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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY 
 

Schválením „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 

2014-2020“ v lednu 2017 byla ukončena dlouhá a složitá přípravná administrativní fáze 

MAS Hlinecko.  V dalším období roku 2017 jsme se soustředili na konkrétní aktivity 

MAS Hlinecko, a to zejména na realizaci schválených dotačních programů pro naše 

území. Byla vypsána a administrována 1. výzva z Programu rozvoje venkova pro všech 

pět tematických okruhů, ve kterých mohli své projekty podávat zemědělci, zpracovatelé, 

řemeslníci, podnikatelé v oblasti cestovního ruchu, zástupci obcí a lesníci. Na podzim 

byla vypsána a ukončena 1. výzva z Operačního programu Zaměstnanost pro oblast 

prorodinných aktivit, které se týkaly projektů obcí a neziskových organizací. Tyto finance 

byly určeny na realizaci příměstských táborů a na rozšíření kapacit zařízení, která pečují 

o žáky mimo školní aktivity. Ke konci roku byly vyhlášeny další čtyři výzvy z Integrovaného 

regionálního operačního programu.  První dvě výzvy se týkají rekonstrukcí a výstavby 

učeben základních škol, středních škol a dalších vzdělávacích zařízení a výstavby 

komunitních center obcí, církví a neziskových organizací. Další dvě výzvy jsou zaměřeny 

na zlepšení bezpečnosti v území, rozvoj cyklostezek a výstavbu dopravních terminálů 

s parkovacími místy. V hodnocení těchto výzev budeme pokračovat v dalším roce. 

Pro další výzvy byl stanoven harmonogram vyhlášení a hodnocení na rok 2018. 

Kromě realizace strategie jsme společně pracovali se zástupci škol na přípravě Místního 

akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko, který je financován z Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a bude dokončen na jaře 2018. V říjnu jsme 

s odborníky v oblasti sociálních služeb zahájili práci na projektu „Plánování sociálních 

služeb na obecní úrovni ORP Hlinsko“, který je financován z Operačního programu 

Zaměstnanost a bude pokračovat až do roku 2019. 

Podařilo se nám vydat další obšírné číslo zpravodaje, jehož přílohou byly komiksové 

příběhy.  Náš zpravodaj byl oceněn prvním místem v kategorii zpravodajů MAS 

a mikroregionů z České republiky v celostátní soutěži „O nejlepší obecní a městský 

zpravodaj roku 2016“.  Při příležitosti Dnů dobré vůle a státního svátku ČR Dne slovanských 

věrozvěstů Cyrila a Metoděje jsme se 5. 7. 2017 na Velehradě zúčastnili předávání cen 

vítězům šestého ročníku. Vyhodnocení bylo v kompetenci Katedry politologie 

a evropských studií FF Univerzity Palackého v Olomouci, Civipolis o.p.s., Unives.eu, 

Angelus Aureus o.p.s. a Sdružení místních samospráv ČR. 

Vydali jsme již šesté číslo časopisu pro děti „Hlinecký Strakáček“, který byl zaměřen 

na historii výroby hraček na Hlinecku a také Strakáčkovo pexeso. Před koncem roku byl 

ve spolupráci se školami z ORP Hlinsko vydán a následně distribuován k partnerům, našim 

členům, do obcí a škol kalendář MAS na rok 2018 s fotografiemi akcí našich škol a termíny 

různých akcí v regionu. Podpořili jsme pět akcí zájmových spolků v našem území z 

vlastního grantu s názvem „Malý hlinecký hrnec 2017“. Na přelomu května a června jsme 

zorganizovali třídenní celorepublikovou akci zástupců Národní sítě MAS a přátel venkova  
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s názvem LeaderFEST 2017, které se zúčastnilo přes 300 účastníku z celé České republiky, 

ale i Slovenska, Rakouska, Finska a Gruzie. Tato akce byla velice úspěšná a stala se 

vynikající reklamou pro město Hlinsko a okolí.  I nadále je MAS Hlinecko členem Národní 

sítě místních akčních skupin a Krajského sdružení Místních akčních skupin Pardubického 

kraje. Ve spolupráci s Pardubickým krajem jsme se zapojili do dotačního titulu Malý 

LEADER 2018, kam jsme přihlásili 12 vybraných projektů. Jejich administrace bude v 

případě schválení zastupitelstvem Pardubického kraje probíhat v roce 2018. 

Všechny další aktivity, hospodářské výsledky a peněžní toky věrně popisuje tato výroční 

zpráva v souladu se zákony a příslušnými předpisy. Všem pracovnicím kanceláře 

MAS Hlinecko, celému Představenstvu i zástupcům Výběrové komise, kteří svou úlohu 

výběru projektů začali plnit v roce 2017, chci poděkovat za vynaložené úsilí a výbornou 

práci.  

Ing. Martin Pavliš 
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 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MAS 1
 

Místní akční skupina Hlinecko, o. s. byla registrována 18. října 2006 na MV ČR. 

Od 12. prosince 2014 je vedená jako spolek u Krajského soudu v Hradci Králové 

pod spisovou značkou L 6101 pod názvem Místní akční skupina Hlinecko, z.s. 

Název:   Místní akční skupina Hlinecko, z.s. 

Sídlo a kancelář MAS: Máchova 1121, 539 01 Hlinsko 

Právní forma:   spolek  

Statutární orgán:  Mias OC spol. s r.o. 

Zastupující předseda: Ing. Martin Pavliš 

IČ:    270 46 508 

Webová adresa:  www.mashlinecko.cz 

Bankovní účet:  000000-3238459309/0800 vedený u České spořitelny, a.s. 

Datová schránka:  jwih3ez 

 

Obr. 1 Území působnosti Místní akční skupiny Hlinecko k 31. prosinci 2017  Zdroj: ArcČR500 

http://www.mashlinecko.cz/
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 PROFIL MAS 2
 

Území Místní akční skupiny Hlinecko je typickým venkovským regionem v členitém terénu 

částečně ležícím v CHKO Železné hory a CHKO Žďárské vrchy s průměrnou nadmořskou 

výškou 550 m n. m. Obce jsou členité s mnoha menšími místními částmi. 

Celková rozloha regionu Místní akční skupiny Hlinecko činí 20 617 ha, hustota zalidnění 

regionu je 92 obyvatel na km2. Na území se nachází celkem 18 obcí a jejich 67 místních 

částí s celkovým počtem obyvatel 18 950 k 1. lednu 2016. 

Naše území je bohaté na tradice, kterých si vážíme a chceme je nejen uchovat, 

ale i obnovit a přidat k nim aktivity současné.  

Motto MAS: „Hlinecko tradičně i nově“ 

 LOGO MAS 2.1

Smyslem loga je zvýraznit unikátnost regionu Hlinecka a zdůraznit jeho jedinečnost 

v České republice. V logu Místní akční skupiny Hlinecko je ztvárněna hlava maškary 

Strakatého z obce Vortová s jeho klasickou 

masopustní čepicí. Tato postava je jedním ze 

zástupců dlouholeté tradice v regionu, která 

je společně s dalšími obcemi zapsána 

na Seznamu světového nehmotného 

kulturního dědictví UNESCO s názvem 

„Masopustní obchůzky a masky 

na Hlinecku“.                            

Obr. 2 Logo MAS Hlinecko 

 ÚČEL MAS 2.2

Účelem spolku je: 

 rozvíjení mezisektorové spolupráce metodou Leader ve prospěch komunitně 

vedeného místního rozvoje,  

 aktivizace obyvatelstva a subjektů na území spolku do veřejně prospěšné činnosti, 

dobrovolnictví a zapojení veřejnosti do rozhodování o věcech veřejných,  

 uskutečňování dalších záměrů, které jsou v souladu s účelem spolku a se zájmy členů, 

zajišťování k tomu potřebných finančních, lidských, materiálních, informačních 

a dalších zdrojů, 

 propagace území a spolupráce na regionální, národní a mezinárodní úrovni. 

 

 HLAVNÍ ČINNOSTI MAS 2.3

 zpracování rozvojových dokumentů území spolku (Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje území spolku (SCLLD), Strategické plány Leader, 

integrované plány, programové rámce apod.), 
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 příprava a realizace investičních i neinvestičních projektů, které jsou v souladu se 

Strategií rozvoje území spolku jak z národních zdrojů, tak i ze zdrojů EU, 

 aktivní spolupráce jednotlivých členů spolku a spolupráce s dalšími partnerskými 

spolky, resp. fyzickými a právnickými osobami v rámci ČR a EU, 

 spolupráce s dalšími místními akčními skupinami v ČR i v zahraničí, 

 zlepšení kvality života ve venkovské oblasti, 

 péče o přirozený ráz venkova a venkovského osídlení (estetická krajina, zachovalá 

příroda), 

 posílení místního ekonomického prostředí a zvýšení zaměstnanosti ve všech oblastech 

(výroba, služby, obchod, zemědělství…), 

 ochrana a péče o krajinu a CHKO Žďárské vrchy a CHKO Želené hory, zachování 

zdravého životního prostředí a zhodnocení přírodního dědictví, 

 zachování a obnova kulturního dědictví ve vazbě na cestovní ruch, 

 zachování a podpora historických tradic, 

 rozvoj cestovního ruchu ve vazbě na sportovně rekreační a volnočasové aktivity, 

 vytváření podmínek pro nejširší spolupráci při obnově a rozvoji regionu, 

 propagace obnovy venkova, 

 účast při obnově venkova na národní i evropské úrovni, 

 zvyšování způsobilosti místních aktérů pro vypracování a provádění operací, včetně 

jejich schopnosti v oblasti projektového řízení, 

 vzdělávání svých členů i regionálních aktérů, 

 k dosažení účelu usiluje spolek na základě vypracované integrované strategie CLLD 

o uzavření smluv a dohod s pověřenými organizacemi zastupujícími jednotlivé 

operační programy EU. V oblastech jednotlivých operačních programů může spolek 

provádět a zajišťovat podle nabídky a možnosti jednotlivých programů: 

 veškeré stanovené administrativní činnosti spojené s příjmem, výběrem a kontrolou 

projektů předkládaných žadateli z území pro účast v jednotlivých operačních 

programech, u některých operačních programů případně pouze dohodnutou 

úroveň animace a podporu aktérů v regionu (podporu absorpčních kapacit), 

 výběr projektů tak, aby byly naplněny strategické cíle vzešlé z rozvojové strategie 

území, 

 spolupráci veřejných institucí, neziskových subjektů, podnikatelských subjektů 

a zapojení místních obyvatel do rozhodovacích procesů, 

 kontakt mezi žadateli a zpracovateli projektů, 

 konzultace problematiky s žadateli, 

 harmonizaci záměrů s požadavky státní správy a místní samosprávy, 

 sledování průběhu provádění strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

a podporovaných operací a vykonávání zvláštních hodnotících činností souvisejících 

s touto strategií, 

 další související činnosti vyplývající pro spolek z pravidel a organizačních pokynů 

jednotlivých ministerstev ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci 

tohoto programu, 

 vypracování vlastního záměru nebo žádosti pro účast v některém z operačních 

programů nebo iniciativ Evropské unie nebo dotačních titulů ČR, nadací či různých 

asociací, 

 vypracování společných záměrů nebo žádosti s ostatními místními akčními skupinami 

v ČR podle navrženého tématu, 
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 pro účast v některém z operačních program nebo iniciativ EU, dotačních titulů ČR, 

nadací či různých asociací. 

 

 VEDLEJŠÍ ČINNOSTI MAS 2.4

 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

 prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin,  

 činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců,  

 další vzdělávání. 

 

Pozn.: MAS neměla k 31. prosinci 2017 registrována žádná živnostenská oprávnění u ŽÚ. 

  



Stránka 7  

 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MAS 3

  

Obr. 3 Organizační struktura Místní akční skupiny Hlinecko 

 

 PRACOVNÍ TÝM MAS 3.1

V roce 2017 se na aktivitách Místní akční skupiny Hlinecko podílela hlavní manažerka pro 

realizaci strategie Ing. Olga Ondráčková, dále projektové manažerky Ing. Lenka 

Šustrová, Bc. Hana Rouhová, Ing. Michaela Šinkorová, Gabriela Brabcová a Bc. Aneta 

Benešová. 

 

 VALNÁ HROMADA MAS HLINECKO  3.2

Členská základna MAS a její orgány 

Tab. 1 Seznam členů a jejich zástupců MAS Hlinecko k 31. 12. 2017 

  Název subjektu Zástupce subjektu Sektor 

1 Obec Dědová Josef Nekvinda Veřejný 

2 Město Hlinsko Miroslav Krčil, DiS. Veřejný 

3 Obec Holetín Jan Břeň Veřejný 

4 Obec Jeníkov Pavel Hladký Veřejný 

5 Obec Kladno JUDr. Eliška Kernerová Veřejný 

6 Obec Krouna Mgr. Petr Schmied Veřejný 

7 Obec Mrákotín Ludmila Vacková Veřejný 

8 Obec Miřetice Jaroslav Chour Veřejný 

9 Obec Pokřikov Jiří Kadidlo Veřejný 
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  Název subjektu Zástupce subjektu Sektor 

10 Obec Raná Ing. Vladimír Hubený Veřejný 

11 Obec Tisovec Mgr. Jaroslava Matrasová Veřejný 

12 Městys Trhová Kamenice Ing. Iva Dostálová Veřejný 

13 Městys Včelákov Jan Pejcha Veřejný 

14 Obec Vítanov Ing. František Navrátil Veřejný 

15 Obec Vojtěchov Jaroslav Kyncl Veřejný 

16 Obec Vortová Ladislav Šmahel Veřejný 

17 Obec Všeradov JUDr. Luboš Mikeška Veřejný 

18 Obec Vysočina Tomáš Dubský Veřejný 

19 Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, 

Hlinsko, Adámkova 55 

RNDr. Rostislav Dvořáček Veřejný 

20 Domov seniorů Drachtinka Mgr. Eva Holečková Veřejný 

21 Základní škola, Trhová Kamenice, okres Chrudim Mgr. Radek Nejedlý Veřejný 

22 Městský kulturní klub Hlinečan, příspěvková 

organizace 

Ing. Vladimír Saifr Veřejný 

23 Betlém Hlinsko, spol. s r.o. David Navrátil Soukromý 

24 Josef Linhart Josef Linhart Soukromý 

25 Jan Flídr Jan Flídr Soukromý 

26 GASTRO AZ, s. r. o. Michael Bačkovský Soukromý 

27 HUKY s.r.o. Elektro Zdeněk Kyncl Soukromý 

28 LINEASPORT HLINSKO s. r. o. Petr Netolický Soukromý 

29 Malečská energetická, s. r. o. Ing. Vít Šimon, Ph.D. Soukromý 

30 Mias OC spol. s r.o. Ing. Martin Pavliš Soukromý 

31 SAVE CZ s. r. o. Marcela Malinská Soukromý 

32 Smíšené zboží Všeradov s. r. o. Mgr. Vladislav Pavlíček Soukromý 

33 Zemědělské služby Hlinsko v Č. s. r. o. Ing. Bedřich Janáček Soukromý 

34 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Holetín Eduard Suchý Neziskový 

35 Holetínské trnky, z.s.  Jana Břeňová Neziskový 

36 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Trhová 

Kamenice 

Jan Dostál Neziskový 

37 Lyžařský klub Trhová Kamenice, z.s. Ing. Josef Janotka Neziskový 

38 Sportovní klub odbíjené Hlinsko, z.s. Michal Půža Neziskový 

39 Spolek Ski klub Hlinsko Petr Poula Neziskový 

40 HC Hlinsko, z.s. Radek Chlada Neziskový 

41 SK Rváčov, z.s. Aleš Meloun Neziskový 

42 MÉDEA - z.s. Mgr. Jiří Hrabčuk Neziskový 

43 Klub přátel Veselého Kopce a Betléma Hlinsko Ing. Alena Kadlecová Neziskový 

44 FC Hlinsko Martin Kapitán Neziskový 

45 Svaz tělesně postižených v České republice, z.s., 

místní organizace Hlinsko 

Marie Jelínková Neziskový 

46 „Občanské sdružení přátel folkloru Hlinecka“ z.s. Josef Dospěl Neziskový 

47 GT Hlinsko – zapsaný spolek Mgr. Lada Leszkowová Neziskový 

48 Tělocvičná jednota Sokol Krouna Ivana Nekvindová Neziskový 

49 TKG Hlinsko, z.s. PhDr. Magda Křivanová Neziskový 

50 FOKUS Vysočina, z.ú. Bc. Jana Horynová Neziskový 
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Valné hromady Místní akční skupiny Hlinecko se uskutečnily v roce 2017 v termínech 

20. dubna a 30. listopadu. Z obou Valných hromad jsou archivovány prezenční listiny 

a zápisy včetně výpisů z usnesení.  

Obr. 4 VH MAS Hlinecko, z.s. 20. 4. 2017    Obr. 5 VH MAS Hlinecko, z.s. 30. 11. 2017  

 PŘEDSTAVENSTVO MAS HLINECKO  3.3
Tab. 2 Seznam členů Představenstva k 31. 12. 2017  

  Člen Představenstva Zástupce subjektu Sektor 

1 Město Hlinsko Miroslav Krčil, DiS. Veřejný 

2 Obec Vysočina Tomáš Dubský Veřejný 

3 Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, 

Hlinsko, Adámkova 55 

RNDr. Rostislav Dvořáček Veřejný 

4 Klub přátel Veselého Kopce a Betléma Hlinsko Ing. Alena Kadlecová Neziskový 

5 Malečská energetická, s. r. o. Ing. Vít Šimon, Ph.D. Soukromý 

6 Mias OC spol. s r.o. Ing. Martin Pavliš Soukromý 

7 Lyžařský klub Trhová Kamenice, z.s. Ing. Josef Janotka Neziskový 

 

Jednání Představenstva se v roce 2017 uskutečnila v termínech 30. března, 

24.  května, 31. srpna a 18. října.  

 VÝBĚROVÁ KOMISE MAS HLINECKO  3.4
Tab. 3 Seznam členů Výběrové komise k 31. 12. 2017  

  Člen Výběrové komise Zástupce subjektu Sektor 

1 Obec Holetín Jan Břeň Veřejný 

2 Obec Krouna Mgr. Petr Schmied Veřejný 

3 Obec Vojtěchov Jaroslav Kyncl Veřejný 

4 GASTRO AZ, s. r. o. Michael Bačkovský Soukromý 

5 Zemědělské služby Hlinsko v Č. s. r. o. Ing. Bedřich Janáček Soukromý 

6 TKG Hlinsko, z.s. PhDr. Magda Křivanová Neziskový 

7 FOKUS Vysočina, z.ú. Bc. Jana Horynová Neziskový 

 

Jednání Výběrové komise se v roce 2017 uskutečnila v termínech 16. a 17. srpna 

a 23. listopadu. 
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 KONTROLNÍ KOMISE MAS HLINECKO  3.5
Tab. 4 Seznam členů Kontrolní komise k 31. 12. 2017  

  Člen Kontrolního komise Zástupce subjektu Sektor 

1 Městys Včelákov Jan Pejcha Veřejný 

2 Josef Linhart Josef Linhart Soukromý 

3 SK Rváčov, z.s. Aleš Meloun Neziskový 

 

Jednání Kontrolní komise se v roce 2017 uskutečnilo 7. dubna. 
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 REALIZACE STRATEGIE MAS HLINECKO 2014-2020 4

(2023) 
 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) na období 2014-2020 (s obdobím 

realizace až do roku 2023) splnila věcné hodnocení 18. ledna 2017. Postupně byly 

z řídících orgánů zasílány tzv. akceptační dopisy jednotlivých programů a bylo možné 

připravovat interní postupy jednotlivých programů, kontrolní listy, metodiky MAS 

a zejména výzvy. V roce 2017 bylo vyhlášeno celkem šest výzev. 

 

 VAZBA SCLLD MAS HLINECKO NA OPERAČNÍ 4.1

PROGRAMY 

V následující tabulce jsou uvedeny vybrané operační programy, opatření SCLLD 

Místní akční skupiny Hlinecko a předběžně požadované finanční prostředky do roku 2023. 

Barevně jsou vyznačena opatření, na která byly v průběhu roku 2017 vyhlášeny jednotlivé 

výzvy, a výše jejich alokace (výše využitelných výdajů pro jednotlivé žadatele). 

Tab. 5 Seznam opatření a alokace MAS Hlinecko pro jednotlivé programy 

Program Opatření SCLLD Celková 

alokace 2014-

2020 (Kč) 

Alokace vyhlášené 

výzvy v roce 2017 (Kč) 

IROP 1. Cesty domů – bezpečnost dopravy, 

cyklodoprava 

10 500 000  3 000 000 

2. Cesty domů – dopravní terminály 2 000 000 

3. Vzdělávání a rozvoj osobnosti 8 759 000  6 000 000 

4. Komunitní a sociální infrastruktura 5 952 000  5 400 000 

PRV 1. Kvalita z regionu Hlinecka 1 000 000  1 000 000  

2. Konkurence schopný zemědělec 2 000 000  2 000 000  

3. Venkovský podnikatel 4 642 000  4 642 000  

4. Atraktivní les 1 000 000  1 000 000  

5. Technika pro les a dřevo 3 000 000  3 000 000 

PRV 6. Spolupracující MAS 555 000  Výzva nevyhlášena 

OPZ 1. Sociální a komunitní služby 4 825 000*  3 500 000* 

2. Podpora sociálního podnikání 6 175 000* Výzva nevyhlášena 

OPŽP 1. Výsadba dřevin v CHKO  7 013 000  Výzva nevyhlášena 

Vysvětlivky: IROP Integrovaný regionální operační program, PRV Program rozvoje venkova, OPZ Operační 

program Zaměstnanost, OPŽP Operační program Životní prostředí. 

Poznámka: * (u OPZ je uvedena celková výše projektů včetně spoluúčasti žadatelů, u ostatních OP jde 

o čistou výši dotace). 
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 VÝZVY VYHLÁŠENÉ V ROCE 2017 4.2

4.2.1 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV)  

Místní akční skupina Hlinecko, z.s. vypsala dne 

15. 6. 2017 první výzvu k předkládáním 

projektů v rámci Programu rozvoje venkova 

v celkovém objemu dotací ve výši 

11 642 000 Kč pro následující jednotlivé fiche: 

 Fiche č. 1 Kvalita z regionu Hlinecka (1 000 000 Kč) 

 Fiche č. 2 Konkurenceschopný zemědělec (2 000 000 Kč) 

 Fiche č. 3 Venkovský podnikatel (4 642 000 Kč) 

 Fiche č. 4 Atraktivní les (1 000 000 Kč) 

 Fiche č. 5 Technika pro les a dřevo (3 000 000 Kč) 

Do termínu podávání žádostí byly odevzdány čtyři žádosti a k věcnému hodnocení 

Výběrové komise postoupily celkem tři projekty. Po kontrole na místě, veřejné prezentaci 

a věcném hodnocení Výběrové komise byly doporučeny k financování na SZIF celkem tři 

projekty ve výši čerpané alokace 20,37 %. 

 

Obr. 6 Výběrová komise – Objížďky na místech             Obr. 7 Výběrová komise – veřejná prezentace                 

realizace           projektů 

 

Tab. 6 Seznam doporučených projektů k financování z Programu rozvoje venkova na SZIF 

Č. 

fiche 

Č. 

proj. 

Návrh výše 

dotace (Kč) 

Celkové 

výdaje 

projektu (Kč) 

Žadatel Název projektu IČ Prům. 

počet 

bodů 

2 1/2017 1 200 000 4 174 500 Malečská 

zemědělská 

s. r. o. 

Pořízení zemědělské 

techniky - Malečská 

zemědělská s. r. o. 

25934091 75 

5 2/2017 

 

149 979 299 959 Obec 

Vojtěchov 

Klanicový vyvážecí 

vlek s hydraulickým 

jeřábem 

00271161 55 
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3 3/2017 

 

1 021 982 2 747 997 Vojtěch 

Lauš 

Rozšíření kovářské 

dílny 

86987071 45 

 Celkem 2 371 961 7 222 456 

 

    

Samotný výběr žádostí následně schválilo Představenstvo MAS Hlinecko a následně byly 

do konce září registrovány na SZIF, kde ještě musí projít finální kontrolou.  Nedočerpané 

finanční prostředky budou postupně uvolňovány v dalších výzvách dalších let. 

 

4.2.2 OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ)  

30. října 2017 byla vypsána výzva na podporu prorodinných opatření z OPZ v celkové výši 

3 500 000 Kč. V této výzvě byly podány dva 

projekty, z nichž oba prošly hodnocením 

formální náležitosti a přijatelnosti. Výběrová 

komise MAS, která provede věcné hodnocení, 

se sejde v lednu 2018.  

Tab. 7 Seznam podaných projektů 1. výzvy OPZ, které prošly formálními náležitostmi a přijatelností 

 

4.2.3 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP) 

 

 

 

V prosinci roku 2017 byly vypsány také čtyři výzvy IROP, a to konkrétně: 

 22. prosince 2017 – Vzdělávání a rozvoj osobnosti (infrastruktura základní 

a středních škol a zájmových a neformálních vzdělávacích organizací) 

 29. prosince 2017 – Komunitní a sociální infrastruktura (Komunitní centra) 

 29. prosince 2017 – Cesty domů (Dopravní terminály a parkovací systémy) 

 29. prosince 2017 – Cesty domů (Bezpečnost dopravy, cyklodoprava) 

Registrační číslo projektu Název 

žadatele 

Název projektu Celkové 

způsobilé 

výdaje (Kč) 

 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/000905 
 

SK Rváčov, 

z.s. 

Příměstské tábory 

ve Rváčově 

506 937,50 

 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/000908 
 

Město Hlinsko Bavíme se s domem dětí 

a mládeže 

522 350,00 

  Celkem 
  1 029 287,50 
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Vzhledem k situaci, že výzvy byly vypsány ke konci roku 2017, bude možné podávat 

projekty až do února 2018. Následně projekty projdou hodnocením formálních náležitostí 

a přijatelností a věcným hodnocením. Vybrané projekty Výběrovou komisí musí projít ještě 

schválením Představenstva a následně budou podstoupeny k závěrečnému ověření 

způsobilosti na Centrum pro regionální rozvoj.  
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 ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH 5

SCHOPNOSTÍ MAS HLINECKO (2023) 
 

 

 

 

 

Od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2023 MAS Hlinecko realizuje projekt podpořený z IROP s názvem: 

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Hlinecko (registrační číslo 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001742) ve výši 10 609 619 Kč. 

Finanční zdroje slouží k zajištění fungování a plynulého chodu kanceláře MAS ve vztahu 

k realizaci strategie MAS, administraci výzev IROP, PRV, OPZ a OPŽP, poskytování 

animačních aktivit pro OPVVV prostřednictvím tzv. šablon a publicity. V průběhu roku 

2017 byly podány dvě zprávy o realizaci a dvě žádosti o platbu (první kumulativně za rok 

2016 a druhá za 2. etapu – období 1-6/2017), dále jedna kombinovaná žádost o platbu 

v listopadu 2017. Zprávy i platby byly do konce roku 2017 schváleny a vypořádány. 

 ANIMACE ŠKOL (ŠABLONY) 5.1

Od druhé poloviny roku 2016 Místní akční skupina Hlinecko poskytuje v rámci animace 

strategie bezplatnou konzultační činnost mateřským a základním školám, která souvisí 

s administrativou projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) 

s názvem „Podpora škol formou projektů zjednodušeného financování“  (tzv. „Šablon“). 

Zástupci MAS pomáhají pracovníkům škol od počátku projektu, konzultují s nimi vhodnost 

výběru jednotlivých šablon včetně jejich kalkulací do možného limitu, metodicky 

pomáhají s přípravou projektu pro danou školu, zavedením žádosti o podporu 

v informačním systému MS 2014+ a podáním žádosti včetně kompletace příloh 

a elektronického podpisu. Po podání žádosti o podporu pak zástupci MAS pomáhají 

s případným doplněním nebo odstraněním drobných chyb, v průběhu realizace potom 

s kontrolou naplňování obsahu jednotlivých šablon, přípravou monitorovacích zpráv 

a podáním závěrečné žádosti o platbu. 

Bezplatné konzultace ze strany MAS využilo v roce 

2017 celkem šest škol: 

Mateřská škola, Hlinsko, Budovatelů 1229  

Mateřská škola, Hlinsko, Rubešova 1250 

Mateřská škola, Pokřikov, okres Chrudim 

Základní škola, Raná, okres Chrudim 

Základní škola Včelákov, okres Chrudim  

Základní škola a mateřská škola Holetín  Obr. 8 Realizace šablon v MŠ Budovatelů - Hlinsko 

(společná žádost pro MŠ i ZŠ) 
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Vedení škol volilo v rámci šablon nejčastěji aktivitu školního asistenta, kterou doplnilo 

vzděláváním pedagogických pracovníků, setkáváním s rodiči nebo vznikem nového 

klubu deskových her na školách. 

Dne 26. září 2017 se uskutečnilo setkání se zástupci škol,  při kterém byly účastnící 

seznámeni se zapojením ostatních škol do projektu Šablony I. a jejích výběrem aktivit 

a s připravovanou výzvou Šablony II. 
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 DALŠÍ PROJEKTY REALIZOVANÉ MAS 6

 MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (MAP) 6.1

 

 

 

 

 

V roce 2017 Místní akční skupina Hlinecko pokračovala 

v realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP 

Hlinsko (CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000583). V tomto období 

proběhlo jedno setkání Partnerství MAP, kde byli účastníci 

seznámeni se stavem tvorby Místního akčního plánu 

a návaznými aktivitami, byla projednána Analytická část   Obr. 9 Logo projektu MAS 

a Strategický rámec MAP a byli seznámeni s projektem MAP II.  

  

             

Obr. 10 Schůzka Partnerství MAP 26. 9. 2017   Obr. 11 Setkání Řídícího výboru 3. 10. 2017 

 

Dále se dvakrát sešel Řídící výbor MAP (březen, říjen), který projednal a schválil 

aktualizovaný Strategický rámec MAP, Analytickou část včetně prioritních oblastí 

a SWOT-3 analýzy pro každou z oblastí, Průběžnou evaluační zprávu, Seznam 

relevantních aktérů, Pravidla pro zapojení dotčené veřejnosti a Principy MAP. 

Kromě realizace samotného plánu proběhly další aktivity, které prohloubily spolupráci 

vzdělávacích subjektů v regionu nebo přispěly k rozvoji kompetencí pedagogických 

pracovníků. Konkrétně se jedná o: 

 

6.1.1  VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY MAP PRO ZÁSTUPCE ŠKOL I VEŘEJNOST 
 

V roce 2017 proběhlo 19 setkání a seminářů, určených především pro pedagogické 

pracovníky škol, ale i zástupce veřejnosti, a to: 

22. 2. 2017 – Burza nápadů pro učitele českého jazyka  

16. 3. 2017 – Praktická asertivita  

28. 3. 2017 – Setkání metodiků prevence 
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28. 3. 2017 – Seminář P – Komunikace a řešení problémů s problémovými rodiči  

30. 3. 2017 – Respektovat a být respektován – Sdělování oprávněných požadavků  

4. 4. 2017 – Představení deskových her s praktickým využitím 

ve výuce  

5. 4. a 6. 4. 2017 – Žák s potřebou podpůrných opatření 

11. 4. 2017 – Hry pro zvládání agrese a neklidu v ZŠ   

  

25. 4. a 4. 5. 2017 – První pomoc pro pedagogy na ZŠ 

a nejčastější intoxikace omamnými látkami žáků na ZŠ  

10. 5. 2017 – Ochutnávka kurzu Čtením a psaním ke kritickému 

myšlení  

2. 10. 2017 a 23. 10. 2017 – Individualizace a vnitřní motivace   

18. 10. 2017 – Neurotické dítě v MŠ a ZŠ  

31. 10. 2017 – Respektovat a být respektován – Tresty   Obr. 12 Školení 4. 4. 2017 

7. 11. 2017 – Kurz hlasové terapie 

14. 11. 2017 – Respektovat a být respektován – Odměny 

12. 12. 2017 – Efektivní komunikace v MŠ 

Celkem se do těchto aktivit zapojilo přes 200 účastníků z 16 

základních a mateřských škol v regionu, Mateřského centra 

Hlinečánek, Domu dětí a mládeže, gymnázia a dalších 

zástupců veřejnosti. 

Všechna školení byla pro účastníky zdarma, výdaje na lektory 

a pronájmy školicích místností byly hrazeny z nepřímých výdajů 

rozpočtu projektu.        Obr. 13 Školení 3. 10. 2017 

6.1.2 PŘÍPRAVA A REALIZACE E-LEARNINGOVÉ SOUTĚŽE PRO ŽÁKY 

2.  STUPNĚ ZŠ V OBLASTI FNANČNÍ GRAMOTNOSTI 

Zástupci pracovních skupin a realizačního týmu MAP 

připravili soutěž pro žáky osmých a devátých tříd 

základních škol v oblasti finanční gramotnosti s názvem 

Rob a Botka ve světě financí na téma finanční 

gramotnost, která proběhla od 6. do 20. listopadu 2017 

formou e-learningu.  

Obr. 14 Logo e-learningové soutěže 

Do soutěže se zapojily čtyři školy z celkového počtu sedmi základních škol v ORP Hlinsko, 

které mají 2. stupeň. Během čtrnácti dnů trvání soutěže se zaregistrovalo celkem 115 žáků 

s tím, že nejvíce (69) z nich pochází ze ZŠ Resslova Hlinsko, 31 ze ZŠ a MŠ Krouna, 8 ze ZŠ 

a MŠ Kameničky a 7 ze ZŠ Včelákov. Žáci měli na výběr – mohli soutěžit samostatně 

nebo vytvořit maximálně trojčlenný tým. Celkem přihlásilo 72 týmů. 
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Žáci měli za úkol odpovědět na 53 otázek, které byly zařazeny do deseti tematických 

bloků. Za každou správnou odpověď dostali jeden bod. Nejúspěšnější tým získal 48 bodů 

a nejhorší týmy získaly měně než 10 bodů. Oba 

týmy na druhém a třetím místě měly 47 bodů 

a o pořadí rozhodl lepší čas chlapců. Vítězům 

byly slavnostně předány ceny na Mikulášsko-

vánočním jarmarku na Betlémě v Hlinsku. 

Po ukončení soutěže byl e-learning zveřejněn 

k volnému využití na webových stránkách jako 

inspirativní příklad doplňku výuky 

na základních školách. 

Obr. 15 Předávání cen vítězům 1. 12. 2017 

6.1.3 TEMATICKÉ KOMIKSY JAKO DOPLNĚK K VÝUCE NA ZŠ 

V rámci projektu MAP realizovali zástupci pracovních skupin nápady na rozšíření výuky 

formou komiksů.  Komiks příběh Aranky, je určen pro žáky 1. stupně a pojednává o osudu 

romské dívky a jejích problémech při adaptaci do majoritní společnosti. Tento materiál 

slouží jako pomůcka při výuce a vysvětlení problematiky sociálního začleňování 

vyloučených dětí a jejich zapojení do systému vzdělávání. Příběh ukazuje a vysvětluje 

jinakost některých dětí ve škole a má za úkol vést kolektiv ve třídě k toleranci a ne jejich 

šikaně. Seriál komiksů Příběhy o Libuši, ze kterého byly zpracovány dva příběhy, je 

zaměřen na vzdělávání žáků v oblasti historie území a posilování patriotismu v regionu 

ORP Hlinsko, ve kterém se také nachází území vypálené obce Ležáky. Komiksy popisují 

příběhy osob, které se v době 2. světové války setkaly s vysílačkou Libuší, a která jim 

zásadním způsobem změnila život. Komiksy jsou zveřejněny v elektronické formě 

na webových stránkách a také byly vydány jako příloha zpravodaje MAS Hlinecko 

v listopadu 2017. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16 Ukázka ze seriálu komiksů příběhy o Libuši  Obr. 17 Ukázka komiksu Příběhy o Arance 

6.1.4 KALENDÁŘ 2018 

Společně se zástupci základních a mateřských škol, kteří poskytli fotodokumentaci 

ze zajímavých školních akcí v průběhu roku 2017, byl vytvořen jako propagační materiál 

z MAP kalendář pro rok 2018. Mimo fotografií a krátkých informací z jednotlivých akcí škol 

a školských zařízení, které jsou do projektu zapojeny, obsahuje informace o společných 

výstupech MAP ORP Hlinsko a také termíny akcí na Hlinecku.  
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Kalendáře byly distribuovány ke všem zapojeným partnerům, členům MAS a zastupitelům 

jednotlivých obcí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18 Obálka kalendáře pro rok 2018 

 PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 6.2

 

1. října 2017 odstartoval pod koordinační 

taktovkou MAS Hlinecko ve spolupráci se zástupci Městského úřadu Hlinsko projekt 

Plánování sociálních služeb v ORP Hlinsko (reg. č. 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006501), který je spolufinancován 

z Operačního programu Zaměstnanost. Plánování sociálních 

služeb na Hlinecku má za úkol do konce září 2019 vytvořit jeden 

ucelený Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

pro Hlinecko, který bude důležitým dokumentem pro stabilizaci 

a rozvoj služeb na území. Mimo jiné bude využit jako podklad 

k rozhodování o rozvoji a registraci nových služeb 

na úrovni kraje s vazbou na Hlinecko. 

Obr. 19 Logo projektu  

V praxi pomůže především zjistit stav poskytování sociálních služeb v dané lokalitě 

a zároveň potřeb, které nejsou naplněny. Kromě toho je pro plánování velmi důležité 

propojení zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb a nezbytností je i dobrá 

informovanost občanů (uživatelů služeb nebo rodinných příslušníků uživatelů služeb). 

V průběhu projektu bude aktualizována brožura „Sociální služby na Hlinecku, katalog 

poskytovatelů sociálních služeb“, která bude dostupná v elektronické i tištěné formě.  

25. října 2017 proběhlo první plánované setkání, na které byli pozváni všichni potenciální 

aktéři a byli vyzváni dle svého zaměření k aktivnímu zapojení se do pracovních skupin 

a realizace projektu. V rámci projektu byly vytvořeny tři pracovní skupiny (PS) 

pod vedením odborných garantů. A to PS1 Senioři a osoby se zdravotním postižením, PS 2 

Rodiny s dětmi a mládež a PS 3 Potřeby zbylých skupin a osob ohrožených soc. 

vyloučením. První setkání všech partnerů sociálního plánování proběhlo v říjnu, první 

setkání pracovních skupin pak v prosinci 2017. 



Stránka 21  

 

 

Obr. 20 Setkání potenciálních aktérů 25. 10. 2017  Obr. 21 Setkání pracovní skupiny 1  6. 12. 2017 

 PROJEKT SPOLUPRÁCE PRV „POZNEJTE ZELENÉ SRDCE 6.3

ČESKA“ 

 

 

 

Projekt „Poznejte zelené srdce Česka“ (reg. č. 13/019/4210a/563/000022), který započal 

v roce 2014 ve spolupráci s Místní akční skupinou Havlíčkův kraj, pokračoval v roce 2017 

v rámci udržitelnosti projektu. Projekt byl realizován jako projekt spolupráci v rámci 

Programu obnovy venkova 2007-2013 pro zvýšení atraktivity a návštěvnosti na území 

CHKO Žďárské vrchy. Záměrem projektu bylo zapojení mladých rodin s dětmi 

a návštěvníků území MAS formou rodinné hry a hlubšího 

poznání regionu CHKO Žďárské vrchy, kterému je přezdíváno 

„Zelené srdce Česka“. Z obou území byly sesbírány a 

převyprávěny pověsti, které se staly podkladem pro vznik 

všech dalších výstupů projektu. Celorodinná hra je stále 

určena pro rodiče s dětmi, prarodiče s vnoučaty nebo 

mladé lidi do 25 let s podtextem putování po „Zeleném srdci 

Česka“.  

Obr. 22 Logo projektu 

Po registraci v některém ze zapojených informačních center dostane hráč = dítě (ne 

rodič) zdarma ilustrovanou knihu pověstí z regionu Žďárských vrchů a putovní knížku 

pro sběr razítek z pohádkových míst v regionu. Hráčský tým může následně navštěvovat 

předem určená místa, kde získá razítka do své putovní knížky. Za svou snahu mohou hráči 

v Informačním centru obdržet celkem pět odměn: samolepku, pexeso, omalovánky, 

stolní hru a puzzle. Hráč, který sesbírá všechna razítka a odevzdá vyplněnou putovní 

knížku, má u příležitosti dalšího ročníku otevření letní sezóny na území CHKO Žďárské vrchy 

šanci vyhrát originál zarámovaného obrázku od ilustrátorky knihy.  

  

https://www.szif.cz/irj/portal/pf/prehled-zadosti?opatreni=PRV&reqno=13%2F019%2F4210a%2F563%2F000022&ino=0&ji=1000360350&portalAction=detailTabs
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A právě v sobotu 8. dubna 2017 došlo ke každoročnímu předávání cen výhercům 

putovní soutěže, tentokrát ve Ždírci nad Doubravou. Originální zarámované obrázky 

pověstí z území CHKO Žďárské vrchy obdrželi tři vylosovaní hráči, kteří v průběhu roku 

získali razítka na všech stanovištích a prokázali se vyplněnou putovní knížkou. Ve hře je již 

od počátku projektu registrováno přes 2000 účastníků. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23 ocenění výherců 8. 4. 2017 
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 DALŠÍ AKTIVITY V ROCE 2017 7
V průběhu roku bylo vytištěno nové číslo Hlineckého Strakáčka s bonusem v podobě 

pexesa, dále bylo vydáno nové číslo zpravodaje Místní akční skupiny Hlinecko a kalendář 

vydaný v rámci programu místního akčního plánu vzdělávání. Pokračovaly také aktivity 

a prezentace regionální značky Kvality z Hlinecka a byl vypsán druhý ročník dotačního 

titulu „Malý hlinecký hrnec“. Mimo to Místní akční skupina pořádala různé akce a školení 

a její zástupkyně se účastnily řady událostí. Bližší informace o aktivitách Místní akční 

skupiny Hlinecko jsou obsaženy v následujících kapitolách.  

 REGIONÁLNÍ ZNAČKA „KVALITA Z HLINECKA “ 7.1

V roce 2017 jsme pečovali jak o prezentaci již zavedené regionální značky, 

tak i o propagaci jejích držitelů. Regionální značce je věnován prostor na webových 

stránkách Místní akční skupiny Hlinecko www.mashlinecko.cz, kde jsou umístěny 

podrobnější informace o jednotlivých držitelích a jejich kontakty. Informace 

v elektronické formě, stejně jako formě tištěné, jsou k dispozici také v angličtině, němčině 

a francouzštině, a to v kanceláři MAS, v informačním centru na Betlémě a podle zájmu 

také u jednotlivých výrobců. Ve spolupráci s AHP video byly 

zpracovány krátké videoprezentace jednotlivých držitelů 

značky (více na: http://www.ahp.cz/videoscategory/mas-

obce/). 

Seznam všech držitelů značky, jejich výrobků, služeb 

nebo poskytovaných zážitků, které se mohou chlubit značkou 

„Kvalita z Hlinecka“, je uveden na webových stránkách 

MAS Hlinecko pod logem značky kvality, na odkazu: 

http://www.mashlinecko.cz/?id=kvalita-menu 

Obr. 24 Logo Kvalita z Hlinecka 

 

 

Obr. 25, 26 Prezentace regionálních produktů na krajské úrovni 

 

http://www.mashlinecko.cz/
http://www.ahp.cz/videoscategory/mas-obce/
http://www.ahp.cz/videoscategory/mas-obce/
http://www.mashlinecko.cz/?id=kvalita-menu
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 ZPRAVODAJ MAS HLINECKO 7.2

  

 

Místní akční skupina Hlinecko vydala v roce 2017 jedno 

číslo zpravodaje, který je zapsaný do evidence 

periodického tisku Ministerstva kultury pod číslem 

E 21666.  

Ve zpravodaji byly uvedeny informace o činnosti Místní 

akční skupiny Hlinecko, z.s. v průběhu roku 2017, a to 

jak v oblasti realizace strategie, tak v oblasti realizace 

ostatních projektů a dalších aktivit. Zpravodaj byl 

vydán ve spolupráci s Pardubickým krajem. 

 

 

Obr. 27 Obálka zpravodaj listopad 2017 

 ČASOPIS PRO DĚTI HLINECKÝ STRAKÁČEK  7.3

 

 

Časopis pro děti z regionu s názvem Hlinecký Strakáček 

je registrován pod evidenčním číslem Ministerstva 

kultury E 22011. Každé číslo zpravodaje je pravidelně 

distribuováno nejen dětem do základních škol 

a mateřských školek, ale i ke členům a partnerům MAS, 

do jednotlivých obcí v regionu. Mimo to je bezplatně 

k dispozici v Infocentru na Betlémě v Hlinsku 

a v kanceláři Místní akční skupiny.  Šesté číslo časopisu 

bylo zaměřeno na historii výroby hraček na území 

Hlinecka. Děti měly, jak je již tradicí časopisu, možnost 

se něco o území Hlinecka dozvědět, stejně jako si 

vyluštit hádanky nebo vymalovat obrázky.  

Na Svatojiřském jarmarku na Betlémě v dubnu 2018 

budou opět pro tři vylosované dětské autory nejhezčích 

obrázků připraveny ceny. Časopis byl vydán 

ve spolupráci s Pardubickým krajem. 

Obr. 28 Obálka 6. Čísla časopisu 

Hlinecký Strakáček 
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 PEXESO ČASOPISU HLINECKÝ STRAKÁČEK 7.4

 

 

 

Prémiově v roce 2017 také vyšlo 

z dílny Slávka Strakatého první pexeso 

s motivy minulých dílů časopisu. Tato 

tištěná hra bude využita jako drobná 

prémie pro pravidelné čtenáře, děti 

a žáky, kteří luští hádanky a zasílají své 

kresby do sídla MAS. 

 

 

Obr. 29 Pexeso Hlinecký Strakáček 

 AUDIOPOVĚSTI Z ÚZEMÍ MAS BYLY VYDÁNY NA CD 7.5

 

23. června 2017 při příležitosti 6. ročníku 

studentského festivalu Artsy Fartsy bylo 

v Multifunkčním centru v Hlinsku pokřtěno CD 

s audiopověstmi z území Místní akční skupiny 

Hlinecka. Převyprávěné pověsti z území Hlinecka 

byly namluveny divadelníky spolku GT Hlinsko, kteří 

je zpestřili scénickým a hudebním doprovodem. 

Celkem 25 pověstí z 18 obcí na CD mimo jiné 

putovalo k dětem do jednotlivých obcí, škol 

a školek na území MAS. Všechny audiopověsti byly 

také zveřejněny na webových stránkách MAS 

v záložce zajímavosti. 

Obr. 30 Obálka CD s audiopověstmi z regionu. 
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  DOTACE MAS HLINECKO PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE 7.6

MALÝ HLINECKÝ HRNEC (MHH) 2017 

Představenstvo MAS Hlinecko vyhlásilo v březnu 2017 druhý ročník 

grantu na podporu neziskových organizací s názvem Malý 

hlinecký hrnec 2017. Podpora byla určena pro projekty malého 

rozsahu s veřejně prospěšným charakterem, týkající se práce 

s dětmi a mládeží a jiných kulturních, sportovní či společenských 

akcí, pořádaných od června do konce roku 2017. Podpořeny byly 

níže uvedené organizace a akce:  

Obr. 31 Logo MHH 

Tab. č. 9 Seznam podpořený projektů z dotace Malý hlinecký hrnec 2017 

 

7.6.1 SK RVÁČOV, Z.S. – PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ DRUŽSTEV K 90. VÝROČÍ VZNIKU 

SK RVÁČOV, 17. 6. 2017  
 

V přátelském utkání proti sobě nastoupila 

přípravková družstva se stejně starými chlapci 

a děvčaty z FC Hlinsko. Poté nastoupili na trávník 

staré gardy Rváčova a Prosetína a celý sportovní 

program ukončilo první mistrovské utkání okresního 

přeboru mužů Rváčov – Svídnice. Během 

odpoledne se v areálu vystřídalo více než 100 

pamětníků vysočinské a následně rváčovské 

kopané, kteří měli možnost nahlédnout do kronik 

a zavzpomínat na úspěchy 

         Obr. 32 Foto z akce SK Rváčov 

a události dob minulých. MAS Hlinecko poskytla v rámci Malého hlineckého hrnce roku 

2017 dotaci na nákup šesti míčů pro zúčastněná mládežnická družstva.  

Poř. 

č. 

Organizace Název akce Přidělená 

dotace Kč 

Účel dotace 

1 Lyžařský klub Trhová 

Kamenice, z.s. 

Otevřený tenisový turnaj 

ve čtyřhře pro amatérské hráče, 

5. 8. 2017 

2 500 Ceny pro vítěze, 

nákup materiálu 

2 SK Rváčov, z.s. Přátelské utkání družstev 

k 90. výročí vzniku SK Rváčov, 

17. 6. 2017 

2 500 Ceny pro družstva 

3 Svaz tělesně 

postižených, z.s. 

Kurz pletení a háčkování září-říjen 

2017 

2 500 Materiál na pletení 

(jehlice, háčky, vlna) 

4 Spolek Ski Klub Hlinsko Suchý slalom Hlinsko 6. ročník 2 500 
Ceny, diplomy 

a medaile pro vítěze 

5 Mateřské centrum 

Hlinečánek, z.s. 

Hudební a tvořivé herny v MC 

Hlinečánek 

2 500 Vybavení pro tvořivé 

herny 

6 Městské muzeum a 

galerie Hlinsko, 

příspěvková organizace 

Vybavení dětské herny 

s fungováním od 24. 6. 2017 

2 500 Stůl, tři židličky, dva 

sedací pytle 

 Celkem   15 000  
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7.6.2 MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE HLINSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE – 

DĚTSKÝ KOUTEK, 23. ČERVNA 2017  

 

Dětský koutek v Městském muzeu byl otevřen 

při příležitosti zahájení 58. ročníku Výtvarného 

Hlinecka. Z dotace byly pořízeny pro dětský koutek 

dva sedací pytle a dřevěný nábytek - stůl a tři stoličky. 

 

 

Obr. 33 Foto z akce Městského muzea a galerie Hlinsko 

7.6.3 SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH, Z.S  

  

 

Kurz pletení a háčkování se uskutečnil v klubovně STP 

ze dne19. října 2017. 

 

 

Obr. 34 Foto z akce STP Hlinsko 

 

7.6.4 SPOLEK SKI KLUB HLINSKO - SUCHÝ SLALOM HLINSKO, 17. ZÁŘÍ 2017 
 

Za finanční podpory MAS Hlinecko 

uspořádal Ski klub Hlinsko v neděli 

17. září 2017 šestý ročník Suchého slalomu. 

Úkolem závodníků bylo vyběhnout co 

nejrychleji slalomovou trasou nahoru 

po sjezdovce. Čas závodníkům 

zaznamenávala spolehlivá elektronická 

časomíra. Závodu se zúčastnilo celkem 104 

závodníků z mnoha partnerských lyžařských 

oddílů. Závodilo se celkem v šesti věkových 

kategoriích, vždy v chlapecké a dívčí 

kategorii.  

Obr. 35 Foto z akce  Ski Klub Hlinsko 

Vítězové uvedených kategorií obdrželi medaile, diplomy a věcné ceny. Menší závodníci 

nalezli v taškách pro vítěze také omalovánky, časopisy, puzzle a společenské hry 

s postavami spjatými s Hlinskem a jeho blízkým okolím (řemesla 
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na Hlinecku, pověsti z Hlinecka). Vítězové dospělých kategorií získali i krásnou knihu 

Sakrálních staveb na území MAS Hlinecko. Závod si všichni zúčastnění užili, pochvalovali si 

hlinecký kopec a jeho zázemí, těšili se z věcných cen a všichni se shodli, že už se těší 

na zimu. 

 

7.6.5 MATEŘSKÉ CENTRUM HLINEČÁNEK, Z.S. – HUDEBNÍ A TVOŘIVÉ HERNY 

V MC HLINEČÁNEK ZVÍŘÁTKA A PETROVŠTÍ, 26. ŘÍJNA 2017  
 

S pomocí hudebních nástrojů děti napodobovaly zvuky zvířátek i lesy. Samy si určily, které 

zvířátko bude který nástroj, a při cestě zvířátek se snažily udržet jednotný rytmus.  

 

V závěru herny se podařilo za doprovodu 

nástrojů zazpívat jednoduchou písničku. 

V tomto duchu dále pokračoval v Mateřském 

centru listopadový program, kde se děti učily 

další písničky a využily nástroje v hudebním 

kroužku. 

 

Obr. 36 Foto z akce Mateřské centrum Hlinečánek 

 MALÝ LEADER 2018  7.7

Novinkou Pardubického kraje pro rok 

2018 bude v dotačních titulech podpora aktivit místních akčních skupin v kraji 

prostřednictvím dotace určené pro MAS  s názvem: „Malý LEADER 2018“. 

Dne 23. 10. 2017 MAS Hlinecko vyhlásila ve výši 400 000 Kč 

výzvu pro podávání žádostí o příspěvek na realizaci 

jednotlivých projektů. 30. 10. 2017 MAS připravila seminář 

pro žadatele výzvy a od 6. 11. 2017 do 16. 11. 2017 proběhl 

příjem žádostí o účelový příspěvek v kanceláři 

MAS Hlinecko. 

Obr. 37 Logo Malý LEADER 2018 

Výzva probíhala celkově ve dvou kolech a Výběrová komise doporučila Valné hromadě 

finálně podat za MAS Hlinecko žádost o podporu pro osm vybraných projektů z 1. kola 

a čtyři projekty z 2. kola. Následně byla podána na Pardubický kraj žádost o dotaci. 

Výsledné slovo k podpoře bude mít zastupitelstvo Pardubického kraje na jaře 2018.  
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 LEADERFEST 2017 7.8

Obr. 38  Banner LeaderFEST 2017 

Hlinsko bylo za podpory SZIF ve dnech 30. 5. – 1. 6. 2017 hostitelem zástupců místních 

akčních skupin z celé Evropy. Do MFC se sjelo více než 300 zástupců z České republiky, 

Polska, Slovenska, Rakouska a Gruzie. Pro účastníky byly připraveny semináře s tématikou 

jednotlivých operačních programů, prostřednictvím kterých jednotlivé MAS na svých 

územích začínají přijímat a vybírat vhodné projekty k finanční podpoře. V průběhu 

třídenní akce přijeli účastníky pozdravit i hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin 

Netolický Ph.D. a ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka. Při akci pomáhalo přes 50 

dobrovolníků, a to zástupců ostatních MAS z Pardubického kraje, studentů Hotelové školy 

Bohemia v Chrudimi a členů MAS Hlinecko (Gymnázia K. V. Raise, Dobrovolnického 

centra Fokusu Vysočina, GT Hlinsko, spolku Médea).  

Velmi přívětivé služby poskytli také zástupci místních firem z hlediska přípravy občerstvení, 

exkurzí a ubytování účastníků.  

Akce byla dobrou prezentací aktivit místních akčních skupin pro obyvatele našeho 

regionu a zároveň prezentací území Hlinecka a Pardubického kraje mezi zástupci 

místních akčních skupin z celé republiky. 
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Obr. 39-41  Fotodokumentace z akce 

 SEMINÁŘ K VESNICI ROKU 2017  7.9

Ve středu 22. března 2017 uspořádala MAS Hlinecko ve spolupráci s Celostátní sítí 

pro venkov a obcí Vysočina setkání partnerů s názvem „Síťování aktérů rozvoje venkova 

Pardubického kraje“. Akce zaměřená na 

popularizaci soutěže Vesnice roku a Programu 

obnovy venkova se uskutečnila na Veselém 

Kopci v restauraci U kováře Matěje s následnou 

exkurzí do provozoven v Možděnici a Dřevíkově.  

Po celou dobu setkání bylo pro účastníky 

semináře připraveno občerstvení složené 

převážně z certifikovaných výrobků značky 

Kvalita z Hlinecka a nechyběla ani prezentace 

ostatních držitelů značky.      Obr. 42 Fotodokumentace z akce 

   SETKÁNÍ „TADY NEZISKOVKY – VÍTEJTE!“ 7.10

V pátek 6. října 2017 se uskutečnil dvanáctý ročník akce „Tady neziskovky – vítejte!“, kde 

se školám a veřejnosti představily neziskové organizace působící na Hlinecku. 
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V sídle FOKUSU Vysočina mohli návštěvníci shlédnout prezentaci neziskových organizací 

a diskutovat s jejími představiteli. Pro účastníky byl připraven program v budově 

i na přilehlé zahradě. Hosté, převážně z řad základních škol z území MAS Hlinecko, byli 

hravou formou seznámeni s činností jednotlivých neziskových organizací, byli obdarováni 

drobností a mohli si zakoupit vystavené výrobky. Místní akční skupina Hlinecko 

poskytovala návštěvníkům informace o činnosti 

MAS a byla prezentována zavedená regionální 

značka „Kvalita z Hlinecka“. Jako dárek si 

účastníci mohli odnést dětský časopis Hlinecký 

Strakáček, katalog regionálních výrobků a také 

ochutnat místní certifikované potraviny: Hlinecký 

chléb z přírodního kvasu z Pekařství Vacek, uzeninu 

z Řeznictví u Švandů, med květový od Františka 

Řezníčka nebo čerstvé sýry z farmy Pod Kopcem 

Rychnov.  

Obr. 43 Fotodokumentace z akce 6. 10. 2017 

  OCENĚNÍ ZPRAVODAJE MAS HLINECKO ZA ROK 2016 7.11

Zástupci Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. se při příležitosti Dnů dobré vůle na obecním 

úřadě na Velehradě účastnili předávání cen vítězů 6. ročníku celostátní soutěže 

„O nejlepší obecní a městský zpravodaj roku 2016“. Do soutěže mohly být přihlášeny 

všechny zpravodaje obcí, měst, MAS a mikroregionů z České  republiky, které v roce 2016 

vydaly alespoň dvě čísla. 

Akci pořádali společně Katedra politologie a evropských studií FF Univerzity Palackého 

v Olomouci, Civipolis, o. p. s., Unives.eu, Angelus Aureus, o. p. s. a Sdružení místních 

samospráv ČR při příležitosti státního svátku ČR Dne slovanských věrozvěstů Cyrila 

a Metoděje. 

Zpravodaj  naší MAS byl oceněn 1. místem v kategorii zpravodajů MAS a mikroregionů.  

 

 

 

 

 

   

Obr. 44-45 Předání ceny o nejlepší zpravodaj MAS předsedovi MAS Hlinecko 
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   ROZŠÍŘENÍ INFORMOVANOSTI (VIDEOREPORTÁŽE) 7.12

Na webových stránkách MAS Hlinecko je nově umístěn odkaz VIDEOREPORTÁŽE, který 

Vás přesměruje na stránky AHP video. Zde se nachází krátké záznamy z jednotlivých akcí, 

seminářů a setkání včetně výzev z roku 2017:  

http://www.ahp.cz/videoscategory/mas-obce/ 

 

Obr. 46 logo videoreportáží na webu MAS 

  

http://www.ahp.cz/videoscategory/mas-obce/
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 ČLENSTVÍ A ZASTOUPENÍ V ORGÁNECH 8

NÁRODNÍ SÍTĚ MAS ČR A KRAJSKÉHO SDRUŽENÍ 
 

Místní akční skupina Hlinecko, z.s. je členem Národní sítě MAS ČR (www.nsmascr.cz) 

a Krajského sdružení MAS Pardubického kraje (http://pardubicky.nsmascr.cz/). 

 

 

 

 

Obr. 47 Logo NS MAS ČR      Obr. 48 Logo KS MAS Pardubického kraje 

  

http://www.nsmascr.cz/
http://pardubicky.nsmascr.cz/
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 HOSPODAŘENÍ MAS V ROCE 2017 9
 

Místní akční skupina Hlinecko v roce 2017 nevyvíjela žádnou doplňkovou činnost, veškerý 

objem nákladů se vztahuje k činnosti hlavní.  

Náklady na odměny Předsednictva byly nulové. 

Spolek zaměstnával na hlavní pracovní poměr v rozsahu 1,0 úvazku manažerku 

pro tvorbu strategie, také v měsících 1-6/2017 a 9/2017 projektovou manažerku a od 7-

12/2017 částečně projektovou manažerku pro realizaci strategie formou DPP.  

Ostatní úvazky se vztahovaly výlučně k administraci ostatních realizovaných projektů 

nebo hodnocení výzev Výběrové komise. 

 ROZVAHA 9.1

Rozvaha Místní akční skupiny Hlinecko za rok 2017 je zřejmá z následující tabulky. Částky 

jsou uvedeny v tisících Kč. 

Tab. č.10 Aktiva MASv roce 2017 

 Aktiva Stav k 1. 1. 2017 Stav k 31. 12. 2017 
A. Dlouhodobý majetek 0 0 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek  0 0 

II. Dlouhodobý hmotný majetek 0 0 

III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku 0 0 

B. Krátkodobý majetek 919 1085 

I. Zásoby 73 44 

II. Pohledávky 102 37 

III. Krátkodobý finanční majetek 744 1044 

IV. Jiná aktiva celkem 0 0 

Úhrn aktiv 919 1085 

 Pasiva Stav k 1. 1. 2016 Stav k 31. 12. 2017 
A. Vlastní zdroje -4 -49 

1. Jmění 0 0 

2. Výsledek hospodaření -4 -49 

B. Cizí zdroje 923 1134 

1. Rezervy 0 0 

2. Dlouhodobé závazky 752 401 

3. Krátkodobé závazky 171 211 

5. Jiná pasiva 0 522 

Úhrn pasiv 919 1085 

 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 9.2

Následující tabulka obsahuje přehled zisků a ztrát Místní akční 

skupiny Hlinecko v roce 2017. Uvedené částky jsou v tisících Kč. 
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Tab. č.11 Náklady MAS Hlinecko, z.s. v roce 2017 

A. Náklady   
I. Spotřebované nákupy celkem 506 

II. Služby celkem 579 

III. Osobní náklady celkem 1843 

IV. Daně a poplatky celkem 0 

V. Ostatní náklady celkem 13 

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 0 

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 0 

VIII. Daň z příjmů celkem 0 

Účtová třída 5 celkem 2941 

B. Výnosy   
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 373 

II. Změna stavu vnitro organizačních zásob celkem 0 

III. Aktivace celkem 0 

IV. Ostatní výnosy celkem 1 

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 0 

VI. Přijaté příspěvky celkem 263 

VII. Provozní dotace celkem 2259 

Účtová třída 6 celkem 2896 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -352 
Daň z příjmů 0 

D. Výsledek hospodaření po zdanění -352 
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 OBDRŽENÉ DOTACE 10
Realizace projektů Místní akční skupiny Hlinecko by nebyla možná bez finanční podpory 

grantových a dotačních programů.  

Ze strany Pardubického kraje byla MAS Hlinecko podpořena dotací ve výši 200 000 Kč 

(70% výše dotace). V průběhu roku 2016 musela Místní akční skupina Hlinecko většinu 

výdajů na předfinancování projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností 

MAS Hlinecko a projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Hlinsko 

prostřednictvím úvěrů.  Ty byly sjednány do konce ledna 2019.  

Přehled schválených a vyúčtovaných projektů Místní akční skupiny Hlinecko, 

poskytovatelů dotace a jejich výši uvádí následující tabulka.  

 

Tab. č.12 Seznam obdržených dotací MAS Hlinecko, z.s. v roce 2017 

Název projektu Poskytovatel 

dotace 

Vypořádaná 

dotace v roce 

2016: 

Výše dotace  

k celkovým 

nákladům 
Poradenská a provozní činnost 

MAS Hlinecko, z.s. pro období 

2015/2016 

Pardubický kraj  200 000 Kč 70% 

Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání SO ORP Hlinsko 

MŠMT 1 878 576 Kč* 100% 

Zlepšení řídících a admin. 

schopností MAS Hlinecko 

MMR 10 609 619 Kč** 95% 

Plánování sociálních služeb 

V ORP Hlinsko 

MPSV 1 834 050 Kč*** 100% 

 

* čerpáno postupně formou záloh a následného vyúčtování v letech 2016-2017 

** čerpáno postupně v letech 2016-2023 

*** čerpáno postupně formou záloh a následného vyúčtování v letech 2017-2019 
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 ZÁVĚR 11
 

Zástupci Místní akční skupiny Hlinecko zhodnotili svou činnost za rok 2017 na Valné 

hromadě v únoru 2018. 

Cíle, které byly na počátku roku 2017 vytyčeny, byly v průběhu postupně naplňovány.  

 

Nejdůležitějšími úkoly pro rok 2017 bylo: 

 Započetí realizace strategie CLLD (příprava a vyhlašování výzev, interních postupů, 

metodik MAS, vzorů, kontrolních listů, školení a konzultace pro žadatele, 

administrace hodnocení výzev apod.) 

 Nabídka a realizace animací pro základní a mateřské školy v území (šablony) 

 Zajištění udržitelnosti realizovaných a ukončených projektů spolupráce PRV 

 Podpora a prezentace regionální značky Kvalita z Hlinecka na území MAS 

 Členství v Národní síti MAS ČR a Krajském sdružení MAS Pardubického kraje 

 Realizace projektu a tvorba Místního akčního plánu ve SO ORP Hlinsko 

 Příprava a realizace projektu Plánu sociálních služeb ve  SO ORP Hlinsko 

 Propagační činnost na území Místní akční skupiny Hlinecko – webové stránky, 

publicita v tisku, vydávání vlastních tiskovin a regionálních publikací, prezentace 

na jarmarcích, videozprávy z akcí MAS apod. 

 Spolupráce s regionálními aktéry, příprava dalších společných projektů 

 

Cíle Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. pro rok 2018: 

 Aktivní naplňování strategie (pokračování ve vyhlašování výzev, konzultací 

a školení pro žadatele, hodnocení a výběru projektů, vyhlášení výzvy OPŽP, 

kontrola realizací projektů apod.) 

 Dobrá informovanost v regionu o aktivitách MAS (zprávy v novinách, aktuální web 

MAS, videozprávy, zpravodaj, další tiskoviny ve vztahu k regionu a území) 

 Dopracování a schválení Místního akčního plánu SO ORP Hlinsko 

 Realizace projektu Plánu sociálních služeb ve  SO ORP Hlinsko 

 Příprava projektu MAP II včetně zapojení partnerů 

 Spolupráce s regionálními aktéry, příprava dalších společných projektů 

 

 


