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Úspěšné projekty z naší 4. výzvy
Tyto projekty jsou již proplacené.

Žadatel: OBEC PETROVICE
Název projektu: Dětské hřiště
Celkové výdaje projektu:
506.184,-Kč
Dotace: 337.417,-Kč

Hřiště je situováno v prostoru školní zahrady,
která nemohla být z bezpečnostních a hygienických
důvodů využívána.
V rámci projektu byla provedena stavba podle
projektového návrhu. Bylo zde umístěno sedm kusů
herních prvků (univerzální sestava se skluzavkou,
vahadlová houpačka, řetězový mostek, lanový lezecí
prvek, kolotoč, pružinové houpadlo se čtyřmi sedáky,
pružinové houpadlo koník na ploše ohraničené obrubníky
a vysypané drtí), sedm kusů prvků vybavenosti (lavičky,
odpadkový koš) a jeden prvek materiálně technického
zázemí (plechová garáž). Hřiště je po celý den veřejně
přístupné. V dopoledních hodinách je využíváno žáky
místní mateřské školy, odpoledne ho mohou využívat
obyvatelé všech věkových kategorií.
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Žadatel: PRAVOSLAVNÁ CÍRKEVNÍ OBEC V TŘEBÍČI
Název projektu: Oprava věže pravoslavného kostela
sv. Anny v Opatově

Celkové výdaje projektu: 280.430,-Kč
Dotace: 252.387,-Kč

Věž kostela byla v havarijním stavu. Žádala si rychlou
opravu, která jediná mohla odvrátit hrozící zřícení
věže a následné těžké poškození chrámu.
Současně s opravou věže byly odstraněny nedostatky
v provedení střechy nad chrámovou lodí. Tím byla
dokončena kompletní generální oprava celého
zastřešení objektu. Pravoslavný kostelík je tak zajištěn
proti povětrnostním vlivům. Může sloužit svému
účelu a byl uchráněn pro další generace.

před realizací

po realizaci

_____________________________________________________________________________________________________________________

Žadatel: OBEC HERALTICE
Název projektu: Rekonstrukce sochy sv. Floriána

Celkové výdaje projektu: 432.566,-Kč
Dotace: 340.247,-Kč

Socha sv. Floriána, památka z přelomu 18. a 19.
století, byla postavena občany Heraltic jako
upomínka požáru, který zachvátil a zničil část
obce. Socha byla již silně poškozena, některé její
části zcela chyběly. Na povrchu bylo množství
destrukcí. Důvodem pro rehabilitaci památky byl
havarijní stav sochy i podstavce, hrozil vznik
dalších trhlin, pronikání vody do masivu a následné
odtrhávání svrchní vrstvy. Byly provedeny
restaurátorské práce na soše a parkové úpravy.
Kulturní památka se tak zachová pro další
generace.

před realizací

po realizaci

_____________________________________________________________________________________

Žadatel: OBEC ČÍHALÍN
Název projektu: Výměna
vstupních dveří v KD Číhalín

oken

a

Celkové výdaje projektu: 449.746,-Kč
Dotace: 224. 872,-Kč
Okna a dveře v kulturním domě netěsnila a
byla celkově ve špatném stavu. Docházelo
ke ztrátám tepla a zvýšeným nákladům na
vytápění objektu.
V rámci projektu byly vstupní dveře a okna
včetně parapetů vyměněny za nové.
Kulturní dům tak může být nadále
využíván místními spolky a institucemi k různým účelům.

před realizací

po realizaci

_____________________________________________________________________________
Žadatel: Pavel Navrkal
Název projektu: Nákup nové technologie – automatická olepovačka hran, vzduchový
kompresor
Celkové výdaje projektu: 324.000,-Kč
Dotace: 162.000,-Kč

Cílem projektu je zkvalitnění služeb občanům. Žadatel dosud neměl stroje pro kvalitní finální
zpracování výrobku. Koupí automatické olepovačky hran zkvalitnil služby, může zákazníkovi
nabídnout kvalitnější zpracování výrobku a širší sortiment dokončení finálních výrobků.
Vzduchový kompresor je zařízení potřebné k funkčnosti automatické olepovačky hran.

Seznam vybraných žádostí – 8. výzva
Na konci ledna 2014 proběhl sběr projektů v rámci 8. výzvy k podání Žádosti o dotaci v rámci
PRV, vyhlášené MAS Podhorácko. Žádosti o dotaci podalo celkem 8 žadatelů, z toho bylo
vybráno 7 projektů Výběrovou komisí MAS Podhorácko. Tyto projekty byly 5. 3. 2014
zaregistrovány na Regionálním pracovišti Státního zemědělského a intervenčního fondu v Brně.
Všem žadatelům, kteří byli vybráni, přejeme hodně štěstí při realizaci svých projektů.

Číslo
nebo
název
Fiche

Pořadí v
rámci
Fiche

6

Místo
realizace
projektu
(NUTS 5)

Počet
bodů

Název žadatele

IČ

Název projektu

1

Tělocvičná jednota Sokol Opatov

60419563

Vybavení rodinného centra
v Opatově

Opatov

124,5

6

2

JC Nová Ves

02273438

Zkvalitnění jezdecké haly
JC Nová Ves

Nová Ves

106

6

3

Komunitní škola Rudíkov, o .s.

01608266

…NOVĚ…JINAK…SPOLEČNĚ
… Vzdělávací a volnočasové
centrum Rudíkov

Rudíkov

93

6

4

Sbor dobrovolných hasičů Petrovice

44065442

Pořízení setů na venkovní
posezení

Petrovice

87,5

6

5

Chaloupky o.p.s., školská zařízení
pro zájmové a další vzdělávání

25557475

Učebna pro výuku
faremního chovu a
zpracování vlny

Zašovice

87

6

6

Římskokatolická farnost
Přibyslavice

64269141

Centrum pro seniory

Přibyslavice

82,5

6

7

Sbor dobrovolných hasičů
Bransouze

64270009

Bransouze

82

Celkem

Dotace
(Kč)

40.950,46.413,-

78.900,80.000,-

61.040,-

a maminky s dětmi
Zakoupení stanu

73.600,24.007,-

7

404.910,-

_____________________________________________________________________________

Podhorácko děkuje za poskytnutí finančního daru těmto obcím:
Dary poskytnuté od 29. 10. 2013 do 23. 4. 2014

Benetice

Chlum

Pyšel

Bransouze

Kamenná

Radonín

Čáslavice

Kouty

Radošov

Čechtín

Krahulov

Rohy

Červená Lhota

Markvartice

Římov

Číhalín

Nárameč

Slavičky

Dolní Vilémovice

Nová Ves

Studnice

Heraltice

Okříšky

Šebkovice

Horní Smrčné

Opatov

Štěměchy

Horní Újezd

Petrovice

Trnava

Hroznatín

Přeckov

Vladislav

Hvězdoňovice

Přibyslavice

Výčapy

Obci Kožichovice děkujeme za poskytnutí finančního příspěvku.

Děkujeme rovněž za finanční dar těmto firmám a podnikatelům:

Caha Petr

DELTA interier s.r.o.

Ing. Holub František

NOMERA wood s.r.o.

Ing. Křivánek Jaromír

Vrtal Pavel

Uher Josef

Zemědělské družstvo Kouty

_____________________________________________________________________________

Projekt Venkovská síť dalšího vzdělávání na Vysočině s využitím VKŠ 2010 v OPVK –
realizace školení
V polovině roku 2012 zareagovala koordinátorka Komunitní školy Okříšky, o. s. na
poptávku Podhorácka, o.p.s. Předmětem poptávky byla realizace školení dle připravených
materiálů v projektu „Venkovská síť dalšího vzdělávání na Vysočině s využitím VKŠ 2010“
v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt byl spolufinancován ze
státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.
V roce 2012 se KŠ pustila do realizace školení v rámci projektu. Protože většina kurzů
probíhala v blocích pěti vyučovacích hodin, osvědčila se sobotní dopoledne. Projekt byl ukončen
v prosinci 2013.
Hned v roce 2012 proběhly dva desetihodinové kurzy – Učíme se s využitím internetu I.
část a Praktický trénink I – samostatná práce na internetu pod vedením. O těchto kurzech jsme
psali v minulém čísle našeho zpravodaje. Těchto kurzů se zúčastnilo 21 a 18 zájemců.

Dva z nabízených modulů proběhly v Komunitní škole v Borech, šlo o kurzy: OSVČ na
venkově – služby, cestovní ruch, řemesla a diverzifikace činností, dále Rodinná firma –
venkovský mikropodnik – jak napsat podnikatelský záměr s využitím místní identity.

V roce 2013 KŠ Okříšky, o. s. nabídla a realizovala zbývající moduly projektu:
Název školeného modulu
Počet
Termín realizace
účastníků
Odpadové hospodářství na venkově z pohledu
12
16. 11. a 23. 11. 2013
udržitelnosti a možnosti zaměstnání
Učíme se s využitím internetu – II. část (získávání
20
16. 11. a 23. 11. 2013
dovedností a kompetencí a jejich trénink)
Jiná kvalita života a lokalizace jako konkurenční
13
28. 11. a 5. 12. 2013
výhoda venkova pro pracovní uplatnění
Praktický trénink II – samostatná práce na internetu
21
30. 11. a 7. 12. 2013
pod vedením
Neziskový sektor a jeho možnosti zaměstnávání
12
3. 12. a 10. 12. 2013
Ekologie pro zaměstnance
13
7. 12. a 14. 12. 2013
Dobrým vodítkem, oporou a inspirací lektorům byly připravené materiály.
Projekt byl velmi dobře hodnocen zájemci i lektory. Komunitní škola tak mohla prostřednictvím
tohoto projektu nabídnout širokou škálu vzdělávacích možností.
V rámci projektu se uskutečnily v r. 2013 i krátké školící kurzy po internetu – tzv. rapid
learningy, které mohli účastníci studovat v pohodlí domova.
Jednalo se o tyto rapid learningy:
Název rapid learningu
Myslete v malém - lokalizace
Nové profese na venkově a základní klíčové
kompetence
Rapid learning – efektivní nástroj dalšího
vzdělávání s počítačem a jak na to
Zaměstnání v neziskovém sektoru podporuje
udržitelnost
Změny pracovních zvyklostí a jejich využití na
venkově

Počet
účastníků
14
12
13
12
14

Alena Krivjanská, KŠ Okříšky a Kristýna Štěpánová, Podhorácko

Předseda vlády v Okříškách
V pondělí 31. března zažily Okříšky vpravdě historickou událost – vůbec první návštěvu
premiéra. Proběhla v rámci výjezdu Mgr. Bohuslava Sobotky na Vysočinu, přičemž v Okříškách
a blízkém okolí předseda vlády strávil nejdelší dobu. Během tří hodin si prohlédl výrobní
provozy a servisní centrum firmy Mann+Hummel, po přivítání chlebem, solí a slivovicí na
okříšském zámku jednal s radou městyse Okříšky, pokračoval prohlídkou firmy Fraenkische a
nakonec položil Na Vyhlídce základní kámen rekonstrukce objektu tzv. „parlamentu“ v rámci
projektu transformace ÚSP Domov bez zámku.
Návštěva Okříšek proběhla na základě dopisu starosty Zdeňka Ryšavého, který pozval pana
premiéra jménem vedení firem v průmyslové zóně Okříšky – Přibyslavice – Nová Ves a starostů
těchto obcí. Společně chtěli předsedu vlády seznámit se špatným stavem dopravní infrastruktury
v této průmyslové zóně, která je dnes největší na Třebíčsku a zaměstnává více než 2 200 lidí.
Právě dopravní dostupnost se začíná stávat limitujícím faktorem dalšího rozvoje firem i obcí.
Důležité je, že se jednání zúčastnil i hejtman Kraje Vysočina pan MUDr. Jiří Běhounek. Je však
jasné, že se jedná o velké investice, které nejsou pouze v silách kraje.
Účastníci jednání představili panu Sobotkovi výsledky dopravní konference z 27. dubna a předali
mu společné prohlášení firem a obcí s přehledem prioritních dopravních staveb - obchvatem
Okříšek a napojením silnice II/405 na silnici I/23, přeložením silnice III/40510 na Přibyslavice a
rekonstrukcí stávající trasy. Pan premiér vidí cestu k jejich realizaci především prostřednictvím
evropských fondů, je nutné upravit nastavení pravidel jejich čerpání tak, aby umožnilo
financování staveb na silnicích II. a III. tříd. Na připojení Přibyslavic by bylo možné využít
zdrojů z Czechinvestu, podmínkou je záruka vzniku nových pracovních míst, který ředitelé firem
předpokládají. Náměstek hejtmana Libor Joukl připomenul variantu místo pouhého obchvatu
Okříšek řešit nové vedené silnice II/405 mimo Okříšky a Krahulov a přímé napojení na silnici
I/23 už před Červenou Hospodou.
Je jasné, že ani premiér nezajistí okamžitou výstavbu, nejprve je nutné zpracovat projektovou
dokumentaci, provést majetkové vypořádání, získat stavební povolení atd. Důležité je, že se
podařilo se zásadním problémem průmyslové zóny seznámit jak představitele státu, tak kraje, a
získat příslib podpory při jeho řešení. Nyní je na nás – obcích a firmách - najít ta nejlepší reálná
řešení a společně je prosazovat. Důležité je také řešit celé území komplexně, ne jen posunovat
problémy z jednoho místa o pár kilometrů dále. Zdá se, že v tom zatím panuje shoda, což nám
dává naději, že se zlepšení dopravní infrastruktury v našem regionu v dohledné době dočkáme.
Zdeněk Ryšavý, starosta městyse Okříšky

___________________________________________________

S divadlem poznáváme naše regiony
Jedná se o projekt spolupráce dotovaný z Programu rozvoje venkova v opatření osy
IV.2.1.
Cílem projektu je rozvoj kultury v regionu a podpora divadelních spolků.
Do tohoto projektu se zapojila MAS Podhorácko spolu s dalšími dvěma místními akčními
skupinami. Koordinační MAS je O.S. MAS Za humnama. Partnerskými MAS v projektu jsou
Místní akční skupina Společná cesta, občanské sdružení a Podhorácko, o.p.s..

Uskutečnila se řada exkurzí, dvě z nich zajišťovala MAS Podhorácko. Exkurzí se měl
možnost zúčastnit každý občan z území MAS. Zájem o exkurze byl v našem regionu velký,
nemohli uspokojit všechny zájemce. Počet účastníků byl limitován počtem míst v autobusu.
V sobotu 8. března 2014 se uskutečnila exkurze do Brankovic na území MAS Společná
cesta. V rámci výjezdu představila zájemcům z našeho regionu svou činnost domácí MAS.
V Habrovanech jsme navštívili kovářskou a sedlářskou dílnu, poobědvali jsme ve stylové
restauraci Kdysi. Odpolední program začal ve Švábenicích návštěvou vlastivědného muzea a
expozice betlémů. Následovala prohlídka ekofarmy Manner v Bohdalicích – Pavlovicích.
Zájemci se zde mohli projet na koních. Po přejezdu do Brankovic následovalo občerstvení a
návštěva divadelního představení OSKAR, které sehrál soubor ODO z Opatova.

V sobotu 22. března 2014 se uskutečnila druhá exkurze, tentokrát do Kobylnic na území MAS
Za humnama.
Program byl opět velice pestrý. Účastníci navštívili ekofarmu Jalový dvůr, byla zde rovněž
nabídnuta možnost projížďky na koni. Následovala návštěva papouščí ZOO v Bošovicích se
zajímavým výkladem.
Po obědě jsme se vydali k památníku Mohyla míru.
Divadelním představením v KD Kobylnice, kde opět vystoupil divadelní soubor ODO z Opatova
s divadelním představením Oskar, jsme zakončili druhou poznávací exkurzi.

Veškeré náklady (doprava autobusem, občerstvení, vstupy do objektů a představení) jsou u
těchto výměnných exkurzí hrazeny z projektu „S divadlem poznáváme naše regiony“).

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

_____________________________________________________________________________
Ukázka z Regionální učebnice Okříšky a okolí
PAMÁTNÝ KOSTEL V PŘIBYSLAVICÍCH
„Starý“ kostel v Přibyslavicích patří k nejstarším církevním památkám na Moravě. Na venkovní
omítce jižní kostelní zdi byl namalován obraz Panny Marie. Obraz odolával všem povětrnostním
vlivům a zůstával neporušen, i když kolem něho všechna malta opadala. Hrabě Collalto dal
v roce 1734 přistavět k obrazu kapli, a když nestačila náporu zbožných poutníků, nechal kapli
proměnit v presbytář a vystavět v barokním slohu dnešní „nový“ rozsáhlý kostel, 40 m dlouhý,
16 m široký a 26 m vysoký. Proč „starý“ kostel stojí v Přibyslavicích, o tom vypravuje pověst.
Když se v našich zemích začaly stavět první kamenné kostely v románském slohu, měl být
takový kostel postaven také v Petrovicích, kde se tehdy dobývala železná ruda, a zasvěcen měl
být svaté Anně, patronce horníků. Jednou, hned zjara, začali sedláci z Petrovic a z okolních vsí
svážet do Petrovic stavební materiál. Následujícího dne ráno se nestačili divit: všechno, co

minulého dne navozili, zmizelo. Protože nikdo nevěděl kam, začali pátrat. A dopátrali se brzy:
stavební kámen i hašené vápno se záhadným způsobem ocitly na návsi v Přibyslavicích. Co se
dalo dělat, znovu museli nakládat a odvážet materiál zpět do Petrovic. Když se však putování a
převážení ještě několikrát opakovalo, upustili občané Petrovic od úmyslu postavit kostel ve své
vesnici. Věřili, že tím, co se stalo, dala sv. Anna najevo, že si přeje mít kostel v Přibyslavicích.
Sešli se tedy Petrovičtí s občany z Přibyslavic a Nové Vsi a dohodli se společně vystavět kostel
v Přibyslavicích na návsi. Stalo se v roce 1056, jak o tom svědčí nápis za oltářem, objevený
podle zápisu v účetní knize v r. 1696.
(Zdroj: Jan Dokulil, Náš kraj – převzato z Regionální učebnice Okříšky a okolí)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Studánky na našem území
Studánka „ U andělíčka“
Nachází se v katastrálním území Heraltice v chráněné lokalitě
Kamenný vrch.
Tato studánka je uváděna jako hlavní pramen Okříšského
potoka.
Dostaneme se k ní po turistické cestě z Okříšek, která je
značená žlutou turistickou značkou. Okolí studánky je malebně
porostlé hustou zelení a kapradím. Kvalita a množství proudící
vody je zde sledována i monitoringem Českého
hydrometeorologického ústavu.
Souřadnice: 49°14´41´´
15° 43´01´´

Hraběcí studánka
Nachází se na katastrálním území Předín v lokalitě zvané
Štoky.
Je jedním z přítoků Horského potoka.
U studánky je umístěna tabulka s pověstí, která se k této
studánce vztahuje.
Dostaneme se k ní po 15minutové procházce lesní cestou od
kempu u rybníka Vidlák.
Souřadnice: 49°11'42.982"
15°39'5.517"

Jedličkova studánka
Nachází se v katastrálním území Heraltice v chráněné lokalitě
Kamenný vrch nedaleko na sever od studánky „U Andělíčka“.
Dostaneme se k ní po turistické cestě z Okříšek, která je značená
žlutou turistickou značkou.
Souřadnice: 49°14´ 52´´
15°43´38´´

Pod kobylím kopcem
Nachází se v katastrálním území Heraltice.
Dostaneme se k ní po lesní cestě od heraltické vodárny.
Souřadnice: 49°13'18.530"
15°42'58.350"

Studánka „Pod Novou Vsí“
Nachází se v katastrálním území Nová Ves, vpravo ve svahu lesa před
odbočkou k Červenému mlýnu. Dostaneme se k ní po cestě Petrovice –
Červený mlýn – silnice.
Souřadnice: 49°14'33.715"
15°48'50.762"

Studánka „Pod Strážnicí“
Nachází se v katastrálním území Okříšky pod kopcem
Strážnice.
Tato studánka je též uváděna jako vedlejší pramen Okříšského
potoka.
Souřadnice: 49°14'21.320"
15°45'46.689"

Římská studánka
Nachází se v katastrálním území Kněžice
v chráněné lokalitě „U Římské studánky“.
Dostaneme se k ní po turistické cestě z Okříšek,
která je značená žlutou turistickou značkou
(Okříšky – Kamenný vrch – Na kříži – Zlatomlýn).
Před státní silnicí Opatov - Kněžice odbočíme po
lesní cestě severním směrem k hrutovským
rybníkům. Vlevo od cesty uvidíme dřevěnou
stříšku, kterou je studánka chráněna.
Souřadnice: 49°14'40.197"
15°41'17.520"

Strakova studánka
Nachází se v katastrálním území Okříšky,
v lese zvaném „Vavruška“. Dostaneme se
k ní po turistické cestě z Okříšek, která je
značená žlutou turistickou značkou. Na
rozcestí (Za nivou) odbočíme doleva a
pokračujeme po zpevněné cestě až na její
konec, kde se vydáme asi 150 m po potoku
lesem a dojdeme přímo k ní.
Jméno Strakova dostala proto, že ji kdysi
často navštěvoval pan Straka z Nových
Petrovic, který ještě v roce 1945 vyučoval
hře na housle.
Souřadnice: 49°14´23´´ / 15°44´19´´
Studánka „Ve Vavrušce“
Nachází se v katastrálním území Okříšky v lese zvaném
„Vavruška“. Dostaneme se k ní po turistické cestě
z Okříšek, která je značená žlutou turistickou značkou. Na
rozcestí (Za nivou) odbočíme doleva a pokračujeme po
zpevněné cestě asi 400 m, kde narazíme na potok. Když se
vydáme kolem potoka lesem, dostaneme se po 5 minutách
na konec lesa k pramenu. Studánka Vavruška je schovaná
pod šípkovým keřem na okraji lesního porostu. Tvoří ji malé
jezírko a potůček, který stéká dolů po svahu. Není krytá
proti padajícímu listí a nečistotám.
Souřadnice 49°14´33´´ / 15°43´54´´

Studánka „U sv. Trojice“
Nachází se na katastrálním území Radonína
v Černém lese. Dostaneme se k ní po turistické
cestě (Přibyslavice, Jalovec, Radonín, Brtnice),
která je označená modrou turistickou značkou.
Nad Radonínem v Černých lesích asi 80 m pod
kapličkou sv. Trojice opustíme turistickou cestu
a po 20 m lesní cestičkou ze svahu přijdeme ke
studánce. O studánku je pravidelně pečováno a
říká se o ní, že má léčivou vodu.
Souřadnice: 49°17'22.918"
15°42'33.120"
Studánka pod hájenkou
Nachází se v katastrálním území Okříšky v údolí
pod hájenkou. Dostaneme se k ní po turistické cestě
z Okříšek, která je značená žlutou turistickou
značkou. Na rozcestí (Za nivou) odbočíme vpravo
směrem ke státní silnici Třebíč – Jihlava, až dojdeme
k údolí, kde se dáme kolem lesa směrem na východ
a přijdeme přímo k ní. Kdysi udržovaná studánka
osvěžovala každého kolemjdoucího chladnou vodou.
Než se vyhloubila studna v hájence, brala se z ní
voda i pro hájenku.
Souřadnice: 49°15´04´´
15°44´34´´

Sokolská studánka
Nachází se
v katastrálním území Opatova,
na louce uprostřed lesa, 300 m na jih od chaty TJ Sokola
Okříšky.
Tato studánka je též uváděna jako vedlejší pramen Horského
potoka.
Souřadnice: 49°12'13.996"
15°39'2.999"

Autor: Karel Dokulil, Okříšky

Akce na území MAS Podhorácko
Akce Okříšky
26. 4. Pálení čarodějnice na fotbalovém
stadionu – soutěže pro děti, velká vatra, bohaté
občerstvení a ohňostroj
27. 4. O krále zeleného stolu ve školní
tělocvičně – turnaj ve stolním tenisu, 4. disciplína
Okříšského univerzála
30. 4. Stavění máje za hasičskou zbrojnicí
10. 5. Turistický pochod na Jalovec
18. 5. Univerzálův vrhačský trojboj na
fotbalovém stadionu – trojboj v hodu oštěpem,
vrhu koulí a hodem granátem, 5. disciplína
Okříšského univerzála
25. 5. Okříšský folklorní festiválek v areálu
hasičské zbrojnice
1. 6. Dětský den v areálu hasičské zbrojnice
8. 6. Zlatá diabolka na sportovní střelnici
v cihelně – závod ve střelbě ze vzduchovky, 6.
disciplína Okříšského univerzála
15. 6. Kácení máje v areálu hasičské zbrojnice –
kulturní program
21. 6. Cyklistická vyjížďka po MAS
Podhorácko
22. 6. Okříšský plaváček u rybníka Pilný –
plavecký závod, 7. disciplína Okříšského
univerzála
5. 7. Oslavy 120. výročí Sboru dobrovolných
hasičů v areálu hasičské zbrojnice – bohatý
kulturní program
27. 7. Železný tým u rybníka Pilný – triatlonová
štafeta, 8. disciplína Okříšského univerzála
15. 8. - 21. 8. Letní kino na fotbalovém
stadionu
23. 8. Okříšská lávka u rybníka Pilný – 2.
ročník závodu v přejezdu rybníka na kole, trakaři,
bohatý doprovodný program

Akce v Koutech
30. 4.2014 pálení čarodějnic
Akce ve Starči
16. 8. 2014 „Malá Stařeč“ – 20:00 Stařeč – Niva
Akce Markvartice
4. 5. 2014 - okrsková soutěž v požárním sportu
(štafeta 4x 100 m s překážkami, požární útok),
kategorie - ženy, muži, muži nad 35 let
18. 5. 2014 - oblastní soutěž v požárním sportu
(štafeta 4x 100 m s překážkami, požární útok),
kategorie - ženy, muži, muži nad 35 let
29. 6. 2014 - okresní liga Mladých hasičů
v požárním útoku + soutěž o putovní pohár
v požárním útoku, kategorie - mladší žáci, starší
žáci, na všechny soutěžící čeká sladká odměna,
první místa jsou vždy odměněna hodnotnými
cenami
.
Akce Kněžice
30. dubna pálení čarodějnic
24. května taneční zábava se skupinou Jordán II
7. června noční závody mladých hasičů
14. června v hasičském areálu pořádá SR při ZŠ
Kněžice Dětský den
21. června Pohár velitele SDH pro muže
a Memoriál Antonína Šloufa pro ženy
Tradiční pouťové zábavy – 18. července Nová
kůže
19. července Jordán II
20. července od 15 hod v hasičském areálu hraje
Kněžičanka
20. července Reflexy
Na všech akcích se na Vás srdečně těší členové
SDH Kněžice.

Akce Petrovice
24. května hasičský sport - okresní kolo MH Plamen
25. května hasičský sport - okresní kolo dorostu
1. června hasičský sport - okresní kolo mužů, žen
a mužů nad 35 let
21. června hasičský sport - krajské kolo MH Plamen
22. června hasičský sport - krajské kolo dorostu
26. června zahájení prázdnin, rozloučení
s předškoláky MŠ Petrovice
26. července hasičský sport - Extraliga ČR v PÚ
6. září sraz rodáků a občanů obce Petrovice
13. září hasičský sport - Memoriál Josefa Honse

Akce Červená Lhota
Sobota 26. 4. 2014 od 16:00 hod. v kulturním
domě muzikálové představení Noc na Karlštejně
– ochotnický soubor Třešť
Vstupné:
děti 30,-Kč, dospělí 50,- Kč
Sobota 7. 6. 2014 od 13:00 hod. Dětský den –
den sportu a zábavy na hřišti
Děti se mohou těšit na soutěže a hry, skákací
hrad, trampolínu a sladkou odměnu.
Vstupné dobrovolné
Pátek 8.8.20014 – pouťová retrodiskotéka
od 20.00 hod. před kulturním domem
Neděle 10. 8. 2014 koncert dechové hudby
Horané od 14:00 hod. před kulturním domem

Akce Vladislav
8.5 2014 soutěž mladých hasičů Vladislav
15.6 2014 pouť Vladislav a Hostákov

Akce Bransouze
26. 4. 2014 –Mše svatá od 15:00 hod. v KD
27. 4. 2014 – od 16:00 hod v KD divadelní
představení Doktorská pohádka (Sokol Luka nad
Jihlavou)
31. 5. 2014 – od 20:00 hod. v KD taneční zábava,
hraje skupina JORDÁN II

Pozvánka do sportovního areálu v Petrovicích
Jako každým rokem ožije sportovní areál v Petrovicích soutěžní a společenskou atmosférou.
Uskuteční se zde několik hasičských závodů ve všech věkových kategoriích a na různých
úrovních soutěží, již tradiční akce k zahájení prázdnin. Pro letošní rok je zde naplánováno i
historicky první setkání rodáků a občanů obce Petrovice.
Sbor dobrovolných hasičů se opět bude snažit svou obětavou a bezplatnou činností připravit
areál co nejlépe a organizačně zajistit příjemné prostředí pro všechny soutěžní družstva i
návštěvníky areálu.
Na všech akcích je zajištěno bohaté občerstvení.
Sportovní areál je místem, kde mohou příjemně prožít čas občané všech věkových kategorií a
zejména celé rodiny. Je zde umístěn dětský koutek, okolí lze využít k procházkám.
Na akce uvedené v tabulce výše všechny občany našeho regionu srdečně zve
Mgr. Petr Padrnos – starosta Sboru dobrovolných hasičů Petrovice, místostarosta obce Petrovice

Vážení občané a rodáci obce Petrovice,
rádi bychom Vás seznámili s průběhem historicky prvního

„Setkání rodáků a občanů obce Petrovice“
u příležitosti výročí 790 let první písemné zmínky o obci.

Setkání je pořádáno pod záštitou radní Kraje Vysočina paní Ing. Jany Fialové

Celá akce se uskuteční dne 6. 9. 2014 a je připravována jako celodenní veřejná. Hlavní část
těchto oslav bude probíhat ve sportovním areálu SDH Petrovice.
Oslavy budou zahájeny mší svatou u kapličky v 10:30 hodin, slouženou farářem Mgr. Jackem
Kruczkem. Zde bude vysvěcen prapor obce Petrovice. Po mši svaté se Ti, kteří v návratce
oznámili, že mají zájem o oběd, odeberou do místního kulturního domu, kde bude oběd podáván.
Hlavní program akce bude probíhat od 13:00 hodin prohlídkou prostor budovy obecního úřadu a
mateřské školky. Následovat bude procházka obcí (památník první světové války, památník
druhé světové války, kaplička) a bude ukončena ve sportovním areálu s hasičskou zbrojnicí, kde
od 15:00 hodin bude zajištěn kulturní program s různými vystoupeními.
Během celého dne bude zajištěno občerstvení v hasičské zbrojnici ve sportovním areálu.
Na oslavy srdečně zveme všechny rodáky a občany naší obce
i občany okolních obcí.
Zastupitelstvo obce Petrovice

Více informací k připravované akci vč. přihlášky s návratkou je zveřejněno na internetových
stránkách obce Petrovice www.petroviceutrebice.cz

Zpravodaj MAS Podhorácko vydává Podhorácko, o.p.s. za účelem informování obyvatel a všech subjektů na území Místní akční skupiny
Podhorácko.
Kontaktní údaje pro zasílání příspěvků: Podhorácko, o.p.s., J. A. Komenského 87, Okříšky, 675 21, tel.: 775 999 980, 775 999 978,
email: podhoracko@email.cz, www.podhoracko.eu

