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místní akční skupiny Český Západ – Místní partnerství 

AKCE 
Martinský jarmark 
14.11. 13,00  Křivce 

 
Konstantinův Biograf na kolečkách 
22. 11.  Skici Franka Gehryho 
27. 11. Sladký život 
6.12. Šašek a královna 
20. 12. Rolling Stones: Shine a light 
27. 12. Koncert pro George 

předfilm: Život na Konstantinolázeňsku 

 
Vánoční strom Mikroregionu Konstantinolázeňsku 
5.12. Okrouhlé Hradiště 

 
Vánoční jarmark 
13.12. Stříbro – prezentace místních výrobců 

 

 

 DOTACE & GRANTY 
Průběžná uzávěrka Nadace Via 
Fond místní podpory – Rychlé granty 

5. 1. 2010  OPŽP 
14. výzva OPŽP 

21.1. 2010 Euregio Egrensis 
Dispoziční fond ČR - Bavorsko 

29.1.2010 Nadace ČEZ 
   Oranžové hřiště 

1.2. 2010 POV 
Obnova a rozvoj venkovských obcí 

 
 
 

VYCHÁZÍ KNIHA PRÁCE JAKO NA KOSTELE 
Místní akční skupina Český Západ – Místní partnerství ve spolupráci 
s městem Stříbrem a Fakultou umění a designu v Ústí nad Labem 
vydává knihu Práce jako na kostele. Kniha vychází v rámci projektu 
Obnova vybraných sakrálních památek regionu Český Západ 
podpořený z tzv. Norského finančního mechanismu. 

Kniha pojednává o záchraně kostelů v našem regionu, o lidech, kteří 
měli odvahu a do záchrany se pustili a památkách, které měly to štěstí 
a byly vybrány do projektu komplexní opravy financované z Norského 
finančního mechanismu. Dočtete se příběhy kostela v Křivcích, Otíně, 
Okrouhlém Hradišti, Ostrově u Stříbra, Domaslavi a mnoha dalších. 
Součástí knihy je katalog kostelů včetně fotodokumentace, popisu jejich 
stavebně-historického vývoje, současného stavu a možnosti budoucího 
využití. Součástí přebalu knihy je vystřihovánka a skládačka kaple sv. 
Maří Magdalény na vrchu Krasíkov.  Kniha je k dispozici v kanceláři 
MAS Český Západ – Místní partnerství v Olbramově nebo na e-mailu: 
kvasnickova@leader-ceskyzapad.cz 

POSLECHNĚTE SI SERIÁL O KOSTELECH 
Na základě vydané knihy Práce jako na kostele byla MAS požádána o 
spolupráci na seriálu pro pořad ČR 1 Radiožurnál, Křesťanský týdeník.  
Každou sobotu ráno, od 9,05 hod. si můžete vyslechnout seriál 
Znovuzrozené kostely, který v 7 dílech popisuje stav a záchranu kostelů 
na území MAS. Starší díly je možné si stáhnout či poslechnout na 
www.rozhlas.cz/nabozenstvi/krestanskytydenik 

Rozhovor s K. Kvasničkovou z MAS o knize a o práci MAS na záchraně 
památek je možné vyslechnout na adrese 
www.rozhlas.cz/nabozenstvi/vyzvy.  

 

MAS SE PODÍLELA NA ZPRACOVÁNÍ 12 ŽÁDOSTÍ DO 

PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 
V říjnu MAS připravila pro obce na svém území celkem 12 žádostí o 
dotace z Programu rozvoje venkova. V současnosti procházejí žádosti 
kontrolou a následně hodnocením na Státním zemědělském 
intervenčním fondu. Výsledky hodnocení budou známy v únoru příštího 
roku. Pokud by úspěšnost byla stejná, jako v předchozích letech, kdy 
uspěly téměř všechny žádosti, zpracovávané naší MAS, do regionu by 
přišlo z Evropské unie dalších cca 10 mil. Kč.  
 

MAS ZÍSKALA 1,3 MIL. KČ NA NÁKUP MOBILNÍHO 

VYBAVENÍ PRO POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH AKCÍ 
V pátek 6. 11. 2009 byl zveřejněn výsledek hodnocení projektů 
spolupráce místních akčních skupin, ze kterého vyplývá, že projekt 
spolupráce MAS Rozvojové partnerství regionu Hranicko, MAS 
Kyjovské Slovácko v pohybu a naší MAS uspěl a získal dotaci v součtu 
téměř 4 mil. Kč, z čehož 1,3 mil. Kč připadá na naší MAS. Za 
přidělenou částku bude pořízeno nejen mobilní kryté pódium, 
velkokapacitní stan, ale také dalších 10 stylových dřevěných stánků pro 
jarmarky místních řemeslníků a další vybavení pro pořádání kulturních 
a jiných akcí. Projekt bude realizován ve druhém čtvrtletí příštího roku. 
V tuto chvíli čekáme na podpis Dohody se SZIF. 

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ VYHLÁSILO POV 
Od 16.11. 2009 do 1.2.2010 je možné na MRV předkládat žádosti na 
projekty na zapojen mládeže do komunitního života v obci (DT 2), 
obnova drobných sakrálních staveb, které nejsou kulturní památkou 
(DT 4) a spolupráci obcí při obnově  rozvoji venkova (DT 3). MAS 
nabízí pomoc obcím a jejich svazkům při zpracování žádostí do tohoto 
programu. Kontaktujte: florian@leader-ceskyzapad.cz, tel.: 774499396 

  

    
 

Spolufinancováno Evropskou unií.  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: 

Evropa investuje do venkovských oblastí. 
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KANCELÁŘ 
Obecní úřad Olbramov 
Olbramov 5 
349 01 pošta Stříbro 
T 374 692 021 
 
KONZULTAČNÍ MÍSTO 
Infocentrum Kladruby 
Husova 6 
349 61 Kladruby u Stříbra 
T 37 97 21 003 

 

 
Miroslava Válová, předsedkyně a manažerka 
T 77 44 99 395  E valova@leader-ceskyzapad.cz  
 

Jan Florian, koordinátor programu LEADER 
T 77 44 99 396  E florian@leader-ceskyzapad.cz 
 

Bc. Kateřina Kvasničková, asistentka pro publicitu 
T 77 44 99 397  E kvasnickova@leader-ceskyzapad.cz 
 
 

Radka Šámalová, asistentka pro příjem projektů 
T 77 46 99 396  E valova@leader-ceskyzapad.cz 

 

 
Vydává občanské sdružení (místní akční skupina) Český Západ – Místní partnerství. 
Imformatorium je rozesíláno pomocí e-mailové Konference Partnerství, do které se můžete 
přihlásit pomocí e-mailu, zaslaného na adresu informatorium@leader-ceskyzapad.cz, jako 
předmět zprávy uveďte „prihlasit“. Pro odhlášení odběru zašlete na tutéž adresu e-mail, kde 
uvedete jako předmět „odhlasit“. 
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