Z obsahu:
Valná hromada 30.1.2017
Výzvy MAS Podbrdsko
Hvožďany - Vesnice roku
Místní akční plány rozvoje
vzdělávání na ORP Příbram
Výzva č.63 – Plánování
sociálních služeb
Podbrdské farmářské a
řemeslné trhy 2017

Vážení,
na stránkách Občasníku PODBRDSKO Vám přinášíme
rekapitulaci toho, co se odehrálo od ledna do července
2017 v Místní akční skupině Podbrdsko. MAS vyhlásila
svou 1. výzvu z Operačního programu zaměstnanost.
Nyní první úspěšní žadatelé čekají na první právní akty a
mohou začít čerpat finanční prostředky. Další Výzvy MAS
plánujeme vyhlašovat na podzim 2017 - rozpis Výzev
MAS naleznete na str. 4 tohoto Občasníku.
MAS Podbrdsko na jaře 2017 organizačně zajistilo
Podbrdský farmářský a řemeslný trh v Březnici, který
shledal velmi dobrý ohlas, a budeme rádi, když akci
v dalším roce zopakujeme. Nyní chystáme již 3.
Podbrdský farmářský a řemeslný trh v Rožmitále pod
Třemšínem.
Příjemné letní dny přeje a 23.9. se těší na viděnou při
Podbrdském trhu
Jana Filinová
Ředitelka kanceláře (vedoucí pro realizaci Strategie MAS)
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VALNÁ HROMADA MAS PODBRDSKO
Valná hromada členské základny MAS Podbrdsko proběhla v pondělí 30.1.2017 v Rožmitále pod Třemšínem.
Na programu byla volba členů orgánů MAS Podbrdsko do Výběrové komise, Dozorčí rady a Správní rady. Předsedkyně
návrhové a volební komise paní Blanka Strnadová, která zastupuje obec Vranovice, řídila úspěšně volbu členů do orgánů
MAS Podbrdsko dovedla dle volebního řádu do finálního usnesení takto:
Do Správní rady byli zvoleni:
člen
Obec Hvožďany
Město Rožmitál pod Třemšínem
Pila Martinice, s.r.o.
Město Březnice
Obec Milín
Ing. Petr Chotívka
SDH Tušovice
Ing. Gabriela Jeníčková
Trvalá obnova školy, o.s.

zastupuje člena
Markéta Balková
Ing. Josef Vondrášek
Ing. Bořek Bierhanzl
Ing. Petr Procházka
Ing. Vladimír Vojáček
Ing. Ladislav Švejda
Ing. Jana Derflová

sektor
veřejný sektor
veřejný sektor
soukromý sektor
veřejný sektor
veřejný sektor
soukromý sektor
neziskový sektor
soukromý sektor
neziskový sektor

zájmová
skupina
2
2
2
2
3
3
4
3
4

Do Dozorčí rady byli zvoleni:
člen
Kaiser, s.r.o. Rožmitál p. Tř.
Jaroslav Cibulka
Svazek obcí mikroregion Třemšín
Svazek obcí Březnicko
Obec Vševily
Rodinné centrum Pampeliška, z.s.
Statek Rožmitál, s.r.o.

zastupuje člena
JUDr. Josef Kaiser
Ing. Zuzana Šourková
Jiří Čížek
Ing. Karel Daniel
Mgr. Pavlína Liebnerová
Ing. Karel Mráz

sektor
soukromý sektor
soukromý sektor
veřejný sektor
veřejný sektor
veřejný sektor
neziskový sektor
soukromý sektor

zájmová
skupina
2
3
1
1
2
1
2

Do Výběrové komise byli zvoleni:
člen
Ing. Jan Růžička
Ing. Pavel Bukovjan
Jitka Drechslerová
4 Coffee, s.r.o.
Obec Lazsko
Obec Věšín
Obec Vrančice

zastupuje člena

Zdeněk Vantuch
PhDr. František Bártík
Ing. Pavel Hutr
Jiří Sláma

sektor
soukromý sektor
soukromý sektor
soukromý sektor
soukromý sektor
veřejný sektor
veřejný sektor
veřejný sektor

zájmová
skupina
3
2
3
2
4
3
4
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Dalším bodem byla změna Stanov MAS
Podbrdsko, kterou Valná hromada
schválila dle předloženého návrhu.
Nové znění Stanov MAS k nahlédnutí
na
webových
stránkách
www.maspodbrdsko.cz.
Ostatními body programu zasedání
byly informace o stavu Strategie MAS,
schválení zapojení do nového projektu
Plánování
sociálních
služeb,
seznámení se situací Místních akčních
plánů, financování MAS v roce 2016 a
plánovaný rozpočet na rok 2017,
Výroční zpráva 2016 aj. Zápis ze
zasedání Valné hromady najdete na
www.maspodbrdsko.cz.

VÝZVY MAS PODBRDSKO v roce 2017 a 2018
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
Datum zahájení přijmu Žádostí o podporu 15.4.2017 od 8:00h
Datum ukončení příjmu Žádostí o podporu 15.5.2017 ve 12:00h
Výzva na prorodinná opatření I. byla vyhlášena pro zájemce, kteří plánují zrealizovat příměstské tábory nebo dětskou
skupinu na území MAS Podbrdsko.
Jedná se o podporu z Operačního programu zaměstnanost.

HODNOCENÍ Výzvy MAS Podbrdsko – Prorodinná opatření I.
Do Výzvy MAS Podbrdsko – Prorodinná opatření I. se přihlásilo pět projektů na příměstské tábory a jeden projekt na
dětskou skupinu.
Kancelář MAS zhodnotila přijaté Žádosti o podporu v úvodním hodnocení Formálních náležitostí a přijatelnosti. Dále byly
Žádosti, které prošly hodnocením Formálních náležitostí a přijatelnosti, vyhodnoceny Výběrovou komisí dle hodnotících
kritérií. Správní rada MAS potvrdila výběr projektů, které doporučila Výběrová komise, a poté byly vybrané Žádosti
zaslány na Řídící orgán Operačního programu zaměstnanost, který vše zkontroloval a poslal vybraným žadatelům
vyjádření.
V této Výzvě MAS budou podpořeny tři Žádosti o podporu příměstských táborů. Dva žadatelé bohužel nesplnili formální
či věcné hodnocení a z hodnocení byly vyřazeni. Dětská skupina byla stažena žadatelem z hodnocení z osobních důvodů.
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Správní rada MAS - doporučené projekty k financování:
ČÍSLO PROJEKTU

NÁZEV
ŽADATELE

NÁZEV PROJEKTU

CZ.03.2.65/0.0/0.0/01_036/ Příměstské tábory
0007275
Milín

Obec Milín

Základní škola
a Mateřská
škola Hvožďany
Rodinné
CZ.03.2.65/0.0/0.0/01_036/ Příměstské tábory
centrum
0007270
Březnice
Pampeliška
Březnice, z.s.
Více informací na www.maspodbrdsko.cz – sekce DOTACE A VÝZVY.
CZ.03.2.65/0.0/0.0/01_036/ ZŠMŠ Hvožďany 0007273
příměstský tábor

CELKOVÉ
ZPŮSOBILÉ
VÝDAJE

PROJEKT DOPORUČEN
K PODPOŘE

629 875,00 Kč

Žádost o podporu
doporučena k financování

453 500,00 Kč

Žádost o podporu
doporučena k financování

Žádost o podporu
580 437,50 Kč doporučena k financování
s výhradou

MAS Podbrdsko v roce 2017 – 2018 plánuje vyhlásit tyto Výzvy MAS
OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST
• Prorodinná opatření II. - podzim 2017/ zima 2018
• Podpora sociálních služeb I. - podzim 2017
IROP
•
•
•

900.tis. Kč
4,3 mil. Kč

Podpora infrastruktury pro sociální služby I. - podzim 2017
7,6 mil. Kč
Infrastruktura pro základní vzdělávání a celoživotní vzdělávání - zima/jaro 2018
7,6 mil. Kč
Vybudování, rekonstrukce a modernizace cyklotras a posílení bezpečnosti - během roku 2018 10 mil. Kč

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
- výzva MAS bude vyhlášena v prosinci 2017, avízo výzvy bude vyhlášeno v ZÁŘÍ 2017
Číslo
Fiche
1.

2.

3.
4.

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady
(EU) č. 1305/2013

Podpora rozvoje stávajících podniků a
podnikatelských aktivit
Podpora šetrných forem
zemědělského využívání krajiny,
služeb a obchodu
Rozvoj malých a středních podniků
(MSP) ve venkovském regionu MAS
PODBRDSKO
Péče o krajinu

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice
do zemědělských podniků
Článek 17, odstavec 1., písmeno b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských
produktů
Článek 19, odstavec 1., písmeno b) – Podpora
investic na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností
Článek 25 – Neproduktivní investice v lesích

Alokace pro 1.
výzvu MAS
9,9 mil. Kč

4,8 mil. Kč

3,9 mil. Kč
0,9 mil. Kč

Celková výše dotace pro 1. Výzvu MAS z Programu rozvoje venkova je 19.500.000,- Kč.
Žadatelé mohou předkládat ve Výzvě MAS své Žádosti v rámci Fichí 1., 2., 3. a 4. Podrobný obsah Fichí bude přílohou
Výzvy MAS.
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HVOŽĎANY VESNICÍ ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE!!
V Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře byly ve
středu 28.6.2017 slavnostně vyhlášeny výsledky
středočeského kola 23. ročníku soutěže Vesnice
roku 2017. Zlatou stuhu pro vítěze krajského kola
převzali zástupci obce Hvožďany - předsednické
obce MAS Podbrdsko!!
Obec Hvožďany nejlépe naplnila smysl a poslání
soutěže. Svou prezentací ukázala, jak plnohodnotný
je život na venkově pod památným vrchem
Třemšínem. Obec výrazným způsobem podporuje
všechny věkové skupiny obyvatel. Podpora
spolkového a komunitního života se odráží v
mimořádné občanské sounáležitosti a to vše zároveň v souladu s okolní přírodou. Z každého obyvatele Hvožďan je cítit
hrdost na svou obec.
„Dnes se soutěží snad ve všem, o to víc jsem ráda, že tato soutěž má opravdu smysl. Mám radost, když vidím, že lidé
jsou ochotni zapojit se sami od sebe do společného díla, nadchnout se pro společnou věc a přiložit ruku k dílu. A právě
z toho, že lidé dokážou spojit síly, vzniká ten největší užitek," řekla v úvodu předávání ocenění hejtmanka Jermanová.
Hvožďany se zúčastnily soutěže Vesnice roku podruhé. Již při své první účasti v soutěži v loňském roce udělala obec na
hodnotitelskou komisi celkově velmi příznivý dojem a získala Diplom za společenský život a Diplom za vzorné vedení
kroniky.
Hodnotící komise dorazila do Hvožďan už počátkem června. Od brzkých ranních hodin tak bylo na návsi ve Hvožďanech
velmi rušno. Již od rozbřesku členové spolků, zastupitelé, dobrovolníci a zaměstnanci obce se připravovali na příjezd
hodnotící komise. Řidiči, kteří ráno projížděli hvožďanskou návsí se najednou ocitli v hustém brdském lese nebo viděli
pasoucí se sádrové divočáky a srnky u krmelce v parčíku. Komisi přivítal i Fabián, duch brdských lesů a komisi věnoval
symbolicky klíč od Brd.
„Měli jsme pouhých 120 minut na představení života v naší obci, respektive v našich šesti vesnicích. Všechny spolky měly
připravené prezentace svých činností. Dvě hodiny utekly jako voda, komise zavítala i do naší školky a školy. Malé i velké
děti si připravily krátký, ale výstižný program. Hasiči představili zásahovou techniku, a to byla přehlídka napříč stoletími
od koňky až po moderní zásahové prostředky," připomněla starostka Hvožďan Markéta Balková, jak místní bojovali o
titul.
Aktivity představili místní včelaři, když jim přiletěla na pomoc i včelka Mája v podání Aleny Mrázové z Planin. A od včelařů
přes dvůr plný fuchsií Jaroslavy Dvořákové se pak komise přesunula do Pozdyně.
„V Pozdyni u kapličky na nás čekala usměvavá pozdyňská děvčata s muzikanty Jardou Capouchem a Jirkou Matějkou. Na
návsi pod kaštanem byl postaven velký stan, kde byly představeny jednotlivé části obce, kam se komise nestihla podívat.
Leletice, Vacíkov, Roželov a Planiny a prezentoval postavy, které jsou spjaté s našimi vesničkami," dodala Balková, která
má obrovskou radost z úspěchu a děkuje všem, kteří se v kostýmech a převlecích vžili mnohdy i do náročnějších postav.
Zdroj: http://kutnohorsky.denik.cz/z-regionu/vesnici-stredoceskeho-kraje-roku-2017-je-obec-hvozdany-20170628.html

Vyhlášení výsledků středočeského kola soutěže proběhne ve Hvožďanech 20.8.2017.
Poté vítěz krajského kola postupuje do celostátního kola soutěže, jehož hodnocení bude v týdnu od 3. do 9. září a
vyhlášení výsledků se uskuteční 16. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích.
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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. Od ledna do června 2017 probíhal projekt následovně:
V lednu a únoru 2017 probíhala průběžně příprava a jednání pracovních skupin MAP:
12.01.2017
Pracovní skupina Rodiče + NNO
17.01.2017
Pracovní skupina Zřizovatelé
06.02.2017
Pracovní skupina MŠ
13.02.2017
Pracovní skupina ZŠ + ZUŠ
Dne 9.3.2017 se část Realizačního týmu MAP zúčastnila "Konference MAP a KAP v Praze a Středočeském kraji" v
Říčanech.
Realizační tým MAP naplánoval a uspořádal v březnu 2017 vzdělávací semináře na téma LEADERSHIP:
9.3.2017
Waldorfská škola v Příbrami
21.3.2017
ZŠ Březnice
29.3.2017
ZŠ Dolní Hbity
1.4.2017
ZŠ Chraštice
V období od dubna do června 2017 se dotvářela Analytická část MAP, probíhalo zjišťování analytických dat a dopracovala
se Průběžná sebehodnotící zpráva MAP ORP Příbram. Byla vytvořena a konzultována Dohoda o spolupráci mezi
zřizovateli škol, školami, poskytovateli zájmového a neformálního vzdělávání, rodiči a dalšími partnery. Proběhla setkání
pracovních skupin MŠ a ZŠ ve dnech 12.4.2017 a 19.6.2017.
Realizační tým MAP se pravidelně zúčastnili webinářů pořádaných NIDV.
Realizační tým MAP naplánoval a uspořádal v tomto období duben až červen 2017 vzdělávací semináře na téma::
24.4.2017
Aktivity pro rozvoj školní zralosti
25.4.2017
Kočičí zahrada
4.5.2017
Jazykové hrátky
16.5.2017
Spolupráce místních subjektů při podpoře dětí se sociálním znevýhodněním
29.5.2017
Fascinující svět matematiky
30.5.2017
Kočičí zahrada
3.6.2017
Matematická prostředí jako základ dobrého porozumění matematice
12.6.2017
Já a svět
13.6.2017
Polytechnické vzdělávání dětí a mládeže - Technická liga mládeže aneb jak se co dělá
Veškeré informace k projektu MAP naleznete na webu www.maspodbrdsko.cz.
Od června do září probíhá sběr projektových záměrů na měkké aktivity a aktivity spolupráce, které mají být součástí
Akčního plánu MAP v letech 2018-2019. Sběr projektových záměrů probíhá od mateřských a základních škol, základních
uměleckých škol a od subjektů neformálního a zájmového vzdělávání.
V říjnu bude aktualizován Strategický rámec MAP, ve kterém jsou tabulky s investičními projektovými záměry. Na podzim
2017, před závěrem projektu MAP I., bude finální dokument schválen na zřizovateli škol na území ORP Příbram.
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TISKOVÁ ZPRÁVA O NS MAS – nové vedení NS
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z. s. je společenstvím sdružujícím organizačně samostatné
právnické osoby - místní akční skupiny, pracující formou komunitně vedeného místního rozvoje metodou LEADER ve
prospěch venkova. Hlavním posláním je sdružovat místní akční skupiny, rozvíjet spolupráci se subjekty a organizacemi
působícími na venkově a hájit společné zájmy členských MAS vůči státu. Mezi základní principy se dále řadí prosazovat
transparentní, rovné a administrativně jednoduché stanovení pravidel pro fungování MAS.
Místní akční skupiny (MAS) z celé České republiky se sjely ve čtvrtek 16. března 2017 do Hranic na Moravě, kde se
uskutečnila Valná hromada Národní sítě Místních akčních skupin České republiky (NS MAS). Na programu byly hlavně
volby do orgánů organizace a volba nového vedení. Celkem bylo zaregistrováno 151 mandátů, což představuje necelých
90 % členské základny.
Volby na předsedu organizace vyhrála v druhém kole veřejného hlasování Místní akční skupina Opavsko zastoupená Ing.
Jiřím Kristem, který se stává novým předsedou Národní sítě místních akčních skupin pro následující období 2017-2019.
Novým sídlem zastřešující národní organizace se stává Hradec nad Moravicí.
Místopředsednictví obhájila Místní akční skupina Český Západ prostřednictvím Jana Floriana. Nově byly zvoleny MAS
Hradecký venkov prostřednictvím Jany Kuthanové a MAS Horní Pomoraví prostřednictvím Ing. Františka Wintera.
Mimo jiné se jednalo také o návrhu na vyloučení jednoho z členů, MAS Karlštejnsko z. ú., za porušení zásad soužití ve
spolku, poškozování dobrého jména či významu poslání NS MAS. Účastníci Valné hromady svým hlasování člena vyloučili.
Počet členů Národní sítě Místních akčních skupin se tak snížil na 167 ze 179 existujících MAS.
Průběh jednání včetně úvodních slov hostů z řad ministerstva pro místní rozvoj, města Hranice, Olomouckého kraje a
zástupců partnerských organizací se dozvíte v zápise z jednání, který je zveřejněn na webu Národní sítě MAS.

Ing. Jiří Krist, zástupce předsednické Místní akční skupiny Opavsko

VÝZVA č. 63 – PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
MPSV ČR vyhlásilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) - Výzvu č. 63 „Podpora procesu plánování
sociálních služeb na obecní úrovni“ otevřenou od 14.10.2016 do 31.1.2017, která umožňuje i místním akčním skupinám
(MAS) realizovat procesy plánování za účelem zvýšení kvality a udržitelnosti systému sociálních služeb, služeb pro rodiny
a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování. Město Příbram ani DSO ORP Příbram se do Výzvy
č. 63 zapojit nechce. Zároveň Komunitní plán sociálních služeb pro Příbramsko skončil v roce 2016 a již není aktuální,
proto jsme se rozhodli, že potřebnost sociálních, a také zdravotních, služeb na území MAS Podbrdsko podpoříme
projektem na plánování sociálních služeb sami a Střednědobý plán sociálních služeb bude zpracován na celé území MAS
Podbrdsko v letech 2017-2019.
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Valná hromada 30.1.2017 schválila zapojení MAS Podbrdsko do projektu „Plánování sociálních služeb na území MAS
Podbrdsko“ a podání žádosti do Výzvy č. 63. MAS Podbrdsko vytvoří dokument se zohledněním potřeb v oblasti
sociálních a zdravotních služeb na území MAS.
Zahájení projektu předpokládáme 1.11.2017, doba trvání projektu bude 24 měsíců, tedy do 31. 10. 2019.
Jednou z aktivit projektu je také spolupráce - na společné spolupráci se domluvily MAS Podbrdsko, Brdy-Vltava o.p.s a
také obec Kamýk nad Vltavou, resp. MAS Sedlčansko. Spojení všech 3 území vytvoří 3 plány pro téměř celý bývalý okres
Příbram. Spolupráce bude probíhat samozřejmě také se sociálním odborem Města Příbrami, který má správní území ORP
Příbram na starost, a také s obcemi v území MAS.
Celkové náklady projektu po korekci ze strany výběrové komise Operačního programu zaměstnanost činí 1,9 mil. Kč.
V současné době čekáme na vydání právního aktu.

PODBRDSKÉ FARMÁŘSKÉ A ŘEMESLNÉ TRHY V ROCE 2017
Místní akční skupina Podbrdsko a město Březnice
uspořádali Podbrdský farmářský a řemeslný trh na
jaře v Březnici. Termín byl stanoven na 29.4.2017.
Místo konání bylo vybráno v historické části
Březnice a to ve venkovních areálech restaurací Na
statku, Špejchar a na nádvoří Pivovaru Herold.
Zahájení této akce od 10h ve venkovním areálu
restaurace Na statku. Celou akci provázela kapela
„Robert Jíša Band“, která pomohla k příjemné
atmosféře po celou dobu trhu, kapela hrála
na nádvoří Pivovaru Herold, kde mohli návštěvníci
trhu posedět a pochutnat si na masových výrobcích
od místního prodejce s bio potravinou a samozřejmě
nesmělo chybět správně vychlazené pivo Herold!
Ve venkovních prostorách restaurace Na statku bylo
celkem 30 prodejců se zajímavým zbožím jako
například dřevěné hračky, ručně šité oblečky,
keramické a jiné šperky, sýry z kozí farmy, mléko od
kraviček z pastvin, pražené oříšky, trdelník, výborná
na místě pražená káva, domácí koláče a dobroty,
košíky a květiny atd. Návštěvníci zde mohli zažít
ukázku práce řemeslníků, kovář a řezbář na místě
předváděli své umění!
Podbrdský trh v tomto duchu dále pokračoval Na
nádvoří Špejcharu, kde se návštěvníci mohli těšit
z další škály zajímavých farmářských a řemeslných
výrobků.
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Děti měly o zábavu postaráno. Mohly plně využít hřiště u restaurace Na statku. Dále MAS Podbrdsko přichystalo skákací
hrad zapůjčený od obce Hvožďany, který má vždy moc velký úspěch 😊. Také se opět zapojilo Rodinné centrum
Pampeliška, které přichystalo pro děti soutěže, malování atd. Nechybělo malování na obličej a další oblíbené aktivity pro
děti. Dětičky zaujalo divadelní představení Loutkohereckého skupina „Zalezlíci“ z Příbrami s hrou „Tři prasátka“. Pro
divadlo bylo připraveno zázemí v pergole restaurace Na statku.
U několika prodejních stánků byla možnost vyzkoušet zručnost u dílniček, které nabízeli prodejci, jako např. navlékání
korálků, otisky vosků, kresby na látku, atd.
Po skončení Podbrdského trhu hrála pro účastníky trhu na nádvoří Špejcharu k poslechu a tanci kapela GINEVRA.
Tímto děkujeme za spolupráci městu Březnice, obcím Milín a Hvožďany a také městu Rožmitál pod Třemšínem.,
Rodinnému centru Pampeliška a dalším, kteří k pořádání trhu přispěli.
MAS Podbrdsko pořádá v letošním roce ještě jeden z trhů - v sobotu 23.9.2017 od 10h do 14h na nádvoří Podbrdského
muzea a na části náměstí v Rožmitále pod Třemšínem. Opět nebudou chybět kvalitní regionální výrobky a jiné potraviny, pochutiny farmářů (domácí koláče, sýry, mléko, mouka, káva, palačinky a mnoho dalších), dále pak široká
škála řemeslných výtvorů (šperky, hračky, dřevěné dekorace, hlavolamy, dekorativní sešity, tašky, keramické šperky
a mnoho dalších)! Občerstvení, pivo Herold, hudba Robert Jíša BAND a pro děti hry, soutěže, skákací hrad, naučná
stezka Zemědělského svazu ČR a divadlo pro děti ZALEZLÍCI, vše na dětském hřišti za Stodolou Podbrdského muzea.
Budeme se těšit na Vaši návštěvu!
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MAS PODBRDSKO PŮJČUJE SKÁKACÍ HRAD
Kancelář MAS Podbrdska se letos na jaře rozhodla, a po schválení Správní radou, pořídila Skákací hrad pro děti. Tento
skákací hrad je nyní k zapůjčení za symbolickou cenu pro širokou veřejnost. Členové MAS Podbrdsko mají půjčovné
ZDARMA. Pro léto 2017 byl a bude plně využit na mnoha společenských a soukromých akcích v regionu!
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MAS PODBRDSKO MÁ NOVÉ EMAILY
Kancelář MAS Podbrdsko od jara 2017 používá nové emailové adresy:
info@maspodbrdsko.cz
reditel@maspodbrdsko.cz (ředitelka kanceláře MAS Jana Filinová)
vyzvy@maspodbrdsko.cz
Vaše zaslané zprávy na maspodbrdsko@seznam.cz budou již přesměrovány na info@maspodbrdsko.cz.
Děkujeme za změnu kontaktů ve vašich záznamech.
MAS Podbrdsko

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 8.8.2017
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
Petra Benjáková, tel. 725 912 006
Vendula Šedivá, tel. 724 860 369
Fotografie: archiv MAS Podbrdsko
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