
 
  

Zasedání Programového výboru MAS Královská stezka o.p.s. 

dne 15. 12. 2022 od 14:30 hodin 

Zapisovatel: Lucie Šulcová 

Ověřovatel 1: Aleš Hejkal 

Ověřovatel 2: Marie Kudrnová 

Omluven: Michal Simandl, Luděk Šíma, Pavel Chlád 

Zasedání Programového výboru bylo zahájeno v 14:30 hodin panem předsedou PV Martinem 

Sedlákem. Pan Sedlák konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Pan Sedlák dále konstatoval, 

že podle prezenční listiny je přítomno 5 členů Programového výboru. Programový výbor je 

usnášení schopný.  

Určení ověřovatelů a zapisovatele: 

Předseda PV navrhl určit ověřovateli zápisu pana Aleše Hejkala a jako druhého ověřovatele paní 

Marii Kudrnovou. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné 

protinávrhy. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: 

Programový výbor určuje ověřovateli zápisu pana Aleše Hejkala a jako druhého ověřovatele paní 

Marii Kudrnovou. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou. 

Pro: 5  Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 1 bylo přijato 

Aktuální složení PV: 
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Veřejný Rozvoj obce 2020 
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Luděk Šíma 
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Martin Sedlák Martin Sedlák – FOP Soukromý Podnikání 2021 

Ing. Pavel Kopecký Město Golčův Jeníkov Veřejný Rozvoj obce 2021 

Ing. Aleš Hejkal Strom Praha a.s. Soukromý Podnikání 2022 



 
  

Ing. Marie 

Kudrnová 

Město Havlíčkův 

Brod 
Veřejný Rozvoj obce 2022 

Pavel Chlád Obec Dolní Město Veřejný Rozvoj obce 2022 

 

Program: 

1. Rozvoj cestovního ruchu v území MAS – připojení oblasti Havlíčkobrodska 

k destinační společnosti Vysočina West z.s. 

Paní Dubská a pan Charouzek informují o proběhlém jednání s Vysočina West, z. s. o připojení 

oblasti území MAS Královská stezka k této destinační společnosti. Vysočina West, z. s. je destinační 

společnost, která sdružuje, koordinuje a zajišťuje kooperaci poskytovatelů služeb cestovního 

ruchu na daném území, v tomto případě na Pelhřimovsku. Královská stezka o.p.s. se dlouhodobě 

zabývá podporou cestovního ruchu, a tak vznikla myšlenka napojení se na turistickou oblast 

Vysočina West a spojení dvou územních celků - Pelhřimovska a Havlíčkobrodska, to vše za 

podpory Vysočina tourism. 

Propojení bylo schváleno valnou hromadu Vysočina West z. s. 30. 11.  2022 a bylo podepsáno 

memorandum o spolupráci. Mimo jiné se projednával  směr ve vazbě na zákon o cestovním ruchu, 

jaké finance a kam půjdou. Probíhá také jednání s městy Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou, 

Ledeč nad Sázavou a Chotěboř. Následující jednání se budou zabývat i certifikací destinační 

společnosti. Pro území Havlíčkobrodska bude vztyčným pracovníkem paní Kristýna Dubská. Díky 

tomuto kroku bude Havlíčkobrodsko ještě zajímavější turistickou destinací, než doposud, a 

přinese nové příležitosti místním podnikatelům.  

 

Návrh usnesení: 

Programový výbor bere na vědomí připojení oblasti Havlíčkobrodska k destinační společnosti 

Vysočina West z.s. 

 

Pro: 5   Proti: 0   Zdržel se: 0, usnesení č. 2 bylo přijato 

2. Energetické aktivity – NZÚ light – podmínky v území, spolupráce s ÚP, ENKO MAS, 

vzdělávání NS MAS 

Cílem programu Nová zelená úsporám Light je poskytnout finanční prostředky na zateplení 

rodinných domů domácnostem s nižšími příjmy a seniorům. MAS Královská stezka nově 

poskytuje poradenství a pomoc s podáním žádosti o dotaci v programu Nová zelená úsporám Light 

pro obyvatele území místní akční skupiny, v tomto směru spolupracuje s ÚP a dalšími 

organizacemi.  

Elektronický příjem žádostí bude spuštěn 9. 1. 2023. Zpětně bude možné ale žádat i na zateplení 

realizovaná po 12. 9. 2022. 

3. Plán činností (MAP III) 

S příchodem nového školního roku přišel také nový, respektive navazující projekt, zaměřený na 

podporu škol, školek a vzdělávacích zařízení zájmového i neformálního vzdělávání Místní akční 

plán vzdělávání III, který je navazujícím projektem na Místní akční plány vzdělávání II.  I nadále 

jsou v běhu dva projekty, a to pro území ORP Havlíčkův Brod a pro ORP Světlá nad Sázavou. Délka 

https://novazelenausporam.cz/nzu-light/


 
  
trvání obou projektů je stanovena na 15 měsíců, tedy do listopadu příštího roku. Do projektu MAP 

III pro „Havlíčkobrodsko“ se zapojilo 36 školských zařízení a do projektu MAP III na „Světelsku“ 

se zapojilo 13 školských zařízení. V projektech bude kladen důraz především na strategické 

plánování, sběr potřeb škol a přípravu aktivit jednotlivých zapojených subjektů. V obou 

projektech je vytvořeno pět tematických pracovních skupin (čtenářství, matematická gramotnost, 

rovné příležitosti dětí a žáků, polytechnické vzdělávání a financování). Tyto skupiny jsou tvořeny 

především z pedagogických pracovníků, ale i ze zástupců z řad úřadů, obcí, neziskových 

organizací, středisek volného času a dalších organizací zabývajících se vzděláváním v území.  

První schůzky pracovních skupin proběhly během listopadu. V listopadu se také uskutečnila 

ustavující jednání Řídících výborů, které jsou hlavním orgánem projektu. I přesto, že jsou pracovní 

skupiny již sestaveny, stále je možné se do některé ze skupin zapojit.  

4. Kavárna Na cestě a její provoz 

Slečna Matulová podala zprávu o provozu kavárny včetně hospodaření. Navazující projekt do 

OPZ+ je splnil věcné hodnocení s výhradou 18. 11. 2022, realizace je nastavena od února 2023. 

Kavárna Na cestě funguje v Habrech již bezmála dva roky. Od jejího otevření se urazila dlouhá 

cesta a pracovníci se neustále snaží vymýšlet nové dobroty. Sladkou novinkou je toffee dezert. 

Rozšířila se i nabídka slaného občerstvení, kromě toustů a chlebíčků je k dostání zapečená tortilla 

nebo humus se zeleninou. Na zahřátí je potom ideální moccacino, lahodná kombinace 

čokoládového sirupu, espressa a našlehaného mléka.  

Kavárna se i nadále zapojuje do místního dění prostřednictvím pořádání různých akcí pro 

veřejnost. V podzimních měsících v kavárně proběhla řada zajímavých akcí, jako např. kávový 

workshop, ochutnávka vín s vinařem, koncert nebo loutkové divadlo. Aktuálně stěny kavárny 

zdobí krásné obrazy s květinovou tematikou místního malíře Jaroslava Kreibicha, v případě zájmu 

si lze obrazy také zakoupit.  

 

5. Předpokládaná výzva Programu rozvoje venkova – Zpřístupnění přírody 

I nadále probíhá intenzivní příprava na čerpání budoucích dotačních prostředků z operačních 

programů, dochází ke schvalování programových rámců spadajících pod příslušná ministerstva. 

Hned v počátku roku 2023 bude vyhlášena 7. výzva z Programu rozvoje venkova, avšak pouze na 

dočerpání opatření Zpřístupnění přírody. V průběhu roku 2023 pak bude docházet k postupnému 

vyhlašování výzev z dalších operačních programů pro období 2023 – 2027.  

 

Návrh usnesení: 

Programový výbor schvaluje vyhlášení 7. výzvy z Programu rozvoje venkova zaměřené na 

opatření/fichi Zpřístupnění přírody. 

Pro: 5   Proti: 0    Zdržel se: 0, usnesení č. 3 bylo přijato 

 

Schválení Zprávy o plnění integrované strategie  

Pan Charouzek informoval o povinnosti MAS monitorovat průběh provádění integrované 

strategie. MAS ve Zprávě o plnění ISg monitoruje celkový kontext integrované strategie a popisuje 

změny ve schválené integrované strategii. MAS předkládá Zprávu o plnění integrované strategie 

2x ročně. Tato zpráva o plnění ISg se týká období od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022.  



 
  
Návrh usnesení: 

Programový výbor schvaluje pověření kanceláře MAS k vypracování a podání zprávy o plnění ISg. 

za 2. pololetí roku 2022 a pověření kanceláře MAS k případnému zapracování připomínek. 

Pro: 5   Proti: 0    Zdržel se: 0, usnesení č. 4 bylo přijato 

 

6. Operační programy nového programového období 2021 – 2027, programové 

rámce IROP 2, OP TAK, OPŽP, OPZ+ 

Pan Charouzek a paní Laštovičková opakovaně zmiňují v rámci nového období 2021+ 

harmonogram přípravy IROP, rozdělení alokace na jednotlivé MAS, známá kritéria u jednotlivých 

aktivit SC 5. 1 Programový rámec IROP – výzva na podání 5. 10. 2022. Budou podporované stejné 

aktivity jako v současném období, nově veřejná prostranství a infrastruktura cestovního ruchu.  

Paní Šulcová rekapituluje PRV zmiňuje novou SP SZP, Akční plán OPZ+ splnil věcné hodnocení 

s výhradou. V OP TAK – předpoklad zapojení 120 MAS, režim de minimis. OPTP – žádost 2letá, 

zjednodušené vykazování, paušál 20%, 80% výdaje na mzdy, rozdělení alokce na MAS dle vzorce. 

OPŽP nebude MAS pravděpodobně realizovat, avšak ještě bude zváženo, bude navýšena alokace 

na jednotlivé kraje. Nyní realizace vybraných projektů v krajích (ukázkové). 

 

7. Aktuality 

6. ročník Gastronomického festivalu Habry 

Dne 11. 6. 2022 bylo na Žižkově náměstí v Habrech živo a to nejen po stránce gastronomické. Pro 

účastníky byl připraven různorodý doprovodný program festivalu, který obohatila dechová 

kapela Vysočinka, melodická metalová kapela Rebel, punková kapela Volant a známá rocková 

kapela Telegraf. Odpolední gastroprogram si vzal pod křídla provozovatel a zároveň šéfkuchař 

Městské restaurace ve Světlé nad Sázavou, pan Jan Sochor. Uvařené tortelliny, krevety a mušle 

mohli diváci ochutnat. Barmanské umění předvedl bez jediné chybičky několikanásobný 

medailista, kterého uchválit flair spočívající v atraktivním způsobu servisu míchaných nápojů, pan 

Václav Abraham. Program doplnila vystoupení taneční skupiny Tendence Gravity a oddílu 

aerobiku TJ Sokol Habry. 

Po celý den byl rovněž k dispozici dětský koutek se skákacím hradem, malováním na obličej, 

balónkovou dílnou. Hopsej aréna nabídla možnost vyzkoušet si pogo tyče, klokaní boty, 

elektromobilní segwaye a elektrické káry. Zájemci se také mohli povozit na traktůrku od místní 

pobočky firmy Strom Praha a.s. Aby se na tento ročník mělo jak vzpomínat, mohli účastníci - 

jednak navštívit foto koutek s rekvizitami a odnést si fotografii na památku, jednak zakoupit 

výrobky vyřezané uměleckým řezbářem – panem Martinem Kučerou – 3 umělecká díla 

z dubového dřeva, která se pak v odpoledních hodinách vydražila na pódiu. „Třešničkou na dortu“ 

se stal vzniklý prvek s logem Svazku obcí Haberska.  

Moderátor celé akce, pan Jaroslav Pejchal, se staral o dobrou náladu publika a připravil zábavnou 

soutěž pro děti, při nichž získali účastníci drobné odměny.  

Událost, která zde proběhla, je každoročně založena na spolupráci veřejné správy (Svazek obcí 

Haberska), neziskové organizace (Královská stezka o.p.s.) a dalších subjektů spolupracujících na 

rozvoji venkovského regionu (Celostátní síť pro venkov).  
 

 



 
  
Transfer zkušeností z MAS kraje Vysočina do MAS Karlovarského kraje 

Ve dnech 22. – 24. června navštívili území MAS (místní akční skupiny) Královská stezka zástupci 

MAS Sokolovsko o.p.s. a její partneři (zástupci veřejného, podnikatelského a neziskového 

sektoru), kteří přijeli za příklady dobré praxe a za ukázkou úspěšně zrealizovaných projektů 

zaměřených tematicky nejen na Program rozvoje venkova. Účastníky hostil Hotel Kaskáda v Ledči 

nad Sázavou. Přes 30 aktérů zhlédlo v rámci třídenního putování projekty zaměřené na podporu 

podnikání a cestovní ruch, zemědělství, potravinářství, ale i na sociální podnikání. Zastávku 

tvořily také dominantní hrad Ledeč nad Sázavou (s perfektním výkladem pana kastelána) a 

přírodní rezervace Stvořidla. Ta jsou každoročně jednou ze zastávek akce Čistá řeka Sázava na 

Vysočině. V kavárně Na cestě, která je provozována právě organizací Královská stezka o.p.s., si 

účastnici vyposlechli prezentaci a seznámili se s činnostmi a aktivitami MAS a také kavárny, 

jakožto sociálního podniku.  

Cílem exkurze bylo posilování partnerství a výměna zkušeností v rámci místních akčních skupin 

(MAS) z různých krajů, pracovní setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov za účelem předávání 

zkušeností z implementace PRV ve stávajícím období a příprava na nové programové období, 

předávání znalostí k jednotlivým opatřením, projektům spolupráce, implementaci článku 20. Byly 

představeny projekty, které byly podpořeny z evropských dotačních prostředků EU. 
 

Dvoudenní workshop místních akčních skupin kraje Vysočina 

Ve dnech 20. – 21. 7. 2022 proběhl opětovně dvoudenní workshop všech místních akčních skupin 

v kraji Vysočina, a to ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov, tentokrát v prostorách Akciového 

pivovaru Dalešice, a.s. První den nabídl formu ukázky úspěšně zrealizovaných projektů v daném 

území (podnikatelských, zemědělských, ale např. i exkurzi do jaderné elektrárny Dukovany), 

druhý den byl věnován aktuálním informacím z Krajského úřadu, Centra pro regionální rozvoj a 

Národní sítě MAS. 

 

Projekt spolupráce s polskými MAS  - „Love food“ 

MAS (místní akční skupina) Královská stezka o.p.s. společně s MAS Oslavka o.p.s. a dalšími třemi 

polskými MAS realizuje nadnárodní projekt spolupráce s názvem Love food. Cílem projektu je 

propagovat regionální značení v zapojených regionech, informace ohledně regionálních produktů 

a regionálního značení jako takového a společně najít potenciál pro rozvoj regionu.  

V termínu 2. – 4. 9. 2022 proběhl první ze čtyř plánovaných workshopů v rámci projektu, a to 

v Polsku. Do třídenního programu byla zařazena ukázka tradiční přírodní metody konzervace 

potravin - fermentace - v manufaktuře kombuchy, prezentace polských MAS o zrealizovaných 

projektech, návštěva muzea kočárů a muzea historických automobilů a motocyklů a v neposlední 

řadě účast na festivalu 4 elementů, v rámci něhož proběhl kulinářský workshop zaměřený na 

regionální a tradiční pokrm - přípravu švestkových povidel.  

Druhý a třetí workshop v rámci mezinárodního projektu spolupráce s názvem LOVE FOOD se 

konal na území ČR, 2 dny na území MAS Oslavka o.p.s. a poté 2 dny na území MAS Královská stezka 

o.p.s.  V rámci workshopů byla připravena ukázka přípravy regionálních pokrmů z produktů 

Vysočina regionální produkt s kuchařem při využití tradičních postupů a receptů, seminář 

regionálního značení – Vysočina regionální produkt. Mezi úspěšnými certifikovanými produkty 

jsou např. ručně vinuté perly paní Jany Paškové, která svoji výrobu ukázala přímo na místě. 

V rámci doprovodného programu proběhla i ukázka zdobení perníků paní Petrou Měrkovou, kde 

si každý zúčastněný mohl dle vzoru a dobře mířených rad nazdobit svůj perník. Mezi jednotlivými 



 
  
programy byla účastníkům nabídnuta prohlídka státního zámku Náměšť nad Oslavou 

s průvodcem a konzumací místně pečených sladkých pokrmů netradičně na terase státního 

zámku, tak jako i poslech písně Ave Maria od místní „operní“ pěvkyně Julie Rajtmajerové v kapli 

státního zámku.  

Další den se nesl v duchu exkurzí po regionálních producentech a jejich provozovnách (pivovar 

Heřman, farma rodiny Němcovy apod.) a návštěvy baziliky sv. Prokopa v Třebíči. Třetí den 

účastníci strávili převážně v kavárně Na cestě, kde byly představeny činnosti a aktivity MAS 

Královská stezka o.p.s. a každý si mohl vyzkoušet přípravu kávy v rámci baristického kurzu. Na 

programu byla také návštěva ZOD Kámen a doprovodná exkurze městem Habry s návštěvou dvou 

projektů, které byly podpořeny z operačních programů minulého programového období, a to 

SMART učebna na základní škole a komunitní centrum. Poslední den se nesl opět v duchu exkurzí 

po regionálních producentech např. na Statku u Pipků a v neposlední řadě v duchu kulturního 

zážitku – návštěvy hradu Ledeč nad Sázavou. 

Závěrečný čtvrtý workshop proběhl opět v Polsku, tentokrát převážně v okolí obce Sobótka. 

Regionální producenti zde představili vaření piva, práci ve vinici a provoz vinotéky, umění 

zdobení perníků a mimo jiné se každý účastník stal na jedno odpoledne „masterchefem“ a 

připravil v kulinářském studiu typická polská jídla – bigos, smalec (v klasické i vegetariánské 

verzi) a sváteční perník. Kulturní program doplnily předvánoční trhy ve Wroclawi a ukázka 

místních zajímavostí, regionálních obchůdků a projektů podpořených z LEADERU. 

Z projektu vznikne videoanimovaná kuchařka s typickými kuchařskými recepty spolupracujících 

zemí a také videovýstup celé realizace projekt. 

Cyklovýlet 7 

Počasí cyklovýletu naplánovaného již dlouhodobě na 17. 9. 2022 moc nepřálo, ale i za chladného 

počasí se na vyjížďku vydalo 6 odvážlivců. Zastávkami se pro 7. ročník staly Obora Žleby, Berlova 

vápenka a Pařížovská přehrada, kam jsme z Třemošnice po obědě směřovali údolím řeky 

Doubravy. I v menším počtu (oproti loňské účasti 26 cyklistů) si to všichni však, dle ohlasů, užili. 

Trasa měřila cca 48 km a vyjížďka byla zdárně ukončena opět v Habrech před 16. hodinou 

odpolední.  

 

Leaderfest 2022 

Leaderfest je nejen mezinárodní konference venkova s příklady dobré praxe, síťováním a 

inspirováním se aktivitami MASek navzájem, ale také představení toho nejzajímavějšího z města 

pořadatelů. Letošní LEADERfest 2022, tradiční festival úspěchů metody LEADER na českém 

venkově, se konal ve dnech 21. – 23. 9. 2022 v Čejkovicích. Dvoudenní program vyplnilo zasedání 

pracovních skupin, seminář „Aktuální informace k přípravě CLLD v PO 2021-2027“, exkurze 

(domek T. G. Masaryka, Templářské sklepy, Templářská tvrz, Sonnentor, komentovaná prohlídka 

občanské vybavenosti v Čejkovicích) a 2 bloky workshopů zaměřených na téma Komunitní 

energetika a OZE na venkově, Vzdělaný a laskavý venkov, MAS a podpora podnikavosti a 

podnikatelů na venkově, Snižování rizik katastrof – Resilience venkova. Akci navštívilo bezmála 

300 účastníků, 20 přednášejících a nechyběly ani vstupy zahraničních hostů. 

 



 
  
Učíme se od sousedů – exkurze místních akčních skupina kraje Vysočina 

Ve dnech 30. 11. – 2. 12. navštívili zástupci místních akčních skupin kraje Vysočina za podpory 

Celostátní sítě pro venkov území ležící na hranici 3 krajů (Ústeckého, Karlovarského a 

Plzeňského) MAS Vladař o.p.s.. Ti přijeli za příklady dobré praxe a za ukázkou úspěšně 

zrealizovaných projektů zaměřených tematicky nejen na Program rozvoje venkova. Účastníky 

hostil Národní dům Podbořany, v jehož jednacích prostorech se hned první den uskutečnila 

odborná přednáška/diskuze na téma Společná zemědělská politika v novém programovém 

období 2023-2027, a to za přítomnosti zástupce Ing. Lucie Chlupáčové z Oddělení projektových 

opatření Ministerstva zemědělství. Na ní pak navazovaly prezentace o činnostech MAS 

v jednotlivých krajích. Druhý den nabídl putování po projektech PRV zaměřených na 

zemědělství/potravinářství/podnikání („Račetická cibulárna“, „bio farma Hořenice“, „řemeslný 

minipivovar v Žatci – Pioneer Beer“). Velmi zajímavé povídání pak bylo o Mederově domě. Třetí 

den vyplnila návštěva Komunitního centra psychiatrické léčebny Petrohrad (projekt IROP), 

vitrážnické dílny podpořené z PRV, kde všichni mohli obdivovat práci sklenáře a úspěšného 

projektu IROP na vybavení hasičů. Cílem exkurze bylo posilování partnerství a výměna zkušeností 

v rámci místních akčních skupin (MAS) z různých krajů, pracovní setkání partnerů Celostátní sítě 

pro venkov za účelem předávání zkušeností z implementace PRV ve stávajícím období a příprava 

na nové programové období, předávání znalostí k jednotlivým opatřením, projektům spolupráce, 

implementaci článku 20 a další. Byly představeny projekty, které byly podpořeny z evropských 

dotačních prostředků EU. 

 

8. Dotazy a diskuze 

Nikdo ze zúčastněných nemá žádné dotazy, a tak je zasedání Programového výboru ukončeno 

před 16. hodinou. 

Usnesení ze zasedání Programového výboru dne 15. 12. 2022 od 14:30 hodin: 

Programový výbor po projednání schvaluje: 

1. Programový výbor určuje ověřovateli zápisu pana Aleše Hejkala a jako druhého 

ověřovatele paní Marii Kudrnovou. Zapisovatelem paní Lucii Šulcovou. 

2. Programový výbor bere na vědomí připojení oblasti Havlíčkobrodska k destinační 

společnosti Vysočina West z.s. 

3. Programový výbor schvaluje vyhlášení 7. výzvy z Programu rozvoje venkova zaměřené na 

opatření/fichi Zpřístupnění přírody. 

4. Programový výbor schvaluje pověření kanceláře MAS k vypracování a podání zprávy o 

plnění ISg. za 2. pololetí roku 2022 a pověření kanceláře MAS k případnému zapracování 

připomínek. 

Zapisovatel – Lucie Šulcová………………………………………… 

Ověřovatelé Aleš Hejkal………………………………………… 

Marie Kudrnová………………………………………… 

 


