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TENTO ZPRAVODAJ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPOSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA 
V RÁMCI OSY IV. LEADER PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR. 

V rámci realizace strategie „ Strategický plán LEADER – MAS Podhůří Železných hor „ MAS Podhůří Železných hor o.p.s. 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 

 

 

Kancelář MAS se přestěhovala ! 
 
Kancelář MAS změnila své působiště. 
Z Malče se přestěhovala do Chotěboře. 
Najdete nás v Klášterní ulici č.p. 267  
v 1. poschodí. 
tel.: 569 641 114 

Úřední hodiny : 
Po  8.00 - 11.30 12.30 - 16.00  
Út  8.00 - 11.30 12.30 - 14.00  
St  8.00 - 11.30 12.30 - 16.00  
Čt  8.00 - 11.30 12.30 - 14.00  
Pá  8.00 - 11.00 12.00 - 13.00 
 

 

Novinky z MAS 

Milí čtenáři, 
rádi bychom Vás informovali o zajímavých akcích, 
které v naší místní akční skupině proběhly, a 
zároveň Vás seznámili s plány na nejbližší období. 
V současné době nás sice čekají prázdniny a 
dovolené, doufejme, že i s dostatkem sluníčka, ale 
také přípravy a vyhlášení výzvy k předkládání 
projektů do podzimního kola PRV. Výzva MAS pro 
předkládání projektů na MAS bude zveřejněna 
v průběhu druhé poloviny prázdnin.  
Začátkem měsíce srpna jsou plánovány na MZe 
v Praze prezentace MAS před hodnotitelskou 
komisí. Hodnoceny budou jako v předchozích 
letech aktivity spojené s realizací Strategického 
plánu Leader a další činnosti MAS. Následně 

proběhne hodnocení a bodování jednotlivých MAS 
a do konce září budou na webu MZe zveřejněny 
konečné výsledky. 
Na přelomu měsíce srpna a září proběhne 
v Českých Budějovicích výstava Země živitelka, kde 
se prezentují v pavilonu Z téměř všechny MAS 
z České republiky a některé i ze Slovenska. Tak jako 
v loňském roce se i letos Podhůří Železných hor 
společně s dalšími MAS Kraje Vysočina této akce 
zúčastní a budou návštěvníkům prezentovat 
turistické, historické a další zajímavosti z regionu.   
 
Příjemné a klidné prožití dovolených a prázdnin 
Vám přejí zaměstnanci MAS Podhůří Železných hor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  

 

2 

 

 

Jak postupuje projekt „Naučná stezka – Cesta poznání“? 

Koncem února 2012 proběhlo výběrové řízení na 
dodávku mobiliáře a grafického zpracování. 
Dodavatelem webové, multimediální prezentace a 
propagace projektu se stala firma Štěrba ateliér 
Pelhřimov. Výrobu a instalaci mobiliáře provede 
firma TR ANTOŠ s.r.o. Turnov. 
V květnu se začaly vytvářet texty na naučné tabule.  
Současně se uskutečnila cyklistická projížďka trasy 
naučné stezky. Této projížďky se zúčastnili zástupci 

MAS a zástupce dodavatele grafických návrhů. Byla 
nafocena zajímavá místa, objekty a přírodní 
scenérie na naučné tabule a pro tvorbu webu.  
21. května se začalo s montážními pracemi 
mobiliáře. 
Slavnostní otevření naučné stezky proběhne        
14. září od 14.00 hodin v Chotěboři. Při této akci 
proběhne kulturní program, který zajišťují spolky a 
děti ze všech tří spolupracujících MAS. 

 

 

Akce MAS - „Příklady dobré praxe a prezentace projektů na venkově, 
možnosti rozvoje cestovního ruchu“ 
 
Naše místní akční skupina (MAS) uspořádala dne 
28. 5. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu 
v Chotěboři prezentační akci pro laickou i 
odbornou veřejnost, týkající se rozvoje regionu a 
cestovního ruchu.  
Na úvod zde představil Jiří Zápotočný, ředitel 
o.p.s., úspěšně zrealizované projekty 
prostřednictvím MAS. Toto téma doplnil svoji 
prezentací starosta obce Nová Ves u Chotěboře 
Ing. Miloš Uchytil a předvedl projekty, které byly v 
obci zrealizovány prostřednictvím MAS Podhůří 
Železných hor.  
Další část programu byla věnována rozvoji 
cestovního ruchu v regionu a možnostem získání 
finančních prostředků na tyto aktivity 
prostřednictvím MAS. V tomto bloku představila 
Veronika Pilcerová z MAS Královská stezka 
realizované a připravované projekty v souvislosti 
s rozvojem cestovního ruchu na venkově. 
Seznámila přítomné s přípravou strategie rozvoje 
cestovního ruchu na území MAS Královská stezka. 
Následně byl v rámci dobré praxe prezentován 
projekt spolupráce třech sousedících MAS – 
Podhůří Železných hor, Královské stezky a 
Společnosti pro rozvoj Humpolecka - naučná stezka 

„Cesta poznání“ koordinátorkou projektu paní 
Jaroslavou Jonášovou. 
O možnostech využití dotačních titulů z Programu 
rozvoje venkova osy IV. Leader a podpoře 
cestovního ruchu Kraje Vysočina přítomné 
informoval ředitel o. p. s. a Ing. Zdeňka Kasalová 
z Krajského úřadu Kraje Vysočina.  
Na semináři se prezentovala i příspěvková 
organizace Vysočina Tourism zastoupena ředitelem 
Ing. Tomášem Čihákem, který představil činnost 
organizace, její projekty a možnosti vzájemné 
spolupráce při rozvoji cestovního ruchu. Ke 
spolupráci při rozvoji cestovního ruchu vybídl 
všechny zúčastněné i radní Kraje Vysočina Ing. 
Tomáš Škaryd.  
Seminář ukončila přednáška o udržitelnosti 
cestovního ruchu na venkově, kterou přednesl doc. 
RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. z Ekonomicko – správní 
fakulty, Masarykovy Univerzity v Brně. 
Věříme, že se každý účastník semináře dozvěděl 
něco nového, zajímavého co může využít při své 
práci či podnikání. 
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Veletrh cestovního ruchu – Infotour a cykloturistika 

Infotour a cykloturistika je jediný veletrh 
cestovního ruchu v Královehradeckém a 
Pardubickém kraji. Letos se ve dnech 15. – 16. 3. 
uskutečnil v královéhradeckém centru Aldis již     
13. ročník.   
Návštěvníci zde mohli nalézt nabídky 120 
vystavovatelů z oblasti cestovního ruchu, nabídky 
cestovních kanceláří a agentur, lázeňství, vybavení 
pro cyklisty, cyklomapy, prezentaci obytných vozů 
a hotelbusu, nabídku vodní turistiky, sportovního 

oblečení a vybavení. Dále nabídku turisticky 
významných lokalit z Česka, Slovenska a Polska, 
prezentaci kulturních památek a ubytovacích 
zařízení či regionálních produktů. 
MAS Podhůří Železných hor se veletrhu aktivně 
zúčastnila a propagovala náš region a produkty 
cestovního ruchu. Společně se této akce zúčastnily 
i další MAS Kraje Vysočina – MAS Havlíčkův kraj, 
MAS Jemnicko, MAS Telčsko a MAS Královská 
stezka.  

 
 

Občané Jeřišna  se zapojili do dobrovolnické akce „Ukliďme Podhůří Železných 

hor“ 

MAS Podhůří Železných hor  o. p. s. vyhlásila 
v rámci celosvětové akce „Clean Up The World“   
v tomto roce akci „Ukliďme Podhůří Železných 
hor“.  

Cílem této aktivity, do které se mohly zapojit školy, 
neziskové organizace, spolky, obce i jednotlivci, byl 
úklid veřejného prostranství u silnic, na návsích, 
v ulicích a v problémových lokalitách. Zúčastnit se 
mohl každý, komu není osud přírody lhostejný.  
Do této akce se také aktivně zapojili občané obce 
Jeřišno a místních částí Heřmaň, Podhořice, 
Vestecká Lhotka a Chuchel. V rámci tohoto úklidu 
byly vyčištěny a zlikvidovány dvě problémové 
lokality skládek, a to v Chuchli a Vestecké Lhotce. 
Dále se ještě podařilo vysadit 200 kusů smrků 
v lese za Vesteckou Lhotkou a 100 kusů smrků 
v lese nad Jeřišnem.  

Do jarních zvelebovacích akcí, které se konaly 
v druhé polovině dubna, se zapojilo více než 30 
občanů včetně dětí. Celkem se uklidily, vytřídily a 
odvezly na skládku téměř 2 tuny odpadu.  
 
Radost z dobře vydařené akce dobrovolníci 
neskrývali. I když úklid nebyl zrovna jednoduchý, 
navíc ve svažitém terénu, všichni si dobře 
odvedenou práci pochvalovali.  
Velkou oporou byli členové Sboru dobrovolných 
hasičů Jeřišno.  Nejen hasičům, ale všem občanům, 
kteří se do úklidu zapojili, paní starostka Dagmar 
Vaňková velmi děkuje a doufá, že za rok přijdou se 
stejným nadšením a nasazením.  
V rámci této akce proběhl úklid na dalších místech 
např. v Chotěboři a jejím okolí.

.
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Výrobky a produkty se značkou VYSOČINA – regionální produkt® 

Výrobky a produkty pocházející z kraje Vysočina se mohou nyní ucházet o značku VYSOČINA – regionální 
produkt

®
. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na kraj Vysočina, ale také jeho kvalitu a 

šetrnost k životnímu prostředí. Značku uděluje sdružení ZERA, o.s. třem typům výrobků a produktů: 

 Potraviny a zemědělské produkty   

 Řemeslné výrobky a umělecká díla   

 Přírodní produkty  

 

Aby mohl výrobek získat značku VYSOČINA regionální produkt
®
, musí on i jeho výrobce splňovat určitá kritéria. 

Jejich splnění lze zčásti doložit určitými dokumenty, zčásti závisí na posouzení Certifikační komise.  

Veškeré informace a formuláře jsou dostupné na webových stránkách www.regionalni-znacky.cz.  
Vyplněnou žádost stačí pak zaslat na adresu:  
ZERA, o.s., Jitka Schellová, V. Nezvala 977, 675 71 Náměšť nad Oslavou 
Paní Jitka Schellová Vám také poskytne další podrobné informace a pomůže Vám s vyplněním žádosti  
(tel.: 724 082 737, e-mail: schellova@zeraagency.eu ). 
 

Informace Vám rádi poskytneme též v kanceláři naší MAS.

 

 

Geopark je geologicky cenné území, kde jsou ve 
spolupráci s místními obyvateli a organizacemi 
(státními, neziskovými i soukromými) rozvíjeny 
aktivity na podporu rozvoje oblasti a podporu 
návštěvnosti a vzdělanosti. Vedle geologických 
objektů a jevů jsou důležité i další zajímavosti, jako 
jsou kulturní a ekologické fenomény, archeologické 
a historické památky. Geopark spojuje propagaci 
geologického dědictví s regionálním rozvojem a 
vhodným způsobem seznamuje veřejnost 
s geologickými procesy, významem přírodních 
zdrojů a jejich využitím v hospodářské 
a kulturní historii. 
Ministerstvo životního prostředí České republiky 
udělilo dne 24. 4. 2012 certifikát  národnímu 
geoparku Železné hory. 
Geopark Železné hory se rozkládá na ploše 777,5 
km

2
 . Převážná část území leží v Pardubickém kraji, 

oblast kolem Ždírce nad Doubravou a Chotěboře 
zasahuje do kraje Vysočina. Přibližně jednu třetinu 

území tvoří Chráněná krajinná oblast Železné hory. 
Kromě této oblasti je na území celá řada dalších 
maloplošně chráněných území. Vedle přírodního 
bohatství je tu i mnoho kulturně historických 
cenností, unikátních muzeí a četné sportovní a 
rekreační objekty a území. 
Oblast Geoparku Železné hory je rájem pro pěší 
turistiku a cykloturistiku, celé území je dobře 
značenou sítí těchto tras. Vedle toho je zde i 
několik desítek kilometrů koňských jezdeckých 
stezek a v zimě též značených běžkařských tras. 
Geopark Železné hory tuto infrastrukturu využívá a 
zároveň ji doplňuje o geotopy, tedy lokality se 
zajímavým geologickým obsahem. 
Z geologického pohledu je území Železných hor 
obsáhlou učebnicí geologie. Ve více než 
700 milionů let dlouhé historii zde vznikla řada 
geologických jevů, které je možné spatřit za dva až 
tři dny. Za relativně malý časový okamžik je tedy 
možné na území geoparku spatřit to, co by na 
celém území České republiky trvalo několik týdnů 
při ujetí tisíců kilometrů. Vznikla zde geologická 
skládanka, kterou je možné ,,složit“ za velmi 
krátkou dobu.  

http://www.geoparkzh.cz 
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Představujeme člena MAS -  OBEC VÍSKA 
 

Rozloha                     386 ha  
Počet obyvatel                                      182 
starosta           Ondřej Čapek 
adresa                Víska 50, 583 01 Chotěboř 
telefon:                                  +420737783091 
e-mail            viskaou@seznam.cz 
web                              www.obecviska.cz 

Obec Víska se nachází v  podhůří Železných hor v 
údolí řeky Doubravy.  Vesnice, malá rozlohou a 
počtem obyvatel, ale o to příjemnější pro život, je 
součástí severozápadního cípu Českomoravské 
vrchoviny. Leží v nadmořské výšce 380 metrů 
v těsné blízkosti CHKO Železné hory.  Na nejvyšším 
bodě obce, kopci  Rouzeň, 
lze nalézt opuštěné 
opukové lomy se 
zkamenělinami živočichů 
z druhohor.  

Počátky osídlení 
obce  lze dle posledních 
výzkumů datovat do 
období přelomu 13. a 14. 
století. Navázalo na 
zaniklou obec Rouzeň, 
která se nacházela 
v blízkosti dnešní Vísky.  
První písemná zmínka o 
obci však pochází  až z roku 1515. Prvního 
historicky doloženého  majitele představoval 
Mikuláš Trčka z Lípy. Po něm Vísku spravoval rod  
Otmarů z Holohlav a na Vísce, z jejichž erbu vychází 
současný znak obce. Od 17. století byla Víska 
součástí malečského panství, samosprávu získala 
v polovině 19. století. V letech 1960 – 1991 patřila 
nejprve pod sousední Novou Ves, později pod 
Maleč. V roce 1991 získala obec znovu 
samostatnost.  
 Od svého osamostatnění se Víska úspěšně 
rozvíjí. Nachází se v ní prodejna smíšeného zboží a 
hostinec.  Pro místní děti i děti z okolních vsí zde 
působí dvojtřídní mateřská škola se speciální 
třídou. Obec je plně plynofikovaná, má vlastní 
vodovod, pro občany slouží i místní knihovna 
připojená na internet. V obecním vlastnictví je i 
budova sokolovny s tělocvičnou a zázemím pro 
sportovce. Jednu z dominant Vísky představuje 
rozsáhlý víceúčelový sportovní areál v centru obce, 
jehož součástí je fotbalové hřiště, tenisový kurt a 
hřiště na volejbal.  

 Obec se rozvíjí 
také díky čerpání 
finančních prostředků 
z dotačních titulů. 
Tímto způsobem se 
podařilo postupně 
zrekonstruovat 
budovu mateřské školy 
s obecním úřadem. 
Byla provedena výměna oken a dveří, oprava 
oplocení a přístupových chodníků k objektu a dále 
rekonstrukce kuchyně a sociálního zařízení 
v mateřské škole. Sportovní areál prošel také 
zásadní změnou, a to díky získaným finančním 

prostředkům na obnovu 
tenisového kurtu, 
zavlažování hříště, instalací 
ochranných sítí kolem 
sportoviště, modernizace 
tribun a provedení nového 
přístupového schodiště na 
hřiště a dokoupení 
sportovního vybavení. 
Prostřednictvím MAS 
Podhůří Železných hor 
o.p.s. bylo úspěšně 
zažádáno o poskytnutí 
dotace na projekt „Obnova 

pamětního místa s kulturními prvky“. Zrealizovala 
se tak obnova stávajícího památníku věnovaného 
obětem 1. a 2. světové války a obnova 
mramorového kříže včetně úpravy přilehlého okolí 

 Obyvatelé Vísky se podílejí na zdejším 
čilém společenském životě. Již více než sto let zde 
působí Sdružení dobrovolných hasičů, které má 
oddíl mužů, žen a také kroužek dětí. Aktivní 
sdružení představuje Tělovýchovná jednota Sokol 
Víska. K ní patří oddíly žákovské a mužské kopané. 
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TJ Sokol udržuje aktivní přátelské vztahy se 
sportovci partnerské organizace v německé obci 
Lohmen (nyní SV 90 Lohmen). Delegace obou 
sportovních oddílů se pravidelně každoročně 
navštěvují, aktivní kontakty Vísky a Lohmenu trvají 

již čtyři desetiletí.  Na spolkové činnosti v obci se 
podílí i Rybářský spolek a sdružení Bago klub Víska.  
Od roku 2011 je Víska členem Združenia Viesky  na 
Slovensku. Účastní se tak setkání obcí  s názvem 
Vieska  nebo Víska  z ČR a SR, které pořádá každý 
rok jedna ze členských obcí.  

 
Momentky z letošního setkání Vísek na Slovensku Družstevná při Hornáde 23. 6. 2012 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Obec Víska zve na tyto kulturní a sportovní akce 

30. června 

  

18. ročník BAGO turnaje od 10.00h (fotbalový turnaj "starých 

pánů" v malé kopané) 

27. - 28. července 
  

Oslavy výročí 50. let od založení TJ Sokol Víska 

    
27. 7.  Fotbalový zápas "starých pánů" 

    

28. 8.  Memoriál Jaroslava Fajmana 11. ročník (fotbalový turnaj) 

návštěva a účast přátel z německého klubu SV 90 Lohmen 

    20.00 h taneční zábava hraje skupina TRIK 

22. září   6. ročník soutěže o posvícenský koláček od 17.00h 

    od 20.00 h taneční posvícenská zábava  

20. října   Výlov rybníka 

17. listopadu   Tradiční vepřové hody od 10.00 hod v místní sokolovně 
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Pozvánka na VICTORIA CUP 2012 

 

TJ Viktorie Jeřišno zve na 17. ročník VICTORIA CUP 2012 

- turnaj v malé kopané  

o pohár Svazku obcí Podoubraví a MAS Podhůří Železných hor, 

který se uskuteční v sobotu 30. června 2012 na travnatém hřišti                 

TJ Viktorie Jeřišno 

 

Bližší informace: 

na tel. 777 20 40 43 ( L. Mrázek ) nebo  

569 692 531 ( F. Kučera ) fanda.kucera@seznam.cz,  

www.viktoriacup.wz.cz 

Dotační možnosti  
ROP Jihovýchod – Aktuální výzvy 
 
DOSTUPNOST DOPRAVY 
Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu (1.1)  
 
ROZVOJ UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU   
Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch (2.1)  
 
UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL  
Rozvoj a stabilizace venkovských sídel (3.3)  
 
 

http://www.jihovychod.cz 
 

 



  

 

Seznam členů místní akční skupiny Podhůří Železných hor o. p. s. 

název subjektu zástupce subjektu sídlo/adresa IČ 
ekonomické subjekty 

Coprosys - LEONET, s. r. o. Ing. Vladimír Jiša Na Valech 130 583 01  Chotěboř 27525678 

Dílna pro úpravu odpadů Maleč, spol. s r. o. Ing. Karel Musílek Maleč 48 582 76 Maleč 27494772 

Jindřich Šíp Jindřich Šíp Krále Jana 274 583 01  Chotěboř 13209132 

Ladislav Škaryd Ladislav Škaryd Na Valech 1721 583 01  Chotěboř 11002077 

Lukáš Slanař Lukáš Slanař Sloupno 29 583 01  Chotěboř 69846316 

TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ, s.r.o. Miroslav Uchytil Sokolohradská 167 583 01  Chotěboř 25999729 

Zemědělské družstvo Maleč Ing. Vít Šimon, Ph.D. Maleč 49 582 76 Maleč 15058751 

Zemědělské družstvo Nová Ves - Víska Roman Sadílek Nová Ves u Chotěboře 5 582 73 Nová Ves 15058522 

sociální a kulturní subjekty 

Benediktus, občanské sdružení Blanka Nikodemová Klášterní 60 583 01  Chotěboř 70868832 

FOKUS Vysočina Mgr. Anna Šimonová 5. května 356 580 01 Havl. Brod 15060306 

Junior DDM - SVČ Jaroslava Čermáková Tyršova 793 583 01  Chotěboř 15060446 

Sbor dobrovolných hasičů Sloupno Jaroslav Slanař Sloupno 583 01  Chotěboř 62697269 

sportovní subjekty 

TJ SOKOL  NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE Pavel Kubera Nová Ves u Chotěboře 61 582 73 Nová Ves 46485996 

TJ Sokol Bezděkov Bohumil Marek Bezděkov 78 583 01  Chotěboř 46485163 

TJ SOKOL CHOTĚBOŘ Radek Svoboda Tyršova 712 583 01  Chotěboř 46483519 

TJ SOKOL MALEČ Bohumír Tomášek Maleč 63 582 76 Maleč 46485791 

TJ SOKOL VÍSKA Ing. Miloš Hejduk Víska 582 73 Víska 46483977 

veřejný sektor 

Město Chotěboř Eliška Pavlíková Trčků z Lípy 69 583 01  Chotěboř 267538 

Městys Libice nad Doubravou Václav Venhauer Zámecká 47 582 77 Libice n. D. 267791 

Obec Bezděkov Ing. Jaroslav Stehno Bezděkov 22 583 01 Chotěboř 579793 

Obec Čečkovice Petr Hejduk Čečkovice 583 01  Čečkovice 579815 

Obec Dolní Sokolovec Tomáš Frühbauer Dolní Sokolovec 4 583 01 Chotěboř 579823 

Obec Jeřišno Dagmar Vaňková Jeřišno 25 582 74 Jeřišno 267571 

Obec Klokočov Hanka Zárubová Klokočov 583 01  Klokočov 267627 

Obec Lány Miluše Kolářová Lány 582 77  Lány 579939 

Obec Maleč Ing. Karel Musílek Maleč 48 582 76 Maleč 267856 

Obec Nová Ves u Chotěboře Ing. Miloš Uchytil Nová Ves u Chotěboře 63 582 73 Nová Ves 579980 

Obec Rušinov Vlastimil Pešek Rušinov 582 75 Rušinov 268160 

Obec Sloupno Jaroslav Slanař Sloupno 12 583 01 Chotěboř 580104 

Obec Víska Ondřej Čapek Víska 50 583 01  Chotěboř 179671 
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