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Slovo předsedy
Třetí rok aktivního fungování Místní akční skupiny Hlinecko byl spojen
s mnoha administrativními úkony
a aktualizací potřebných dokumentů.
A to z důvodů změn zákonů a úprav
podmínek jednotlivých operačních
programů ze strany státních institucí.
Mnohé to jistě překvapí, neboť vláda České republiky již v roce 2012
vymezila operační programy a další
postup při přípravě programovacího období 2014-2020. Změny vlád,
liknavost a pomalé rozhodování
státních úředníků byly jednou z příčin únavných jednání našich valných hromad se spoustou informací
o změnách. Navzdory všem těmto
překážkám a především díky úsilí a píli všech
členů, MAS Hlinecko zdárně zdolala první krok
k zařazení se mezi úspěšné MAS. To potvrdila
získáním osvědčení o standardizaci od Ministerstva zemědělství. Toto osvědčení bylo nutnou
podmínkou pro podání strategie MAS Hlinecko,
která byla koncem roku dopracována a schválena
valnou hromadou, následně byla podána žádost
o její realizaci. V roce 2016 nás čeká druhý důležitý krok, a to posouzení a schválení strategie jednotlivými ministerstvy.
Přijetí strategie pak znamená, že naše cíle směřující k rozvoji regionu jsou v souladu s rozvojem evropských zemí a základem pro další podporu a ﬁnancování našich plánů v regionu do roku 2023.
Ve zdánlivě neplodném období posledních dvou
let, kdy nebylo možné podporovat naše území
realizací projektů z nových operačních programů,
jsme se snažili plnit roli partnerskou a animační.
Podařilo se nám připravit a úspěšně dokončit několik projektů spolupráce, kterými jsme podpořili rozvoj obecních knihoven, infocenter v CHKO
Žďárské vrchy a podnikatelů v cestovním ruchu,
které již teď přinesly nemalé ﬁnanční prostředky
do našeho regionu. Přispěli jsme i k informovanosti našich dětí a spoluobčanů o naší minulosti
v projektu „Život a historie vypálených obcí aneb
„Znáte nás?“ Zavedením regionální značky jsme
podpořili a prezentovali naše výrobce a dodavatele služeb. Z vlastní iniciativy a vlastních zdrojů
jsme vydali několik časopisů pro děti a unikátní
publikaci o sakrálních stavbách na našem území.
Při administrativním maratonu jsme zvládli plnit
i roli informativní ve spolupráci se školami, podnikateli, spolky a dalšími institucemi. Všechny tyto
aktivity jsme úspěšně proﬁnancovali, vyúčtovali
a výsledek hospodaření za rok 2015 je vyrovnaný.
Je zcela jisté, že prostředky získané na realizaci
projektů Místní akční skupiny Hlinecko nepokryjí
všechny potřeby regionu, ale i tato částka může
pomoci naplňovat motto z přijaté strategie, že
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„Chceme být dobrým místem pro život místních
obyvatel a přitažlivým územím pro návštěvníky“.
Sami v rámci MAS můžeme do budoucna vybírat,
které projekty budeme ﬁnancovat. Máme možnost prostřednictvím 53 miliónů korun postupně
podpořit rozvoj infrastruktury, školy, neziskové
organizace nebo podnikatele. Nejdůležitější je
ale skutečnost, že se tak děje díky aktivitě místních obyvatel, kteří jsou spojeni s regionem a nejlépe dokáží posoudit potřeby a využití ﬁnančních
zdrojů MAS.
Protože v druhé polovině roku 2016 očekáváme
start výzev místní akční skupiny, vyzval bych rád
všechny členy i nečleny MAS, kteří mají zájem
o smysluplné využití těchto zdrojů, aby se informovali o všech našich možnostech a intenzivně
s námi na těchto projektech spolupracovali. K tomu jsou plně k dispozici zaměstnanci kanceláře
MAS, kteří jsou připraveni poradit s výběrem
a administrací těchto projektů.
Děkuji všem členům MAS Hlinecko za spolupráci
a trpělivost při jednáních o legislativních a administrativních záležitostech v minulém roce, manažerkám kanceláře za entuziasmus a pracovní nasazení při přípravě všech potřebných dokumentů
a zajištění projektů, i všem, kteří budou v dalších
letech přispívat k rozvoji regionu, ve kterém žijeme. Jde to i bez dotací, jelikož je ale systém poskytuje, tedy lépe s dotacemi. Nejen proto
je MAS užitečná a potřebná, do území patří
a bude i nadále partnerem, rádcem a iniciátorem nových možností
pro spokojený život
místních obyvatel.

Kresba: Jiří Vaněk
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Místní akční skupina Hlinecko žádá pro projekty organizací ze svého území
55 miliónů Kč z dotací EU
MAS Hlinecko připravovala pro své území v letech 2013-2015 strategii
pro rozvoj regionu. Strategie byla Valnou hromadou MAS schválena
2. 12. 2015 a následně na to byla 23. 12. 2015 podána žádost o dotaci
na její realizaci ve výši cca 55 miliónů Kč.

Dále uvádíme příklady aktivit v jednotlivých opatřeních/ﬁchích operačních programů, které bude možné
MAS podporovat:
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (dotace
25,209 mil. Kč)

Zhruba půl roku nyní budou strategii posuzovat zástupci jednotlivých ministerstev. MAS Hlinecko má jako jedna z mála MAS možnost
využít všech čtyř operačních programů, které se pro MAS v České
republice otevřely. Výše prostředků byla jednotlivými řídícími orgány určena pro všechny MAS v České republice dle počtu obyvatel,
velikosti území a na základě dalších podmínek v konkrétním regionu. Vše, co by ale území potřebovalo pro svůj rozvoj, nebude možné
ﬁnancovat ze zdrojů Evropské unie. Pro jednotlivá opatření tak byly
vybrány pouze ﬁnancovatelné aktivity operačních programů. První
výzvy a výběr prvních projektů žadatelů z území Hlinecka Výběrovou komisí MAS Hlinecko je předpokládán v druhém pololetí 2016,
s jejich realizací nejdříve v průběhu roku 2017. Výzvy budou dále
vypisovány průběžně v letech 2016-2022 až do vyčerpání všech prostředků.

Opatření IROP 1 Cesty domů
Výstavba cyklostezek a cyklotras, cyklistických nebo víceúčelových
pruhů na komunikacích, vybudování doprovodné infrastruktury
(např. stojany na kola, úschovna kol, odpočívadla a dopravní značení), výstavba bezpečnostních prvků na komunikacích (např. bezbariérový přístup zastávek, chodníky, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám
s omezenou pohyblivostí nebo orientací), výstavba a modernizace
přestupních terminálů různých druhů dopravy, podpora nových parkovacích míst v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu,
chodníků, vybudování zázemí pro čekající účastníky dopravy (např.
lavičky s nabíjením mobilních telefonů apod.), doplňkově výsadba
zeleně (např. zelené pásy a liniové výsadby u cyklostezek).

Mimo „rezervované“ ﬁnanční prostředky pro žadatele z území MAS
budou úměrně pokryty i provozní výdaje pracovníků MAS, a to celkovou částkou na osmileté období ve výši 10,6 mil. Kč.

Opatření IROP 2 Bezpečný region
Pořízení specializované techniky: např. soupravy pro nouzové zastřešení obytných budov, statické zpevnění narušených částí budov, mobilní elektrocentrály, lesní hasicí speciál, vybavení pro detekci, zastavení nebo omezení úniku nebezpečných látek, speciální výstroj.

Jednotlivá opatření a jejich rozsah:
Název programu: Integrovaný regionální
operační program (IROP)

Opatření IROP 3 Vzdělávání a rozvoj osobnosti

Opatření

Název opatření

Kč v mil.

IROP 1

Cesty domů

8 100,00

IROP 2

Bezpečný region

IROP 3

Vzdělávání a rozvoj osobnosti

6 759,00

IROP 4

Komunitní a sociální infrastruktura

7 900,00

IROP 5

Sociální podnikání

2 000,00

Stavební úpravy budov, učeben, dílen, poradenských pracovišť a pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd a schopnosti práce s digitálními technologiemi, zajištění vnitřní konektivity škol, speciální SW, vybavení
dílen, laboratoří, stavební úpravy a pořízení kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se speciálními vzdělávacími
potřebami, které jsou nezbytné pro zajištění rovného přístupu ke
vzdělávání, zajištění bezbariérovosti, doplňkově zeleň v okolí budov
a na budovách, zahrady.

450,00

Opatření IROP 4 Komunitní a sociální infrastruktura
Název programu: Program rozvoje venkova
(PRV)
Fiche

Název Fiche

Kč v mil.

Fiche 1

Kvalita z regionu Hlinecka

2 000,00

Fiche 2

Konkurenceschopný zemědělec

2 000,00

Fiche 3

Venkovský podnikatel

4 642,00

Fiche 4

Atraktivní les

2 000,00

Fiche 5

Technika pro les a dřevo

1 000,00

Fiche 6

Spolupracující MAS

Podpora osob ohrožených sociálním vyloučením a začleňování sociálně vyloučených, podpora prorodinných aktivit, stavební úpravy
budov pro vznik komunitního centra, učebny, školicí místnosti, pořízení vybavení do komunitního centra a související úpravy venkovního prostranství (zeleň, parková úprava) komunitního centra.

Opatření IROP 5 Sociální podnikání
Nákup objektu, výstavba, stavební úpravy, které vytvoří podmínky
pro sociální podnikání, nákup zařízení a vybavení.

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (dotace 11,642 mil. Kč)
Fiche PRV 1 Kvalita z regionu Hlinecka

555,00

Podpora drobných regionálních výrobců, rodinných farem a podniků, podpora zpracování místních surovin a jejich systematické distribuce v regionu, zvýšení odbytu místních výrobků jak pro obyvatele,
tak pro návštěvníky, spojení výrobkové, zážitkové a gurmánské turistiky, stavební úpravy a modernizace objektů, nákup technologie,
pořízení strojů a zařízení vedoucí ke zpracování, ﬁnální úpravě, značení nebo balení produktů, skladování surovin, výrobků a potravinářských produktů, aktivity vedoucí ke zlepšování a monitorování
kvality zemědělských a potravinářských produktů včetně provozních
laboratoří, výdajů na související HW a SW a investic vedoucích k zachování kvality produktů při přepravě (dopravní prostředky nebo
speciální kontejnery používané pro přepravu potravin schopné udržovat potraviny při vhodných teplotách a umožňující monitorování
těchto teplot).

Název programu: Operační program
zaměstnanost (OPZ)
Opatření

název opatření

Kč v mil.

OPZ 1

Sociální a komunitní služby

4 825,00

OPZ 2

Podpora sociálního podnikání

5 625,00

Název programu: Operační program životního
prostředí (OPŽP)
Opatření

název opatření

OPŽP 1

Výsadba dřevin na orné půdě
v CHKO

www.mashlinecko.cz

Kč v mil.

Fiche PRV 2 Konkurenceschopný zemědělec
Podpora zemědělských podniků hospodařících v rostlinné nebo živočišné výrobě, konkrétně: stavební úpravy zemědělských staveb

7 014,00

2
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a technologie v živočišné a rostlinné výrobě
a školkařské produkci, mobilní stroje pro zemědělskou výrobu a peletovací zařízení pro
vlastní spotřebu v zemědělském podniku.

Fiche PRV 3 Venkovský podnikatel
Podpora je určena k diverziﬁkaci zemědělských činností a rozvoji nezemědělských činností, konkrétně: rozšíření drobného ubytování na venkově (max. 40 lůžek), agroturistika - spojení místní výroby a zemědělských
produktů s ubytováním, podpora vybraných
nezemědělských činností a služeb, spojení
výrobkové, zážitkové a gurmánské turistiky,
podpora drobných regionálních výrobců,
rodinných farem a podniků, podpora zpracování místních surovin a jejich systematické
distribuce v regionu, zvýšení odbytu místních výrobků jak pro obyvatele, tak pro návštěvníky. Podporovány budou investice do
stavební obnovy (přestavby, modernizace,
statického zabezpečení) nebo nové výstavby, pořízení strojů, technologií a dalšího
vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost do vybraných nezemědělských činností.

Fiche PRV 4 Atraktivní les
Úprava lesních cest a návazné doplňkové
infrastruktury pro pobyt v lese, zkvalitnění
přístupu do lesa a lesem, zatraktivnění rekreační funkce lesa a jeho environmentálních funkcí, zvýšení informovanosti o lese
naučnou formou a usměrnění pohybu i chování návštěvníků. Podporovány budou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa (odpočívky a přístřešky, vybudování
a značení cest a lesních naučných stezek pro
turisty (do šíře 2 m), výstavba herních i ﬁtness prvků, značení významných přírodních
prvků, revitalizace a zpřístupnění studánek,
infotabule), projekty mohou podporovat
také zvýšení bezpečnosti návštěvníků lesa
(rekonstrukce mostků a lávek, vybudování
zábradlí, stupňů, závory apod.) Podmínkou
je, že území nesmí spadat do CHKO.

Fiche PRV 5 Technika pro les a dřevo
Pořízení lesní techniky, modernizace dřevozpracujících provozoven (vlastníků lesa),
zpracování dřeva a uvedení na trh, pořízení
strojů a technologií určených pro hospodaření na lesních pozemcích (stroje a technologie
pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů
včetně přibližování, stroje ke zpracování potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy
před zalesněním, stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost), výstavba
a modernizace dřevozpracujících provozoven včetně technologického vybavení, investice související s používáním dřeva jako suroviny nebo zdroje energie jsou omezeny na
všechny pracovní operace před průmyslovým
zpracováním. Za průmyslové zpracování se
nepovažuje mechanické zpracování dřeva na
různé polotovary (např. výroba řeziva a jeho
základní opracování), investice související se
zvyšováním ekonomické hodnoty lesů musejí být odůvodněné ve vztahu k očekávanému
zlepšení lesů v jednom nebo více podnicích
a mohou zahrnovat investice do strojů pro
lesní těžební práce a postupů těžby, které
jsou šetrné k půdě a zdrojům. Podmínkou je,
že žadatel na lesních pozemnících hospodaří
podle platného lesního hospodářského plánu nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy – nevztahuje se na dřevozpracující provozovny.
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Fiche PRV 6 Spolupracující MAS
(akce realizuje výhradně MAS
Hlinecko+partneři)
Pořádání konferencí, festivalů, workshopů,
exkurzí, výstav (včetně stabilních), setkání
partnerů s přenosem příkladů správné praxe,
vydávání publikací, brožur, letáků, informačních cedulí a podobných materiálů spojených
s výše uvedenými aktivitami a naplňováním
strategie MAS, podpora regionálních výrobců, místních trhů, vzdělávacích aktivit a infocenter, podpora spolupráce se sousedními
i dalšími MAS.

MAS Hlinecko získala
povinný certiﬁkát
Podmínkou podání žádosti o realizaci strategie každé MAS bylo získání
„Osvědčení o plnění standardů MAS“
vydávané Ministerstvem zemědělství. MAS Hlinecko obdržela certiﬁkát
7. 12. 2015.

OPERAČNÍ PROGRAM
ZAMĚSTNANOST (dotace 11 mil. Kč)
Opatření OPZ 1 Sociální a komunitní
služby
Podpora projektů komunitní sociální práce
a komunitních center s vazbou na prevenci sociálního vyloučení a začleňování osob,
projekty na podporu terénních a ambulantních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách s vazbou na prevenci
sociálního začleňování a sociálního vyloučení - např. sociálně terapeutické dílny, sociální
rehabilitace, terénní programy, raná péče,
služby následné péče, odborné poradenství,
kontaktní centra, služby pro rodiny s dětmi
se sociálně aktivizačním charakterem apod.,
projekty na podporu uplatnění znevýhodněných skupin žen na trhu práce a na návrat
osob po rodičovské dovolené či péči o závislého člena rodiny na trh práce, podpora dětských klubů při základních školách.

Opatření OPZ 2 Podpora sociálního
podnikání
Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání a environmentálního sociálního podnikání (start
nových živností, provozní výdaje, tvorba
nových pracovních míst pro cílové skupiny),
podpora rekvaliﬁkací, spolupráce místních
aktérů při řešení nezaměstnanosti, podpora
sdílených pracovních míst, práce na dálku,
sezónních a tréninkových míst, pracovních
míst na zkoušku apod.

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ (dotace 7,014 mil. Kč)
Opatření OPŽP 1 Výsadba dřevin
na orné půdě v CHKO
Liniové a skupinové výsadby dřevin na orné
půdě LPIS (stromořadí, větrolamy, břehové
porosty, remízy), založení nebo obnova krajinného prvku.

Školení neziskovek
MAS Hlinecko uspořádala 15. ledna
2015 pro nestátní neziskové organizace, působící na jejím území, školení
k výkladu Nového občanského zákoníku (NOZ).
Všechny neziskové organizace jsou
povinny přizpůsobit své stanovy NOZ
do 1. ledna 2017. Občanská sdružení
se tak automaticky stávají zapsanými
spolky.
Seminář vedl Mgr. Pavel Šejnoha, který má bohaté zkušenosti s úpravou
stanov spolků, a který pomáhal připravovat i stanovy MAS Hlinecko.

Možnost ucházet se o dotace prostřednictvím Místní akční skupiny Hlinecko budou
mít pouze subjekty působící na území MAS.
Další informace k programům a možnostem
čerpání budou postupně zveřejňovány na
webu www.mashlinecko.cz, ve zpravodaji
MAS, distribuovaném do všech obcí, i kabelové televizi. Pro žadatele budou v druhé
půli roku připraveny semináře, jak připravit
žádost. Žadatelé se tak nemusí bát, že by
něco zmeškali. Kancelář MAS bude v době
výzev plnit roli poradce a konzultanta.
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Představujeme členy MAS Hlinecko
Veřejná sféra
Územní zapojení regionu
Hlinecka do celorepublikového
projektu Svazu měst a obcí ČR
Od prosince 2013 do října 2015 se zástupci kanceláře MAS Hlinecko podíleli
pod hlavičkou Města Hlinska na realizaci projektu Svazu měst a obcí ČR
s názvem Systémová podpora rozvoje
meziobecní spolupráce v ČR v rámci
území správních obvodů obcí s rozšířenou působností.
Cílem projektu bylo vytvoření strategie v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a cestovního
ruchu a v neposlední řadě tvorba akčního plánu pro obce v ORP Hlinsko.
Cílem těchto dokumentů bylo zjištění
potenciálu zvýšené spolupráce mezi
obcemi a její aplikace do konkrétních
projektů. Výstupy projektu jsou provázány se strategií MAS Hlinecko. Do
projektu se zapojilo všech patnáct ORP
v Pardubickém kraji a 186 ORP (cca
90%) v celé České republice.

Městys Trhová Kamenice
Městys Trhová Kamenice je v území MAS
jednou z větších střediskových obcí. Leží
na důležité dopravní tepně Ždírec nad
Doubravou - Chrudim v údolí řeky Chrudimky na hranicích CHKO Železné hory
a CHKO Žďárské vrchy.
V okolí se rozprostírají bohaté lesní vršky,
chlumy, údolí, rybníky s množstvím vodního ptactva a bažinné louky plné rostlin.
Trhovou Kamenicí prochází naučná stezka
„Krajem řeky Chrudimky“ a další turisticky značené cesty a cyklotrasy, které vedou okolo Zuberské rozhledny, poutní kapličky sv. Jana Nepomuckého
na Zubří, odkud lze zahlédnout borovský kostelíček. Cesta
do přírodní rezervace Polom míjí i osadu Polom s kostelem
sv. Kunhuty a roubenou zvonici.
V zimních měsících navštěvují milovníci lyžování sjezdovku
v Hluboké a v Trhové Kamenici na Zuberském kopci.
Většina historicky významných staveb se nachází na náměstí. Například kostel sv. Filipa a Jakuba, kašna, budova zájezdního hostince U knížete, stará radnice a bývalá
fara. V jejích prostorách sídlí muzeum, které přibližuje život horáckého lidu se zaměřením na Trhovou Kamenici.
Lákavá je i expozice výroby skleněných vánočních ozdob
v Železných horách, strašidelné sklepení a různé sezónní
výstavy. Více informací o Trhové Kamenici je uvedeno na
webových stránkách www.trhovakamenice.cz

Akce knihovny v Trhové
Kamenici pro děti: Cesta
kolem světa

Představujeme členy MAS Hlinecko
Podnikatelé
Projednávání dotazníků
se zastupiteli v obci Pokřikov

Projednávání dotazníků
se zastupiteli v obci Vysočina

Výsledný strategický dokument

GASTRO AZ s.r.o.
Společnost GASTRO AZ, s.r.o. byla založena v roce 2006 a zabývá se dodávkou,
montáží i výrobou kvalitních zařízení
v oblasti gastrotechnologie. Mezi našimi
výrobky naleznete nábytek a rozmanité
příslušenství nezbytné pro profesionální
potravinářský provoz. Veškeré naše produkty splňují vysoké hygienické nároky
a odpovídají příslušným platným normám. Na zákazníkovo přání jsme schopni
výroby i atypického zařízení, přičemž zajistíme montáž včetně dopravy.
Dále se věnujeme kooperačním zakázkám
u zpracování plechů s využitím CNC technologie. Nemalou část naší činnosti věnujeme i přípravě projektové dokumentace
pro výše uvedené obory, a to i v 3D projektech. V případě zájmu poskytujeme
poradenskou činnost opírající se o dlouholeté zkušenosti v provozech gastro,
zaškolení obsluhy a záruční i pozáruční
servis.
V našem gastrobazaru nabízíme prodej a odkup použitého zařízení. Opravené zařízení je expedováno se zárukou šesti měsíců na provedené práce a použitý materiál.
Firma má za sebou desítky úspěšných realizací a významnou řadu spokojených klientů zejména na území Pardubického kraje. Mimo výrobků v oblasti gastro se na společnost můžete obrátit i s požadavkem na výrobu a instalaci informačních cedulí.
Petra Dostálová

www.mashlinecko.cz

4

Vydává MAS Hlinecko, z.s.
pod reg. číslem: MK ČR E 21666

Představujeme členy MAS Hlinecko
Nezisková sféra
SKI KLUB HLINSKO

Tady - neziskovky, vítejte!

Ski klub Hlinsko byl založen jako občanské
sdružení v roce 1997, v roce 2015 byl díky
změně občanského zákoníku přejmenován
na Spolek Ski klub Hlinsko.
Hlavním cílem spolku, který má v současnosti na 160 členů, je péče o rozvoj lyžování,
jeho propagace a lyžování mládeže na výkonnostní úrovni. Spolek se hlásí k tradicím
oddílu lyžování TJ Spartak Hlinsko, jenž založil zdejší sjezdovku již kolem roku 1961.

Kresba: Jiří Vaněk

Důležitou aktivitou spolku je provoz skiareálu v Hlinsku. Sjezdovka zde byla v roce 2006
unikátně přemostěna přes silnici a rozšířena.
V zimních měsících zajišťují členové spolku
jeho údržbu a obsluhu, mimo zimní sezónu
upravují a udržují terén i potřebnou techniku.
Lyžařský areál v Hlinsku nabízí v současnosti tři sjezdovky se třemi moderními vleky a cvičný svah s dětským vlekem zdarma.
K tomu půjčovnu lyží a snowboardů i restauraci v horském stylu. Areál je osvětlen
a umožňuje večerní lyžování.
V rámci spolku vznikl v sezóně 2009/2010
také Lyžařský oddíl mládeže, v němž je
v současné době 14 dětí ve věku od pěti do
13 let. Závodní oddíl se pravidelně a úspěšně zúčastňuje lyžařských
závodů v ČR.

Co a k čemu bude Místní akční plán vzdělávání?
Místní akční plán (MAP) bude dokumentem dlouhodobého rozvoje vzdělávání dětí
a žáků do 15 let. Do jeho tvorby se zapojí zástupci základních i mateřských škol z území celého ORP Hlinsko, zřizovatelé škol a školských zařízení a další partneři z oblasti
vzdělávání. MAPy vznikají ve správních územích obcí s rozšířenou působností po celé
České republice a tyto aktivity koordinuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jednotně danou koncepcí. Na území ORP Hlinsko tvorbu MAPu zajistí MAS
Hlinecko. Jejím úkolem bude ve spolupráci s partnery vytvořit akční dokument, dohodu o prioritách vzdělávání na Hlinecku a také seznam investičních akcí škol, které
mohou být podpořeny z Integrovaného regionálního operačního programu ﬁnancovaného ze zdrojů Evropské unie.
Aby plán mohl být vytvořen, musí na něm
spolupracovat nejméně 70 procent škol
z území správního obvodu ORP Hlinsko.
MAP bude realizován od února 2016 do
ledna 2018. Již při tvorbě strategie MAS
byly ze škol sesbírány různé náměty do zásobníku projektů. Patří k nim rekonstrukce
tříd, vznik a vybavení nových učeben, vybudování školních hřišť a školních zahrad,
úprava technického a sociálního zázemí.
Školy také požadují bezbariérové úpravy, speciální nebo rehabilitační pomůcky
Kresba: Jiří Vaněk
a i nové digitální technologie.
Cílem podpory ministerstva ve tvorbě MAP je celkové zlepšení kvality vzdělávání
na úrovni mateřských i základních škol, zajištění dostupnosti vzdělávání všem dětem,
podpora slabších žáků, vyhledávání a rozvoj jejich potenciálu, ale i zlepšení spolupráce s rodiči. MAP bude následně i důležitým podkladem pro přípravu tzv. „šablon“,
které budou moci čerpat školy, formou projektů a žádostí o dotace. MAS Hlinecko
bude v období 2016-2023 školám ze svého území pomáhat i s administrací šablon.

www.mashlinecko.cz
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Místní akční skupina Hlinecko se již
potřetí zúčastnila v sídle FOKUSU Vysočina, který akci organizoval, prezentace neziskových organizací s názvem
TADY NEZISKOVKY-VÍTEJTE! Děti základních škol a další návštěvníci mohli
2. října 2015 již podesáté diskutovat
se zástupci neziskovek z území celého
Hlinecka. 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, vždy byli
obdařeni drobným dárkem a mohli si
zakoupit vystavené výrobky. Zástupci
Místní akční skupiny Hlinecko poskytli
návštěvníkům informace o své činnosti a nabídli jim ochutnávku certiﬁkovaných potravin oceněných značkou
Kvalita z Hlinecka: Hlinecký chléb z přírodního kvasu z Pekařství Vacek, Šunku jakodřív z Řeznictví u Švandů, Med
květový od Františka Řezníčka nebo
čerstvé mléčné výrobky od paní Petry
Horáčkové.

Vydává MAS Hlinecko, z.s.
pod reg. číslem: MK ČR E 21666

Tiskoviny vydané v letech 2014-2015 prostřednictvím
MAS Hlinecko nebo ve spolupráci s dalšími partnery
MASkohraní 2015
V úterý 23. června 2015 uspořádala Místní akční skupina Hlinecko ve
spolupráci s městem Hlinskem v Multifunkčním centru druhý ročník Dne
deskových her MASkohraní. Na akci
byly zábavnou formou představeny
nejpopulárnější deskové a společenské
hry, které si děti mohly se svými spolužáky zahrát. MASkohraní probíhalo

Katalog produktů regionální značky
„Kvalita z Hlinecka“ (česky, německy,
anglicky, francouzština je připravena
k tisku).

Zpravodaj MAS, časopisy pro děti Hlinecký Strakáček, kniha Sakrálních staveb
na území MAS Hlinecko.
SAKRÁLNÍ STAVBY,
PAMÁTKY A DROBNÉ
OBJEKTY NA ÚZEMÍ
MAS HLINECKO

ROČNÍK: 1
ČÍSLO: 1
ZDARMA

Slovo předsedkyně

za účasti více než 200 žáků základních
škol z území MAS Hlinecka, zúčastnily se děti ze ZŠ Resslova, ZŠ Raná, ZŠ
Krouna, ZŠ Smetanova a ZŠ Ležáků.
Z každé třídy bylo vybráno několik
zástupců, kteří reprezentovali sebe
i školu v turnaji v postřehových hrách.
Vítězové byli odměněni karetní hrou
a drobnými dárky od Místní akční sku-

ČÍSLO 2

OBSAH:

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA - na
první pohled poněkud zvláštní název v současné době. Pro
člověka neznalého, pojem téměř neuchopitelný. Evokovat
může mnohé, od populárních akčních thrillerů dneška
až po lehce nepříjemný pocit
návratu do dob minulých.
Pokud se však oprostíte od
těchto předsudků a začnete
se trochu zajímat, o čemže to
vlastně je, názor celkem rychle změníte.

Základní slovníček Místních akčních
skupin
(str. 2)
Představujeme členy MAS Hlinecko
ve veřejné sféře - Obec Vysočina
(str. 3)
Představujeme členy MAS Hlinecko
v neziskovém sektoru - divadelní spolek GT Hlinsko
a v podnikatelském sektoru - Mias OC spol. s r.o.
- Akce realizované za podpory MAS,
program PRV III.4.1 „OSVOJOVÁNÍ“
TRÉNINKOVÁ VÝZVA
Tréninková výzva - projekt 1
Posvícení na Veselém kopci s tanci a písněmi (str. 4)

Oﬁciální deﬁnice říká, že jde o regionální
spolek, založený na dobrovolném partnerství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy,
který pracuje na rozvoji venkovské oblasti
a získává ﬁnanční podpory z národních programů a evropských fondů. Veškeré jeho
konání probíhá metodou LEADER založenou na principu zdola-nahoru. Co to v praxi
znamená?
Každý region má bezesporu jiné výchozí
podmínky a tudíž i speciﬁcké potřeby. A kdo
jiný než lidé, kteří v dané oblastí žijí, zná
lépe místní poměry, ví, co je nejvíce trápí, co
potřebují řešit. Veškerá činnost místní akční
skupiny je založena na dialogu všech zúčastněných partnerů, na diskuzi o jednotlivých
podnětech a projektech, které by mohly regionu přinést tolik potřebný budoucí rozvoj
téměř ve všech oblastech života. A to nikoliv
direktivním rozhodnutím kraje, státu či Evropské unie, nýbrž vlastním přičiněním.
Místní akční skupina Hlinecko zahájila svoji činnost na konci roku 2012 a v současné
době sdružuje celkem 52 subjektů z veřejné, neziskové a podnikatelské oblasti.
Na území MAS Hlinecko žije téměř 19 tisíc
obyvatel, jejichž životy může MAS do budoucna pozměnit. Hlinecko je regionem
s velmi bohatou tradicí, neporušeným přírodním prostředím a tím nejcennějším
– mnohými lidmi, kteří mají chuť tvořit,
pracovat a svoji budoucnost přímo ovlivňovat. MAS jistě nevyřeší vše, ale může být významným faktorem, který bude naplňovat
společně vytvořenou strategii rozvoje území a získávat potřebné ﬁnanční prostředky.

www.mashlinecko.cz

Hlavním posláním MAS je realizovat vlastní
projekty a připravovat vlastní akce. K tomuto cíli nevede rychlá a jednoduchá cesta.
Z vlastní zkušenosti na radnici velmi dobře
vím, že každému úspěšně realizovanému
projektu předchází několikaměsíční, mnohdy i několikaletá, příprava, na které se podílí tým lidí. Nic nejde jen tak ze dne na den.
Stejné je to i v rámci místní akční skupiny.
Zdlouhavá a mnohdy nezáživná příprava
dokumentů, analýz a strategií je však nezbytným předpokladem konání v nadcházejících letech 2014-2020. Pokud chceme
být úspěšní, musíme být připravení. Úkolem
MAS je tedy připravit konkrétní projekty,
které budou životaschopné, pomohou jednotlivým podnikatelům, přispějí k rozvíjení
aktivit rozličných zájmových spolků a neziskových organizací působících na území Hlinecka. A co je neméně cenné, napomohou
vytvořit pocit sounáležitosti s místem, kde
žijeme, i pocit hrdosti, že jsme něčemu prospěšnému sami přispěli.

Zeptali jsme se zástupců žadatelů
MAS, kteří realizovali projekty v tzv.
tréninkové výzvě - odpovídá Aleš Meloun,
předseda S.K. Rváčov a Radek Chlada, předseda HC
Hlinsko
Tréninková výzva - projekt 2
Loučení s prázdninami
Tréninková výzva - projekt 3
Sportuj s námi a žij zdravě
(str. 5)
Zeptali jsme se zástupců žadatelů
MAS, kteří realizovali projekty v tzv.
tréninkové výzvě - odpovídá Eduard Suchý,
velitel Sboru dobrovolných hasičů Holetín
Tréninková výzva - projekt 4
Včely - zázrak přírody
Tréninková výzva - projekt 5
Výtvarný happening na Betlémě
Tréninková výzva - projekt 5
Soutěž o putovní pohár starosty obce
(str. 6)

ČÍSLO 3

ČÍSLO 1

Projekt spolupráce č. 1 Programu
rozvoje venkova: „Nezapomeňte (se)
vrátit“
(str. 7)

www.mashlinecko.cz

Hlinecko má svou regionální značku
Producenti, kterým byl udělen v 1. kole certiﬁkát
„Kvalita Hlinecka“
(str. 8 - 9)
Projekt spolupráce č. 2: Život a historie
vypálených obcí aneb „Znáte nás?“
(str. 10)
Projekt spolupráce č. 3: „Poznejte
zelené srdce Česka“
(str. 11)
MAPOVÁNÍ HISTORIE - Sakrální stavby
na území MAS Hlinecko
(str. 12 - 13)

Časopis

Představujeme kancelář MAS Hlinecko
a členy MAS Hlinecko
(str. 14)
MAS Hlinecko představuje: Hlinecký
Strakáček - Časopis pro naše děti
MAS organizuje, spolupořádá, účastní
se aneb Pozvánky
(str. 15)

pro naše děti

Doplňovačka o ceny + fotohádanka
(str. 16)

Magda Křivanová, předsedkyně MAS Hlinecko
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Časopis

Časopis

pro naše děti

pro naše děti

Tištěné výstupy projektu zaměřeného
na rozvoj vesnických knihoven s
názvem „Nezapoměňte (se) vrátit.

MIŘETICE
LEŽÁKY

ČESKÝ
MALÍN

LEŽÁKY

24. červen 1942
Českomoravskou vrchovinu, zvláště Železné hory a Ždárské
vrchy, můžeme nazvat krajinou malířů. Malebná údolí mezi
lesy a loukami skrývala tvrdý život místních lomařů a tkalců.
K osadám s roubenými chalupami v příkrých stráních patřily
i Ležáky s více než pěti desítkami obyvatel.

13. červenec 1943
Český Malín byl bohatou vesnicí na Volyni, oblasti
na severozápadě Ukrajiny. Obyvatelé Malína se vždy hlásili
ke svému češství a lásce k vlasti, udržovali lidové zvyky,
své děti učili českému jazyku a dějinám.

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

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

LUKÁ
JAVOŘÍČKO

piny Hlinecko a města Hlinska. V měření výsledků žáků zúčastněných škol
zvítězila o jeden bod ZŠ Ležáků před
ZŠ Resslova, třetí místo obsadila ZŠ
Smetanova. Místní akční skupina Hlinecko plánuje pokračování této akce

JAVOŘÍČKO
5. květen 1945

„„HÁDEJ
HÁDEJ P
OVĚST“
POVĚST“

MAS

Moravskotřebovsko
a Jevíčsko o.p.s.

DRNOVICE
PLOŠTINA

NOV Ý MALÍN
ČESKÝ MALÍN

TRŠICE

LAČNOV

ZÁKŘOV

PLOŠTINA

20. duben 1945

Jižní Valašsko je svébytným národopisným a kulturním
regionem s nádhernou krajinou Beskyd, Bílých Karpat
a Vizovických vrchů na východní hranici se Slovenskou
republikou. Hornatá a lesnatá oblast byla v minulosti
poseta osadami a samotami, které tvořily dřevěné
usedlosti a roubenky.

Malá obec Zákřov se stala jednou z mnoha vesnic tvrdě
postižených brutalitou války. Nachází se sotva dvacet
kilometrů východně od Olomouce. Jen několik kilometrů
od velkého vojenského újezdu Libavá. Zákřov byl jednou
z okrajových vesnic, kde tvořili většinu obyvatel Češi, avšak
jen pár kilometrů severně se národnostní poměry výrazně
měnily ve prospěch německy hovořícího obyvatelstva.

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

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

2. květen 1945

Památku vypálené osady Vařákovy paseky a oběti nevinných
občanů si každoročně připomínají obyvatelé obce Lačnov,
do jejíhož katastru spadalo deset roubených stavení.
Málo kdo však ví, že místní pamětníci vzpomínají dalšího
slavného rodáka z nedaleké Smoliny, který v Lačnově chodil
do školy a zde i pracoval. Josef Valčík, jeden ze tří členů
paradesantu Silver A, který v prosinci 1941 seskočil do mrazivé
tmy protektorátu, aby společně s Alfrédem Bartošem
a Jiřím Potůčkem přivezli radiostanici Libuši.

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

PRLOV

PRLOV

23. duben 1945

Osada Javoříčko je malou vesnicí nedaleko moravského města
Litovle. Pouhý kilometr za osadou se nachází kras, Javoříčské
jeskyně, které byly zpřístupněny veřejnosti krátce před
začátkem druhé světové války. Dominantou krásné krajiny je
hrad Bouzov, vzdálený od obce necelé čtyři kilometry. V době
nacistické okupace se Bouzov stal sídlem Společnosti pro
podporu a péči o německé kulturní památky. Jako správce hradu
a přilehlých statků nastoupil v roce 1942 Othmar Victora,
který přivedl do hájenky v Javoříčku na podzim 1944 i svoji
ženu Hildu a malého syna Manfreda s dcerkou Hannelor.

Válka zanechala hlubokou jizvu i v tak krásné krajině, jako je ta
kolem valašské vesnice Prlov. První partyzáni přišli do Prlova
už v létě 1944, když místní občan Tomáš Polčák narazil při
práci v lese na mladého ruského uprchlého zajatce „Lojzu“.
Po několik týdnů podporoval Polčák ruského utečence jídlem
a šatstvem, než se oba rozhodli pro vyhledání partyzánů,
kteří postupně přecházeli ze Slovenska na Moravu. Antonín
Prokopec se k nim přidal, ozbrojený puškou a dvěma granáty.
Všichni tři našli útočiště u Jana Turýna v Prlovských pasekách.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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VAŘÁKOVY PASEKY
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ŽIVOT A HISTORIE VYPÁLENÝCH OBCÍ
ANEB

Kniha příběhů
„ZNÁTE NÁS?”
a kreseb dětí
a naučné
letáky (Projekt
Život a historie
vypálených obcí aneb „Znáte nás?“)
Miřetice - Ležáky

Nový Malín - Český Malín

Drnovice - Ploština

Kniha pověstí a pohádek, puzzle,
pexeso, omalovánky a pohádková
hra (Projekt „Poznejte zelené srdce
Česka“).
i v dalších letech, a to i v podobě série
školních turnajů ve vybraných hrách,
která vyvrcholí závěrečným turnajem
v Multifunkčním centru, kde se proti
sobě utkají nejlepší hráči ze školních
kol. Dále by místní akční skupina chtěla
rozšířit další ročníky MASkohraní o hry
určené pro děti z mateřských škol.

www.mashlinecko.cz

VAŘÁKOVY
PASEKY

ZÁKŘOV

19. duben 1945
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Prlov

Lačnov - Vařákovy paseky

CHKO Žďárské vrchy jsou plné pohádek
Místní akční skupina Hlinecko společně s MAS Havlíčkův kraj završila
24. dubna 2015 na Svatojiřském jarmarku v Hlinsku projekt spolupráce Programu
rozvoje venkova s názvem „Poznejte zelené srdce Česka“ a zároveň slavnostně vyhlásila spuštění nové celorodinné soutěže. Hráči se mohli po celý jarmark zdarma
registrovat na stánku Místní akční skupiny Hlinecko a odpoledne mohli obdržet
autogram od ilustrátorky knihy pověstí paní Ivy Hauptmanové.
Celá soutěž formou hry je založena na registraci hráče (dítěte) v informačním centru, kde zdarma obdrží ilustrovanou knihu pověstí z území Žďárské vrhy a putovní
knížku, do které poté sbírá razítka. Podle počtu sesbíraných razítek si hráč vyzvedává odměny v informačním centru. Po naplnění knížky všemi razítky je hráč zařazen
do ročního slosování. Tři vylosovaní výherci budou odměněni na dalším ročníku
Svatojiřského jarmarku, a to opět 24. dubna, ale roku 2016 na Betlémě.
Projekt bude pokračovat ještě několik dalších let. Podrobná pravidla hry naleznete na www.mashlinecko.cz v záložce Projekty a akce MAS – Poznejte zelené srdce
Česka nebo na webu Infocentra na Betlémě.
K 31. prosinci 2015 se do putovní hry zapojilo již celkem 1510 hráčů.

Školení manažerů MAS
Místní akční skupina Hlinecko pořádala
pod záštitou Státního zemědělského
intervenčního fondu (SZIF) workshop
s názvem „Jak efektivně vykonávat
CLLD“. Workshop se uskutečnil v nových prostorách školicího střediska REACH ve společnosti SAVE CZ a celkem
se zúčastnilo 40 osob. Školitelé byli zástupci z MMR, MZe a SZIF.
Účelem školení byla oboustranná zpětná vazba při přípravě pravidel pro žadatele místních akčních skupin Programu rozvoje venkova a Integrovaného
regionálního operačního programu.
Na workshopu nechyběla prezentace
regionální značky a občerstvení bylo
také tvořeno převážně z certiﬁkovaných potravin.

Občas přijde poštou nebo e-mailem na adresu MAS
či Infocentra reakce dětí, které se do hry zapojily.
Dobrý den,
jmenuju se Kryštof a jsou mi 4 roky, brzy mi bude ale 5. Byl jsem u babičky a dědy
na prázdninách v Hlinsku a moc mě bavilo číst si pověsti, prohlížet krásné obrázky, a hlavně sbírat razítka s pohádkovými bytostmi. Moje nejoblíbenější pověst je
o Hanušovi na Peperku, i když se u ní trochu bojím. Na všech místech na mě byli moc milí a často mi dávali místo kontrolní otázky lízátko, ale nebojte, já jsem
si o kontrolní otázku řekl, abych mohl ukázat, že jsem pověst opravdu četl. Moc
vám děkuju za tuhle parádní hru, díky které jsme si s mamkou, babičkou a dědou
udělali několik výletů a podívali se na místa, kde jsme dlouho nebo nikdy nebyli.
Líbilo se mi v Račíně, kde jsem jezdil na rakovi, ale žádného skřítka ve vajíčku jsem
tam nenašel. V Radostíně jsem se chtěl podívat někomu do sklepa, jestli tam náhodou nemá poklad, že bych si taky trošku nabral. V Havlíčkové Borové jsem potkal
poustevníka Ondřeje, jen jsem byl smutný, že už tam není jeho jeskyně, mám je
totiž moc rád.
Při cestování po razítkách jsme si udělali procházku u Dářka, na Karlštejně, objevil
jsem parádní hřiště v Polničce a lanové centrum v Hlinsku. V Rychnově jsem sice
nenašel jasan s nejdelšími kořeny na světě, ale farmu se spoustou zvířat a dobrými
sýry. Děkuju vám nejen za prima poznávací cestu, ale i za odměny, které jsem od
vás dostal; puzzle jsem skládal dva dny a při hře vzpomínám na místa, která jsme
navštívili, a na jejich kouzelné, tajemné, strašidelné a jiné postavičky.
Kryštof
(Přišlo e-mailem 9. června 2015)

www.mashlinecko.cz
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Dana Tlapáková

ní
Medové pokuše
Paní Dana Tlapáková se vČnuje peþení a zdobení
perníþkĤ pĜes 20 let. Zdobení perníþkĤ ji baví stále
víc a neustále má nové nápady. K tomuto koníþku ji nepĜímo
pĜivedl její tatínek, který byl cukráĜem a také první výstava
perníþkĤ, kterou spatĜila, a naprosto ji uchvátila. Po letech zdokonalování
techniky dovedla svého koníþka k dokonalosti.

Kvalita z Hlinecka

Perníþky peþe pĜevážnČ pro ýeský svaz vþelaĜĤ Hlinsko, StĜední odborné uþilištČ
vþelaĜské Nasavrky a vþelaĜe z Pardubic, kteĜí poĜádají pro veĜejnost medové
dny. Ráda je zdobí s dČtmi nebo studenty a také se seniory v DomovČ seniorĤ
Drachtinka v Hlinsku.
Do sortimentu jejich výrobkĤ patĜí klasické perníþky rĤzných tvarĤ a zdobení,
ale také svícny, trojrozmČrné vánoþní stromeþky, betlémy, vánoþní ozdoby,
velikonoþní vajíþka a další. Paní Tlapáková se vždy snaží udČlat z každého
perníþku originál a vytvoĜit tak až malé umČlecké dílo.
Její perníkové betlémy byly vystaveny v muzeu v Hlinsku, Pardubicích, JiþínČ
nebo v Praze. Paní Tlapáková byla pozvána, aby své zdobení perníþkĤ pĜedvedla
i v televizním poĜadu „Anežka ýeská“. Kolekce perníþkĤ se také dostaly do
Holandska, NČmecka, Irska nebo Francie. Zúþastnila se také výstavy Natura
Viva v Lysé nad Labem.
Certi¿kovány znaþkou „Kvalita z Hlinecka“ byly níže uvedené produkty:

Josef Fidler

• Ozdobné medové perníþky

láskou
Ruþní tkaní s

Kontakt:
Tkalcovské Ĝemeslo patĜilo od nepamČti k rozšíĜeným lidovým ĜemeslĤm na
Dana Tlapáková
území Hlinecka. Pro tkaní se používaly dostupné suroviny, pĜevážnČ len, konopí
Poliþská 489
a vlna. PČstování lnu bylo nedílnou souþástí každodenního venkovského života
539 01 Hlinsko
a bylo nutné vypČstovat ho tolik, aby pokryl veškeré potĜeby hospodáĜství
Tel.: +420 722 158 483a všech þlenĤ domácnosti.
E-mail: dankatlapakova@seznam.cz
www.pernicky-tlapakova.websnadno.cz
Josef Fidler se ruþní výrobČ textilií vČnuje více než 20 let a navazuje na historii
tkalcovské produkce v regionu. Do jeho sortimentu patĜí ruþnČ tkané Hlinecký
šály z bavlny a akrylu a dále také tzv. Hlinecká plátna – ubrusy a ubrousky,
prostírání, závČsy, kobereþky a utČrky. V kolekci výrobkĤ pana Fidlera
nalezneme pĜevahu tradiþních motivĤ, barev a vzorĤ, které jsou a byly typické
pro území Hlinecka. PĜi tkaní pláten se snaží zachovávat tradiþní zpĤsob výroby
na þtyĜlistovém stavu s použitím bavlnČné a lnČné pĜíze vþetnČ vlastnoruþnČ
vypČstovaného lnu.

Regionální značka „Kvalita
z Hlinecka“ vyhlašuje další výzvu
V roce 2015 vypsala Místní akční skupiny Hlinecko druhou výzvu k předkládání žádostí o udělení značky certiﬁkátu „Kvalita z Hlinecka“. Zájemci mohli své žádosti
podávat ve třech oblastech: výrobky a produkty, ubytovací a stravovací zařízení a zážitky. Celkem se přihlásilo
šest žadatelů (čtyři z oblasti výrobků a dva z oblasti zážitků). Všichni se svou žádostí uspěli a rozšířili tak počet držitelů značky na osmnáct. Novým držitelům značky
byly slavnostně předány certiﬁkátu v dubnu 2015 na Svatojiřském jarmarku, který
se koná pravidelně každý rok v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku. Po celý den
jarmarku byl v areálu umístěn stánek regionální značky s ukázkou certiﬁkovaných
produktů a katalogem certiﬁkovaných výrobků a služeb.
Přehled všech držitelů certiﬁkátu regionální značky „Kvalita z Hlinecka”
OBLAST VÝROBKŮ A PRODUKTŮ
Propolisová mast ve včelím vosku
Propolisová mast s vazelínou

S výrobky pana Fidlera se mĤžeme setkat na jarmarcích a trzích v Hlinsku, na
Veselém Kopci a dalších trzích po celé ýeské republice. Všechny výrobky je
možné si objednat telefonicky, e-mailem nebo objednat na webových stránkách.
Od þervence 2015 je možné vidČt pana Fidlera pĜi práci v chaloupce na BetlémČ
v Hlinsku.

Propolisová tinktura

Certi¿kovány znaþkou „Kvalita z Hlinecka“ byly níže uvedené produkty:

Kvalita z Hlinecka

• Hlinecká plátna (ubrusy, prostírání, utČrky, závČsy, kobereþky)

František Řezníček Hlinsko

Kontakt:
Josef Fidler
Medkovy Kopce 22, Raná
539 01 Hlinsko
Tel.: +420 739 331 516
E-mail: Fidler3@seznam.cz
Facebook: Fidler textil
www.hlineckesaly.webnode.cz

Františkova medovina z regionu Hlinecka
Med květový
Med medovicový
Med květový pastovaný
Med z Hlinecka pro mlsné jazýčky

Pekařství Vacek a spol., v.o.s.

Petra Horáþková

z farmy
Mléþné pochoutky

Hlinecký chléb z přírodního kvasu
Švandova slanina

Farma pod kopcem je malou rodinnou farmou na okraji
ChránČné krajinné oblasti Žćárských vrchĤ. Majitelé
zakoupili statek v roce 2006 a pĜestavČli ho do nynČjší
podoby za úþelem chovu potravináĜských zvíĜat a koní,
výroby mléþných produktĤ a provozování agroturistiky.
V souþasné dobČ chovají na farmČ drĤbež, králíky, ovce,
kozy, konČ, masný a mléþný skot. Farma je ideálním místem pro
klidnou rodinnou dovolenou ve stylovČ zaĜízeném apartmánu se
14 lĤžky, prostornou kuchyní, venkovní terasou s grilem, dČtským
hĜištČm a pingpongovým stolem.

Špekáček

Kvalita z Hlinecka

Farmářský párek se sýrem
Švanďáček

Výrobna mléþných výrobkĤ funguje od roku 2012 a její produkty lze zakoupit
pĜímo na farmČ nebo na selských trzích v Hlinsku.

Řeznictví u Švandů Hlinsko

Certi¿kovány znaþkou „Kvalita z Hlinecka“ byly níže uvedené produkty:
Kolekce mléþných výrobkĤ

Paštika s medvědím česnekem
Šunka jakodřív

• ýerstvý farmáĜský sýr
(þistý, s pĜíchutí – pažitka, cibulka, feferonka, þesnek, medvČdí þesnek, pepĜ)
• ýerstvý tvaroh

Švandova pikantní klobása

• Kefír
• Jogurt
• Polotvrdý sýr

VČra LuĖáþková

Po þertech zajímavá

Švandova uzená klobása

tvoĜivost

Kontakt:
Petra Horáþková
Farma pod kopcem
Práce paní LuĖáþkové navazuje na tradici hrnþíĜství,
Rychnov 34
které bylo jako Ĝemeslo pro oblast Hlinecka typické.
539 44 Proseþ
ýertovinský ateliér se nachází uprostĜed krásné pĜírody
Tel.: +420 776 288 691ChránČné krajinné oblasti Žćárských vrchĤ v místní þásti
E-mail: petra.farma@seznam.cz
mČsta Hlinska s názvem ýertovina. DĤm z konce 19. století
farmapodkopcem@seznam.cz
byl majitelkou ateliéru citlivČ zrekonstruován a Ĝada historických prvkĤ byla
www.farmapodkopcem.cz
zachována.

Uzená sekaná

MEDOVINKA, s.r.o.

Hlinecká medovina
Rychtář klasik

Od roku 2012 se zde konají tvoĜivé kurzy keramiky. Na kurzech keramiky je
otevĜen prostor pro vlastní výrobu užitkových pĜedmČtĤ, aĢ již ruþnČ tvoĜených
nebo vytáþených na hrnþíĜském kruhu.
Majitelka má bohaté zkušenosti ze zahraniþí, kde pĤsobila nČkolik let. TvoĜila
ve Švýcarsku, v Indii a inspirovala se pĜi své tvorbČ nČkolika cestami na Srí
Lanku a do Nepálu. V roce 2010 se natrvalo usídlila v ýechách. Mezi její tvorbu
patĜí objekty s ruþnČ tvoĜenou mozaikou, mozaikové dlažby, práce s keramikou
a rozsáhlá tvorba vČtších objektĤ. V ateliéru na úþastníky kurzu dýchá práce
lektorky ze všech stran.
Certi¿kován znaþkou „Kvalita z Hlinecka“ byl níže uvedený zážitek:

Rychtář Standard
Rychtář Premium

Pivovar Rychtář, a.s.

Rychtář 15° Speciál

• TvoĜivé kurzy keramiky a mozaiky

Kvalita z Hlinecka

Rychtář Rataj
Rychtář Natur
Kontakt:
VČra LuĖáþková
ýertovina 493
539 01 Hlinsko
Tel.: +420 725 846 245
E-mail: vjeruska78@yahoo.de
www.certovinskyatelier.cz

ARTSY FARTSY

jinak
Divadlo stokrát
Mezinárodní festival amatérského divadla a studentského umČní ARTSY FARTSY
Hlinsko je multižánrový festival, který se zamČĜuje hlavnČ na alternativní kulturu,
zvláštní umČlecké formy, streetové umČní všeho druhu a neotĜelé umČlecké
dovednosti mladých lidí.

Kvalita z Hlinecka

Festival ARTSY FARTSY se koná vždy koncem þervna na rĤzných místech mČsta
Hlinska (Multifunkþní centrum Hlinsko, DĤm dČtí a mládeže Hlinsko, Gymnázium
K.V. Raise Hlinsko, Betlém Hlinsko, ulice mČsta Hlinska). První roþník festivalu se
konal v roce 2012. Za celou dobu jeho konání se festivalu zúþastnili divadelníci
a umČlci z mnoha zemí, napĜ. ze Slovinska, Rumunska, Portugalska, Bulharska,
Egyptu, Maćarska a Polska. PĜedstavení ale tvoĜí pouze þást celého programu
festivalu, který chce vytváĜet prostor i pro nepĜíliš známé þeské profesionální
i amatérské umČlce.

Alena Linhartová Cukrárna na
Kamenném schodě Hlinsko
Josef Fidler
Karel Makovský
dřevovýroba
Dana Tlapáková
Vojtěch Lauš

Betlémské bezové thé
Betlémské bezové thé s přídavkem slivovice
Ručně tkané Hlinecké šály z bavlněné a akrylové příze
Kolekce dřevěných hraček, Kolekce dekorativních předmětů ze
dřeva
Ozdobné medové perníčky
Umělecké kovářské výrobky
Čerstvý farmářský sýr (čistý nebo s příchutí pažitky, cibulky,
feferonky, česneku, medvědího česneku, pepře)

Certi¿kován znaþkou „Kvalita z Hlinecka“ byl níže uvedený zážitek:
• Mezinárodní studentský festival ARTSY FARTSY Hlinsko

Čerstvý tvaroh

Petra Horáčková

Kefír
Polotvrdý sýr

VojtČch Lauš

železu
Krása skrytá v

Kontakt:
Obþanské sdružení GT Hlinsko
Lada Leszkowová
KováĜství je Ĝemeslo, zabývající se zpracováním železa,
Holetín 5
oceli, pĜípadnČ i jiných kovĤ zpravidla za tepla. Praktická
539 01 Hlinsko
þinnost kováĜĤ se nazývá kování. KováĜství patĜí
Tel.: +420 728 931 259k nejvýznamnČjším oborĤm lidské þinnosti. Schopnost
E-mail: ladakusa@gmail.com
zpracovávat železnou rudu je jedním ze základních hledisek
www.artsyfartsy.cz
nahlížení na vyspČlost starovČkých civilizací.
www.gthlinsko.cz
KováĜské výrobky jsou zhotovovány tradiþním ruþním kováním v ohni a jednotlivé
¿nální výrobky jsou tak originály.
KováĜskému umČní se pan Lauš vČnuje již od mládí, vystudoval obor umČlecký
kováĜ a zámeþník v Hradci Králové a poté pokraþoval nadstavbou v Praze. BČhem
studia pravidelnČ reprezentoval školu pĜi soutČžích s kováĜskou tematikou.
NejvČtším úspČchem pĜi studiu je získání poháru za tĜetí místo v soutČži Mladý
TČšanský kováĜ z roku 2004.
Pan Lauš si zakládá na tom, aby každý jeho výrobek byl originál a kované
prvky se pĜíliš neopakovaly. Každému zákazníkovi se snaží vždy navrhnout nČco
nového, originálního, ale zároveĖ vkusného.
PravidelnČ se zúþastĖuje mezinárodních setkání umČleckých kováĜĤ Hefaiston
na hradČ Helfštýn v Lipníku nad Beþvou a Brtnické kovadliny na zámku v Brtnici
u Jihlavy.
Certi¿kovány znaþkou „Kvalita z Hlinecka“ byly níže uvedené produkty:
• UmČlecké kováĜské výrobky

Kontakt:
VojtČch Lauš
VojtČchov 46
539 01 Hlinsko
Tel.: +420 605 442 036
E-mail: vojta@kovoart.cz
www.kovoart.cz

www.mashlinecko.cz

Jogurt

Josef Fidler

Hlinecká plátna (ubrusy, prostírání, utěrky, závěsy, koberečky)

OBLAST STRAVOVACÍCH SLUŽEB
MANDALA CZ, s.r.o.
DIANA HLINSKO, s.r.o.

Vegetariánská jídelna Mandala v Hlinsku
Restaurace u sv. Huberta Hlinsko

OBLAST UBYTOVACÍCH SLUŽEB
Penzion Betlém Hlinsko
Betlém Hlinsko, spol. s r.o.
Karel a Magdalena Švandovi Penzion Stanský mlýn
OBLAST ZÁŽITKŮ
Tvořivé kurzy keramiky a mozaiky
Věra Luňáčková
Mezinárodní studentský festival ARTSY FARTSY Hlinsko
GT Hlinsko
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Udělení
ochranné
známky „Kvalita
z Hlinecka“
V červenci 2015 byla Úřadem průmyslového vlastnictví zapsána ochranná
známka Kvalita z Hlinecka do rejstříku
ochranných známek pod vlastním číselným kódem a Místní
akční skupina Hlinecko obdržela Osvědčení o zápisu ochranné
známky.

Účastníci certiﬁkace na Betlémě

VÝZVA REGIONÁLNÍM VÝROBCŮM A POSKYTOVATELŮM SLUŽEB
Další certiﬁkace proběhne v polovině dubna v roce 2016. Pokud se tedy domníváte, že právě Vy máte kvalitní výrobek či službu a měli byste zájem rozšířit řadu
nositelů značky „Kvalita z Hlinecka“, můžete se obrátit na administrátorku pro
udělení značky Hanku Rouhovou na e-mailu: rouhova@mashlinecko.cz nebo
na tel. čísle 728 728 072. Pravidla užívání značky, certiﬁkační kritéria, žádosti o udělení značky a všechny další potřebné informace naleznete na webu:
www.mashlinecko.cz v záložce „Kvalita z Hlinecka“.
Zájemci o udělení značky mohou podávat žádosti osobně v kanceláři MAS Hlinecko, z.s. v období od 1. 3. 2016 do 31. 3. 2016 v pracovních dnech v kanceláři
MAS Hlinecko od 7:30 do 15:30 hodin, případně mimo tyto hodiny po telefonické domluvě v těchto oblastech:
1) výrobky a produkty (např. zemědělské produkty, potravinářské produkty,
řemeslné výrobky, přírodní produkty apod.)
2) ubytovací a stravovací zařízení
3) zážitky (zážitkem se rozumí unikátní a jedinečná nabízená služba občanům
nebo návštěvníkům mimo stravovacích a ubytovacích služeb).
VYBRANÍ DRŽITELÉ ZNAČKY OBDRŽÍ DNE 24. 4. 2016 OCENĚNÍ NA
SVATOJIŘSKÉM JARMARKU NA BETLÉMĚ

Venkovní stánky
na výstavě Země
živitelka, České
Budějovice 2015
(prezentace pan
Řezníček a pan
Fidler)

Prezentace
značky při
příležitosti
otevření školícího
střediska REACH
v SAVE CZ s.r.o.

Na 42. ročníku výstavy Země Živitelka,
která se uskutečnila od čtvrtka 27. srpna do úterý 1. září 2015 na Výstavišti
v Českých Budějovicích, nechyběla ani
prezentace Místní akční skupiny Hlinecko ve společném stánku všech MAS
Pardubického kraje. Výstavy se každý
rok účastní místní akční skupiny z celé
České republiky a další významné partnerské organizace. Na stánku v pavilonu byla také prezentována regionální
značka „Kvalita z Hlinecka“. Ve venkovních stáncích, určených pro držitele
regionálních značek, se za dobu trvání
výstavy vystřídali tři držitelé certiﬁkátu
značky „Kvalita z Hlinecka“ (Josef Fidler – ručně tkané Hlinecké šály a plátna,
Medovinka – Hlinecká medovina a pan
František Řezníček – medy, medoviny
a propolisové mastičky a tinktury).

Školení
manažerů Místní
akční skupiny za
účasti školitelů
z Ministerstva
pro místní rozvoj,
Ministerstva
zemědělství
a Státního
zemědělského
intervenčního
fondu

Prezentace značky ze semináře pro
MAS konaného na Stanském mlýně

www.mashlinecko.cz

Prezentace regionálních
produktů na výstavě
Země Živitelka 2015
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Hlinecký Strakáček - Časopis pro naše děti
Setkání podnikatelů
Dne 24. února 2015 uspořádala Místní
akční skupina Hlinecko společně s Okresní hospodářskou komorou v Chrudimi setkání místních podnikatelů.
Podnikatelé byli seznámeni se strategií Místní akční skupiny a manažerka
MAS je vyzvala k zasílání námětů do
zásobníku projektů. Dále byly představeny možnosti spolupráce Místní akční
skupiny, Hospodářské komory a Úřadu
práce s podnikateli. Setkání se zúčastnilo téměř třicet aktivních podnikatelů
z území Hlinecka. V roce 2016 se uskuteční obdobné setkání, a to 14. března
v zasedací místnosti města Hlinska od
15:00 hodin.
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V únoru 2016 vyšlo třetí číslo
Časopisu pro naše děti Hlinecký
Strakáček.

Setkání škol, školských
a vzdělávacích organizací z území
MAS Hlinecko
Místní akční skupina Hlinecko, z.s.
uspořádala v roce 2015 dvakrát setkání
zástupců vzdělávacích organizací a jejich zřizovatelů. Předmětem jednání
bylo seznámit přítomné zástupce vzdělávacích subjektů s důležitostí vzájemné spolupráce mezi mateřskými a základními školami, ale i školami středními a ostatními organizacemi, které se
vzděláváním v regionu zabývají a také
možnostmi a nabídkou spolupráce ze
strany MAS.
MAS bude do dalšího období pro školy pomocníkem při tvorbě šablon, přípravě Místního akčního plánu, ale také
bude školám a vzdělávacím organizacím nabízet možnost využít vyhlašovaných výzev.
Výzvy pro školy budou zaměřeny ze
strany MAS zejména na posílení nákupu vybavení technických, řemeslných
a přírodovědných oborů. Pro vzdělávání MAS rezervuje 6,7 mil. Kč

www.mashlinecko.cz

Po prvním čísle s tématem „Léto na Hlinecku“ a druhém čísle s tématem „Včelařství na Hlinecku“ vychází číslo třetí.
Je zaměřeno opět na tradice v regionu, ke kterým v rámci zpracovatelského
průmyslu patří i pivovarnictví.
Průvodce dětí, imaginární postava Slávek Strakatý, navštíví tentokrát hlinecký pivovar a představí dětem, z čeho
a jak se vaří pivo.
Hlineckého Strakáčka si mohou děti vyzvednout zdarma v kanceláři MAS Hli-
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necko v Máchově ulici 1121 nebo v Infocentru na Betlémě. Časopis je dodáván
i do všech mateřských a základních škol
a knihoven na území MAS a dále distribuován prostřednictvím různých akcí
dětem z našeho území.
A pokud Strakáčka ještě neznáte,
vyzvedněte si pro své děti poslední
kousky předchozích čísel nebo se s jeho příběhem seznamte v elektronické verzi na stránkách MAS Hlinecko
www.mashlinecko.cz. Časopis je pojat naučno-zábavně, s motivací výhry,
děti se mohou do příběhu zapojit kresbami nebo luštěním hádanek.

To jsem JÁ SLÁVEK STRAKATÝ
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Vlastnoručně nakreslené pohlednice zaslané dětmi
na adresu MAS

Tereza Němečková, 8 let, Včelákov

Helenka Kuchynková, 7 let, Dolní Babákov

Nela Taislerová, 6 let, Hlinsko

Karolína Bakešová, 7 let, Miřetice

Děkovný lístek od Tima Nováka z Liboměřic, za dětský časopis Hlinecký strakáček
– medové číslo
Zdravím včelaře na Hlinecku. Tento časopis jsem dostal na Veselém Kopci. Moc se
mi tam líbilo. Můj tatínek je prvním rokem včelař. Pomáhal jsem mu vytáčet med.
Z jednoho včelstva jsme měli 60 litrů medu. Včeličky se činily. Moc bych si přál včelařský klobouk – kuklu. Až budu velký, chci být také včelař jako tatínek. Přeju Vám
hodně úspěchů.
Ahoj Tim (doručeno e-mailem 18. 8. 2015)

Mapa území MAS
Hlinecko

www.mashlinecko.cz
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Krajské
sdružení MAS
Pardubického
kraje
Dne 20. října 2015 pořádali zástupci
Místní akční skupiny Hlinecko setkání zástupců MAS Pardubického kraje
a zástupců MPSV ČR, které je řídícím
orgánem Operačního programu Zaměstnanost. V rámci školení proběhly
prezentace OPZ a oblastí určených pro
využití v MAS. Semináře se zúčastnili
také zástupci Města Hlinska, Krajského
úřadu práce v Pardubicích i pobočky
v Hlinsku. Za Krajský úřad Pardubického kraje byl přítomen radní pro sociální
oblast Pavel Šotola. Společný seminář
byl důležitý pro upřesnění plánovaných
aktivit na území jednotlivých MAS a také celkové koordinaci činnosti a plánů
sociálních aktivit v Pardubickém kraji.

Seminář ve Stanském mlýně
Místní akční skupina Hlinecko pomohla dne 17. června 2015 zorganizovat
pro Národní síť MAS v České republice
seminář na téma: Regiony a měnící se
svět. Hrozba nebo příležitost?, který byl
součástí projektu „Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních
strategiích“. Cílem semináře bylo přestavit místním akčním skupinám a jejich partnerům možnosti, jak proměnit
hrozby spojené s klimatickými změnami
v příležitosti pro regiony na cestě k jejich udržitelnosti a větší soběstačnosti.
Seminář se konal v klidném penzionu
Stanský mlýn, který je držitelem značky
Kvalita z Hlinecka a občerstvení bylo již
tradičně tvořeno převážně z certiﬁkovaných regionálních produktů. Příjemnou atmosféru semináře doplnil pan
Josef Fidler prezentací o certiﬁkovaných Hlineckých šálách a plátnech a jejich tradiční výrobě na Hlinecku a majitel penzionu pan Karel Švanda seznámil
přítomné s historií mlýna.

Vydává MAS Hlinecko, z.s.
pod reg. číslem: MK ČR E 21666

Obec Vysočina - chlouba regionu Hlinecka
(VESNICE ROKU 2015 PARDUBICKÉHO KRAJE A STŘÍBRNÁ VESNICE
ČESKÉ REPUBLIKY ROKU 2015)
LEŽÁKY

ČESKÝ MALÍN

PRLOV

PLOŠTINA

VAŘÁKOVY PASEKY

ŽIVOT A HISTORIE VYPÁLENÝCH OBCÍ
ANEB

„ZNÁTE NÁS?”

Miřetice - Ležáky

Nový Malín - Český Malín

Drnovice - Ploština

Prlov

Lačnov - Vařákovy paseky

Projekt „Vypálené obce
aneb Znáte nás“:
Místní akční skupině Hlinecko musím
poděkovat za jejich
projekt a jeho splnění. Bydlím daleko od
míst, kde probíhaly
jednotlivé akce a návštěvy pietních míst.
Neznal jsem činnost
celé skupiny úžasných lidí, kteří pracuji na velkém díle,
do kterého zapojili žáky, studenty, učitele a profesory.
Byl jsem požádán Dr. Kynclem, zda
bych se zúčastnil setkání v Novém Malíně 2. 4. 2014 besedy s žáky. Dr. Kyncl
při cestě do Malína mě nabídl odvoz.
Cesta byla příjemná, odpovědi na otázky stručné, stále jsem neznal celý projekt.
Po příjezdu do Nového Malína a vstupu do školní jídelny, kde bylo přítomno
80 nebo 100 žáků, studentů a profesorů proběhla v dopoledních hodinách
přednáška Dr. Kyncla o dokumentech
uložených v Německých archivech.
Vzpomínky pamětníků, návštěva výstavy a pietního místa, kostela.
Po skončení programu jsem odjel
k vnučce. Čas plynul, navštěvoval jsem
pietní místa při pietních vzpomínkách.
Byl jsem pozván na 4. 11. 2014. na hodnocení projektu do kulturního domu
do Hlinska.
Jak mám zhodnotit význam projektu
MAS Hlinecko a jeho ukončení. Ukončit
něco, co se tak slibně rozjelo, to nelze.
Každý, kdo otevře publikaci, která je
svědectvím obětavé práce velkého počtu žáků, studentů a učitelů a dalších
obětavých organizátorů, musí si položit otázku, je to konec, tak to je škoda.
Bylo přáním některých přeživších dětí,
aby se dnešní dětí ve školách seznámily, s tím, co tenkrát samy museli prožít.

Zeptali jsme se pana starosty
Tomáše Dubského…
Kdy Vás napadlo se zapojit do soutěže
Vesnice roku?
Poprvé jsme se do soutěže přihlásili
v roce 2013. Impulsem k podání přihlášky byla návštěva několika obcí, které
se v minulosti umístily na předních místech. Návštěvy se konaly v rámci exkurzí
pořádaných Celostátní sítí pro Venkov
Pardubického kraje ve spolupráci se společností Agrovenkov. Při těchto prezentacích bylo patrné, že se v této soutěži
jedná především o spolupráci, předávání
zkušeností a inspiraci dobrými nápady.
Důležitým impulzem byly i doporučení
kolegů, kteří se již do soutěže zapojili.
Jaký byl pro Obec Vysočinu první ročník?
Zajímavý a hodně poučný. Samotná
přihláška vás donutí se hodně zamyslet nad tím, co v obci funguje, a co by
se do budoucna mohlo zlepšit. Dala by
se nazvat takovou celkovou inventurou.
Při prezentaci hodnotitelské komisi pak
vidíte i věci, které Vám při každodenní
činnosti unikají. Pro nás to bylo o to zajímavější, že díky získání Oranžové stuhy
Pardubického kraje jsme pokračovali
v celostátním kole. Zajímavá je i návštěva vítězné obce, která se koná při slavnostním vyhlášení.
Jaký mělo ocenění v krajském i národním kole vliv na atmosféru v obci?
Velký. Postupně se aktivně zapojovalo
stále více a více lidí což bylo hodně vidět
při vyhlášení krajského kola, které se konalo na Veselém Kopci. Zajímavé bylo,
že již při této akci vznikala řada nápa-

Kam se bude obec ubírat nyní, když už
nemá možnost soutěžit? Nepolevíte?
Úspěch v soutěži Vesnice roku je zásluha
všech občanů obce a ti určitě nedovolí
polevit. Připravujeme řadu projektů,
z nichž řada vznikla díky této soutěži.
Sem můžeme zařadit úpravy veřejných
prostranství, společenských místností
a i nové kulturní programy. Určitě nejsme v cíli, ale spíše bych řekl, že jsme
dobře odstartovali. Zajímavé bude nyní
i poznávání dalších obcí, které mi bude
umožněno díky členství v porotě.
Doporučil byste ostatním obcím z regionu se do soutěže zapojit? Pokud ano,
tak proč?
Doporučil. Soutěž je výborně připravená a každý má řadu jedinečností, které
může představit. Získá se řada zkušeností a námětů k další činnosti. V neposlední řadě jsou zajímavé i ﬁnanční dotace, které k této soutěži patří.
Umožní Vám dělat nejenom věci nutné,
ale i hezké. Což ne vždy běžný rozpočet
umožňuje.
Závěrem chci poděkovat naší MASce za
spolupráci při jednotlivých prezentacích
a při vyhlášení krajského kola a manažerce paní Ondráčkové za aktivní účast
v našem „týmu“ celostátního kola.

Ocenění vítězové vesnice roku 2015
Vyhlášení celostátního kola v Luhačovicích

Projekt Místní akční skupiny Hlinecko splnil přání dětí, které na to nestačily a neměly možnosti. Chci poděkovat
žákům, studentům, učitelům, akční
skupině Hlinecko, zástupcům Akademie věd, zástupcům jednotlivých obcí.
Všem patří poděkování s prosbou - pokračujte.

Josef Řepík, za děti Českého Malína
(e-mail pana Řepíka došlo 4. 3. 2015)
Audience vítězů u prezidenta republiky

www.mashlinecko.cz

dů, co by se dalo nově dělat. Část z toho
chceme zahájit již v letošním roce. Velkým zážitkem pak bylo vyhlášení soutěže Vesnice roku 2015 v Luhačovicích,
kam i přes značnou vzdálenost dorazil
plný autobus našich občanů. Umístění
v celostátním kole výbornou atmosféru
ještě umocnilo.
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Hodnocení komise: Obec zasazená do
malebné krajiny, která s respektem a úctou
spravuje dědictví odkázané předchozími
generacemi, obec která systematicky plánuje obnovu vesnice s důrazem na krajinnou zeleň a na reálné potřeby společnosti.
Obdivuhodný je vzájemný respekt jednotlivých místních částí a jejich spolupráce. Je
nutno také vyzdvihnout bohatý společenský a spolkový život, který utužuje sounáležitost občanů se svou obcí. Zkrátka
v obci Vysočina se dobře žije.

Vydává MAS Hlinecko, z.s.
pod reg. číslem: MK ČR E 21666

Projekt MAS jako nástroj spolupráce obcí pro
efektivnější chod úřadů
Místní akční skupina Hlinecko, z.s. realizovala od 1. 9. 2014 – 30. 11. 2015 projekt nesoucí název „MAS jako nástroj
spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ (SMS EChÚ). Nositelem projektu
bylo Sdružení místních samospráv České
republiky (SMS ČR), které obdrželo ﬁnanční podporu z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu
lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).
Místní akční skupina Hlinecko se stala
jedním z partnerů.
Smyslem projektu bylo podpořit spolupráci obcí a zvýšit kvalitu a efektivitu
výkonu veřejné správy s využitím platforem MAS. SMS ČR vydeﬁnovalo pět
prioritních oblastí (Regionální školství,
Protipovodňová opatření a krizové řízení, Odpadové hospodářství, Dopravní
a veřejná dopravní obslužnost, Zaměstnanost a sociální záležitosti), z nichž si
MAS Hlinecko vybrala na základě strategie první tři témata k bližšímu rozpracování. Do projektu se zapojilo celkem

1903 obcí po celé České republice, což
tvořilo 70 Místních akčních skupin. Součástí projektu byla setkání (Kulaté stoly
a workshopy), kde proběhly diskuse se
starosty a zástupci SMS o problémech,
se kterými se při výkonu své funkce běžně setkávají a o jejich možném řešení.
Během projektu vzniklo několik studií
současného stavu výkonu veřejné správy
a koncepční návrhy legislativních řešení.
Dále vnikly publikace s názvem „Jak se
Vám líbí náš venkov?“ a „Operační programy v kostce“, které informují o zrealizovaných projektech a mají jednoduše
provést čtenáře, zejména zástupce obcí,
novými operačními programy a možnostmi čerpání ﬁnančních prostředků
z Evropské unie. V každé Místní akční
skupině byla vytvořena strategie o spolupráci obcí na platformě MAS a její výstupy byly zakomponovány do Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje
Místní akční skupiny Hlinecko pro programové období 2014-2020.

Děti
základních škol
MAS Hlinecko
navštívily Nový
Malín
Ve středu 20. 1. 2015 uspořádala pro
děti základních škol MAS Hlinecko exkurzi do Nového Malína, která proběhla v rámci pokračování projektu s názvem Život a historie vypálených obcí
aneb Znáte nás?“
Akce se zúčastnili s učitelským doprovodem žáci ze ZŠ Ležáků, ZŠ Smetanova, ZŠ Resslova a ZŠ Včelákov.
Na úvod programu byla zařazena videoprezentace žáků ZŠ Včelákov o ležácké tragédii a o pamětních aktech
připomínající vypálení obce Ležáky.
Následoval krátký ﬁlm k výročí tragédie Českého Malína, který četbou
příběhu jedné z pamětnic události
vypálení Českého Malína doplnil student základní školy v Novém Malíně.
Vzájemné představení tragédie Ležáků a tragédie Českého Malína doplnil
poutavou přednáškou o konci druhé
světové války hlinecký rodák a historik
Vojtěch Kyncl.
Po obědě děti navštívily památník obětem vypálení Českého Malína a nově
připravovanou expozici.

Jednání Hlinsko

Závěrečná konference České Heřmanice

Mapování válečných hrobů a pomníků pokračuje
V průběhu roku 2016 chceme dokončit mapování válečných hrobů a pomníků formou karet, které budou zveřejněny na webu MAS Hlinecko obdobně jako sakrální
stavby.
SA K R Á L N Í STAV BY, PA M ÁT K Y A DROBN É OBJ E K T Y NA ÚZ E M Í M A S H L I N ECKO

Název: POMNÍK OBĚTEM I. SVĚTOVÉ VÁLKY
Obec: Kladno

GPS: 49°46’24.66”N, 15°58’54.04”E

Kulturní památka: Ne

Nadmořská výška: 597 m n. m.

SA K R Á L N Í STAV BY, PA M ÁT K Y A DROBN É OBJ E K T Y NA ÚZ E M Í M A S H L I N ECKO

Další foto

Parcelní číslo: p. p. 114/1
Vlastník objektu: Obec Kladno

Typ objektu:
Mapa:

Kladno

Popis stavu 2014
Na soklu z hrubé žuly, ve tvaru komolého jehlanu, stojí hrubý částečně neopracovaný blok žuly se
dvěma vhloubenými leštěnými plochami. Spodní nese nápis, jména obětí a dedikaci. V horní je
státní znak se lvem. Pomník i jeho okolí jsou dobře udržovány.
Základní foto
Foto: Václav Hospodář 2014

Historie památky, zajímavosti
Pomník byl odhalen 20. 9. 1925. Na desce je nápis: „Hrobům v dáli 1914-18.“ Následuje třináct jmen obětí
a věnování: „Věnuje Těl. Jed. Sokol v Kladně.“ Renovace pomníku byla provedena v r. 2008.
Zdroj
Kobetič, Pavel, Mgr. a kol.: Pomníky a pamětní desky Chrudimska. Okresní muzeum Chrudim 2002
Poznámky k vyhledání v místě

37
Foto: Václav Hospodář 2014

www.mashlinecko.cz
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Projekt – Život a historie vypálených obcí aneb „Znáte nás?“
– byl pro žáky naší základní školy velkým přínosem. Dostali možnost blíže
poznat historii dalších vypálených obcí,
než jsou jen jim už známé Ležáky a Lidice. Měli velké štěstí, že mohli zažít
besedy s posledními pamětníky, kteří
prožili své mládí v těchto místech a navštívit vypálené vesnice mimo náš region. Vyvolalo to u nich soustu dojmů,
ale také otázek a obav, zda se lidstvo
dokáže poučit z chyb, kterých se dopustilo. Tyto své prožitky dále předali
spolužákům, rodičům a kamarádům.
Jen na této mladé,
nastupující generaci
je, zda nezapomeneme a dokážeme
odkaz těchto vypálených obcí předat
generacím dalším.
Můžeme jen doufat, že podobných
projektů, do kterých se zapojí naše
mládež, bude stále
více.

Závěrečná konference k projektu
„Nezapomeňte (se) vrátit
Projekt byl realizován v období 2014-2015 ve spolupráci s MAS POLIČSKO a MAS
Moravskotřebovsko a Jevíčsko. Celkem se do projektu zapojilo 20 knihoven z toho 6 z území místní akční skupiny Hlinecko (Miřetice, Mrákotín, Trhová Kamenice, Včelákov, Vojtěchov, Vysočina). Projekt završila společná konference 11. dubna
2015 v Multifunkčním centru v Hlinsku. Knihovníci a dobrovolníci zde prezentovali
změny v knihovnách a akce, které díky projektu zrealizovali. V závěru konference
obdrželi certiﬁkát o absolvování kurzu. Během projektu proběhlo v knihovnách 45
nových akcí.

Mgr. Zdeňka Šiklová, koordinátorka projektu
za ZŠ Ležáků Hlinsko

Kniha vytvořená žáky a studenty ze zapojených místních akčních skupin v rámci projektu Život
a historie vypálených obcí aneb
„Znáte nás?“ byla Historickým ústavem AV ČR (partnerem projektu) prezentována na výstavě Věda - národ
- dějiny, která byla pořádána k 125. výročí založení Akademie věd v Praze.
Výstava proběhla v nové budově Národního muzea v Praze od 16. října 2015
do 10. ledna 2016.

V rámci projektu byla v knihovnách společně vytvořena publikace „Hádej knihu“.
Základem bylo formou tří komiksových obrázků vyjádřit celé literární dílo. Uhodnete o kterou knihu a jakého autora se jedná?
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Pan Tau

(Ota Hofman)

Broučci

(Jan Karafiát)

Rychlé šípy

(Jaroslav Foglar)
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Ukázka omalovánek „Hádej pověst“

DOLY VČELÁKOVSKÉ

autor obrázku:
Denisa Licková, ZŠ Včelákov, 15 let

Mnoho mužů si ve Včelákově našlo živobytí
v dolech a z výdělků z této práce si zde postavili domy pro své rodiny. Moc dobře však
věděli, že vydělávat si na živobytí v dolech
je tuze nebezpečné. Protože se před tímto
nebezpečenstvím chtěli ochránit, postavili
na návrší kostel, který pojmenovali po svaté
Máří Magdaléně.
Jak šla doba, byly doly pod Včelákovem čím
dál hlubší. Ruda se získávala v sedmi patrech a kopec byl plný temných chodeb a tunelů. Čím hlouběji však horníci pokračovali,
tím byla jejich srdce temnější a jejich mluva
hrubla každodenní lopotou stejně, jako jejich
ruce. Dostali se až pod kostel. Aby si zkrátili
práci, začali si říkat všelijaké příběhy, kte-

ré příliš bohabojné nebyly. Když to zaslechla
Máří Magdaléna, rozzlobila se a rozpoutala
silný liják. Muži, kterým voda začala kapat na
hlavu, si však z toho ponaučení nevzali a Máří Magdalénu dokonce hanlivými
slovy nazývali.
Až když měli vody po kolena,
chtěli z dolů utéci. To už však bylo
pozdě. Voda hučela
a šplouchala a prudká
vlna prohnala se všemi chodbami. Vzala si
s sebou i životy všech
horníků.

(Včelákov)

Jak se říká dělníkům, kteří pracují v dolech?
Nezapomeň na obrázku vybarvit dešťové kapky.

Členy MAS Hlinecko jsou:
Veřejná sféra:
• Obec Dědová; • Město Hlinsko;
• Obec Holetín; • Obec Jeníkov;
• Obec Kladno; • Obec Krouna;
• Obec Mrákotín • Obec Miřetice;
• Obec Pokřikov; • Obec Raná;
• Obec Tisovec; • Městys Trhová
Kamenice; •Městys Včelákov;
• Obec Vítanov; • Obec
Vojtěchov; • Obec Vortová;
• Obec Všeradov;
• Obec Vysočina; • Gymnázium
K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova
55; • Domov seniorů Drachtinka;
• Základní škola, Trhová
Kamenice, okres Chrudim;
• Městský kulturní Klub Hlinečan,
příspěvková organizace;
Podnikatelská sféra:
• SKI Hluboká s.r.o.; • GASTRO
AZ, s.r.o.; • DIANA HLINSKO,
s.r.o.; • Zemědělské služby
Hlinsko v Č. s.r.o.; • Malečská
energetická, s.r.o.;
• AS ROVI s.r.o.; • Mias OC s.r.o.;
• Jan Flídr; • Josef Cach; • HUKY
s.r.o. Elektro; • Smíšené zboží
Všeradov s.r.o.; • LINEASPORT
HLINSKO s.r.o.;
• Ing. Pavel Šenk; • Betlém
Hlinsko, spol. s r.o.
Nezisková sféra:

Kde nás najdete?
Kancelář MAS:
Máchova 1121,
539 01 Hlinsko
www.mashlinecko.cz

Pro Místní akční skupinu pracují:
Vedoucí manažerka pro strategii MAS:
Ing. Olga Ondráčková
ondrackova@mashlinecko.cz
tel. + 420 777 111 078
Projektová manažerka MAS:
Ing. Lenka Juklová
juklova@mashlinecko.cz
tel.: + 420 606 122 349

Provozní doba:
po-pá min. od 7 do 15:30 hodin

www.mashlinecko.cz

Projektová manažerka MAS:
Bc. Hanka Rouhová
rouhova@mashlinecko.cz
tel.: + 420 728 728 072
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• SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů HOLETÍN; • Holetínské
trnky, z.s.; • SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Trhová
Kamenice; • Lyžařský klub Trhová
Kamenice; • Sportovní klub
odbíjené Hlinsko, z.s.; • Spolek
Ski klub Hlinsko; • HC Hlinsko,
z.s.; • SK Rváčov, z.s.; • TJ Sokol
Holetín, z.s.; • MÉDEA - z.s.;
• Klub přátel Veselého kopce
a Betléma Hlinsko; • FC Hlinsko;
• Svaz tělesně postižených
v České republice, z.s., místní
organizace Hlinsko; • Občanské
sdružení přátel folkloru Hlinecka;
• Občanské sdružení GT Hlinsko
- zapsaný spolek; • Tělocvičná
jednota Sokol Krouna;
• TKG Hlinsko, • FOKUS Vysočina.

Sazba
a graﬁka:
GRAFIES, a.s.
Hlinsko

Vydává MAS Hlinecko, z.s.
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Osmisměrka s tajenkou
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Vyškrtejte v osmisměrce následující slova, zbylá písmena seřaďte podle pořadí
v řádcích, dohromady ti dají tajenku.
Tajenka- důležitý dokument místní akční
skupiny
ATOM, DÝMY, HUMR, KÁDR, KOPR,
ODĚR, ORLI, OSMA, OVÁL, PART, TVOR,
ETIKA, KABÁT, MIXÁŽ, OKRUH, SÁDRA,
TIKET, ZUŘIT, DEBTOR, HRUBKA, MIZERA, PRŮNIK, TRITON, ZDARMA, ROZHLAS

Tajenku osmisměrky společně s odpovědí na fotohádanku můžete zasílat nebo doručit do kanceláře MAS Hlinecko, Máchova 1121, 539 01 Hlinsko
do 30. června 2016. Pro tři vylosované luštitele
bude připravena kniha sakrálních staveb na Hlinecku. Při zaslání tajenky prosíme o telefonní
kontakt nebo e-mailovou adresu.

U katolického kostela v Hlinsku se nachází několik
soch. Jedné ze soch chybí v ruce atribut. Dokázali byste odhadnout, který atribut soše chybí a určit
jméno světce, kterého socha představuje?
Odpověď na hádanku najdete také v knize Sakrální stavby, památky a drobné objekty na území MAS Hlinecko.

Fotohádanka

Knihu vydala MAS Hlinecko v limitovaném nákladu
v prosinci 2015 a pro zájemce je k dispozici v Infocentru na Betlémě nebo v kanceláři MAS Hlinecko za
cenu 250 Kč. Kniha obsahuje popisy a fotodokumentaci 145 sakrálních objektů v regionu. Při získávání
historických informací bylo osloveno mnoho občanů,
institucí, farností, historiků, kronikářů a dalších znalců historie z regionu. Každé památce je vždy v knize
věnována dvoustrana s popisem aktuálního stavu objektu, fotograﬁemi a historií památky. Dozvíte se v ní
také o významu symbolů křížů v historii, nechybí ani
popis jednotlivých částí křížů a přehled jejich typů.
Kniha je také v elektronické formě k prohlédnutí na
webových stránkách www.mashlinecko.cz záložka
O nás - Sakrální stavby a dále k zapůjčení ve všech
obecních knihovnách.

www.mashlinecko.cz
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