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Vážení přátelé venkova, 

než se sami seznámíte s obsahem této brožury,  
dovolte mi pár úvodních slov. 

To první slovo je obdiv, obdiv k dobré práci lidí mnoha 
nejrůznějších profesí a dovedností, jejímž výsledkem je čím dál 
příjemnější místo pro život nás i naších dětí. 

A tím druhým slovem co mám na mysli je hrdost, hrdost na to, 
že v Kraji Vysočina máme mnoho angažovaných občanů 
a organizací, pracujících často za složitých podmínek pro lepší 
budoucnost nás všech. 

To co dělá MAS Rokytná, o. p. s. pro rozvoj našeho venkova  
se mi prostě líbí, ať už jsou to její vlastní rozmanité aktivity typu 
Den s MAS, různorodé projekty spolupráce s ostatními MAS, 
jako například zapojení dětí z Moravskobudějovicka a Bystřicka 
do čištění studánek, nebo mnohé projekty obcí, neziskových 
organizací a podnikatelů, financované prostřednictvím MAS v rámci 
osy IV. Leader Programu Rozvoje Venkova v období 2007 - 2013. 

Z zrealizovaných projektů mne zaujal například projekt obce Lukov, 
kde pro místní občany i návštěvníky obce vznikla příjemná klidová 
zóna. 

Pro naši budoucnost jsou neméně důležité i projekty řešící účelné 
využití volného času našich dětí a proto mne oslovil i projekt Junáka 
- svazu skautů a skautek ČR, který obsahoval vznik a dovybavení 
několika kluboven nejen pro děti a mládež, ale např. i pro maminky 
s dětmi, seniory i tělesně handicapované. 

Během krátkého úvodního slova samozřejmě nemohu vyjmenovat 
vše a všechny, ale je možné všem zainteresovaným za jejich práci 
poděkovat. 

Děkuji Vám
  Martin Hyský
  člen Rady Kraje Vysočina  
  pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování
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JAK TO VŠECHNO ZAČALO...
Vznik partnerství se váže k  založení Moravskobudějovického mikroregionu 
na  jaře roku 2000,  kdy se starostové 23 obcí dohodli na  založení zájmového 
sdružení právnických  osob – dobrovolného svazku obcí, které bylo zaregistro-
váno na Okresním úřadě v Třebíči  dne 5. dubna 2000 pod č. j. 5/2000. 

Co znamená zkratka „MAS“?

MAS – Místní Akční Skupina (dále jen MAS). Dá se také říci Místní partnerství 
organizací i jednotlivců napříč generačním, osobnostním i působnostním spektrem 
(členská základna je na www.masrokytna.cz). Čím se zabýváme? Rozvojem území 
kde žijeme, působíme … 

V  návaznosti na  dosavadní činnost Moravskobudějovického mikroregionu 
a v návaznosti na rozšíření užší spolupráce se subjekty v mikroregionu se v období 
roku 2004 začalo intenzivně vytvářet místní partnerství založené na bázi principů 
programu Leader. 

MAS byla začleněna do orgánů neziskové organizace IECC o. p. s., která působi-
la na území mikroregionu od roku 2003. Společnost IECC (prostřednictvím svých 
pracovníků) plnila funkci facilitátora a koordinátora činnosti MAS Moravskobudě-
jovicko. 

V roce 2007 se podařilo zapojit do územní působnosti MAS i obec Meziříčko, 
čímž došlo k „scelení“ územní působnosti MAS. 

Fungující partnerství a rozšiřování principů LEADER do povědomí obyvatel-
stva lze doložit postupným nárůstem členské základny MAS z původních 18-ti čle-
nů na 30 k 31. 12. 2011. 

Hlavním úkolem MAS je aktivizace občanů daného území, budování part-
nerství, sjednocování lidí a  podporování dobrovolné činnosti na  všech úrov-
ních aktivit venkova.  Realizace rozvoje venkova a každodenní činnost venkova 
a venkovanů řízená zdola „BOTTOM UP“ prohloubí zapojení co největšího po-
čtu aktérů daného území. Zájem o osobní a místní rozvoj nelze diktovat ze sho-
ra. Místní aktéři musí sami chtít a být přesvědčeni o významu svého snažení, mít 
vnitřní motivaci.  Tento „úkol MAS“ byl završen v  roce 2012 rozšířením územní 
působnosti. 

V období květen – srpen 2012 byla intenzivně prezentována činnost naší MAS 
na  veřejných jednáních Mikroregionu Hrotovicko a  Ekologického mikroregionu 



4

Rokytná, zastupitelstva města Jaroměřice n. Rok. Účastnili jsme se dalších schů-
zek se zástupci obcí obou mikroregionů vše se záměrem rozšíření území působnosti 
MAS. 

Územní působnost MAS Moravskobudějovicko se v září 2012 rozlohou, po-
čtem obcí i počtem obyvatel zdvojnásobila na 49 obcí, 524 km2, 29 tisíc obyvatel 
a území je celistvé. 

Nyní zahrnuje území Moravskobudějovického mikroregionu, území Mikro-
regionu Hrotovicko a katastrální území obcí Příštpo, Dolní Lažany, Bohušice, 
Blatnice, Lipník, Lesůňky, Myslibořice a města Jaroměřice nad Rokytnou. 

Po  rozšíření územní působnosti byla formou soutěže zapojena veřejnost 
do výběru nového názvu MAS. 

Z došlých návrhů byl plénem vybrán jako nejvhodnější MAS Rokytná o. p. s. 
V polovině roku 2013 byly dokončeny i veškeré právní úkony a došlo k oficiální-
mu přejmenování společnosti. 

V současné době má MAS Rokytná, o. p. s. celkem 38 partnerů (z řad podni-
katelského sektoru, NNO, veřejné správy či fyzických osob). 

MAS je otevřená dalším zájemcům o spolupráci. Veškeré informace pro zá-
jemce jsou zveřejněné na webové prezentaci MAS (www. masrokytna. cz). 
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100 – to je počet projektů, které jsme 
v rámci osy IV. Leader Programu rozvoje 
venkova přijali k administraci. 

V rámci těchto přijatých žádostí 
jsou zahrnuty projekty:

 » které jsou úspěšně zrealizovány

 » které uspěly v rámci hodnocení Výběrové komise 
MAS, ale následně žadatel odstoupil

 » které nezískaly dostatečné bodové hodnocení 

 » a také projekty, které buď neprošly administrativní kontrolou MAS, 
nebo byly vyřazeny v rámci administrativní kontroly SZIF
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Projekty, přijaté v rámci vyhlášených celkem 8-mi 
výzev MAS Rokytnou, podstupovaly tyto kroky:

1. Administrativní kontrola MAS Rokytná.

2. V rámci zasedání Výběrové komise MAS jsou 
projekty losovány a předány hodnotitelům.

3. Probíhá Veřejná obhajoba projektů MAS (od 5. výzvy).

4. Po skončení Veřejné obhajoby hodnotitelé dokončí své hodnocení 
a seznam projektů se předává Programovému výboru MAS. 

5. Programový Výbor MAS schvaluje projekty k podpoře z MAS. 

6. Pracovníci MAS předávají, doporučené projekty 
k podpoře, na RO SZIF v Brně. 

7. Na SZIF dochází k další kontrole projektů a po výzvě 
k podpisu Dohody, projekt může být realizován. 

8. Průběžně dochází ke kontrole projektů ze strany MAS. 
MAS pomáhá příjemci s administrativou projektu (hlášení 
změn, předcházení určitých problémů, atd. …). 

9. Žadatel ve spolupráci s MAS podává  
Žádost o proplacení na RO SZIF v Brně. 

10. Konečná kontrola ŽoP a projektu pracovníky RO SZIF u žadatele. 

11. Projekt je proplacen a běží doba udržitelnosti, mohou následovat 
další kontroly (jak ze strany MAS, tak SZIF a také orgánů EU). 

Veškeré dokumenty ke všem výzvám jsou na stránkách MAS Rokytná k nahlédnutí. 
Pracovníci MAS jsou připraveni pomoci žadatelům s jejich projekty. 
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Strategický Plán Leader (dále jen SPL) byl 
psán v letech 2006-2008 a počítalo se s roční 
alokací cca 10 mil. Kč. MAS měla naplánováno 
realizovat celkem 5 fichí, což de facto představuje 
5 témat, která byla možno podpořit.

 » Fiche 1. Žijme aktivně a zdravě

Vyšší cíl: Vytvořit a zkvalitnit podmínky pro aktivní trávení volného času dětí 
a  mládeže, seniorů, místních obyvatel i  návštěvníků. Vytvořit podmínky pro 
zlepšení péče o děti a mládež či seniory. Zatraktivnit život na vesnici i pro mladé 
rodiny s dětmi. 
Cíl:  Kvalitní nabídka nejrůznějších aktivit v oblasti trávení volného času oby-
vatel včetně péče o děti a seniory a nabídka kvalitních sportovních a kulturních 
zařízení a dětských hřišť v obcích přispěje ke zvýšení atraktivity venkovského 
prostředí Moravskobudějovicka a zlepšování kvality života místních obyvatel. 

 » Fiche 2. Rozvoj vesnické infrastruktury jako prostředek zlepšení života obyvatel

Vyšší cíl: Zkvalitnit základní infrastrukturu vesnice a  tím zvýšit kvalitu života 
obyvatel obce a umožnit i rozvoj podnikání. 
Cíl: Kvalitní infrastruktura zvýší spokojenost obyvatel i  podnikatelského  
sektoru. 

 » Fiche 3. Podpora rozvoje zemědělských podniků

Cíl: Realizací vhodných investičních akcí do zemědělských staveb a technologií 
včetně nutných manipulačních ploch přispět ke zlepšení zemědělské prvovýro-
by a udržení a tvorbě nových pracovních míst v území. Podpořit kvalitní a efek-
tivní rozvojové záměry místních zemědělských podnikatelů. 
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 » Fiche 4. Podporujeme podnikání, řemesla a služby

Cíl: Zvýšení zaměstnanosti, diverzifikace hospodářských aktivit a zvýšení kon-
kurenceschopnosti mikropodniků poskytnutím příspěvku na pořízení nových 
technologií a  výrobních prostředků, případně rozšíření výroby a  výrobních  
prostor. 

 » Fiche 5. Vítejte u nás v regionu

Tato fiche se zaměřovala na  cestovní ruch a  podobné aktivity, ale vzhledem 
k snížení celkové alokace na MAS byla z podpory vyřazena. 

Veřejná obhajoba projektů



9

%  
rozpočtu dle 
platného SPL

%  
z rozpočtu 

k 30. 6. 2015

Podané žádosti  
na SZIF

Schválené 
žádosti

Proplacené  
projekty

% 
 z rozpočtu 

k 9. 12. 2015

% % ks Kč ks Kč ks Kč %

Fiche 1 45 44,39 24 6.542.208,-- 24 6.542.208,-- 23 6.342.208,-- 43,03

Fiche 2 20 19,33 12 2.848.562,-- 12 2.848.562,-- 12 2.848.562,-- 19,33

Fiche 3 15 14,85 12 2.189.327,-- 12 2.189.327,-- 12 2.189.327,-- 14,85

Fiche 4 20 18,73 17 2.760.079,-- 17 2.760.079,-- 15 2.572.163,-- 17,45

Celkem 62 13.952.260,--

Při plnění SPL v letech 2009 až 2014 bylo vyhlášeno celkem 8 výzev, v rámci kterých 
bylo přijato celkem 100 projektů, ze kterých 62 došlo ke konečnému proplacení. 

Celková částka, která byla proplacena, činí 13.952.260,- 



PŘEDSTAVENÍ 
PODPOŘENÝCH 
PROJEKTŮ 
Z JEDNOTLIVÝCH 
VÝZEV SPL MAS 
ROKYTNÁ
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1. VÝZVA - REALIZOVANÉ PROJEKTY
Název žadatele Název projektu Fiche Proplaceno

Moravskobudějovický mikroregion
Zlepšení zázemí pro akce na území  
Moravskobudějovického mikroregionu

1 938 141,00 Kč

Orel jednota Moravské Budějovice
Stavební úpravy orlovny  
- vestavba hygienického zařízení

1 350 400,00 Kč

Město Moravské Budějovice
Školka nás baví hřiště MŠ Fišerova,  
Moravské Budějovice

1 300 075,00 Kč

Město Moravské Budějovice
Oprava oplocení gymnazijního parku  
v Moravských Budějovicích

2 297 963,00 Kč

Tengeri Jozef Dřevostavba - stáj pro ustájení mladého skotu 3 216 657,00 Kč

V rámci 1. výzvy bylo celkem proplaceno: 2 .103.236,--

Celkem bylo přijato 5 žádostí, které prošly administrativní kontrolou MAS a  ná-
sledně byla jejich podpora schválena Programovým výborem MAS. Po  kontrole 
na RO SZIF v Brně byly všechny projekty podpořeny. 
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Školka nás baví - hřiště MŠ Fišerova, Moravské Budějovice 
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Oprava oplocení gymnazijního parku v Moravských Budějovicích

Dřevostavba - stáj pro ustájení mladého skotu
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2. VÝZVA – REALIZOVANÉ PROJEKTY
Název žadatele Název projektu Fiche Proplaceno

Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice
Nové sociální zázemí  
ke 120. výročí založení Sokola

1 375 515,00 Kč

Město Moravské Budějovice Plynofikace knihovny Vranín 1 95 254,00 Kč

Miroslav Klímek Rozvoj podlahářství a čalounictví 4 72 594,00 Kč

Marek Soukup
Nákup technologie  
pro truhlářskou dílnu

4 165 900,00 Kč

Miloš Dvořák
Zakoupení ohýbačky plechů  
pro další rozvoj klempířství

4 81 250,00 Kč

Karel Mařík Rozvoj výroby dárkových obalů 4 124 000,00 Kč

V rámci 2. výzvy bylo celkem proplaceno: 914.513,--

Celkem bylo přijato 11 žádostí, které prošly administrativní kontrolou MAS a ná-
sledně byla jejich podpora schválena Programovým výborem MAS. Po kontrole RO 
SZIF bylo podpořeno a následně realizováno 6 projektů. 
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Nové sociální zázemí ke 120. výročí založení Sokola
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Nákup technologie pro truhlářskou dílnu

Zakoupení ohýbačky plechů pro další rozvoj klempířství



17

3. VÝZVA – REALIZOVANÉ PROJEKTY
Název žadatele Název projektu Fiche Proplaceno

Obec Lesonice
Snížení energetické náročnosti  
základní školy v obci Lesonice

1 367 936,00 Kč

Obec Zvěrkovice
Bezpečné oplocení  
kulturního domu ve Zvěrkovicích

1 278 374,00 Kč

Město Moravské Budějovice
Rekonstrukce  
promítacího zařízení areálu letního kina

1 157 500,00 Kč

Orel jednota Moravské Budějovice Obnova uličního oplocení orlovny 1 270 000,00 Kč

Město Moravské Budějovice
Parkoviště  
u ZŠ Moravské Budějovice, ul. Havlíčkova

2 255 276,00 Kč

Roupec Ladislav
Rekonstrukce střešní krytiny  
na hospodářské budově

3 55 670,00 Kč

V rámci 3. výzvy bylo celkem proplaceno: 1.384.756,--

Celkem bylo přijato 6 žádostí, které prošly administrativní kontrolou MAS a  ná-
sledně byla jejich podpora schválena Programovým výborem MAS. 
Po kontrole RO SZIF bylo podpořeno a následně realizováno 6 projektů.
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Bezpečné oplocení kulturního domu ve Zvěrkovicích
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Rekonstrukce promítacího zařízení areálu letního kina
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Obnova uličního oplocení orlovny
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4. VÝZVA – REALIZOVANÉ PROJEKTY
Název žadatele Název projektu Fiche Proplaceno

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko 
„Moravská Orlice“ Moravské Budějovice

Přístavba víceúčelových kluboven 1 326 005,00 Kč

Obec Lesonice
Zateplení stropu  
ZŠ Lesonice včetně výměny svítidel

1 163 560,00 Kč

Obec Domamil
Modernizace  
vybavení školní kuchyně

1 124 250,00 Kč

Město Moravské Budějovice Letní kino - sociální zařízení 1 288 401,00 Kč

Orel jednota Moravské Budějovice
Doplnění zpevněných ploch  
v areálu orlovny

1 240 000,00 Kč

Obec Lukov Klidová zóna obce Lukov 2 252 662,00 Kč

Obec Lesonice
Stavba chodníku v Lesonicích - 
Hornolažanská

2 401 148,00 Kč

Vladimíra Zikmundová Technické vybavení  
pastevního chovu koní

3 94 000,00 Kč

Zdeněk Kružík
Malotraktor s čelním nakladačem 3 182 500,00 Kč

Kovovýroba Souček s. r. o. 
Modernizace  
provozního a výrobního zařízení

4
400 000,00 Kč

V rámci 4. výzvy bylo celkem proplaceno: 2.472.526,--

Celkem bylo přijato 15 žádostí, po provedení administrativní kontroly a hodnoce-
ním Výběrovou komisí bylo na  RO SZIF doručeno 12 projektů. K  podpoře bylo 
doporučeno 11 projektů. V době realizace 1 projekt - žadatel odstoupil a ve výzvě 4. 
bylo celkem podpořeno 10 projektů. 
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Malotraktor s čelním nakladačem

Technické vybavení pastevního chovu koní
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Modernizace provozního a výrobního zařízení

Přístavba víceúčelových kluboven
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Klidová zóna obce Lukov
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5. VÝZVA – REALIZOVANÉ PROJEKTY
Název žadatele Název projektu Fiche Proplaceno

Orel jednota Moravské Budějovice
Rekonstrukce části suterénu  
orlovny - výtvarný sklípek

1 120 000,00 Kč

Římskokatolická farnost  
Lukov u Moravských Budějovic

Oprava střechy farní budovy  
občanské vybavenosti - Lukov

1 225 656,00 Kč

Dům sv. Antonína Zahradní hřiště pro seniory 1 112 000,00 Kč

Obec Cidlina
Rekonstrukce střechy  
objektu st. 46/1 

1 258 184,00 Kč

Obec Domamil
Modernizace otopné soustavy 
a rozvodů teplé a studené vody 
v multifunkční budově

1 250 957,00 Kč

Obec Jakubov u Moravských Budějovic
Zateplení objektu  
hasičské zbrojnice a obecního úřadu

1 320 000,00 Kč

Kynologický klub Moravské Budějovice  
základní organizace č. 10 901

Nástavba objektu  
kynologického klubu

1 300 000,00 Kč

Jezdecký klub Elastic o. s. Přepravník pro koně 1 160 000,00 Kč

Obec Cidlina
Technika  
na údržbu veřejného prostranství 

2 106 884,00 Kč

Město Moravské Budějovice
Rekonstrukce  
veřejného osvětlení letního kina

2 300 000,00 Kč

Obec Lukov Bezdrátový rozhlas pro obec Lukov 2 132 000,00 Kč

Radka Eberlová Oprava střechy zemědělské budovy 3 152 400,00 Kč

Vladimíra Zikmundová Vnitřní boxové ustájení koní 3 112 000,00 Kč
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Lenka Chvátalová Rekonstrukce střešní krytiny 3 180 000,00 Kč

Zemědělské družstvo Dešov Nákup podrýváků půdy 3 208 000,00 Kč

EFTIMA spol. s r. o. 
Studio Verbena - sauna, pára,  
fitness pro ženy, poradenství  
zdravého životního stylu. 

4 183 000,00 Kč

MVDr.  Kalendová
Rentgenové pracoviště  
pro veterinární ordinaci 

4 308 350,00 Kč

V rámci 5. výzvy bylo celkem proplaceno: 3.429.431, --

V  5. výzvě MAS bylo přijato 21 žádostí o  dotaci. K  podpoře bylo doporučeno 17 
projektů, které SZIF schválil. 

Zahradní hřiště pro seniory - Dům sv. Antonína
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Technika pro údržbu veřejného prostranství – obec Cidlina

Studio Verbena - sauna, pára, fitness pro ženy, 
poradenství zdravého životního stylu



28

Modernizace otopné soustavy a rozvodů teplé a studené 
vody v multifunkční budově – ZŠ a MŠ Domamil
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Nástavba objektu kynologického klubu
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Rentgenové pracoviště pro veterinární ordinaci
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6. VÝZVA – REALIZOVANÉ PROJEKTY
Název žadatele Název projektu Fiche Proplaceno

Římskokatolická farnost  
Jakubov u Moravských Budějovic

Fara jako dům setkávání 1
320 000,00 Kč

Město Hrotovice Sadové úpravy - Hrotovice 2 244 212,00 Kč

Obec Jakubov u Moravských Budějovic Kvalitní osvětlení v Jakubově 2 319 553,00 Kč

Obec Zvěrkovice Technika pro obec Zvěrkovice 2 119 200,00 Kč

Město Jaroměřice nad Rokytnou
Bezbariérová trasa - část A -  
křižovatka Kapinusova,  
Legionářská

2 320 000,00 Kč

Vlastimil Světelský
Pořízení strojní technologie  
pro zemědělskou výrobu

3 102 500,00 Kč

Vladimíra Zikmundová
Technologické  
dovybavení pastevního chovu koní

3 86 400,00 Kč

Zemědělské družstvo Hrotovice, družstvo Technika pro údržbu krajiny 3 399 200,00 Kč

MVDr.  Jana Kalendová Ortopedická vrtačka pro operační sál 4
82 800,00 Kč

Aleš Dvořák Rozšíření výrobní technologie 4 141 000,00 Kč

Jiří Forman Nákup lešení 4 144 000,00 Kč

V rámci 6. výzvy bylo celkem proplaceno: 2.278.865,--

V 6. výzvě MAS bylo přijato 31 žádostí o dotaci. K podpoře bylo doporučeno 18 pro-
jektů. Konečné číslo podpořených projektů v rámci 6. výzvy MAS bylo 11.
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Bezbariérová trasa - část A - křižovatka Kapinusova, Legionářská

Fara jako dům setkávání 
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Rozšíření výrobní technologie

Pořízení strojní technologie pro zemědělskou výrobu
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7. VÝZVA – REALIZOVANÉ PROJEKTY
Název žadatele Název projektu Fiche Proplaceno

ZD Hrotovice, družstvo Nákup traktorové návěsné cisterny 3 400 000,00 Kč

AutoGas Barták s. r. o. Nová technologie pro autoservis LPG 4 54 763,00 Kč

Marek Soukup Nákup pásové brusky včetně příslušenství 4 179 488,00 Kč

Kovovýroba Souček s. r. o. 
Výstavba, rekonstrukce a modernizace  
provozních a výrobních prostor

4 113 095,00 Kč

V rámci 7. výzvy bylo celkem proplaceno: 747.346, --

V 7. výzvě MAS bylo přijato 5 žádostí o dotaci. K podpoře bylo doporučeno 5 pro-
jektů, které SZIF schválil. 1 žadatel odstoupil před podáním Žádosti o proplacení. 
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Výstavba, rekonstrukce a modernizace provozních a výrobních prostor
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8. VÝZVA REALIZOVANÉ PROJEKTY
Název žadatele Název projektu Fiche Proplaceno

Město Moravské Budějovice Rekonstrukce chodníku Vranín 2
99 664,00 Kč

Marek Soukup
Pořízení vyspělé olepovačky hran 

pro truhlářskou výrobu
4 342 720,00 Kč

BANEX, s. r. o. Vytápění nové provozovny 4 179 203,00 Kč

V rámci 8. výzvy bylo celkem proplaceno: 621.587,--

V 8. výzvě MAS bylo přijato 6 žádostí o dotaci. K podpoře byly doporučeny 3 pro-
jekty, které SZIF schválil. 
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Pořízení vyspělé olepovačky hran pro truhlářskou výrobu

Vytápění nové provozovny



PROJEKTY  
A OSTATNÍ  
AKTIVITY  
MAS ROKYTNÁ
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Projekt  „MASky spolu“

V  rámci Programu rozvoje venkova jsme předložili projekt MASky SPOLU 
(15/022/4210a/563/000029). Na  tomto projektu se společně s  námi podílely part-
nerské organizace:

MAS ROKYTNÁ, o. p. s. – nositel projektu
Projektu se jako partneři účastnily MAS z Vysočiny:   
- MAS Královská stezska, o. p. s. 
- Místní akční skupina Jemnicko, o. p.  s. 
- Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, z. s. 
- Místní akční skupina Třešťsko, o. p.  s. 
- MAS Oslavka, o. p.  s. 
- Místní akční skupina Šipka, o. s. 
- Místní akční skupina Zubří země, o. p.  s. 
Výstupem projektu byla „Metodika – přidaná hodnota projektů spolupráce“. 

Jedná se o  návodný dokument pro MAS jak úspěšně realizovat projekty národní 
i mezinárodní spolupráce v rozličných oblastech, podporované z různých operač-
ních programů. 

V  dokumentu jsou popsány projekty spolupráce, které byly realizovány MAS 
spolupracujícími na výše uvedeném projektu. Jsou zde zachyceny zkušenosti, po-
znatky a příklady dobré praxe z jednotlivých projektů. Součástí metodiky je SWOT 
analýza, která shrnuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby v rámci celého pro-
cesu realizace projektu spolupráce. 

Závěr dokumentu obsahuje seznam ukazatelů přidané hodnoty spolupráce, kte-
ré vyplynuly z diskuze nad jednotlivými projekty v rámci společných pracovních 
jednání spolupracujících MAS. 

Metodika je veřejně přístupná na stránkách www.masrokytna.cz.
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Projekt „Znám křišťálovou studánku…“

Bez vody by nebyl život. To je skutečnost, na kterou se v dnešní uspěchané době, 
kdy nás jako samozřejmost provází voda z kohoutku, často zapomíná. 

MAS Zubří země, o. p. s. a MAS Rokytná, o. p. s. se proto dohodly na společném 
projektu spolupráce s názvem „Znám křišťálovou studánku... “. 

Projekt Znám křišťálovou studánku byl podpořen dotací z  Programu roz-
voje venkova, opatření IV. 2.1. Realizace projektů spolupráce č. projektu: 
13/019/4210a/563/000054. Celková výše dotace byla 2 354 067, - Kč. 

Hlavním smyslem a cílem projektu byla pasportizace všech studánek na území 
spolupracujících MAS a obnova a rekonstrukce 41 vybraných studánek. 

Každá obnovená studánka má svého patrona – základní či mateřskou školu, je-
jichž žáci drží nad studánkami ochrannou ruku. Na jaře a na podzim se ke studán-
kám vypraví, vyčistí okolí studánky od  nečistot a  změří základní charakteristiky 
vody jako je teplota, pH a vydatnost pramene. 

Součástí projektu bylo i vytvoření internetové databáze všech studánek na úze-
mí spolupracujících MAS, vydání obrazového sborníku obnovených studánek 
a v závěru projektu byla spuštěna „geocachingová hra“ pro širokou veřejnost „Hle-
dej Vodomila“. Tato hra návštěvníky provedla po  nejzajímavějších studánkách 
v obou regionech. 

Přidanou hodnotou projektu byla snaha vzbudit zájem dětí a obyvatel o ochranu 
přírody a zvýšit environmentální povědomí s důrazem na ochranu vodních zdrojů. 
Postupně vznikla vzájemně propojená síť studánek, která bude sloužit nejen jako 
zdroj vody, ale i jako místo odpočinku, setkávání lidí a oblíbený turistický cíl. 

Využijte i vy příležitosti k hezké procházce a navštivte rekonstruovanou studán-
ku ve vašem okolí: www. znamstudanku.cz, www.masrokytna.cz.
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Čertova studánka – Lesonice

Děti u studánky v Příštpě před rekonstrukcí

Vodomil - skřítek, který pečuje o studánky
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MAPA umístění rekonstruovaných studánek na území MAS Rokytné

Návštěva dětí ze Zubří u studánky  
v Račicích - děti z ZŠ Myslibořice  
měly připravené pásmo na téma voda



43

Mimo projektové záležitosti a  organizační řízení a  administrace výzev v  rámci 
realizace SPL jsme se snažili přiblížit veřejnosti nejen naši vlastní MAS, ale i další 
aktivní subjekty pracující s veřejností a dětmi. A tak byly zorganizovány:

Den s MAS I. a Den s MAS II. 
Na ranči APPALOOSA v Lažínkách se dva roky po sobě odehrála mimořádná, 

lze říci, společenská událost, kdy jsme zorganizovali DEN S MAS…  Oba roky bylo 
na  akci ideální počasí a  areál a  zajímavý program navštívilo celkem takřka 5 tis. 
návštěvníků. 

Program byl opravdu pestrý a  každý si našel aktivitu, kterou mohl vyzkoušet 
na vlastní kůži a otestovat si svoji šikovnost, postřeh, odvahu i znalosti… 

Junáci (Svaz skautů a skautek české republiky, Moravská Orlice Moravské Budě-
jovice) měli připravených 5 stanovišť pro pohybové aktivity a Solokolové měli při-
praveny 2 pohybová stanoviště, která prověřila šikovnost návštěvníků. Návštěvníci 
mohli obdivovat výkony cvičených psů z  kynologického klubu a  prověřit si svoje 
znalosti u  kvízového stolku kynologů. Milovníci zvířat mohli využít poradny ve-
terinářky z Vícenic, která vedla konzultační koutek pro vhodné stravování domá-
cích mazlíčků. Po celý den mohli návštěvníci jezdit na koních nebo využít koňské 
spřežení, které je povozilo po okolí ranche. Menší návštěvníci ocenili koutky plné 
dětských her, pouštění draků nebo skákací hrad. Dospělí si rádi odpočinuli při vy-
stoupení country kapely Tuláci a rodiny využili bohaté občerstvení a nákup regio-
nálních produktů. 

Obě akce byly zaměřeny na podporu sbírky prostředků pro malého Lukáše Ško-
dy, který nutně potřeboval nový invalidní vozík. Sbírka probíhala formou sběru 
víček od PET lahví a podařilo se nasbírat v průběhu akcí více než 80 kg těchto ví-
ček, která byla prostřednictvím nadace proměněna ve finanční podporu. Děkujeme 
všem, kteří na tuto sbírku přispěli. 

Naše poděkování však patří i  spolupořadatelům, kteří zajistili skvělý program 
a akce pro návštěvníky a přispěli v celkové výborné pohodě obou dní po oba roky. 

Děkujeme proto:
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Moravské Budějovice 
Sokol Moravské Budějovice
Orel Jednota Moravské Budějovice
Kynologický klub Moravské Budějovice
Jezdecký klub APPALOOSA GOLDEN HORSE CLUB Moravské Budějovice.
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Pro Lukáška Škodu z Lukova bylo nasbíráno celkem 80 KG PET víček 
http://lukasskoda.webnode.cz/
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