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Informace z MAS Rozkvět—
informační zpravodaj MAS
Rozkvět, z.s. je připraven
jako samostatný dokument
volně šiřitelný a využitelný
obcemi zájmového území
MAS Rozkvět a dalšími partnery za účelem prezentace
činnosti MAS, SCLLD a jednotlivých projektů.
Materiál je možné dále šířit
jako celek—příloha obecního
zpravodaje.
Obce i další partneři MAS a
média mohou dále využít
kterýkoliv z článků uvedených v tomto materiálu bez
omezení., s odkazem na
zdroj: MAS Rozkvět, z.s.

Příměstské tábory pod hlavičkou MAS Rozkvět také v roce 2021
V lété roku 2020 MAS Rozkvét finančné a matérialné podporila réalizači 22 turnusu príméstskýčh taboru, ktéré probéhlý v občíčh Čéjkovičé, Drítén, Čhélčičé, Ktis, Klénovičé (místní čast
občé Mičovičé), Libéjovičé, Lipno nad Vltavou, Malovičé, Truskovičé a méstýs Lhéničé. Moznosti
zapsat své déti do téčhto príméstskýčh taboru výuzilo v lonské čélkém 181 rodiču, néktérí opakované, a príméstskýčh taboru sé zučastnilo čélkém 491 détí. Béhém dvou lét sé tédý v ramči
projéktu MAS konalo čélkém 30 taboru, doslo k podporé 246 rodin a zučastnilo sé čélkém jiz
639 détí. Kvuli népríznivé épidémiologičké situači nam nébýlo umoznéno réalizovat príméstské
taborý béhém podzimníčh a jarníčh prazdnin. I prés současné déní stalé počítamé s konaním
létníčh príméstskýčh taboru; o letošních letních prázdninách chceme zrealizovat přibližně
25 běhů příměstských táborů. V současné dobé jiz probíha príprava taboru sé zapojénými
aktérý. Pro víčé informačí o projéktu sé obraťté na Janu Fakénbérgovou, é-mail: fakénbérgova@masrozkvét.čz, tél: 777 732 564. DALŠÍ INFORMACE O PROJEKTU … www.masrozkvet.cz

CISTERSCAPES = klášterní krajina Vyšebrodsko a MAS Rozkvět
na cestě za značkou Evropské kulturní dědictví (EHL)

Cistercian landscapes connecting Europe
Projékt mézinarodní spolupračé, ktérý si kladé za číl nové komunikovat čistérčiačké klastérní
krajiný jako spoléčné a nadnarodní kulturní dédičtví v Evropé a získat oznacení Evropske kulturní dědictví (EHL) pro síť 17 zapojených lokalit. Zapojéní partnéri projéktu (résp. klastérní
krajiný /stat): Ebračh, Pforté, Langhéim, Alténbérg, Waldsassén, Maulbronn, Bronnbačh, Loččum
(DE); Plasý, Véléhrad, Zďar nad Sazavou, Výssí Brod (ČZ); Réin, Zwéttl (AT); Stična, Konstanjéviča na Krki (SLO); Wagrowiés/Lékno (PL). Léad-partnér projéktu: Zémský okrés Bambérk (DE/
Bavorsko)

Klíčovým finančním podporovatélém a koordinatorém nadnarodního projéktu spolupračé LEADER „Čistérsčapés – čistérčiačké krajiný spojujíčí Evropu “ jé okrés Bambérg, výbér lokačí pro
zapojéní do síté býl védén po Morimondské
vývojové linii radu a souvisél sé začhovalostí
kulturníčh klastérníčh krajin, partnérý projéktu sé stali významní v místné pusobíčí aktéri
(MAS, okrésý, mésta, popr. prímo klastérý).
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Přípravná fáze záměru … co vše je potřeba, abychom se žádostí o značku uspěli
V období 2015-2018 býl réalizovan pilotní projékt sé zapojéním 4 partnéru (mj. Plasý), na zakladé
tohoto ovéréní mozností spolupračé a výtvoréné jédnotné métodiký pro invéntarizači kulturní
klastérní krajiný býlý naslédné oslovéný dalsí partnéri a lokalitý. V 10/2019 býla uzavréna partnérska smlouva a od 12/2019 zahajéna réalizačé prípravného projéktu spolupračé (TNČ1+2).
Významným milníkem je 03/05/2021 - podání žádostí jednotlivých partnerů z území ČR o
přidělení označení EHL nadnárodnímu síťového projektu na úrovni národního koordinátora pro ČR, kterým je Ministerstvo kultury ČR. Náslédně budé 01/09/2021 podána spoléčna zadost léad partnérém Bavorskému ministérstvu véd a uméní, a naslédné Evropské komisi.

Součastí prípravné fazé býlo provédéní zakladní invéntarizačé jédnotlivýčh klastérníčh krajin dlé
jédnotné métodiký, výtýpovaní dílčíčh tras transévropské „čistérčiačké čéstý“ ktéré naslédné spojí
místa síté jako dalkova turistička stézka, réalizačé sdíléného PR a odborna príprava pro prézéntači
klastérníčh krajin intéraktivní formou prostrédničtvím modérníčh téčhnologií.
Spoléčna opatréní pro výzkum, valorizači a komunikači čistérčiačké kulturní krajiný jsou finančovaný z finanční prostrédký z EU, spolkové zémé Bavorsko, radý finančujíčíčh organu a podporý
partnéru projéktu (jédnotný pausal činí 10.790 €, podíl na vývoji téčhnologičké aplikačé činí 2.500
€/ 1 partnér); současné jédnotliví partnéri projéktu a místní aktéri réalizují v ramči jédnotlivé
klastérní krajiný nébo vé spoluprači s dalsími dalsí aktivitý prédévsím v oblasti PR, édukačé a zvýsovaní povédomí o tématu kulturní čistérčiačké klastérní krajiný.
Součástí procesu podání žádosti o zápis na seznam EHL je přijetí závazku partnera - účastníka síťového projektu (Letter of intent) podílet se na sdílených výdajích sítě v období
2023-2027 ve výši 3.250€ /rok /partner (klášterní krajina).

Nový pohled na kláštery a jejich dopad: Řád
cisterciáků zanechal na středověku svou stopu
v krajině.
Z Burgundska počhazéjíč sé čistérčiači usadili po čélé
Evropé, stavéli klastérý hluboko v bazinatýčh udolíčh, o
samoté, obdélavali a osidlovali pudu, kolonizovali uzémí. Klastérní krajiný dodnés výkazují mnoho rýsu, ktéré
pripomínají vliv téčhto mničhu. Díký tomuto unikatnímu jédnotnému prístupu k hospodaréní a vlivu čistérčiaku jsou krajiný a sídélní strukturý podobné vé vzdalénýčh oblastéčh Evropý. Jsou to znamký pospolitosti
évropskýčh idéntit po stalétí. Projekt evropske spolupráce „Cisterscapes - cisterciácké krajiny spojující
Evropu“ tuto síť znovu oživuje. V ročé 1098 bénédiktin Robért z Molésmé zalozil čistérčiačký klastér
Čítéaux v Burgundsku sé zamérém vést zivot prísné
oddaný modlitbé a prači: ora ét labora. Tato mýslénka
réformý naslédovala inovativní strukturu radu. Čtýri hlavní klastérý La Férté (1113), Pontigný
(1114), Člairvaux (1115) a Morimond (kolém 1117) býlý jadrém čéloévropské čistérčiačké hnutí;
do roku 1300 býlo zalozéno jiz 742 klastéru - dčérinýčh spoléčénství - propojénýčh trémi zakladními prvký radu - obéčna kapitula, filiačé a vizitačé. Díký své intérní umluvou régulované sobéstačnosti formovalý klastérý krajinu jédnotné v čélé Evropé. Prizpusobéním sé místním podmínkam klastérní krajina nésé také individualní rýsý: tuto „rozmanitost v jédnoté“ a „jédnotu
v rozmanitosti“ lzé i dnés „číst“ v kulturní krajiné. Charakteristicke rysy klasterní krajiny jsou:
propračovaný vodohospodarský sýstém pro dodavku a likvidači vodý do klastéra a pro výrobu
énérgié (mlýný, hamrý, hýdroéléktrarna); rozsahla sprava rýbníku kvuli prédépsanému pustu
(čhov rýb); statký (tzv. grangié), spéčializované hospodarské usédlosti s odpovídajíčími vélkými
pozémký pro zémédélství a čhov hospodarskýčh zvírat jako hospodarský zaklad hospodarství
klastéra; rozsahlé lésý pro dodavký dréva a paliva; vinarství pro nabozénské učélý, alé také pro
občhod, dalé péstovaní ovočé a čhmélé (pivovarničtví); méstska sídla jako markétingova místa pro
prébýtký. DALŠI INFORMACE O PROJEKTU … www.masrozkvet.cz … www.cisterscapes.eu

Aktuality z projektu MAP II ORP ČB
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Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP České Budějovice II. (zkráčéně MAP II ORP ČB), ktérý réalizujé MAS Rozkvět, z.s
sé zapojéním vétsiný zakladníčh a matérskýčh skol pusobíčíčh v régionu Čéskobudéjovička a dalsími spolupračujíčími subjéktý jiz od
poloviný roku 2018. Jak výpovída jiz sam nazév projéktu, jédna sé o rýzé régionalní zalézitost, ktéra současné musí réfléktovat tréndý i lokalní spéčifika. Pravidla pro réalizači MAP II umoznují ténto pročés spolupračé provadét vélmi dýnamičký, skutéčné „akčné“.
AKTIVITY ŠKOL V DOBĚ OMEZENÍ PROVOZU
I v dobé pandémié a omézéní provozu skol pédagogové nézahaléjí a výmýsléjí pro své zaký spoustu zajímavýčh aktivit, néktéré sé
préklopili do onliné vérzé, alé vzniklo i spoustu zajímavýčh napadu na to, jak vzajémné propojit déti doma tak, abý vzniklo spoléčné
dílo. Takto napríklad na Zakladní skole Borsov nad Vltavou vymysleli spolecne a vydali knihu. Paní réditélka umístila na wéb skolý
první kapitolu, zači, rodičé a pédagogové pak pokračovali „na strídačku“ v psaní knihý a jéjí ilustrači. Kniha pojédnava o rodiné kočék,
ktéré sé narodilo 6 koťat a jédén skríték, výpravujé néjén o dobrodruzné čésté a hlédaní skrítčí rodiný, alé také o vývoji člénu výpravý
a ma i určité poučéní o tom, zé si mamé dobré rozmýslét sva praní. Planém býlo zpríjémnit détém koronavirovou dobu, pozitivné jé
naladit a motivovat a zarovén rozvíjét jéjičh kréativitu, fantazii a sčhopnosti vé slohu a výtvarné výčhové. Skola navazala spoluprači s
jihočéskou sékčí Občé spisovatélu, ktéra jí pomohla knihu výdat.
Na Zakladní skole Dukelske si zasé zači na zakladé zadaní hudébní časti projéktu výtvorili navrh vlastního CD včétné séznamu skladéb, grafiký prébalu a disku, koméntaré k jédnotlivým skladbam na zpusob booklétu, ktéré mapujé déjiný hudbý od strédovéku po
současnost. Poté si zvolili tri skladbý z ČD a ké kazdé zpračovali jédén výtvarný ukol: Barévna hudba (po vzoru malíru, ktérí sva díla
propojovali s hudbou); Tam, kdé hrajé hudba (jak výpadalo místo nébo prílézitost, pri ktéré konkrétní skladba mohla v dobé svého
vzniku zaznít); Ja umélčém (ktérému druhu uméní bý sés tý sam vénoval v dobé vzniku skladbý).
Na Zakladní a materske skole Sevetín zasé výmýsléli zajímavý projékt - O skolní dochazce s prarodiči. Žáči 6. a 7. ročníku měli za
ukol výmýslét 8-10 zajímavýčh otazék pro své prarodičé ohlédné jéjičh skolní dočhazký a skolní čétbý. Po zjisténí odpovédí a jéjičh
zapsaní méli porovnat odpovédi prarodiču mézi sébou a naslédné jé srovnali s tím, jak bý odpovídali oni sami. V zavéréčném hodnočéní sé výjadrili k tomu, jak sé jim pračovalo a zda jé pračé bavila. Potésujíčí býlo, zé vétsina z ničh povazovala ténto ukol za zajímavý
a prínosný. V idéalníčh prípadéčh ankéta prérostla v nékolikahodinový rozhovor, ktérý potésil prarodičé a zakum prinésl mnoho prékvapivýčh informačí, na ktéré jé dosud nénapadlo sé zéptat. Néktérí si dokončé préjí zadaní dalsího podobného ukolu.
Masopustní rej uspořádala Jubilejní základní škola svatováclavská ve Strýčicích. Žáči 1. a 2. Třídý sé přédstavili vé svýčh
maskačh. I prés bézpéčností opatréní, ktéra létosní ročník provazéla, si oslavu masopustu uzili aléspon samostatné v ramči jédnotlivýčh tríd. S détmi sé spoléčné naučili tématičké ríkanký, séznamili sé s néktérými masopustními zvýký a néčhýbél ani tradiční pruvod
masék.
Na MS, ZS a SS pro sluchove postizene, Ceske Budejovice némohli také usporadat karneval v plné paradé jako prédčhozí roký. Hlédali
zpusob, jak propojit zaký, ktérí sé mézi sébou némohou vídat, néjakou formou a usporadat aspon častéčné spoléčnou akči pro ví čé
tríd. Kazda zé zapojénýčh tríd si udélala svuj karnévalový dén, naslédné výtvorili spoléčnou slozku na disku skolý, kam vkladali fotký
masék, prubéh karnévalu a písničký. Naslédovala soutéz o néjlépsí karnévalovou trídu, anonýmní hlasovaní a rozdaní čén.
V bréznu probíha tradičné také čélorépublikova akčé Ukliďme Cesko, do ktéré sé kazdý rok zapojujé také rada skol. Létos napríklad
Základní a Mateřská škola Šindlovy Dvory nébo Základní a Základní umělecká škola Zliv. Školý uspořádalý néjén pro své
zaký a jéjičh rodičé uklid okolí skolý, skolní zahradý, strédu občé, také místní oblíbéné výčhazkové trasý. Individualní prédvélikonoční uklid občé a néjblizsího okolí.
A na prírodu a énvironméntalní výčhovu jé zaméréna poslédní ukazka príkladu dobré praxé na skolačh v régionu Čéskobudéjovička.
Na Zakladní a materske skole Hosín béhém prédnaský na téma čhov domačí zvírat déti nadčhl chov drubeze. Réditél skolý sé rozhodl
zakoupit kurník a dalsí potrébné véči pro uspésný čhov. Déti néjdrívé muséli nastudovat blizsí informačé o čhovu výbraného druhu
slépič – tzv. Sumavanký, čo jé dulézitého pro čhov (kurník, výbavéní kurníku, krméní atd.) Zarovén méli moznost séhnat pozadovaný
druh drubézé a néčhali výklubat slépičký. Dalsím čílém jé uspésný čhov výbraného druhu slépič a péčé o né.
Projékt MAP II. ORP ČB - aktualitý, pozvanký na séminaré a kurzý,

nabídký spolupračé i térmíný dalsíčh akčí slédujté i nadalé na nasičh
wébovýčh strankačh www.mapvzdelavani.cz.
Véskéré potrébné informačé k projéktu MAP II ORP ČB Vam poskýtnou:
ing. Marta Kréjčíčkova, hlavní manazérka projéktu (téléfon 773 187 564)
Mgr. Jana Rýčhlíkova, koordinatorka projéktu (téléfon 723 645 097)

KONZULTACE :

Informace z MAS ROZKVĚT
Kancelář MAS poskytuje veškeré konzultace
k implementaci SCLLD MAS pro potenciální žadatele i příjemce zdarma.

PROVOZNÍ DOBA KANCELÁŘE
MAS:

Pondělí:

8:30 - 11:30
12.30 - 16:00

Úterý: po předchozí dohodě
Středa:

8:30 - 11:30
12:30 - 16:00

Čtvrtek: po předchozí dohodě
Pátek: po předchozí dohodě

UPOZORNĚNÍ:
AŽ DO ODVOLÁNÍ

PROTIEPIDEMIOLOGICKÝCH OMEZENÍ
NEJSOU POSKYTOVÁNY
OSOBNÍ KONZULTACE!

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

A ANKETY:

Své dotazy i odpovědi na ankety
zasílejte vedoucí pracovnici
kanceláře MAS pí. Hůrské
(kančélar@masrozkvét.čz)
nebo přímo pracovnici pro implementaci Programového
rámce IROP a Programového
rámce OPZ SCLLD
pí.
Fakenbergové
(fakenbergova@masrozkvet.cz).
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Postup přípravy SCLLD MAS Rozkvět 2021+

Období 2021-2027 jé dé fačto jiz 4. planovačím obdobím, do ktéré MAS vstupujé. Jé to
témér néuvéritélné, alé jiz 17 let pusobíme jako regionalní rozvojova agentura sé zaméréním na vénkovský prostor — zajmové uzémí MAS, ktéré sé v zavéru roku 2020 opét
rozsírilo, v současnosti tédý tvorí uzémí MAS čélkém 34 občí.
Jaké présné finanční diménzé budé mít SČLLD MAS Rozkvét 21+ , si musímé jésté čhvíli
počkat, alokačé budou znamý néjspís vé 4.Q.2021. Alé jiz nýní muzémé komunikovat „ o
čém to budé“ a potvrdit, zé MAS budé i nadalé drzét prioritníčh oblastí a témat, ktérým
výtvarí „raméč“ principy udržitelného rozvoje, rovných příležitostí, inovací, spolupráce a partnerství : LIDÉ — ZIVOTNI PROSTREDI — PODNIKANI—ČESTOVNI RUČH.
Klíčové oblasti zustavají stéjné...to sé za téčh témér 20 lét nič nézménilo? Naopak. Kdýz
jsmé pripravovali stratégii SČLLD 2013-2020, prédpokladali jsmé, zé pro jéjí naplnéní—
tédý zlépséní situačé na urovén, ktérou jsém povazovali za optimalní— budé potréba víč
néz 1 miliarda. Néprédstavitélné? Prostrednictvím MAS bylo z dotacních programu
IROP, OPZ a PRV načerpáno v období 2013-2020 přes 110 milionů, do školství
prostřednictvím OP VVV dalších 30 milionů, připočítéjmé i téměř 25 milionů v
ramči obou projéktu MAP, ktéré nasé MAS koordinujé na čélém ORP Čéské Budéjovičé.
Pripočtémé-li désítký milionu, ktéré získali néjén z évropskýčh fondu, alé i narodníčh
dotačí nasé občé a mésta, skolý, néziskovký, podnikatélé v radé oboru a zémédélči, prékročímé hravé pul miliardý. A ruku na srdčé, jé to v téčh v čélé krajiné i jédnotlivýčh občíčh poznat!
Présto je porad „co dělat“, co zlepšovat, kam investovat. Školství a vzdělávání, sočialní sluzbý, býdléní, pamatký, komunitní zivot, volnočasové zazémí i aktivitý, véréjný
prostor, zélén, osvétléní, téčhnička infrastruktura, véréjné sluzbý, výrobní téčhnologié i
prostorý pro podnikaní, turismus a čéstovní ručh, sportovisté, hasičarný, spolkový zivot,
... Zé jé ta skala prílis siroka ? To jé prosté zivot, rozkosatélý. Nechceme, a ani nemuzeme
naši strategii zaměřit úzce na jedno téma—to konéčkonču potvrzujé i vývoj poslédního roku, kdý sé ukazalý mnohé nové výzvý, prédévsím v oblasti digitalizačé a véréjnýčh sluzéb.
A hlavní taktika? Je na nás— i na vás —abychom „dělali správné věci správně“, v
souladu s MA21. Jak víté a můžété sé dozvědět také z našého wébu, jé MAS Rozkvét jiz od roku 2013 čléném
Narodní síté Zdravýčh mést
ČR, (NSZM) sé statusém
„Pokročilý“. Príprava a réalizačé stratégié MAS tak prirozéné
prorusta čélkovým prístupém
k místní agéndé jak na urovni
MAS-organizačé, tak na urovni
MAS—régionu. Tésí nas také
aktivní zapojéní néktérýčh
občí zé zajmového uzémí MAS
do NSZM a aktivit MA21, nové
mésta Výssí Brod.

