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Aktuality ∙ Projekty ∙ Obce ∙ Dotace ∙ Akce ∙ Peníze 

NEWSLETTER     číslo 6 

Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. 

 

                                         

 

Jaro už začíná pomalu přicházet, příroda se probouzí ze zimního spánku a my před sebou 

máme nejhezčí část roku. Přinášíme Vám jarní číslo newsletteru, který Vás obeznámí s 

činností MAS Královské stezky, která je plánována na následující období. Především Vás 

chceme informovat o budoucí vypsané výzvě k předkládání projektových žádostí, akci Čistá 

řeka Sázava 2012, připravovaných kulturních akcích a o dalších zajímavých projektech, 

které MAS Královská stezka v tuto chvíli připravuje.  

Přejeme Vám příjemné čtení! 

Tento newsletter 

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 - Zapomenutý kraj" 

MAS Královská stezka o.p.s. 
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Nový propagační banner          
 

MAS Královská stezka nechala vyrobit nový propagační banner. Na banneru jsou uvedené 
aktualizované údaje za MAS Královskou stezku spolu s aktuální mapkou území MAS, která se rozšířila 
o nově přistoupené členy. Nově na banneru přibyly i fotografie hradu v Ledči nad Sázavou a zámku ve 
Světlé nad Sázavou jako nových turistických bodů našeho regionu. Tímto bannerem se bude MAS 
Královská stezka prezentovat na výstavách, školení a seminářích, kterých se bude účastnit buď jako 
pořadatel nebo jako účastník.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Zdroj: MAS Královská stezka 
 

 

Newsletter vznikl v březnu 2012. Na jeho vzniku se podíleli Mgr. Gustav Charouzek, Karolína Ortová, 

Ing. Veronika Pilcerová a paní Jaroslava Dvořáková (předsedkyně MAS Královská stezka o.p.s.). 
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Současný potenciál regionu MAS Královská stezka 
 

 

Zájem o cestovní ruch ve 

všech oblastech České 

republiky se neustále 

zvyšuje. Čím dál více lidí se 

zajímá o historické, kulturní, 

přírodní a další atraktivity, 

které jim naše země nabízí. 

Region MAS Královská 

stezka disponuje velkým 

potenciálem pro možný 

rozvoj cestovního ruchu. 

Bohužel mnoho místních 

obyvatel ani návštěvníků 

regionu o jeho atraktivitách 

neví a díky tomu nedochází 

k rozvoji regionu jako 

lokality cestovního ruchu.  

Současnou snahou MAS 

Královské stezky je 

komunikace se subjekty 

podnikajícími v cestovním 

ruchu i s občany, kteří se o 

cestovní ruch zajímají čistě 

z vlastního zájmu. Právě 

díky spolupráci s těmito 

subjekty by bylo možné 

posunout rozvoj cestovního 

ruchu ,,o krok vpřed“. 

Aktivní lidé přinášejí nové 

možnosti výstavby 

tematických stezek, jako 

jsou cyklostezky, naučné 

stezky, hippostezky, 

turistické stezky za 

poznáním, dále možnosti 

výstavby rozhleden, 

activpointů, informačních 

center a dalších zajímavých 

atraktivit, které podporují 

cestovní ruch.  

Všechny Vaše nápady a 

témata týkající se podpory 

cestovního ruchu rádi 

uvítáme. Je možné je zaslat 

na naši emailovou adresu 

kralovska-stezka@centrum.cz 

nebo nás navštívit 

v kanceláři v Habrech na 

náměstí, budova radnice – 

1. patro.  

Na Vaše nápady se těšíme!  

Mgr. Gustav Charouzek, Ing. 

Veronika Pilcerová a 

Karolína Ortová

 
 

1. Představení obcí MAS 

Obec Knyk

Obec Knyk vznikla jako 

zemědělská obec ve 

čtrnáctém století. První 

písemná zmínka o obci 

pochází z roku 1472. Teprve 

ze soupisu obcí patřících k 

Německému Brodu ze 17. 

března 1651 se dozvídáme 

některé další detaily. Podle 

tohoto dokumentu bylo v 

Knyku usídleno 9 rodin 

samostatných, 2 rodiny 

poddruhů a také poddruh 

Václav Baloun v celkovém 

počtu 46 duší, z nichž je 9 

vlažných nekatolíků. Český 

Dvůr (Český Faffendorf) měl 

jen 4 rodiny, obyvatel 24. 

mailto:kralovska-stezka@centrum.cz
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Všude rodiny zemědělské. 

Kotlasovy Dvory obývali 2 

hospodáři s rodinami v 

počtu 15 obyvatel. O 

Rozňáku se soupis 

nezmiňuje. 

 Zmínka o náboženském 

smýšlení je velmi důležitá z 

důvodu poplatnosti 

náboženského vyznání 

majitele a vlastníka vyznání 

nevolníka. Tedy jakou víru 

(katolickou, podobojí, 

protestantismus) pán, 

takovou poddaný. 

Samozřejmě že se změnou 

pána (a jeho víry) museli 

poddaní učinit stejně a 

někteří s velkou nechutí. 

Proto ona poznámka o 

vlažnosti víry. Posunutím 

věku se dostáváme do 

dvacátého století. Po první 

světové válce se Knyk spojil 

s osadou Zbožice. V té době 

obec čítala v roce 1921 463 

obyvatel. Knyk 202, Český 

Dvůr 95, Rozňák 66, Zbožice 

60. Na začátku dvacátého 

století měly vesnice a osady 

nejvyšší počet obyvatel. 

Zemědělskému zaměření 

obce odpovídá i složení 

obyvatel, technika a 

mechanizace. Například v 

roce 1885 byla pořízena 

první ruční mlátička, žací 

stroj v roce 1908. Koně v té 

době v obci nebyli. 

Nová cesta do Knyku 
vedoucí od pražské silnice 
od autobusové zastávky 
dokončená r. 1918. Z 
Rozňáku vede do Zbožice od 
r. 1920 též nová silnice. Od 
roku 1920 se Zbožice snaží o 
osamostatnění ze svazku 
obce Knyk. Během 20. 
století se jí to podařilo. 

Obec Knyk na vlastní náklad 
postavila budovu, kterou 
dokončila v roce 1898 
(Stavitelem Liškou z 
Chotěboře). Výnosem c.k. 
zemské školní rady z 
19.května 1899 zřízeno 
místo prozatímního 
podučitele v Dolní Krupé 
pro expozituru v Knyku. 
Školní rok začal 16. září 
1899 službami Božími. 
Prvním prozatimním 
učitelem byl jmenován 
Václav Vrbenský. Po 3 
letech byla od 1.září 1902 
expozitura „vyškolena“ a 
vznikla samostatná škola s 
místní školní radou. Škola 
fungovala až do 70. let. Po 
násilném sloučení obce s 
Havlíčkovým Brodem došlo 
v roce 1981 k zániku školy. 

V polovině roku 1903 zničilo 
hrozné krupobití celou 
úrodu v Knyku a v 45 
sousedních okresech. 
Krupobití a nepřízeň počasí 
se podepsali na úrodě i po 
následujících 5 let. 12. září 
1903 došlo k velkému 
požáru, kterému za 1 
hodinu padlo za oběť 6 

domů včetně 
hospodářských stavení a 
zásob. 
 
26. července 1914 
vyhlášena mobilizace. Do 
války rukovalo 86 mužů a 5 
legionářů. Z těchto padlo či 
na následky války zemřelo 
11 mužů. Po dobu války 
vedly hospodářství ženy, 
které si braly na práce 
nespolehlivé ruské zajatce 
(kradli a nebyli způsobilí k 
polní práci). Válečné útrapy 
dolehly i na zázemí. Nebylo 
potravin, přídělový systém 
fungoval jen nouzově a lidé 
z města se snažili doplnit 
zásoby na venkově. 

Roku 1930 se staví v Knyku 
vodovod. 1930 se provádí 
elektrifikace Knyku, jedná se 
o elektrifikaci Rozňáku. 

V obci je kulturní dům, ve 
kterém jsou pořádány 
zábavy a další kulturní a 
společenské akce. Působí 
zde také sbor dobrovolných 
hasičů, kteří se menšími či 
většími úspěchy prezentuje 
na soutěžích místních i 
regionálního významu. 
Dalším spolkem působícím 
v obci je myslivecké 
sdružení, které v současné 
době čítá 15 členů a 2 
lovecké psy – český fousek a 
německý krátkosrstý ohař. 
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Obec Pavlov 

Obec leží v kraji Vysočina 
mezi městy Ledeč nad 
Sázavou a Světlá nad 
Sázavou pod Žebrákovským 
kopcem ve výšce 467 m n. 
m. K obci patří osada 
Svatojánské hutě, samota 
Na pile, samota U 
Novotných a Císařova vila s 
brusírnou. Obcí protéká 
Nezdínský potok. Pavlov má 
v současné době 123 
obyvatel v 63 domech. 
Poprvé je ves zmiňovaná v 
roce 1289. V 18. a 19. století 
se v obci rozvíjel sklářský 
průmysl. Okolo roku 1850 
měl Pavlov 429 obyvatel, 
kteří se živili zemědělstvím a 
prací ve sklárnách. Do roku 
1972 stávala ve vesnici 
škola. Sbor dobrovolných 
hasičů založil v roce 1901 
řídící učitel Antonín 
Reitmayer. Byl velikou 
osobností ledečského 
okresu a stál u zrodu 
ledečského hasičského 
sboru. Ve 20. století byla 
populární představení 
ochotnického divadla v 
kulturním domě. Obec má 
vlastní samosprávu. Od roku 
2006 je starostou obce 
Roman Krecl. Obec je nyní 
součástí mikroregionu 
Ledečsko. Obcí s rozšířenou 
působností je pro Pavlov 
město Světlá nad Sázavou. 
Dobrovolní hasiči obnovili 

svoji činnost v roce 2005 a 
organizují v současnosti 
kulturní život. V obci působí 
myslivecké sdružení. 
Prostory brusírny skla 
zakoupila v roce 1991 
Agentura ochrany přírody a 
krajiny České republiky a 
zřídila zde stanici pro 
handicapované živočichy, ze 
které pochází i večerníčkový 
hrdina Vydrýsek.  

Ve 13. století byl z nich 
znám panoš Druhoň. Jeho 
syn Konrád, který byl 
panošem pána ze Žlebů, 
uvedl dne 16. června 1289, 
že ves Pavlov byla 
postoupena jeho otci a 
matce od opata Jaroslava a 
konventu vilémovského. Ves 
měli mít v držení až do smrti 
ovdovělé matky a Konráda 
samotného. Po jejich smrti 
připadla ves 
pravděpodobně opět 
klášteru. Po jeho zániku pak 
připadla ves do královského 
majetku. V roce 1429 koupil 
Pavlov spolu se Světlou 
Mikuláš Trčka z Lípy. Spojil 
ves se statkem Vilémovice. 
Po něm byl majitelem 
Burian Trčka z Lípy.  

Po jeho smrti v roce 1468 
spravovali panství společně 
jeho synové Mikuláš a 
Melchysedech. Po roce 
1485, kdy mladší bratr 
zemřel, až do své smrti v 
roce 1516 samotný Mikuláš. 
Po jeho smrti se majetku 
ujímá čtvrtý bratr Burian 
Trčka z Lípy. Ze svého 
majetku se však dlouho 
netěšil, zemřel v roce 1522. 
Od tohoto roku se stal 

držitelem jeho syn Jan a po 
něm Janův syn Burian Trčka. 
Po smrti Buriana se ujal 
majetku jeho syn Maxmilián 
Trčka a to až do roku 1597. 
Majetek se pak dostal do 
rukou jeho staršího bratra 
Jana Rudolfa Trčky. Ten po 
zavraždění svého syna 
Adama Erdmana v Chebu 
roku 1634 odkázal Pavlov 
Burianovi Ladislavovi z 
Valdštejna, Petru Vokovi 
Švihovskému z Rýzmberka a 
Matyáši Ferdinandovi, 
hraběti Berkovi z Dube. 
Císař Ferdinand II. však 
závěť neuznal a majetek 
zkonfiskoval. Rozdal jej 
svým věrným.  

Světelské panství a s ním i 
Pavlov se však dostalo opět 
do držení Buriana Ladislava 
z Valdštejna. Ves potom 
držela od roku 1657 Bengina 
Hrobčická, roku 1661 
Mikuláš Bernard rytíř 
Gerstorf z Gerstorfů, roku 
1681 František hrabě Spork, 
roku 1695 Leopold Kunc, 
pražský měšťan, roku 1700 
Ludmila z Lövenfeldu. V 
roce 1710 držela ves Terezie 
Zárubová, rozená 
Chuchelská z Nestajova. Od 
ní koupil Pavlov Josef Arnošt 
Obitecký z Obitec, pán na 
Janovicích, Petrovicích a 
Zhoři. Ten ji prodal v roce 
1713 Františku Leopoldu 
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Bechyňovi, svobodnému 
pánu z Lažan. Smlouva byla 
zapsána do zemských desek 
v roce 1739. Po smrti Leo- 
kdy pro finanční potíže byla 
Pozemková banka pověřena 
prodat světelské panství. 
Velkostatek Světlou, kam 
patřily též pozemky v 
Pavlově, koupil úpický 
továrník Richard Morawetz. 

Škola v Pavlově 

První zmínka o zdejší škole 
je z roku 1777. Tehdy měl 
Pavlov 36 chalup, ve kterých 
bydlelo 292 obyvatel. Škola 
stála na návsi před nynější 
hasičskou zbrojnicí. Bylo to 
dřevěné stavení o dvou 
místnostech. V jedné se 
vyučovalo a v druhé bydlel 
učitel. Prvním učitelem byl 
téměř čtyřicet let Jan Jelen. 
Po čtvrtstoletí existence 
škola vyhořela. Ale hned rok 
poté byla na stejném místě 
postavena škola nová - opět 
dřevěná. Po třiceti letech 
musela být pro havarijní 
stav zbořena i tato škola, a 
tak se Pavlovští dočkali i 
školy zděné. Pod čp. 3 stála 
na jihozápadním konci 
vesnice, vedle panského 
dvora. Jednalo se o 
jednotřídní obecnou školu. 

Byla zde učebna, obytná 
světnice pro učitele, 
otevřená černá kuchyň a 
chlév. Později byla z chléva 
upravena nová třída. Ve 
škole se vyučovalo až do 
postavení nové velké školy v 
roce 1907. Jako náhradních 
vyučovacích prostor se 
využívalo i chalupy čp. 14. 
Do pavlovské školy 
docházely i děti z Benetic.  

Tak si připomeňme, že 
například v roce 1900 zde 
bylo přijato 75 chlapců a 62 
děvčat. Za první světové 
války se pro nedostatek 
vyučujících učilo na dvě 
směny. Učitel musel 
docházet i na vlkanovskou 
expozituru v Opatovicích. 
Do školy v té době 
docházelo 77 žáků. Počty 
žáků se neustále snižovaly 
(roku 1923 už jen 51 žáků). 
V roce 1940 navštěvovalo 
školu jen 60 dětí. Po 
skončení druhé světové 
války byla škola změněna na 
jednotřídní. Navštěvovalo ji 
asi 30 dětí. V roce 1950 to 
bylo již jen 17 dětí. Pro 
nedostatečný počet dětí 
byla škola v Pavlově 
definitivně zavřena v roce 
1972. Za dobu trvání 
obecné školy v Pavlově se 
zde vystřídalo několik 
řídících učitelů. Kromě 
vzpomínaného Jana Jelena 
si můžeme připomenout i 
zatím poslední z řady 
výborných kantorů - řídícího 
učitele Aloise Vraného. 

Nastoupil do Obecné školy v 
Pavlově 10. října 1939 a 
působil zde do roku 1965 a 
na jeho místo nastoupil 
řídící učitel František 
Vosáhlo. Za pomoci učitelů 
zdejší školy byla v roce 1922 
založena obecní knihovna. 
Část knih do ní později 
daroval i rodák Jaroslav 
Císař. Založení knihovny byl 
záslužný čin pro kulturní 
rozhled a obohacení 
vědomostí občanů obce.  

Záchranná stanice 

Pavlov 

Stanice Pavlov,o.p.s. vznikla 

z důvodu zajištění další 

činnosti Stanice ochrany 

fauny v Pavlově založené v 

roce 1989 a provozované do 

konce roku 2009 Agenturou 

ochrany přírody a krajiny 

ČR. Stanice provozuje od  

1. května návštěvy stanice 

pro veřejnost ale také 

programy pro školy: Poznej 

a chraň v rámci Ekologické 

výchovy a vzdělávání. 

www.stanicepavlov.eu 

 

 

 

 

http://www.stanicepavlov.eu/


 Newsletter MAS Královská stezka o.p.s. 

 

 
 9 

2. Aktuality 

Vypsání V.výzvy 

V letošním roce 2012 se počítá s vypsáním jednoho kola výzvy pro předkládání žádostí na realizaci 

projektů a to v termínech:  

Příjem žádostí: 26.4. – 4.5.2012 

Termín školení žadatelů V. výzvy: 17.4.2012 od 17:00 hodin v zasedací místnosti v Habrech 

Fiche, které budou vypsány v V. výzvě: 

Fiche 2: Občanské vybavení a služby v MAS KS 

Fiche 3: Kulturní dědictví v MAS KS 

Fiche 4: Zemědělství v území MAS KS 

Fiche 8: Podpora a rozvoj služeb v cestovním ruchu 

Fiche 11: Podnikání 

 

Předpokládanou finanční alokací, určenou pro jednotlivé projekty, je necelých 6 milionů Kč.  

 

Na jednotlivé Fiche bude finanční alokace rozdělena v následujících výších: 

Fiche 2: Občanské vybavení a služby v MAS KS = 3 160 000 Kč 

Fiche 3: Kulturní dědictví v MAS KS = 1 200 000 Kč 

Fiche 4: Zemědělství v území MAS KS = 350 000 Kč 

Fiche 8: Podpora rozvoje služeb v cestovním ruchu = 1 020 000 Kč 

Fiche 11: Zakládání a rozvoj nových podniků v MAS KS = 260 000 Kč 

 

Dle SPL by v příštím roce 2013 měli být vypsány: 

Fiche 1: Obnova a rozvoj obcí MAS KS,  

Fiche 2: Občanské vybavení a služby v MAS KS,  

Fiche 3: Kulturní dědictví v MAS KS, 

Fiche 5: Diverzifikace činností zemědělských subjektů,  

Fiche 6: Les a infrastruktura v MAS KS,  

Fiche 8: Podpora a rozvoj služeb v cestovním ruchu,  

Fiche 9: Vzdělávání pro venkov,  

Fiche 10: Turistika a poznávání v MAS KS, 

Fiche 11: Zakládání a rozvoj nových podniků v MAS KS.  

 

Konzultace projektů budou probíhat po telefonické či emailové domluvě v kanceláři MAS, případně 

na jiných místech v regionu.  

 

Kontakty:  

Email: kralovska-stezka@centrum.cz 

Tel. čísla: 774 489 322, 774 709 322 

Další důležité informace na www.kralovska-stezka.cz v sekci Výzvy MAS a Aktuality. 

 

mailto:kralovska-stezka@centrum.cz
http://www.kralovska-stezka.cz/
http://www.kralovska-stezka.cz/cs/vyzvy-mas/
http://www.kralovska-stezka.cz/cs/aktuality/
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Valná hromada MAS Královská stezka 

Dne 24.1.2012 se konala od 17:00 hodin 

v Habrech v sokolovně Valná hromada MAS 

Královská stezka o.p.s. Valné hromady se 

účastnilo 85 osob, z toho 53 členů MAS.  

Valná hromada probíhala za průvodního slova 

paní předsedkyně MAS – Jaroslavy Dvořákové 

a pana ředitele MAS – Mgr. Gustava 

Charouzka. 

                                                                    

V průběhu Valné hromady se hlasovalo o 

nových členech Správní rady, Výběrové komise 

a Dozorčí rady (aktuální seznam členů je 

uveden níže). Zúčastnění byli seznámeni 

s hospodařením MAS, aktualitami, výhledem 

plánovaných akcí na rok 2012, 

předpokládanou vypsanou V. výzvou a 

s obsahem Výroční zprávy 2011. Valná 

hromada skončila po 19:00 hodině.

Aktuální seznam členů SR: 

Jaroslava Dvořáková – Občanské sdružení 
vilémovské boubelky 
Jiří Rainiš – SDH Habry 
Ing. Josef Sojka – Obec Tis  
Petr Bárta – Obec Vepříkov 

Ing. Jana Hormandlová – Zemědělská 
společnost Vilémov, a.s. 
Petr Zadina – DSO Krupsko 
Mgr. Jan Tourek – Město Světlá nad Sázavou 
Josef Kolář – SDH Uhelná Příbram 
Václav Vacek – Zemědělská prvovýroba 

Aktuální seznam členů VK: 
Bohuslav Kubát – Obec Tis 
Václav Průša – Obec Jilem 
Miloslav Pátek – Miloslav Pátek 

Petr Zadina – DSO Krupsko 
Eliška Zdražilová – Obec Nejepín 
Mgr. Josef Pešek – Mikroregion Ledečsko 

 
Aktuální seznam členů DR: 

 
 

Václav Husák – Mikroregion Ledečsko 
Marie Ostatnická – Městys Uhelná Příbram 
Eva Lehká – Občanské sdružení Vilémovské 
boubelky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jiří Novák – Zemědělská společnost Horní 
Krupá, a.s. 
Ing. Pavel Kopecký – Město Golčův Jeníkov 
Jiří Votava – Jiří Votava 
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Slavnosti vilémovských boubelek a MAS Královské stezky 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 16.6.2012 proběhne v Golčově Jeníkově 

v klubu Vagón kulturní akce s názvem: 

Slavnosti vilémovských boubelek a MAS 

Královské stezky. Akce začne ve 13:00 hodin 

vystoupením vilémovských boubelek na 

náměstí v Golčově Jeníkově a poté půjde 

průvod městem až ke klubu Vagón, kde bude 

kulturní program pokračovat (viz přiložený 

program níže). Všichni příchozí se mohou těšit 

na vystoupení kapely Komňa, divadelní soubor 

OKO, hudební folklórní soubor ze Slovinska a 

mnoho dalších atraktivních vystoupení. 

Všichni příchozí jsou srdečně zváni! 
 

Průběh akce 

13:00 Taneční vystoupení Vilémovských boubelek  

13:15 Hudební folklórní soubor ze Slovinska 

13:30 Průvod městem z náměstí ke klubu Vagón 

14:00 Představení účinkujících 

14:10 MAS Královská stezka 

14:15 Vystoupení Vilémovských boubelek 

14:35 Hudební folklórní soubor ze Slovinska 

15:00 Dechová kapela z Komni  

15:45 Divadelní představení souboru z Komni    

16:30 Hudební folklórní soubor ze Slovinska 

17:00 K tanci a poslechu hraje dechová kapela z  Komni 

19:00 Ukončení oficiálního programu 
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3. Zrealizované projekty MAS 
Vytápění komunitního centra Krupská škola – srdce školy – III. výzva 

Od roku 2009 Farní sbor ČCE v Horní Krupé 

v několika etapách renovuje budovu bývalé 

venkovské (zapomenuté) školy, na venkovské 

komunitní centrum ,,Krupská škola“, jehož 

život naplňuje ve vzájemné spolupráci několik 

již stávajících a úspěšně fungujících 

neziskových organizací. Vedle samotného  

farního sboru také organizace SEM Slunečnice, 

Benediktus, o.s. a Chaloupky, o.p.s. Hlavní 

náplní centra je pěstování a předávání 

venkovských tradic a hodnot, venkovského 

způsobu života se zvláštním zaměřením na 

péči a ochranu o životní prostředí.  

Vytápění, které bylo ve škole dříve (kamna na 

tuhá paliva, další místnosti bez zdrojů tepla) 

však neumožňovalo kvalitní provoz 

komunitního centra v topné sezóně. Chyběl i 

ohřev teplé vody. Aby komunitní centrum 

mohlo působit celoročně a zároveň 

návštěvníky mohlo inspirovat k šetrnému a 

technologicky kombinovanému vytápění, 

považovali všichni partneři za nutné takové 

vytápění vybudovat. Zároveň se tím 

vybudovalo potřebné ,,srdce školy“, které dalo 

Krupské škole ráz, atmosféru a stalo se 

nejviditelnější součástí budovy.  

Ke stávajícímu zrenovovanému komínu byla 

postavena krbová teplovodní vložka, která je 

napojena na systém teplovodního vytápění do 

podlahy a je propojená s nádrží solárního 

panelu. Byly instalovány akumulační nádrže na 

teplou vodu s celým potřebným vybavením 

(čerpadla, radiátory, expanzomat, rozdělovač, 

ventily…). Krbová vložka byla obezděna kachli 

a k ní je přistaveno zápecí, na kterém je 

umístěna strojovna vytápění. Zápecí je 

konstruované tak, aby šlo využít k sezení či 

ležení. K peci a vytápění je přistavena dřevěná 

lavice na sezení, pod níž je ukládáno dřevo na 

topení. 
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Mateřská škola Tis – IV. výzva         

V obci Tis nefungovala Mateřská škola, jejíž 

absenci obec a její obyvatelé velmi pociťovali. 

Rodiče museli své děti posílat do mateřských 

školek v Habrech, Malčíně a okolí. V obci se 

tudíž zrodil nápad přestavět stávající prostory 

v budově víceúčelového obecního zařízení na 

Mateřskou školu.  

Projekt zahrnoval přestavbu stávajících 

prostor jídelny, výdejny jídla a sociálních 

zařízení ve víceúčelové budově. Byla 

provedena úprava vnitřních povrchů z důvodu 

dosavadní opotřebovanosti a poničení, díky 

množství nových rozvodů.  

Dále byla provedena úprava stávajících omítek 

a výměna oken dřevěných za plastová, které 

disponují lepšími tepelně-izolačními 

vlastnostmi.  

 

 

Podlahy jsou vyrovnány samonivelační 

stěrkou, byl proveden izolační nátěr proti vodě  

a položena nová krytina z PVC a koberce. Třída 

Mateřské školy je určena pro cca 15 dětí, 

včetně veškerého zázemí – ložnice, 

společenská místnost, kuchyň, sklady, šatny a 

sociální zařízení. 

V současné době Mateřskou školu navštěvuje 

15 dětí, ale počítá se zvýšením počtu školáčků, 

a to z důvodu nárůstu počtu malých dětí v 

obci. 
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4. Akce v MAS Královská stezka 
Duben 

Datum konání akce Místo konání akce Popis akce 

7. – 8. 4. 2012 – 10:00 – 
17:00 

Pohled – Michalův statek Staročeské Velikonoce na 
Michalově statku 

8.4.2012 Olešná – kulturní dům Kapela Alkehol 

10. – 14.4.2012 Okolí řeky Sázavy Čistá řeka Sázava 2012 

11.4.2012 Světlá nad Sázavou – 
divadelní sál 

Titanic 1912 – hudebně-
literární večer 

17.4.2012 – 14:00 Světlá nad Sázavou – taneční 
sál společenského domu 

Výroční výstava světelských 
výtvarníků - neprofesionálů 

18.4.2012 – 17:00 Světlá nad Sázavou  Když se řekne Irena Fuchsová 
– beseda a autorské čtení 

21.4.2012 Olešná – kulturní dům Kapely Telegraf a Rebel 

24.4 – 3.6.2012 Světlá nad Sázavou – galerie 
Na půdě 

Portrét krajiny Šumava a 
Vysočina 

25.4.2012 – 19:00 Světlá nad Sázavou – 
divadelní sál 

Sborovna – původní česká 
komedie 

28.4.2012 Olešná – kulturní dům Kapely Morčata na útěku a 
Mogul rock 

 

Květen 

Datum konání akce Místo konání akce Popis akce 

12.5.2012 Olešná – kulturní dům Kapela Vosa rock 

19.5.2012 Vilémovice Oslava 100 let od založení 
vlakové zastávka 

  

Červen 

Datum konání akce Místo konání akce Popis akce 

16.6.2012 – 13:00 Golčův Jeníkov – Klub Vagón Slavnosti vilémovských 
boubelek 

23.6. 2012 Vilémov - hřiště Dechovkové odpoledne a 
babský věneček 
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1. Činnost MAS 

Vyrozumění k Hlášení o změnách 

Dne 10.2.2012 byli oficiálně odsouhlaseny 

změny v rámci aktualizace Strategického plánu 

LEADER, které byly podány na SZIF 

12.12.2012. V rámci vyrozumění byly 

odsouhlaseny celé kapitoly SPL, změněn počet 

obyvatel v území (33 196 obyvatel) a byla 

změněna členská základna MAS (nová členská 

základna čítá 78 členů).  

Aktualizace Fichí, která byla podána spolu 

s aktualizací SPL byla zamítnuta z důvodu 

nového formuláře Fichí pro 16. Kolo. Fiche 

tedy byly podány k nové aktualizaci 

v patřičných formulářích. 

Školení a diskuse 

Dne 28.2.2012 od 15:00 hodin proběhla 

v zasedací místnosti v Habrech diskuse MAS 

Královské stezky a podnikatelů v cestovním 

ruchu. Školení svou návštěvou poctil i pan 

radní Ing. Tomáš Škaryd, který se zapojil spolu 

s ostatními do diskuse. Hovořilo se především 

o problémech týkajících se vzájemných odkazů 

jednotlivých podnikatelů a o možné pomoci 

podnikatelům. Z diskuze vzešly různé návrhy, 

z nichž některé se budeme snažit v průběhu 

následujícího půl roku realizovat (například na 

stránkách www.kralovska-stezka.cz zpřístupnit 

sekci Cestovní ruch, ve které budou různé 

odkazy na podnikatele v cestovním ruchu – 

ubytování, stravování, sportovní služby…). 

Zhruba za 4 – 5 měsíců by se měla realizovat 

další schůzka, kde by byly diskutovány činnosti 

vykonané v době mezi setkáními a další návrhy 

na zlepšení situace. O dalších aktualitách Vás 

budeme informovat v dalších číslech 

newsletterů. 

Zasedání KS MAS kraje Vysočina a setkání mikroregionů 

Dne 7.3.2012 bylo v klubu Oko v Havlíčkově 

Brodě dopoledne pořádáno Setkání 

mikroregionů a Místních akčních skupin v kraji 

Vysočina, na které odpoledne navazovalo 

zasedání KS MAS kraje Vysočina. Na 

dopoledním programu, zahájeném panem 

starostou Havlíčkova Brodu – Bc. Janem 

Teclem, byl probírán a prezentován projekt 

MA-G 21 (paní Marta Vencovská, KrÚ 

Vysočina), dále díky přítomnosti paní Lucie 

Krumpholcové byla probírána problematika 

Programu rozvoje venkova, byly podány 

informace z Kraje Vysočina prostřednictvím 

pana Luďka Hrůzy (krajské dotační tituly) a na 

závěr první části dopoledního programu byl 

představen OP Evropské územní spolupráce 

Rakousko – Česká republika (malé projekty – 

RRA Vysočina). Po krátké přestávce program 

pokračoval hodnocením zkušeností 

mikroregionu, prezentací MAS Mikroregionu 

Telčsko a MAS Havlíčkova kraje a celý 

dopolední program byl zakončen diskusí 

s tématy spolupráce v Kraji Vysočina a 

mezinárodní spolupráce. 

http://www.kralovska-stezka.cz/
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Po krátké přestávce bylo zahájeno zasedání KS 

MAS kraje Vysočina. Byly předneseny novinky 

z celostátní NS MAS – vystoupil Jiří Krist 

(novinky v pravidlech – převod financí, dar NS 

MAS, podpora LEADERu do dalšího 

programového období, postup ve vyjednávání 

s ministerstvy – koordinátor programu 

Leader…), plánované akce MAS v roce 2012, 

informace ohledně krajské dotace pro MAS 

spolu se zhodnocením obtíží v předchozím 

období. V dalších bodech zasedání bylo 

konzultováno s ostatními MAS natočení spotu 

nebo zpravodaje o MAS z kraje Vysočina, 

rozšiřování území MAS v kraji Vysočina, 

předávání zkušeností a poznatků s MAS 

Jemnicko a Telčsko a mnoho dalšího. Na závěr 

zasedání bylo plánováno další setkání KS MAS 

(březen) a důležitost návaznosti vytvoření IČ 

pro KS MAS (v průběhu následujícího půl 

roku). 

Účast na výstavách  

MAS Královská stezka se ve dnech 16.3. – 

17.3.2012 účastnila Veletrhu cestovního ruchu 

v Hradci Králové. Prezentovala svoji činnost 

společně s ostatními MAS kraje Vysočina 

(Podhůří Železných hor, Jemnicko, Telčsko, 

Havlíčkův kraj) na společném stánku.  

Na konci léta se počítá s účastí na mezinárodní 

výstavě Země živitelka 2012, kde by se 

vystavovalo stejně jako v loňském roce na 

společném stánku MAS kraje Vysočina. 

Výstava proběhne ve dnech 30.8. – 4.9.2012 

v Českých Budějovicích.  

Další výstavy, veletrhy a jednání v průběhu roku 2012: 

- Má vlast Praha Vyšehrad 12.5.2012 

- Nordic conference Leader 21.5. – 23.5.2012 

- Leaderfest 2012 v Levoče 29.5. – 31.5.2012 

- Leader Forum Rakousko 21.9. – 23.9.2012 

- Modlitba za domov 26.10. a 28.10.2012 

2. Soutěž Vesnice roku 2012 

O soutěži 

Soutěž Vesnice roku je 

každoročně vyhlašována již 

od roku 1995. Tato soutěž 

motivuje obce a její 

obyvatele k podílu na 

rozvoji svého okolí, snaze 

být aktivní a zvelebovat svůj 

domov, podporovat místní 

tradice a zvyklosti a rozvíjet 

společenský život obce. 

Soutěž byla poprvé 

vyhlášena Spolkem pro 

obnovu venkova ČR. Od 

roku 1996 je jedním 

z vyhlašovatelů Ministerstvo 

pro místní rozvoj ČR a Svaz 

měst a obcí ČR. Ministerstvo 

zemědělství se připojilo 

mezi vyhlašovatele v roce 

2007. 

Soutěž je každoročně 

vyhlašována na jarním Dnu 

malých obcí v Praze. 

Organizace soutěže probíhá 

ve dvou kolech – krajském a 

celostátním. Všechny 

přihlášené obce jsou 

nejprve hodnoceny 

v krajském kole. Do 

celostátního kola pak 

postupuje za každý kraj vždy 

maximálně jedna obec, 

které byla udělena Zlatá 
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stuha v kole krajském. 

V rámci celostátního kola 

jsou hodnocena první tři 

místa.  

Všechny obce, které se 

přihlásí do soutěže, jsou 

hodnoceny v následujících 

oblastech: koncepční 

dokumenty, společenský 

život, aktivity občanů, 

podnikání, péče o stavební 

fond a obraz vesnice, 

občanská vybavenost, 

inženýrské sítě a úspory 

energií, péče o veřejná 

prostranství, přírodní prvky 

a zeleň v obci, péče o 

krajinu, připravované 

záměry a informační 

technologie obce.  

Vítěz celostátního kola 

soutěže postupuje do 

soutěže Evropská cena 

obnovy vesnice. Českou 

republiku bude 

reprezentovat středočeská 

obec Ramtěřice (Vesnice 

roku 2010) a obec Komňa 

(Vesnice roku 2011) ze 

Zlínského kraje.  

 

Harmonogram soutěže 2012 

28.2.2012 - podmínek a vyhlášení 18. Ročníku 

28.2. – 30.4.2012 - příjem přihlášek 

1.5. – 30.6.2012 - hodnocení krajských kol 

1.7. – 29.8.2012 - slavnostní vyhlášení a předávání ocenění krajských kol 

2.9. – 8.9.2012 - hodnocení celostátního kola soutěže 

13.9. – 19.9.2012 - hodnocení celostátního kola Oranžové stuhy ČR roku 2012 

      - hodnocení celostátního kola Zelené stuhy ČR roku 2012 v Senátu ČR 

15.9.2012 - vyhlášení výsledků celostátního kola v Luhačovicích 

24.9.2012 - setkání vítězů Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2012 v Senátu PČR 

12.10.2012 - slavnostní předávání ocenění celostátního kola ve vítězné vesnici 

 

Přehled ocenění 

V rámci krajských kol jsou udělována následující ocenění: 

 Zlatá stuha – vítěz krajského kola 

 Modrá stuha – za společenský život 

 Bílá stuha – za činnost mládeže 

 Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí 

 Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu 

V rámci krajských kol soutěže může krajská hodnotitelská komise udělit: 

 Diplomy za vzorné vedení obecní knihovny, za vzorné vedení kroniky, za kvalitní květinovou 

výzdobu v obci (Fulínova cena) a za příkladnou péči o historickou zástavbu obce 

 Cena naděje pro živý venkov (za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích) 

 Zlatá cihla v Programu obnovy venkova (ocenění realizovaných stavebních děl na venkově) 

 

Další informace o soutěži naleznete na www.vesniceroku.cz  

http://www.vesniceroku.cz/
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3. Aktuality z obcí 

Číhošť 
Vesmírná sonda 
českých nadšenců 
přiveze unikátní 
snímky ze stratosféry 
(No:mad, o.s.) 
V neděli 4.3.2012 ráno 
vyslala skupina 
českých nadšenců 
vlastní amatérskou 
sondu do 

třicetikilometrové 
výšky. Cílem projektu 
je získat unikátní 
záběry planety Země 
ze stratosféry. Sonda 
Normandy SR2, 
pojmenovaná podle 
legendární počítačové 
hry Mass Effect 
odehrávající se ve 
vesmíru, byla 
vyrobena v rámci 
Projektu Fénix týmu 
No:mad, který již v září 
2011 vyslal do 

stratosféry vůbec první amatérskou sondu 
české výroby. Normandy SR2 má však také 
prvenství: podařilo se jí získat první českou 
poznávací značku, kterou musí být podobné 
lety nově povinně vybaveny.  
 „Kouzlo naší sondy je v tom, že jenom 
poskládáte elektroniku do krabičky, 
nafouknete balón heliem a letíte – bez 
jakýchkoliv zásahů do zakoupené techniky ani 
do softwarového vybavení,“ říká předseda 
No:madu Tomáš Černohous a dodává, že díky 
dnešní dostupnosti technologií tak díky 
něčemu, co je možné vyrobit takzvaně doma 
na koleně, lze získat vlastní fotografie a video z 
vesmírného prostoru v takové kvalitě, „že by 
se o ně vědci před 30 lety porvali.“ Černohous 
zmiňuje, že inspirací k opětovnému vypuštění 
sondy je vydání oblíbené počítačové hry, proto 
sonda nese stejný název jako vesmírná loď 
Normandy SR2 velitele Sheparda z herní série 
Mass Effect. Po celém světě totiž v těchto 
dnech vysílají týmy amatérských vědců a 
nadšenců do otevřeného vesmíru kopie této 
hry, aby vzdali hold tvůrcům kultovní trilogie, 
jejíž závěrečný díl právě vychází.  

 

Vilémovice 

Zima končí a na dříve zamrzlé řece Sázavě se začínají objevovat obří ledové kry, které jsou 

vyplavovány na břehy řeky, došlo k zatopené okolních luk a blízkých lesů. Přináším několik fotografií 

z letošního tání ve Vilémovicích. 
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Vepříkov 

Pátek 27.1.2012 Hasičský bál 

V pátek 27. ledna se v obci 
pořádala nejnavštěvovanější 
akce - hasičský bál. Sjelo se 
sem přibližně 220 milovníků 
tance a dobré hudby. 
K poslechu i k tanci hrála 
hasičská kapela BOŽEJÁCI. 
Muzikanti se do Vepříkova 
každoročně těší, hlavně na 
šenkýřku na stole v podání 
jednoho z místních hasičů a 
hostinské. Večer také 
zpestřilo vystoupení 
stepařek z Chotěboře, 
kterým patří poděkování za 
oživení akce. O tom, že by 

se hasiči nesoustředili na 
výzdobu či tombolu, 
nemůže být řeč. Kulturní 
dům byl, jako každým 
rokem vyzdoben do stylu 
hasičské zbrojnice - hadice, 
hasičské uniformy a pravá 
hasičská vlajka.  V tombole 
se díky sponzorům daly 
vyhrát báječné ceny. 
Výherci si odnášeli uzené 
selátko, zdravý koš plný 
ovoce a zeleniny, dorty a 
řezy, rekreační pobyt, dřevo 
na topení a k výbavě 
domácnosti přispěl 

konferenční stolek. Celkově 
bylo připraveno 300 
přímých výher a 25 cen bylo 
v půlnočním slosování. 
Zábava pokračovala v plném 
proudu až do čtvrté hodiny 
ranní. Děkujeme všem 
zúčastněným pořadatelům, 
organizátorům, kapele, 
sponzorům a všem, kteří 
něco darovali do tomboly. 
 A děkujeme rovněž 
návštěvníkům, kteří nám 
stále zachovávají přízeň a 
podporují tak místní 
hasičský sbor!

 

Sobota 28.1.2012 Dětský karneval 

V sobotu 28. ledna se od 
14:00 ve Vepříkově pořádal 
maškarní karneval pro děti. 
Karnevalu se zúčastnilo asi 
50 dětí s rodiči a prarodiči. 
Připraven byl pestrý 

program - soutěže, tanec a 
občerstvení. Dětský 
karneval byl ukončen kolem 
17 hodiny. Obec Vepříkov 
tedy zažila kulturně pestrý 
víkend. Pořadatelé se již těší 

na další akce, které v této 
vesničce proběhnou. Ne 
nadarmo se jí proto 
přezdívá Oslavany!

 

Sobota 25.2.2012 Masopustní průvod 

25.2. se ve Vepříkově konal 
tradiční masopustní průvod. 
Přípravy započaly na sále 
místního kulturního domu 
okolo 6 hodiny ranní. Okolo 
7 hodiny se všichni účastníci 
sešli před hospodou, kde 
popřál starosta obce pan 
Petr Bárta všem maskám 
hodně sil a nakázal pořádný 
rej! A tak se také stalo. 
Začalo se na samotě. Masky 
řádily, tančily, kominíci 
každému vymetli komín a 
začernili tváře. Každý si 
zatančil s prověřenými 
tanečníky, poté na ně čekala 

mobilní jatka, ve kterých 
řezníci provedli kompletní 
zabijačku. V každém domě 
byli velice vstřícní a 
pohostinní. Nechyběly pravé 
masopustní koláčky a další 
tradiční pochutiny. Masky 
každý pohostil buď  domácí 
slivovičkou, nebo jinou 
dobrou kořalkou. Počasí 
pořadatelům opravdu přálo. 
V odpoledních hodinách se 
průvod díky slunci rozrostl. 
Spousta příznivců dobré 
nálady se procházelo po vsi 
společně s maskami. Kolem 
17 hodiny se všichni 

přesunuli před hospodu, 
kde proběhla pravá 
zabijačka, tentokrát se 
samozřejmě zabíjel medvěd. 
Poté dobrá nálada 
pokračovala na sále 
kulturního domu. K tanci i 
poslechu se hrálo na kytary. 
Děkujeme všem 
zúčastněným maskám, 
pomocníkům v kuchyni, 
kteří zajistili kompletní 
servis v podobě výtečné 
knedlíčkové polévky a 
guláše a samozřejmě všem, 
kteří přiložili ruku k dílu. Za 
dva roky opět na shledanou!
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4. KyTICe – kulturní zařízení města Světlá nad Sázavou 
 

Kulturní zařízení KyTICe je příspěvková organizace Města Světlá nad Sázavou, stejně jako sociální 

centrum, základní školy nebo např. technické služby. Vznikla rozhodnutím městského zastupitelstva 

ze dne 21. září 2005 a zřízena byla ke dni 1. 1. 2006. 

Hlavním posláním a úkolem KyTICe formulovaným 

i ve zřizovací listině je vytváření podmínek pro 

uspokojování základních potřeb obyvatel města v 

oblasti poskytování informací, výchovy, vzdělávání 

a zejména podpora celkového kulturního rozvoje 

ve městě. 

KyTICi v současné době tvoří knihovna, kino, 

galerie Na Půdě, turistické informační centrum, 

kultura. 

Knihovna funguje ve městě 

už od konce 19. století. 

Tvoří ji tři oddělení – 

hudební, oddělení pro 

dospělé čtenáře a oddělení 

pro děti. Je zde registrováno 

více než 1330 čtenářů a 

ročně se realizuje více než 

76 000 výpůjček. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Městské kino sídlí v budově 

Společenského domu, 

kinosál se samozřejmě 

využívá i na jiné akce než je 

promítání filmů – divadla, 

školní pořady, koncerty, 

žákovské akademie 

občanská shromáždění atd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Galerie Na Půdě , jak už sám 

název napovídá, je umístěna 

v půdních prostorách domu 

č.16. Vystavovatelé jsou 

většinou výtvarníci nějakým 

způsobem spojení s městem 

Světlá nad Sázavou či 

blízkým okolím, rodáci, 

absolventi místních škol 

apod. Za dobu jejího 

fungování se zde vystřídalo 

na padesát výstav, ročně ji 

navštíví zhruba pět tisíc 

návštěvníků. 
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Turistické informační 

centrum je stejně jako 

Galerie nově vzniklou 

součástí KyTICe. Jeho 

základním účelem je 

podávat informace o našem 

městě i blízkém okolí 

návštěvníkům i místním 

obyvatelům. Pracovníci 

infocentra připravují vlastní 

turistické a vlastivědné 

informační materiály, 

prodávají se zde vstupenky 

na kulturní i sportovní akce 

apod. Návštěvnost v 

infocentru každoročně 

stoupá, pohybuje se kolem 

10 000 návštěvníků ročně. 

 

Kultura - toto oddělení 

KyTICe je pracoviště, které 

se zabývá výběrem, 

organizací a zajišťováním 

nejrůznějších kulturních akcí 

zejména koncertů či 

divadelních představení. 

Oddělení kultury pořádá i 

různé výukové kurzy pro 

zdokonalení těla i ducha 

např. taneční či jazykové.

 

5. Rozhovor s Ing. Veronikou Pilcerovou 
 

V následujícím rozhovoru si přečtete rozhovor s Veronikou Pilcerovou, novou zaměstnankyní MAS 

Královská stezka o.p.s., která nastoupila kvůli zajištění realizační části projektu ,,Cesta poznání.“ 

S jakou představou o MAS jste nastupovala do Královské stezky?  

S takovou, že se jedná o organizaci, která rozvíjí region také díky iniciativám pocházejícím od místních 

obyvatel a ne jenom z rozhodovací moci úřadů státní správy a samosprávy. 

Myslíte si, že členové MAS berou MAS jako organizaci, která pouze přerozděluje dotace a přináší do 

regionu peníze?  

Doufám, že si jsou vědomi i jejího hlubšího významu. 

Co by mohla MAS ještě udělat pro to, aby byl region, ve kterém působí krásnější a zajímavější pro 

turisty a návštěvníky i pro samotné obyvatele regionu?  

Myslím, že větší propagace jednotlivých zajímavých míst a objektů v regionu by mohla přitáhnout více 

turistů. 

Jak si myslíte, že by tato propagace měla vypadat?  

Například účastí MAS na veletrzích cestovního ruchu nebo trzích propagující produkty regionálního 

významu. 

Na jakých pracovních pozicích jste pracovala ještě před nástupem do MAS Královské stezky? 

Po ukončení vysoké školy jsem začala pracovat jako projektová manažerka fondů Evropské unie. Poté 

jsem pracovala na pozici personalistky a asistentky marketingu. 
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Jaká pozice Vás nejvíce naplňovala?  

Určitě ta první, protože jsem vystudovala obor, který této profesi odpovídal a mohla jsem tudíž využít 

nabyté vědomosti v praxi. 

Do jakých fondů jste zpracovávala projekty a čeho se týkaly? 

Specializovala jsem se na Regionální operační program Střední Čechy, Integrovaný operační program 

a Program rozvoje venkova. Projekty se týkaly nejrůznějších oblastí – od sociálních služeb, cestovního 

ruchu, lesnictví až po rekonstrukci komunikací či veřejných budov. 

Myslíte, že pro region, potažmo celý Kraj Vysočina je spíše důležité vzdělání nebo praxe, kterou může 

člověk nabídnout? 

Pokud mohu posoudit tak na Vysočině je důležitější praxe než vzdělání.  

Myslíte si, že tento stav souvisí i s tím, že absolventů s vysokou školou a tituly je mnoho, či spíše že 

v regionu je nedostatek pracovních míst pro absolventy s vysokým vzděláním? 

S obojím. Míst pro absolventy vysokých škol je na Vysočině pramálo a většinou ve formě trainee 

programů. V ostatních případech jsou většinou požadováni uchazeči s praxí. Na druhé straně pokud se 

absolvent vysoké školy účastní výběrového řízení na pozici, kde je dostačující středoškolské vzdělání, 

je téměř vždy odmítnut, právě pro vysokoškolské vzdělání. Je to začarovaný kruh.  

Čemu se věnujete ve svém volném čase?  

Ráda sportuji, sleduji nové filmy a seriály a trávím čas s přáteli. 

Využíváte aktivně místní cyklotrasy, hřiště či turistické stezky, které jsou v regionu MAS? 

V regionu MAS Královská stezka tyto objekty nevyužívám. V současné době žiju v Havlíčkově Brodě, 

který však není členem MAS. 

Cestujete ráda po Kraji Vysočina? Vidíte v něm potenciál pro možný rozvoj cestovního ruchu? 

Na Vysočině jsem trávila velkou část svého dětství a některé její části procestované mám. Vysočina je 

krásný kraj a turistům má co nabídnout, přesto se mi zdá, že je jako lokalita cestovního ruchu trochu 

opomíjená.  

Z jakého důvodu si myslíte, že je tato oblast opomíjená? Je tu přeci spousta památek, krásná příroda 

a přesto většina lidí odjíždí na dovolenou do jiných krajů, ale z ostatních krajů sem zavítá málokdo. 

Jak už jsem odpovídala výše, myslím, že region není dostatečně propagován, i když samozřejmě 

důvodů může být více. Problémem může být také absence „věhlasných“ památek, na které turisté 

slyší. 

Děkuji Vám za Váš čas a rozhovor, který jste poskytla našim čtenářům  

 

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

 



 Newsletter MAS Královská stezka o.p.s. 

 

 
 23 

5. Dětský koutek 

Křížovka 

 



 Newsletter MAS Královská stezka o.p.s. 

 

 
 24 

 

Test 

6. Kterého státu je vlajka na obrázku? 

 

a) Německo 

b) Česká republika 

c) Uzbekistán 

 

7. Jak se jmenuje zvíře na obrázku? 

 

a) Krokodýl 

b) Lev 

c) Kůň 

8. Jak se jmenuje předmět na obrázku?  

 

a) Kvedlačka 

b) Pánvička 

c) Pomlázka 

 

 

 



 Newsletter MAS Královská stezka o.p.s. 

 

 
 25 

9. Co znamená dopravní značka na obrázku? 

 

a) Na cestě jsou hadi 

b) Cesta je klikatá, jsou na ní zatáčky 

c) Cesta je zatočená do písmena ,,Z“ 

 

10. Kterých zvířat jsou následující čumáčky? 
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Omalovánka 

 

 

 

 Správné odpovědi: 1b, 2a, 3c, 4b, 5 – psí, kočičí, hroší, koňský, prasečí 
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Příjemné jaro! 

 


