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TENTO  ZPRAVODAJ  JE  SPOLUFINANCOVÁN  EVROPSKOU  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
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1. Mikroregion MAS Podhůří Železných hor 

Území MAS se nalézá na severní hranici kraje Vysočina a sousedí s Pardubickým krajem. 
Území je tvořeno katastry deseti členských obcí MAS a jeho přirozeným správním a 
ekonomickým centrem je město Chotěboř, které je zároveň největším územně-správním 
celkem MAS. Území MAS se rozkládá na ploše 128,8km2.

Krajinný  ráz  je  charakterizován  relativně  vysokou  průměrnou  nadmořskou  výškou 
(447mnm), vysokým podílem zemědělské půdy a výrazným geomorfologický prvkem, kterým 
jsou Železné hory v severní části území. Železné hory jsou chráněnou krajinnou oblastí a patří 
do Českomoravské vrchoviny.

ZZÁKLADNÍÁKLADNÍ  ÚDAJEÚDAJE  OO  OBCÍCHOBCÍCH  NANA  ÚZEMÍÚZEMÍ MAS MAS
Obec Výměra v ha Počet obyvatel
Chotěboř 5406 9765
Maleč 1210 712
Nová Ves u Chotěboře 1242 570
Víska 385 170
Jeřišno 1018 311
Čečkovice 242 89
Libice nad Doubravou 2194 850
Rušinov 757 165
Lány 204 65
Klokočov 222 113
CELKEM 12 880 12 810

2. Představujeme člena MAS

Městys Libice nad Doubravou

Libice  nad  Doubravou je  nejstarší  obci  podhůří  Železných  hor  nad  pravým břehem řeky 
Doubravy, na severovýchodě kraje Vysočina. První písemná zmínka o obci je z roku 1146, 
která  uvádí,  že  Vladislav  II.  potvrdil  Olomouckému  biskupství  darování  libického  újezdu 
knížetem Soběslavem již v roce 1125. Předpokládá se, že však byla založena již v 10. století 
na kupecké stezce, která spojovala Čechy s Moravou. Původně zde byla tvrz, kterou obývali 
strážci  stezky v čele  s Ljubjatou,  od jehož jména byl  údajně odvozen název Libice,  ale i 
Liběcké stezky. Obec ztratila na významu po změně trasy stezky. přesto zde i v pozdějších 
dobách panoval čilý ruch. Byl zde pivovar, lihovar, vinopalna (na jižním svahu nad Libicí 
byla vinice), až 7 výčepů lihovin, papírna, pila, brusírna a leštírna skla, 3 mlýny atd. V roce 
1795 byla povýšena na městys s právem dvou výročních a čtyř dobytčích trhů. Nejstarší a 
nejkrásnější  památkou  je  kostel  Sv.  Jiljí  a  památkově  chráněné  náhrobní  kameny, 
novorenesanční zámek, socha Sv. Jana Nepomuckého a Mariánský sloup. Další významnou 
stavbou  je  Pilnův  statek,  který  pochází  z  konce  18.  století  a  je  typickým představitelem 
lidového stavitelství.
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Kostel Sv. Jiljí

Nejbližší okolí Libice nad Doubravou může nabídnout také přírodní zajímavosti mezi které 
patří  zatopený  bývalý  písník  o  hloubce  asi  2m.  Vegetační  kryt  tvoří  mechy  s  převahou 
rašeliníku.  Ve větším množství zde roste rosnatka okrouhlolistá.  V okrajových částech lze 
nalézt  sedmikvítek  evropský  a  plavuň  vidlačku.  Lokalita  slouží  jako  refugium  pro 
rozmnožování obojživelníků.

Písník
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Údolí Doubravy je přírodní rezervace na řece Doubravě mezi Bílkem a Chotěboří, respektive 
Točitým vírem. V této části svého toku tvoří Doubrava kaňonovité údolí se skalními věžemi, 
obřími  hrnci,  vodopády  ,  kamenným mořem a  řadou  krásných přírodních  lokalit  (Čertův 
stolek, Mikšova jáma, Koryto aj.) . Asi uprostřed trasy jsou zbytky skalního hradu Sokolov. 
Kromě  romantické  podívané  je  toto  místo  i  bohatým  nalezištěm  chráněných  rostlin  a 
živočichů. O zajímavostech je možné se informovat na tabulích na zastávkách naučné stezky 
"Údolím Doubravy".Cesta je celkem pohodlná. Výjimku tvoří krátké úseky, kde se jde po 
kamenech,  poblíž řeky.  Doporučujeme spíše turistickou obuv. Cestu je lépe absolvovat za 
suššího počasí.  Při  vlhku a ranních mlhách mohou kameny klouzat.  Jinak je možné cestu 
absolvovat i s malými dětmi.

Údolí řeky Doubravy
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3. Představení realizovaného projektu: mostek v Nové Vsi u 
Chotěboře.

Projekt byl podán koncem roku 2008 a zrealizován v loňském roce. Dnes ji slouží obyvatelům 
obce.

4. Informace z MAS

- Změna na pozici předsedy správní rady Podhůří Železných hor

Dne 27. 4. 2010 byl zvolen správní radou Podhůří Železných hor o. p. s. do jejího čela pan 
Ing. Vít Šimon Ph.D..Stal se tak druhým předsedou správní rady naší MAS po Ing. Karlu 
Musílkovi, kterému skončilo čtyřleté funkční období. 
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- II. výzva v roce 2010

Dne 14. května 2010 byla vyhlášena II. výzva v roce 2010. Bylo možno předkládat projekty v 
Následujících opatřeních:

Opatření
Fiche 1 - Opatření 1.1 Obnova a rozvoj vesnic
Fiche 3 - Opatření 1.3 Kulturní dědictví venkova
Fiche 6 - Opatření 3.1 Podpora mikropodniků
Fiche 8  - Opatření 3.3 Investice do zemědělských podniků
Fiche 9  - Opatření 3.4 Diverzifikace činností pro podnikatele 
v zemědělství
Fiche 10 - Opatření 3.5 Investice do zemědělských a 
potravinářských produktů

Přijaté projekty v tomto kole příjmu žádostí:

Číslo
Fiche

Název žadatele Název projektu Počet
bodů

Dotace (Kč)

3
Obč. sdr. 
Benediktus, 
Chotěboř

Záchrana objektu 
bývalých lázní na 
Modletíně – I. fáze

11 1 787 412,-

3
Obec Nová Ves u 
Chotěboře

Obnova pamětních míst a 
drobných sakrálních 
staveb

10,
5 173 700,-

3 Obec Víska Obnova pamětního místa 
s kulturními prvky vesnice

9 90 000,-

1 Obec Nová Ves u 
Chotěboře

Oprava 4. mostu přes 
Novoveský potok

14 736 492,-

1 Město Chotěboř
Rekonstrukce místní 
komunikace ul. Jiráskova 
Chotěboř

13 1 800 000,-

6
ŠKARYD 
DŔEVOKOV s.r.o., 
Chotěboř

Oprava zpevněných a 
parkovacích míst a vnější 
drenáž objektu

16 1 166 157,-

Celkem 5 753 761,-

Třetí kolo příjmu žádostí je plánováno na srpen - září 2010. Podle předběžného plánu se bude 
žádat na  rekonstrukce kulturních památek v našem regionu, investice do zemědělství, na 
rekonstrukce a výstavbu v obcích.
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5. Zapojení do projektu spolupráce „Cesta poznání“

Naše MAS se zapojila do projektu spolupráce naučné stezky pod názvem „Cesta poznání“ 
s MAS Společnost  pro rozvoj  Humpolecka a sousedící  MAS Královská stezka.  Projekt  je 
zaměřen  na vytvoření  naučné stezky spojující  sousedící  území  3 MAS. Projekt  bude tato 
území propagovat s cílem podpořit návštěvnost regionu, vzdělanost a povědomí o místních 
zajímavostech.  Vytvořením  naučné  stezky  vzniknou  odpočinková,  relaxační,  turistická  a 
poznávací místa v propojených regionech výše zmíněných místních akčních skupin.
Dne 14. 6. 2010 podala naše MAS žádost na CP SZIF v Praze k zaregistrování. V současné 
době probíhá administrativní kontrola a správnost projektu.

Veškeré připomínky, náměty a rady do našeho zpravodaje můžete zasílat na níže 
uvedené kontakty. Těšíme se na Vaše ohlasy.

Kontaktní údaje:

Sídlo: 
Podhůří Železných hor o. p. s.
Maleč 48, PSČ 582 76

Kancelář:
Maleč 49, PSČ 582 76

Jiří Zápotočný
Manager MAS
Tel. 732 557 647
e-mail: info@podhurizeleznychhor.cz
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