a další odborní pracovníci Hornického muzea
Příbram. K zajištění bylo potřeba i mnoho pomoci ze
strany dalších ochotných v tuto chvíli bezejmenných lidí,
seznam by byl dlouhý, tak snad prominou. Stravování
zajišťovala společnost GASTRO GRUNT, s. r. o. z Milína.
Veliké poděkování ještě jednou všem.
Vzhledem k tomu, že se jedná o dotační projekt na několik
let, budeme rádi za každou Vaši dobře míněnou radu a
připomínku z řad účastníků a jejich rodičů, která nám
pomůže při dolaďování táborů v příštích letech.
Vladimír Vojáček

Příměstské tábory obec Hvožďany – ZŠ a MŠ Hvožďany
Při Základní škole ve Hvožďanech se ve dvou
prázdninových týdnech od 31. července do 11. srpna
konaly tři běhy příměstského tábora. Dvou turnusů
tvořivého tábora a jednoho turnusu sportovního tábora
se zúčastnilo na sedmdesát dětí z Hvožďanska a Březnicka
- od nejmladších předškoláků až po nejstarší sedmáky.
Během tábora děti navštívily Muzeum vláčků ve Vrčeni,
Zábavné centrum v Nepomuku, ZOO Plzeň a Techmanii
Science Center v Plzni, vyráběly táborová trička,
vyzkoušeli si zajímavé výtvarné a rukodělné techniky,
práci v animačním programu, vyrazily na pěší i cyklistický
výlet. Velkým zážitkem byl paintball, lanové aktivity a
lukostřelba.

Díky tomu, že byl příměstský tábor financován z výzvy
MAS Podbrdsko v rámci projektu ZŠMŠ Hvožďany příměstský tábor s podporou Operačního programu
Zaměstnanost, mohli rodiče využít za určitých podmínek
dotované ceny tábora. Tento projekt bude probíhat v
dalších dvou letech.
Jsme rádi, že se nám podařilo tábor zorganizovat a hlavně,
že si ho děti opravdu užily. Díky všem, kteří se podíleli na
jeho organizaci a průběhu, díky rodičům a dětem za přízeň
a příští rok na viděnou.
Mgr. Ivana Juračková, ředitelka školy
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Příměstské tábory v Březnici – Rodinné centrum Pampeliška Březnice, z.s.
Rodinné centrum Pampeliška získalo pro období 1.8.2017
až 31.7.2020 finanční prostředky z ESF na pořádání
příměstských táborů v době školních prázdnin. Projekt je
zaměřen na cílovou skupinu rodiče a pečující osoby o děti
do 15 let. Cílem projektu je prostřednictvím zajištění péče

o děti v příměstských táborech v době školních prázdnin
přispět ke slaďování pracovního a rodinného života,
předcházet sociálnímu vyloučení osob a podpořit
jejich uplatnitelnost na trhu práce. Hlavní aktivitou
projektu je realizace série příměstských táborů s různou
tématikou a odpovídajícím programem.
O letošních prázdninách byl realizován první tábor z této
série - „ANIMÁK“. Program tábora byl zaměřen na
animovanou tvorbu, děti v průběhu tábora vymyslely a
vyrobily vlastní animovaný film. Vzniklo tak několik
originálních a obdivuhodných krátkých animovaných
spotů a kluci natočili krátké adrenalinové video, ve
kterém předvedli své „parkour“ kousky. Všechna dílka
začínajících filmařů byla promítnuta veřejnosti v letním
kině na starém kluzišti. Závěrečné projekce byly spojeny
se slavnostní show a předáváním filmových cen malým

tvůrcům. Všichni si s radostí posledního večera užili a
společně se nám podařilo vytvořit atmosféru skutečného
filmového festivalu.
Většina aktivit tohoto tábora probíhala venku (na starém
kluzišti). Malá část programu byla situována do salonku
kulturního domu. Děti měly po celou dobu tábora
samozřejmě zajištěno také stravování a pitný režim.
Partnerem projektu byl (a po celou dobu trvání bude)
Kulturní Gang Březnice, z.s.
Tábor naplnil své cíle beze zbytku. Kromě spokojených
rodičů, kteří se mohli i v době školních prázdnin naplno
věnovat pracovním povinnostem bez zbytečných starostí
o své děti, byly výsledkem také spokojené děti, které na
táboře navázaly nová přátelství, užily si pobyt venku,
osvojily si nové dovednosti, ale hlavně si vyzkoušely
zajímavé věci a techniky, které se pro ně mohou stát
impulsem k dalším vlastním kreativním počinům. Asi
nejlépe to vystihuje popis jedné z účastnic tábora, který
otiskujeme:
Jak se mi líbil Animák
Jmenuji se Adina Kazdová, jsem z Březnice, je mi 10 let a
se svojí sestrou Lindou jsem letos o prázdninách byla na
příměstském táboře ANIMÁK. Moc se nám tam líbilo,
protože jsme se naučili něco, co jsme dosud neuměli. Bylo
to zajímavé a naučné. Už víme, jak dělají animované filmy
a jeden jsme tam společně se sestrou samy vytvořily.
Jmenuje se HOUBÁČCI, protože naše hlavní hrdiny a kulisy
jsme vyrobily z houbiček na nádobí. Musely jsme pečlivě a
trpělivě postavičkami hýbat a nafotit spoustu fotek. Vznikl
filmeček, ze kterého máme obrovskou radost a všichni
doma nás velice pochválili. Pracovali jsme především
venku, ale také jsme sportovali, koupali se v blízkém
koupališti a zažili s kamarády spoustu legrace.
Adina Kazdová, Březnice
Tábory s různou tematikou budeme pořádat i v dalších
letech. Pro více informací můžete kontaktovat přímo
manažera projektu – Dášu Nesvedovou, tel. 606 115 251.
Informace lze nalézt také na webových stránkách RC
Pampeliška či na stránkách partnera projektu Kulturního
Gangu Březnice.
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VALNÁ HROMADA MAS PODBRDSKO 4.10.2017
Valná hromada členské základny MAS Podbrdsko
proběhla ve středu 4.10.2017 ve Společenském centru v
Rožmitále pod Třemšínem. Na programu bylo seznámení
členů a hostů Valné hromady s činnostmi MAS v minulém
období, vyhlašováním Výzev MAS a možnostech čerpání
přes MAS. Projednána byla změna Strategie CLLD. Dále
pak změny Stanov MAS Podbrdsko z požadavků Řídícího
orgánu IROP. Valná hromada schválila aktualizované
Stanovy MAS dle předloženého návrhu. Nové znění
Stanov MAS je k nahlédnutí na internetových stránkách
www.maspodbrdsko.cz.
Dalším bodem bylo projednání návrhu Fondu územního
financování MAS Podbrdsko. Valná hromada odsouhlasila
založení Fondu územního financování MAS Podbrdsko,
kam budou zasílány finanční prostředky od členských obcí
MAS Podbrdsko a od dalších obcí a subjektů na území

MAS. Fond byl zřízen po zasedání Valné hromady MAS,
funguje dle schváleného Statutu fondu a je zřízen na dobu
neurčitou. Zároveň je zřízen samostatný transparentní
účet MAS.
Ostatními body programu zasedání Valné hromady byly
informace o rozeslaném dotazníku všem obcím k vyplnění
pro Středočeský kraj. Tento dotazník byl sbírán pro
Inovační centrum a výstupy tohoto dotazníku budou
použity k nastavení nových operačních programů a fondů
EU v programovém období 2021+. Dále kancelář MAS
nabídla službu pro členy a veřejnost v podobě skenování
a kopírování. Mezi poslední body zasedání nesměla
chybět pozvánka na plánované akce pro rok 2018: dne
28.4.2018 proběhne Podbrdský farmářský a řemeslný trh
v Březnici a dne 22.9.2018 Podbrdský farmářský a
řemeslný trh v Rožmitále pod Třemšínem.

TISKOVÁ ZPRÁVA - FOND ÚZEMNÍHO FINANCOVÁNÍ
Valná hromada MAS PODBRDSKO schválila dne 4.10.2017
zřízení Fondu územního financování činnosti MAS
PODBRDSKO. Tímto rozhodnutím byly vytvořeny
předpoklady pro udržitelné financování činnosti MAS v
budoucnosti.
Po celou dobu fungování "oživené" MAS PODBRDSKO
jsme se zabývali otázkou, z čeho financovat povinnou

spoluúčast na realizovaných projektech, výdaje, které
nelze financovat z jiných než vlastních prostředků, a
zejména pak činnost MAS v obdobích, kdy nemůže čerpat
žádné dotace. Situaci, ve které jsme byli v období 20132016 nechceme opakovat. Po dlouhém zvažování jsme se
shodli, že jediným reálným zdrojem financování těchto
výdajů jsou prostředky z rozpočtů obcí, které jsou buď
členy spolku MAS PODBRDSKO, nebo svěřily svá území do
působnosti MAS. Pro tento účel byl zřízen účetně
oddělený Fond územního financování činnosti MAS
PODBRDSKO, který je veden na transparentním běžném
účtu č. 000035-3300000399/0800.
Příjmy fondu budou zejména členské příspěvky obcí, jež
jsou členy spolku MAS PODBRDSKO, které byly
rozhodnutím správním rady MAS zvýšeny na 30,- Kč na
obyvatele ročně. Dalším příjmem budou dobrovolné
příspěvky obcí, které členy spolku nejsou, ale které svěřily
svá území do působnosti MAS. Zastupitelstva obcí byla o
této skutečnosti informována dopisy v říjnu 2017.
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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

MAS Podbrdsko je partnerem města Příbram v projektu
Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP
Příbram (MAP ORP Příbram), který započal 1.5.2016.
Tento
projekt
s reg.
č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000118 bude ukončen
31.12.2017.
V průběhu realizace projektu vznikla Dohoda o vzájemné
spolupráci v oblasti rozvoje výchovy a vzdělávání na území
ORP Příbram. Dohodu podepsalo 21 zřizovatelů škol v
červnu 2017. Předmětem a účelem této Dohody je
rozvinout vzájemnou spolupráci mezi zřizovateli škol,
školami, poskytovateli zájmového a neformálního
vzdělávání, rodiči a dalšími partnery. Cílem spolupráce je
zlepšení kvality vzdělávacího procesu a rozvoj potenciálu
všech zainteresovaných aktérů v této oblasti. Spolupráce
bude naplňována například formou plánování, vzájemné
výměny zkušeností, osobním setkáváním, součinností při
přípravě strategických a koncepčních dokumentů a při
přípravě projektů. Spolupráce je postavena na principu
dobrovolnosti.
Hlavním výstupem projektu Místního akčního plánu ORP
Příbram je dokument Místní akční plán vzdělávání na
území OPR Příbram, včetně jeho příloh, kterými jsou
tabulky i investičními a měkkými projekty škol a dalších
subjektů na území ORP Příbram. V říjnu 2017 byl
dokument Místní akční plán vzdělávání na území ORP
Příbram uveden do finální podoby a poté byl dne
9.11.2017 schválen Řídícím výborem MAP. Schválena byla
i aktualizovaná verze Strategického rámce MAP. Zároveň
byl dokument MAP zaslán všem zřizovatelům škol na

území Příbramska ke schválení. V současné chvíli tedy
probíhají závěrečné práce na projektu. V prosinci bude
dokončena administrativa související s projektem.
MŠMT vyhlásilo 15.11.2017 novou výzvu č. 02_17_047 s
názvem Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (MAP II)
v prioritní ose 3 OP VVV. Cílem výzvy je podporovat
společné plánování a sdílení aktivit v území a podpořit
intervence naplánované v místním akčním plánu vedoucí
ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních
školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,
škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací
neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na
společné informování, vzdělávání a plánování
partnerských aktivit pro následné společné řešení místně
specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů
spolupráce. Důraz bude kladen na podporu
pedagogických
pracovníků
včetně
vedoucích
pedagogických pracovníků, a to zejména formou
vzdělávání, mentoringu, síťování se zkušenými kolegy a
podporu spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center
(např. školských zařízení, místních knihoven, muzeí,
mimoškolních vzdělávacích a kulturních center
zřizovaných NNO) v rozvoji gramotností a klíčových
kompetencí dětí a žáků. Součástí je podpora aktivit
vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem.
MAS Podbrdsko společně s městem Příbram a dalšími
potencionálními partnery v současné době jednají o
možném modelu a další případné realizaci projektu Místní
akční plán na území ORP Příbram II.

Veškeré informace k projektu Místní akční plán vzdělávání na území ORP Příbram I. naleznete na internetových stránkách
http://www.maspodbrdsko.cz/spolek/mistni-akcni-plany-map/.
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PROJEKT PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

MPSV ČR vyhlásilo v rámci Operačního programu
Zaměstnanost (OPZ) - Výzvu č. 63 „Podpora procesu
plánování sociálních služeb na obecní úrovni“, která
umožňuje i místním akčním skupinám realizovat projekt a
vyjádřit takto potřebnost sociálních a zdravotních služeb
a zároveň zhodnotit potřeby komunity na území MAS
Podbrdsko. Projekt bude zpracován pro celé území MAS
Podbrdsko v letech 2017-2019. Projekt bude realizován
od 1.11.2017 na 24 měsíců, tedy do 31. 10. 2019.
Jednou z aktivit projektu je také spolupráce. Spolupráci
MAS Podbrdsko plánuje s Brdy-Vltava o.p.s. a dalším
zapojenými MAS z České republiky. Spolupráce bude

probíhat samozřejmě také se sociálním odborem města
Příbram, s Úřadem práce z Příbrami, obcemi v území
MAS, Krajským úřadem Středočeského kraje a
samozřejmě s veřejností.
Zaměstnanci kanceláře MAS se zúčastnili dvoudenního
workshopu k projektu Plánování sociálních služeb ve
dnech 27. a 28.11.2017 v Hradci Králové, který byl určen
pro zástupce MAS. V České republice realizuje projekty
podpořené z výzvy OPZ 19 MAS, 15 z nich sešlo v Hradci
Králové na velmi přínosném setkání. Náplň workshopu
byla především metodická s příklady dobré praxe, aby
Plány sociálních služeb byly co nejkvalitnější.

PODBRDSKÝ FARMÁŘSKÝ A ŘEMESLNÝ TRH 23.9.2017
Místní akční skupina Podbrdsko a město Rožmitál pod
Třemšínem uspořádaly již třetím rokem Podbrdský
farmářský a řemeslný trh na nádvoří Podbrdského muzea
a části náměstí Rožmitálu pod Třemšínem. V části nádvoří
a Stodoly návštěvníci mohli trávit svůj čas u prodejců
s širokou škálou originálních výrobků, dobrot, jídla a pití,
jako například ručně šité hračky, zástěrky, oblečení pro
děti, ručně vyráběné košíky, keramika, dřevěné hračky a
skládanky, smolné a konopné masti, dekorativní věci, ale
také domácí koláče, pečivo, dobroty pro domácí mazlíčky,
kozí sýry, květiny, čerstvé bylinky, zelenin, ovoce a
nemohl chybět burčák červený tak bílý, klobásky, maso
z bio farmy a také březnické pivo Herold.

To vše bylo doprovázeno příjemnou hudbou, zahrála
kapela „Robert Jíša band“, s kterou má Místní akční
skupina velice dobrou zkušenost. Na akci nesmělo chybět
zázemí pro děti!
Tentokrát mohly ratolesti již u některých prodejců zkusit
svou zručnost a dovednost u jejich dílniček a nazdobit si
vlastní perníček, navléknout korálky nebo složit dřevěnou
skládanku. Pak pokračovaly do Stodoly za nádvořím, kde
Rodinné centrum Pampeliška ve spolupráci s Mateřským
centrem Rozmarýnek připravilo různé malování, hry
a soutěže. Vedle si děti mohly nechat namalovat dle své
fantazie obličej. A za Stodolou byl připraven stan
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Zemědělského svazu s „poznávačkami“, kde bylo spoustu
nápaditých, ale i poučných věcí.
Dle programu přijelo divadlo „Buřt“, které obohatilo
kulturním zážitkem nejen děti. A nakonec, kdo již všude
byl a vše zkusil mohl po zbytek akce blbnout a řádit na
skákacím hradu Místní akční skupiny Podbrdsko.
Prodejců bylo tento rok celkem přes 40 a proto byl trh
rozšířen i o ulici nad nádvořím, kde návštěvníci také po
celou dobu akce proudili a užívali si příjemné atmosféry.
Na náměstí města Rožmitál pod Třemšínem byly

vystaveny zemědělské stroje zapůjčené od místních
zemědělců.
Nechyběl
ani
nejstarší
doposud
plnohodnotně využívaný traktor z roku 1962. Děkujeme
vám za účast a budeme se těšit na další setkání na
plánovaných akcích v roce 2018:
Podbrdský farmářský a řemeslný trh v Březnici 28.4.2018
a Podbrdský farmářský a řemeslný trh v Rožmitále pod
Třemšínem 22.9.2018.
Doufáme, že akce budeme moci stále realizovat a dělat
tím radost. Budeme se těšit na vaši návštěvu!
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OSLAVY 650 let OBCE STRÝČKOVY

V srpnu 2017 se konaly oslavy 650 let založení obce
Strýčkovy ve spolupráci s městem Rožmitál pod
Třemšínem. Místní akční skupina Podbrdsko byla také
zapojena a zajistila několik místních prodejců, kteří na

oslavy dorazili se svým originálním zbožím a ukázkou
řemesla a tím obohatili akci. Dále pak poskytla skákací
hrad pro radost dětem. Zároveň se nesmělo zapomenout
na malování na obličej, které je po skákacím hradu vždy
nejvíce oblíbené.
Oslavy se velice povedly a program byl moc zajímavý,
turnaj ve volejbale na hřišti, soutěže pro děti a program
s názvem „Pepíkův sen“, ukázka hasičské techniky SDH
Rožmitál pod Třemšínem, prohlídka historických palných
zbraní skupiny Markýz Strakonice s možností vše si
vyzkoušet. Ukázky historického šermu a praktická ukázka
zbraní skupiny Markýz Strakonice. Celou akci doprovázela
hudba „Toulavá kapela Josefa Janouška“.
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MAS PODBRDSKO PŮJČUJE SKÁKACÍ HRAD
Skákací hrad, který od jara 2017 půjčuje MAS Podbrdsko, byl využit na mnoha společenských a soukromých akcích v
regionu! Ale co je nejdůležitější, že udělal radost mnoha dětem z regionu. Za to jsme moc rádi!

Skákací hrad bude opět k zapůjčení v kanceláři MAS Podbrdsko od jara 2018.
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Těšíme se s Vámi na setkání
v roce 2018.
Jana Filinová
Vendula Šedivá
Petra Benjáková

Informační občasník PODBRDSKO vydává kancelář MAS Podbrdsko, z.s.
Občasník je distribuován elektronicky do území MAS
a zveřejněn na webu MAS www.maspodbrdsko.cz.
Vydáno 4.12.2017
Kontakt:
Adresa sídla:
Adresa kanceláře:

Email:
WEB:
IČO:
Bankovní spojení:

Hvožďany 80, 262 44 Hvožďany
Městské zdravotnické zařízení Rožmitál pod
Třemšínem, Komenského 646, 262 42 Rožmitál pod
Třemšínem
info@maspodbrdsko.cz
www.maspodbrdsko.cz
27051935
3300000399/0800, Česká spořitelna, a.s. Příbram

Předsedkyně správní rady: Markéta Balková, tel. 724 705 685
Konzultační hodiny v kanceláři MAS - denně od 8.00 do 15.30 hodin
(Městské zdravotnické zařízení Rožmitál pod Třemšínem, 1. patro, 1. dveře)
Kancelář MAS:
Jana Filinová, tel. 723 435 274 (reditel@maspodbrdsko.cz)
Petra Benjáková, tel. 725 912 006
Vendula Šedivá, tel. 724 860 369
Fotografie: archiv MAS Podbrdsko
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