
Aktuality z Královské stezky o.p.s. 

Rádi bychom Vás prostřednictvím tohoto článku informovali o 

aktualitách, které se staly na jaře letošního roku. 

Dne 18. 3. 2015 zavítaly na území MAS Královská stezka dvě školy z Třebíče, a to při příležitosti cesty 

na výstavu Zemědělec – jaro 2015 v Lysé nad Labem. Studenti reprezentovali školská zařízení Vyšší 

odborná škola a Střední škola zemědělská, veterinární a zdravotnická v Třebíči a Západomoravská 

vysoká škola Třebíč. Společenská místnost obce Radostín poskytla možnost přednášky pánů starostů 

Zadiny a Šimánka a také soukromého zemědělce žijícího v obci Radostín, pana Jana Fikara. Ten svým 

vyprávěním o zemědělství studenty velice zaujal a myslím, že i inspiroval. Proběhla prohlídka statku 

zemědělce, kde padalo stále více dotazů o praxi hospodaření a chovu skotu a jiných zvířat. Exkurze 

dále pokračovala přes zastávku sídla Královské stezky o.p.s. na MěÚ v Habrech, kde byly v zasedací 

místnosti promítány dvě prezentace, a to o Celostátní síti venkova, jejich aktivitách a Programu 

rozvoje venkova paní Ing. Dagmar Adámkovou a o zrealizovaných projektech v regionu MAS 

Královská stezka za období 2007-2013 paní Mgr. Lucií Růžičkovou, která doprovázela studenty i na 

výstavu do Lysé nad Labem.  

Hned po Velikonocích pořádala Královská stezka o.p.s. ve spolupráci s Celostátní sítí venkova pro 

zástupce z Kraje Vysočina i dalších krajů exkurzi do Rakouska po projektech Programu rozvoje 

venkova minulého programového období. Jednalo se o část Horního Rakouska. Exkurze se zúčastnilo 

celkem 28 zástupců různých organizací, kteří navštívili celkem 9 míst se zrealizovanými projekty. Mezi 

navštívené projekty patřila například vyhlídková trasa nad řekou Dunaj, farma bio zeleniny (farmářské 

zahradní domy), návštěva kláštera, kde pracují handicapovaní, či školy na farmě pro žáky a mládež. 

Aktéři prošli i stezkou korunami stromů. Po celou dobu prováděl účastníky exkurze pan Thomas 

Müller – zástupce místních akčních skupin v Rakousku.  

V druhém dubnovém týdnu probíhalo tradiční čištění řeky Sázavy v úseku od Havlíčkova Brodu po 

Chřenovice. Ve všední dny se do čištění zapojily především školy a spolky z Havlíčkova Brodu a Světlé 

nad Sázavou. V sobotu 11. 4. se do čištění zapojila široká veřejnost – děti s rodiči, mládež, party 

kamarádů, senioři apod. I v průběhu letošního čištění se bohužel objevily černé skládky a místa, kde 

pytle nestačily. Naštěstí ale takových míst nebylo mnoho a na jiných bylo naopak znát, že se tato akce 

koná již 6. ročníkem. V letošním roce se do čištění zapojilo cca 550 dobrovolníků. Všem zúčastněným 

patří velký dík, stejně tak jako všem partnerům a sponzorům akce, bez kterých by nebylo možné akci 

zrealizovat. Jakýkoliv dar, který je na akci poskytnut, i ten nejmenší, je pro realizaci důležitý.  

Evropská komise začala schvalovat operační programy pro čerpání České republiky v novém 

programovém období 2014 – 2020. Aktuálně jsou schváleny operační programy Doprava, 

Zaměstnanost, Výzkum, vývoj a vzdělávání, Životní prostředí, Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost a Program rozvoje venkova. V nejbližší době by měl být schválen i Integrovaný 

regionální operační program. 

V termínu od 18. 4. do 19. 4. byl na hradě v Ledči nad Sázavou pořádán divadelní festival v rámci 

projektu spolupráce Národní pohádky a pověsti – Poklady národní identity a tradic. Divadelní festival 

byl pořádán ve spolupráci s divadelním souborem Mimochodem a se spolupracujícími MASkami 

z okolí Hanušovic, Šumperka a Vršatce (Slovensko). Na divadelním festivalu vystupovaly různé 

divadelní soubory, které zahrály povedené pohádky, komedie, divadelní hry i kratší scénky. 



V průběhu celého festivalu byl na nádvoří připraven doprovodný program – stánky s občerstvením, 

prohlídky hradu, historické vesnické tance a Zingarelly apod. I když počasí festivalu příliš nepřálo, 

navštívilo jej hodně příchozích.  

 

 

Gastronomický festival je finančně podpořen z projektu „Prorozvojové aktivity regionu 

MAS Královská stezka o.p.s.“. 

 

 

Za MAS Královská stezka o.p.s., Karolína Ortová 


