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MAS Aktivios, z. s.

Slovo předsedy
Vážení přátelé, při hodnocení uplynulého roku
2020 jsme všichni byli
ovlivněni nestandardní
situací v našem okolí,
v celé naší společnosti
i v celém světě. I když
jsme se všichni snažili
pracovat, plnit úkoly
a dodržovat termíny, ne
vždy se dařilo. Složitá
epidemiologická situace zamíchala kartami
v životech téměř všech lidí, přátel a kolegů, nevyjímaje naší MAS.
Život v MASce se nezastavil, šel dál, MASka
šlapala jako dobře připravený stroj, se zvýšeným úsilím plnila všechny povinnosti, které
měla v harmonogramu. Aby mohla výše
uvedeného dosáhnout, musí mít dobrý základ, který i přes drobné personální obměny
vydržel a tvoří již po léta stabilitu a zajišťuje
jistou dynamiku spolku. Jsem rád, že ten základní realizační tým zůstává stabilní a beze
změn. Tvoří ho naše „děvčata“, tři manažerky
a účetní a myslím, že netřeba je představovat.
Za dobrými výsledky, se kterými se seznámíte
v dalších částech výroční zprávy, stojí velké

úsilí celého týmu, odhodlanost pracovat i nad
rámec běžných povinností a nekoukat na čas.
Všem patří velké poděkování.
Vzhledem k vývoji epidemie, která loňským
rokem zdaleka neskončila, neskončí ani v letošním roce a bude se prolínat i do následujících let, je třeba se zamyslet nad činností
celé společnosti. Možná nastala doba, kdy je
potřeba přehodnotit současné materialistické
směřování, honění se za výkony a hmotnými
statky. Ukazuje se, že při zásahu společnosti
takovou vlnou, jakou je covidová nákaza, stále
více lidí přehodnocuje své postoje a hledá určitý návrat nebo únik z přetechnizovaného
světa městských aglomerací na venkov, kde
hledají určitý klid a pohodu, ale za současného určitého komfortu 21. století. A v tomto
směru jsou tu společnosti jako MAS a další
podobné organizace, aby pomohly a vytvářely
tento prostor. Myslím, že MAS Aktivios svojí
činností přispívá k vytváření venkova současnosti a končím heslem, které se sem hodí více
než kdy jindy, že „Život na venkově nemusí
být nudný, chudý ani nemoderní.“
Ing. Petr Brandl, předseda
výboru spolku MAS Aktivios, z.s.

Něco o nás

Motto: „Život na venkově nemusí být nudný, chudý ani nemoderní“
Místní akční skupina MAS Aktivios, z. s. (do
roku 2015 s názvem Občanské sdružení Aktivios)
působí v oblasti jižního Plzeňska. Územím protékají řeky Úhlava, Úslava a malá říčka Klabava.
Zeměpisně ohraničuje pohoří Brd na východě,
na jihu sousedí s Nepomuckem a na západě
přechází do malebného Pošumaví. Severní hranici pak představuje krajské město Plzeň.
Jedná se o oblast dosud průmyslem téměř
nedotčenou přírodou, bohatou historií, která
se odráží v podobě řady církevních i světských
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památek, živoucích i skomírajících. Na celém
území působí řada neziskových organizací,
spolků a sdružení, která rozšiřují bohatou kulturní a sportovní nabídku akcí.
Území MAS o rozloze 560 km2 zahrnuje
Přešticko, Blovicko, Staroplzenecko a část
Mirošovska. Žije zde přes 54 tisíc obyvatel
v převážně malých venkovských obcích.
Z celkových 68 obcí má 8 obcí méně než 100
obyvatel, 34 obcí má 101–500 obyvatel a 21 obcí
a 5 měst přesahuje 501 obyvatel. V území se
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nachází pouze pět nevelkých měst – Přeštice,
Starý Plzenec, Blovice, Mirošov a Hrádek.
Největší z nich, město Přeštice čítá jen něco málo
přes 7 tisíc obyvatel. I tato čísla vypovídají o jednoznačném venkovském charakteru celé oblasti.
Organizace MAS Aktivios, z.s., byla založena
v srpnu v roce 2005 z iniciativy mikroregionů
Přešticko a Úslava a soukromých zemědělců
z tohoto území. Uplatňuje princip tripartity, tj.
rovnoměrného zastoupení nestátních neziskových organizací, podnikatelů a zástupců samosprávy ve všech svých orgánech.
Díky úspěšné realizaci Strategického plánu
Leader 2007–2013 přišlo do území MAS

Aktivios téměř 53 mil. Kč a bylo zrealizováno
153 smysluplných projektů. Podporu tak získali zemědělci, obce, církve, neziskové organizace i další podnikatelé z území.
30. 3. 2016 předložila MAS na Ministerstvo
místního rozvoje ČR novou strategii území –
Strategii komunitně vedeného místního
rozvoje 2014+ (Community-led local-development strategy, dále zkratka SCLLD) a 4. 4. 2017
MAS opět získala pro své žadatele finanční prostředky až do roku 2023 v celkové výši téměř
112 mil. Kč.
V současné době MAS pracuje na přípravě
nové strategie pro období 2021–2027.

A jaký byl rok 2020?

Z pohledu manažerky MAS Ing. Hany Bouchnerové

Vážení a milí, byl to ale podivný
rok 2020, co myslíte? Rok plný
nejistoty a strachu. Ta obrovská
moc médií. Myslete pozitivně, ale
od rána do večera se na nás valily samé hrozné zprávy o nárůstu
nakažených, o počtu mrtvých, záběry z nemocnic … Když vláda ČR
vyhlásila ve čtvrtek 12. 3. 2020 od
14 hod pro celé území České republiky nouzový stav z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním
výskytu koronaviru /označovaný jako SARS
CoV-2/Covid 19, byli jsme myslím všichni docela zaskočeni a v tu chvíli nikdo nevěděl, jak
moc je, či není situace vážná. Opatření vyhlášená vládou v pátek 13. 3. 2020 se postupně
zpřísňovala, každý den se měnila, takže nebylo
jednoduché se ve všech nařízeních rychle
zorientovat.
Přes léto jsme trochu vydechli, bylo to prima,
dokonce se podařilo uspořádat pro 260 dětí
čtrnáct pětidenních běhů příměstských táborů v Blovicích, v Nezdicích, v Nebílovech,
v Přešticích, v Seči a v Žákavé. V rámci MAP II
proběhla i letní škola ve Strašíně. Tak jsme se
všichni těšili, že covid je na ústupu a přišel
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podzim a s ním další hygienická
opatření, další omezení, postupně
omezovaná výuka ve školách,
setkávání ve větších skupinkách
jen online, videokonference a videohovory, rušení plánovaných
seminářů.
MAS Aktivios, z.s. v rámci
výzvy IROP – Infrastruktura
pro sociální služby I a II podpořila projekty ve výši celkem
19 mil. Kč, z toho jen v roce 2020 částkou
téměř 10 mil. Kč na pořízení mobilního vozu
pro Denní stacionář v Přešticích, osobního
automobilu s vybavením pro osoby se sníženou mobilitou k přepravě klientů pečovatelské služby do Střediska osobní hygieny
v Přešticích a revitalizaci objektu pro sociální
služby Plamínek a Jubilata v Merklíně, včetně
nákupu svozového mikrobusu.
V rámci výzvy MAS Aktivios – IROP –
Infrastruktura do vzdělávání – I. bylo dosud rozděleno více než 9 mil. Kč na stavební
úpravy a nové vybavení mezi čtyři základní
školy v Merklíně, v Přešticích a v Blovicích
a jednoho Střediska volného času Slunečnice
v Přešticích. A další podpora čeká na nové
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žadatele. V prosinci 2020 jsme vyhlásili 7. výzvu IROP – Infrastruktura do vzdělávání II.
Na výzvu bylo alokováno 5 675 664,95 Kč
celkových způsobilých výdajů (CZV). Žádosti
o dotaci bylo možné předkládat do 31. 5. 2021
(z důvodu nefunkčnosti systému prodlouženo
do 2. 6. 2021). Výzva byla zaměřena na aktivitu
Infrastruktura základních škol.
25. 2. 2020 jsme vyhlásili výzvu MAS
Aktivios – IROP – Zvyšování bezpečnosti
a enviromentální šetrnosti dopravy – II.
s celkovou alokací 6 947 368, 50 Kč (CZV).
Výbor spolku potvrdil k podpoře dva projekty
– vybudování nové cyklolávky přes řeku Úslavu
mezi obcemi Nezvěstice – Žákava a nový
chodník v Drahkově, oba v celkové výši přes
5,2 mil. Kč. Zbývající 1,7 mil. Kč z tohoto opatření bude převeden do výzvy na Infrastrukturu
do vzdělávání.
Z Operačního programu Zaměstnanost
zatím úspěšně běží projekt na další rozvoj služeb Kulturního a komunitního centra Přeštice
a dále byl podpořen klíčový projekt MAS
Příměstské tábory na území MAS Aktivios – II,
který bude realizován v letech 2021 a 2022.
Těšili jsme se na velmi potřebný projekt
Podpora lidí s vážným duševním onemocněním žijících v oblasti MAS Aktivios, který MAS
vybrala k realizaci v rámci poslední výzvy.
Projekt měl přispět ke zlepšení kvality života
lidí s vážnými duševními poruchami a měl zajistit dostupnost služby sociální rehabilitace.
Bohužel v souvislosti se situací kolem pandemie COVID-19 došlo k zamrazení krajské
sítě sociálních služeb a nemožnosti rozšiřovat
kapacity pro rok 2020 a 2021 a tudíž žadatel
Ledovec, z.s., nedostal potřebné pověření od
Plzeňského kraje a musel od realizace ustoupit. Škoda!
V červnu 2020 se nám podařilo ještě vyhlásit třetí výzvu z Programu rozvoje venkova na čtyři opatření s celkovou alokací
7 112 131 Kč. Žadatelé mohli svoje projekty
podávat do 16. 8. 2020. Celkem bylo podáno
9 žádostí s celkovou požadovanou částkou
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3,03 mil. Kč. Nevyčerpané prostředky budou
převedeny do poslední výzvy PRV v roce 2021,
a to na podporu veřejných prostranství v obcích, vybraných kulturních památek, kulturních
a spolkových zařízení včetně knihoven a na
podporu muzeí a expozic pro obce z článku
20 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. MAS v dosud vyhlášených
výzvách PRV zatím rozdělila více než 22 mil. Kč
a podpořila 60 žadatelů z řad nezemědělských,
zemědělských a lesnických podnikatelů a obcí.
Dokončené projekty postupně představujeme
na stránkách našeho Zpravodaje a některé vybrané i ve výroční zprávě.
Zvládli jsme vyhlásit výzvu ProSpolky,
velmi slibně se rozjela spolupráce MAP II s nadačním fondem EDUZMĚNA, díky němuž je
až do konce února 2021 otevřen nový grantový program pro ProŠkoly 2020, určený na
podporu vzdělávání Blovicka a Přešticka.
K tomu všemu se pilně připravujeme na
nové období 2021–2027. Obhájili jsme nové
podmínky standardizace. Jednou z podmínek
byl mimo jiné souhlas všech 68 obcí se zařazením do území působnosti MAS Aktivios, což
se i v těchto těžkých časech podařilo. Všem
obcím moc a moc děkuji za vynikající spolupráci! Nyní můžeme pracovat na přípravě
nové strategie MAS, abychom mohli opět
žádat o nové finanční prostředky na podporu
projektů v našem území.
25. 8. 2020 uplynulo 15 let od založení naší
organizace. Oslava sice proběhla v komorní
sestavě v rámci členské schůze 16. 6. 2020,
ale krátké zavzpomínání a kulturní vložka byly
milým zpestřením, více uvnitř výroční zprávy.
Přeji celé naší MASce, ať se ji daří i nadále.
Děkujeme za spolupráci a podporu všem
našim členům a příznivcům a těším se, že se
opět brzy osobně potkáme na některé z chystaných akcí v našem regionu. Hlavně pevné
zdraví a pozitivní mysl!
Ing. Hana Bouchnerová,
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
MAS Aktivios, z. s
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Členská základna MAS Aktivios k 31. 12. 2020
Název: MAS Aktivios, z. s.

Počet členů k 31. 12. 2020

36

Soukromý neziskový sektor

10

Soukromý podnikatelský sektor

12

Veřejný sektor

14

IČ: 27007090
Právní forma: Zapsaný spolek
Sídlo: Nezdice 46, 334 01 Přeštice
Datum vzniku: 25. 8. 2005 (zapsáno u MV ČR)
Datum zápisu spolku do spolkového rejstříku:
1. 1. 2014 (pod značkou L 4356 u KS v Plzni)

Soukromý neziskový sektor
SPOLKY

IČO

ZÁJMOVÁ SKUPINA

Myslivecký spolek Obora Chlumčany

69966290

Příroda a krajina

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Hradčany

49183770

Vzdělávání a volný čas

Spolek pro záchranu historických památek Přešticka

49184008

Kulturní dědictví

Spolek Ametyst

69460485

Příroda a krajina

26413531

Zemědělství a podnikání

48333123

Sociální oblast

KOMORA
Okresní hospodářská komora Plzeň‑jih
CÍRKEV
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Přešticích
DOBROVOLNÍCI, NEPODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY
Mgr. Hana Hanzlíková, Přeštice

Vzdělávání a volný čas

Jiří Černý, Borovy

Vzdělávání a volný čas

Milan Fiala, Netunice

Kulturní dědictví

Ing. Petr Brandl, Chlumčany

Příroda a krajina

Soukromý podnikatelský sektor
ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKY
A DROBNÍ SOUKROMÍ ZEMĚDĚLCI
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Ing. Josef Černý, Raková

71250352

Zemědělství a podnikání

Bc. Vladimíra Davídková, Blovice

49185012

Cestovní ruch

Jiří Hodan, Soběkury

49749285

Zemědělství a podnikání

Ing. Petr Hodan, CSc., Přeštice

46810731

Příroda a krajina

MAS Aktivios, z. s.

Radek Hora, Chouzovy

48332828

Zemědělství a podnikání

LUKRENA, a. s., Dolní Lukavice

25190539

Zemědělství a podnikání

Jindřich Pouba, Tymákov

41651987

Zemědělství a podnikání

Příkosická zemědělská, a. s., Mirošov

25179403

Zemědělství a podnikání

Ing. František Šašek, Tymákov

18239315

Příroda a krajina

Zemědělská společnost Komorno, a. s., Chocenice

25205773

Zemědělství a podnikání

NEZEMĚDĚLSKÉ PODNIKY, DROBNÍ ŽIVNOSTNÍCI
ComWa, spol. s r. o., Roupov

48362310

Zemědělství a podnikání

František Turek, spol. s r. o., Dolní Lukavice

40526224

Zemědělství a podnikání

Mikroregion Přešticko

69456011

Příroda a krajina

Mikroregion Úslava

69976660

Obnova obcí
a rozvoj infrastruktury

Mikroregion Radyně

69970122

Cestovní ruch

Město Blovice

256455

Sociální oblast

Obec Čižice

256528

Obnova obcí
a rozvoj infrastruktury

Obec Dolní Lukavice

256561

Obnova obcí
a rozvoj infrastruktury

Obec Horšice

256609

Obnova obcí
a rozvoj infrastruktury

Obec Chlumčany

256650

Obnova obcí
a rozvoj infrastruktury

Obec Netunice

256994

Obnova obcí
a rozvoj infrastruktury

Obec Nezdice

573370

Obnova obcí
a rozvoj infrastruktury

Obec Nezvěstice

257028

Obnova obcí
a rozvoj infrastruktury

Obec Příchovice

257133

Obnova obcí
a rozvoj infrastruktury

Obec Ptenín

257141

Obnova obcí
a rozvoj infrastruktury

Obec Řenče

257184

Obnova obcí
a rozvoj infrastruktury

Veřejný sektor
SVAZKY OBCÍ

OBCE
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Organizační struktura
Členská schůze
nejvyšší orgán

Výbor spolku
výkonný, statutární orgán
s rozhodovací pravomocí,
zastoupen předsedou spolku
nebo místopředsedou

Výběrová komise

Kontrolní komise

výběrový orgán

kontrolní orgán

Kancelář MAS
organizační a administrativní
činnost
Manažer MAS –
vedoucí zaměstnanec pro
realizaci SCLLD

asistent/i

účetní

finanční manažer

projektoví manažeři
pro IROP, OPZ, PRV

manažer OPVV
(animace škol)

další
administrativní
pracovníci a projektoví
manažeři
(např. pro realizaci
MAP)

externí experti
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Výkonné orgány MAS v roce 2020
Členové výběrové komise při hodnocení
projektů podaných do jedné z výzev MAS:
zprava Ing. Václav Süss, Bc. Vladimíra
Davídková, Ing. Milan Kůs, Ing. Stanislav Dobrý
a Mgr. Hana Hanzlíková.

NÁZEV VÝKONNÉHO
ORGÁNU

JMÉNO, PŘÍJMENÍ

ČLENSKÝ SUBJEKT,
KTERÁ OSOBA
ZASTUPUJE

FUNKCE

Výbor spolku

Ing. Petr Brandl

dobrovolník, občan

předseda výboru spolku
MAS Aktivios

Výbor spolku

Ing. Michal Hodek

Město Blovice

místopředseda výboru
spolku MAS Aktivios – od
16. 6. 2020, kdy se konaly
volby do výboru spolku

Výbor spolku

Ing. Pavel Netrval

LUKRENA, a. s.

místopředseda výboru
spolku MAS Aktivios – do
16. 6. 2020, kdy se konaly
volby do výboru spolku,
poté člen výboru spolku

Výbor spolku

Milan Fiala

dobrovolník, občan

člen výboru spolku

Výbor spolku

Ing. Petr Hodan, CSc.

soukromý zemědělec

člen výboru spolku
do 16. 6. 2020

Výbor spolku

Ing. Josef Černý

soukromý zemědělec

člen výboru spolku od
16. 6. 2020, kdy se konaly
volby do výboru spolku

Výbor spolku

Lukáš Karkoš

Obec Nezvěstice

člen výboru spolku

Výbor spolku

Miloslava Loudová

Obec Řenče

člen výboru spolku

Výběrová komise

Mgr. Jan Satke

FS ČCE Přeštice

předseda výběrové komise

Výběrová komise

Bc. Vladimíra Davídková

soukromý zemědělec

člen výběrové komise

Výběrová komise

Ing. Václav Süss

Spolek pro záchranu historických památek Přešticka

člen výběrové komise

Výběrová komise

Ing. Milan Kůs

Zemědělská společnost
Komorno, a. s.

člen výběrové komise

Výběrová komise

Ing. Stanislav Dobrý

Obec Horšice

člen výběrové komise

Výběrová komise

Mgr. Hana Hanzlíková

dobrovolník, občan

člen výběrové komise

Výběrová komise

Jiří Černý

dobrovolník, občan

člen výběrové komise

Ing. Ladislav Vágner

Příkosická zemědělská, a. s., předseda kontrolní
Mirošov
komise

Kontrolní komise
Kontrolní komise

Ing. František Šašek

soukromý zemědělec

člen kontrolní komise

Kontrolní komise

Martin Kastner

Obec Ptenín

člen kontrolní komise

Výroční zpráva 2020

9

Počet obyvatel v obcích na území MAS Aktivios, z.s.
k 1. 1. 2020
Název obce

Blovice
Bolkov
Borovy
Buková
Čižice
Dolce
Dolní Lukavice
Drahkov
Horní Lukavice
Horšice
Chlum
Chlumčany
Chocenice
Jarov
Kbel
Letiny
Lužany
Merklín
Nebílovy
Netunice
Nezdice
Oplot
Otěšice
Předenice
Přeštice
Příchovice
Ptenín
Radkovice
Roupov
Řenče
Seč
Skašov
Soběkury
Střížovice
Štěnovice

10

Počet
Průměrný
Rozloha
Průměrný Průměrný
obyvatel Muži Ženy
věk
věk mužů
věk žen
v km2
celkem
celkem
okres Plzeň‑jih
28,96
4 128 2 051 2 077
43,4
41,4
45,3
1,82
55
23
32
46,4
49,1
44,4
4,24
230
115
115
40,7
41,1
40,2
6,16
237
122
115
42,6
41,1
44,2
2,65
569
281
288
42,0
40,6
43,2
5,99
302
151
151
42,3
42,6
41,9
18,73
1 003
512
491
40,7
39,8
41,5
4,13
139
77
62
42,5
39,8
45,9
7,31
466
250
216
43,0
42,2
44,0
9,71
427
213
214
41,4
40,8
42,0
4,05
231
110
121
44,5
45,1
43,9
9,04
2 417
1 232
1 185
41,8
40,0
43,2
13,18
590
286
304
41,6
40,7
42,5
5,37
214
117
97
49,5
49,1
49,9
9,26
303
163
140
46,1
45,1
47,2
19,31
670
352
318
45,7
43,8
47,8
9,44
667
331
336
44,2
42,5
45,9
17,01
1 179
596
583
41,6
40,3
43,0
5,26
363
182
181
42,2
41,5
42,9
5,04
194
100
94
40,0
39,3
40,7
6,37
215
104
111
42,3
42,6
42,1
6,88
329
173
156
43,2
40,8
45,9
5,57
153
80
73
45,8
45,7
46,0
4,38
247
111
136
42,4
43,8
41,3
25,39
7 131 3 541 3 590
43,5
42,5
44,6
11,79
1 112
571
541
41,4
40,2
42,6
8,14
203
100
103
43,4
41,2
45,6
3,32
102
60
42
41,7
38,1
47,0
7,08
257
136
121
45,7
41,8
50,0
26,16
931
480
451
42,3
42,0
42,7
3,34
309
144
165
41,2
40,7
41,7
7,22
214
106
108
45,9
47,8
43,9
11,85
608
303
305
44,0
42,7
45,3
6,89
379
199
180
44,1
43,8
44,4
7,67
2 161
1 077 1 084
39,1
38,0
40,2

MAS Aktivios, z. s.

Název obce
Týniště
Únětice
Útušice
Vlčí
Vlčtejn
Zdemyslice
Žákava
Ždírec
Celkem
Chválenice
Letkov
Lhůta
Losiná
Mokrouše
Nezbavětice
Nezvěstice
Starý Plzenec
Šťáhlavy
Štěnovický Borek
Tymákov
Celkem
Dobřív
Hrádek
Kakejcov
Kornatice
Mešno
Mirošov
Nevid
Příkosice
Raková
Skořice
Štítov
Trokavec
Veselá
Vísky
Celkem
Celkem území MAS

Počet
Průměrný
Průměrný Průměrný
Rozloha
obyvatel Muži Ženy
věk
v km2
věk mužů
věk žen
celkem
celkem
8,09
46
23
23
46,8
49,7
43,9
6
149
74
75
43,6
42,3
44,8
15,62
694
348
346
42,6
42,6
42,7
3,98
71
29
42
47,5
47,7
47,3
4,01
91
49
42
43,7
41,0
47,0
4,76
630
312
318
41,1
41,4
40,7
9,47
477
241
236
39,4
38,4
40,3
9,34
462
234
228
44,5
43,4
45,6
389,98
31 355 15 759 15 596
43,2
42,4
44,1
okres Plzeň‑město
9,84
751
383
368
39,8
38,5
41,1
4,71
734
359
375
39,6
38,9
40,3
3,41
202
102
100
41,0
41,5
40,5
6,79
1 360
659
701
41,9
42,5
41,3
2,74
271
132
139
38,4
39,0
37,9
4,75
243
122
121
41,6
40,8
42,3
6,43
1 461
713
748
42,8
41,9
43,7
18,37
5 151
2 512 2 639
42,5
41,4
43,6
23,97
2 815 1 405
1 410
42,3
40,7
43,9
6,23
592
305
287
40,0
39,6
40,4
9,11
1 037
540
497
39,5
39,4
39,6
96,35
14 617 7 232 7 385
40,9
40,4
41,3
okres Rokycany
12,12
1 321
670
651
42,0
40,7
43,3
6,05
2 850 1 453
1 397
43,2
41,8
44,7
1,87
97
48
49
42,9
43,7
42,1
5,13
192
101
91
40,1
39,1
41,1
5,82
85
46
39
44,8
43,1
46,8
11,53
2 274
1 131
1 143
44,6
41,8
47,3
4,89
177
84
93
41,7
41,9
41,6
7,11
420
213
207
41,9
41,8
42,0
5,44
240
125
115
41,8
42,0
41,6
3,74
256
136
120
42,9
41,9
44,1
1,3
57
35
22
46,1
49,1
41,2
4,23
103
46
57
43,0
40,5
45,1
3,06
282
156
126
40,5
38,6
42,8
1,38
59
27
32
35,1
32,3
37,5
73,67
8 413
4 271 4 142
42,2
41,3
42,9
560
54 385 27 262 27 123
42,61
41,86
43,39
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Hospodaření MAS k 31. 12. 2020
Rozvaha (v Kč)
Položka text

AKTIVA
A. DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM
I. Dlouhodobý nehmotný majetek
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
021 Stavby
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
081 Oprávky ke stavbám
B. KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM
I. Zásoby celkem
112 Materiál na skladě
II. Pohledávky celkem
311 Odběratelé
346 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st. rozpočtem
378 Jiné pohledávky
388 Dohadné účty aktivní
III. Krátkodobý finanční majetek celkem
211 Pokladna
221 Bankovní účty
IV. Jiná aktiva celkem
381 Příjmy příštích období
PASIVA
A. VLASTNÍ ZDROJE
I. Jmění celkem
901 Vlastní jmění
911 Fondy – rezervní
II. Výsledek hospodaření celkem
963 Účet výsledku hospodaření
B. CIZÍ ZDROJE CELKEM
I. Rezervy celkem
II. Dlouhodobé závazky celkem
951 Dlouhodobé úvěry
955 Přijaté dlouhodobé zálohy
III. Krátkodobé závazky celkem
321 Dodavatelé
331 Zaměstnanci
333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům
336 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr. pojištění
342 Ostatní přímé daně
389 Dohadné účty pasivní
V. Jiná pasiva celkem
384 Výnosy příštích období

stav k 1. 1. 2020
3 642 692 Kč
- Kč
- Kč
117 975 Kč
117 975 Kč
- Kč
117 975 Kč
117 975 Kč
3 642 692 Kč
39 626 Kč
39 626 Kč
1 058 983 Kč
- Kč
1 056 483 Kč
2 500 Kč
- Kč
2 498 422 Kč
12 002 Kč
2 486 420 Kč
45 661 Kč
45 661 Kč
3 642 692 Kč
265 866 Kč
239 791 Kč
- Kč
239 791 Kč
26 075 Kč
26 075 Kč
3 376 826 Kč
- Kč
2 781 955 Kč
500 000 Kč
2 281 955 Kč
373 374 Kč
30 790 Kč
191 346 Kč
767 Kč
103 105 Kč
37 132 Kč
10 234 Kč
221 497 Kč
221 497 Kč

stav 31. 12. 2020
4 311 723 Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
4 311 723 Kč
39 626 Kč
39 626 Kč
1 116 684 Kč
- Kč
1 107 107 Kč
7 400 Kč
2 177 Kč
3 155 413 Kč
12 176 Kč
3 143 237 Kč
- Kč
- Kč
4 311 723 Kč
244 763 Kč
265 866 Kč
- Kč
265 866 Kč
- 21 103 Kč
- 21 103 Kč
4 066 960 Kč
- Kč
3 023 074 Kč
500 000 Kč
2 523 074 Kč
381 316 Kč
9 769 Kč
206 051 Kč
- Kč
111 629 Kč
42 689 Kč
11 178 Kč
662 570 Kč
662 570 Kč

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
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MAS Aktivios, z. s.

Hospodaření MAS k 31. 12. 2020

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu (v Kč) k 31. 12. 2020
Položka text
A. NÁKLADY
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem
501 Spotřeba materiálu
502 Spotřeba energie
512 Náklady na cestovné
518 Ostatní služby
II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
III. Osobní náklady celkem
521 Mzdové náklady
524 Zákonné sociální pojištění
525 Ostatní sociální pojištění
527 Zákonné sociální náklady
IV. Daně a poplatky celkem
538 Ostatní daně a poplatky
V. Ostatní náklady celkem
544 Nákladové úroky
546 Dary
549 Jiné ostatní náklady
VI. Poskytnuté příspěvky celkem
582 Poskytnuté členské příspěvky
B. VÝNOSY
I. Provozní dotace celkem
691 Provozní dotace
II. Přijaté příspěvky celkem
682 Přijaté příspěvky (dary)
684 Přijaté členské příspěvky
III. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
602 Tržby z prodeje služeb
IV. Ostatní výnosy celkem
644 Výnosové úroky
D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

hlavní
6 156 179 Kč
1 680 351 Kč
830 483 Kč
26 490 Kč
60 137 Kč
763 241 Kč
- Kč
4 372 440 Kč
3 423 536 Kč
928 986 Kč
11 351 Kč
8 567 Kč
1 331 Kč
1 331 Kč
87 057 Kč
12 657 Kč
48 286 Kč
26 114 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
6 120 221 Kč
5 710 631 Kč
5 710 631 Kč
192 450 Kč
89 650 Kč
102 800 Kč
213 714 Kč
213 714 Kč
3 426 Kč
3 426 Kč
- 35 957 Kč

vedlejší
27 846 Kč
3 689 Kč
1 137 Kč
372 Kč
304 Kč
1 876 Kč
- Kč
24 157 Kč
18 016 Kč
6 065 Kč
76 Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
42 700 Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
42 700 Kč
42 700 Kč
- Kč
- Kč
14 854 Kč

celkem
6 184 025 Kč
1 684 040 Kč
831 620 Kč
26 862 Kč
60 441 Kč
765 117 Kč
- Kč
4 396 597 Kč
3 441 552 Kč
935 091 Kč
11 427 Kč
8 567 Kč
1 331 Kč
1 331 Kč
87 057 Kč
12 657 Kč
48 286 Kč
26 114 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
6 162 921 Kč
5 710 631 Kč
5 710 631 Kč
192 450 Kč
89 650 Kč
102 800 Kč
256 414 Kč
256 414 Kč
3 426 Kč
3 426 Kč
- 21 103 Kč

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Výsledkem hospodaření spolku k 31. 12. 2020 je ztráta ve výši 21 103 Kč.
Podle činností
Hlavní

Výnosy

Náklady

Výsledek hospodaření
- 35 957 Kč

6 120 221 Kč

6 156 178 Kč

Vedlejší

42 700 Kč

27 846 Kč

14 854 Kč

Celkem

6 162 921 Kč

6 184 024 Kč

- 21 103 Kč

Výroční zpráva 2020
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Hospodaření MAS k 31. 12. 2020
Výsledkem hospodaření k 31. 12. 2020 byla účetní ztráta ve výši 21 103 Kč. Tato ztráta je kryta z rezervního
fondu (stav rez. fondu k 31. 12. 2020 činil 265 866 Kč).
93 % výnosů spolku tvoří výnosy z přijatých dotací, příspěvků na provoz, členských příspěvků. Na konci
účetního období zaměstnával spolek 8 pracovníků v hlavním pracovním poměru, roční přepočtený počet činil 5,84 pracovníků. V roce 2020 uzavřela organizace celkem 128 dohod o provedení práce, z toho
nejvíce 73 dohod v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II Blovice a Přeštice a 46 dohod
v rámci projektu Příměstské tábory na území MAS Aktivios.
Podle projektů

Výnosy v Kč

Náklady v Kč

Výsledek
hospodaření v Kč

Hlavní činnost
Projekt Místní akční plán rozvoje
vzdělávání II Blovice a Přeštice

2 603 413

2 603 413

Projekt Příměstské tábory na území MAS Aktivios

1 125 938

1 125 938

5 000

648

Projekt Udržitelný venkov
v česko-bavorském příhraničí
Virtuální univerzita třetího věku

14 564

14 564

Projekt Eduzměna (aktivity zaměřené na podporu a rozvoj
škol v území MAS)

89 650

89 650

Dotace Plzeňského kraje na provoz kanceláře MAS

+ 4 352

7 000

61 772

-54 772

Dotace Plzeňského kraje na grantový program Prospolky

40 000

44 486

- 4 486

Projekt Zlepšení řídících a administrativních schopností
MAS Aktivios, z.s.
–částečné dofinancování pomocí dotace Plzeňského kraje

103 000

Projekt Zlepšení řídících a administrativních schopností
MAS Aktivios, z.s.
Projekt Zlepšení řídících a administrativních schopností
MAS Aktivios, z.s. – částečné dofinancování pomocí
členských příspěvků

Čl.
příspěvky

Ostatní (úrok úvěr, vydání Zpravodaje MAS,
Výroční zpráva MAS za rok 2019, propagace
MAS, telefon služby, poštovné, občerstvení,
kancelářské potřeby, účast na konferencích
a setkání MAS, vzdělávání zaměstnanců,
zákonné pojištění odpovědnosti, zdravotní
prohlídky zaměstnanců, správní poplatky, daň
z připsaného úroku na bankovní účet, audit
hospodaření spolku, cestovné, pojištění majetku,
servis počítačů, notebooků a SW).

Úroky běžné účty
Celkem hlavní činnost

2 132 032
2 025 430
3 602

99 198

80 128

+ 19 070

3 426

3 547

- 121

6 120 221

6 156 178

- 35 957

Vedlejší činnost v Kč
Služby pro DSO Přešticko

Semináře pro obce
Celkem vedlejší činnost
Celkem

39 900

26 752

+ 13 148
+ 1 706

2 800

1 094

42 700

27 846

14 854

6 162 921

6 184 024

- 21 103

Finanční manažer, účetní: Kateřina Hofmeisterová
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MAS Aktivios, z. s.

Hospodaření MAS k 31. 12. 2020
Předmět hlavní a vedlejší činnosti

MAS Aktivios má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami.
Předmět hlavní činnosti spolku je zejména:
a) administrace grantů a finančních podpor
b) distribuce veřejných prostředků, zpracování a provádění Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje Community‑ledlocal development strategy (dále jen „SCLLD“) v území působnosti MAS;
c) realizace a administrace vlastních projektů pro naplnění dalších záměrů spolku;
d) součinnost se samosprávou regionu při posuzování projektů, koordinací projektů a produktů
zaměřených k rozvoji regionu;
e) účast na koordinaci a vlastní propagace regionu a jeho prezentace;
f) osvětová, periodická i neperiodická publikační a propagační činnost;
g) facilitace komunitního plánování v regionu;
h) zajištění a zprostředkování spolupráce a výměny zkušeností s dalšími subjekty a organizacemi
v ČR i mimo území ČR;
i) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;
j) pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti a mimoškolní výchova a vzdělávání;
Spolek jako vedlejší činnosti vykonává tyto činnosti:
Živnostenské oprávnění č. 1:
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti: Velkoobchod a maloobchod
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Druh živnosti: ohlašovací volná
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Živnostenské oprávnění č. 2:
Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnosti: ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění: 13. 2. 2020
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Účelem vedlejší činnosti je vždy jen podpora hlavní činnosti a účelné hospodářské využití majetku
spolku.

Výroční zpráva 2020
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Závěr zprávy nezávislého auditora o ověření
výdajů vynaložených v rámci realizace
Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje MAS Aktivios 2014 + (SCLLD)
na řešení projektu ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH
A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ
MAS AKTIVIOS, Z.S., za období od 1. 1.
do 31. 12. 2020 v účetní jednotce MAS
Aktivios, z. s., Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0
/0.0/15_003/0005786
Celkové náklady projektu v roce 2020:
2.132.032,25 Kč
Náklady hrazené z dotace: 2.025.430,63 Kč
Zaměření auditu a rozsah prováděných
prací:
a/ ověření toho, že v souvislosti s realizací projektu byla vedena oddělená účetní evidence
projektu
b/ ověření toho, že finanční prostředky nebyly
využity na ostatní činnosti a projekty MAS
Ověření provedl:
Ing. David Vičar, auditor, zapsaný v seznamu
auditorů Komory auditorů ČR pod č. 2390, se
svými spolupracovníky
Závěr:
Na základě našich prací popsaných v této
zprávě konstatujeme, že výnosy a náklady

projektu jsou vedeny v oddělené účetní
evidenci.
Dále konstatujeme, že jsme nezjistili žádné
skutečnosti, které by nás vedly k přesvědčení,
že by finanční prostředky dotace byly použity
na jiné činnosti či projekty MAS.
Nezjistili jsme žádné skutečnosti nasvědčující
tomu, že by evidence o výdajích na projekt
nebyla věrohodná nebo Závěr:
by nebyla doložena
vhodnými podpůrnými dokumenty. Nezjistili
základě našich
prací popsaných
jsme žádné okolnosti, zeNakterých
bychom
se v této zprávě
vedeny v oddělené účetní evidenci
mohli domnívat, že by výdaje
byly žeuskutečDále konstatujeme,
jsme nezjistili žádné skute
dotace byly použity na jiné činnosti č
něny v jakémkoliv ohleduprostředky
v rozporu
s podmínNezjistili
jsme
žádnédotace.
skutečnosti nasvědčující tom
kami danými smlouvou o poskytnutí
V Plzni, dne: 25. 5. 2021

věrohodná nebo by nebyla doložena vhodnými p
okolnosti, ze kterých se mohli domnívat, že by v
podmínkami danými smlouvou o poskytnutí dot
V Plzni, dne : 14.6.2019

……………………………………………………
auditor

Metodický den pro obce s JUDr. Olgou
Petríkovou, LL.M. vedoucí oddělení dozoru
Plzeň – Karlovy Vary z Odboru veřejné správy,
dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR,
který se uskutečnil v zasedací místnosti MěÚ
Blovice dne 4. 9. 2020. Bohužel v roce 2020
to byl jediný seminář, který MAS stihla uspořádat, neboť od října se situace opět natolik
zhoršila, že vláda musela přijmout další přísná
protipandemická opatření.
Zpráva nez.aud.: MAS Aktivios, strategie 2018
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Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš
výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu
s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou
(materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za
významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit
ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán účetní jednotky povinen posoudit, zda je ÚJ schopna
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího
nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou
případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení ÚJ nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou
reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost statutárního orgánu a dozorčího orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Statutární orgán účetní jednotky odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz
v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný
pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou.

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky
pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené
souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji
popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a
Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na účetní jednotce nezávislí a
splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní
informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky MAS
AKTIVIOS, Z.S. k 31.12.2020, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící
31.12.2020 v souladu s českými účetními předpisy.

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky účetní jednotky MAS AKTIVIOS, Z.S. (dále také „ÚJ“)
sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2020, výkazu zisku
a ztráty a z přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a
další vysvětlující informace.

Adresát zprávy : nejvyšší orgán účetní jednotky

Identifikace účetní jednotky:
Název: MAS Aktivios, z.s.
Sídlo: Nezdice 46, 334 01 Přeštice
IČ: 270 07 090
právní forma: zapsaný spolek
za ÚJ jedná: předseda spolku

Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem ÚJ relevantním pro audit v takovém rozsahu,
abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli
abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a
informace, které v této souvislosti statutární orgán účetní jednotky uvedl v příloze účetní závěrky.
Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
statutárním orgánem, a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit
schopnost ÚJ nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální)
nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této
souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit
modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Účetní jednotky nepřetržitě trvat vycházejí
z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo
podmínky mohou vést k tomu, že ÚJ ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému
zobrazení.

•

•
•

•

……………………………………………..
podpis auditora

Datum zprávy auditora : 25.5.2021

ing.David Vičar
K Remízku 33a, 301 00 Plzeň
evidenční číslo: 2390
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Naší povinností je informovat statutární orgán a dozorčí orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a
načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných
významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat
dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko,
že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než
riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí
podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení
nebo obcházení vnitřních kontrol.

•

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

15 let MAS

členská schůze MAS Aktivios,z.s.

MAS Aktivios, z.s., oslavil v roce
2020 patnáct let od svého založení.
Je to neuvěřitelné, ale 25. 8. 2005
bylo založeno Občanské sdružení
Aktivios. Zakládajícími členy byli
pan Miroslav Čepický, tehdejší
předseda Mikroregionu Přešticka, Ing. Hana
Bouchnerová, tehdejší manažerka Mikroregionu Přešticko a soukromý zemědělec
Ing. Petr Hodan, CSc. Vedení MAS Aktivios
původně plánovalo větší oslavu
i pro širokou veřejnost, ale
vzhledem k pandemii koronaviru (Covidem-19), která nás
všechny zaskočila a tedy i vzhledem k přísným vládním a hygienickým opatřením s tím spojených, rozhodl výbor spolku
spolu s kanceláří MAS alespoň
malé slavnostní připomenutí
vzniku organizace v úzkém
kruhu na členské schůzi MAS.
Původně plánovaný březnový
termín výroční členské schůze
MAS Aktivios, z.s. se kvůli pandemii musel posunout až na
úterý 16. června 2020, kdy byla
situace již příznivější. Schůze
se konala od 17 hodin v restauraci Akciového pivovaru
Letiny. Po krátkém úvodu, ve
kterém vystoupili předseda Petr
Brandl a manažerka MAS Hana
Bouchnerová, následoval slavnostní přípitek a překvapení pro
přítomné v podobě krátkého
hudebního vystoupení bratrů
Luboše a Štěpána Mrázových.
Po dobu jejich představení
mohli přítomní členové sledovat
na plátně průběh činnosti MAS
za dobu 15 let své existence.
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Členům se tak připomněla nejen řada zdařilých kulturních akcí, které MAS organizovala,
ale i mnohé projekty, které MAS Aktivios buď
sama zrealizovala nebo finančně podpořila
v průběhu let.
Poté následovalo malé občerstvení a pak se již
členové MAS věnovali schválenému programu.
Přítomní byli seznámeni se zprávou o činnosti za rok 2019, s realizací Strategie CLLD
2014+, byly schváleny výsledky inventarizace

MAS Aktivios, z. s.

majetku, účetní závěrka a rozpočet na rok
2020. Dále byli členové seznámeni s přípravou
na další období 2021–2027 a proběhly volby
do výběrové komise a výboru spolku. Na závěr předseda MAS poděkoval panu Ing. Petru
Hodanovi, CSc., jednomu ze zakládajících
členů, který po patnácti letech ve výboru
spolku končí, ale i nadále zůstává naším členem. Těšíme se na další spolupráci.

Výroční zpráva 2020
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MAS Aktivios v letech 2005–2020 podpořila
•

vznik 4 nových naučných stezek na svém
území částkou 1,07 mil. Kč a za podpory
Plzeňského kraje vybudovala NS Čertovo
břemeno;
• 32 projektů do mateřských, základních
škol a vzdělávacích zařízení celkovou částkou přesahující 18,5 mil. Kč na obnovu, modernizaci a nové vybavení;
• 37 projektů z řad obcí, neziskových organizací a církví celkovou částkou přesahující 11,2 mil. Kč na obnovu svého kulturního
a sportovního zázemí, včetně vybavení;
• obnovu kulturního děditství – vznik regionálního muzea v Merklíně, bronzovou repliku
zvonu do kostela sv. Martina ve Chválenicích,
obnovu radnice v Blovicích, špejchárku
v Mešně, roubenky v Zeleném, 3 kostelů,
10 kaplí a více než 20 božích muk, křížků, soch
a pomníčků částkou přesahující 8,5 mil. Kč;
• 24 obcí na zvelebení veřejných prostranství,
a na rekonstr. místních komunikací 10 mil. Kč;
• 80 zemědělských, nezemědělských a lesnických podnikatelů částkou přes 28,03 mil. Kč;

6 projektů v oblasti cestovního ruchu
částkou téměř 2 mil. Kč;
• 8 obcí částkou přes 4,2 mil. Kč na rozšíření
vodárenského zařízení, rekonstrukci ČOV či
úpravny vody;
• 7 projektů částkou přesahující 21,1 mil. Kč
na sociální služby, pořízení tří mobilních vozů,
na revitalizaci objektu pro sociání služby a na
vybavení denního stacionáře;
• vznik nového autobusového nádraží
v Blovicích s terminálem za podpory více než
23,3 mil. Kč;
• 254 rodičů v péči o jejich děti díky příměstským táborům, které od roku 2018 MAS
pořádá;
• 19 malých projektů celkovou částkou
205,8 tis. Kč ve spolupráci s mikroregiony
Přešticko, Úslava a Radyně v letech 2010–2013
v rámci programu na podporu mládeže JUMP;
• 28 drobných projektů v celkové částce
189,5 tis. Kč ve spolupráci s Plzeňským krajem
v letech 2017–2020 v rámci programu na podporu spolkové činnosti ProSpolky;

… a ještě něco málo z další činnosti MAS:
pořádá školení pro žadatele a odborné semináře pro obce a neziskové organizace
• pořádá pro seniory Virtuální univerzitu třetího věku (VU3V)
• realizuje pro ORP Blovice a Přeštice Místní
akční plány rozvoje vzdělávání
• představuje svou činnost široké veřejnosti na
propagačních akcích jako jsou např. Den regionu – Májová pěna, Zahradní slavnosti, Den
s Aktiviosem a propaguje své členy i místní partnery na regionálních i celostátních veletrzích
• vydala publikace Pověsti z míst tajemných
i kouzelných vč. CD s mluveným slovem Otakara
Brouska st., Barokní zámky – příběhy a lidské
osudy autora RNDr. Martina Langa a propagační materiály a informuje o dění ze života
regionu prostřednictvím svého Zpravodaje

•

•
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•

vede účetnictví a administrativu Mikroregionu Přešticko a poskytuje poradenskou
a konzultační činnost
• spolupracuje s dalšími
MAS a ostatními partnery na různých projektech (např. Modlitba za
domov, Slavnosti jablek,
Den řemesel, Udržitelný
venkov v česko-bavorském příhraničí, Oživme
společně památky a pověsti z míst tajemných a minulých, Skrytá bohatství
aneb venkov Plzni, Otevíráme
poklady venkova …)
• je členem Národní sítě MAS ČR, Krajské sítě
MAS ČR a členem Celostátní sítě pro venkov…

MAS Aktivios, z. s.

Realizace Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje

Vyhlášené výzvy MAS – OPZ

24. září 2019 v 8.00 hodin vyhlásila MAS
Výzvu
MAS Aktivios, z. s. – podpora sociálních
a návazných služeb – III.
(č. B88/03_16_047/CLLD_16_01_118)
Seminář pro žadatele se konal ve středu
23. října 2019 v Nezdicích od 10 hodin.
Ukončení výzvy proběhlo 30. 11. 2020 ve
12 hodin. Podán byl jeden projekt. Výběrová
komise se sešla 22. ledna 2020 v kanceláři
MAS v Nezdicích a výbor spolku pak na
svém zasedání 30. ledna 2020 hodnocení
Registrační číslo žádosti
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015951

a doporučení členů výběrové komise potvrdil
a schválil projekt k podpoře.

Název projektu
Podpora lidí s vážným duševním
onemocněním žijících v oblasti MAS
Aktivios

Žadatel

Celkové způsobilé
výdaje

Ledovec, z. s.

2 594 626,25 Kč

Velmi potřebný projekt, který měl přispět ke
zlepšení kvality života lidí s vážnými duševními
poruchami a měl zajistit dostupnost služby sociální rehabilitace nakonec nemůže být nyní zrealizován. V souvislosti se situací kolem pandemie

Covid-19 došlo k zamrazení krajské sítě sociálních služeb a nemožnosti rozšiřovat kapacity
pro rok 2020 a 2021, a tudíž žadatel nedostal
potřebné pověření od Plzeňského kraje a musel
od realizace svého projektu ustoupit.

24. září 2019 v 8.00 hodin vyhlásila MAS
Výzvu
MAS Aktivios,z.s. – podpora prorodinných
opatření – II.
(č.B89/03_16_047/CLLD_16_01_118)
Seminář pro žadatele se konal ve středu
23. října 2020 v Nezdicích od 13 hodin.
Ukončení výzvy proběhlo 31. 12. 2020 ve
12 hodin. Podán byl jeden projekt. Výběrová
komise se sešla 22. ledna 2020 v kanceláři MAS v Nezdicích a výbor spolku pak na
svém zasedání 30. ledna 2020 hodnocení

a doporučení členů výběrové komise potvrdil
a schválil projekt k podpoře.

Registrační číslo žádosti
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016088

Název projektu
Příměstské tábory na území MAS
Aktivios – II

Žadatel

Celkové způsobilé
výdaje

MAS Aktivios, z.s.

2 065 750 Kč

Projekt se připravuje k realizaci.

Výroční zpráva 2020
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Realizace SCLLD

Vyhlášené výzvy MAS v roce 2020 – IROP
6. výzva MAS Aktivios, z.s. – IROP –
Infrastruktura pro sociální služby II
Výzva č. 281/06_16_072/
CLLD_16_01_118
Byla vyhlášena dne 15. 2. 2020 (12.00 hod.)
Byla ukončena dne 31. 5. 2020 (12.00 hod.)
Alokace na výzvu: 10 526 316 Kč (jedná se
o výši celkových způsobilých výdajů CZV)
Minim. způsob. výdaje: 400 000 Kč
Maxim. způsobilé výdaje: 10 526 316 Kč
Míra podpory: Evropský fond pro regionální
rozvoj – 95 %, žadatel 5 %.
Podporované aktivity: nákup objektů, zařízení a vybavení, automobilu, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnova
a zkvalitnění materiálně technické základny
stávajících služeb sociální práce s cílovými
skupinami, např. zázemí pro centra denních
služeb, denní stacionáře, domovy pro osoby

se zdravotním postižením chráněné bydlení,
azylové domy, domy na půl cesty atd.
Sociální služby jsou definovány zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve
znění pozdějších předpisů. Podporované
služby nemohou být určeny výlučně pro
seniory.
Seminář pro žadatele se uskutečnil 18. května
2020 od 10.00 hod. v Nezdicích.

Celkové
Číslo žádosti

Název projektu

žadatel

způsobilé
výdaje

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014378

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014359

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014373

Denní stacionář Kristián II. etapa

Pořízení osobního automobilu
se speciálním vybavením pro
Pečovatelskou službu Přeštice
Revitalizace objektu v Kostelní ul.
v Merklíně pro sociální služby Plamínek
a Jubilata – 2. etapa a zajištění mobility
pro klienty s postižením

Požadovaná
dotace

Farní sbor
Českobratrské
církve
evangelické
v Přešticích

1 521 326,00 Kč

1 445 259,70 Kč

Město Přeštice

919 738,00 Kč

873 751,10 Kč

Diakonie
ČCE - středisko
Západní Čechy

8 078 865,79 Kč

7 674 922,50 Kč

Hodnocení výběrové komise proběhlo dne
29. 6. 2020 v Nezdicích.
Výbor spolku (rozhodovací orgán) MAS pak
na svém zasedání dne 9. 7. 2020 doporučil
všechny tři projekty k podpoře.
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Realizace SCLLD

Vyhlášené výzvy MAS v roce 2020 – IROP
5. výzva MAS Aktivios, z.s. – IROP –
Zvyšování bezpečnosti a enviromentální
šetrnosti dopravy – II
Výzva č. 433/06_16_038/CLLD_16_01_118
Byla vyhlášena dne 25. 2. 2020 (12.00 hod.)
Byla ukončena dne 31. 8. 2020 (12.00 hod.)
Alokace na výzvu: 6 947 368,50 Kč (jedná
se o výši celkových způsobilých výdajů
(CZV)
Minim. způsob. výdajů: 400 000 Kč
Maxim. způsob. výdajů: 6 947 368,50 Kč
Míra podpory: Evropský fond pro regionální
rozvoj – 95 %, žadatel 5 %.
Podporované aktivity:
Terminály a parkovací systémy: Výstavba
a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů
Bezpečnost dopravy: Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší.
Pozn. Rekonstrukce, modernizace a výstavba
chodníků musí být v souladu s vyhláškou
č. 398/2009 Sb., o obecných technických
Projekt č.
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014931
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014979

Název projektu
Chodník - Drahkov
Cyklotrasa Plzeň-Brdy, úsek
Nezvěstice – lávka přes řeku
Úslavu

požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb. Výstavba, modernizace, rekonstrukce se nemá plošně vztahovat na
veškeré chodníky, ale pouze na ty, kde je to
z hlediska bezpečnosti nutné.
Cyklodoprava: výstavba komunikací pro
cyklisty a liniových opatření pro cyklisty
v hlavním dopravním prostoru pozemních
komunikací.
Seminář pro žadatele se uskutečnil 14. července 2020 od 10.00 hod. v Nezdicích.

Žadatel

Celkové
způsobilé
výdaje

Požadovaná
výše dotace

Obec Drahkov

1 513 334,00 Kč

1 437 667,30 Kč

Obec Nezvěstice

3 985 571,00 Kč

3 786 292,45 Kč

Hodnocení výběrové komise proběhlo dne 29. 9. 2020 v Nezdicích. Výbor spolku (rozhodovací
orgán) MAS pak na svém zasedání dne 8. 10. 2020 oba projekty doporučil k podpoře.
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7. výzva MAS Aktivios, z.s. – IROP –
Infrastruktura do vzdělávání – II.
Výzva č. 540/06_16_075/CLLD_16_01_118
Byla vyhlášena dne 30. 12. 2020 (12.00 hod.)
Bude ukončena dne 31. 5. 2021 (12.00 hod.)
Alokace na výzvu: 5 675 664,95 Kč (jedná se
o výši celkových způsobilých výdajů CZV)
Minim. způsobilé výdaje: 100 000 Kč
Maxim. způsobilé výdaje: 1 700 000 Kč
Míra podpory: Evropský fond pro regionální
rozvoj – 95 %, žadatel 5 %.
Oprávnění žadatelé: obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, NNO, církve,
církevní organizace , školy a školská zařízení
v oblasti základního vzdělávání
Podporované aktivity: Infrastruktura základních škol
Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení
odborných učeben za účelem zvýšení kvality

vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na
trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními
technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).
Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.
Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se
sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.
V
důsledku
pandemie
(Covid-19)
a opatřeních vyhlášených vládou ČR se
konal webinář pro žadatele 13. 4. 2021
online na platformě Googlemeet.

Realizace SCLLD

Ukázky již zrealizovaných projektů – IROP
Název programu: Integrovaný regionální
operační program
Číslo výzvy: 433/06_16_038/
CLLD_16_01_118
Název výzvy: 5. výzva MAS Aktivios, z.s. –
IROP – Zvyšování bezpečnosti a enviromentální šetrnosti dopravy
Název projektu: Cyklotrasa Plzeň–Brdy,
úsek Nezvěstice – lávka přes řeku Úslavu
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.
0/16_038/0014979
Žadatel: Obec Nezvěstice
Požadovaná výše dotace (95 % CZV):
3 985 571 Kč
Předmětem projektu je výstavba nové ocelové lávky výstavba nové ocelové lávky šířky
2 m a v délce přibližně 59 metrů, pro cyklisty a pěší přes řeku Úslavu jako součást
nově budované cyklostezky spojující obce
Nezvěstice a Žákava. Jedná se o společnou
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obousměrnou stezku, která spojí obce
Nezvěstice a Žákavu. Současně dojde ke
zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů, potažmo dalších uživatelů cyklostezky. Ta je
zároveň součástí nadregionální cyklostezky
Plzeň–Brdy.

MAS Aktivios, z. s.

Název programu: Integrovaný regionální
operační program
Číslo výzvy: 172/06_16_072/
CLLD_16_01_118
Název výzvy: 3. výzva „MAS Aktivios –
IROP – Infrastruktura pro sociální služby“
Název projektu: STARÝ PLZENEC –
POŘÍZENÍ ELEKTROMOBILU PRO
PEČOVATELSKOU SLUŽBU
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/
0.0/16_072/0011643
Žadatel: Město Starý Plzenec
Výše dotace (95 %): 784 490,81 Kč
V rámci projektu bylo pořízeno nové ekologické vozidlo pro pečovatelskou službu ve
Starém Plzenci, které bylo uvedeno do provozu v říjnu 2020. Pečovatelská služba ve
městě Starý Plzenec je terénní službou sociální
péče a je poskytována formou následujících základních činností: pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní
hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při

zajištění
stravy,
pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu
se společenským
prostředím a dále
také
zajišťuje
všem
osobám
bezplatné základní
sociální poradenství o možnostech řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení.
Pečovatelka dováží a následně doprovází
zejména imobilní klienty k lékaři, orgánům
veřejné moci apod. Automobilem se dále
dopravuje do domácností klientů, kde jim
dle nasmlouvaných úkonů uklízí, pomáhá
při úkonech osobní hygieny, připravuje a podává jídlo a nápoje atp. Klientům jsou také
dováženy nákupy, obědy, léky, je odváženo
špinavé prádlo na praní a přiváženo čisté.
Za jeden den poskytne pečovatelka službu
v průměru 25 klientům, kteří by se bez automobilu nedali obsloužit.

Název programu: Integrovaný regionální
operační program
Číslo výzvy: 172/06_16_072/
CLLD_16_01_118
Název výzvy: 3. výzva „MAS Aktivios –
IROP – Infrastruktura pro sociální služby“
Název projektu: Mobilní vůz pro Denní
stacionář v Přešticích
Registrační číslo projektu:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0 011748
Žadatel: Farní sbor Českobratrské církve
evangelické v Přešticích
Výše dotace (95 %): 1 145 936,55 Kč
Denní stacionář Kristián získal automobil
pro svážení klientů. Denní stacionář poskytuje služby seniorům a dospělým osobám
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Denní stacionář Kristián vyšel této situaci
vstříc a rozšířil svou kapacitu na dvojnásobek. Pro řadu rodin, které o své členy pečují,
je každodenní doprava do stacionáře velký
problém. Díky tomuto projektu bylo možné
pořízení nového většího automobilu. Klienti

stacionáře si nový vůz nemohou vynachválit.
Jízda je v něm příjemná a klimatizace pomáhá
zpříjemnit jízdu v letních parnech i v zimních
dnech. Řadě rodin tak odpadla starost s dopravou a jejich členové mohou bez problémů
využívat služeb stacionáře.

Realizace Strategie komunitního rozvoje MAS

Vyhlášené výzvy MAS v roce 2020 – Program rozvoje venkova

Výzva č. PRV3 (15/000/00000/232/000226/V003)
V rámci 3. výzvy PRV byly vyhlášeny celkem čtyři Fiche (opatření) v celkové alokaci na výzvu
7 112 131 Kč.
Název opatření ve 3. výzvě

F2

Obnova a zachování krajinného rázu

2 000 000 Kč

F5

Uvádění zemědělských produktů na trh

1 591 500 Kč

F6

Podpora nezemědělských podnikatelů

1 866 070 Kč

F7

Podpora lesnických podnikatelů

1 654 561 Kč

Celkem pro 3. výzvu

7 112 131 Kč

Vyhlášena dne 19. 6. 2020
Začátek příjmu žádostí: 19. 6. 2020
Ukončení příjmu žádostí: 16. 8. 2020
Termín registrace na RO SZIF: 16. 10. 2020
Seminář pro žadatele dne 16. 7. 2020 od
9 hodin a od 15 hodin v Nezdicích
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Alokace

Fiche

na opatření pro 3. výzvu

1. zasedání výběrové komise dne 29. 9. 2020
od 12 hodin v kanceláři MAS
2. zasedání výběrové komise dne 30. 9. 2020
od 13 hodin v kanceláři MAS
Zasedání rozhodovacího orgánu (výboru
spolku) dne 8. 10. 2020 od 14.30 hodin
v kanceláři MAS.
Celkem bylo do 3. výzvy PRV podáno 9 žádostí o dotaci s celkovým požadavkem
3 030 675 Kč. Všechny žádosti úspěšně
prošly v MAS administrativní kontrolou
a kontrolou přijatelnosti. Na základě přidělených bodů a finančních možností v daných
opatřeních bylo schváleno všech 9 projektů
k podpoře (přehled v tabulce). K 31. 12. 2020
MAS administruje celkem 9 projektů podaných ve třetí výzvě PRV a další realizované
a dosud neukončené projekty z předchozích
výzev.

MAS Aktivios, z. s.

Realizace SCLLD

Přehled podpořených projektů:

Seznam vybraných projektů ve 3. výzvě PRV

Fiche

Název žadatele*

Název projektu

Místo
realizace
projektu
(NUTS 5)

Dotace v Kč

Fiche č. 2 – Obnova a zachování krajinného rázu
F2

Obec Chlumčany

Realizace společných opatření v krajině

Chlumčany

1 000 000

Raková

500 000

Řenče

350 000

Fiche č. 5 – Uvádění zemědělských produktů na trh
MOJE JAKO TVOJE, z. ú.

F5

Skladování a prodej zemědělských produktů

*

Chladírenské vozidlo

*

Nákup pasterizačního kotle

*

Zpracování mléka
LUKRENA a.s.

Výroba mraženého ovocného pyré

Netunice

77 000

Lužany

103 500

Nebílovy

374 500

Řenče

180 675

Starý Plzenec

95 000

Fiche č. 6 – Podpora nezemědělských podnikatelů
F6

*

Pořízení stroje

Fiche č. 7 – Podpora lesnických podnikatelů
F7

Město Starý Plzenec

Pořízení lesnické techniky – Město Starý
Plzenec
Strojové vybavení

celkem bylo ve 3. výzvě PRV rozděleno

Letiny, Jarov,
Skašov

350 000
3 030 675

*Vzhledem k ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzic‑
kých osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR),
nejsou v seznamech uváděna jména a příjmení fyzických osob – tito žadatelé jsou v seznamech
identifikováni prostřednictvím přiděleného pořadového čísla projektu žadatele.

Realizace SCLLD

Ukázky některých dokončených projektů PRV v roce 2020
Název programu: Program rozvoje venkova
Číslo výzvy: PRV1
(15/000/00000/232/000226/V001)
Registrační číslo žádosti:
18/001/19210/232/226/002146
Název výzvy: 1. výzva MAS Aktivios, z.s.
– PRV
Opatření: F1 – Obnova a rozšíření cestní sítě
v nezalesněné krajině
Název projektu: Rekonstrukce hlavní polní
cesty za mostem
Žadatel: Obec Žákava
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Realizovaný projekt zahrnoval rekonstrukci
stávající polní cesty v obci Žákava. Účelem projektu bylo zlepšení přístupu, jak k zemědělským
pozemkům, tak pozemkům obecním. Jedná se
o krátký, leč velice exponovaný úsek, přes který
je jediný přístup do rozsáhlého území zemědělské půdy. Zrekonstruováním byla cesta opět
zpřístupněna pro pěší turistiku či cyklisty.
Celkové výdaje projektu činily 1.087 207 Kč.
Konečná dotace činila: 967 500 Kč.

Název programu: Program rozvoje venkova
Číslo výzvy: PRV1
(15/000/00000/232/000226/V001)
Registrační číslo žádosti:
18/001/19210/232/226/002142
Název výzvy: 1. výzva MAS Aktivios, z. s.
– PRV
Opatření: F4 – Podpora zemědělských
podnikatelů
Název projektu: Zemědělská technika –
Jan Baumruk
Žadatel: Jan Baumruk, Skašov
Pan Jan Baumruk ze Skašova zahájil svoji činnost v roce 2017. Postupně doplňuje svoji zemědělskou techniku, a proto byl předmětem
projektu diskový podmítač a pneumatický
secí stroj. Protože žadatel hospodaří pouze

na orné půdě, musí postupně doplnit stroje,
které souvisí s jeho zaměřením na obiloviny
a krmné plodiny pro výkrm býků. Pořízení
strojů povede ke snížení nákladů na služby,
ke zvýšení konkurenceschopnosti mladého
zemědělce a k včasnému provedení potřebných prací.
Celkové výdaje projektu činily 790 009 Kč.
Konečná dotace ve výši 457 030 Kč.

Název programu: Program rozvoje venkova
Číslo výzvy: PRV1
(15/000/00000/232/000226/V001)
Registrační číslo žádosti:
18/001/19210/232/226/002138
Název výzvy: 1. výzva MAS Aktivios, z. s.
– PRV
Opatření: F4 – Podpora zemědělských
podnikatelů
Název projektu: Strojové vybavení
Žadatel: Jindřiška Hopová, Letiny
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Paní Jindřiška Hopová z Letin hospodaří v režimu ekologického zemědělství a požádala
o dotaci na nový traktor a podmítač (diskové
brány). Pořízení nového traktoru a podmítače dopomohlo žadatelce ke snížení nákladů
na provoz, k zásadnímu zlepšení péče o půdu
při jejím ekologickém hospodaření. Díky

pořízení nového strojového vybavení je žadatelka schopna efektivněji vykonávat svoji
práci v rámci zemědělské farmy. Zároveň
došlo k vytvoření 0,5 pracovního místa, čímž
byla podpořena zaměstnanost na venkově.
Celkové výdaje projektu činily 3 146 000 Kč.
Konečná dotace ve výši 1 512 600 Kč.

Název programu: Program rozvoje venkova
Číslo výzvy: PRV1
(15/000/00000/232/000226/V001)
Registrační číslo žádosti:
18/001/19210/232/226/002131
Název výzvy: 1. výzva MAS Aktivios, z. s.
– PRV
Opatření: F4 – Podpora zemědělských
podnikatelů
Název projektu: Ekofarma Útušice
Žadatel: Luděk Maruna, Útušice
Pan Luděk Maruna je ekologicky hospodařící
zemědělec, který se orientuje na smíšenou
zemědělskou výrobu. Předmětem jeho projektu byla modernizace zemědělské techniky,
a to pořízení kolového traktoru. Díky modernizaci dosáhne produkce efektivněji než
v předchozích letech. Nový traktor zabezpečí

výrazně rychlejší přípravu půdy, setí, rozmetání hnoje, orbu a další polní práce pro pěstování komodit rostlinné výroby a to vše za
výrazně nižších provozních nákladů.
Celkové výdaje projektu činily 2 359 500 Kč.
Konečná dotace ve výši 1 152 000 Kč.

Název programu: Program rozvoje venkova
Číslo výzvy: PRV2
(15/000/00000/232/000226/V002)
Registrační číslo projektu:
19/002/19210/232/226/001361
Název výzvy: 2. výzva MAS Aktivios, z. s.
– PRV
Opatření: F4 – Podpora zemědělských
podnikatelů
Název projektu: Pořízení přepravníku
Žadatel: Luděk Terč, Štěnovický Borek
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Pan Luděk Terč ze Štěnovického Borku hospodaří na trvalých travnatých porostech a chová
skot, který je jedním z hlavních zdrojů jeho
farmy. Pícniny sklízí na loukách v poměrně
velké vzdálenosti od farmy, kde jsou balíky
sena či senáže pak uskladňovány. Předmětem
projektu bylo pořízení nového přepravníku

na balíky sena s dostačující kapacitou. Tím
se snížily náklady na dopravu, došlo k úspoře
finančních prostředků a ke zvýšení konkurenceschopnosti farmy v sektoru živočišné
výroby.
Celkové výdaje projektu činily 339 768 Kč.
Konečná dotace ve výši 168 480 Kč.

Název výzvy: 2. výzva MAS Aktivios, z.s.
– PRV
Číslo výzvy: PRV2
(15/000/00000/232/000226/V002)
Registrační číslo projektu:
19/002/19210/232/226/001385
Opatření: F4 – Podpora zemědělských
podnikatelů
Název projektu: Nákup zemědělských
strojů
Žadatel: Martin Šilhánek, Dolní Lukavice
Pan Martin Šilhánek je soukromě hospodařící zemědělec, který obhospodařuje polnosti
v okolí Dolní Lukavice. Zabývá se rostlinnou
výrobou i živočišnou výrobou. Pěstuje obiloviny, luskoviny, olejniny a chová na své farmě
hovězí skot. Předmětem projektu bylo pořízení nové zemědělské mechanizace diskového

podmítače a žacího stroje. Díky modernizaci
dojde k dosažení efektivnější produkce ve vyšší
kvalitě s nejnižšími možnými náklady a k udržení a růstu konkurenceschopnosti farmy.
Celkové výdaje projektu činily 467 052 Kč.
Konečná dotace ve výši 231 595 Kč.

Název výzvy: 2. výzva MAS Aktivios, z.s.
– PRV
Číslo výzvy: PRV2
(15/000/00000/232/000226/V002)
Registrační číslo projektu:
19/002/19210/232/226/001404
Opatření: F4 – Podpora zemědělských
podnikatelů
Název projektu: Investice do farmy Habří
– shrnovač píce
Žadatel: Dvůr Habří s.r.o., Bohušov
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Společnost Dvůr Habří, s.r.o. se sídlem
v Bohušově se v zemědělství specializuje na
živočišnou výrobu, a to chov masného skotu
plemene Aberdeen Angus RED. Předmětem
projektu bylo pořízení shrnovače píce.
Realizace projektu je cestou, jak i do budoucna prostřednictvím včasné a efektivní sklizně zajistit kvalitní krmivovou základnu s optimálními nutričními hodnotami

Název výzvy: 2. výzva MAS Aktivios, z. s.
– PRV
Číslo výzvy: PRV2
(15/000/00000/232/000226/V002)
Registrační číslo projektu:
19/002/19210/232/226/001403
Opatření: F4 – Podpora zemědělských
podnikatelů
Název projektu: Pořízení shrnovače píce
Žadatel: Zemědělská společnost Komorno,
a.s., Chocenice
Zemědělská společnost Komorno, a.s. se
sídlem v Chocenicích provozuje klasickou
smíšenou zemědělskou výrobu. Rostlinná
výroba je zaměřená především na produkci
obilovin, olejnin, luštěnin a krmných plodin.
V živočišné výrobě se společnost orientuje
na výrobu mléka a chov skotu. Předmětem

Název programu: Program rozvoje venkova
Číslo výzvy: PRV2
(15/000/00000/232/000226/V002)
Registrační číslo projektu:
19/002/19210/232/226/001392
Název výzvy: 2. výzva MAS Aktivios, z. s.
– PRV
Opatření: F6 – podpora nezemědělských
podnikatelů
Název projektu: Pořízení užitkového vozu
kategorie N1
Žadatel: A.S.CH.A. podlahy s.r.o., Přeštice
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krmných dávek. Společnost se tak snaží
vytvořit prosperující farmu, zaměřenou na
chov masného skotu a o postupné dovybavení mechanizací. Prostřednictvím této investice dojde ke zlepšení ekonomiky chovu
skotu a vyšší míře rentability výroby.
Celkové výdaje projektu činily 513 860 Kč.
Schválená podpora MAS Aktivios, z.s.
činila 200 000 Kč.

projektu bylo pořízení nového shrnovače píce.
Pořízením nového stroje došlo ke snížení provozních nákladů, zvýšení produktivity práce,
celkovému zlepšení ekonomiky chovu skotu
a vyšší míře rentability výroby.
Celkové výdaje projektu činily 579 590 Kč.
Schválená dotace od MAS Aktivios, z.s.
činila 200 000 Kč.

Společnost A.S.CH.A. podlahy s.r.o. se sídlem
v Přešticích se zabývá realizací průmyslových
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betonových podlah. Předmětem projektu
společnosti bylo pořízení nového užitkového
vozu kategorie N1 do 3,5 t. Nový vůz FIAT
DUCATO MAXI tak umožní přesun většího
množství materiálu a techniky v rámci staveb

Název programu: Program rozvoje venkova
Číslo výzvy: PRV2
(15/000/00000/232/000226/V002)
Registrační číslo projektu:
19/002/19210/232/226/001391
Název výzvy: 2. výzva MAS Aktivios, z. s.
– PRV
Opatření: F6 – Podpora nezemědělských
podnikatelů
Název projektu: Pořízení stavebního stroje –
pásového rypadla
Žadatel: Ladislav Bůcha, Raková
Pan Ladislav Bůcha provozuje svoji živnost
v Rakové u Rokycan a zabývá se dodávkami
staveb a zemních prací. Žadatel dosud nedisponoval vhodným vybavením, a tak pořízení
pásového rypadla umožnilo zrealizovat zakázky, které doposud nebyl schopný zvládnout.

Číslo výzvy: PRV2
(15/000/00000/232/000226/V002)
Název výzvy: 2. výzva MAS Aktivios, z. s.
– PRV
Registrační číslo projektu:
19/002/19210/232/226/001386
Opatření: F6 – Podpora nezemědělských
podnikatelů
Název projektu: ZERO provoz
– modernizace
Žadatel: Zero systems s.r.o., Plzeň-Křimice
Společnost Zero systems s.r.o. se od roku
2004 zabývá nástroji pro třískové obrábění.
Vyrábí převážně frézy, vrtáky, výstružníky
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a společnost bude moci přijmout větší množství pracovních zakázek a uspokojit tak více
zadavatelů.
Celkové výdaje projektu činily 741 730 Kč.
Konečná dotace ve výši 225 000 Kč.

Nákupem pásového rypadla se rozšířily možnosti jeho podnikání. Nyní je možné provádět
zakázky většího rozsahu a jednotlivé zakázky
dokončit rychleji a s menšími náklady na palivo
a nižšími emisemi. Tím je nyní možné uspokojit
širší pole zákazníků a jejich potřeb.
Celkové výdaje projektu činily 1 669 800 Kč.
Konečná dotace ve výši 450 000 Kč.

apod. a pro výrobu využívá CNC stroje.
Předmětem projektu firmy bylo clusterové
(seskupení volně vázaných serverů) řešení aplikačních a komunikačních serverů

MAS Aktivios, z. s.

odolných vůči selhání hardware. V praxi to
znamená, že když některý ze serverů selže, celek běží dál. Novým softwarem bude možno
eliminovat neočekávané výpadky v provozu
způsobené náhle nefunkčními systémy či vadami hardware. Pořízené servery jsou uloženy

Název programu: Program rozvoje venkova
Číslo výzvy: PRV2
(15/000/00000/232/000226/V002)
Registrační číslo projektu:
19/002/19210/232/226/001340
Název výzvy: 2. výzva MAS Aktivios, z. s.
– PRV
Opatření: F7 – Podpora lesních podnikatelů
Název projektu: Vybavení na údržbu lesních porostů
Žadatel: Josef Černý, Raková
Pan Josef Černý z Rakové se zabývá činností
v lesním hospodářství a požádal ve svém projektu o dotaci na pořízení lanového navijáku na
soustřeďování dřeva a štěpkovače klestu. Tyto
stroje urychlují práce v lese při těžbě dřeva
a výchově nových lesních porostů. V současné

ve speciální skříni a jsou velikostně a výkonnostně zvoleny tak, aby byly kompatibilní se
všemi stávajícími komponenty CNC strojů.
Celkové výdaje projektu činily 996 810 Kč.
Schválená podpora MAS Aktivios, z.s. činila 370 710 Kč.

době probíhá kalamita kůrovce a z těchto důvodů byl pořízen lanový naviják na soustřeďování dřeva, aby bylo možno rychle odstranit
stromy napadené kůrovcem. Štěpkovač pak
umožní likvidaci potěžebních zbytků, které
byly doposud likvidovány pálením.
Celkové výdaje projektu činily 396 795 Kč.
Konečná dotace ve výši 163 965 Kč.

Název programu: Program rozvoje venkova
Číslo výzvy: PRV2
(15/000/00000/232/000226/V002)
Registrační číslo projektu:
19/002/19210/232/226/001335
Název výzvy: 2. výzva MAS Aktivios, z. s.
– PRV
Opatření: F7 – Podpora lesních podnikatelů
Název projektu: Stroje pro hospodaření
v lese
Žadatel: Kamil Kadora, Svárkov
Pan Kamil Kadora z malé obce Svárkov u Letin
se zabývá hospodařením v lesích a z tohoto
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důvodu je velmi důležité pro jeho podnikání
vlastnit vhodné strojové vybavení. Předmětem
projektu dotace pana Kadory byl nákup
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vícenápravového plošinového přívěsu za traktor, který bude využíván pro potřeby odvozu
klestu, dopravy sadebního materiálu a pro

ostatní manipulace s materiálem v lesním hospodářství. Pořízení nového stroje bude znamenat šetrnost k životnímu prostředí, především
ve snížení měrného tlaku na lesní půdu a také
jeho používáním dojde k omezení eroze půdy,
která většinou nastává po přejezdech nevyhovujícího stroje v lesních porostech. Doplněním
chybějící techniky tak zlepší ekonomické a ergonomické podmínky pro lesní práce.
Celkové výdaje projektu činily 427 130 Kč.
Konečná dotace ve výši 176 500 Kč.

Název výzvy: 2. výzva MAS Aktivios, z. s.
– PRV
Číslo výzvy: PRV2
(15/000/00000/232/000226/V002)
Registrační číslo projektu:
19/002/19210/232/226/001336
Opatření: F7 – Podpora lesních podnikatelů
Název projektu: Kontejnerový nosič pro
lesní hospodaření
Žadatel: Obec Chocenice
Obec Chocenice obhospodařuje
více
než
50 hektarů lesa. Do
současné doby však
nedisponovala žádnou
lesní technikou k řádnému
hospodaření
v těchto obecních lesích.
Předmětem
projektu
bylo pořízení kontejnerového nosiče, který je využíván k odvozu
vytěženého dřeva na pilu, odvozu palivového

dřeva, odvozu štěpky a pěstebním činnostem
v lesním hospodářství obce. Tento kontejnerový dvounápravový vlek je osazen pneumatikami, které jsou maximálně šetrné k životnímu prostředí. Pořízení nosiče přineslo obci
soběstačnost, úsporu financí a nezávislost,
neboť dříve vynakládala nemalé finanční
prostředky za služby firmám, které na tuto
lesnickou činnost musela najímat.
Celkové výdaje projektu činily 481 943 Kč.
Schválená podpora MAS Aktivios, z.s.,
činila 238 975 Kč.

Realizační tým SCLLD : Ing. Hana Bouchnerová – vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD,
tel. 728 168 248, info@mas-aktivios.cz
Mgr. Martina Hanzlíková, projektová manažerka IROP, OPZ, tel.: 721 759 772,
info@mas-aktivios.cz
Ing. Lenka Šrámková, projektová manažerka PRV, tel.: 724 326 695, info@mas-aktivios.cz
Asistentka Marta Šrétrová do 31. 12. 2020
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Realizace SCLLD

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony I, II

Předpokládali jsme, že rok 2020 bude rokem
pohodovým. Projekty byly podané a schválené, školy v území jejich realizaci úspěšně
rozjely, první nejistoty byly překonané a administrativní požadavky vyjasněné. Bylo na
čase pustit se s chutí do projektových dnů,
supervizí, vzdělávání pedagogů a dalších aktivit, na které se všichni těšili. A najednou bylo
všechno jinak. Přišla pandemie koronaviru
a s ní v důsledku vládních nařízení nakonec
i zavření škol, nejdříve na jaře a poté i na podzim. Bylo nezbytné řešit se školami, jak projekty realizovat, co půjde, a co ne, jak změnit
jednotlivé aktivity, mnohdy došlo i na prodlužování realizace projektů apod. V roce 2020
poskytla MAS Aktivios, z.s., základním i mateřským školám v území, ať již individuálně
či hromadně, více než 90 hodin konzultací
a máme radost, že i přes komplikace a nelehké
podmínky projekty Šablon ve školách pokračují a řada pěkných a přínosných akcí se podařila uskutečnit a nebo realizace pokračuje.
Zde alespoň tři malé ukázky již ukončených
projektů:
Mateřská škola v Merklíně podala dvě žádosti
o dotaci z Operačního programu věda, výzkum,
vzdělávání, v rámci výzev Šablony I a Šablony II.
Ve výzvě Šablony I získala škola 350 000 Kč.
Tyto prostředky byly využity na financování
školního asistenta, týmových supervizí, na
vzdělávání pedagogů v oblasti předmatematických představ a financování přednášek pro
rodiče dětí. Díky těmto finančním prostředkům
si mohla mateřská škola také dovolit zakoupit
například keramickou pec a další pomůcky pro
práci s dětmi.
Z výzvy Šablony II získala MŠ 482 491 Kč.
Cílem tohoto druhého projektu byla podpora
předškolního vzdělávání v oblastech školní
asistent, supervize a mentoring, zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ. Získali
finanční prostředky na personální podporu
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– školní asistentku, která se věnuje zejména dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy po jejich nástupu do ZŠ školním neúspěchem, pomáhá jim např. se sebeobsluhou, při
podpoře soběstačnosti a motivace ke vzdělávání, poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti. Pedagogové
z této mateřské školy již několik let využívají
jako podporu ve zvyšování kvality jejich každodenní pedagogické práce odborně vedenou
supervizi a mentoring a po celý rok dojížděl do
školy odborník na muzikofiletiku, který společně s pedagogickými pracovnicemi plánoval,
vyučoval a reflektoval vzdělávací činnost z oblasti muzikofiletiky. Děti tak měly po celý rok
možnost zapojit se do hudebních aktivit s různými hudebními nástroji, hrát hudební hry a tři
pedagogové se díky této šabloně intenzivně
prakticky v oblasti muzikofiletiky vzdělávali.

Základní škola a mateřská škola Letiny
se za podpory MAS Aktivios zapojila také
do programu Šablony II. Základní škola získala 552 862 Kč. Z poskytnutých finančních
prostředků byly zakoupeny sady notebooků
a tabletů, tolik potřebných při výuce. Volný
čas žákům zpestřuje zapojení do několika
skupin Klubu komunikace v anglickém jazyce.
Badatelský klub rozvíjí jejich kompetence
v přírodovědných oborech.
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Mateřská škola získala 392 501 Kč. Děti z mateřské školy si díky Šablonám II užily výlet do
plzeňské ZOO a získaly mnoho informací, dovedností a zážitků během projektových dnů.
Dalším velkým přínosem je zapojení nové
školní asistentky.
I když situace v době pandemie neumožnila
zcela využít všechny možnosti, které nám
Šablony II nabízejí, už teď se všichni těšíme
na další výlety a projektové dny, které plánují
uskutečnit.

Přírodou a historií Chudenicka, aneb cesta za Rusalkou –
projektový den mimo školu – MŠ Řenče
ZŠ a MŠ Řenče v rámci Šablon II získala celkem 955 428 Kč. Mohli si tak pořídit 30 tabletů,
vznikl čtenářský klub v družině, získali podporu
na školní asistenty a pedagogy, uskutečnili
32 projektových dnů ve škole a 30 proj. dnů
mimo školu. Projektový den do Chudenic byl
podpořen částkou 6 477 Kč. Cesta lesem zavedla
děti pod rozhlednu Bolfánek. Podle pověsti zde
v nedaleké jeskyni pod skálou přenocoval řezenský biskup Wolfgang, když cestoval z Prahy ze
svěcení prvního českého biskupa Dětmara v r.
973. Od Bolfánku děti pokračovaly do botanické
zahrady. U Kvapilova jezírka si vyslechly smutný
osud Rusalky a nikoho nepřekvapilo, že tento
příběh oslovil i rodáka z Chudenic J. Kvapila,
který napsal libreto k opeře Antonína Dvořáka
Rusalka. Následující školní den proběhlo ve
škole zhodnocení. Děti namalovaly vzpomínky
ze svých zážitků, doplněné poslechem krátkých ukázek z opery Rusalka – Zpěv Vodníka –
úryvek „Ubohá Rusalko bledá“, skladbu

Čarodějnice – „Čurymury fuk“, zpěv Rusalky
„Měsíčku na nebi hlubokém“. Malí školáčci
prožili den plný zážitků v krásném přírodním
prostředí a získali spoustu nových informací
o daném místu i samotných Chudenicích. Posílil
se jejich vztah k přírodě, k historii a rozšířili si
vědomosti také z oblasti hudby.

Kontakty: Pavla Dusíková Jindrová, projektový manažer, aktivios@seznam.cz
Hana Bouchnerová, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, info@mas-aktivios.cz,
www.mas-aktivios.cz
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program
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Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II Blovice a Přeštice
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009133
Tento projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního
vzdělávání dětí a žáků do 15 let v oblastech
předškolního a základního vzdělávání, základního uměleckého vzdělávání, volnočasového
i neformálního vzdělávání. Projekt je realizován
od června 2018 do května 2022.
Hlavním orgánem je Řídící výbor MAP II, který
se sešel na svém 4. zasedání dne 8. června
2020 v zasedací místnosti MěÚ Přeštice, kde
byl schválen Strategický rámec s investičními
prioritami v oblasti školství a vzdělávání, aktualizace analytické a strategické části dokumentu
místního akčního plánu vzdělávání včetně
SWOT3 analýzy a byl představen roční akční
plán. Z důvodů vyhlášení nouzového stavu
a k němu se vztahujícím opatřením vlády ČR
bylo 5. jednání ŘV MAP II uskutečněno formou písemného projednávání 15.–17. 12. 2020
s hlasováním per rollam o další aktualizaci
Strategického rámce investičních priorit.

• Spolupráce MŠ a veřejných knihoven
Podpora v oblasti přírodovědných gramotností
a kreativity
• Workshopy v/pro MŠ a ZŠ – matematické,
logické, přírodovědné
• Půjčovna pomůcek a vybavení
• Podpora kreativity: Animační workshopy –
tvorba krátkého animovaného filmu
Podpora v oblasti rovných příležitostí
• Vybavení a školení MŠ pro diagnostiku dětí
• Logopedický screening do MŠ
• Program pro třídní kolektivy ZŠ: Rozdíly –
podpora dobrého klima
• Vybavení a podpora online výuky v rámci půjčovny pomůcek
Další rozvoj vedení škol a pedagogů
• Rozvoj pedagogů MŠ a ZŠ prostřednictvím
supervize a mentoringu
• Setkávání MŠ, ZŠ, „volnočasovek“
• Semináře, besedy, workshopy, sdílení dobré
praxe, exkurze…
B. Pracovní skupiny
Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost:
4. února v Blovicích – téma: představení pracovních listů pro práci s knihou Rošťák Oliver
od P. Braunové

MAP II v kostce:
A. Realizace implementačních aktivit
Podpora v oblasti čtenářské gramotnosti
• Kniha moderního autora: vybavení škol knihami a spolupráce mezi pedagogy v oblasti
práce s nimi
• Čtenářské dobrodružství: Workshopy nad
knihou pro třídní kolektivy

Výroční zpráva 2020

37

23. února setkání v Divadle J. K. Tyla v Plzni
– Nová scéna v rámci spolupráce s herci DJKT
a zhlédnutí představení R.U.R. na motivy knihy
K. Čapka

19. a 26. května online společně s pracovní
skupinou pro matematickou gramotnost.
18. srpna ve Strašíně u Sušice – sdílení zkušeností z distanční výuky a plánování dalších témat pro pracovní skupinu.
Pracovní skupina pro rovné příležitosti
11. února v Přešticích – téma: Diagnostika
dětí v MŠ za přítomnosti odborníka
Mgr. J. Bednářové.
24. února v Přešticích – téma: stanovit nejdůležitější silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení v oblasti rovných příležitostí a rozvoji každého žáka.

19. a 26. května online společně s pracovní
skupinou pro matematickou gramotnost –
téma: předání zkušeností s distanční výukou
a zvyšování digitálních kompetencí za přítomnosti odborníka M. Khase.

21. října online – téma: práce v aplikaci MS
Teams při distanční výuce.
19. listopadu online – sdílení zkušeností s distanční výukou a tipy na efektivnější učení online.
Pracovní skupina pro matematickou
gramotnost:
26. února v Přešticích – téma: rozvoj informatického myšlení za přítomnosti odborníka
E. Fanfulové.
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12. května online – téma: aktivity pro Akční
plán a podklady pro dokumenty MAP II.
18. srpna ve Strašíně u Sušice – sdílení zkušeností z distanční výuky a zjišťování potřeb pedagogů a škol pro podporu rovných příležitostí
ve vzdělávání.
Společně setkání pracovních skupin pro čtenářskou a matematickou gramotnost a pro
rovné příležitosti 14. prosince online – sdílení
zkušeností o různých přístupech a metodách
v distanční výuce.
Pracovní skupina pro financování ve
vzdělávání
11. března a 8. června v Přešticích – téma: jak
financovat školního psychologa, spolupráce
s nadačním fondem Eduzměna.
14. září v Blovicích a 15. října online – téma:
řešení distanční výuky a financování potřebné
výpočetní techniky pro žáky i do škol.
30. listopadu online – téma: využití finanční
podpory z nadačního fondu Eduzměna.

MAS Aktivios, z. s.

C. Podpora znalostních kapacit
Semináře a workshopy, exkurze, přednášky, diskuse a další formy podpory znalostních kapacit.

D. Mapování potřeb škol
V průběhu projektu probíhá mapování potřeb
škol v oblastech čtenářské a matematické gramotnosti, inkluzivního vzdělávání a investic.
Střípky z MAP II
MAP II má své vlastní logo.
Pro menší školáky a „školkáčky“ jsme připravili výletní deník, je učitelka
Petra Beránková. Propagační materiály –
Výletníček, žvýkačky,
vícebarevné pastelky,
plátěné tašky.

Začátkem ledna 2020 proběhlo setkání se zřizovateli škol k informování o projektu MAP II
a také možné spolupráce s Nadačním fondem
Eduzměna.
Pro rodiče bylo jistě přínosné povídání s logopedkou Mgr. K. Láfovou na téma Proč je
ta řeč tak důležitá? v několika mateřských
školách na Přešticku. Logopedický screening u dětí provedla na podzim logopedka
Mgr. M. Pokorná. Rodiče také ocenili přednášku Mgr. Ivy Fresslové na téma Hranice
a rituály ve výchově, která se konala v několika mateřských školách.

11. února proběhl seminář Diagnostika dětí
předškolního věku II s Mgr. Bednářovou – Je
zapojeno 14 MŠ.
Návštěva paní knihovnice, společné čtení
knížky a výtvarná přehlídka probíhaly v zapojených školkách jako aktivita Spolupráce
MŠ a knihoven. Zapojilo se do ní 14 mateřských škol, které pracovaly s knížkami J. Vítové
„O Květušce a tesaříkovi“, M. Harasimové „Z deníku kočičky Ťapičky“ a I. Březinové „Teta to
plete“. Odměnou všem výtvarníkům byla naše
„kouzelná“ duhová pastelka. Besedy se spisovatelkami se bohužel všechny neuskutečnily kvůli

MAP II spolupracuje –
V součinnosti s našimi druhostupňovými pedagogy jižního
Plzeňska připravili členové činohry
DJKT audio ukázky z vybraných děl
povinné četby.
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uzavření některých školek, ale některé se přece
konaly a dětem se moc líbily.

v 18 třídách ve 4 školách. Součástí práce ve třídách je společné školení a sdílení zapojených
pedagogů.
V rámci projektu probíhají po celý rok ve spolupráci se Spolkem Ametyst workshopy zaměřené na rozvoj přírodovědných gramotností dětí (např. Malování přírodními barvami,
Hračky z přírodnin, Podzim v zahradě a další).
A co takhle vědecké laborky? Už i některé
mateřské školy se proměnily v malou laboratoř
a děti si mohly vytvořit barevný semafor.

V červnu jsme se sešly k Povídání u kafíčka
na Prusinách v prostorách spolku Ametyst.
Zajímavé pro všechny bylo představení komunitní školky Holubník Prusiny, za které moc
děkujeme. Na podzim bylo téma zaměřeno na
infekční onemocnění u dětí předškolního
věku, které představila lektorka PMeduca.

Čtenářské dobrodružství – beseda s herci DJKT
v Plzni nad knihou Deník Anny Frankové se
kvůli uzavření škol mimořádnými vládními nařízeními v souvislosti s Covid-19 uskutečnila
pouze jedna, ačkoli byly zapojeny 4 školy.
Ještě jsme to stihli...uf! To jsme si říkali 13. října
těsně před zavřením základních škol, kdy žáci
chocenické a dolnolukavické školy strávili
část výuky tvorbou krátkého animovaného
filmu. A všechny malé tvůrce to moc bavilo.

Dobré klima ve třídách bylo podpořeno díky
spolupráci s P-centrem v Plzni. Do konce roku
2020 se uskutečnilo 21 bloků primární prevence
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V projektu se zaměřujeme na podporu kreativity u dětí.
V rámci projektu MAP II byly školy v roce 2020
propojeny s festivalem Juniorfest online, kdy
dostaly přístup k jimi vybraným filmům a také
pracovním listům. Zapojily se 4. ZŠ a 1 MŠ.
Spolupráce s Muzeem jižního Plzeňska a divadlem J. K. Tyla v Plzni
U příležitosti 200. výročí narození Boženy
Němcové vyhlásilo MAS Aktivios, z.s.,
a Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.
literární soutěž. Celkem přišlo od žáků blovického gymnázia a základních škol 50 příspěvků.
Odborná porota vyhlásila vítěze 6. června
v prostorách kaple blovického zámku. Všechny
vítězné práce si můžete přečíst na našich
webových stránkách www.mas-aktivios.cz.
Následoval literární workshop kreativního
psaní, který vedli Zdeněk Janál (dramaturg DJKT
v Plzni) a Apolena Veldová (šéfka činohry DJKT
v Plzni). Ve spolupráci s blovickým muzeem
zveme školkové děti na programy Za skřítkem
do muzea a ty větší na program o Boženě
Němcové.
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Prázdninové setkání učitelek našich mateřských škol bylo zaměřené na pozitivní
naladění u dětí, rozvoj jejich fantazie a představivosti, rozšiřování slovní zásoby i trénink
paměti a mnohé další s pomocí praktikování
dětské jógy.

17. – 21. srpna – Letní škola pro pedagogy ve
Strašíně u Sušice, v krásném prostředí předhůří
Šumavy, byla letos zaměřena nejen na čtenářskou a matematickou gramotnost, ale také
na komunikaci a osobnostní rozvoj účastníků.
Pedagogové z celého jižního Plzeňska měli
možnost získat řadu informací a námětů do
své práce jak od lektorů, tak i mezi sebou.
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Podpořili jsme školy několika praktickými
semináři pro pedagogy o práci v online prostředí, kterou využijí nejen během distanční
výuky. Součástí byla i nabídka technické podpory našich spolupracujících IT odborníků.
Jeden z takových seminářů proběhl také v blovické a v chlumčanské základní škole. Žákům
z Přešticka a Blovicka jsme nabízeli zapůjčení
tabletů a notebooků pro online výuku.

Vytvořili jsme kalendář s tipy na webináře
pro pedagogy i rodiče, který pravidelně
aktualizujeme a je dostupný na webových
stránkách www.mas-aktivios.cz/MAP II.

Půjčovna pomůcek a vybavení je funkční
od jara 2019 a je velice využívaná. Pro školy
jsou připraveni ozoboti, bee-boti, stavebnice,
deskové hry, ale nově i knižní publikace či barevné a veselé Jógové karty. Přehled veškerého vybavení k zapůjčení pro školy v území
na www.mas-aktivios.cz/MAP II

Na tiskové konferenci 25. 8. 2020 na téma
„Co konkrétního přináší MAPy (nejen) školám v Plzeňském kraji“ se představil náš projekt MAP II a výstupem byla i krátká reportáž
v Českém rozhlase Plzeň vysílaná 26. srpna
2020 (najdete v archivu Českého rozhlasu
Plzeň).

Hlavní manažer projektu:
Martina Hanzlíková, tel. 721 759 772
Metodik projektu: Pavla Dusíková Jindrová
Koordinátor implementačních aktivit a asistentka: Iva Náprstková
Asistent a Půjčovna pomůcek a vybavení:
Alena Ratajová
e-mail: info@mas-aktivios.cz
www.mas-aktivios.cz
www.facebook.com/masaktivios1

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj
a vzdělávání
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Podporujeme vzdělávání
Nadační fond EDUZMĚNA

Přešticko a Blovicko bude také moci čerpat
zkušenosti z projektu Eduzměna – zaměřené na podporu vzdělávání dětí
V srpnu 2019 oslovil ředitel Nadačního
fondu Zdeněk Slejška hlavní manažerku
MAP II Martinu Hanzlíkovou a přizval MAS
Aktivios, z.s., k setkávání a přípravě pilotního
projektu Eduzměny, kterým je tvorba modelu
regionální podpory vzdělávání. „Záměrem
je vyzkoušet na jednom regionu velikosti ORP
– obce s rozšířenou působností, co všechno se
musí stát, aby se děti ve všech školách přiblížily
vizi a zároveň se zmenšovaly rozdíly mezi školami.
Pro každé dítě by se tak stala nejlepší školou ta
nejbližší. Chceme zapojit všechny skupiny v regi‑
onu, kterých se vzdělávání týká. V rámci pětile‑
tého pilotního projektu ve vybraném ORP vytvo‑
říme model regionální podpory vzdělávání, jenž
následně nabídneme k šíření do dalších regionů
České republiky tak, aby byl do roku 2030 využit
na 20 % území Česka.(www.eduzmena.cz).“
Po několika setkáních v Praze postoupily do
finále tři ORP (Kutná Hora, Přeštice a Semily).
Setkání k představení Nadačního fondu
Eduzměna v Přešticích se uskutečnilo
14. 1. 2020. Celý tento pracovní den byl zajímavý i inspirativní.

Na tiskové konferenci, která proběhla v úterý
28. 1. 2020 v Praze, Nadační fond Eduzměna
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oznámil vybraný region pro pětiletý pilotní
projekt. Konečný výběr nakonec padl na
Kutnohorsko. Eduzměna však nevybírala nejlepší region, ale nejvhodnější z hlediska kombinace všech kritérií. A my Kutné Hoře samozřejmě blahopřejeme! A dovolím si citovat
ředitele Nadačního fondu Eduzměna, Zdeňka
Slejšku: „Velmi si ceníme veškeré energie a nad‑
šení, s nimiž se zástupci MAS Aktivios, z.s. a před‑
stavitelé města Přeštice a Blovice zapojili do spo‑
lečné práce na projektu Eduzměny. Vřelé přijetí
pro nás bylo důkazem, že výběr finalistů pro pi‑
lotní region byl správný. Ocenili jsme především
odvahu a chuť pustit se do práce, spolupracovat
napříč všemi skupinami a vést dialog, váš region
už ušel velký kus cesty a z hlediska vzdělávání
máte určitě co nabídnout ostatním“.
Přešticko a Blovicko se stalo jedním z tzv.
zkušebních regionů. Realizační tým MAP II
zůstává s Eduzměnou v kontaktu s možností
využívat know-how a některé aktivity z pilotního projektu na Kutnohorsku. Od září pak
má k dispozici konzultantky z partnerských
organizací NF Eduzměna a zároveň finanční
prostředky k další podpoře rozvoje vzdělávání v regionu. MAS Aktivios, z.s., připravila
grantový program ProŠkoly, který byl vyhlášen začátkem prosince 2020 a jehož výhodou
je, že o podporu mohou požádat nejen školy,
ale samostatně i jednotliví učitelé či žáci a že
administrativa spojená s žádostí či realizací
aktivity je pro žadatele minimální. Grantový
program ProŠkoly má motivovat k tomu, aby
sami aktivně vymysleli a navrhli, čím by chtěli
přispět pro rozvoj vzdělávání. Díky této podpoře od Nadačního fondu Eduzměna mohou
školy, žáci a učitelé na Přešticku a Blovicku
přijít s vlastními nápady, jak zlepšit vyučování,
a získat peníze k jejich uskutečnění. Uzávěrka
grantu ProŠkoly 2020 je 28. 2. 2021.
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Virtuální univerzita třetího věku

Skutečně virtuální semestr Virtuální univerzity třetího věku
Ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze probíhá v regionu již od roku
2011 pod záštitou
MAS Aktivios, z. s.
Virtuální
univerzita třetího věku
(VU3V), a to v několika konzultačních střediscích.
Letní
semestr
2020 byl ovšem
jiný… Přesně v půli
studia všechny zaskočila mimořádná
vládní
opatření
a vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s Covid-19.
Pro studenty to tedy znamenalo přechod
do plně virtuální formy samostudia a nahrazení přímého kontaktu elektronickou
komunikací. Kurz byl výjimečně otevřen
až do konce června a povinnost plnit průběžné a závěrečné testy zůstávaly beze
změny. Všichni práci s počítačem a v online prostředí báječně zvládli! V konzultačním středisku v Nezdicích probíralo téma
„Leonardo da Vinci (1452–1519): renesanční
uomouniversale“ v letním semestru 12 studentů, v konzultačním středisku v Přešticích
31 studentů téma „Křesťanská ikonografie
a hagiografie“.
Bohužel zimní semestr školního roku
2020/2021 nepřinesl žádné dobré zprávy
a opět byla možná pouze distanční forma
studia. A protože kromě samotného studia je pro studenty z řad seniorů důležité
právě to osobní setkávání, možnost vychutnat si pospolu kávu či čaj, využili distanční
formu pouze dva studenti, a to po jednom
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v každém z našich konzultačních středisek
na téma „Rituály evropských královských
rodů“.

A jak studium probíhá?
Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V)
je jedna z forem Celoživotního vzdělávání.
Cílem Virtuální U3V je umožnit všem posluchačům v rámci České republiky zájmové
vysokoškolské studium U3V bez ohledu na
vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční seniorské
vzdělávání, jehož se z různých důvodů (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční
náročnost na dopravu apod.) nemohou zúčastňovat. Jeden semestr obsahuje 6 přednášek. Systém výuky je založen na přednáškách natočených vysokoškolskými lektory.
Dále je možné nejasnosti a doplňující otázky
směřovat na lektora, kurzy zahrnují i cvičné
a zkušební testy a oblíbené exkurze a výlety.
Ke studiu se může přihlásit osoba důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve
kterém má nárok na pobírání starobního důchodu) nebo invalidní důchodci.

MAS Aktivios, z. s.

Příměstské tábory
Klíčový projekt MAS

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009350
Klíčový tříletý projekt MAS Aktivios „Příměstské tábory na území MAS Aktivios“, realizujeme v rámci Operačního programu Zaměstnanost od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2021 s cílem podpořit pracující rodiče a zajistit jim v době školních prázdnin péči o jejich děti. I přes velkou
nejistotu, zda se příměstské tábory uskuteční i v roce 2020 z důvodu přísných hygienických
opatření vyhlášených vládou v důsledku pandemie koronaviru, nakonec ve zdraví šťastně
proběhlo celkem 14 pětidenních běhů na území MAS Aktivios za účasti 260 dětí a podpory
190 rodičů, pokud započítáváme jednoho z rodičů vždy jen jednou. Z organizačních důvodů se letos nemohl konat jen příměstský tábor v Mirošově. O průběhu jednotlivých běhů
včetně fotodokumentace naleznete informace na našich webových stránkách https://www.
mas-aktivios.cz/primestske-tabory/tabory-2020/ a facebooku.
Tajemný svět přírody
Termín konání: 13. 7.–17. 7. 2020
a 17. 8.–21. 8. 2020
Nebílovy – Prusiny
Oba tábory se odehrávaly ve staré škole na
Prusinách, na přilehlých loukách, v nedalekém
sadu a lesích okolo Nebílov. Oba byly propojeny celotáborovou hrou. Děti byly především
v přírodě, věnovaly se místním hospodářským
zvířatům. Učily se poznávat různé živočichy, ať
už ve vodě nebo v trávě. Hráli jsme společně
pohybové hry, dělali pokusy. Součástí táborů
byla také stopovačka v okolí, návštěva nedalekého zámku v Nebílovech, děti malovaly přírodními barvami, seznamovaly se s místními druhy
ptáků. Druhý běh tábora zpestřila návštěva policistů, kteří s dětmi dělali otisky prstů a různé
jiné detektivní činnosti, zkoušeli cvičení fyzické
zdatnosti.
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Cestujeme po filmovém světě
13. 7.–17. 7. 2020
Přeštice
Příměstský tábor zaměřený na práci s mluveným
slovem, vyjadřování, filmové novinky a mnoho
doprovodného programu.
Odpolední natáčení různých scének a skečů, hry
v přírodě. Velkým překvapením byla návštěva zábavného parku v Mirakulu a animační program
s Ivanou Reginou.
Týden s koňmi
13. 7.–17. 7. 2020, 3. 8.–7. 8. 2020,
24. 8.–28. 8. 2020
Blovice
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Program byl připraven pro všechny milovníky zvířat ze statku, ale hlavně pro milovníky koní. Čekala na ně zábava i poznání, romantika s koňmi v přírodě i práce okolo nich.
Začátečníci si osvojovali jezdecké základy při
výcviku na jízdárně, pokročilejší už dokázali
zdolat desítky kilometrů dlouhé výlety v sedlech ke kapli Svaté Markéty v Oselcích, k léčivému pramenu "Kloubovka". Všichni se rádi
svezli s koňským spřežením či ochladili s koňmi
v rybníce. V rámci besed se děti setkaly i s profesemi, které ke koním nerozlučně patří. Přijel
za nimi sedlář, kovář, veterinář i rozhodčí velkých drezurních závodů.
Turistika
27. 7.–31. 7. 2020
Kornatice
Příměstský tábor v Kornaticích proběhl v duchu poznávání přírody a kulturních památek
Plzeňského kraje. S mapou jsme se vypravili
do blízkého i vzdálenějšího okolí a zaznamenali
cestu a cíle našich expedic. Střídaly se pěší a autobusové výlety –
navštívili jsme zříceninu hradu Lopata,
hrad Kašperk, Pustý
Hrádek, Kašperské
Hory a zámek Kozel.
Přírodou
našich
lesů i „cizích krajin“
nás poutavě provedli revírník Ing.
Pavel Šefl a v ZOO

Plzeň paní Ing. Klára Stuchlová. Na závěr nás
čekalo dobytí kóty Maršál, 560 m.n. m. a den
s fyzikou – termovizní show.
Kouzlo keramiky
27. 7.–31. 7. 2020
Žákava
Protože počasí vskutku přálo, vytvořila se na
louce za řekou Úslavou dílna pod širým nebem
útulně schovaná ve stínu dubu. Celý den byl
dětem v tomto venkovním ateliéru k dispozici
kopací hrnčířský
kruh, který se po
dobu tábora ani
nezastavil a výhodou byl i neomezený zdroj
keramické hlíny.
Pro práci hrnčířskou se využívala jak hmota
ji24,
Kašperkž
připravená, tak
oblíbená
hlína
vytěžená z jílů přímo z řeky a jejich následné
zpracování. Vzniklo mnoho originálních děl
a spousta překrásných výrobků. Každý den
chodily děti po malých skupinkách do keramické dílny „MEDÍRNA“, kde dostaly lekce vytváření z volné ruky na elektrickém hrnčířském
kruhu. Některé již měly zkušenost z minulých
let a vznikly tak hrnky, misky a talíře, které budou moci běžně používat. Dost času nám zbylo
i na zábavu. Louka se využívala pro hraní táborových her, řeka ke koupání a stavění hráze.
Spousta báječných nápadů přinesla spoustu
legrace a vytvořila mezi dětmi nová přátelství
a zanechala kromě výrobků též krásné zážitky.
Letopisy Narnie: Princ Kaspian
27. 7.–31. 7. 2020
Přeštice
Program tábora byl inspirován knihou
C. S. Lewise. Jedná se o napínavé vyprávění
o putování dětí zemí Narnie, kterou navštíví již
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Příměstský tábor zaměřený na sport, pohyb
a protažení celého těla. Výborní a profesionální trenéři celý týden seskládali program
z míčových her, atletiky, běhu, protahovacích
a kompenzačních cviků. Ve čtvrtek děti navštívily jump arénu, kde se vydováděly, zaskákaly si
a také zjistily, jak jsou na tom po stránce koordinace celého těla. V pátek byla vyvrcholením
zajímavá stopovačka.

podruhé. Děti pomáhají zemi osvobodit z nadvlády krutých Telmarínů, kteří usilují o její
zničení. To se nakonec podaří za pomoci lva
Aslana, který děti motivuje ke správným činům.
Děti během tábora procházely tímto příběhem, do kterého vstupovaly prostřednictvím
hraných scének, soutěží, výtvarných činností
a dalších volnočasových aktivit. Příběh slyšely
děti také čtený. Každý den měl své téma, které
pak určovalo nastavení her a dalších aktivit.
K úspěšnému programu tábora přispěla i animace v podobě tanečního workshopu tanečního souboru Paprsek z Plzně. Děti se tak naučily, jak mohou pohybem vyjádřit své emoce
či příběh. Motiv tance opět organicky zapadá
do příběhu Narnie. Díky pěknému počasí trávily
děti hodně času venku a využily je také při koupání v řece.
Pohybem ku zdraví
3.8. – 7.8. 2020
Přeštice

Z pohádky do pohádky
3. 8.–7. 8. 2020
Seč

Pohádky provázely děti v Seči celým týden.
Mohly si vyzkoušet být středověkým šermířem,
zkusily si zbroj a dokonce se i utkaly v opravdovém souboji, tancovaly a hrály hry na diskotéce
Večerníčka, besedovaly o zvířátkách s pracovnicí ze Záchranné stanice Spálené Poříčí. Jeden
den patřil čertům, ve čtvrtek se to hemžilo
v Seči princi s vlastnoručně vyrobenými meči
a princeznami se zlatými korunkami. Všichni si
zkusili vystřelit z luku a propíchnout dřevcem
dračí srdce. V pátek děti navštívily strašidelný
mlýn a na závěr týdne malí táborníci sehráli
s velkým úspěchem pro rodiče a prarodiče
tři pohádky, které celý týden poctivě a pilně
nacvičovali.
Tykejme si s angličtinou
10. 8.–14. 8. 2020
Přeštice
Tradiční a velmi oblíbený příměstský tábor.
Zábavnou formou se děti učily nová anglická

Výroční zpráva 2020
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slova, spojení a věty. Nácvik angličtiny se
stal zábavný, hravý a interaktivní. V přírodě,
v učebně, v sále i například v pražské zoologické zahradě. Rodilá mluvčí Medison obohatila děti svojí přítomností.

Člověk je součástí přírody
10. 8.–14. 8. 2020
Nezdice
Pro děti byla připravena zážitková dílna zaměřená na vztahy mezi přírodou – zvířaty a lidmi,
plná her a zkoumání … Jaká je role člověka
v přírodě? Jak člověk ovlivňuje svojí činností
přírodu? Jak vnímáme zvířata a jak vnímají zvířata nás? Tak jako příroda ovlivňuje nás, tak my
ovlivňujeme přírodu. Kde se bere odpad? Jak
můžeme vylepšit zacházení s odpadem? Denně
využívali malí i velcí táborníci bez rozdílu herní
prvky i celý areál s hřištěm ke sportování, dovádění i k odpočinku.

Ve čtvrtek ještě čekal děti výlet vlakem na hrad
Karlštejn. Po prohlídce hradu jsme se uchýlili do
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chladných útrob Muzea voskových figurín, pak
následoval odpočinek v nedalekém lese, výšlap
několika statečných na vyhlídku hradu, občerstvení v cukrárně a nakonec příjemné osvěžení
na mělčině řeky Berounky ve stínu vzrostlých
stromů. Poslední den stopovačka s překvapením u sv. Vojtěcha, po obědě ještě namalovat
něco pěkného z výletu pod odborným vedením,
ještě několik soutěží družstev a sladká mražená
tečka na konec.
Animační soustředění
17. 8.–21. 8. 2020
Přeštice

Rok 2020 si připomínáme 200. výročí (údajně)
narození spisovatelky Boženy Němcové, proto
téma tábora bylo Naše paní Božena Němcová.
Hned první den děti vyjely do Muzea jižního
Plzeňska v Blovicích, kde si ve stínu pod stromy

MAS Aktivios, z. s.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2020
NA ÚZEMÍ MAS AKTIVIOS

TAJEMNÝ SVĚT PŘÍRODY (PRUSINY U NEBÍLOV, 13.7. - 17.7., 17.8. - 21.8. 2020)
CESTUJEME PO FILMOVÉM SVĚTĚ (PŘEŠTICE, 13.7. - 17 .7. 2020)
TYKEJME SI S ANGLIČTINOU (PŘEŠTICE, 10.8. - 14.8. 2020)
TÝDEN S KOŇMI (BLOVICE, 13.7. - 17.7., 3.8. - 7.8., 24.8. - 28.8. 2020)
TURISTIKA (MIROŠOV, 20.7. - 24.7. 2020)
TURISTIKA (KORNATICE, 27.7. - 31.7. 2020)
KOUZLO KERAMIKY (ŽÁKAVA, 27.7. - 31.7. 2020)
LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN (PŘEŠTICE, 27.7. - 31.7. 2020)
POHYBEM KU ZDRAVÍ (PŘEŠTICE, 3.8. - 7.8. 2020)
ČLOVĚK JE SOUČÁSTÍ PŘÍRODY (NEZDICE, 10.8. - 14.8. 2020)
ANIMAČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ (PŘEŠTICE, 17.8. - 21.8. 2020)
Z POHÁDKY DO POHÁDKY (SEČ, 3.8. - 7.8. 2020)

zámeckého parku povídaly o malé Barunce
Panklové a jejím dětství i dospělosti. Spoustu
toho objevily díky tajemnému kufříku, který
skrýval zajímavé poklady spojené s dobou
Boženy Němcové.
Rozdělení do třech týmů a první zkouška
schopnosti spolupráce při tvorbě scénáře.
Spousta nápadů, trpělivosti, vzájemné domluvy
a tvořivé děti… to dohromady dalo opět krásný
týden a pod kamerou vznikly tři krátké animované filmy, které můžete vidět na našem fb
nebo youtube kanále „Pohádky pro Barunku“.
Kromě toho malí animátoři navštívili úžasnou
výstavu Dotýkejte se prosím v blovickém muzeu. Zvláštní pocit vyzkoušet si nic nevidět,
poznávat pouze hmatem, spoléhat jeden na
druhého…
Povídání o bylinkách v dobách Boženy
Němcové a také výroba přírodního repelentu,
šamponu na vlasy a přírodního odpuzovače
hmyzu. Protažení venku na čerstvém vzduchu
i s krátkou meditací, lukostřelba, jízda zručnosti
a další záludné úkoly.

Výroční zpráva 2020

Na závěr bych chtěla z celého srdce poděkovat
všem instruktorům za jejich pracovní nasazení
a chuť a všem, kteří se starali o dodržování
podmínek zvýšené hygieny v pronajatých prostorách. No a samozřejmě největší dík patří dětem, bylo to s nimi prima, tak se budeme těšit
třeba již za rok, protože příměstské budou pokračovat novým projektem.

Hana Bouchnerová,
manažer a koordinátor projektu
Příměstské tábory na území MAS Aktivios,
tel.: 728 168 248,
e-mail: info@mas-aktivios.cz,
https://www.mas-aktivios.cz/
primestske-tabory/tabory-2020/

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond

Operační program Zaměstnanost
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ProSpolky 2020

Tento grant byl
spolufinancován
Plzeňským krajem

Grant pro spolky

V prosinci 2019 vyhlásila MAS Aktivios, z.s., již
4. ročník grantu na podporu spolkové činnosti
v obcích na svém území pro rok 2020. Na grant
bylo původně vyčleněno 55 000 Kč (50 000 Kč
z Plzeňského kraje a 5 000 Kč z MAS).
V důsledku situace vyvolané výskytem koronaviru, označeného jako covid-19 a následným nařízením vlády, tedy i karanténním opatřením, jsme ukončili příjem žádostí pro rok
2020 o měsíc později 30. 4. 2020 ve 14 hod.
Celkem bylo doručeno 8 žádostí. Dvě žádosti
byly stornovány ze strany žadatelů právě v důsledku pandemie, jedna žádost byla vyloučena,
Reg.
číslo

Název spolku

protože nesplňovala podmínky
dotace. Zbývajících 5 žádostí bylo
doporučeno k podpoře 30. 5. 2020
celkovou částkou 35 000 Kč. Po
prázdninách se ovšem situace opět
natolik zhoršila, že dva žadatelé odstoupili od smlouvy, protože nemohli své akce
uskutečnit a MAS musela vyhlásit ještě jednu
výzvu ProSpolky 2020 – II. s alokací 20 000 Kč,
ve které podpořila další dva žadatele. Celkem
tak bylo nakonec podpořeno i zrealizováno
pět projektů v celkové částce 44 486 Kč.

Název projektu

Celková
výše
projektu
v Kč

Výše
přiděleného
grantu v Kč

1/20

Základní kynologická organizace,
Hrádek u Rokycan

Závod ve výkonu psů, Klubový přebor

15 000

2/20

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Snopoušovy

MOTO SRAZ 2020

18 000

4 000

4 000

4/20

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nezdice

7. ročník – Nezdický hasičák

15 000

- 4 000
akce zrušena

5/20

Spolek pro záchranu historických památek Přešticka

Lesní obrázky a sakrální místa Přeštice

74 232

20 000

6/20

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Drahkov

Lampionový průvod Drahkov

3 320

- 3 000
akce zrušena

10 000

9 000

1/20 – II

Občanský spolek Hůrka a Radyně ve Starém Plzenci

Leták - Naučná stezka „Stará Plzeň a kupci“

2/20 – II

Asociace TOM ČR, TOM 20902 Úhlava

Ahóóój od vodáků z TOM Úhlava

Celkem v roce 2020 podpořeno

6 486

6 486
44 486

Základní kynologická organizace z Hrádku
u Rokycan uspořádala klubový přebor v terénu tentokráte bez diváků. Grant ve výši
4 000 Kč byl použit na ceny – výcvikové
a motivační pomůcky pro kynology.
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Spolek pro záchranu historických památek Přešticka získal celkem 20 000 Kč. Část
grantu ve výši 5 000 Kč, byla využita na spolufinancování vydavatelského počinu Spolku
pro záchranu historických památek Přešticka.

Občanský spolek Hůrka a Radyně ve
Starém Plzenci získal 10 000 Kč na úpravu
a dotisk 10 000 ks letáku Naučná stezka
,,Stará Plzeň a kupci“.

Cílem naučné stezky není obeznámit návštěvníky se všemi dostupnými
informacemi, ale spíše umožnit jim pochopení problematiky plzeneckého hradiště v širších souvislostech.
7

12.
čer
Jsm vence
e
vypr pomalej 1016
nemá ostili bu ší než
mimo me kde ď soum obvykle.
dohlí kupců usušit ara ne Už devá
bo
na vz žejí zbr a jejich a někteří vůz z tý den
z ná bahna. prší
jejich ácné zbo ojnoši, vozů
a
s
i
cestě útok al ží, které ale dál ozbrojen jsou na Je velmi musím
2
e
mě oh jsme do e odrazil vezem od nich ý dopr chlazen chladn často
za
kolem romí svo razili i a my e. Zrovna a hlavn ovod. Naí. Naše o, špin stavova
av
po
Jsm tržišt ji mo d krás jsme ut včera ě za so bezpeč poměrn é a mo t, abyc
1
e
hu
ě
ě
ochr již šes a vlévá tností. ný hrad rpěli jen večer ná umraku nost ces velká kré obleč hom
vý
an
štěstí ou ch t dnů se do ne Nejprve Plzeň, zanedb s přepa musím t v blí prava ení
zk
otě
dl
jsm . Odpo šovsk na cestě. daleké jsme na postaven atelnou i lapk e dávat osti hr čítá
e
řek
ého
čív
kláš Minu y Brad pojili ý na os škodu. ové. Na dobrý po adů
doby zde pár áme
ši
tera.
Po
hn
soum
lou
tro
zo
jídlemtka. Před volnýc ed v
V Pl
no avy.
ary žně na dnešn ozbrojen r
v po
d řek í namá ci
z vla ulehn h lůžek první, zni jsmc jsme
toc
stních utím s deko z mn
e, jen ou. Vž havé
e mě stráv
13.
ž pr
záso jsme se u. Vo oha kr li ten ili po
čer
otéká dycky
zkov
tokrá d
b.
Časn vence
čem
na
krmi é spí
strží
.
t
jsm ě ráno 1016
li v
ve Našli
,
e
krčm stáji
cestou museli ještě př
ě u oh u
ně
přím podkov navštívi ed mší
zakl o na hr u. Po t kováře, v koste
ad
lík
ra
Stezka byla zbudována z iniciativy Občanského sdružení Hůrka a Rady- adat
tržišt elem . Vlevo nní mš protože u sv.
ně, spolku pro zvelebování kulturních a historických památek ve Starém
velkém i u potok je prý od hrad i jsm jeden se Jana Kř
Plzenci za podpory města Starý Plzenec. Je příspěvkem města Starého
e za
išt
so
sv.
tit
a
Plzence a OSHR městu Plzni k získání titulu Plzeň – město kulturyNe
2015. trž
jvětší išti vedle ko Vojtě ě je vid mířili umarů ele,
zájem nabízím stelík ch. Ten ět malý k bro ztratil
Zveme Vás na procházku po ranně středověké od
Plzni
by
e rozm a, al tokrá
romá du a
je
pro t. Něco
lidsei ke málo jako
Přeneseme se spolu do 10. – 11. století a připojíme
anité e zamí t nebu nský odtud
vž
Plat tržiště,
kupecké výpravě z Řezna, která právě dorazila na
id i pro zv jsme pa dy hla zboží říme až deme pr kostel,
směn je elPlzeň.
ířa
jeh
má
od
k sm vně o nejpr pod
náležející k velkému hradišti na Hůrce, jehož jméno
u. Ob me stá ta.
ěnili
ve hr hrad ávat své ož
sů
př
l.
emys chod
A tak vzhůru do středověku!
le
adsk iště.
na trh Ale
zbo
lovsk v Pl dosti
u za také me ým úř Po zapla ží na
–
zn
ého
ední
opevn
jídlo, če,
cen
hrad i se vy hedvábn
u na dařil
é šá
které štíty kům a í za mí ěném
další a zít tečky,
jsm a látk místn sto
e potře y jd
na
í
cestu ra se vy dená
bova ou ry posádce.
směre dává ry, zla
li na
ch
m na me po té by
další le na
Roky staré zantsk
cestu
cany kupec é solid
ké
. Pr
ažsk stezce y i zbo
ý trh pod
ží
už ček hradba na
mi
á.
6

4

3

5

13

12 11

10

8

9

ste
čná
Nau
zk a

al ev Su Šíst s.r.o
sti, eriá
no at
Vyd k ot Jitka Petr TP
eč m
Ro xt: a: e D
ut vé
Te rafik Ston r.cz sk razo
G k: .osh ke ob
Tis ww dem me
w zhle i js
V rpal í.
če olen
sv

uje
nam
a sez bývá
ověku ce. Za ně
střed omera ostrož la
raného ňské agl Plzeň na koste
ré
od
lze
dobí
ěstí části sta
hradu
na ob starop
ěřená i celé vského zí z nám
e po zí okolo
rka myslo vychá
ra
chá
je zam
kračuj
pci“ diště Hůem Pře stezka
le po kud pro dě sv. Pet na
a dá
a ku
hra
od rotun znače
á
k
Plzeň anizací a význam Naučn ny Marie lídku
je
„Stará u a org cestě h Čech. ení Pan vskou vyh Vavřincená stezka
zka
ké
bo
roz
kýc
áko
la sv. Nauč
ná ste podo
řezens ově
Tym ů koste
lu Na
ny.
Nauč dobou pců na ě střed ke koste jde na
lad
ní brá í
se sou otem ku chod ran s řeku Po ní do kolem zák é západ
pře těm.
dán i
olí,
býval ěma
se živ pro oble vede
diš
klá ým
akrop místě
se dv . Pod • za žov
Hůrka a Křtite pod hraže, pod nčí na
em
ty
y s kří ká
sv. Jan ké ces la sv. Kří rožny ko čtverc doprava déiklka
sti cils
řezens ů koste aně ost eným
zleva celkováronsteoch
si
str
k
zel
ými
í
základseverní
y míuvia sljehulao
veden ovy. Jej yovna
vaným
so á bsy je
a po orámo i pruhy l podk u tvořen
sm Hůvrka attra
bílým symbo vky jso diš
bíle
Kotě • jitízl
mi
hra
stá
ěn
Kěpro•
um
hou
šikmýje umíst km. Za vozem nik dnsví.ět láři
zk avé
li
cho a p
ti mo ní
a kvů
ním ruba 3,5 ích s pro í i ob
ý vý lask
vič
• vz ši n. m
se dě pracov
ávn
isty
ty
h
ří
osobyanko
gick h
hoí din
je zh souvisejíc ou spr ácou
ř. tepěší tur
škole
určen
lo jejic hu ces
Dky
áře a
řsk
h tš
eo za bě urze je zději ve
úzce spodá zhrubaecdv ejvě anappro voz
im
. íčk é kočár
ch eprů
y,
Č
exk tak po
ván
ní
ho
vá ad dé
arti. V
kaž
rolí bný čas v nav
l nrhořád odná pro
dá Dětsk
nídě ujemškolní cesty,
r, RU
icho
ů je ři
istické
ex pro
í vy u.
ek pro
štícgeh.
hu
potře
pl jenDěk
zka vo nskéí vh po
vc
ethyb a Velde er í prv mNe
ní tur diště
průbě
lo vyténu nen
jí.
á ste
ilbktivn
stí , tř obých
h.
oupe a hra te
K
ko va jak v
ys
cíc
l
uánter voje opno 2020uhod . Annintveera
Naučnmter
bý
st zak razítk
h prv enlňozavat
kníže
rak ch ouvé sch poR) dlo
gr ý Pa
kov
ed
chaPře
hernícžnéovvyp
M
možno otisku nárem
gisženno pouze SH doplň
a sní
u: sbia:na
ikou
také
y
ání
s de
ou
se in aled
(O je text avi
ret
je moud pr mat
ěule
m je li a získ razítka
vlád t • Č roj
.
a zab , K který ma
í tab
yn
nep ik
av arlist,
pos oble štěvníků mk
ořiy ího
sti: zi vznormačnRad
pr tn nebo do
l do pr náv cké znádp reliéfn .
slo iver ě inf
, Ú f Su
o a omíra
aa
by utonou
vá se
uvi un m
rk
turisti ě p
neOdtomě
ko : Jo
Jar
so l a sv. ze
Hů
ka é se vizitky,
líč to
čn
or Fo
ek
vé ško o
Hůr kter
an
ol 13 la V l,
bo h i d
be
išti ,
fin
ý sp : 20 Adé Vro
Do níc vam
ad rů
ku
hr auto
nsk ezky á, tr
prv ra
tá
na od
bča st arov , Pe
výp
že ly
í le
: O ření tn ek .

tí
Tře

n
dá
vy

Výroční zpráva 2020

Asociace TOM ČR,
TOM 20902 Úhlava
– „Ahóóój od vodáků
z TOM Úhlava“ – získal
6 486 Kč na pořízení
30 ks nepromokavých vodáckých obalů
(vodotěsná
taštička
SURVIVOR)

Celková délka trasy je cca 3,5 km

Spolek v letošním roce vydával knihu historika Západočeského muzea v Plzni Luďka
Krčmáře „Poutní místa a místa zvláštní
zbožnosti jižního Plzeňska na území plzeňské diecéze“, která mapuje tuto skupinu
sakrálních památek našeho regionu a formou podrobného průvodce ji zpřístupňuje
odborné i široké veřejnosti.
Druhá část grantu ve výši 15 000 Kč, pokryla
náklady na obnovu tzv. lesních obrázků. Jedná
se o místa v lesích v okolí Přeštic, spojená
s dlouholetou lidovou tradicí, kde byly zavěšovány obrázky určitého světce. Tuto tradici
zachytil kucínský kronikář Josef Brada a v padesátých letech
20. století nechal
zhotovit
skříňky se svatými
obrázky,
které
umístil
na
zmíněná
místa. V devadesátých letech
20. století byly
spolkem obnoveny, avšak nyní
již byly stářím

a povětrnostními vlivy natolik poškozené,
rozhodl se proto Spolek pro záchranu historických památek Přešticka nahradit tyto barvotiskové obrázky kvalitními malbami v dřevěných rámech. Autorkou nových obrazů je
Michaela Holubková. Vytvořila 6 maleb, které
byly následně přetištěny na odolný materiál
(dipond), vkusně zarámovány a opatřeny stříškou od truhláře Jindřicha Hobla. Jedná se o tři
obrázky k Lázním sv. Lamberta na Ticholovci
(sv. Lambert, sv. Josef a Anděl Strážce), obrázky
sv. Václava a sv. Barbory u silnice na Plevňov
a obrázek sv. Jana Nepomuckého u křižovatky
lesních cest na Střížově.
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LEGENDA
Obce pod ORP Přeštice
Obce pod ORP Blovice
Obce pod ORP Plzeň
Obce pod ORP Rokycany
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