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ZPRAVODAJ 

Místní akční skupiny Rakovnicko 

 
 

Novinky k SCLLD MAS 
Rakovnicko 

Dne 5. 4. 2016 obdržela kancelář MAS 
hodnocení formálních náležitostí  
a přijatelnosti podané Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje MAS Rakovnicko. 
Doplnění požadavků vznesených ze stran 
externích a nezávislých hodnotitelů provedla 
kancelář v limitu 10 pracovních dnů  
a upravenou SCLLD odeslala 15. 4. 2016. 
V limitu dalších 10 pracovních dnů se 
hodnotitelé vyjádří k provedeným změnám. 
Dle výsledku hodnocení zapracovaných 
připomínek bude Strategie dále hodnocena 
řídícími orgány jednotlivých operačních 
programů v rámci věcného hodnocení 
strategie.  
 

Semináře a jednání s účastí kanceláře MAS  
 

 10. 2. 2016 jednání představenstva 
OAK Rakovník 

 10. 2. 2016 jednání mikroregionu 
Kněževes 

 24. 2. 2016 seminář k OPZ a komunitní 
centra, Praha 

 29. 2. 2016 setkání realizátorů MAP 
v Říčanech u Prahy 

 3. 3. 2016 jednání se zástupci oddělení 
investic a rozvoje z Městského úřadu 
Rakovník 

 9. 3. 2016 jednání zastupitelstva obce 
Kounov 

 10. 3. 2016 jednání Valné hromady 
OAK Rakovník 

 17. 3. 2016 jednání Valné hromady 
Národní Sítě MAS v Havlíčkově Brodě 

 31. 3. 2016 seminář k Animaci škol 
2016 (šablony) 

 31. 3. 2016 seminář k dotačnímu 
programu Interreg Europe Praha 

 1. 4. 2016 jednání Krajské sítě 
středočeských MAS v Srbči 

Čistá Berounka 2016 
XI. ročník tradiční akce proběhl v režii 
Rakovnicko o. p. s. v sobotu 16. dubna 2016 za 
účasti celkem 74 dobrovolníků, z nichž 64 
usedlo do lodí a 10 zajišťovalo zázemí pro 
občerstvení a organizaci akce. Posbíralo se 
celkem 1,04 tun odpadu, pro letošní ročník se 
patronkou stala herečka a rodačka z Rakovníka 
Veronika Kubařová. Čistá Berounka 2016 
získala záštitu od ministra zemědělství 
Mariana Jurečky, organizačně se na ní podíleli 
SDH Kolešovice, CHKO Křivoklát, pan Vladimír 
Melč, finančně akci podpořily obce Roztoky, 
Křivoklát, Nezabudice, Karlova Ves, Skryje, 
Velká Buková, Povodí Vltavy, státní podnik, 
Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK, 
zapsaný spolek. Tato akce proběhla i za 
podpory využití vybavení pořízeného v rámci 
projektu spolupráce „Řeky se mění“, 
realizovaného s Místními akčními skupinami 
Posázaví o. p. s., Lípa pro venkov z. s., 
Královská stezka o. p. s. 
Více informací na http://www.mas-
rakovnicko.cz/vodactvi-/cista-berounka/cista-
berounka-2016-1861cs.html 
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Velikonoce na Sušárně 

Kolešovice 
 
Na Bílou sobotu uspořádala obec Kolešovice, 
Sušárna Kolešovice o. s., ZŠ a MŠ Kolešovice, 
Svaz žen Kolešovice za podpory Rakovnicko  
o. p. s. první akci svého druhu, Velikonoce na 
Sušárně. Pro tento den ozdobily děti ze 
Základní školy Kolešovice Sušárnu svými 
velikonočními výrobky a Svaz žen přichystal 
výborné pečené dobroty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Krajská síť středočeských MAS 
 

MAS Rakovnicko hostila zástupce Místních 
akčních skupin sdružených ve Středočeské 
krajské síti MAS. Jednání proběhlo v útulném 
prostředí Informačního a kulturního centra 
Dobromysl v Srbči. Přítomní zástupci MAS si 
sdělili informace a novinky z oblasti postupu 
zpracování či hodnocení SCLLD, Místních 
akčních plánů, Krajského akčního plánu, 
dotace od Středočeského kraje pro rok 2016.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Novinky partnerů MAS 

Rakovnicko 
 
Otevření Rakozahrady 
První komunitní zahrada 
v Rakovníku byla slavnostně 
otevřena 22. dubna za účasti 
veřejnosti, médií, sponzorů  
a hlavně realizátora tohoto 
projektu a nositele této myšlenky. Městský 
pozemek v prostorách zahrady bývalé 
Mateřské školky se díky týmu RAKOZAHRADY, 
z. s. mění v prostor, který bude sloužit pro 
pěstování zeleniny, ovoce, květin, bylin, ale 
také pro společné scházení se, poznávání 
nových lidí, získávání nových zkušeností  
a překonávání společenské izolace. 
http://www.rakozahrada.cz/   
 
 
 
 
 
 
 
Podpora propagace a pozvání na akci k výročí 

70. let letiště 
Rakovník 

Aeroklub 
Rakovník, z. s. 
pořádá 11. června 
velkolepou akci 
k výročí 70. let 

letiště v Rakovníku. Na programu se podílí 
s organizátorem i Armáda ČR. Regionálním 
neziskovým organizacím nabízí pořadatel 
zdarma prostor k prezentaci. Kancelář MAS 
akci podporuje propagací a sdílením na 
internetových stránkách a sociálních sítích.  
http://www.letamevtom.cz/oakci.html  
 
Krámek Domova Ráček o. p. s. 
Za návštěvu stojí krámek plný výrobků ze 
sociálně terapeutické dílny Domova Ráček  
o. p. s. Najdete ho v průjezdu za Kulturním 
centrem Rakovník u náměstí. V sortimentu 
výrobků je spoustu věcí, které udělají radost 
vám, nebo těm, které byste rádi obdarovali. 
https://www.facebook.com/Kramekdomovara
cek/?fref=ts 
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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE 

VZDĚLÁVÁNÍ 

 
Souhlasy regionálních škol 
K 30. 4. 2016 obdržela kancelář již 41 souhlasů 
k tvorbě místního akčního plánu rozvoje 
vzdělávání (85 % z povinných 70 %). Vyjádření 
však musí získat od všech 48 regionálních 
základních i mateřských škol, v případě 
nesouhlasu i jeho odůvodnění.  
 
Důraz na podporu nadaných či mimořádně 
nadaných žáků 
NIDV doporučuje Místním akčním skupinám 
podporu nadaných v rámci přístupu „ podpora 
rozvoje potenciálu každého žáka“. Místní akční 
skupiny by měly v rámci ANIMACE ŠKOL úzce 
spolupracovat s řediteli k využívání šablon OPVVV 
typu:  
 

 Tandemová výuka, stáže, spolupráce 
s rodiči 

 DVPP vzdělávací programy k podpoře 
nadání formou například společného 
vzdělávání, oborových programů 
(matematika pro nadané) 

 
V rámci tvorby MAP je doporučeno vytvořit 
databázi škol a školských zařízení s kontakty na 
jednotlivé pedagogy, kteří se systematicky 
podpoře nadaných či mimořádně nadaných 
věnují.  
Více na www.talentovani.cz  
 
 

CZECHFRIENDS – podpora na 
záchranu a obnovu památek 

 
Tato britská charitativní organizace pomáhá 
zajišťovat prostředky na záchranu a obnovu 
památek v České Republice, podporuje 
mezinárodní spolupráci, sdílení odborných 
znalostí a výměnu zkušeností. Finanční podporu 
poskytují na projekty obnov historických budov, 
zahrad, parků, které jsou v soukromém 
vlastnictví, ve vlastnictví Státu nebo měst a obcí.  
Více na http://www.czechfriends.net/cesky  
 
 
 
 
 

 

 
PŘEDSTAVUJEME ÚSPĚŠNÝ 

PROJEKT 

 
Infocentrum je druhým 
úspěšným projektem 
nestátní neziskové 
organizace Společenství 
Dobromysl, která je 
vlastníkem nemovité 
kulturní památky, zámku 
Srbeč. 
 
Původně na tomto místě již ve 13. století stávala 
tvrz, která se postupně rozrůstala na zámecké 
sídlo s rozlehlým hospodářským dvorem.  
K majitelům srbečského panství patřily rody 
Hrušků, Štampachů, Fürstenbergů, 

Schwarzenbergů. 
Po roce 1948 
sloužil areál 
místnímu JZD,  
v devadesátých 
letech minulého 
století byl 
navrácen v 

restituci 
potomkům 
posledních 

majitelů, Společenství Dobromysl objekt 
zakoupilo v roce 2002.  
 
Společenství Dobromysl realizuje v prostorách 
areálu Zámeček Srbeč sociální projekt Týdenní 
stacionář Dobromysl a projekt Informační a 
kulturní centrum Dobromysl. Infocentrum bylo za 
spolupráce s MAS Rakovnicko z 60 % 
spolufinancováno z Programu rozvoje venkova 
v rámci přístupu LEADER 2007 – 2013.   
Zbývajících 40 % finanční spoluúčasti tvořily dary.  
Tímto mnohokrát děkujeme paní Gerlindě Lutz  
z Lucemburska za dlouholetou podporu našeho 
projektu.  
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Celkové náklady na vytvoření infocentra činily  
1. 972. 681,- Kč, rekonstrukce byla zahájena na 
podzim roku 2012, 20. března 2013 proběhlo 
slavnostní otevření infocentra. Cílem projektu je 
sloužit jak široké veřejnosti, tak uživatelům 
týdenního stacionáře a prolnout svět tzv. zdravé 
populace se světem lidí s handicapem. 
Infocentrum slouží ve všedních dnech jako 
tréninkové pracoviště uživatelům stacionáře,  
kde si rozvíjejí své dovednosti formou kavárenské 
činnosti. Široké veřejnosti nabídlo za 3 roky své 
existence nespočet výstav, koncertů, kulturních 
akcí, besed, přednášek a dobrého občerstvení.   
 

Ambicí projektu je přinášet do venkovského 
prostředí kulturní dění, nabízet možnost strávit 
volný čas v příjemném prostředí, podávat 
informace o historii objektu, turistických cílech  
v širokém okolí. Infocentrum vytváří dvě pracovní 
místa, jedno z nich je trvale podporováno úřadem 
práce. Otevřeno je 7 dní v týdnu, otevírací doba 
je v jednotlivých měsících přizpůsobena 
návštěvnosti.  
 
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří se 
rozhodli činnost infocentra podporovat a stali se 
našimi pravidelnými hosty, pak také těm, kteří se 
k nám do srbečských končin nemohou vydat tak 
často, ale věří v nás a drží nám palce, neboť jak 
řekl Chaim Weizmann: „Zázraky se někdy dějí, ale 
je třeba pro ně nesmírně tvrdě pracovat...“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PUTOVNÍ EXPOZICE 
 

Na stránkách MAS Rakovnicko je vytvořen 
harmonogram výpůjček putovních expozic, které 
si můžete vypůjčit a vystavit ve svých prostorách. 
http://www.mas-rakovnicko.cz/nase-
expozice/harmonogram-vypujcek-expozic-
1862cs.html  
 

MAJETEK K PRODEJI 
 

Přehled majetku společnosti, který je určen 
k prodeji, naleznete na stránce http://www.mas-
rakovnicko.cz/novinky-mas-a-partneru/seznam-
prodavaneho-majetku-rakovnicko-o-p-s-
1857cs.html  

 
CENÍK SLUŽEB 

 
Máte zájem o zapůjčení vybavení nebo o naše 

služby? Ceník a již provedené rezervace naleznete 
na stránce: http://www.mas-rakovnicko.cz/cenik-

sluzeb-/  

  
KANCELÁŘ MAS RAKOVNICKO 

 
Tvoří Strategii komunitně vedeného místního 

rozvoje, Místní akční plán vzdělávání a poskytuje 
informace k Operačním programům schváleným 

pro programové období 2014 – 2020 
 

 
 
Ing. Aneta Hučínová 
+420 733 356 889 
hucinova@mas-
rakovnicko.cz 
 
 
 
 
 
 
 

Simona Dvořáková 
 +420 606 788 143 
 dvorakova@mas-rakovnicko.cz 

 
 
 
 

http://www.mas-rakovnicko.cz/nase-expozice/harmonogram-vypujcek-expozic-1862cs.html
http://www.mas-rakovnicko.cz/nase-expozice/harmonogram-vypujcek-expozic-1862cs.html
http://www.mas-rakovnicko.cz/nase-expozice/harmonogram-vypujcek-expozic-1862cs.html
http://www.mas-rakovnicko.cz/novinky-mas-a-partneru/seznam-prodavaneho-majetku-rakovnicko-o-p-s-1857cs.html
http://www.mas-rakovnicko.cz/novinky-mas-a-partneru/seznam-prodavaneho-majetku-rakovnicko-o-p-s-1857cs.html
http://www.mas-rakovnicko.cz/novinky-mas-a-partneru/seznam-prodavaneho-majetku-rakovnicko-o-p-s-1857cs.html
http://www.mas-rakovnicko.cz/novinky-mas-a-partneru/seznam-prodavaneho-majetku-rakovnicko-o-p-s-1857cs.html
http://www.mas-rakovnicko.cz/cenik-sluzeb-/
http://www.mas-rakovnicko.cz/cenik-sluzeb-/
mailto:hucinova@mas-rakovnicko.cz
mailto:hucinova@mas-rakovnicko.cz
mailto:dvorakova@mas-rakovnicko.cz


 

  

Akce partnerů MAS 

 

Pořadatel Událost KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC 

Město Jesenice Staročeské máje 14        

Město Jesenice Noc Kostelů 27        

Město Jesenice Sportovní odpoledne 28        

Aeroklub Rakovník, z. s. Čarodějnice na Letišti 30        

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK, z. s. Čarodějnice na Tyršáku 30        

ZŠ a MŠ Jesenice Čarodějnice  30        

Obec Čistá Čarodějnice 30        

Město Jesenice Pohádkový les  4       

Městys Kněževes Kněževeská dechparáda  5       

Aeroklub Rakovník, z. s. 70 let Letiště Rakovník  11       

Městys Mšec Mšecké slavnosti  11       

Obec Šanov Lesní divadlo – koncert The Small People  17       

Obec Šanov Lesní divadlo – Country a bluegrass  18       

Obec Skryje Orientační běh   16      

Obec Skryje Skryjský triathlon    6     

Obec Rousínov Rous 18 – stodola u Faflíků    8-13     

Město Jesenice Jes-Fest 2016 Open air festival    13     

Obec Kolešovice Rockchmele    20     

Obec Kolešovice Dočesná    27     

Obec Šanov Lesní divadlo Fesťák na konci léta    27     

Obec Velká Buková Dětský sportovní den    27     

Občanské sdružení Kněževes 21. století, z. s. Kněževeská chmelová šiška    27     

Obec Šanov Lesní divadlo - Rock of Šanov     17    

Městys Kněževes Posvícenská zábava      15   

Městys Kněževes Drakiáda      15   

Městys Kněževes Posvícení pro děti      16   

Městys Kněževes Adventní koncert a rozsvícení vánočního stromu       27  

TJ Sokol Křivoklát Lesní běh Malá Křivoklátská       X  

Obec Skryje Lampionový průvod       26  

Občanské sdružení Kněževes 21. století, z. s. Vánoční výstava        12-16 

Rakovnicko o. p. s. Pracovní setkání škol        X 

Obec Skryje Adventní koncert        X 

Obec Velká Buková Rozhledna  X X X X X X   
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PARTNEŘI MAS RAKOVNICKO 
 

 Město Jesenice 

 Městys Kněževes 

 Městys Mšec 

 Městys Senomaty 

 Obec Břežany 

 Obec Čistá 

 Obec Drahouš 

 Obec Kolešovice 

 Obec Kounov 

 Obec Skryje 

 Obec Velká Buková 

 Obec Všetaty 

 Obec Srbeč 

 Svazek obcí mikroregionu Kněževes 

 Základní škola a Mateřská škola  
Bez hranic 

 Základní škola a mateřská škola Jesenice 

 Základní škola a Mateřská škola  
Kolešovice 

 Rydex s. r. o. 

 Pavlína Jirsová 

 Mgr. Pavel Škrle 

 Lesní a zemědělská společnost Svatý  
Hubert, spol. s r. o. 

 Roman Hartl 

 Spolek pro Mutějovice, z. s.  

 Občanské sdružení Kněževes 21. století, 
 z. s. 

 Domov Ráček o. p. s. 

 Občanské sdružení Mšecko 

 Společenství Dobromysl 

 Sušárna Kolešovice, o. s. 

 Divadelní soubor Tyl Čistá 

 Okresní agrární komora 

 Okresní unie sportu Rakovník, z. s. 

 Okresní fotbalový svaz Rakovník 

 SK Sparta Řevničov 

 Romodrom o. p. s. 

 Tělocvičná jednota Sokol Křivoklát 

 Aeroklub Rakovník, z. s. 

 TJ TATRAN Rakovník 

 RAKOZAHRADA, z. s. 

 Centrum pro děti, mládež a dospělé 
DRAK, z. s. 

 Miroslav Vrána mladší 
 
 
 
 
 
 

 

 
Partnerství znamená, že… 

Každý partner se aktivně účastní rozhodování o 
směrování dotací získaných pro region 
prostřednictvím MAS. 
 

A co vlastně MAS Rakovnicko nabízí svým 
partnerům? 

Finanční, mediální i organizační podporu akcí 
konaných partnery MAS… 
Propagace činnosti partnerů na našich webových 
stránkách a našem Facebooku... 
Účast v monitorovacím výboru, výběrové komisi, 
nebo programovém výboru… 
Možnost podílet se na rozhodování o aktivitách 
společnosti… 
Podpora projektů spolupráce partnerů MAS na 
místní úrovni i se zahraničními subjekty… 
 

Zájem stát se partnerem  
 
 
 
 
 

Více informací o partnerství naleznete na 
http://www.mas-

rakovnicko.cz/partneri/prihlaska-clena-
mas/ 


