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Vyhodnocení projektu Cesty venkova*  
Výstupem projektu, který se odehrával v letech 2012 až 2013, jsou 

mimo jiného upravená veřejná prostranství v 9 obcích regionu. 

V obcích zapojených do projektu vznikly tzv. akční skupiny, které pod 

vedením architektů zpracovaly návrh proměny veřejně dostupného 

místa v obci. V obci Čím takto upravily například posezení pod 

historickou lípou a obnovily křížek sv. Jána s posezením. V Rosovicích 

bylo vybudováno zajímavé posezení u rybníka věnované vzpomínce 

na známého výtvarníka Vojtěcha Kubaštu, který v obci pobýval. 

V Malé i Velké Hraštici došlo k částečné úpravě návsi, obdobně v obci 

Nečín. V Hřiměždicích vzniklo několik posezení v části obce Zadní 

Háje. Ve Staré Huti byly v rámci projektu vysázeny stromy ve vstupní 

části do obce. V Dalekých Dušníkách byla upravena tzv. horní náves, 

kde vzniklo posezení pod lípou, dětský herní prvek a zajímavé terásky 

z místního kamene. Všechny realizované úpravy jsou ke zhlédnutí na www.facebook.com/brdyvltava a na http://www.brdy-

vltava.cz  

 

Úspěšná realizace projektu Podpora zaměstnanosti osob ohrožených sociálním vyloučením 

v regionu Brdy - Vltava* 

V rámci tohoto projektu velice úspěšně probíhá úprava veřejných 

prostranství členských obcí MAS naší pracovní četou. Ta byla 

sestavena z uchazečů o zaměstnání, kteří jsou určitým způsobem 

znevýhodněni na trhu práce (dlouhodobá nezaměstnanost, nízká 

kvalifikace, péče o děti apod.). Zaměstnanci prošli pečlivým 

výběrem, byli pro práci řádně rekvalifikováni a pracují pod 

odborným dozorem koordinátora denních prací, který má 

dlouhodobé profesní zkušenosti s údržbou zeleně a pěstební 

činností. Četa zahájila svou činnost v obci Stará Huť, kde zvládla 

úpravu vstupní části do obce, okolí rybníka Strž, Perchrovského 

potoka a dalších lokalit. Nejdéle četa působila v obci Chotilsko, kde 

bylo třeba vyřezat náletové dřeviny na hrázích místních rybníků, 

vyčistit a prořezat cesty a aleje v Sejcké Lhotě, Mokrsku, Prostřední 

Lhotě a v dalších částech této rozlehlé obce. Starostové i místní obyvatelé jsou doposud s prací naší čety velmi spokojeni, 

zaměstnanci jsou často mile překvapeni například nabídkou kávy ze strany místních obyvatel. Četa bude v našem území 

v rámci projektu působit do února roku 2015 a dále bychom chtěli dobré zkušenosti zúročit v přípravě tzv. sociálního 

komunálního podniku, který by dlouhodobě zajišťoval pracovní uplatnění pro osoby, které obtížně hledají zaměstnání.  

V rámci projektu nabízíme také odborné sociální poradenství (řešení dluhů, psychologické poradenství, pomoc s  vyhledáním 

zaměstnání apod.). Pořádáme pravidelné semináře pro osoby hledající zaměstnání, v rámci kterých například nacvičujeme 

pracovní pohovor, vyhledávání zaměstnání přes specializované aplikace apod. V průběhu května budou zorganizovány 

závěrečné rekvalifikační kurzy práce s křovinořezem, které pořádáme v SOU Sedlčany. Projekt je podpořen z Evropského 

sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu ČR.  
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Region na síti*  
Kromě facebookového profilu zaměřeného na cestovní ruch www.facebook.com/odbrdkvltave , spravujeme ještě obecný 

profil o činnosti MAS www.facebook.com/brdyvltava. Mimo to máme profil i na sociální síti Pinterest - 

www.pinterest.com/odbrdkvltave , což je něco jako obrázková nástěnka fotek z regionu.   

 

Udržitelnost projektu Společná propagace regionu Brdy-Vltava*  
V rámci udržitelnosti tohoto projektu jsme se zúčastnili veletrhu REGIOTOUR 

Brno, kde byl náš region Od Brd k Vltavě propagován v rámci nového 

informačního stánku Středočeského kraje. Pro občany regionu byla zorganizována 

návštěva veletrhu ve spolupráci s dopravní firmou Turismo. Opět budeme 

propagovat region ve vybraných průvodcích, byl vydán regionální kalendář akcí, 

který je dostupný v informačních centrech a na obecních úřadech v regionu. 

Pravidelně je aktualizován také informační portál www.odbrdkvltave.cz, kde jsou 

zveřejňovány zejména regionální akce a dále pak všechny ubytovací a stravovací 

kapacity. Tato webová stránka proběhla redesignem, je uživatelsky přívětivější a 

načítání výrazně rychlejší. 

V letošním roce plánujeme aktualizaci strategie rozvoje cestovního ruchu pro období 2014 – 2020. Rádi bychom také 

vyhodnotili dopad jednotlivých marketingových nástrojů, které k propagaci regionu využíváme. V průběhu letošní sezóny 

proběhne za pomoci aktérů z řad cestovního ruchu šetření mezi návštěvníky regionu, které nám pomůže zjistit, odkud se 

dozvídají informace o nabídce našeho území, co je k návštěvě vedlo a co od ní očekávají. Na záklěd toho budou na podzim 

tohoto roku definovány propagační nástroje pro příští sezónu. 

 

Projekt Osvojování dovedností v regionu Brdy - Vltava*  
Projekt je realizován v období listopad 2013 – červen 2014 a je zaměřen na přípravu našeho území pro nové programové 

období Evropské unie na roky 2014 - 2020. V rámci projektu vyhodnocujeme naplňování již vytvořených strategií rozvoje 

cestovního ruchu, sociálních služeb a rozvojové plány členských obcí MAS. Vyhodnocování probíhá formou komunitního 

projednání, na které jsou přizváni všichni, kterých se daná oblast týká. Zaměřujeme se také na zjišťování potřeb v  oblastech, 

které ještě nejsou v území zmapovány. Jedná se zejména o rozvoj malého a středního podnikání a rozvoj základního školství 

v území. Důležité je také posílení a aktivizace členské základny MAS Brdy – Vltava, která by měla být v příštím období 2014 - 

2020 schopna rozdělovat finanční prostředky přidělené regionu. V rámci projektu je vyhlášena tzv. tréninková výzva, do které 

se mohou přihlásit všichni, kteří realizují nějakou kulturně - společenskou akci v území. Na akce bude rozděleno celkem 

95 000 Kč. Pro výzvu byla ustavena výběrová komise, která si vyzkouší proces hodnocení projektů a následně doporučí 

rozhodovacímu orgánu MAS Brdy – Vltava vybrané projekty ke schválení. Obdobně bude probíhat proces rozdělování 

finančních prostředků na základě nyní vytvářené Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Brdy – Vltava 

v období 2014 - 2020. V rámci projektu dále vznikají nové webové stránky MAS, které budou přehledně členěny dle 

jednotlivých tematických oblastí (rozvoj obcí, sociální služby, cestovní ruch apod.) a je natáčeno propagační DVD o aktivitách 

místního partnerství, které bude promítáno v rámci chystané regionální internetové televize. 

 

Noví členové MAS v roce 2014* 
Ing. Václav Duchaj – provozovatel Lanového parku Slapy - http://www.lanovyparkslapy.cz  

Tenisový klub Třebenice – tenisový klub v obci Třebenice (část Městyse Štěchovice) nabízí 2 tenisové kurty a ubytovnu se 16 

lůžky, terasu s občerstvením a dětské hřiště. Organizují zde letní tenisové školičky a další aktivity - 

http://www.tktrebenice.websnadno.cz  

1.SčV, a.s. - společnost se zabývá výrobou a distribucí pitné vody, odváděním a čištěním odpadních vod, prováděním 

stavebních děl a poskytováním služeb v oblasti vodního hospodářství - http://www.1scv.cz  

Pavel Zitta – provozovatel ubytovny v osadě Louisiana na řece Kocábě 

Petr Potměšil – výroba a zpracování dřeva, výroba dřevěných výrobků 

S.K.Y.,a.s. – provozovatel jachtklubu v rekreačním středisku Ždáň 

Jiří Spurný – koňský ranč, podpora jezdectví, chov koní u obce Čím  

Modrá loděnice Jacht Klub – provozovatel jachtklubu pro aktivní rekreaci  

Institut celostní péče o koně, o.p.s. - www.vaclavvydra.cz  

Veletrh REGIONTOUR Brno 
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