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Strategie Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. je postupně 
naplňována realizací jednotlivých projektů

V rámci vyhlášených výzev a odevzdaných projektů schválila Výběrová Komise ve výzvách 
vypsaných MAS do listopadu 2018 realizaci 13 projektů v celkové hodnotě téměř 27 milionů 
korun s dotací ve výši téměř 13 milionů korun. Další výzvy ze všech programů budou vyhla-
šovány průběžně dle schválení Řídících orgánů programů na přelomu let 2018/2019.

Pardubický kraj

Historická pohlednice z archivu Městského muzea a galerie Hlinsko
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Program Žadatel Název projektu
Celkové 
výdaje (Kč)

Požadovaná 
dotace (Kč)

OPZ* SK Rváčov, z.s. Příměstské tábory ve Rváčově 417 850,00 417 850,00

OPZ*
Dům dětí a mládeže Hlinsko, 
okres Chrudim

Příměstské tábory 512 650,00 512 650,00

OPZ* 
Středisko volného času POHODA 
a POHODA COOL

Příměstské tábory SVČ Pohoda a Pohoda Cool 573 375,00 573 375,00

PRV** Obec Vojtěchov Klanicový vyvážecí vlek s hydraulickým jeřábem 299 959,00 149 979,00

PRV** Vladimír Švanda
Investice do hmotného majetku 
- Řeznictví u Švandů

1 190 640,00 492 000,00

PRV** Zemědělská a.s. Vysočina Podpora skladování a prodej brambor 1 149 500,00 570 000,00

PRV** Malečská zemědělská s.r.o. Modernizace - Malečská zemědělská s.r.o. 6 037 900,00 1 200 000,00

PRV** Vojtěch Lauš Pořízení technologie laser - pálící stroj 6 050 000,00 2 250 000,00

PRV** GASTRO AZ s.r.o.
Doplnění technologie zařízení 
GASTRO AZ, s.r.o.

200 860,00 74 700,00

PRV** Město Hlinsko Oddychová trasa Srní - Matulova 998 800, 00 998 800, 00

IROP*** Město Hlinsko 
Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie 
a zřízení výtahu ZŠ Ležáků

2 602 799,72 1 424 091,60

IROP***
Gymnázium K. V. Raise a Střední 
odborné učiliště, Hlinsko, 
Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště 
Hlinsko - multimediální učebna zeměpisu 
a geologie

991 384,00 941 814,80

IROP*** Římskokatolická farnost Raná Komunitní centrum Raná 3 499 782,00 3 324 792,90

OPŽP**** Obec Vysočina Obnova vegetace podél cest 985 435,00 837 619,75

*OPZ Operační program Zaměstnanost ** PRV Program rozvoje venkova ***IROP Integrovaný regionální operační program 
**** OPŽP Operační program Životní prostředí (Pozn.: Projekt OPŽP nebyl k datu vydání zpravodaje ještě projednán Výběrovou komisí.) 
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Několika žadatelů, kteří již úspěšně ukončili nebo realizují svůj projekt, podpoře-
ný ze strany MAS Hlinecko, jsme se zeptali:

1. Jak jste se dozvěděli o možnosti požádat o dotaci prostřednictvím MAS?

2. Kdo se všechno podílel na  přípravě projektu k žádosti o dotaci?

3. Kde jste zjistili, co a jak je potřeba připravit?

4. Jak dlouho příprava podání žádosti o dotaci trvala?

5. Využili jste konzultací ze strany MAS?

PROJEKT 1
Příměstské tábory ve Rváčově (žadatel SK Rváčov z.s.), výzva OPZ 1 Příměstské 
tábory
Celkové výdaje projektu: 417 850 Kč, dotace 
100 %, termín realizace:  1. 5. 2018 – 31. 3. 2021

Na otázky odpovídá Aleš Meloun, předseda SK Rváčov z.s.

1. O dotaci jsme se dozvěděli z předběžných avíz, které byly vyvěšeny na webových 
stránkách MAS. Po několika ústních konzultacích s pracovníky MAS Hlinecko jsme se 
rozhodli nabídky možnosti požádat o dotaci využít.

2. Na přípravě projektu k žádosti o dotaci jsem se podílel já jako statutární zástupce 
naší organizace, předpokládaný realizační tým akce a vše jsme konzultovali s pracov-
níky MAS Hlinecko.

3. Účastnil jsem se semináře pro žadatele a příjemce dotace z OPZ, který pořádala 
naše MAS. Další informace jsem získal na webových stránkách MAS a také z infor-
mačního e-mailu zaslaného MAS o vyhlášení výzvy (a předchozího avíza).

4. Celá příprava podání žádosti o dotaci trvala zhruba tři týdny intenzivní práce. Ved-
le samotného vyplňování textu žádosti, kdy bylo jasné, co v rámci projektu chceme 
a potřebujeme, dalo nejvíce starostí shánění všemožných potvrzení (povinných pří-
loh) a upřesnění cenových kalkulací nákupu vybavení a služeb. 

5. Možnosti konzultace ze strany MAS jsme využili. Bez její pomoci bychom žádost 
jako malá nezisková organizace určitě nebyli schopni správně podat a porozumět 
tomu, co je po nás vlastně požadováno vyplnit.

  MAP - Seminář 
Efektivní komunikace v MŠ

Seminář pro učitele v mateřských ško-
lách se uskutečnil 12. prosince 2017 
a jeho obsahem bylo osvojování vhod-
ných postupů, které zlepšují dorozumí-
vání mezi učiteli, dětmi a jejich rodiči. 
Mimo to byla součástí semináře tvorba 
zásobníku her a činností posilujících 
efektivní komunikaci.

Kurzu se zúčastnilo celkem deset pe-
dagogických pracovníků, a to z MŠ Bu-
dovatelů v Hlinsku, Miřeticích, Trhové 
Kamenici a ve Svratouchu a jeden zá-
stupce rodičů.

  MAP - Odměnění 
vítězů soutěže ve finanční 
gramotnosti

MAS Hlinecko využila Mikulášsko-vá-
nočního jarmarku na Betlémě v Hlinsku 
1. prosince 2017, aby předala ceny třem 
nejlepším týmům v soutěži ve finanční 
gramotnosti s názvem Rob a Botka ve 
světě financí. Soutěž byla organizova-
ná v rámci projektu Místní akční plán.

Pořadí bylo následující:
1. místo: Roman Šťulík a Vojtěch Vacek 
(ZŠ Včelákov) 
2. místo: Jakub Šmok a Adam Lorenc 
(ZŠ Krouna)
3. místo: Marie Gregorová (ZŠ Krouna)

Fotografie z příměstského tábora 16. - 20. 7. 2018



PROJEKT 2
Klanicový vyvážecí vlek s hydraulickým jeřábem (žadatel Obec Vojtěchov) výzva 
PRV 1, Fiche 1 - Technika pro les a dřevo, 
Celkové výdaje projektu: 299 959 Kč, dotace 
50 %, termín realizace:  podání žádosti o platbu 
28. 8. 2018

Na otázky odpovídá Tomáš Louda, ředitel školy

1. O možnosti získání dotace jsme se dozvěděli v rámci zapojení naší školy do Míst-
ního akčního plánu a mého působení jako odborného garanta a člena Řídícího vý-
boru.

2. Na přípravě projektu jsem se za naši školu podílel 
já spolu s Mgr. Hanou Rybenskou, která vyučuje fy-
ziku a chemii na naší škole. Za našeho zřizovatele, 
město Hlinsko, se na přípravě projektu podíleli pra-
covníci investičního oddělení, neboť bylo potřeb-
né připravit pro bezbariérovost a umístění výtahu 
projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení 
a následně i výběrové řízení. S pracovnicí oddělení 
dotací Městského úřadu Hlinsko Petrou Ondráčko-
vou jsme připravili žádost o dotaci a také jsme vyu-
žili odborného konzultanta pro prostorově technic-
ké řešení odborné pracovny fyziky a chemie.

3. O postupu jak celou žádost připravit, jsme se do-
zvěděli na semináři pro žadatele, který pořádala 
MAS.

4. Prvotní podklady pro rekonstrukci odborné 
učebny fyziky a chemie byly připravovány již v květ-
nu roku 2016. Podklady pro podání žádosti se při-
pravovaly  průběžně během školních let 2016/2017 
a  2017/2018.

5. Průběžně jsme využili konzultací ze strany MAS.
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Klanicový vyvážecí vlek 
nyní bude sloužit jako 

příslušenství k traktoru 
pro obec Vojtěchov. 

Obec má velké 
množství vlastních lesů 
a zakoupená technika 

pomůže k jejich 
snadnější údržbě.

Na otázky odpovídá Jaroslav Kyncl, starosta obce Vojtěchov

1. K povinnostem každého člena MAS patří účast na Valných hromadách MAS. Pořá-
dají se také semináře a tematická setkání nejen pro členy. Při těchto schůzkách máme 
nejlepší příležitost získávat aktuální informace o připravovaných aktivitách a dotacích. 
Já jsem se dozvěděl o možnosti financování vyvážecího vleku na Valné hromadě, ale 
nesmíme opomenout internetové stránky, kde jsou všechny informace k dispozici.

2. Na přípravě projektu jsem se podílel já jako starosta, ale s velkou pomocí kanceláře 
MAS. Jsme malá obec a nemáme žádného úředníka, který by dotace vyřizoval.

3. Základní informace jsme obdrželi na Valné hromadě. V okamžiku, kdy jsme pro-
jevili zájem, následovalo elektronické zasílání potřebných tiskopisů a dokumentů 
z kanceláře MAS, stahování z webových stránek a konzultace s kanceláří. 

4. Přesně si nepamatuji, kolik času jsem tomu věnoval. Příprava dotace na lesní tech-
niku byla náročnější, než jednoduché dotace na kraj. Je to tím, že je financovaná 
z MZe a administruje ji SZIF. 

5. Samozřejmě jsme využili konzultací v MAS. Pracovní kolektiv kanceláře MAS nám 
poskytuje vynikající servis. Já osobně všem upřímně děkuji.

PROJEKT 3
Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie a zřízení výtahu ZŠ Ležáků (žadatel 
město Hlinsko), výzva IROP - Vzdělání a rozvoj osobnosti
Celkové výdaje projektu: 2 602 799,72 Kč
Způsobilé výdaje projektu: 1 499 043,79 Kč, 
dotace 95 %
Termín realizace:  15. 6. 2018 – 30. 6. 2019

EVROPSKA UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

 Učebna fyziky a chemie před rekon-
strukcí a po rekonstrukci

  Školení pro žadatele 
výzev IROP

Ve středu 10. ledna 2018 proběhlo ško-
lení žadatelů výzev vyhlášených MAS 
Hlinecko z Integrovaného regionální-
ho operačního programu (IROP).

Z IROP byly vypsány čtyři výzvy, a to na 
infrastrukturu pro vzdělávání škol a zá-
jmové vzdělávání, infrastrukturu ko-
munitních center, vybudování doprav-
ních terminálů, zlepšení cyklodopravy 
a bezpečnosti. Všem žadatelům byly 
představeny podmínky výzev, které 
musí žadatelé splňovat, aby mohli pro-
jekt podat, a další náležitosti žádosti 
o podporu. Celková dotace vyhláše-
ných výzev je téměř 11,5 milionu Kč.

  MAP - Seminář Ře-
šení problémových situací 
z pohledu práva

V úterý 9. ledna proběhl další seminář 
realizovaný v rámci Místního akčního 
plánu, tentokrát na téma Řešení pro-
blémových situací z pohledu práva.

Seminář z 9. ledna 2018 byl zaměřen 
na novely školského zákona, zákona 
o pedagogických pracovnících, trestní-
ho zákona a dotkl se i změn v přístupu 
k ochraně osobních údajů. V průběhu 
probíhala také diskuse ohledně konkrét-
ních problémů škol a možností, jak je 
řešit. Semináře se zúčastnilo celkem 17 
zástupců základních a mateřských škol.



Představujeme členy MAS Hlinecko
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Městys Včelákov

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349, kdy Obec Včelákov 
vznikla jako hromadná ves kolem dolů pod rychmburským panstvím. Ve 
středověku se zde těžila železná a sirná ruda, měď, olovo a stříbro. Je-
jich těžba a zpracování zanikly definitivně v polovině 19. století. V tom-
to období měla ves školu, myslivnu, lom a obyvatelstvo se živilo kromě 
hornictví také zemědělstvím, těžbou dřeva a domácím tkalcovstvím. Mezi významné 
pamětihodnosti obce patří Kostel svaté Máří Magdalény na návsi se sochou svaté-
ho Jana Nepomuckého před vchodem do kostela. Uprostřed městyse se dnes nachází 
ne náhodně pojmenované Škroupovo náměstí. Na počátku 20. století stával v obci 
rodný dům Dominika Josefa Škroupa. Ten byl dědečkem Františka Škroupa, kterému 
zajistila v paměti českého národa nesmrtelnost hudba, která se stala českou národní 
hymnou. Obci se historicky nevyhnuly ani tragické události. V roce 1942 byli přímo ze 
včelákovské školy odvedeni čtyři žáci docházející z Ležáků, které byly nakonec vypá-
leny. Součástí Včelákova jsou i další místní části, a to Bystřice, Dolní Babákov, Hůrka, 
Příkrakov, Střítěž a Vyhnánov. Více na: www.vcelakov.cz

Základní škola počátkem 20. století 
(archiv muzea v Hlinsku)

Včelákov počátkem 21. století 
(Jaroslav Prodělal)

Lyžařský klub Trhová Kamenice, z.s.

Počátky sportovního lyžování v Trhové Kamenici jsou datovány rokem 1978, kdy byl 
na Zuberském kopci nad Trhovou Kamenicí zprovozněn první vlek s kotvou. Nedlou-
ho na to přibyl i druhý. Výsledky v závodech dětí a mládeže i díky dobrým zimním 
podmínkám na sebe nedaly dlouho čekat. Závody Ligy Vysočiny a kvalifikační závody 
Krajského svazu lyžování v 80. letech 20. století rezervovaly přední místa ve výsledko-
vých listinách i pro členy lyžařského klubu. 

V posledních letech se lyžařský klub snaží získat finance do investic, a to nejen rekon-
strukce lyžařské chaty, úpravy vleku, ale i do pořízení sněžné rolby, dětského vleku 
nebo přívodu vody pro sněžné dělo. V současné době má Lyžařský klub Trhová Ka-
menice z.s. 55 dospělých členů a průběžně se měnící počet dětských členů mezi 30 
a 40. Klub provozuje lyžařský vlek v délce 300 metrů s převýšením 42 metrů a dětský 
lanový vlek. Svou polohou, velikostí a zázemím je areál ideální pro začínající lyžaře 
a rodiny s dětmi. Na své si ovšem přijdou i ti zdatnější. Povrch je pravidelně upravo-
ván sněžnou rolbou, svým zařízením je areál připraven i na večerní provoz. Lyžařský 
klub provozuje na svahu lyžařskou chatu, která je dostatečným zázemím pro odpoči-
nek, doplnění potřebné energie a občerstvení.

Provoz zimního areálu lyžařského klubu

Více na: 
http://www.trhovakamenice.cz/lyzari.cz/

  Seminář pro žadatele k 2. výzvě 
MAS z Programu rozvoje venkova

6. března se uskutečnil v zasedací míst-
nosti Města Hlinska seminář pro ža-
datele Místní akční skupiny Hlinecko 
k 2. výzvě projektů z Programu rozvo-
je venkova. Místní akční skupina pro-
střednictvím celkem pěti oblastí nabí-
zí organizacím z území Hlinecka, a to 
zemědělcům, zpracovatelům země-
dělských produktů, drobným podni-
katelům i obcím dotaci ve výši 25 % až 
100 %. Podpora může být využita pro 
rozšíření zemědělské výroby, rozvoj ře-
mesel, je určena také pro živnostníky, 
podporující cestovních ruch, pro maji-
tele lesů, na vybudování naučné lesní 
stezky nebo pro dřevozpracující firmy 
z území. Podmínkou podání žádosti je 
fungování subjektu na území Hlinecka 
a splnění kritérií pro výběr projektů. 
Projekty jsou bodově hodnoceny a Vý-
běrová komise určuje jejich pořadí pod-
le předem daných kritérií.

  MAP - Seminář pro 
školy, týkající se pravidel 
ochrany osobních údajů 
GDPR

Dne 6. března 2018 se uskutečnil v rám-
ci realizace projektu Místní akční plán 
ORP Hlinsko na Městském úřadě v Hlin-
sku seminář pro školy k tématu ochra-
ny osobních údajů (GDPR). Lektoři pro-
školili 29 pedagogických pracovníků ze 
základních škol z území Hlinecka. Ob-
sahem semináře byly právní aspekty, 
technické aspekty a praktické příklady, 
týkající se pravidel ochrany osobních 
údajů v oblasti školství.

www.mashlinecko.czwww.mashlinecko.czwww.mashlinecko.cz



Představujeme členy MAS Hlinecko
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Betlém Hlinsko, spol. s. r. o. 

Penzion BETLÉM je součástí Památkové rezervace lidové architektury Betlém Hlin-
sko v centru města. Nabízí ubytování ve stylu původní horácké architektury. Služby 
ubytování Penzionu Betlém byly v roce 2014 a následně 2016 oceněny certifikátem 
„Kvalita z Hlinecka“. Vybavení pokojů je vyrobeno převážně z masivu ve stylu starých 
roubených chalup.

Svým hostům nabízí penzion osm pokojů, pět dvoulůžkových pokojů, dva třílůžkové 
pokoje a jeden apartmán. Většina pokojů je s možností přistýlek. Každý pokoj je vy-
baven vlastním sociálním zařízením, TV se satelitním příjmem a wi-fi připojením. 

K přípravě jednoduchých jídel slouží hostům společná kuchyňka - společenská míst-
nost s plnohodnotným vybavením pro 20 osob. Sportovně zaměřeným hostům je 
k dispozici úschovna kol a lyží v odděleném objektu a před objektem venkovní pose-
zení s dětským koutkem a grilem. Více na www:penzionbetlem.cz

 Junák - český skaut, středisko Ležáky Skuteč, z.s.

Historie oddílu se podle dochovaných pramenů váže až k roku 1920. 
V historii naší země má Junák, stejně jako dnes, své pevné místo ve 
společnosti.

Je to nejenom díky slavnostní stráži 
u pomníků padlých v první a druhé 
světové válce ve Skutči, účasti na 
vzpomínkové akci v Ležákách, skautskému plesu, 
dětskému karnevalu, stavění vánočního stromu 
ve spojení s rozdáváním betlémského světla či 
prodávání kytiček na pomoc proti rakovině, ale 
hlavně jako nepolitická organizace zaměřující se 
na výchovu mládeže. Důraz klade na rozvoj osob-
nosti, vztah k přírodě a její ochraně.

Skauti mají své zázemí ve skautském domě ve 
Skutči nebo na faře na Rané, ale dokončují svou 
novou skautskou základnu i v Mrákotíně. V roce 
2018 bylo v jejich středisku registrováno 179 čle-
nů v pěti oddílech. Tradiční letní tábory pořádá 
I. oddíl na „Váškově louce“ ve Zderazi a II. od-
díl a roverský kmen na střediskové základně na 
Čachnově. Více na http://skutec.skauting.cz

Nový člen

Skautský tábor na 
Čachnově 

v roce 2018

  Schůzka 
pracovních skupin 
Plánu sociálních 
služeb se starosty

27. února 2018 se usku-
tečnila na Městském 
úřadě v Hlinsku v rámci projektu tvor-
by Plánu sociálních služeb v ORP Hlin-
sko schůzka členů pracovních skupin se 
starosty (zadavateli sociálních služeb).

Zástupci obcí byli informováni o ob-
sahu a rozsahu (věcném i časovém) 
tvorby Plánu soc. služeb, povinnostech 
kraje, obce s rozšířenou působností 
a samotných obcí vůči plnění Zákona č. 
108/2006, o sociálních službách.

  Seminář pro žadatele ve výzvě 
OPZ – Prorodinná opatření II

V úterý 17. dubna 2018 proběhl semi-
nář pro žadatele ve 2. výzvě MAS, kte-
rá je financována z Operačního pro-
gramu Zaměstnanost na Prorodinná 
opatření. Výzva umožňuje podání pro-
jektů, které finančně podpoří realizaci 
příměstských táborů pro děti mladšího 
školního věku v době školních prázdnin 
v průběhu několika let.

www.mashlinecko.cz
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Pardubický kraj malý
LEADER

 

V roce 2018 byly schváleny zastupitelstvem Pardubického kraje projekty Místní 
akční skupiny Hlinecko, z.s. z dotačního titulu Malý LEADER. Jde o dotaci, která je 
určena výhradně pro MAS a její členy, s podporou ve výši 70 procent. Celý dotační 
titul administruje MAS Hlinecko s jednotlivými žadateli samostatně a finálně vyúč-
tovává celou dotaci jako jeden celek za celé území. Bylo schváleno a je průběžně 
realizováno celkem 12 projektů v celkové výši 674 661,98 Kč výdajů, z čehož dotace 
činí 395 721,35 Kč. U projektů, které v celkových výdajích převýšily 50 000 Kč, se 
počítá výše dotace pouze z maximálního limitu výzvy 50 000 Kč.

ŽADATEL
NÁZEV PROJEKTU MALÝ LEADER 

2018

CELKOVÉ VÝDAJE 
PROJEKTU 

(Kč)

VÝŠE 
DOTACE 

(Kč)

SK Rváčov, z.s. Údržba sportovního travnatého hřiště 49 989, 94 34 992,95

Městys Trhová Kamenice
Údržba lyžařského vleku a zvýšení bezpečnosti 
provozu lyžařského areálu - Lyžařský klub Trhová 
Kamenice, z.s.

50 765,00 34 999,00

Spolek Ski klub Hlinsko Oprava unašečů lyžařského vleku - skiareál Hlinsko 102 366,00 33 541,00

Městys Trhová Kamenice
Výměna oken a dveří, oprava fasády na hasičské 
zbrojnici č. p. 55 v Trhové Kamenici

49 999,62 34 999,00

Junák - český skaut, 
středisko Ležáky Sku-
teč, z.s.

Zlepšení bezpečnosti a úprava venkovní plochy 
u skautské chaty v Mrákotíně

49 998,41 34 998,00

Obec Vysočina Rekonstrukce zázemí SDH Možděnice 49 999,62 34 999,00

Obec Krouna
Výměna dřevěných garážových vrat na hasičské 
zbrojnici pro SDH

46 925,01 32 847,50

Městys Trhová Kamenice
Oprava šatny Sokolovny v Trhové Kamenici - TJ. 
Sokol Trhová Kamenice

49 999,99 34 999,00

Obec Vojtěchov Úprava multifunkčního hřiště – doplnění osvětlení 76 715,14 34 981,00

Město Hlinsko Zlepšení zázemí venkovních kurtů v Hlinsku 32 000,00 22 400,00

Městys Trhová Kamenice Úprava parku u školy a dovybavení herními prvky 48 672,25 34 070,00

Obec Kladno
Údržba klubovny v KD včetně zateplení stropu po 
opravě

67 231,00 27 895,00

Žadatel: SK Rváčov, z.s.

Název projektu: Údržba sportovního travnatého hřiště

Popis projektu: Došlo k regeneraci hrací plochy fotbalového hřiště, doplnění rašeli-
nou a pískem, doplnění živin a provzdušnění zeminy hrací plochy. Tím vzniklo lepší 
prostředí pro růst travnaté plochy hřiště.

foto před úpravou foto po úpravě

  Vyhlášení 
výherců putovní 
soutěže Poznejte 
zelené srdce Česka za 
rok 2017

V sobotu dne 21. dubna 2018 proběh-
lo u příležitosti Svatojiřského jarmarku 
na Betlémě v Hlinsku předání cen třem 
výhercům putovní soutěže Poznejte 
zelené srdce Česka za rok 2017. Ceny 
a zarámovaný obraz od ilustrátorky 
knihy pověstí byly předány zástupci 
MAS Havlíčkův kraj a MAS Hlinecko.

V dopoledních hodinách se registrovali 
noví zájemci o tuto soutěž na stánku 
umístěném před Informačním cent-
rem. Při registraci získali putovní kníž-
ku Poznejte zelené srdce Česka, knihu 
Pověsti a pohádky ze Ždárských vrchů 
a aktuální seznam míst pro obdržení 
razítka do putovní knížky. Hra bude 
pokračovat do konce roku 2019.

  Veřejné obhajoby 2. výzvy 
Programu rozvoje venkova

25. dubna proběhly veřejné obhajo-
by projektů 2.výzvy Programu rozvoje 
venkova Místní akční skupiny Hlinecko, 
z.s. Veřejnost měla možnost se sezná-
mit s projekty jednotlivých žadatelů 
v zasedací místnosti Městského úřadu 
v Hlinsku na Poděbradově náměstí.

www.mashlinecko.cz
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Žadatel: Obec Vojtěchov

Název projektu: Úprava multifunkčního hřiště – doplnění osvětlení

Popis projektu: Na multifunkčním hřišti v obci Vojtěchov byla umístěna čtyři osvětlo-
vací tělesa – speciální pro sportovní účely a byla instalována síť na oplocení hřiště.

foto před realizací foto po realizaci

Žadatel: Městys Trhová Kamenice 

Název projektu: Úprava parku u školy a dovybavení herními prvky

Popis projektu: Došlo k terénním úpravám pozemku školy, opravení drolící se zídky 
a k zakoupení dětského kolotoče.

foto před realizací foto po realizaci

V rámci POV schválila Výběrová komise MAS Hlinecko v roce 2018 do stejného dotač-
ního titulu Malý LEADER pro rok 2019 celkem osm dalších projektů. Žádosti budou 
ze strany zastupitelstva Pardubického kraje schvalovány v prvním pololetí roku 2019. 
MAS pro rok 2019 nárokuje dotaci ve výši 288 835 Kč, přičemž z této podpory by mělo 
být společně s finančními zdroji jednotlivých žadatelů realizovány projekty ve výši 
402 821 Kč. Pokud budou tyto projekty schváleny, pak Pardubický kraj za dva roky 
podpoří samotné členy Místní akční skupiny částkou téměř 685 000 Kč a díky této do-
taci bude realizováno celkem 20 projektů v celkové výši výdajů přes milion korun.

Projekty Malý LEADER schválené pro realizaci v roce 2019 ze strany MAS Hlinecko

ŽADATEL NÁZEV PROJEKTU
CELKOVÉ 
VÝDAJE 

PROJEKTU Kč

VÝŠE 
DOTACE (Kč)

Obec Holetín
Zázemí pro sport, odpočinek i občerstvení 
ve Sportovním areálu Holetín

49 973,00 34 981,00 

GT Hlinsko – zapsaný spolek Světlo pro GT (Zlepšení vybavení GT Hlinsko) 29 000, 00 20 300,00 

Lyžařský klub Trhová 
Kamenice

Soutěžní příprava lyžařského mládí v Trho-
vé Kamenici

38 045,00 26 631, 50 

Obec Vysočina Doplnění herních prvků 35 913,00 25 000,00 

SK Rváčov, z.s.
Rekonstrukce sociálního zázemí v kabinách 
SK Rváčov, z.s.

70 000,00 49 000, 00 

FC Hlinsko Tapety FC Hlinsko 70 000,00 49 000,00

Junák – český skaut, 
středisko Ležáky Skuteč, z.s.

Dovybavení pro klubovnu Junák v Mrákotíně 69 890,00 48 923,00 

Městys Trhová Kamenice
Vybavení pro keramický kroužek, pracovní 
činnosti a estetickou výchovu v ZŠ Trhová 
Kamenice

50 000,00 35 000,00 

Žadatel: Obec Kladno

Název projektu: Údržba klubovny v KD včetně zateplení stropu po opravě

Popis projektu: Došlo k údržbě klubovny v obci Kladno včetně zateplení stropu po 
opravě a k následné výmalbě prostoru.

foto před úpravou foto po úpravě

  Setkání škol a vzdělávacích 
subjektů

11. dubna 2018 proběhlo setkání škol 
a vzdělávacích subjektů s pracovníky 
MAS Hlinecko. Ve velké zasedací míst-
nosti na Městském úřadě v Hlinsku 
byly účastníkům představeny nové vý-
zvy tzv. Šablon (II), které jsou zjedno-
dušenými dotačními tituly pro mateř-
ské, základní i střední školy, nově i ZUŠ, 
vzdělávací organizace a také organiza-
ce neziskové. Dále byly zástupcům or-
ganizací představeny i chystané výzvy 
MAS Hlinecko v oblasti infrastruktury 
do oblasti vzdělávání a výzva Šablony 
II. Ta je určena na neinvestiční aktivity 
základních a mateřských škol, základ-
ních uměleckých škol a středisek volné-
ho času s jejichž administrativou Místní 
akční skupina Hlinecko pomáhá.

  Byly projednány další možnosti 
projektů prostřednictvím MAS z Ope-
račního programu Životní prostředí.

V úterý 24. dubna se od 15 hodin usku-
tečnilo v zasedací místnosti MěÚ v Hlin-
sku setkání zástupců MAS Hlinecko se 
členy samospráv obcí MAS Hlinecko. 
Projednávána a následně podpořena 
byla nová opatření v oblasti životního 
prostředí, konkrétně: Realizaci ÚSES, 
protierozní opatření a realizaci sídel-
ní zeleně. Jejich realizaci předchází 
změna a schválení strategie MAS a do-
plnění o nová opatření v celkové výši 
10 mil. Kč.

Výzvy na tato opatření budou vyhláše-
ny počátkem roku 2019 a jejich realiza-
ce je určena nejen obcím, ale i dalším 
majitelům nebo nájemcům pozemků.

www.mashlinecko.cz
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Sedmé číslo časopisu Hlinecký 
Strakáček zavede děti do přírody 
mezi zimní ptáčky. Strakáček dětem 
představí nejčastější druhy ptáků, kteří 
v zimě na Hlinecku přebývají a poradí 
jim společně s babičkou, jak je správně 
pozorovat i jak jim v zimě pomoci. 

Číslo je jako vždy protkáno mnoha 
úkoly a hádankami. Místo zbylo i pro 
slosovatelnou pohlednici. Pokud děti 
nakreslí obrázek s tématikou ptáků 
v zimě a zašlou ho do kanceláře MAS, 
mohou být jejich obrázky slosovány 
a jejich autoři na Svatojiřském jarmarku 
v dubnu 2019 na Betlémě odměněni. 
Časopis do konce roku 2018 doputuje 
do všech škol a školek na Hlinecku a na 
koho se nedostane, může se stavit v In-
focentru v Hlinsku na Betlémě, v kan-
celáři MAS nebo si o něj napsat na 
e-mail: groulikova@mashlinecko.cz 

Vydává MAS Hlinecko, z.s.
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Pro děti novinky ze Strakáčkovy dílny

Vystřihovánka

Retro vystřihovánka připomene spíše rodičům nebo prarodičům dětí jejich školní 
léta. Tento typ vystřihovánek byl v minulosti velmi populární. Postavě Strakáčka je 
po vystřižení možné vyměňovat oblečení podle témat jednotlivých čísel. Dětem tak 
vystřihovánka připomene předchozí čísla časopisu.

První den nového školního roku bylo dětem z MAS ve školách rozdáno 500 výtis-
ků vystřihovánek Slávka Strakatého. Vystřihovánku dostali předškoláci v mateřských 
školách a prvňáčci v základních školách v Hlinsku, Krouně, Trhové Kamenici, Holetí-
ně, Miřeticích, Rané a ve Včelákově. Prvňáčci dále dostali přes 200 kusů Slávkových 
rozvrhů hodin.

STRAKÁČEKHLINECKÝ •
VYSTŘ

IH
O

VÁNK
A

Časopis
pro naše děti

ČÍSLO 7ČÍSLO 7

  Předání nových 
certifikátů Kvalita z Hlinecka

Dne 21. dubna 2018 u příle-
žitosti Svatojiřského jarmar-
ku na Betlémě v Hlinsku byly zástupci 
Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. slav-
nostně předány nové certifikáty “Kva-
lita z Hlinecka”.

V kategorii výrobků a produktů získa-
li nový certifikát  Cukrárna Čistá du-
še pro svůj výrobek: Hlinecký šáteček 
– mrkvanec a Zemědělská a.s. Vysoči-
na pro svůj produkt: Konzumní a sad-
bové brambory.

 V kategorii ubytovacích a stravovacích 
služeb obdržela certifikát paní Hana 
Holfeuerová pro stylové ubytová-
ní: Roubenka s červenými okny. 

Dalším dvanácti držitelům regionální 
značky byl dále na dva roky certifikát 
„Kvalita z Hlinecka“ prodloužen.

  MAP - Setkání 
Partnerství MAP

11. dubna zorganizovala 
Místní akční skupina Hlinecko posled-
ní setkání zástupců základních a ma-
teřských škol a jiných subjektů, které 
zajišťují vzdělávání dětí a žáků do 15 
let, v rámci projektu Místní akční plán 
vzdělávání správního obvodu ORP Hlin-
sko. Na programu setkání bylo předsta-
vení výstupů tvorby MAP, projednání 
analytické části a strategického rámce 
a návazných aktivit. Byla zhodnocena 
i spolupráce v regionu a přítomnými 
podpořen zájem o pokračování pro-
střednictvím MAP II a implementace 
MAP.

www.mashlinecko.cz
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Pro dlouhé zimní večery připravil Strakáček pro děti také stolní hru. Aby se při svém 
lyžařském výletu dostal až k babičce se svým psím kamarádem Ronem, musel splnit 
několik úkolů a překonat několik překážek. 

STARTSTART

CÍLCÍL

Strakáčkovo zimní Strakáčkovo zimní 
putováníputování

(Hra pro naše děti)(Hra pro naše děti)

Hru si stejně jako všechny ostatní Strakáčkovy le-
grácky můžete stáhnout na webových stránkách 
MAS www.mashlinecko.cz pod barevnou záložkou 
Hlinecký Strakáček.

Anebo jako vaši kamarádi můžete kreslit obrázky 
a odměna vás určitě v poštovní schránce nemine ☺

Tadeáš Pauliš, 
Miřetice

Natálie Soukupová, 
Miřetice

  U Kováře 
Matěje se sešli 
zástupci MAS 
Pardubického kraje

V úterý 3. dubna 2018 se uskutečnilo 
na Veselém Kopci v restauraci U Ková-
ře Matěje setkání zástupců Krajského 
sdružení místních akčních skupin Par-
dubického kraje společně s partnery 
z Celostátní sítě pro venkov a Pardu-
bického kraje. Obsahem jednání byla 
vzájemná informovanost partnerů.

V závěru jednání následovala Valná 
hromada KS MAS Pardubického kra-
je, na které bylo schváleno hospoda-
ření krajského sdružení a zvolen nový 
revizor.

  Seminář pro 1. výzvu 
z Operačního programu Životní 
prostředí

5. června se uskutečnil seminář k vyhlá-
šení 1. výzvy z OPŽP.

Ve výzvě s výší dotace 7 milionů Kč 
budou podporovány projekty výsad-
by na nelesní půdě v extravilánu obcí 
a v území CHKO Žďárské vrchy nebo 
Železné hory.

www.mashlinecko.cz
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Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
ORP Hlinsko (MAP I) byl ukončen 

Od dubna 2016 do dubna 2018 Místní akční skupina realizovala projekt MAP I, který byl 
určen na podporu vzdělávání dětí a žáků. Do projektu se zapojilo všech 16 škol, které ná-
leží obcím ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko. Po ukončení pro-
jektu v srpnu 2018 byl náš projekt vybrán Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
k prezentaci na setkání ministerstev, které se uskuteční na počátku 
roku 2019 a zároveň zařazen do publikace příkladů dobré praxe, kte-
rá bude distribuována mezi ostatní realizátory a další aktéry místního 
akčního plánování v České republice. Projekt byl zaměřen na zpraco-
vání strategického dokumentu, který by pomohl školám dále se sys-
tematicky rozvíjet. Jednoduše řečeno, zpracování Místního akčního 
plánu vzdělávání je základním stavebním kamenem pro kvalitní vzdě-
lání našich dětí s ohledem na výzvy moderní doby a uplatnění na pra-
covním trhu. 

Důležitou součástí dokumentu MAP je i seznam investičních projektů, 
které chtějí jednotlivé školy realizovat, zejména z Integrovaného regi-
onálního operačního programu. Kromě vytvoření dokumentu byly po-
řádány vzdělávací aktivity pro učitele a žáky a byly vytvořeny výukové 
materiály a stolní kalendář, konkrétně:

1. Semináře pro učitele, rodiče a další zájemce:

• Burza nápadů pro učitele českého jazyka - 22. února 2017, 
8 účastníků

• Praktická asertivita - 15. března 2017, 20 účastníků
• Setkání metodiků prevence - 28. března 2017, 12 účastníků
• P-Komunikace a řešení problémů s „Problémovými rodiči“ - 

28. března 2017, 25 účastníků
• Respektovat a být respektován - Sdělování oprávněných 

požadavků – 30. března 2017, 17 účastníků
• Představení deskových her s praktickým použitím ve výuce - 

4. dubna 2017, 22 účastníků
• Žák s potřebou podpůrných opatření - 5. a 6. dubna 2017, 

7 účastníků
• Hry pro zvládání agresivity a neklidu v ZŠ - 11. dubna 2017, 

16 účastníků
• První pomoc pro pedagogy na ZŠ a intoxikace - 5. dubna 

a 4. května 2017, 47 účastníků
• Ochutnávka kurzu Čtením a psaním - 10. května 2017, 10 účastníků
• Individualizace a vnitřní motivace - 2. a 23. října. 2017, 13 účastníků
• Neurotické dítě v MŠ a ZŠ - 18. října 2017, 10 účastníků
• Respektovat a být respektován – Tresty - 31. října 2017, 

17 účastníků
• Kurz hlasové terapie - 7. listopadu 2017, 22 účastníků
• Respektovat a být respektován – Odměny - 14. listopadu 2017, 

17 účastníků
• Efektivní komunikace v MŠ - 12. prosince 2017, 10 účastníků
• Řešení problémových situací z pohledu práva - 9. ledna 2018, 

17 účastníků
• GDPR pro školy – 20. března 2018, 25 účastníků
• Agrese a agresivita u dětí a mládeže – 20. dubna 2018, 17 účastníků

2. Akce pro žáky:

• LiStOVáNí (912 žáků) - divadelní představení pro první i druhý 
stupeň základních škol formou scénického čtení na podporu 
čtenářské gramotnosti

• MASkohraní (276 žáků) - den deskových her pro žáky prvního 
stupně základních škol, jehož součástí byl i turnaj mezi výherci 
školních kol ve hře Kingdomino, kterou jsme zapojeným školám 
dopředu od distributora her pro školní kola zapůjčili

• Rob a Botka ve světě financí (115 žáků) - e-learningová soutěž pro 
druhý stupeň základních škol ve finanční gramotnosti

www.mashlinecko.cz
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Zeptali jsme se zástupců škol: Jak konkrétně vaší škole MAP ORP 
Hlinsko pomohl, co jí přinesl?

3. Výukové materiály:

• Komiks Libuše - příloha zpravodaje MAS složená z komiksů na téma příběhů osob, které se setkaly za 2. světové války 
s vysílačkou Libuší

• Sedmé číslo “Časopisu pro naše děti“ Hlinecký Strakáček, který je protkán mnoha kvízy, hádankami, úkoly a doplňovačkami, 
které posilují nejen čtenářskou gramotnost, ale i bystrost a zvídavost dětí na 1. stupni ZŠ a jejich schopnost odpovídat na 
otázky

• Výukový komiks Aranka, který vznikl ve spolupráci s pracovníky Agentury pro sociální začleňování, má pomoci žákům 
pochopit, jak může být pro děti ze sociálně odlišného prostředí složité se začlenit do kolektivu v základní škole i běžné 
společnosti

4. Kalendář pro rok 2018 s tématikou akcí škol a aktivit MAP v regionu.

1. MŠ Budovatelů v Hlinsku, odpovídá ředitelka Ludmila Vlčková

Učitelky naší MŠ ve velké míře využily nabídku MAS Hlinecko a aktivně se účastnily vzdělávacích akcí. Velkým přínosem, kromě 
nejrůznějších poznatků a nových informací, byla i skutečnost, že vzdělávací akce byly v místě bydliště a učitelky tak nemusely 
nikam daleko odjíždět. Poznatky učitelky využívají při práci s dětmi i při komunikaci s rodiči. O nové poznatky se vždy dělí 
i s ostatními na pedagogických radách, a tím vylepšují svoji odbornou připravenost.

2. ZŠ Resslova v Hlinsku, odpovídá ředitel Petr Culek

Ve školním roce 2017/2018 jsme se účastnili dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které bylo organizováno v rámci 
MAP. Velmi jsme uvítali to, že se na výběru témat podílela i naše škola a kolegové z MAS jednotlivá vzdělávání vždy konzul-
tovali s našimi pracovníky. Všechna vzdělávání, kterých se naši pedagogové účastnili, byla akreditována MŠMT. Tento způsob 
organizace měl vedle finančního benefitu pro školu (bezplatná účast, odpadlo zastupování za nepřítomného kolegu, někdy 
i složité dojíždění a ztráta času) také přidanou hodnotu v tom, že se scházeli pedagogové z Hlinecka, kteří se osobně buď 
znali, nebo se poznali. V kolektivu známých lidí je i diskuse s lektory jednodušší a otevřenější. I diskuse mezi kolegy z jednoho 
regionu měla přínos v tom, že problémy bývají společné, velmi podobné a bylo zajímavé naslouchat způsobům řešení v jiných 
školách. Po konzultacích s našimi kolegy hodnotíme tento způsob organizace a efekt jako výborné a máme velký zájem v této 
aktivitě pokračovat.  

Naši žáci se účastnili i některých dalších aktivit pořádaných MAS Hlinecko. Kladně hodnotíme to, že plánované aktivity jsou 
předem konzultovány a dávány do souladu s potřebami školy. Jako příklad uvádíme MASkohraní, Listování, prohlubování čte-
nářské a finanční gramotnosti a soutěže mezi žáky i školami. MAS Hlinecko se také podílelo na naší aktivitě v partnerství se 
základní školou v polském Lešně a obstaralo nám množství propagačních materiálů a dárkových předmětů pro polské žáky 
a kolegy.

3. ZŠ Raná, odpovídá ředitelka malotřídní školy Hana Hrníčková

Akce, které MAS Hlinecko pořádá pro učitele i žáky, jsou pro nás velice přínosné. Pravidelně se účastníme MASkohraní, kde 
mají naši žáci možnost porovnat svoje schopnosti se žáky ostatních škol z regionu. Samotnému soutěžnímu klání předchází 
seznámení s pravidly vybrané hry ve škole a školní kolo MASkohraní, protože do Hlinska mohou odjet hrát ti nejlepší. Žáci se 
už teď těší na to, jaká hra bude vybraná do dalšího ročníku.

S velkým nadšením jsme společně se žáky odjížděli z LISTování, kde jsme se seznámili s novou knížkou pro děti a poznali jsme 
i to, jak je možné dětem čtení přiblížit. Pro dospělé nová inspirace a pro žáky krásný zážitek.

Všechny se rády účastníme i DVPP, které pro pedagogy MAS pořádá. Kromě toho, že máme možnost spolurozhodovat o zamě-
ření vzdělávání a v jeho průběhu se aktivně do školení zapojovat se svými dotazy, připomínkami a zkušenostmi, vyhovuje nám 
i krátká vzdálenost do místa školení a možnost setkání s pedagogy ze škol z našeho regionu.

Za Vaši práci moc děkujeme a těšíme se na další setkání.

Za realizační tým projektu děkujeme všem, kteří se projektu účastnili (a věříme, že i do budoucna budou účast-
nit), všem spolupracujícím učitelkám a učitelům, vstřícným ředitelkám a ředitelům, zřizovatelům, pracovníkům, 
členům Řídícího výboru a dalším nadšencům do vzdělávání!

Veškeré informace o projektu a vytvořené materiály najdete na: http://www.mashlinecko,cz/?id=map

A co bude dál?

Jasným výstupem posledního setkání účastníků MAP I byl zájem a shoda na jeho pokračování. Ze strany MAS byla podána a násled-
ně schválena žádost o dotaci na MAP II, jehož realizace započne od prosince 2018 a bude pokračovat do listopadu 2022.

Účast v projektu potvrdily všechny základní a mateřské školy v ORP Hlinsko. V rámci projektu se předpokládá i větší zapojení volno-
časových zařízení pro děti a žáky a rodičů. Cílem projektu je další prohloubení společného akčního plánování v oblasti vzdělávání, 
tedy aktualizace strategického dokumentu a jeho rozšíření o potřeby škol a další témata. Na plnění tohoto cíle se budou podílet 
zástupci jednotlivých škol a pět pracovních skupin, které budou zaměřeny na financování, rovné příležitosti, čtenářskou gramot-
nost, matematickou gramotnost a rozvoj regionálního povědomí a vyjádření dětí a žáků.

Novinkou projektu bude tzv. implementace MAP, která je zaměřena na podporu spolupráce při realizaci zastřešujících aktivit 
naplánovaných v místním akčním plánu. Ta bude spočívat v podpoře pedagogů ve výuce, ukázkách moderních výukových metod, 
pomůcek atd. Dále bychom rádi pokračovali v pořádání dalších seminářů, akcí a soutěží, které měly pozitivní ohlas během MAP I.

www.mashlinecko.cz
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Regionální značka Kvalita z Hlinecka v roce 2018

Regionální značka označuje produkty a služby, které jsou regionálně 
významné, tradiční, vytvořené místními výrobci nebo z místních 
a regionálních surovin. Regionální značka „Kvalita z Hlinecka“ byla 
založena v roce 2014 a v roce 2018 zahrnuje celkem 21 certifikátů 
v oblasti výrobků a produktů, ubytovacích a stravovacích služeb 
a zážitků.

Nově byly certifikační komisí schváleny níže uvedené certifikáty.

V kategorii výrobků a produktů:

• Cukrárna Čistá duše pro svůj výrobek Hlinecký šáteček „MRKVANEC“

• Zemědělská a.s. Vysočina pro svůj produkt Konzumní a sadbové brambory

V kategorii ubytovacích a stravovacích služeb:

• Hana Holfeuerová pro stylové ubytování Roubenka s červenými okny

Certifikační komise při posuzování hodnocení

Propagace značky Kvalita z Hlinecka na akcích

Setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov v Pardubickém kraji U Kováře Matěje na Veselém Kopci

24. zasedání Valného shromáždění sítě přidružených škol UNESCO v Hlinsku
- prezentace v Hlineckém pivovaru

Tady Neziskovky - vítejte!

Kvalita z Hlinecka

Kontakt:
Zem d lská a.s. Vyso ina
D evíkov 58
539 01 Hlinsko
Tel.: 469 326 600, 723 223 500
E-mail: zem.a.s.vysocina@email.cz
www.zem-vysocina.cz

Zem d lská a.s. Vyso ina byla založena v roce 1999 jako 
nástupnická organizace Zem d lského družstva Vyso ina. 
Spole nost obhospoda uje cca 1500 hektar  p dy na 
katastrálních územích Hlinsko, Srní, Vítanov, Stan, Všeradov, 
Možd nice, D evíkov, Svobodné Hamry, Rvá ov a Trhová Kamenice. P evážná 
ást obhospoda ovaných pozemk  se nachází v CHKO Ž árské vrchy a CHKO 

Železné hory.

V rostlinné výrob  se p stují na orné p d  obiloviny a epka ozimná, ho ice 
a kmín. Tradi ní plodinou Vyso iny jsou brambory, které se tu p stují i nadále, 
a to brambory konzumní i sadbové. Na orné p d  se p stuje i jako krmná plodina 
kuku ice na siláž a jetel. Pro výrobu krmiv pro živo išnou výrobu, zejména 
dojnice, se sklízí lu ní porosty pro výrobu senáží a sena. V živo išné výrob  se 
rma zam uje na výrobu mléka a jate né dr beže, vykrmují se ku ecí brojle i, 

kr ty a jednou ro n  i kachny.

Cílem spole nosti je stabilizovat výsledky v jednotlivých výrobách a být 
konkurenceschopnou p i prodeji jednotlivých produkt . Rovn ž je d ležité udržet 
krajinu v podhorských podmínkách ádným obhospoda ováním zem d lské 
p dy v kulturním stavu.

Konzumní i sadbové brambory lze zakoupit p ímo v areálu spole nosti, a to 
v pracovních dnech od pond lí do pátku v dob  od 7.00 do 15.00 hodin. 
Konzumní brambory se prodávají v pytlích po 25 kg, sadbové brambory jsou 
prodávány podle požadovaného množství.

Certi kovány zna kou „Kvalita z Hlinecka“ byly níže uvedené produkty:

• Konzumní a sadbové brambory

Zem d lská a.s. Vyso ina

P stitelská tradice

Kvalita z Hlinecka

Kontakt:
Cukrárna istá duše
Družstevní 1699
539 01 Hlinsko
provozní: Marcela Fišerová
Tel.: +420 773 793 737
E-mail: marcela. serova@fokusvysocina.cz
Facebook: Cukrárna istá duše
www.gastro-cistaduse.cz

Cukrárna istá duše byla v Hlinsku otev ena na podzim 
roku 2015. Tato provozovna spolu s Krámkem a Bistrem 
v Havlí kové Brod  pat í do gastroprovozu s názvem 
istá duše, který provozuje sociální podnik Chrán né 

dílny Fokus Vyso ina s.r.o. V cukrárn  pracují lidé se zdravotním postižením, 
p evážn  lidé se zkušeností s duševním onemocn ním. Vyrábí se zde nejen 
r zné druhy zákusk  a dort , ale i studená kuchyn .

K tradi ním výrobk m vytvo ila cukrárna pro své zákazníky i n co speciálního. 
N co, co na vás dýchne recepturou našich babi ek a co na Hlinecku von lo 
v domovech již p ed desítkami let. Náhodn  byl v ru n  psané kucha ce 
v nedaleké Vortové objeven tém  150 let starý recept na Hlinecký šáte ek 
„MRKVANEC“. Nyní už ho najdete v nabídce cukrárny. Je vyroben ze surovin, 
které ve spíži kdysi našla každá hospodyn  (mrkev, mouka, máslo, povidla).

Certi kován zna kou „Kvalita z Hlinecka“ byl níže uvedený produkt:

• Hlinecký šáte ek „MRKVANEC“

Cukrárna istá duše

Receptura našich babi ek

Katalog certi kovaných produkt  vydává 
MAS Hlinecko ve spolupráci s m stem Hlinskem

Kvalita z Hlinecka

Postup p ípravy:

Mouka se smíchá se sodou, p idají se žloutky, rozm klé máslo a na jemno 
nastrouhaná mrkev. Vypracuje se t sto, které se vyválí na tenkou placku. Z ní se 
vykrajují pravidelné tverce, na které p ijde podle velikosti šáte k  p im ené 
množství švestkých povidel. Vytvarují se šáte ky, které se na stranách jemn
p itisknou, aby p i pe ení povidla nevytekla. Následn  se upe ou a obalí v cukru. 
Chu  sladké mrkve se prolne s lehkou natrpklostí povidel a tuto úžasnou 
kombinaci podtrhne jemné a k upavé t sto.

Tato receptura je na území Hlinecka tradi ní, m žeme se s ní setkat dodnes 
v n kterých rodinách. Málokdy je ale v nabídce cukráren. Tradi ní výroba 
k pe ení používá suroviny, které jsou dodávány od místních dodavatel  a šáte ky 
jsou pln ny domácími povidly.

Mrkvance m žete v cukrárn  zakoupit n kolikrát týdn  nebo si je ve v tším 
množství kdykoli objednat. Na objednávku mohou být p ichystány dv  velikosti. 
Malé šáte ky velikosti drobného cukroví nebo v tší šáte ky obvyklé velikosti 
zákusk . Každý kus mrkvance je tak originálem. V provozovn  Vám nabídnou 
nejen p íjemné posezení nap íklad u kávy, ale p es prosklenou st nu m žete 
nahlédnout p ímo do výrobny sladkostí.

www.mashlinecko.cz
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Přehled všech držitelů certifikátu regionální značky „Kvalita z Hlinecka”

OBLAST VÝROBKŮ A PRODUKTŮ

František Řezníček Hlinsko

Přírodní kosmetické výrobky: Propolisová mast 
ve včelím vosku, Propolisová mast s vazelínou, 
Propolisová tinktura

Potravinářské výrobky: 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. Hlinecký chléb z přírodního kvasu

Josef Fidler
Hlinecká plátna (ubrusy, prostírání, utěrky, závěsy, 
koberečky), Hlinecké šály, Hlinecké šátky

Josef Fidler Hlinecká žinylka (žanylka)

Řeznictví u Švandů Hlinsko

Švandova slanina, Špekáček, Farmářský párek se 
sýrem, Švanďáček, Paštika s medvědím česnekem, 
Šunka jakodřív, Švandova pikantní klobása, Švandova 
uzená klobása, Uzená sekaná

Pivovar Rychtář, a.s.
Rychtář Fojt, Rychtář Grunt, Rychtář Premium, 
Rychtář 15° Speciál, Rychtář Rataj, Rychtář Natur, 
Rychtář Fojt nefiltrovaný

Karel Makovský dřevovýroba
Kolekce dřevěných hraček

Kolekce dekorativních předmětů ze dřeva

Dana Tlapáková Ozdobné medové perníčky

Vojtěch Lauš Umělecké kovářské výrobky

Petra Horáčková

Kolekce mléčných výrobků: Čerstvý farmářský sýr 
(čistý, s příchutí: pažitka, cibulka, feferonka, česnek, 
medvědí česnek, pepř), Čerstvý tvaroh, Kefír, 
Polotvrdý sýr, Jogurt

Včelařství Babákov
Lesní (medovicový) med, Květový (nektarový) med, 
Pastovaný (krémový) med

Iveta Kopajová

Kolekce mléčných výrobků z kozího mléka: Čerstvé 
kozí sýry balkánského typu ve variantách (sýr 
přírodní, s česnekem, bazalkou, ořechy, chilli, 
brusinkami, kořeněné bylinkovou směsí, pikantní 
směsí nebo medvědím česnekem), Syrovátkový sýr 
- urda, Brynza, Kozí zmrzlina - vanilková, jahodová, 
s lesním ovocem, kávová, mátová

Cukrárna Čistá duše Hlinecký šáteček “MRKVANEC”

Zemědělská a.s. Vysočina Konzumní a sadbové brambory

OBLAST STRAVOVACÍCH SLUŽEB

MANDALA CZ, s.r.o. Vegetariánská jídelna Mandala v Hlinsku

OBLAST UBYTOVACÍCH SLUŽEB

Betlém Hlinsko, spol. s r.o. Penzion Betlém Hlinsko

Karel a Magdalena Švandovi Penzion Stanský mlýn

Hana Holfeuerová Roubenka s červenými okny

OBLAST ZÁŽITKŮ

Věra Luňáčková Tvořivé kurzy keramiky a mozaiky

GT Hlinsko
Mezinárodní studentský festival ARTSY FARTSY 
Hlinsko

Pivovar Rychtář, a. s.
Exkurze v pivovaru Rychtář s návštěvou minipivnice 
a minimuzea pivovarnictví

Katalog certi kovaných produkt  vydává 
MAS Hlinecko ve spolupráci s m stem Hlinskem

Kvalita z Hlinecka

Brambory jsou jednou z nejvýznamn jších zem d lských plodin. V tší význam 
pro lidskou výživu mají pouze pšenice, rýže a kuku ice. P stováním brambor na 
území chrán ných krajinných oblastí Ž árských vrch  a Železných hor navazuje 
spole nost na letitou tradici, kdy na tomto podnebn  drsném území bývaly 
brambory jedním z hlavních druh  obživy pro místní obyvatele.

Zem d lská a.s. p stuje konzumní brambory z ryze vlastních surovin a používá 
hnojiva šetrná k životnímu prost edí. Celková vým ra zasazených brambor se 
každoro n  pohybuje okolo 100 ha.

Certi kované odr dy konzumních brambor v nabídce jsou:

*Rosara AB, *Princess AB, *Marabel BA, *Ditta A, *Adéla B

Brambory typu AB, BA a A jsou kvalitní brambory používané pro p ípravu salát ,
k opékání, k va ení ve slupce i bez slupky a k zapékání. Brambory typu B jsou 
vhodné pro p ípravu tém  všech pokrm  z brambor, v etn  t st, kaší, polévek, 
bramborových guláš  a jsou využívány zejména jako brambory p ílohové.

Certi kované odr dy sadbových brambor v nabídce jsou:

*Rosara B, *Adéla B, *Ditta B, *Anuschka B, *Colomba B

*Princes B, *Marabel B, *Colette B, *Carrera B, *Lucinda A

Kvalita z Hlinecka

Kontakt:
Antonín Holfeuer
Krátká 450
539 01 Hlinsko
Tel.: +420 777 315 045
E-mail: antonin.holfeuer@seznam.cz
www.stylovaroubenka.cz

Roubenka s ervenými okny se nachází v centru m sta Hlinska, v Památkové 
rezervaci Betlém Hlinsko, která spadá pod Soubor lidových staveb Vyso ina. Objekt 
leží poblíž eky Chrudimky, v klidné ásti m sta vhodné k odpo inku a k relaxaci. 
V jeho blízkém okolí kdysi žili nejznám jší um lci Hlinska, malí  Jaroslav Šmídra 
a socha  Karel Lidický. Rozmanitost krajiny nabízí výlety na mnoho zajímavých 
míst, nebo  Hlinsko je umíst no v malebné krajin  na rozhraní dvou chrán ných 
krajinných oblastí, a to CHKO Železné hory a CHKO Ž árské vrchy.

Stá í roubenky je odhadováno na 200 let. V roce 2012 prošla rozsáhlou rekonstrukcí 
do dnešní podoby a nyní nabízí útulné ubytování ve starém stylu až pro 8 host .

V p ízemí se nachází velká spole enská místnost (krajov  nazývaná seknice) 
s kuchy skou linkou, lednicí a starodávnými kamny s pecí. Zde mohou návšt vníci 
v klidu trávit spole né dny a ve ery. Na peci se také pohodln  vyspí jedna dosp lá
osoba nebo dv  d ti. V p ízemí je dále sprchový kout a dv  WC. V podkroví 
roubenky jsou dv  ložnice jedna pro t i osoby a druhá pro ty i osoby.

P ed roubenkou je p íjemné posezení pod vzrostlými stromy, d ti si mohou hrát 
na nedalekém d tském h išti.

V roubence lze celoro n  trávit prodloužené víkendy, oslavit menší události anebo 
si užít skv lou dovolenou. Ubytování je ideální i pro dv  rodiny nebo menší remní 
akce. Je ur eno pro všechny, kte í cht jí být dohromady a zárove  si nep ejí 
p ítomnost dalších ubytovaných.

Pobyt v objektu si m žete objednat telefonicky nebo emailem.

Certi kováno zna kou „Kvalita z Hlinecka“ bylo ubytovací za ízení:

• Roubenka s ervenými okny

Roubenka s ervenými okny

Kouzlo starých as

www.mashlinecko.cz

Katalog certi kovaných produkt  vydává 
MAS Hlinecko ve spolupráci s m stem Hlinskem

Kvalita z Hlinecka

Milovníci sportu mohou na Hlinecku od jara do podzimu provozovat cyklistiku, 
v okolí je velké množství zajímavých cyklotras pro horská i silni ní kola. Na 
své si p ijdou milovníci golfu, kte í mohou navštívit nedaleké golfové h išt  ve 
Svobodných Hamrech. Krajina je ideální i pro p ší turistiku a na podzim pro 
houba ení. V zim  je možné navštívit Skiareál Hlinsko, který nabízí dv  sjezdovky 
se t emi moderními lyža skými vleky, d tským cvi ným svahem i ve erním 
um lým osv tlením. Amatérští i zkušení b žka i ocení hustou sí  upravených 
b žeckých tratí. Celoro n  je v Hlinsku otev en plavecký bazén a v zim  lze 
využít ve ejné bruslení místního zimního stadionu.

P ímo v areálu Betléma je umíst no Infocentrum s malou expozicí d ev ných 
hra ek, kde také pracovníci poradí s výlety do okolí. Je možné zde získat mapu 
Hlinska, publikace z území i drobné dárky. Celoro n  lze s pr vodcem navštívit 
Památkovou rezervaci lidové architektury Betlém Hlinsko s expozicí nehmotného 
d dictví Unesco nebo unikátní tkalcovskou dílnu. N kolikrát ro n  se p i selských 
trzích nebo jarmarcích centrum Betléma zaplní stánky a od ervna do zá í v rámci 
akce Duhové léto je p ipraven zajímavý program. V M stském muzeum a galerii 
je od roku 1960 každoro n  p ipravována ve spolupráci s Národní galerií v Praze 
výstava Výtvarné Hlinecko. Celoro n  zde také funguje Multifunk ní centrum se 
zajímavým programem, kino a v sezón  i letní kino.

Na nedalekém Veselém Kopci je možné navštívit Soubor lidových staveb Vyso ina, 
jehož historické objekty p inášejí sv dectví o bydlení a hospoda ení drobných 
zem d lc  od poloviny 19. století do poloviny 20. století. Expozice jsou bohat
vybaveny p edm ty vytvá ejícími atmosféru, která Vás p enese do minulosti.
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Hlinecko tvoří Plán sociálních služeb (PSS)
Od listopadu 2017 je na území Obce s rozšířenou působnos-
tí Hlinsko připravován Plán sociálních služeb. Jeho analytická 
část obsahuje jako základ zhodnocení demografických dat, 
která jsou pro plánování důležitá.

Například z níže uvedeného grafu věkové struktury obyvatel 
vyčteme, že mezi lety 2006 a 2016 stoupl počet seniorů nad 65 
let o 20 % a naopak počet dětí do 14 let věku se o 10 % snížil. 
Celkový počet obyvatel se přitom snížil o 1,7 % a stále se po-
stupně snižuje. Pro skupinu, která sociální služby do budoucna plánuje, je to jasný 
signál, že bude potřebné posílit sociální služby pro věkovou skupinu seniorů, a to jak 
služby terénní, tak pobytové.
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Věková struktura obyvatel ORP Hlinsko

Na sociodemografickou analýzu navázala dotazníková šetření, která oslovila pět růz-
ných skupin obyvatel, a to veřejnost, žáky a mladistvé do 18 let, jejich rodiče a samot-
né uživatele služeb.  

Pro kvalitní závěry analýzy byly vedeny i rozhovory se zadavateli (zástupci obcí ORP 
Hlinsko, kteří mají na starost sociální oblast) a všichni poskytovatelé vyplnili podrob-
ný dotazník, jaké služby a v jakém rozsahu na území Hlinecka občanům poskytují.

Závěry z analytické části pak budou sloužit pro diskusi v týmu, jak v rámci ORP správ-
ně zareagovat na zjištěné potřeby občanů, jak nalézt optimální nabídku poskyto-
vatelů a zlepšit informovanost v obcích. Právě malá vzájemná informovanost mezi 
občany, obcemi a poskytovateli byla jedním ze závěrů analýzy a ukázala se jako zá-
sadní. A jsou to právě obce, které mají zákonnou povinnost se o služby v regionu 
zajímat a informovat o nich své občany. Občané se většinou o služby zajímají teprve 
tehdy, když některou z nich pro sebe nebo rodinného příslušníka potřebují. Ale ani 
v takovém případě se v nabídce jednotlivých organizací neorientují lehce. 

I proto bude součástí výstupů projektu Katalog sociálních služeb. Bude vydán v tiště-
né formě, aby byl k dispozici u všech poskytovatelů, na úřadu práce nebo na úřadech 
obcí, kam občané často míří pro radu. Tištěná forma však časem zastarává, a tak 
získané údaje budou k dispozici i v elektronické formě. Přístup k elektronickému ka-
talogu bude zajištěn z webových stránek MAS jako realizátora projektu, sociálního 
odboru města Hlinska i webových stránek všech obcí a poskytovatelů. Právě v elek-
tronické formě si budou všichni, kdo sociální služby nabízejí, své údaje sami aktuali-
zovat. Webové stránky umožní občanům se lépe zorientovat v nabídce služeb, kterou 
si budou moci vyhledat a vybrat buď podle typu konkrétní služby, nebo podle cílové 
skupiny, které má být určena.

  MAP - Seminář 
Agrese a agresivita u dětí 
a mládeže

V pátek 20. dubna proběhl poslední 
seminář realizovaný v rámci projek-
tu Místní akční plán s názvem Agrese 
a agresivita u dětí a mládeže. Semi-
nář byl určen pro pedagogické pracov-
níky základních a mateřských škol na 
Hlinecku. Kurzu se zúčastnilo celkem 
sedmnáct pedagogických pracovníků, 
a to z MŠ Budovatelů v Hlinsku, základ-
ních škol v Miřeticích, Trhové Kamenici, 
Rané, Holetíně a pedagogů ze ZŠ Le-
žáků a Resslova v Hlinsku. Semináře se 
zúčastnil i jeden zástupce rodičů.

  PSS - Společné 
setkání zástupců 
pracovních skupin

Ve čtvrtek 17. května 
2018 se uskutečnilo 
společné setkání zástupců pracovních 
skupin Plánu sociálních služeb v Centru 
denních služeb Motýl Hlinsko. Byly pro-
jednávány výstupy dotazníkové ankety 
pro pět cílových skupin, která proběhla 
v měsících duben a květen.

www.mashlinecko.cz
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Jeden z prvních návrhů koncepce elektronického katalogu sociálních služeb

Celý tým, který pracuje na tvorbě Plánu sociálních služeb, se pravidelně v užším nebo 
širším obsazení schází a bude scházet do září 2019, kdy už musí být plán připraven 
a projednán. Jeho výstupy by měly naplánovat rozvoj potřebných služeb tak, aby 
co nejlépe pokrývaly potřeby obyvatel. Jednotlivá opatření potom budou sloužit 
i k dobrému plánování investic v oblasti sociálních služeb v jednotlivých obcích ORP 
a také Pardubickému kraji, který bude mít v tomto směru jasně zmapován potřeby 
občanů.

Setkání členů pracovních skupin

  Tady 
Neziskovky - vítejte!

Ve čtvrtek 4. října 2018 se uskutečnil již 
třináctý ročník akce „Tady neziskovky 
- vítejte!“, kde se školám a veřejnosti 
představily jednotlivé neziskové orga-
nizace působící na Hlinecku. 

Akce se konala nově ve foyer Multi-
funkčního centra Hlinsko a na zahradě 
Domu dětí a mládeže. Pro účastníky 
byl připraven bohatý program. Akce 
se zúčastnilo kolem 300 dětí z mateř-
ských a základních škol regionu. MAS 
Hlinecko zde jako každý rok mimo jiné 
připravila pro děti i ochutnávku pro-
duktů certifikovaných Kvalitou z Hli-
necka, připravila pro děti kvíz a také 
živou atrakci.

 

 

KDY: ve čtvrtek 4. 10. 2018 
od 10 do 16 h 

KDE: Multifunkční centrum Hlinsko 
Srdečně zvou neziskové organizace 
působící v mikroregionu Hlinsko! 

Záštitu nad akcí převzal radní Pardubického kraje Pavel Šotola. 
Za finanční podpory Města Hlinska. 

TADY  
NEZISKOVKY 
—VÍTEJTE!  

Jsme tady, 
abychom 

INSPIROVALI. 

Jsme tady, abychom 
NABÍDLI VOLNOČASOVÉ 

AKTIVITY. 

Jsme tady, 
abychom 

POMÁHALI. 

www.mashlinecko.cz

V Hlineckých novinách vychází pravidelně články o aktivitách jednotlivých poskytovatelů sociálních 
služeb v regionu (Hlinecké noviny - duben 2018, ročník 20, strana 4)
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Vychází kalendář MAS Hlinecko pro rok 2019 

Pro nový rok 2019 byl pro čle-
ny a partnery MAS Hlinecko 
připraven kalendář. Mimo čle-
nů MAS bude distribuován do 
všech tříd škol a školek na úze-
mí MAS, ke všem učitelům 
a všem zastupitelům jednotli-
vých obcí, které jsou v území 
MAS.

V letošním velmi suchém létě je 
tématem kalendáře často sklo-
ňovaný pojem „voda v kraji-
ně“. Na území Hlinecka je velké 
množství rybníků, potoků, stu-
dánek nebo zatopených lomů. 

Zástupci MAS zmapovali většinu vodních toků a nádrží na Hlinecku a doplnili je i his-
torickýcmi zajímavostmi. Patrioty Hlinecka tento kalendář jistě potěší. A abychom 
neošidili ani veřejnost, bude 50 kusů k dispozici i v prodeji v Infocentru nebo v kan-
celáři MAS. Každý týdenní list kalendáře bude poté provázet webové stránky MAS 
Hlinecko na úvodní straně i se seznamem konaných akcí až do konce roku 2019.

MASkohraní 2018 

Ve čtvrtek 8. března pořádala Místní akční skupina Hlinecko ve spolupráci se společ-
ností MINDOK v Multifunkčním centru již 4. ročník Dne deskových her MASkohraní. 
Akce byla pořádána v rámci projektu Místní akční plán ORP Hlinsko a byla určena 
pro první stupeň základních škol. Letošního ročníku se zúčastnilo téměř 300 žáků ze 
Základní školy Smetanova, Resslova, Raná, Svratouch a Miřetice.

Během akce byly žákům představeny moderní deskové a společenské hry společnosti 
Mindok, které si mohli zahrát se spolužáky. Letošní ročník byl obohacen také o sou-
těž mezi školami ve hře s názvem Kingdomino. Hra byla školám dopředu zapůjčena, 
aby mohly zorganizovat školní kola, a nejlepší žáci se potom utkali ve finálovém tur-
naji. Z důvodu velkého počtu hráčů proběhly dva turnaje. První ovládl Ondřej Mi-
chálek ze Základní školy Raná, na druhém místě skočil Tomáš Vambera ze Základní 
školy Svratouch a třetí místo obsadil Patrik Michek ze Základní školy Smetanova. Ve 
druhém turnaji zvítězila Štěpánka Culková ze Základní školy Smetanova, na druhém 
místě skončil Petr Machovec a třetí místo vybojoval Michal Ročeň, oba ze Základní 
školy Resslova. Výherci byli odměněni hrami od společnosti MINDOK. Místní akční 
skupina Hlinecko blahopřeje vítězům turnaje a děkuje panu Bohumilovi Kebzovi za 
zapůjčení her a organizaci finálových turnajů.

Kalendář z území Místní akční skupiny Hlinecko, z.s.Kalendář z území Místní akční skupiny Hlinecko, z.s.

20192019
VODAVODA

V KRAJINĚV KRAJINĚ

kalendar - MAS 2019 225x160.indd 1 13.11.2018 14:30:51

  MAP - Představení 
Listování (scénické čtení) 
přijeli žákům základních 
škol zahrát herci: Lukáš 
Hejlík, Alan Novotný a Markéta Lánská 

27. února 2018 se  uskutečnila v Multi-
funkčním centru postupně tři předsta-
vení pro žáky našich škol. Při předsta-
veních od 9, 10 a 11 hodin se vystřídalo 
více než 900 žáků škol z území celého 
ORP Hlinsko. Jednalo se o tři samostat-
ná představení, která absolvovali žáci 
prvního i druhého stupně základních 
škol a nižšího stupně gymnázia. Ke scé-
nickému čtení byly využity dvě knihy, 
a to kniha Bertík a Čmuchadlo od Pe-
try Soukupové a kniha Život k sežrání 
od Mikaela Olliviera.
Představení Bertík a Čmuchadlo by-
lo určeno pro žáky prvního stupně zá-
kladních škol a dotýkalo se problému, 
jak dítě vnímá rozvod rodičů a přijetí 
jejich nových partnerů. Představení Ži-
vot k sežrání bylo zaměřeno na starší 
žáky a jejich problémy v období dospí-
vání. Herci pojali představení zábav-
nou, ale i výchovnou formou.

www.mashlinecko.cz
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Šablony II už nejen do škol.......

Bezplatná pomoc v rámci dotačního titulu „Šablony“ školám a škol-
kám funguje ze strany MAS jako samozřejmost již od roku 2016. 
V únoru 2018 ale MŠMT vyhlásilo výzvu na Šablony II. Mimo MŠ a ZŠ 
mohou o tyto dotace usilovat i školní družiny, střediska volného času 
a základní umělecké školy. 

Do konce roku 2018 budou ještě připraveny Šablony pro neziskové 
organizace, které se zabývají vzděláváním.

Velkým pozitivem Šablon II je navýšení maximálního rozpočtu projektu, kdy má kaž-
dá základní a mateřská škola základní částku 300 000 Kč a podle počtu žáků /dětí za 
každého ještě 2 500 Kč navíc.  Rozpočet pro školní družiny, střediska volného času 
a základní umělecké školy je stanoven na 100 000 Kč a 1 800 Kč za žáka/účastníka. 
Mezi nově nabízené aktivity patří zapojení odborníka z praxe do výuky, využití ICT 
ve vzdělávání, projektové dny, komunitně osvětová setkávání a dále bylo rozšířeno 
zaměření klubů a vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Komunitně osvětové setkání s názvem Zahradní 
slavnost  (MŠ Budovatelů Hlinsko)

Projektový den mimo školu – Babiččin dvoreček 
v Licibořicích (MŠ Budovatelů Hlinsko)

Vychází vlastivěda území Místní akční skupiny 
Hlinecko, z.s.

Ke konci roku 2018 byla vydána Čítanka vlastivědy z území MAS Hlinecko. Tato 
doplňková publikace - čítanka slouží prioritně pro žáky 4. a 5. třídy základních škol. 
Neklade si za cíl nahradit jakoukoli učebnici, ale kreativnímu učiteli naopak nabídne 
něco navíc. A to možnost projít s dětmi nejen historické události, které zasáhly přímo 
Hlinecko, ale podívat se podrobněji na přírodní zajímavosti nebo historii a součastnost 
jednotlivých obcí, které jsou součástí MAS Hlinecko. Kniha vás nezapomene seznámit 
ani s tradicemi, kulturou, sportem nebo významnými osobnostmi, které z regionu 
pochází nebo v něm významně za svůj život působily. Věříme, že i každý dospělý, 
kterému se dostane publikace do ruky, v ní najde spoustu zajímavostí, o kterých 
doposud nevěděl. 
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 Havlovické rybníky

Leží u osady Havlovice v katastru obce Miřetice. Největším rybníkem je Ho-
řička, dále Petráň a posledním z velkých rybníků je Žďár, který však již leží 
mimo území Hlinecka. Rybníky napájejí potoky Ležák a Havlovický potok. 
Dnes jsou využívány k chovu ryb.

Obr. 44 Havlovičtí rybáři při práci 
(MAS Hlinecko)

Obr. 45 Plevelná ryba karas stříbřitý 
(MAS Hlinecko) 

První metody chovu ryb byly velmi 
primitivní a díky nim v rybníku žilo 
mnoho ryb různého stáří, které se 
mezi sebou i požíraly. To vedlo k vel-
mi malým výnosům. V 15. století se 
používaly k chovu ryb dva rybníky. 
V jednom vysadili a chovali plůdek 
a ve druhém ryby dospívaly. Koncem 
15. století již byla zavedena vysoce 
výnosná třístupňová metoda chovu 
používaná s drobnými obměnami do-
dnes. Při ní se v plůdkovém rybníku 
odchovává plůdek, který se po dvou 
letech přemístí do mělkého rybníka, 
kde ryby rychle dorůstají. Po dalších 
třech letech putují ryby do hlubokého 
hlavního rybníku, kde dospívají a jsou 
pak vyloveny. Jednou za 7 až 10 let 
se provádělo letnění, což znamenalo, 
že rybník byl na jaře vypuštěn a dno 
se mohlo osázet zemědělskou plodinou, 
která odčerpala přebytečné živiny ze 
dna a provzdušnila ho. Letnění se 
v současnosti na Hlinecku neprovádí. 
Existuje i tzv. zimování rybníků, kdy 
se rybník vypustí na zimu, což vede ke 
zlepšení kvality vody a tím i k větším 
výnosům ryb.

Zatopené lomy

Na Hlinecku je díky historické těž-
bě velké množství lomů. Po ukončení 
těžby jsou lomy ponechány přírodě 
a často se zatopí. Některé jsou téměř za-
pomenuty, zarostlé a nevyužívané, ale 
jiné jsou pro svou čistou a křišťálovou 
vodu v létě nabídkou ke koupání. Velká 
část lomů je v soukromém vlastnictví, 
využívána majiteli, jejich hosty nebo 
slouží pro výcvik potápěčů. Lomy jsou 
velkým zdrojem vody. V posledních le-
tech, kdy přicházejí velká sucha a ubývá 
spodní voda, musí všichni s vodou šet-
řit, stále více se podporuje zachycování 
vody dešťové. Voda je jedním z nejcen-
nějších zdrojů pro lidstvo, které bude 
muset změnit svoje návyky a s vodou 
mnohem lépe hospodařit. 

Obr. 46 Lom Srní u Hlinska 
(MAS Hlinecko)

Obr. 47 Lom Hluboká 
v Miřeticích (MAS Hlinecko)

Studánky

Studánky sloužily po staletí lidem jako osvěžení při práci na polích nebo v le-
sích. Proto se o tento zdroj vody starali a udržovali ho. Využili ho rádi i kolem-
jdoucí, kdysi pocestní nebo cestovatelé, dnes návštěvníci nebo turisté. Většina 
studánek je dnes neudržovaných a pomalu se ztrácejí. Málokdo také ví, kde je 
najít. Je to velká škoda, protože tato voda je důležitá nejen pro lidi, ale i pro 
živočichy.

Obr. 48 Studánka 
a pramen Na cimbále 
v Jeníkově 
(MAS Hlinecko) 

Některé studánky byly zastřešené 
a v minulosti sloužily nejen jako zdroj 
pitné vody, ale i jako lednice. Říka-
lo se jim haltýře, nebo-li mlíčníky. 
Nad pramenem nebo potokem se po-
stavila kamenná či dřevěná malá stav-
ba, ve které se na dřevěném roštu ve 
vodě chladilo nadojené mléko a další 
potraviny. Odtud pochází i druhý ná-
zev mlíčník.

Obr. 49 Studánka a haltýř na 
Veselém Kopci (MAS Hlinecko)

Obr. 50 Haltýř na návsi 
v Možděnici (MAS Hlinecko)

Obr. 51 Studánka Na dolíku ve 
Rváčově (MAS Hlinecko) 

  PSS 
- Společné 
setkání zástupců 
pracovních skupin

V úterý 12. června 
2018 proběhlo další společné setkání 
zástupců pracovních skupin Plánu soci-
álních služeb v pobočce FOKUS Vysoči-
na, z.ú. v Hlinsku. Tématem projedná-
vání bylo vyhodnocení demografických 
dat analytické části PSS a seznámení se 
s aktivitami hostující organizace. Od-
borní garanti postupně představovali 
zjištěné výsledky dotazníků svých pra-
covních skupin.

  PSS - Společné 
setkání zástupců 
pracovních skupin

Ve čtvrtek 13. září 2018 
se v Domově seniorů 
Drachtinka v Hlinsku uskutečnilo spo-
lečné setkání zástupců pracovních sku-
pin Plánu sociálních služeb, na kterém 
byly prezentovány výstupy řízených ho-
vorů se starosty a dopracována SWOT 
analýza. Na závěr setkání proběhla ex-
kurze Domova seniorů Drachtinka.

www.mashlinecko.cz
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 24. zasedání Valného shromáždění sítě 
přidružených škol UNESCO v ČR

Ve dnech 24. a 25. září 2018 organizoval dlouholetý člen 
Místní akční skupiny, Hlinecko Gymnázium K. V. Raise 
a Střední odborné učiliště Hlinsko, 24. celostátní zasedání 
Valného shromáždění sítě přidružených škol UNESCO v ČR. 
Dvoudenní setkání probíhalo v prostorách Multifunkčního 
centra v Hlinsku. V rámci svého členství v Síti přidružených škol vyvíjejí jednotlivé zá-
kladní a střední školy svou činnost v různých vybraných oblastech stanovených Char-
tou Sítě v oblasti lidských práv, demokracie a tolerance, mezikulturního vzdělávání 
a světového dědictví nebo životního prostředí a udržitelného rozvoje. 

Síť dnes sdružuje celkem 55 vybraných základních a středních škol z celé republiky, 
Letošního setkání se zúčastnilo celkem 78 zástupců ze všech členských škol a řada 
dalších hostů.

Zahájení Valného shromáždění se tradičně účastní významné osobnosti celorepubliko-
vého i regionálního významu a vybrané školy zde prezentují svou činnost za uplynulý 
školní rok. Součástí shromáždění jsou také přednášky odborníků z vysokých škol a pra-
xe, které se vztahují k aktuálním tématům vyhlášeným pro následující školní rok.

V programu pro účastníky však mimo přednášek nechyběla ani prezentace regionu 
Hlinecka formou tištěných materiálů i exkurzí. Všichni účastníci absolvovali prohlídku 
hlineckého Betléma, kterou pro ně připravili pracovníci Souboru lidových staveb Vy-
sočina, a také exkurzi výroby hlineckého piva. V pivovaru završili účastníci prohlídku 
v pivovarnickém muzeu, kde shlédli krátký film z historie výroby místního piva. Měli 
možnost ochutnat nejen samotné místní pivo, ale bylo pro ně připraveno občerstvení 
z regionálních produktů certifikovaných Kvalitou z Hlinecka. 

Žádná akce takového rozměru by však nebyla možná bez finanční podpory a spolu-
práce místních partnerů. Finančně akci podpořilo nejen hlavní garant - Ministerstvo 
zahraničních věcí, ale i zřizovatel školy, kterým je Pardubický kraj, stejně jako Město 
Hlinsko a se školou spolupracující mlékárny a Pivovar Rychtář. Informační systém pro 
přihlašování účastníků byl pro akci vytvořen a administrován ze strany Místní akční 
skupiny, jejíž úlohou bylo také zajištění odpoledního pohoštění pro čtyři exkurze 
v pivovaru včetně prezentace regionální značky i regionální spolupráce mezi subjek-
ty na Hlinecku.

Do programu také zapadal společenský večer, který mimo večerního pohoštění na-
bídl pedagogům i kulturní zážitek ve formě dvou představení divadelního spolku GT 
Hlinsko, jehož členové jsou převážně studenti hlineckého gymnázia. 

Na samotné organizaci setkání se dále podíleli zástupci místních firem, kteří zajiš-
ťovali přípravu dopoledních pohoštění, oběda i večerního rautu, s obsluhou pak vy-
pomáhali studenti a pracovníci MAS.  Samozřejmostí byla aktivní účast vyučujících 
hlineckého gymnázia jako zástupců hlavního organizátora. Dle ohlasů účastníků re-
prezentovalo gymnázium celé Hlinecko důstojně, a proto bude v každém dalším roč-
níku pro další organizátory Valného shromáždění složité dobrou organizaci a místní 
vstřícné přijetí překonat.

  MAP - Řídící výbor

16. dubna 2018 proběhlo 
poslední setkání Řídícího 
výboru MAP ORP Hlinsko, na kterém 
byly shrnuty výstupy projektu a byl pro-
jednán a schválen výsledný strategický 
dokument MAP pro ORP Hlinsko.

  Odměny výhercům

V sobotu dne 21. dubna 2018 u příle-
žitosti Svatojiřského jarmarku na Bet-
lémě v Hlinsku odměnila Místní akční 
skupina Hlinecko dvě vylosované děti 
z dětského časopisu Strakáček a tři do-
spělé výherce ze Zpravodaje MAS. Děti 
byli odměněni za vylosovanou nama-
lovanou pohlednici vystřiženou z dět-
ského časopisu Hlinecký Stakáček číslo 
6, který byl zaměřen na historii výroby 
hraček na Hlinecku. Děti od MAS obdr-
želi drobné dárky. 

Dospělí vylosovaní vítězové obdrželi 
za vyluštění a zaslání tajenky ze Zpra-
vodaje MAS knihu Sakrální stavby, pa-
mátky a drobné objekty. 

Dětští výherci:

Kristýnka Kučerová, Miřetice

Daneček Vrběcký, Miřetice

Dospělí výherci:

Alena Breberová, Hlinsko

Kamila Slavíková, Tisovec

Jiří Fendrych, Hlinsko 

www.mashlinecko.cz
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Kancelář MAS:
Máchova 1121, 
539 01 Hlinsko
Provozní doba:
po-pá od 7 do 15:30 hodin

Předseda MAS Hlinecko:

Mias OC, spol. s r.o. zastoupená Ing. Martinem Pavlišem

PRO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINU PRACUJÍ:

Vedoucí manažerka pro strategii MAS:

Ing. Olga Ondráčková
ondrackova@mashlinecko.cz
tel.: + 420 777 111 078

Projektová manažerka pro realizaci strategie a oblast školství:

Ing. Lenka Šustrová

sustrova@mashlinecko.cz
tel.: + 420 731 683 015

Administrátorka MAS:

Iva Groulíková, Dis.
groulikova@mashlinecko,cz
tel.: +420 605 150 550

Projektová manažerka pro Plán sociálních služeb:

Jiřina Leinweberová
jirinaleinweberova@mashlinecko.cz
tel.: + 420 777 583 195

Kde nás najdete?

Máchova 1121

 Nová opatření pro žadatele MAS Hlinecko 
z Operačního programu Životní prostředí budou 

vyhlášena na přelomu let 2018/2019 

Na základě schváleného doplnění strategie MAS Hlinecko ze strany Řídícího orgá-
nu došlo k rozšíření možností financování projektů z OPŽP prostřednictvím MAS na 
celém území MAS o další tři nová opatření a navýšení prostředků pro oblast ŽP o 10 
milionů Kč. Oproti prvnímu opatření OPŽP, které je určeno na výsadbu dřevin vý-
hradně v území, které leží v extravilánu obcí a zároveň CHKO, nová opatření platí pro 
všechny obce, a to bez ohledu na velikost obce i existenci CHKO.

MAS Hlinecko se na základě předběžného zájmu jednotlivých obcí zavázala realizo-
vat tři nová opatření. Konkrétně se jedná o:

opatření OPŽP 2: Realizaci ÚSES - předpokládána je realizace na dvou mís-
tech v území na ploše 0,2 ha - výše výdajů na toto opatření je vyčleněna 
do výše 600 000 Kč

opatření OPŽP 3: Protierozní opatření - předpokládána je realizace na 
dvou místech v území na ploše 0,5 ha - výše výdajů na toto opatření je 
vyčleněna do výše 800 000 Kč

opatření OPŽP 4: Realizaci sídelní zeleně - předpokládána je realizace na 
15 místech v území na ploše 9 ha - výše výdajů na toto opatření je vyčleně-
na do výše 8 600 000 Kč

Výzvy opatření na realizaci ÚSES a protierozní opatření předpokládá MAS vyhlásit do 
konce roku 2018, naopak výzvu na realizaci sídelní zeleně až v lednu 2019. Pro zájem-
ce, kteří připravují projekt, bude připraveno školení žadatelů. Náměty na realizaci 
projektů je možné konzultovat v kanceláři MAS.

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 a Střední odborné 
učiliště, Hlinsko, Adámkova 55; • Domov 
seniorů Drachtinka; • Základní škola Trhová 
Kamenice, Okres Chrudim; • Městský kulturní 
klub Hlinečan, příspěvková organizace

Podnikatelský sektor:
• Betlém Hlinsko, spol. s.r.o.; • GASTRO AZ, 
s.r.o.; • Zemědělské služby Hlinsko v Č. s.r.o.; 
• Malečská energetická, s.r.o.; • Mias OC 
s.r.o.; • SAVE CZ s.r.o.; • HUKY s.r.o. Elektro; 
• Smíšené zboží Všeradov s.r.o.; • LINEASPORT 
HLINSKO s.r.o.; • Zemědělská a.s. Vysočina

Spolky:
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Holetín.; 
• Holetínské Trnky, z.s.; • SH ČMS – Sbor 
dobrovolných hasičů Trhová Kamenice; • Lyžařský 
klub Trhová Kamenice, z.s.; • Sportovní klub 
odbíjené Hlinsko, z.s.; • Spolek Ski klub Hlinsko; 
• HC Hlinsko, z.s.; • SK Rváčov, z.s.; • Médea 
– z.s., • FC Hlinsko; • Svaz tělesně postižených 
v České republice, z.s. místní organizace Hlinsko; 
• „Občanské sdružení přátel folkloru Hlinecka“ 
z.s.; • GT Hlinsko – zapsaný spolek; • Tělocvičná 
jednota Sokol Krouna; • TKG Hlinsko z.s.; 
• FOKUS Vysočina, z.u.; • Junák - český skaut, 
středisko Ležáky Skuteč, z.s.; • Global Education 
Initiative, z.s. 

www.mashlinecko.cz
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Před pěti lety se do hlineckého Betléma vrá-
tilo tkalcovství.  V chaloupce, která nese ná-
zev Tkalcovna na Betlémě, se klapot tkalcov-
ského stroje rozezněl pod rukama Josefa Fid-
lera. Tkalcovství mu bylo dlouhou dobu jen 
koníčkem. Příležitostně tkal šály, šátky, ale i 
ubrusy nebo utěrky. V roce 2010 se rozhodl 
požádat o certifikát regionální značky Kvali-
ta z Hlinecka a se svou kolekcí Hlineckých šál 
uspěl. Postupně se tkalcovstvím začal živit a 
prodával své výrobky na trzích a jarmarcích. 
Svou výrobu rozšířil a začal dodávat vlněné 
šátky pro mnoho folklórních souborů, ke 
kterým jako součást kroje patří. Hlinsko je 
ovšem městem s hlubokou historií tkalcov-
ského tohoto řemesla. V 80. letech minulého 
století zde ale skončila výroba jedné unikátní 
tkalcovské techniky. Pan Fidler se rozhodl její 
výrobu vzkřísit a postupně si složitou techni-
ku tkaní osvojil. 

V roce 2017 byla tato jeho ruční tradiční a 
obnovená výroba zapsána do seznamu nemateriálního dědictví Pardubického kraje. Získal také ocenění Nositele tradice lidové-
ho řemesla, které je udělováno vynikajícím lidovým výrobcům. V roce 2018 pak následovala přihláška na zápis této techniky do 
Ústředního seznamu kulturních památek České republiky. Aby toho nebylo málo, přihlásil se pan Fidler do soutěže Živnostník 
roku a uspěl jako vítěz v Krajském kole. Postoupil do kola celorepublikového. V době, kdy máte časopis v ruce, už bude jasné, 
zda máme na Hlinecku zapsanou kulturní památku nebo byl udělen titul Živnostníka roku 2018.

My bychom ale rádi věděli, o jaký výrobek, který byl v Hlinsku kdysi vyráběn, zanikl a jeho výroba byla obnovena, se vlastně 
jedná. Napoví vám buď obrázek, a pokud nevíte, vyluštěte osmisměrku.

A K Z L S K Ř E T Ž

I Á U A E J E A N S

P D L B M N A F A H

P O E T I K A M Í P

N V C X T Š P Y N R

S Y O E A L T N S Y

V T R K L Š Á A T Ž

Í Á D U O M Č P Á E

C L E M Š N E O N Y

E Š L A M L A D Í A

ČMOUD, HAFAN, JEANS, KEFÍR, 
KTERÁ, KUBIŠTA, LEPTY, MALŠE, 
MLADÍ, MOŠTY, NEONY, NYMFA, 
POCEL, POETIKA, PRYŽE, PTÁČE, 
SALON, SEMITA, SKŘET, SLZKA, 
STÁNÍ, SVÍCE, ŠMELC, TOXIN, 
VODÁK

Všechny odpovědi, které budou do-
ručeny nebo poslány na adresu MAS 
Hlinecko (Máchova 1121, 539 01 Hlin-
sko) do konce března 2019, a budou 
obsahovat správný název techniky, 
které se říká x x x x x x x, budou slo-
sovány.

Výherci budou odměněni na Svato-
jiřském jarmarku v dubnu 2019 na 
Betlémě některým z výrobků, které 
prošly rukama pana Fidlera.

Kresba: Jiří Vaněk
Sazba a grafika: GRAFIES, a.s. Hlinsko


