
PODPORA KOMUNITNÍCH A KULTURNÍCH AKTIVIT V NAŠEM REGIONU  

SVČ-DOMEČEK HOŘOVICE realizuje v našem regionu řadu volnočasových, kulturních a 
komunitních aktivit pro širokou veřejnost.  Tak, jako všechny organizace zabývající se podobnými 
aktivitami, procházel Domeček Hořovice problematickým obdobím spojeným s proticovidovými 
opatřeními. Na jaře roku 2022 jsme navíc začali spolupracovat s Městským úřadem Hořovice na 
podpoře ukrajinských příchozích do naší obce díky jejich migraci do bezpečí, kterou způsobil 
válečný konflikt v jejich rodné zemi. 

Znovunastartování komunitních a kulturních aktivit po covidovém období, bylo proto logisticky 
složitější, než jsme předpokládali. Bylo potřeba více materiálu a vybavení, abychom byli schopni 
udržet standard kvalit veškerých aktivit. Proto jsme navázali spolupráci s Místní akční skupinou 
MAS Karlštejnsko, z.ú. Posláním MAS Karlštejnsko, z.ú., a jeho Místního partnerství (MP/MAS), je 
spojení úsilí na šedesátky obcí, městysů a měst, spolků, institucí, podnikatelských subjektů, 
občanských iniciativ, církví i jednotlivců působících v regionu působnosti MAS, pro společný rozvoj 
jejich regionu, vytváření jeho dobrého jména a image, jako přírodní, kulturní a společenské entity, 
při zachování venkovského rázu krajiny. 
 

Díky činnosti MAS Karlštejnsko, z.ú., z Integrovaného nástroje (IN) CLLD, realizaci rozvojové 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCCLD) „Via Carolina“ jeho Místním partnerstvím 
a díky spolupráci, odbornému vedení a pomoci jeho pracovníků, bylo možné podat a realizovat 
projekt „Rozvoj kulturní činnosti v SVČ Domeček Hořovice“ v rámci Výzvy č. 4 MAS Karlštejnsko, 
z.ú., v souladu se strategií SCCLD „Via Carolina“, Programovým rámcem PRV a podpořit projekt 
dotací z finanční alokace MAS ve výši 250.109 Kč.  

Realizací projektu jsme mohli rozšířit nabídku a pořídit vhodné vybavení pro venkovní akce, 
zabezpečit kvalitní ozvučení a osvětlení i umožnit větší pohodlí všem účastníkům aktivit. SVČ-
DOMEČEK HOŘOVICE veškeré zakoupené vybavení využije i na svých 5 pobočkách (Liteň, 
Králův Dvůr, Komárov, Karlštejn, Kaleidoskop Hořovice) a na více než 15 místech, kde poskytuje 
služby (např. Podluhy, Lochovice, Osek, Vižina, Chodouň, Srbsko, Zaječov, Broumy, Osov). Na 
všech místech své působnosti úzce spolupracujeme s obecními a městskými úřady, participujeme 
na jejich akcích, pomáháme s organizací. Veškeré nové mobilní zařízení i zvukovou techniku 
všichni uvítají, protože bude využita na akcích v jejich obcích. Kromě uvedených obcí 
spolupracujeme i s oblastními spolky jako jsou Hořovické maminky, s dobrovolnými hasiči nebo 
mateřskými, základními i středními školami.  

Máme za sebou první akce, které s podporou z dotační výzvy MAS Karlštejnsko, z.ú. získaly 
profesionálnější charakter a umožnili účastníkům využít mobilní zařízení pro zajištění svého 
pohodlí. Mnoho aktivit plánujeme nejen v následujícím období, ale i po celý školní rok. Jsme rádi, 
že jsme získali možnost účelně využít dotaci pro rozvoj aktivit v MAS Karlštejnsko, z.ú. a spoluprací 
se zapojíme do Místního partnerství, budeme se podílet na jeho činnosti a společném rozvoji 
regionu. První ohlasy jsou veskrze pozitivní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


