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Milí čtenáři,
rád bych Vás seznámil s činností naší místní
akční skupiny Podhůří Železných hor a myslím,
že začátek roku je příležitostí k bilancování
roku minulého. Dále bych Vám rád sdělil

informace o našich plánech na letošní rok.
Věřím, že načerpáte zajímavé informace, které
povedou k rozvoji našeho regionu, což je cílem
nás všech.
Jiří Zápotočný, ředitel společnosti

Hodnocení místních akčních skupin
V průběhu září loňského roku probíhalo na ministerstvu
zemědělství hodnocení místních akčních skupin z celé ČR. Na
rozdíl od minulého hodnocení, které probíhalo formou
konzultací v jednotlivých kancelářích místních akčních skupin,
byla pro hodnocení v roce 2011 zvolena forma veřejné
prezentace činností a aktivit MAS před hodnotitelskou komisí,
která byla složena ze zástupců ministerstva zemědělství,
Státního zemědělského intervenčního fondu a Národní sítě
Místních akčních skupin ČR. Tyto činnosti byly dokládány
v písemné popřípadě elektronické podobě. Bylo hodnoceno
celkem sedm kritérií: strategické dokumenty, personální
zajištění, administrace výzev a výběr projektů v rámci
Strategického plánu Leader, integrace a rozvoj, monitoring a
evaluace, propagace a nadstavba aktivit.
Naše místní akční skupina Podhůří Železných hor získala
v hodnocení celkem 132 bodů z celkově možných 200, naopak
minimem bylo 50 bodů. Všechny MAS spodní hranici překročily a
MAS s nejmenším počtem bodů jich získala 90, nejúspěšnější pak
190.

V souvislosti s předchozím
hodnocením
došlo
ke
zlepšení činnosti naší místní
akční skupiny. V roce 2010
získala 83 bodů z možných
180,
což
bylo
46%
z celkového počtu bodů a
v loňském hodnocení získala
132 bodů z možných 200,
což činilo 66% z celkového
počtu bodů.
Výsledek hodnocení je
jedním
z kritérií
při
rozdělování
finančních
prostředků místním akčním
skupinám. Náš rozpočet na
realizaci
Strategického
plánu Leader se zvýšil o
69 000 Kč.

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

Plán navrhovaných činností místní akční skupiny Podhůří Železných hor o.p.s.
-

-

-

Uspořádání akce „Den MAS“ – propagace MAS, prezentace projektů, kulturní program – vystoupení
dětí, propagace místních řemesel, místních výrobců, výrobků, soutěže pro děti, apod..
Zřízení pracovní skupiny zaměřené na rozvoj cestovního ruchu v MAS Podhůří Železných hor.
Pořádání soutěží pro děti - otázky zaměřené např. na znalosti z historie našeho kraje, měst a obcí,
z okolní přírody Železných hor apod. Spolupracovat se školami, Juniorem Chotěboř, CHKO, event.
dalšími organizacemi.
Propagace místních drobných výrobců a jejich výrobků, kontaktování těchto podnikatelů, pomoc při
zavádění značky „Vysočina - regionální produkt“.
Akce zaměřená na místní životní prostředí – např. organizování dobrovolnické práce při pomoci
likvidaci černých skládek, čistění studánek, potoků a jejich okolí – dle návrhů. Využití práce
dobrovolníků, občanů, spolupráce s NNO, podnikateli,
Navázání spolupráce se zahraničními MAS – kulturní a společenské výměny, rozvoj CR
Poradenská činnost, činnost v cestovním ruchu

Akce v souvislosti s naplňováním Strategického plánu Leader
-

Komunitní projednávání aktualizace Strategického plánu Leader MAS Podhůří Železných hor
o.p.s.,
valná hromada členů MAS, volba nových výborů (programový, monitorovací)
školení těchto výborů, školení výběrové komise,
semináře pro nové členy MAS, informace o Leaderu,
semináře pro žadatele o dotaci,
vyhlášení výzev pro předkládání Žádostí o dotaci.
veřejné projednávání projektů, realizace projektů
jednání ohledně dalšího rozšiřování MAS

Projekt spolupráce s MAS Královská stezka a MAS Společnost pro rozvoj
Humpolecka
V rámci opatření IV. 2.1. PRV Realizace
projektů spolupráce byla v červnu loňského
roku podána žádost o dotaci na vybudování
naučné stezky pod názvem Cesta poznání.
Tato stezka o délce cca 69 km propojí území 3
místních akčních skupin. Součástí stezky
budou naučné tabule, směrové tabule,
odpočívadla.
Projekt
byl
projednán
komunitním způsobem za účasti zástupců
obcí, neziskových organizací a dětí. Náplně
těchto tabulí budou vytvořeny dobrovolnickou
činností ve spolupráci dětí a dospělých z
daných lokalit. V rámci projektu dále
vzniknou mapové podklady, podklady GPS
pro průchod, průjezd na kole naučnou
stezkou, www stránky, multimediální
prezentace, propagační materiály a uskuteční
.

se exkurze na zrealizovanou naučnou stezku.
Náplň tabulí bude přizpůsobena všem
generacím (místní zajímavosti, naučné
povídání o zvířátkách a rostlinách z oblasti,
kešky-geocaching, poznávačky apod.)
V našem regionu povede naučná stezka přes
obce Jeřišno, Čečkovice, Maleč, Víska, Nová
Ves u Chotěboře a město Chotěboř. Otevření
naučné stezky Cesta poznání bude dne 14. 9.
2012 od 14:00 hod v Chotěboři. Tato akce
oficiálně otevře naučnou stezku Cesta
poznání, v jejímž rámci proběhne kulturní
program, který zabezpečí převážně místní
kulturní spolky a děti ze všech 3
spolupracujících MAS.
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POZVÁNKA NA AKCI „Ukliďme Podhůří Železných hor“
Akci „Ukliďme Podhůří Železných hor“ pořádá obecně prospěšná společnost MAS Podhůří Železných
hor v rámci celosvětové akce Clean Up TheWorld.

K účasti zveme všechny obce z MAS Podhůří Železných hor, neziskové
organizace a spolky, školy, rodiny, skupiny přátel aj., kterým není lhostejný
nepořádek okolo nás.
Úklid bude probíhat některý den v termínu od 23. 4. 2012 do 29. 4. 2012
Naším cílem je vyčistit od odpadků veřejné prostory (návsi, ulice, okolí silnic a problémové lokality)
v největší možné míře.
Je možnost se zúčastnit prostřednictvím MAS i samostatně, kdy si každý zajistí pytle na odpadky sám
nebo si je může vyzvednout v kanceláři MAS nebo na obecních úřadech.
Odpadky by se třídily a nechaly by se v zavázaných pytlích na 1 – 2 místech, kde by bylo možné pytle
pohodlně naložit a odvést. Tato místa je třeba nahlásit na níže uvedený kontakt.
S veškerými dotazy se obracejte, kancelář MAS – tel. 569 641 114.
Podnět ke vzniku akce "Clean Up TheWorld" - "Ukliďme svět" - dal v roce 1987 v Sydney Australan Ian
Kiernan, když po své plavbě kolem světa zorganizoval úklid 270 km australského pobřeží společně s 40
000 dobrovolníky. V následujícím roce se australští ochranáři rozhodli zorganizovat akci celosvětově. Ian
Kiernan se stal předsedou Světového organizačního výboru a záštitu převzal Program OSN pro životní
prostředí (UNEP). V roce 1998 se akce zúčastnilo již 110 zemí z celého světa. Občané České republiky
uklízí svět pravidelně od roku 1993.

Zrealizované projekty prostřednictvím naší MAS

Žadatel

Název projektu

rok
realizace

výše
dotace

OBEC MALEČ

Rozvoj obcí a NNO

2011

59 940

Občanské sdružení Pukeko

Soupis kulturních památek

2011

180 000

OBEC NOVÁ VES U
CHOTĚBOŘE

Oprava 4. mostu přes Novoveský potok

2011

736 492

OBEC NOVÁ VES U
CHOTĚBOŘE

Obnova pamětních míst a drobných
sakrálních staveb

2011

173 700

Občanské sdružení
Benediktus

Záchrana objektu bývalých lázní na
Modletíně-1.fáze

2011

1 785 609

Obec Víska

Obnova pamětního místa s kulturními prvky
vesnice

2011

90 000
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Obec Maleč: Rozvoj obcí a NNO

o.s. Benediktus - Záchrana objektu
bývalých lázní na Modletíně-1.fáze

Obec Nová Ves u Chotěboře - Obnova
pamětních míst a drobných sakrálních staveb

Obec Víska - Obnova pamětního místa
s kulturními prvky vesnice

Obec Nová Ves - Oprava 4. mostu přes
Novoveský potok

Představujeme člena MAS - OBEC JEŘIŠNO
Rozloha
Počet obyvatel
starostka
adresa
telefon:
e-mail
web
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10,18 km
313
Dagmar Vaňková
Jeřišno 25, 582 74
569 692 195
ou@jerisno.cz
www.jerisno.cz

Jeřišno leží v Doubravské brázdě na území
Chráněné krajinné oblasti Železné hory,
v nadmořské výšce 375 m, 12 km severně od
města Chotěboř. Má katastrální výměru 10,18
km2.

První písemná zmínka (PPZ) pochází z roku
1406. K Jeřišnu patří místní části Heřmaň (PPZ
1352, 377 m n. m.), Podhořice ( PPZ 1556, 460
m n. m.), Vestecká Lhotka (PPZ 1542, 378 m n.
m.) a Chuchel (PPZ 1257, 387 m n. m.).
4

V obci působí
TJ Viktoria Jeřišno, Sbor
dobrovolných hasičů a Občanské sdružení
Fantazáci.

pramení ve Žďárských vrších v rašeliništi u
Radostína v 626 m n.m. a vlévá se jako
levostranný přítok do Labe u Záboří nad
Labem v 198 m n. m. Délka jejího toku je 88,34
km a plocha povodí 591,4 km 2. Na řece
Doubravě byla v letech 1910 – 1913 vystavěna
vodní nádrž Pařížov. Hráz této nádrže je
technickou památkou. Blízkost a romantiku
řeky můžeme vnímat na cestě z Jeřišna přes
Vesteckou Lhotku až do Chuchle.

Obcí protéká romantická říčka Doubrava, která
tvoří
řadu
malebných
zákoutí
a

Obec Jeřišno leží na území Národního
geoparku Železné hory, který byl vyhlášen v
dubnu 2012. Jedná se o prestižní ocenění
geologicky ojedinělé oblasti.

neodmyslitelně patří ke koloritu života
místních lidí. Doubravka, jak se jí také říká,
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