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Členy Výběrové komise pro všechny programy 
volí Valná hromada MAS, a to vždy na období 
jednoho roku. Jako výběrový orgán v počtu 7 
členů má tato komise za úkol věcně hodnotit 
podané žádosti o finanční podporu do výzev 
vyhlášených MAS.
Složení jejích členů odpovídá rovnoměrnému 
zastoupení všech tří členských skupin MAS. 
Jedná se o sektor veřejný, který zastupují 
obce a veřejné subjekty jako např. školy a or-
ganizace zřízené obcemi, sektor podnikatel-
ský, kam patří živnostníci i firmy z řad práv-
nických osob, a sektor neziskový. Ten tvoří 
neziskové organizace charakteru zapsaných 
spolků, ústavů nebo obecně prospěšných 
společností.
Práce Výběrové komise začíná studiem pro-
jektů po administrativní kontrole, kterou mají 
na starost pracovnice kanceláře MAS. Projek-
ty musí svým obsahem zapadat do potřeb re-
gionu, které si MAS schválila ve své strategii. 
Dále musí splňovat určenou minimální bodo-
vou hranici. Ta je zveřejněna v každé výzvě. 
Výběrová komise provede společně věcné 
hodnocení dle předem stanovených kritérií 
a sestaví seznam projektů do výše financí ur-
čených ve výzvě. Následně je doporučí Před-
stavenstvu MAS ke schválení. Taková je cesta 
každé žádosti. 
Musím otevřeně přiznat, že vytvořit úspěšnou 
žádost v jednotlivých výzvách není zcela jed-
noduché, ale zaměstnankyně kanceláře MAS 
poskytují všem žadatelům potřebné rady, 
doporučení a metodiku. S takovou pomocí 
to zvládne každý žadatel, který má jasno, co 
přesně potřebuje a připravuje svou žádost 
dostatečně včas.
Pro nás, členy komise, je nepříjemné, když 
musíme některé projekty zamítnout. A to 
i přesto, že cítíme, že projekt je pro regi-
on potřebný a užitečný. Takové případy nás 
mrzí, ale kritéria výběru jsou závazná. Pokud 
žádost nesplňuje všechny nutné podmínky, 
musíme ji vyloučit. Zpravidla by celou žádost 
zachránila včasná příprava a konzultace. 
Výběrem projektu k finanční podpoře však 
práce žadatele nekončí. Žádost ještě prochází 
poslední administrativní kontrolou pracovní-
ků řídících orgánů, kam odsouhlasené projek-
ty ze strany MAS putují. V případě potřeby je 
projekt doplněn a většinou schválen. Pak už 
je připravován právní akt, kterým se udělení 
dotace písemně stvrzuje.
Za období let 2017-2019 bylo vyhlášeno cel-
kem 19 výzev ze 4 programů, do kterých bylo 

podáno celkem 30 
projektů žadatelů. 
Dalších 5 výzev se 
připravuje na přelo-
mu let 2019/2020.
Ze strany MAS byly 
schváleny a k 30. 6. 
2019 doporučeny 
k financování pro-
jekty ve výši cel-
kových výdajů přes 
35 mil. Kč. V této 
částce je zahrnuta 
dotace z Evropských 
fondů ve výši 21 
mil. Kč a vlastní pro-
středky žadatelů ve 
výši 14 mil. Kč.
Na výzvy do roku 
2021 má MAS k dis-
pozici ještě dalších 
42 mil. Kč, přičemž cca 16 mil. Kč je určeno pro 
výsadbu zeleně a projekty v oblasti životní-
ho prostředí (protierozní opatření a ÚSES), 
6,5 mil. Kč pro podporu sociálních služeb, 
sociálních podniků a příměstských táborů, 
14,5 mil. Kč zbývá na výstavbu komunitních 
center, cyklostezek, dopravních terminálů 
a infrastrukturu škol. Poslední finance ve výši 
5 mil. Kč jsou připraveny pro výzvy zeměděl-
ců, drobných podnikatelů a na projekty pod-
porující kulturní, sportovní nebo společenské 
vybavení spolků a obcí.
A to přece pro náš region nejsou zanedbatel-
né částky! 
V tomto zpravodaji vám nabízíme přehled 
všech projektů, které jsou již ukončeny, rea-
lizovány anebo prochází poslední kontrolou 
řídícíh orgánů. Inspirujte se, a třeba příště 
budeme ve Výběrové komisi hodnotit právě 
Váš projekt.

Jaroslav Kyncl, předseda Výběrové komise MAS

Složení výběrové komise
platné ke dni 31. 7. 2019

neziskový
sektor 42,86%

veřejný
sektor 28,57%

podnikatelský
sektor 28,57%

Jednání Výběrové komise 1. 4. 2019

www.mashlinecko.cz
Vydává MAS Hlinecko, z.s.
pod reg. číslem: MK ČR E 216661



PŘEDSTAVUJEME ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY Z VÝZEV 
MAS HLINECKO

1. Žadatel: Gymnázium K. V. Raise 
a Střední odborné učiliště, Hlinsko, 
Adámkova 55

1. výzva MAS – IROP – Vzdělávání 
a rozvoj osobnosti

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

Popis projektu: V rámci projektu byly re-
konstruovány prostory původní kmenové 
třídy na jednu odbornou učebnu země-
pisu a geologie a na školním dvoře byl 
vytvořen geologický koutek s ukázkami 
hornin nacházejících se v naší republice. 
Nová učebna byla vybavena interaktivní 
tabulí, dataprojektorem, konvertibilní-
mi dotykovými notebooky pro každého 
studenta, zeměpisným softwarem a tel-
luriem (mechanickým modelem umož-
ňujícím prezentovat základní vzájemné 
pohyby Slunce, Země a Měsíce). Učebna 
bude sloužit pro výuku předmětů země-
pis, seminář ze zeměpisu a biologie, do 
které je podle Rámcového vzdělávacího 
programu pro gymnázia zařazen vzdělá-
vací obor geologie. K její výuce přispěje 
nemalou měrou vytvořený geologický 
koutek.
Realizace projektu: 1. 11. 2018 – 30. 6. 2019, 
projekt ukončen a vyplacen
Celkové výdaje projektu: 988 842,00 Kč
Výše dotace: 939 399,90 Kč

 Úvodní setkání 
k Místnímu akční-
mu plánu II

V úterý 15. ledna 2019 proběhlo úvod-
ní setkání k projektu Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II. 
Schůzka byla určena pro zástupce škol, 
zřizovatele, střediska volného času, 
neziskové organizace a další subjek-
ty, které se zabývají vzděláváním dětí 
a žáků do 15 let. Na setkání byly před-
staveny aktivity projektu, způsob za-
pojení škol a byl sestaven Řídicí výbor.

Projekty s již ukončenou realizací:

Nově vybavená učebna zeměpisu a geologie 
a geologický koutek

 Seminář pro žadatele ve 
výzvách IROP MAS Hlinecko

Místní akční skupina Hlinecko zorgani-
zovala seminář pro žadatele o dotaci 
k výzvám MAS Hlinecko z Integrova-
ného regionálního operačního pro-
gramu. Proběhl 17. ledna 2019 ve vel-
ké zasedací místnosti MěÚ Hlinsko. Na 
setkání byly představeny všechny čtyři 
nové výzvy. Týkaly se podpory cyklo-
dopravy a bezpečnosti dopravy, budo-
vání terminálů a parkovacích systémů, 
výstavby komunitních center a sociál-
ní infrastruktury i vybudování nových 
odborných učeben a bezbariérového 
přístupu v ZŠ a SŠ. V průběhu semináře 
byly vysvětleny podporované podpo-
rované aktivity, indikátory a způsobilé 
výdaje. Účastníci byli seznámeni s mo-
nitorovacím systém IS KP14+, kritérii 
a procesem hodnocení žádostí o pod-
poru a samotným výběrem projektů.

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

Jako ředitel školy jsem současně i členem Představenstva MAS Hlinec-
ko. Z tohoto důvodu jsem na jednáních Představenstva bezprostředně 
informován o aktivitách této organizace a o všech výzvách, které Míst-
ní akční skupina vyhlašuje.

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

Na přípravě projektu jsem se za naše gymnázium podílel jednak já jako statutární zá-
stupce organizace, jednak další vyučující školy - RNDr. Ivanka Dvořáčková a Mgr. Marian 
Solčanský. Velkou pomoc při této přípravě nám poskytly i pracovnice MAS Hlinecko.

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

Detailní postup a podrobnosti vytvoření žádosti projektu byly důkladně probrány na 
odborném semináři, který připravila Místní akční skupina, a kterého se zástupci naší 
školy také účastnili.

4. Jak dlouho příprava podání žádosti o dotaci trvala?

Samotná příprava podání žádosti o dotaci zabrala zhruba čtyři týdny intenzivní prá-
ce. Kromě samotného vyplňování elektronické žádosti v počítačovém programu nej-
více času zabralo vypracování Studie proveditelnosti projektu a získávání podkladů 
pro cenové nabídky případných dodavatelů na požadované vybavení a zařízení.

5. Využili jste konzultací ze strany MAS?

Po celou dobu přípravy projektu jsme byli v bezprostředním kontaktu s pracovnicemi 
MAS Hlinecko a využívali jejich rad a konzultací. Všem bychom i touto cestou chtěli 
velmi poděkovat, zvláště pak paní Ing. Lence Šustrové za nevšední ochotu.

Zeptali jsme se ředitele školy RNDr. Rostislava Dvořáčka:

www.mashlinecko.cz
Vydává MAS Hlinecko, z.s.
pod reg. číslem: MK ČR E 216662



 První setkání 
pracovní skupiny 
MAP II pro 
čtenářskou gramotnost

V úterý 29. ledna 2019 proběhla první 
schůzka pracovní skupiny pro čtenář-
skou gramotnost. Členové diskutovali 
o námětech a aktivitách, kterými se 
bude pracovní skupina zabývat.

2. Žadatel: GASTRO AZ, s.r.o.

2. výzva MAS: Program rozvoje venkova 
– fiche č. 3 Venkovský podnikatel

Název projektu: Doplnění technologic-
kého zařízení GASTRO AZ, s.r.o.

Popis projektu: V rámci projektu došlo 
k pořízení formátovací pily včetně příslu-
šenství. Formátovací pila slouží k formá-
tování lamino desek, které jsou určeny 
k podlepení pracovních desek z nerezo-
vého plechu. 

Realizace projektu: 30. 11. 2018 – 31. 1. 2019, 
projekt ukončen a vyplacen
Celkové výdaje projektu: 200 860,00 Kč
Výše dotace: 74 700,00 Kč

Flambovací vozík jako výrobek pro gastro-
provozovnu, na jehož výrobu byly použity lamino 

desky opracované nově pořízenou formátovací 
pilou z dotace PRV

3. Žadatel: Město Hlinsko
1. výzva MAS – IROP – Vzdělávání 
a rozvoj osobnosti

Název projektu: Rekonstrukce odborné 
učebny fyziky a chemie a zřízení výtahu 
ZŠ Ležáků

Popis projektu: V rámci projektu byla 
rekonstruována odborná učebna fyzi-
ky a chemie ve stávající základní škole 
v Hlinsku. Součástí realizace bylo poří-
zení nového vybavení učebny - učitelské 
katedry, demonstračního stolu, pěti stře-
dových médiových panelů, žákovských 
stolů a ergonomických židlí pro 30 stu-
dentů a jednoho pedagoga, dvou rovin-
ných keramických tabulí s pylonovými 
pojezdy, interaktivního dataprojektoru 
a pěti uzamykatelných policových skříní. 
Do všech oken učebny bylo nainstalová-
no elektrické zatemnění a podlaha byla 
pokryta zátěžovým PVC. Zároveň byla za-
jištěna bezbariérovost dané učebny, a to 
díky vybudování výtahu, který je určen 
pro osoby upoutané na invalidní vozík 
nebo pro osoby s omezenou schopností 
pohybu. V neposlední řadě byla v projek-
tu řešena zeleň, která bude sloužit k dal-
ším potřebám výuky. Jedná se o výsadbu 
venkovní expozice vybraných 10 druhů 
dřevin charakterizujících mikroregion Hli-
necka umožňující žákům sledovat změny 
vegetace v průběhu jednotlivých ročních 
období.

Realizace projektu: 7. 12. 2016 – 30. 6. 2019, 
projekt ukončen
Celkové výdaje projektu: 2 602 799,72 Kč
Výše dotace: 1 422 856,60 Kč 

Učebna fyziky a chemie před a po rekonstrukci, 
výtah pro bezbariérovost školy, vysázená zeleň

 Úvodní setkání 
MAP II s tématem: 
Robotika pro 
druhý stupeň základních škol

Ve středu 6. března 2019 proběhlo 
v rámci aktivit Místního akčního plánu 
první setkání zaměřené na představe-
ní možností využití robotů ve výuce 
na základní škole. Seminář lektoroval 
pan Mgr. Radovan Fajt, který se tou-
to problematikou dlouhodobě zabývá 
a je vedoucím kroužku v SVČ POHODA 
A POHODA COOL.

Setkání se zúčastnili zástupci Základní 
školy Kameničky, Základní školy Krou-
na a hlineckého gymnázia. Přítomní se 
dohodli na další spolupráci při zavádě-
ní výuky robotiky do jejich škol.

Formátovací pila v provozovně firmy

www.mashlinecko.cz
Vydává MAS Hlinecko, z.s.
pod reg. číslem: MK ČR E 216663



Popis projektu: V rámci projektu byl po-
řízen vysokozdvižný vozík a plošina pro 
paletizaci brambor. Došlo ke zvýšení pro-
duktivity práce při manipulaci s brambo-
rami, které firma pěstuje jako součást své 
rostlinné výroby.
Zvýšila se bezpečnost a zlepšily hygie-
nické podmínky. Došlo ke snížení fyzické 
náročnosti a v neposlední řadě tyto tech-
nologie zrychlují a omezují riziko mecha-
nického poškození brambor.
Technologie zvyšuje konkurenceschop-
nost při distribuci a prodeji brambor.

Vysokozdvižný vozík

 Seminář pro žadatele o dotaci 
k 2. a 3. výzvě z Operačního 
programu Životní prostředí

Ve čtvrtek 21. února 2019 se uskutečnil 
ve velké zasedací místnosti Městského 
úřadu v Hlinsku seminář pro žadatele 
o dotaci k 2. a 3. výzvě z Operačního 
programu Životní prostředí. Výzvy jsou 
zaměřeny na obnovu nebo výstavbu 
územních systémů ekologické stability 
(ÚSES), boj proti vodní a větrné erozi 
a výsadbu sídelní zeleně v obcích.

4. Žadatel: Zemědělská a.s. Vysočina
2. výzva MAS: Program rozvoje 
venkova – fiche č. 2 Konkurenceschopný 
zemědělec
Název projektu: Podpora skladování 
a prodeje brambor

5. Žadatel: Vojtěch Lauš

2. výzva MAS: Program rozvoje venkova 
– fiche č. 3 Venkovský podnikatel

Název projektu: Pořízení technologie 
Laser pálící stroj

Popis projektu: V rámci projektu došlo 
k pořízení nové technologie, HSG laseru 
pro pálení kovů, která umožňuje rozšíře-
ní nabídky výrobků a nových technolo-
gií zákazníkům. Zajistí zrychlení výroby 
a zpřesnění nabízených služeb při zpra-
cování plechů.

Realizace projektu: 15. 12. 2018 –  5. 4. 2019, 
projekt ukončen a vyplacen
Celkové výdaje projektu: 5 674 900,00 Kč
Výše dotace: 2 110 500,00 Kč

HSG vláknový laser

Panel světelné reklamy vypálený nově pořízenou 
technologií HSG vláknového laseru

Zeptali jsme se hlavního ekonoma Zemědělské a.s. Vysočina Ing. Zdeňka Stejskala 

1. Jak jste se dozvěděli o možnosti požádat o dotaci prostřednictvím MAS?
O možnosti získání dotace jsme se dozvěděli z vyhlášených výzev na stránkách MAS. 
Po několika ústních konzultacích s pracovníky MAS jsme zjistili, že vyhlášená kritéria 
splňujeme.
2. Kdo se všechno podílel na přípravě projektu k žádosti o dotaci?
Na přípravě projektu se podílel realizační tým, který byl k tomuto účelu vytvořen 
z pracovníků organizace. Přípravu podkladů jsme konzultovali s pracovníky MAS.
3. Kde jste zjistili, co a jak je potřeba připravit?
Účastnili jsme se semináře pro žadatele a příjemce dotace pořádaného MAS, další 
informace jsme čerpali v instruktážních metodických pokynech zveřejněných na 
webových stránkách MAS.
4. Jak dlouho příprava podání žádosti o dotaci trvala?
Příprava podání žádosti trvala zhruba 6 týdnů.
5. Využili jste konzultací ze strany MAS?
Možnosti konzultace s MAS jsme využili jak při přípravě podkladů, tak i v etapě 
vlastního podání žádosti o poskytnutí dotace na SZIF.

Realizace projektu: 30. 9. 2018 – 31. 3. 2019, 
projekt ukončen a vyplacen
Celkové výdaje projektu: 1 088 262,00 Kč
Výše dotace: 539 634,00 Kč

 Seminář pro žadatele ve 
výzvách z Operačního 
programu Zaměstnanost

V úterý 19. února 2019 se uskutečnil od 
14:00 hodin ve velké zasedací místnosti 
Městského úřadu v Hlinsku seminář pro 
žadatele ve výzvách z Operačního pro-
gramu Zaměstnanost. Informace se tý-
kaly dvou výzev, které byly vypsány ze 
strany MAS a zaměřeny na podporu so-
ciálních služeb a sociálního podnikání.
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 Druhé setkání 
pracovní skupiny 
MAP II pro 
čtenářskou gramotnost

V úterý 12. března 2019 proběhla dru-
há schůzka pracovní skupiny pro čte-
nářskou gramotnost.

 Společné setkání 
zástupců pracov-
ních skupin PSS

Ve čtvrtek 14. března 
2019 se v obecní knihov-
ně ve Rváčově konala schůzka pracov-
ních skupin v rámci projektu Plánu so-
ciálních služeb pro správní území ORP 
Hlinsko. Řešily se zejména cíle, opatření 
a aktivity v prioritní oblasti Rodiny, děti 
a mládež. Dalším tématem bylo vkládá-
ní informací do připravovaného elek-
tronického katalogu sociálních služeb.

 Seminář Práce 
s žáky s diagnosti-
kovanou poruchou 
autistického spektra (PAS) ze 
ZŠ a SŠ

V pondělí 18. března 2019 proběhl prv-
ní seminář realizovaný v rámci MAP II. 
Formou případových studií byly řešeny 
praktické případy z praxe a zkušeností 
ze vzdělávání žáků. Účastníci byli sezná-
meni s aplikací doporučovaných podpůr-
ných opatření pro vzdělávání žáka s PAS 
dle doporučení školského poradenského 
zařízení pro vzdělávání žáka se speciál-
ními vzdělávacími potřebami. Semináře 
se zúčastnilo 17 pedagogických pracov-
níků a jeden zástupce rodičů.

7. Žadatel: Obec Vojtěchov

1. výzva MAS: Program rozvoje venkova 
– fiche č. 5 Technika pro les a dřevo

Název projektu: Klanicový vyvážecí 
vlek s hydraulickým jeřábem

Popis projektu: V rámci projektu byl po-
řízen klanicový vyvážecí vlek s hydraulic-
kým jeřábem pro práci v obecních lesních 
porostech při úklidu a údržbě, k pěsteb-
ní činnosti a odstraňování potěžebních 
zbytků.

Realizace projektu: 1. 3. 2018 – 31. 7. 2018, 
projekt ukončen
Celkové výdaje projektu: 314 884,35 Kč 
Výše dotace: 149 979,00 Kč

Klanicový vyvážecí vlek

6. Žadatel: Římskokatolická farnost Raná
2. výzva MAS IROP – 3 – Komunitní 
a sociální infrastruktura
Název projektu: Komunitní centrum 
Raná

Popis projektu: V rámci projektu byla 
provedena rekonstrukce a stavební úpra-
vy existujícího zchátralého objektu farní 
stodoly č. p. 70 za účelem vytvoření zá-
zemí pro poskytování aktivit komunitní-
ho farního centra. Rekonstrukcí objektu 
vznikl v bezbariérovém přízemí hlavní 
komunitní prostor pro setkávání 50 osob, 
zázemí s kuchyňkou a jedním sociálním 
zařízením pro osoby ZTP. V podkroví 
vznikl menší prostor pro společné akti-
vity o kapacitě 8 osob a sociální zaříze-
ní. Prostory budou sloužit pro aktivity 
vedoucí k podpoře osob ohrožených 
sociálním vyloučením, začleňování osob 
sociálně vyloučených a osob se zdravot-
ním postižením. Slavnostního otevře-
ní komunitního centra, které proběhlo 
9. června 2019, se zúčastnilo více než 200 
návštěvníků.

Realizace projektu: 1. 10. 2018 – 31. 5. 2019, 
projekt ukončen a vyplacen
Celkové výdaje projektu: 3 481 932,30 Kč
Výše dotace: 3 307 835,67 Kč

Zeptali jsme se P. Mgr. et Mgr. Ondřeje 
Matuly, faráře farnosti Raná

1. Jak jste se dozvěděli o možnosti požá-
dat o dotaci prostřednictvím MAS?
O možnosti požádat o dotaci jsem se do-
zvěděl od Ing. Martina Pavliše.
2. Kdo se všechno podílel na přípravě 
projektu k žádosti o dotaci?
Na přípravě projektové dokumentace 
pracoval Ing. Jiří Svoboda.
3. Kde jste zjistili, co a jak je potřeba připravit?
Před podáním žádosti jsem se zúčastnil školení pro žadatele pořádané MAS Hlinecko. 
Další instrukce dodávala v průběhu Ing. Olga Ondráčková.
4. Jak dlouho příprava podání žádosti o dotaci trvala?
Příprava žádosti o dotaci včetně dokumentace a všech požadovaných úprav a doplň-
ků trvala 1,5 roku.
5. Využili jste konzultací ze strany MAS?
Konzultace s pracovníky MAS Hlinecko probíhaly po celou dobu nejen podání žádos-
ti, ale i v průběhu realizace.

Slavnostní otevření komunitního 
centra 9. června 2019
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 Seminář „Rozvoj 
čtenářské gramot-
nosti na 1. stupni 
ZŠ“ 

Ve čtvrtek 21. března 2019 proběhl 
seminář zaměřený na  význam rozvo-
je čtení a vazbu na další vzdělávání. 
Na semináři byly předvedeny ukázky 
aktivit vedoucích k rozvoji čtenářské 
gramotnosti u žáků na 1. stupni ZŠ, 
různé formy nácviku prvopočátečního 
čtení a možnosti předcházení rozvoje 
poruch čtení. Semináře se zúčastnilo 
14 pedagogických pracovníků a dva zá-
stupci rodičů.

 Setkání Řídícího 
výboru MAP II 
ORP Hlinsko

V pondělí 25. března 2019 proběhlo se-
tkání Řídícího výboru MAP II ORP Hlin-
sko. Během setkání byl ustanoven Řídí-
cí výbor MAP II pro ORP Hlinsko, došlo 
k projednání a schválení dokumentů 
MAP II a ke schválení Strategického 
rámce MAP II.

8. Žadatel: Malečská zemědělská s.r.o. 
2. výzva MAS: Program rozvoje 
venkova – fiche č. 2 Konkurenceschopný 
zemědělec
Název projektu: Modernizace 
– Malečská zemědělská s.r.o.

Popis projektu: V rámci projektu byl pořízen samojízdný stroj krmného vozu pro za-
jištění dopravy krmiva a krmení ve výkrmně býků ve středisku živočišné výroby Pokři-
kov. Bylo vytvořeno jedno pracovní místo. Hlavním cílem projektu bylo modernizovat 
chov skotu, a tím docílit vyšší efektivity výroby hovězího masa.
Realizace projektu: 29. 06. 2018 – 31. 7. 2019, projekt ukončen
Celkové výdaje projektu: 6 037 900,00 Kč
Výše dotace: 1 200 000,00 Kč

Samojízdný krmný vůz

9. Žadatel: Vladimír Švanda
2. výzva MAS:  Program rozvoje 
venkova – fiche č. 1 Kvalita z Hlinecka
Název projektu: Investice do 
hmotného majetku – Řeznictví U Švandů

Popis projektu: V rámci projektu došlo 
k pořízení 4 kusů pultových počítačových 
vah a 1 kusu pokladního POS systému do 
dvou prodejen Řeznictví U Švandů, které 
se nacházejí v ulici Třebízského a Druž-
stevní v Hlinsku. Dále byl pořízen 1 kus 
SW a HW centrálního řízení do těchto 
dvou prodejen pro provozovny řeznictví, 
čímž se značně podpořila výkonnost to-
hoto zpracovatelského podniku.

Realizace projektu: 1. 7. 2018 – 15. 6. 2019, 
projekt ukončen
Celkové výdaje projektu: 1 188 884,00 Kč
Výše dotace: 491 274,00 Kč

Zeptali jsme se Ing. Víta Šimona, Ph.D., jednatele Malečské zemědělské s.r.o.
1. Jak jste se dozvěděli o možnosti požádat o dotaci prostřednictvím MAS?
O dotaci jsme se dozvěděli přímo od pracovníků MAS. Jedna z našich společností je 
členem MAS Hlinecko za podnikatelský sektor, a jsem tedy účastníkem jednání MAS. 
O plánovaných výzvách jednotlivých dotačních titulů jsem informován.
2. Kdo se všechno podílel na přípravě projektu k žádosti o dotaci?
Na přípravě podkladů pro projekt jsme se podíleli společně se zaměstnanci naší 
společnosti. Kompletní žádost o dotaci nám poté částečně pomohla připravit poradenská 
společnost, s kterou dlouhodobě spolupracujeme a samozřejmě jsme také konzultovali 
s pracovníky MAS.
3. Kde jste zjistili, co a jak je potřeba připravit?
Zástupce naší společnosti se zúčastnil semináře k výzvě PRV, kterou MAS Hlinecko 
pořádala. Další informace jsme čerpali z webových stránek MAS. Naše společnost již 
v minulosti připravovala jeden projekt z PRV, proto jsme měli určitou představu o rozsahu 
činnosti. Využili jsme naše stávající znalosti a zkušenosti a podporu z MAS Hlinecko.
4. Jak dlouho příprava podání žádosti o dotaci trvala?
Přesně nemohu určit, jak dlouho jsme na přípravě žádosti pracovali. Na přípravě podkladů 
se podílel celý tým lidí. Odhaduji dva týdny intenzivní práce.
5. Využili jste konzultaci ze strany MAS?
S pracovníky MAS jsme konzultovali hojně. Konzultovali jsme nejenom náš prvotní 
záměr, ale také jednotlivé body žádosti při zpracování, přílohy a termíny projektu.
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Zeptali jsme se Vladimíra Švandy, majite-
le Řeznictví u Švandů

1. Jak jste se dozvěděli o možnosti poža-
dat o dotaci prostřednictvím MAS?
O možnosti požádat o dotaci prostřed-
nictvím MAS Hlinecko jsem se dozvěděl 
přes poradenskou společnost, která mě 
sama oslovila a tuto možnost jak získat 
dotace pro podnikatele na Hlinecku mi 
poradila.
2. Kdo se všechno podílel na přípravě 
projektu k žádosti o dotaci?
Na přípravě projektu k žádosti o dota-
ci jsem se podílel já a poradenská společnost. Vše jsme konzultovali s pracovnicemi 
MAS Hlinecko.
3. Kde jste zjistili, co a jak je potřeba připravit?
Co a jak je potřeba připravit věděla dopředu již zmíněná poradenská společnost. Dal-
ší informace jsem získal od pracovnic MAS Hlinecko.
4. Jak dlouho příprava podání žádosti o dotaci trvala?
Příprava podání žádosti o dotaci trvala zhruba 3 měsíce.
5. Využili jste konzultaci ze strany MAS?
Průběžně jsme já i poradenská společnost využili konzultací ze strany MAS.

 Jednání Valné 
hromady MAS 
Hlinecko

26. března 2019 se uskutečnila  Val-
ná hromada MAS Hlinecko, kde byla 
projednána Výroční zpráva a výsledky 
auditu za rok 2018 a také zprávy o čin-
nosti Plánu sociálních služeb, Místního 
akčního plánu a stavu výzev MAS.

 Seminář pro žadatele 
ke 4. výzvě MAS z OPŽP 

28. března 2019 byl pořádán seminář 
pro žadatele ve 4. výzvě MAS z Operač-
ního programu Životní prostředí, která 
se týká výsadby dřevin v extravilánu 
obcí a CHKO (katastrální území: Dě-
dová, Hlinsko, Jeníkov, Kladno, Krou-
na, Miřetice, Raná, Trhová Kamenice, 
Včelákov, Vítanov, Vojtěchov, Vortová, 
Všeradov, Vysočina).

Projekty v realizaci
10. Žadatel: SK Rváčov, z.s.
1. výzva MAS – OPZ – Prorodinné 
aktivity I.
Název projektu: Příměstské tábory ve 
Rváčově

Popis projektu: Pro zaměstnané rodiče 
nabízí projekt aktivní využití volného 
času dětí 1. stupně ZŠ v období jarních 
a letních prázdnin. Budou připraveny 
ročně vždy tři týdenní sportovní příměst-
ské tábory v pracovních dnech pondělí až 
pátek pro skupinu 20 dětí předškolního 
věku. Celkem se uskuteční po dobu let 
2018-2021 devět táborů. V rámci projek-
tu je nově dovybavena klubovna nábyt-
kem (10 židlí a 2 stoly), jsou nakoupeny 
sportovní a výtvarné pomůcky, desko-
vé hry, flipchart, turistické mapy a také 
zdravotnický materiál. Z dotace jsou hra-
zeny také výdaje na odměny vedoucím 
táborů a pronájmy ploch, které budou 
děti využívat (jízdárna, sjezdovka, lano-
vé centrum atd.) Projekt řeší i financová-
ní výdajů na společnou dopravu dětí do 
a z tábora ve Rváčově.
Realizace projektu: 1. 5. 2018 – 31. 3. 2021
Celkové výdaje projektu: 417 850,00 Kč 
Výše dotace: 417 850,00 Kč

Lyžování na jarním příměstském táboře v termínu 
4. 2. – 8. 2. 2019

Aktivity na letním příměstském táboře - trénink 
v tělocvičně a na hřišti, návštěva hasičského 

záchranného sboru v termínu 29. 7. 2019

Nové pokladny v provozovně řeznictví v ulici 
Třebízského a ulici Družstevní v Hlinsku
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 Seminář „Jak na 
rodiče problémo-
vých žáků“

4. dubna 2019 odpoledne se podařilo 
v rámci projektu MAP II zorganizovat 
přednášku s panem PhDr. Václavem 
Mertinem, který je uznávanou kapa-
citou v oblasti dětské psychologie a je 
známým autorem řady publikací na 
téma výchovy dětí a jejich vzdělávání. 
Seminář byl zaměřen na zapojení ro-
dičů problémových žáků do spoluprá-
ce se školou a předcházení krizových 
situací. Přednáška proběhla v Hlinsku 
a zúčastnilo se jí 38 pedagogický pra-
covníků ze základních i mateřských 
škol i zástupců rodičů.

 Seminář „Zvládání 
stresu“

24. dubna 2019 proběhl na ZŠ Ležáků 
v Hlinsku seminář s lektorkou Mgr. He-
lenou Wiesenbergovou. Cílem bylo 
naučit účastníky zvládání stresových 
situací v pracovní i osobní rovině. Část 
semináře byla zaměřena na řešení 
a zvládání konfliktních situací, které 
s sebou nese pedagogická profese. Se-
mináře se zúčastnilo 28 pedagogických 
pracovníků ze základních i mateřských 
škol i zástupci rodičů.

11. Žadatel: Obec Raná
8. výzva MAS – IROP 2 – Vzdělávání 
a rozvoj osobnosti
Název projektu: Venkovní učebna 
přírodních věd a řemeslných oborů

Popis projektu: Realizací projektu bude zvýšena kvalita výuky přírodních věd a řeme-
slných oborů v Základní škole Raná, okres Chrudim a to vybudováním a vybavením 
venkovní učebny pro jejich výuku. Dále bude upraveno venkovní prostranství mezi 
školou a venkovní učebnou, kde bude vytvořeno podnětné prostředí pro výuku pří-
rodních věd a řemeslných oborů.
Realizace projektu: 7. 1. 2019 – 31. 12. 2020
Celkové výdaje projektu: 1 096 678,30 Kč
Výše dotace: 1 041 844,38 Kč

Pohled na objekt 
venkovní učebny

12. Žadatel: Dům dětí a mládeže 
Hlinsko, okres Chrudim
2. výzva MAS – OPZ – Prorodinné aktivity II.
Název projektu: Příměstské tábory 
v DDM Hlinsko

Popis projektu: Projekt řeší částečnou 
pomoc zaměstnaným rodičům dětí 1. 
stupně základních škol a jejich péči bě-
hem školního volna v období jarních 
a letních prázdnin formou pětidenních 
příměstských táborů. Jedná se celkem 
o devět táborů, které budou probí-
hat v Domově dětí a mládeže v Hlin-
sku v období let 2019-2021 vždy pro 
15 dětí. Pro účastníky (děti) příměstských 
táborů byly nakoupeny sedací vaky, sklá-
dací piknikové sety, dataprojektor, foto-
aparát a kytara. Dále pak sportovní, vý-
tvarné a řemeslné pomůcky, deskové hry 
a knihy. Pestrá nabídka činností příměst-
ského tábora slouží k celkovému rozvo-
ji osobnosti dítěte a utváření vlastních 
hodnot. Během projektu mohou děti 
také na výletech poznávat krásy a zají-
mavosti regionu, ve kterém žijí. V rámci 
projektu jsou hrazeny výdaje na odměny 
vedoucích táborů a pronájem ploch (pla-
vecký bazén, tělocvična, ledová plocha, 
bowling apod.)
Realizace projektu: 1. 2. 2019 – 31. 08. 2021
Celkové výdaje projektu: 512 650,00 Kč
Výše dotace: 512 650,00 Kč

Jarní příměstský tábor v termínu 
4. 2. – 8. 2. 2019 v objektu DDM 

a na pronajaté ledové ploše

Letní příměstský tábor v termínu 
22. 7. – 26. 7. 2019 – výlet po naučné stezce 

u Ratajských rybníků v Hlinsku
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 Prezentace 
dílčích výstupů 
z plánování sociál-
ních služeb

29. dubna 2019 se na MěÚ 
v Hlinsku konala schůzka zástupců sociál-
ního odboru Krajského úřadu Pardubické-
ho kraje a zástupců pracovních skupin PSS 
ORP Hlinsko. Na schůzce byly koordiná-
torkou projektu a členy pracovních skupin 
prezentovány dílčí výstupy z komunitního 
plánování, které byly poskytnuty zástup-
cům PK s předstihem. V rámci schůzky byl 
prezentován i elektronický katalog sociál-
ních služeb na území ORP Hlinsko.

 Seminář 
„Problematika edu-
kace klienta s poru-
chou autistického spektra“ (PAS)

6. května 2019 proběhl na MěÚ v Hlinsku 
seminář s lektorkou Mgr. Helenou Jirás-
kovou, který poskytl účastníkům informa-
ce o vhodných strategiích pro práci s dět-
mi a žáky s PAS. Semináře se zúčastnilo 
19 pedagogický pracovníků ze základních 
i mateřských škol i zástupci rodičů.

 Exkurze do 
Domova pro 
seniory v Bystrém

Zástupci pracovních sku-
pin Plánu sociálních slu-
žeb navštívili 14. května 2019 Domov 
pro seniory v Bystrém, kde se dozvědě-
li více o fungování domova a přístupu 
k jeho klientům. Byli také přítomni vy-
užití metody canisterapie, se kterou má 
domov velice pozitivní zkušenosti.

13. Žadatel: Městys Včelákov
8. výzva MAS – IROP 2 – Vzdělávání 
a rozvoj osobnosti
Název projektu: Zlepšení podmínek 
pro výuku přírodovědných předmětů 
v ZŠ Včelákov

Popis projektu: Projekt je zaměřen na zkvalitnění vzdělávání žáků základní školy ve 
Včelákově. Bude vybudována nová venkovní učebna přírodních věd, která vytvoří 
podnětné prostředí pro výuku zejména přírodovědných předmětů. V rámci projektu 
budou zakoupeny lavičky a upraveno venkovního prostranství pro pozorování vege-
tačního období rostlin, hmyzu a ptactva. Realizací projektu dojde i ke zlepšení pod-
mínek osob s omezenou schopností pohybu ve škole, neboť bude zakoupen univer-
zální schodolez.

Realizace projektu: 
7. 1. 2019 – 31. 12. 2020
Celkové výdaje projektu: 
1 096 678,30 Kč
Výše dotace: 1 041 844,38 Kč

Model venkovní učebny

14. Žadatel: Středisko volného času 
POHODA a POHODA COOL
8. výzva MAS – IROP 2 – Vzdělávání 
a rozvoj osobnosti
Název projektu: Učíme se v Pohodě

Popis projektu: Předmětem projektu je 
dovybavení Střediska volného času Po-
hoda a Pohoda Cool moderní výpočetní 
technikou, výukovými programy a zříze-
ní venkovní učebny včetně venkovních 
výukových prvků.

Cílem je rozšíření okamžité kapacity 
střediska a rozšíření nabídky zájmových 
útvarů s vazbou na klíčové kompetence 
IROP – cizí jazyk, přírodní vědy, technic-
ké a řemeslné obory a práce s digitálními 
technologiemi. Současná kapacita SVČ je 
30 dětí.

Realizací projektu se zvýší max. počet 
účastníků, kteří mohou ve stejný oka-
mžik středisko využívat o 15, tedy na cel-
kových 45 dětí (15 dětí ve venkovní učeb-
ně a dohromady 30 dětí ve dvou kurzech 
ve vnitřní učebně).

Realizace projektu: 28. 2. 2019 – 30. 10. 2020
Celkové výdaje projektu: 998 705,50 Kč
Výše dotace: 948 770,22 Kč

Současný stav venkovních prostor, kde bude 
vybudována venkovní učebna

Současný stav klubovny, kde dojde 
k modernizaci IT vybavení

www.mashlinecko.cz
Vydává MAS Hlinecko, z.s.
pod reg. číslem: MK ČR E 216669



 Seminář „Práce 
s informacemi 
v postfaktické 
době“

16. května 2019 proběhl další semi-
nář v rámci projektu MAP II zaměřený 
na práci s informacemi. Cílem semináře 
bylo představit vliv masové komunika-
ce na společnost, funkci médií na tvor-
bu a ovlivňování mediálního obsahu, 
mediální a zprostředkovanou realitu. 
Lektor PhDr. Bedřich Musil pracuje 
jako Programový ředitel Hitrádia Vy-
sočina. Semináře se zúčastnilo 26 pe-
dagogických pracovníků ze základních 
škol a gymnázia.

 Zástupci MAS 
předali odměny 
výhercům 
soutěže

V sobotu dne 25. května 2019 u příle-
žitosti Májového jarmarku na Betlé-
mě v Hlinsku odměnila Místní akční 
skupina Hlinecko výherce. Vylosované 
děti byly odměněny dárky za zaslanou 
kresbu pohlednice časopisu Hlinecký 
Strakáček číslo 7, který byl zaměřen 
na ptačí zimní dobrodružství. Dospělí 
vylosovaní vítězové obdrželi ceny za 
vyluštění a zaslání tajenky ze Zpravo-
daje MAS.
Dětští výherci:
Sára Burešová, Vojtěchov
Ondřej Michálek, Raná
Matěj Miksa, Raná
Dospělí výherci:
Iveta Plíšková, Hlinsko
Valentýna Doležalová, Hlinsko
Hana Mikšovská, Vítanov

15. Žadatel: Středisko volného času 
POHODA a POHODA COOL
2. výzva MAS – PZ – Prorodinné aktivity II.
Název projektu: Příměstské tábory SVČ 
Pohoda a Pohoda Cool

Popis projektu: Projekt řeší organizovanou a bezpečnou péči o děti, jejichž rodiče či 
osoby o ně pečující chodí do zaměstnání, zaměstnání si hledají nebo jsou zapojeni 
v procesu vzdělávání či rekvalifikace. Rodičům nabízí pro jejich děti formu pětidenní-
ho příměstského tábora v období jarních prázdnin a dvou pětidenních příměstských 
táborů v období letních prázdnin, z nichž jeden je vždy jezdecký. Jedná se celkem 
o devět táborů v průběhu tří let vždy pro 15-20 dětí 1. stupně ZŠ. Pro potřeby účastní-
ků táborů byly nakoupeny mobilní herní prvky (fotbalové branky, basketbalový koš, 
set na badminton). Dále došlo k dovybavení klubovny stoly, židlemi a skříněmi. Pro 
výuku jezdectví byla pořízena výuková sedla, bezpečnostní helmy, ochranné vesty 
a pásy. V rámci projektu jsou hrazeny také výdaje na mzdy vedoucích táborů a pro-
nájem sportovních ploch jako jsou lanový park, jezdecký klub, tělocvična, plavecký 
bazén apod.

Realizace projektu: 
1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
Celkové výdaje projektu: 573 375,00 Kč
Výše dotace: 573 375,00 Kč

Aktivity na letním příměstském táboře v termínu 1. 7 – 5. 7. 2019 – návštěva Ranče u Pokyho v Oldřeticích, hry

Výlet do Zábavního parku Tongo v Hradci Králové 
během jarního příměstského tábora 

v termínu 4. 2. – 8. 2. 2019

16. Žadatel: Obec Vysočina
1. výzva MAS – OPŽP – Výsadba dřevin
Název projektu: Obec Vysočina 
– obnova vegetace podél cest

Popis projektu: Projekt řeší zlepšení biodiverzity a výsadbu stromů a keřů na dvou 
úsecích podél místních částí v chráněné krajinné oblasti extravilánu obce Vysočina, 
a to v místní části Možděnice (ležící v CHKO Železné hory) a místní části Rváčov (leží-
cí v CHKO Žďárské vrchy). Vysazeny budou původní druhy stromů a keřů jako např. 
javor, dub, lípa, třešeň, švestka. Projekt zahrnuje také výdaje na péči o stromy po 
výsadbě až do října roku 2021.

Realizace projektu: 1. 4. 2019 – 31. 10. 2021
Celkové výdaje projektu: 929 982,00 Kč
Výše dotace: 790 484,70 Kč

Místní komunikace – cyklostezka vedoucí 
ze Rváčova ke Králově pile – začátek budoucího 

ovocného stromořadí

Polní cesta ze Rváčova
k Možděnici 

– návrh na výsadbu stromořadí třešní

www.mashlinecko.cz
Vydává MAS Hlinecko, z.s.
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 Soutěž 
„Čtenáři 
v MASce“ 
zná své vítěze

V rámci projektu MAP ORP Hlinsko II 
proběhla čtenářská soutěž pro žáky 
základních škol v regionu. Soutěž byla 
určena samostatně pro žáky 4. a 5. tříd 
a pro žáky 6. až 8. tříd. Tři nejúspěšněj-
ší účastníky z každé školy čekala sladká 
odměna a tři vítězové z každé katego-
rie z celého regionu MAS Hlinecko do-
stali přenosný Bluetooth reproduktor 
za první místo, power banku za druhé 
místo a za třetí místo flash disk. Ceny 
byly předány v sobotu dne 25. května 
2019 u příležitosti konání Májového 
jarmarku na Betlémě v Hlinsku.

 Známe nového 
držitele certifikátu 
Kvalita z Hlinecka

Dne 25. května 2019 byl u příležitosti 
Májového jarmarku na Betlémě v Hlin-
sku zástupci Místní akční skupiny Hli-
necko, z.s. slavnostně předán nový cer-
tifikát regionální značky “Kvalita z Hli-
necka”. Dalším čtyřem držitelům znač-
ky byl certifikát již v minulosti udělený 
na dva roky prodloužen.

17. Žadatel: Město Hlinsko

8. výzva MAS – IROP 2–Vzdělávání 
a rozvoj osobnosti

Název projektu: Odborná učebna 
přírodopisu ZŠ Ležáků Hlinsko

Popis projektu: Projekt řeší rekonstruk-
ci stávající učebny na odbornou učebnu 
přírodopisu, pořízení nového mobiliáře 
(žákovské stoly, židle, demonstrační stůl, 
skříně, mikroskopy, tabule atd.), dále 
úpravu stávajících elektro rozvodů a ob-
novu podlahové krytiny. 

Odborná učebna bude kapacitně určena 
pro 30 žáků a 1 pedagoga. Během rea-
lizace projektu bude současně doplně-
na školní zahrada o venkovní vybavení 
(3 sady venkovního posezení), které vy-
tvoří pracovní zázemí pro činnostní a ba-
datelskou výuku.

Realizace projektu: 29. 1. 2019 – 31. 1. 2020

Celkové výdaje projektu: 1 015 537,46 Kč

Výše dotace: 964 760,58 Kč

Stávající stav odborné učebny

Prostor s označení doplnění 
školní zahrady budoucím mobiliářem

PROJEKTY DOPORUČENÉ ZE STRANY MAS VE FÁZI 
SCHVALOVÁNÍ ŘÍDÍCÍM ORGÁNEM 

18. Žadatel: FOKUS Vysočina, z.ú.
3. výzva MAS – OPZ – Sociální služby I.
Název projektu: Asertivní 
kontaktování na Hlinecku

Ve výzvě MAS č. 3 z Operačního programu Zaměstnanost je doporučen ze strany
MAS tento projekt:

Objekt, ve kterém sídlí 
organizace FOKUS Vysočina v Hlinsku, 

na ulici Karla Lidického

Popis projektu: Projekt je zaměřen na rozšíření nabídky sociálních služeb o službu 
sociální rehabilitace. Touto formou se zvýší funkčnosti poskytované péče o duševně 
nemocné na území Hlinecka. V rámci projektu bude přijat a financován nový pracov-
ník. Po proškolení a zaučení stane členem komunitního týmu, který v rámci pobočky 
FOKUSu v Hlinsku poskytuje terénní a ambulantní služby. Nový pracovník bude ná-
sledně kontaktovat osoby s duševním onemocněním, které neví, kam se obrátit nebo 
nejsou motivovány ke spolupráci s odbornou pomocí.

Realizace projektu: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022
Celkové výdaje projektu: 2 099 270,00 Kč
Výše dotace: 1 780 379,50 Kč

www.mashlinecko.cz
Vydává MAS Hlinecko, z.s.
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 Vyhlášení výher-
ců 
putovní soutěže 
„Poznejte zelené 
srdce Česka“ za 
rok 2018

V sobotu dne 25. května 2019 došlo 
u příležitosti Májového jarmarku na 
Betlémě v Hlinsku k předání cen dvě-
ma výhercům putovní soutěže Poznej-
te zelené srdce Česka za rok 2018. Ceny 
a zarámovaný obraz od ilustrátorky 
knihy pověstí byly předány zástupci 
MAS Havlíčkův kraj a MAS Hlinecko.

 Soutěž 
„O nejkrásnější 
leporelo“ vyhrála 
Mateřská škola Pokřikov

V rámci projektu MAP ORP Hlinsko II 
proběhla soutěž pro děti v mateřských 
školách, jejímž cílem bylo vytvoření 
leporela. Díla dětí byla poté vysta-
vena v Multifunkčním centru v Hlin-
sku a byla zveřejněna na webových 
stránkách MAS Hlinecko. Návštěvníci 
poté mohli hlasovat o nejkrásnější le-
porelo. V konkurenci 15 výtvarných 
děl dětí získala nejvíc hlasů Mateřská 
škola Pokřikov, a to konkrétně za lepo-
rela Domácí zvířátka a Čtvero ročních 
dob. Všechny zapojené děti obdržely 
25. května 2019 na Májového jarmarku 
na Betlémě v Hlinsku diplom a zapoje-
né školy za odměnu výtvarné potřeby.

19. Žadatel: Vladimír Švanda
3. výzva MAS – PRV – fiche č. 1 Kvalita 
z regionu Hlinecka
Název projektu: Uvádění na trh 
zemědělských produktů

Popis projektu: V rámci projektu dojde k pořízení jednoho dopravního vozu s chla-
dící jednotkou do 3,5 tuny pro kvalitní přepravu masných výrobků žadatele. Touto 
formou bude podpořena výkonnost tohoto zpracovatelského podniku. V provozov-
ně bude v rámci projektu vytvořeno jedno nové pracovní místo pracovníka expedi-
ce/řidiče.

Realizace projektu: 28. 6. 2019 – 30. 6. 2021
Celkové výdaje projektu: 839 800,00 Kč 
Výše dotace: 350 000,00 Kč

21. Žadatel: Pavel Šustr
3. výzva MAS – PRV – fiche č. 3 
Venkovský podnikatel
Název projektu: Zvýšení 
konkurenceschopnosti Truhlářství Šustr 
pořízením olepovacího stroje

Popis projektu: Projekt řeší nákup stroje 
včetně příslušenství (odsávacího systému) 
na strojní olepování ABS hran a nákližků 
na dílce z lamino a dýhovaných desek, 
který je nově umístěn v truhlářské dílně 
žadatele ve Svobodných Hamrech. Smys-
lem této investice ze strany MAS Hlinecko 
je podpora a rozvoj řemesel na Hlinecku. 
Firma tak může pružněji reagovat na 
požadavky zákazníka, zkvalitní a zrychlí 
svou výrobu.

Realizace projektu: 11. 4. 2019 – 30. 10. 2019
Projekt doporučen k financování ze strany 
SZIF
Celkové výdaje projektu: 554 180,00 Kč 
Výše dotace: 249 381,00 Kč

Olepovací stroj

Hrany korpusu skříně a hrany zásuvek olepené 
nově pořízeným strojem

20. Žadatel: Josef Kunc
3. výzva MAS – PRV – fiche č. 5 Technika 
pro les a dřevo 
Název projektu: Kácecí hlavice

Popis projektu: V rámci projektu bude pořízena technika pro údržbu lesa ve vlast-
nictví a pronájmu žadatele, a to univerzální kácecí hlavice pro osazení na pásový mi-
nibagr. Zařízení slouží ke kácení, odvětvení a řezání délek stromů. Kácecí hlavice ve 
spojení s minibagrem vytvoří jeden funkční celek. Bude využívána v lese k prořezáv-
kám a probírkám s průměrem kmene do 30 centimetrů.

Realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31. 10. 2019
Projekt doporučen k financování ze strany SZIF
Celkové výdaje projektu: 500 000,00 Kč 
Výše dotace: 250 000,00 Kč 

www.mashlinecko.cz
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22. Žadatel: Pavel Šplíchal
3. výzva MAS – PRV – fiche č. 3 
Venkovský podnikatel
Název projektu: Podpora výroby 
mlýnku Melsi

Popis projektu: Předmětem projektu je 
nákup strojů a vybavení, které bude slou-
žit pro výrobu dílčích částí ručního mlýn-
ku Melsi, který žadatel vyvinul a vyrábí. 
Výrobek, který nemá díky konstrukční-
mu řešení a uživatelským vlastnostem 
v současné době ani na evropské úrovni 
konkurenci, získal v roce 2019 ocenění 
Kvalita z Hlinecka. Je určen ke zpraco-
vání ořechů, obilovin, koření i luštěnin, 
které dle potřeby mele, drtí nebo vločku-
je. Většina komponentů k výrobě mlýnku 
je v současné době řešena subdodávka-
mi, které budou díky novému strojnímu 
vybavení minimalizovány a výrobce tak 
bude moci pružněji reagovat na poža-
davky svých zákazníků.

Realizace projektu: 1. 10. 2019 – 31. 3. 2020
Projekt doporučen k financování ze strany 
SZIF
Celkové výdaje projektu: 385 000,00 Kč  
Výše dotace: 173 250,00 Kč

Příklad semen vhodných ke zpracování 
v mlýnku MELSI

Mlýnek MELSI

23. Žadatel: INK AMO s.r.o.
3. výzva MAS – PRV – fiche č. 3 
Venkovský podnikatel
Název projektu: Nová technika pro 
INKAMO spol. s.r.o.

Popis projektu: Předmětem projektu je nákup stroje na olepování hran nábytkových 
laminovaných dílců včetně příslušenství pro truhlářskou dílnu žadatele v Holetíně. 
Olepování hran je v truhlářské dílně, která vyrábí kuchyňský a kancelářský nábytek, 
potřebné pro finální vzhled výrobků. Zakoupená technologie tak firmě napomůže 
zkvalitnit výrobu a zrychlit dodávky zákazníkům.

Realizace projektu: 1. 8. 2019 – 31. 12. 2019
Celkové výdaje projektu: 1 275 000,00 Kč 
Výše dotace: 573 750,00 Kč

 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.;
Malečská energetická, s.r.o.;
Mias OC spol. 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;
Pavel Šustr.

Spolky:
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 
Holetín; 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.ú.; Junák - český 
skaut, středisko Ležáky Skuteč, z.s.; 
Global Education Initiative, z.s.

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

Místní akční skupina Hlinecko, z.s. pomáhá s přípravou a realizací 
projektů Šablony I. a Šablony II. u těchto vzdělávacích zařízení:

• Mateřská škola, Hlinsko, Budovatelů 1229
• Dům dětí a mládeže Hlinsko, okres Chrudim
• Základní škola a mateřská škola Holetín
• Mateřská škola, Pokřikov, okres Chrudim
• Základní škola, Raná, okres Chrudim
• Mateřská škola, Hlinsko, Rubešova 1250
• Středisko volného času POHODA a POHODA COOL
• Základní škola Včelákov, okres Chrudim

Šablony do škol

www.mashlinecko.cz
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Regionální značka „Kvalita z Hlinecka“

Označení „Kvalita z Hlinecka“ bylo poprvé na území MAS udě-
leno v roce 2014 a garantuje především regionální působnost 
výrobku nebo exkluzivitu služby a také jejich kvalitu a šetrnost 
k životnímu prostředí. Jeho nositelem a správcem je Místní akč-
ní skupina Hlinecko, z.s. Toto ocenění mohou získat tradiční 
a regionální výrobci nebo poskytovatelé služeb v následujících 
oblastech: výrobky a produkty, stravovací a ubytovací služby 
a zážitky. Cílem udělování značky je podpora a propagace regi-
onálních výrobců, zvyšování kvality regionální produkce, zvyšo-
vání pocitu sounáležitosti místních obyvatel s regionem a v ne-
poslední řadě propagace regionu Hlinecka v oblasti cestovního 
ruchu.

Masopustní čepice v logu ochranné známky „Kvalita z Hlinecka“ 
je symbolem jedné z nejstarších tradic v regionu s názvem „Ma-
sopustní obchůzky a masky na Hlinecku“, která byla zapsána na 
seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO. 
Čepice ověšená barevnými pentlemi představuje dřinu vyváže-
nou radostí a veselím. Červená barva v logu značky je symbolem 
krve a lidské dřiny, žlutá je spojena se sluncem, zelená s příro-
dou a lesy, kterými je Hlinecko obklopeno. Modrá pentle před-
stavuje rozšiřující se tok řeky Chrudimky s jejími přítoky a velké 
množství rybníků a lomů. Hnědá barva je pak spjata s půdou, 
která byla pro naše předky zdrojem obživy, a která také dala 
našemu regionu jméno – Hlinecko.

Místní akční skupina Hlinecko vyhlašuje každoročně výzvu pro 
předkládání žádostí o regionální značku. Následně se schází 
Certifikační komise složená ze zástupců Místní akční skupiny, 
výrobců, poskytovatelů služeb a odborníků, kteří žádost po-
soudí a rozhodnou o přidělení certifikátu „Kvalita z Hlinecka“. 
Úspěšní uchazeči získají certifikát na dva roky s možností jej 
vždy o dva roky prodloužit. Pro každého oceněného dodavatele 
je vyhotoven propagační letáček s názvem a popisem produktu 
nebo služby, kterou poskytuje. Jednotlivé letáčky jsou součás-
tí brožury všech držitelů značky, která je zdarma dostupná na 
úřadech jednotlivých obcí a v Infocentru v Hlinsku. Všichni oce-
nění jsou postupně představováni v Hlineckých novinách a veš-
keré materiály k regionální značce jsou zveřejněny na webových 
stránkách MAS www.mashlinecko.cz. Místní akční skupina vy-
užívá produkty držitelů regionální značky při akcích, které po-
řádá. Připravuje z nich občerstvení a u ostatních produktů na 
ukázku výstavu. Naopak ocenění dodavatelé jsou zase povinni 
propagovat udělenou značku na svých webových stránkách a na 
výrobcích formou nálepky na obalu, logem značky na etiketě 
nebo dřevěnou cedulí v případě ubytovacích služeb. K dispozici 
mají velký výběr barevného i černobílého označení včetně růz-
ných velikostí, materiálů a tvarů.

Celkový počet držitelů regionální značky „Kvalita z Hlinecka“ 
je v roce 2019 celkem 21. Jejich přehled vám nabízíme na další 
straně. POKUD MÁTE POCIT, ŽE MŮŽETE NABÍDNOUT A CHCE-
TE PREZENTOVAT TRADIČNÍ VÝROBEK NEBO SLUŽBU NA ÚZEMÍ 
HLINECKA, NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT KANCELÁŘ MAS.

 Představujeme no-
vého držitele regio-
nální značky Kvalita 
z Hlinecka

Ing. Pavel Šplíchal - Ruční mlýnek 
na semena MELSI

Kvalita z Hlinecka

Kontakt:
Ing. Pavel Šplíchal
Žitná 1485
539 01 Hlinsko
Tel.: 725 601 759
E-mail: info@melsi.cz
www.melsi.cz

Kvalitou z regionu Hlinecka byla ocen na výroba a unikátní konstrukce 
ru ního mlýnku „MELSI“, který je využitelný v každé kuchyni.
Pohon techniky lidskou rukou je „nejstarším motorem“, která nepot ebuje jiné zdroje 
energie. Je pro lov ka p irozený. D íve byly v každé domácnosti r zné ru ní mlýnky, 
které hospodyn  používaly na mletí r zných surovin. Postupem asu tyto všechny mlýnky 
nahradily elektrické p ístroje. V sou asnosti se ale tradice ru n  a erstv  namletých 
a ihned použitelných surovin do moderních domácností vrací.
Rodina pana Pavla Šplíchala používala pro svou pot ebu dlouhá léta ru ní mlýnek zahrani ní 
výroby, ke kterému však m la b hem jeho používání n kolik výhrad. A tak se pan Šplíchal se 
svou letitou praxí technologa ve vývoji elektrospot ebi  rozhodl vytvo it vlastní konstrukci 
univerzálního ru ního mlýnku. Vývoj nového mlýnku a jeho ov ování v praxi trvalo p es
dva roky. Mlýnek je konstruk n  a materiálov ešen tak, aby vyhovoval náro ným 
uživatel m a bezchybn  sloužil n kolika dalším generacím tak, jak to u podobných mlýnk
bývalo zvykem za as  našich babi ek. Umí namlít mák do t sta na bábovku nebo na 
posyp švestkových knedlík , p ipravit sm s ko ení do váno ních perní k , vytvo it z ovsa 
erstvé ovesné vlo ky nebo zpracovat drobné lušt niny na mouku a do pokrm  semena 

i další ko ení. N kte í uživatelé ho využívají i na mletí erstvé kávy.
Každý vyrobený kus je originálem s ozna ením ísla výroby. P i výrob  p evažuje ru ní 
práce. Mlýnek dokáže šetrným zp sobem zpracovat široký sortiment surovin, snadno 
se udržuje a v neposlední ad  je designovým výrobkem v kuchyni z vysoce kvalitních 
p írodních materiál .
Konstrukce mlýnku zaru uje spolehlivost, bezproblémovou obsluhu a snadnou údržbu. 
Jde nejen o ekologicky šetrný produkt pro zdravý životní styl, ale i o pomocníka, který je 
v každé domácnosti ozdobou.
Certi kován zna kou „Kvalita z Hlinecka“ byl níže uvedený produkt:
• Ru ní mlýnek na semena MELSI

Ru ní mlýnek na semena MELSI

MELSI všechno, MELSI erstv

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

Kvalita z Hlinecka

Mlýnek MELSI je ru ní kuchy ský strojek na výrobu vlo ek, mletí mouky, drcení semen 
a ko ení.

Jeho univerzální využití umož uje šetrným zp sobem zejména zpracovat:

• obiloviny (oves, pšenice, špalda, žito, pohanka, rýže, kroupy, slzovka, …)

• lušt niny ( ervená o ka, fazole mungo, …)

• semena (mák, sezam, len, slune nice, dýn , konopí, ostropest ec, …)

• ko ení (kmín, h ebí ek, badyán, ho i né semínko, nové ko ení, …)

P evod ozubenými kole ky zaru uje 100 % funkci mletí. Kluzná ložiska zajiš ují snadné 
mletí bez odporu. Výsypka p ímo pod mlecí komorou usnad uje údržbu mlýnku. 
Pro v tšinu surovin vyhovuje univerzální nastavení. Tlouš ku drcených semen lze 
regulovat. D ev né díly mlýnku jsou vyrobeny z masivního buku a jsou ošet eny 
ln ným olejem lisovaným za studena. Mlecí mechanismus je vyroben ze zdravotn
nezávadné potraviná ské oceli.

Mlýnek je ur en pro každého, komu záleží na kvalit  p ijímané stravy. Mlýnek umožní 
p ipravit erstvou surovinu v množství, jaké momentáln  pot ebujete, p i emž 
z stanou zachovány všechny d ležité živiny, které se v obilninách, ko ení a semenech 
nacházejí jen v erstvém stavu.

Zdravá strava z erstv  namletých obilovin, semen i vo avého ko ení zpracovaného 
na mlýnku spl uje požadavky moderní kuchyn . Nabízí získání nejen jedine né chut
pokrmu, ale vitality, výkonnosti, zdraví a krásy.

www.mashlinecko.cz
Vydává MAS Hlinecko, z.s.
pod reg. číslem: MK ČR E 2166614



PŘEHLED DRŽITELŮ REGIONÁLNÍ ZNAČKY „KVALITA Z HLINECKA“
VÝROBKY A PRODUKTY

František Řezníček 
Hlinsko

Kolekce přírodních kosmetických výrobků. Propolisová mast ve včelím vosku, Propolisová mast s vazelínou, Propolisová tinktura a Kolekce po-
travinářských výrobků: Františkova medovina z regionu Hlinecka, Med květový, Med medovicový, Med květový pastovaný, Med z Hlinecka pro 
mlsné jazýčky. Všechny výrobky jsou přírodní, bez chemie. Potravinářské výrobky mají vynikající chuť, obsahují zdraví prospěšné látky, pestrou škálu 
vitamínů a enzymů. Medy pocházejí z čisté oblasti Hlinecka, u medoviny je použita unikátní hlinecká voda. 

Pekařství Vacek 
a spol., v.o.s.

Hlinecký chléb z přírodního kvasu – jedná se o řemeslný chléb vyráběný klasickým přírodním způsobem dle staré pekařské receptury, jak to dělávali naši 
předci bez použití chemie, umělých kvasů nebo droždí. Z tohoto důvodu kváskový chléb vydrží déle čerstvý, má vysokou kvalitu, je voňavější a velmi zdravý.

Josef Fidler Hlinecká plátna (ubrusy, prostírání, utěrky, závěsy, koberečky), Hlinecké šály, Hlinecké šátky – výrobky mají převahu tradičních motivů, barev a vzorů, 
které jsou a byly typické pro území Hlinecka. Při tkaní pláten je zachován tradiční způsob výroby na čtyřlistovém stavu s použitím bavlněné a lněné příze.

Josef Fidler
Hlinecká žinylka (žanylka) – v regionu Hlinecka vyráběla od roku 1890 do sedmdesátých let 20. století, kdy byla výroba zrušena. V roce 2015 byla v dílně 
Josefa Fidlera výroba obnovena. Každý kus, šála, šátek, pléd nebo kobereček, je jedinečným originálem.  Při výrobě jsou zachovány tradiční postupy, 
materiál i barvy (černá, zelená, modrá, bílá, fialová, starorůžová) a jejich kombinace. 

Řeznictví u Švandů 
Hlinsko

Švandova slanina, Špekáček, Farmářský párek se sýrem, Švanďáček, Paštika s medvědím česnekem, Šunka jakodřív, Švandova pikantní klobása, Švan-
dova uzená klobása, Uzená sekaná – všechny výrobky jsou vyrobeny podle tradičních receptur, jsou vyráběny čistě z masa a jsou vhodné i pro bezlepkovou 
dietu. 

Pivovar Rychtář, a.s.
Kolekce piv: Rychtář Fojt, Rychtář Grunt, Rychtář Premium, Rychtář 15° Speciál, Rychtář Rataj, Rychtář Natur, Rychtář Fojt nefiltrovaný. Pivovar 
byl založen v roce 1913. Piva se stále vyrábějí klasickou technologií, prakticky nezměněnou po celou dobu od založení pivovaru z kvalitních českých 
surovin.  

Karel Makovský 
dřevovýroba

Kolekce dřevěných hraček, Kolekce dekorativních předmětů ze dřeva – při výrobě je spojován historický základ výroby dřevěných hraček na Hlinecku 
s moderním designem. Důležitou zásadou výroby je důraz na kvalitu a ekologii, proto je ve výrobě vždy dbáno na původ kmenů stromů. 

Dana Tlapáková Ozdobné medové perníčky – oceněny jsou klasické perníčky různých tvarů a zdobení, svícny, trojrozměrné vánoční stromečky, betlémy, vánoční ozdoby, 
velikonoční vajíčka a další. Každý perníček je originálem a malým uměleckým dílem. 

Vojtěch Lauš Umělecké kovářské výrobky. Patří k nim kovaný nábytek, ozdobné mříže, krbové nářadí, plastiky, svícny, šperky nebo designové kované výrobky na 
přání, jsou zhotovovány tradičním ručním kováním z materiálu nahřátého v kovářské výhni. Jednotlivé výrobky jsou tak pro zákazníka každý originálem. 

Petra Horáčková
Kolekce mléčných výrobků: Čerstvý farmářský sýr (čistý, s příchutí: pažitka, cibulka, feferonka, česnek, medvědí česnek, pepř), Čerstvý tvaroh, 
Kefír, Polotvrdý sýr, Jogurt – všechny výrobky jsou vyrobeny z pasterizovaného neodtučněného kravského mléka. Mléko na výrobu pochází z vlastní 
farmy, která se nachází v místní části obce Krouna - Rychnov. 

Včelařství Babákov
Kolekce medů: Lesní (medovicový) med, Květový (nektarový) med, Pastovaný (krémový) med. Medy pochází z místních surovin čisté krajiny z okolí 
Horního Babákova. Lesní med má zvýšený obsah minerálních látek, stopových prvků a složitých cukrů. Je vhodný pro sportovce a těžce pracující. Květový 
med se užívá při nachlazení a je vhodný pro malé děti. Pastový med nekrystalizuje, a proto se dobře roztírá. 

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. Všechny výrobky jsou vyrobeny z kozího mléka, z vlastního chovu plemene hnědých krátkosrstých koz. 
Kozí zmrzlina je pak ojedinělým výrobkem v celé České republice.

Cukrárna Čistá duše 
Hlinecký šáteček „MRKVANEC“ je připravován dle originální receptury „našich babiček“ a v regionu Hlinecka se mrkvance pečou už přes 150 let. Jsou 
vyrobeny ze surovin, které ve spíži kdysi našla každá hospodyně (mrkev, mouka, máslo, povidla). Jedná se o tradiční ruční výrobu. K pečení cukrárna 
používá suroviny, které jsou dodávány od místních dodavatelů. Samotné šátečky jsou pak plněny domácími povidly.

Zemědělská a.s. 
Vysočina

Konzumní a sadbové brambory. Pěstování brambor má v regionu letitou tradici. Na území Hlinecka bývaly brambory jedním z hlavních druhů obživy 
pro místní obyvatele. Společnost pěstuje konzumní brambory z ryze vlastních surovin a používá hnojiva šetrná k životnímu prostředí. Celková výměra 
zasazených brambor se každoročně pohybuje okolo 100 hektarů.

Ing. Pavel Šplíchal
Ruční mlýnek na semena MELSI je ručním kuchyňským strojkem vhodným na výrobu vloček, mletí mouky, drcení semen a koření. Je určen pro každého, 
komu záleží na kvalitě a čerstvosti stravy těsně před konzumací. Umožní připravit surovinu v množství, které momentálně potřebujete, přičemž v mleté 
směsi zůstávají zachovány všechny důležité živiny nebo aroma, které se v obilninách, koření a semenech nacházejí jen v čerstvém stavu.

STRAVOVACÍ SLUŽBY

MANDALA CZ, 
s.r.o.

Vegetariánská jídelna Mandala v Hlinsku je situována na nábřeží v centru historické části města zvané Betlém. Provozovatelé dbají na zásady zdravé 
stravy, čerstvost převážně regionálních surovin, vlastních bylin a vaření s láskou. Jídelna má kapacitu 27 míst. Ve stálé nabídce je i řada pekárenských 
a cukrářských výrobků připravených dle tradičních receptů a surovin.

UBYTOVACÍ SLUŽBY

Betlém Hlinsko, 
spol. s r.o.

Penzion Betlém Hlinsko je umístěn v památkové rezervaci lidové architektury Betlém v Hlinsku, která je součástí Muzea v přírodě Vysočina. Z části 
roubená a z části zděná budova byla postavena v roce 2004 v duchu původní architektury. Penzion nabízí osm pokojů s vlastním sociálním zařízením. Pět 
dvoulůžkových, dva třílůžkové a jeden dvoupokojový apartmán. Vybavení pokojů je vyrobeno převážně z masivu. K přípravě jídel slouží hostům společná 
kuchyňka.

Karel 
a Magdalena 

Švandovi

Penzion Stanský mlýn se nachází na území Hlinecka, v obci Vítanov, její místní části Stan. Historie Stanského mlýna sahá do minulosti, dochovány jsou 
záznamy z 16. století. Celková kapacita penzionu činí 21 lůžek ve třech apartmánech a dvou pokojích provozovaných celoročně. Součástí penzionu je 
v prostoru bývalé mlýnice i společenská místnost. Hostům slouží také nově zastřešená terasa. Za zmínku stojí i funční rekonstruovaná Francisova turbína, 
která jako zdroj energie pro penzion využívá vody z náhonu na řece Chrudimce.

Hana 
Holfeuerová 

Roubenka s červenými okny se nachází v památkové rezervaci lidové architektury Betlém v Hlinsku, která je součástí Muzea v přírodě Vysočina. Stáří 
objektu je odhadováno na 200 let. V roce 2012 prošla roubenka rozsáhlou rekonstrukcí do dnešní podoby a nyní nabízí útulné ubytování v tradičním 
regionálním stylu až pro 8 hostů. V přízemí se nachází společenská místnost s kuchyňskou linkou a sociálním zařízením, v podkroví pak dvě ložnice.

ZÁŽITKY

GT Hlinsko
Mezinárodní studentský festival ARTSY FARTSY Hlinsko je multižánrovým festivalem zaměřeným hlavně na alternativní kulturu, zvláštní umělecké 
formy, streetové umění všeho druhu a neotřelé umělecké dovednosti mladých lidí. Festival, kterého se zúčastňují i divadelníci ze zahraničí, se od roku 
2012 koná pravidelně vždy koncem června v různých částech města Hlinska. 

Pivovar Rychtář, 
a. s.

Exkurze v pivovaru Rychtář s návštěvou minipivnice a minimuzea pivovarnictví. Původní Hlinecký pivovar, který byl postaven jako jeden z posledních 
prvorepublikových pivovarů, nabízí návštěvníkům výběr ze dvou exkurzí. Základní okruh trvá 45 minut a průvodce provede návštěvníky pivovarem. 
Seznámí je s celým procesem pivovarské výroby od varny přes spilku, sklep a stáčírnu sudů až do skladu. Rozšířená exkurze trvá 90 minut. Její součástí je 
ochutnávka výrobků pivovaru v minipivnici, kde si návštěvníci starší osmnácti let mohou zkusit načepovat pivo sami. 

www.mashlinecko.cz
Vydává MAS Hlinecko, z.s.
pod reg. číslem: MK ČR E 2166615



Místní akční plánování rozvoje vzdělávání na Hlinecku dále pokračuje 
od prosince 2018 jako MAP II 

Semináře a školení

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II (MAP), 
který je financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání, pokračuje jako návazný projekt na MAP I od pro-
since 2018 do listopadu 2022. Cílem projektu je další prohlou-
bení spolupráce a společného plánování na území ORP Hlinsko 
navzájem mezi základními školami a dalšími subjekty, které 
vzdělávají děti a žáky do patnácti let. 

V rámci projektu budou fungovat čtyři pracovní skupiny. Ty 
jsou zaměřené na zaměřené čtenářskou gramotnost, matema-
tickou gramotnost, rovné příležitosti ve vzdělávání, financová-
ní vzdělávání a zvýšení regionálního povědomí. 

Obsahem práce pracovních skupin je spolupráce škol a orga-
nizací mezi sebou a výměna jejich zkušeností. Členové pracov-
ních skupin se  aktivně podílí na celém procesu společného 
plánování v území a aktualizaci dokumentace k plánování. 
V každé zapojené škole je určena kontaktní osoba pro MAP 
II, která úzce spolupracuje s realizačním týmem. Nejvyšším or-
gánem, který projednává a schvaluje aktualizaci strategického 
dokumentu MAP II, je Řídicí výbor. Ten je sestaven ze zástupců 
zřizovatelů, škol, rodičů, volnočasových zřízení, zástupců Par-
dubického kraje a Krajského akčního plánu, zaměstnavatelů 
a dalších aktérů v regionu. 

Co všechno již v rámci realizace 
projektu za období prosinec 
2018 – srpen 2019 proběhlo?

1. Vzdělávací aktivity

Součástí projektu je organizování vzdělávacích aktivit pro pe-
dagogické pracovníky, rodiče i veřejnost. Na základě průzku-
mu mezi školami se uskutečnilo již celkem sedm seminářů. A to 
na témata:

• práce s žáky s poruchou autistického spektra,

• rozvoj čtenářské gramotnosti,

• spolupráce s rodiči a školou,

• zvládání stresu,

• problematika edukace žáka s poruchou autistického 
spektra,

• práce s informacemi v postfaktické době,

• specifické poruchy chování.

Všech seminářů ze zúčastnilo od března do konce června 2019 
již 156 osob. Velký zájem (55 účastníků) byl o školení pro ro-
diče na téma neklidné a zbrklé dítě doma i ve škole. Všechny 
semináře byly hrazeny z projektu, a proto byly pro účastníky 
zdarma. 

2. Soutěže

Na podporu čtenářské gramotnosti základních škol byla pořá-
dána soutěž s názvem „Čtenáři v MASce“. V této soutěži, která 
byla pro ZŠ vyhlášena ve dvou věkových kategoriích (4.-5. roč-
ník a 6.-8. ročník), mohli žáci porovnat své znalosti prostřed-
nictvím testu na webových stránkách.

Typ jednotlivých úloh byl podobný srovnávacím testům, úko-
lům zaslaných od České školní inspekce nebo současným přijí-
macím zkouškám z českého jazyka.

Členkami pracovní skupiny a autorkami úloh pro první stupeň 
byly Mgr. Jitka Vymetalová (ZŠ Resslova) a Mgr. Lucie Blažko-
vá (ZŠ Včelákov). Úkoly pro druhý stupeň vytvořily Mgr. Jana 
Pokorná (ZŠ Včelákov) a Mgr. Lenka Adámková (ZŠ Kamenič-
ky). Ilustrace připravil Martin Horák a celou soutěž na web 

Obrazovka z internetového kvízu a obrázek písmenek ABC soutěže ze 
soutěže čtenářské gramotnosti 
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MAS přichystal a administroval její dlouholetý spolupracovník 
Mgr. Luboš Bureš. 

Soutěže pro první stupeň ZŠ se zúčastnilo celkem 188 žáků, 
a to žáci ze Základní školy Kameničky, Základní školy Ležáků - 
Hlinsko, Základní školy Raná, Základní školy Resslova - Hlinsko, 
Základní školy ve Svratouchu a Základní školy ve Včelákově. 
Tato kategorie byla velmi vyrovnaná, celkem šest žáků vyplnilo 
test zcela bez chyby – Milan Štenger, Elen Vařejčková a Sarah 
Nekvindová (všichni ZŠ Ležáků), Lenka Hromádková, Matyáš 
Adámek a Mikuláš Martínek (všichni ZŠ Resslova). O celkovém 
vítězi však nerozhodla pouze správnost zodpovězených otá-
zek, ale také samotná délka řešení jednotlivých úloh. Nejrych-
leji vyřešil úlohy Milan Štenger ze ZŠ Ležáků. 

V kategorii soutěže pro druhý stupeň ZŠ se zapojilo 270 žáků 
ze základních škol v Kameničkách, Včelákově a v Hlinsku (Re-
sslova, Smetanova i Ležáky). Nejúspěšnějšími soutěžícími s pl-
ným počtem bodů byli Petr Semerád (ZŠ Smetanova) a Kate-
řina Boušková (ZŠ Resslova). O vítězi opět rozhodl čas řešení 
úloh, který určil, že první místo obsadil Petr Semerád. 

V mateřských školách proběhla soutěž na podporu čtenářské 
pregramotnosti. Jejím cílem bylo vytvoření leporel (krátkých 
obrazových příběhů) z dílny dětí MŠ. Do soutěže se zapojilo za 
spolupráce učitelů celkem 95 dětí z Mateřské školy Budovatelů 
a Rubešova v Hlinsku, Mateřské školy v Pokřikově a Mateřské 
školy v Trhové Kamenici. Díla dětí a předškoláků byla vystave-
na pro veřejnost v Multifunkčním centru v Hlinsku. Zde si mohli 
návštěvníci MFC práci dětí prohlédnout v originálu a následně 
hlasovat pro nejlepší dílo na webových stránkách MAS Hlinec-
ko. Nejvíce hlasů získalo leporelo Čtvero ročních období od 
dětí z Mateřské školy v Pokřikově, která se tak stala celkovým 
vítězem a byla ze strany MAS Hlinecko oceněna.

Schůzka zástupců pracovní skupiny čtenářské gramotnosti

Vystavená dílka dětí (leporel) z MŠ v MFC

3. Implementace MAP

V době realizace projektu jsou podporovány i nestandarní ná-
měty, které pomáhají rozvíjet schopnosti našich dětí. K novin-
kám na území ORP Hlinsko patří nově zřízené kroužky, které 
jsou zaměřeny na práci s programovatelnou robotickou staveb-
nicí VEX. Odborný garant na tuto oblast, Mgr. Radovan Fajt, 
poskytuje vedoucím kroužků jednotlivých škol metodickou 
a lektorskou činnost. V této aktivitě se do vedení kroužků na 
základní škole zapojili: Mgr. Pavel Novák ze ZŠ v Kameničkách 
a Ondřej Kněžour ze ZŠ Krouna. Obou kroužků se účastnilo 
celkem 15 žáků, ale předpokládáme, že zájem dětí i v ostat-
ních školách do budoucna poroste.

Ukázka sestavy robotické stavebnice VEX

Co dále připravujeme v letech 2019-2020
pro pedagogy?

• další semináře,

• případová setkání (schůzky zaměřené na rovné příležitostí 
dětí ke vzdělání, které budou vedeny Mgr. Jaroslavem 
Markem, specialistou na práci s dětmi a mládeží),

• rozšířené aktivity na podporu polytechnického vzdělávání,

• rozsáhlejší  podporu pro kroužky robotiky a metodiku 
k práci s robotickou stavebnicí VEX pro další základní školy 
v regionu ORP Hlinsko.

Co dále chystáme a připravujeme v letech 2019-2020 
pro děti a žáky?

• vědecký jarmark - ve spolupráci s Univerzitou Pardubice 
bude připraven program, jehož cílem je přiblížení 

přírodních věd dětem z mateřských škol i žákům ze 
základních škol,

• další přednášky pro pedagogy a rodiče - např. přednáška 
PhDr. Bedřicha Musila pro žáky druhého stupně základních 
škol na téma sociální sítě,

• MASkohraní - den deskových her a turnaj se společností 
MINDOK pro první stupeň základních škol,

• soutěž v programu Scratch pro žáky druhého stupně 
základních škol.

Více informací o projektu je možné nalézt na webových strán-
kách a v aktualitách www.mashlinecko.cz; pod logem progra-
mu MAP anebo na Facebooku projektu: Pojďme rozvíjet vzdě-
lávání na Hlinecku.
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Realizované projekty Malý LEADER 2018

malý
LEADER

Pardubický kraj

Malý LEADER v roce 2018 a 2019

Malý LEADER pro území Místní akční 
skupiny Hlinecko, z.s. je financován 
z Programu obnovy venkova Pardu-
bického kraje (dále jen POV PK). Tento 
dotační titul je určen k rozvoji aktivit 
členů místních akčních skupin na území 
celého Pardubického kraje.

V roce 2018 získala Místní akční skupi-
na Hlinecko, z.s. pro své členy celkově 
dotaci ve výši 395 000 Kč. Z této částky 
bylo realizováno 12 projektů členů MAS 
Hlinecko v celkové hodnotě 624 566 
Kč. Členové MAS tak museli k dotaci ve 
výši max. 70 % přidat minimálně vlast-
ních 30 % financí.

Pro rok 2019 má MAS Hlinecko pro své 
členy uzavřenu smlouvu s Pardubickým 
krajem na dotaci ve výši 340 000 Kč. 
Z této částky budou do konce listopadu 
2019 realizovány projekty členů MAS 
v celkové předpokládané výši 485 821 
Kč. Podpořeny v roce 2019 budou pro-
jekty těchto členů:

• Obec Holetín,

• GT Hlinsko – zapsaný spolek,

• Lyžařský klub Trhová Kamenice,

• Obec Vysočina,

• SK Rváčov, z.s.,

• FC Hlinsko,

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

• Městys Trhová Kamenice.

Díky podpoře Pardubického kraje tak 
členové Místní akční skupiny mohli 
připravit projekty v celkové hodnotě 
1 110 387 Kč, z toho byla dotace kraje 
735 000 Kč. Všechny projekty byly za-
měřeny na obnovu nebo údržbu ob-
čanské vybavenosti, jakými jsou např. 
tělovýchovná nebo kulturní zařízení, 
sportoviště a hřiště nebo hasičské 
zbrojnice.

1. Žadatel: SK Rváčov
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 a zlepšily se podmínky pro členy fotbalové-
ho klubu SK Rváčov.
Celkové výdaje projektu: 49 989,00 Kč 
Výše dotace: 34 992,00 Kč

Foto před úpravou Foto po úpravě

2. Žadatel: Městys Trhová Kamenice

Název projektu: Údržba lyžařského vleku a zvýšení bezpečnosti provozu lyžařské-
ho areálu – Lyžařský klub Trhová Kamenice, z.s.

Popis projektu: Byl proveden nátěr kovo-
vé konstrukce vleku, instalace zachytá-
vací stěny unašečů, bandáž vodících kla-
dek, nákup lyžařské ochranné sítě, lami-
nátových tyčí s horním a dolním úchytem 
a šňůry s barevnými praporky. 

Celkové výdaje projektu: 50 765,00 Kč 
Výše dotace: 34 999,00 Kč

Foto před realizací

Foto po realizaci
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4. Žadatel: Městys Trhová Kamenice
Název projektu: Výměna oken a dveří, oprava fasády na hasičské zbrojnici č. p. 55 
v Trhové Kamenici

Popis projektu: Došlo k vybourání 
a osazení nových dveří a oken a k re-
novaci celkové fasády včetně povrcho-
vé úpravy na budově hasičské zbrojnice 
v Trhové Kamenici.

Celkové výdaje projektu: 49 999,00 Kč 
Výše dotace: 34 999,00 Kč

Foto před realizací

Foto po realizaci

 Školení pro peda-
gogické pracovníky 
škol na téma speci-
fické poruchy učení a chování 
a jejich náprava

Dvoudenní seminář 29. a 30. května 
byl zaměřen na specifické poruchy 
učení a chování a jejich nápravu. Jeho 
vedení se ujala zkušená lektorka paní 
Mgr. Světlana Drábová. Setkání se zú-
častnilo 14 pedagogických pracovníků 
ze základních škol v regionu.

 Seminář „Neklidné 
a zbrklé dítě, a co
 s tím doma i ve 
škole“

proběhl 10. června pod vedením lektor-
ky Lidmily Pekařové pro rodiče v Regio-
nálním školicím středisku REACH firmy 
SAVE CZ s.r.o. v rámci MAP II. Rodiče 
se dozvěděli, co je LMD a její projevy, 
kdy se jedná o poruchu pozornosti dí-
těte spojenou s hyperaktivitou ADHD, 
jak poznat, že jde o vadu a ne špatně 
vychované dítě, jak určit školní zralost 
a zařazování u hyperaktivních dětí, co 
je vrozená dispozice k učení. Semináře 
se zúčastnilo 55 rodičů.

3. Žadatel: Spolek Ski klub Hlinsko

Název projektu: Oprava unašečů ly-
žařského vleku – skiareál Hlinsko

Popis projektu: Bylo nakoupeno a vy-
měněno 22 kusů nových unašečů lyžař-
ského vleku ve skiareálu Hlinsko.

Celkové výdaje projektu: 52 272,00 Kč 
Výše dotace: 33 541,00 Kč

Foto před realizací Foto po realizaci
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 Společné setkání 
zástupců 
pracovních 
skupin PSS

Ve čtvrtek 20. června 2019 se konala 
schůzka zástupců pracovních skupin 
v soukromém školském zařízení POHO-
DA A POHODA COOL, Budovatelů 1229, 
Hlinsko. Zástupci projednávali zejména 
konečnou podobu Komunitního plánu 
sociálních služeb a souvisejících aktivit 
po zapracování připomínek a vyjadřo-
vali se k podobě elektronického a tiš-
těného katalogu služeb. Po skončení 
pracovní schůzky si prohlédli hostitel-
ské zařízení a seznámili se s jeho provo-
zem a způsobem financování.

 Jednání Valné 
hromady MAS 
Hlinecko

Dne 18. června 2019 se uskutečnila 
Valná hromada Místní akční skupiny 
Hlinecko, z.s. Na programu bylo schvá-
lení zprávy o evaluaci, schválení Plánu 
sociálních služeb ORP Hlinsko a členo-
vé MAS byli informováni o přípravě no-
vých výzev.

5. Žadatel: Junák – český skaut, 
středisko Ležáky Skuteč, z.s.

Název projektu: Zlepšení bezpečnosti 
a úprava venkovní plochy u skautské 
chaty v Mrákotíně

Popis projektu: Bylo pořízeno a nainsta-
lováno zábradlí na břehu potoka, čímž 
došlo ke zvýšení bezpečnosti v okolí 
skautské chaty. 
Dále byl zakoupen venkovní stůl na 
stolní tenis.

Celkové výdaje projektu: 49 998,00 Kč 

Výše dotace: 34 998,00 Kč Foto před realizací

Foto po realizaci

6. Žadatel: Obec Vysočina
Název projektu: Rekonstrukce zázemí 
SDH Možděnice

Popis projektu: Byla řešena rekonstruk-
ce společenské budovy v místní části 
Možděnice.

Došlo k částečné opravě elektroinstala-
ce a výměně svítidel, zabudování nové 
kuchyňské linky a montáži odsávání.

Celkové výdaje projektu: 49 999,00 Kč

Výše dotace: 34 999,00 Kč

Foto před realizací

Foto po realizaci
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7. Žadatel: Obec Krouna
Název projektu: Výměna dřevěných 
garážových vrat na hasičské zbrojnici 
pro SDH

Popis projektu: Došlo k výměně sta-
rých dřevěných garážových vrat za nová 
sekční garážová vrata, která umožní 
rychlejší výjezd zásahové jednotky a za-
brání úniku tepla z budovy.

Celkové výdaje projektu: 46 925,00 Kč 

Výše dotace: 32 847,00 Kč Foto před realizací

Foto po realizaci

8. Žadatel: Městys Trhová Kamenice
Název projektu: Oprava šatny 
Sokolovny v Trhové Kamenici – TJ 
Sokol Trhová Kamenice

Popis projektu: V šatně Sokolovny v Tr-
hové Kamenici byly obnoveny původní 
šatní věšáky, vyměněny původní výdej-
ní pulty a nahrazena stávající světla.

Celkové výdaje projektu: 50 000,00 Kč 

Výše dotace: 34 999,00 Kč

Foto před realizací

Foto po realizaci

Piktogramy označující 
jednotlivá opatření

Program rozvoje venkova
(PRV)

Integrovaný regionální operační 
program (IROP)

Kvalita z regionu 
Hlinecka

Konkurenceschopný
zemědělec

Venkovský
podnikatel

Atraktivní les Technika pro les 
a dřevo

Vzdělávání Cyklostezky

Dopravní
terminály

Komunitní
centra

Operační program Zaměstnanost
(OPZ)

Příměstské
tábory

Sociální
služby

Sociální podniky

Operační program Životní prostředí 
(OPŽP)

Zakládání a obnova 
ÚSES

Protierozní
opatření

Výsadba v intravilánu 
obcí

Výsadba v extravilánu 
CHKO
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10. Žadatel: Město Hlinsko
Název projektu: Zlepšení zázemí venkovních kurtů v Hlinsku

Popis projektu: Pro organizace Sportovní klub odbíjené Hlinsko, z.s. 
a SK Hlinsko, z.s. došlo k renovaci šesti sloupů držících sítě a pořízení tří sad 
objímek na uchycení sítě a k pořízení čtyřech nových laviček u hřiště.

Celkové výdaje projektu: 32 000,00 Kč 
Výše dotace: 22 400,00 Kč

Foto před realizací

Foto po realizaci

11. Žadatel: Městys Trhová Kamenice
Název projektu: Úprava parku školy a dovybavení herními prvky

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

Celkové výdaje projektu: 48 672,25 Kč 

Výše dotace: 34 070,00 Kč

Foto před realizací

Foto po realizaci

9. Žadatel: Obec Vojtěchov
Název projektu: Úprava multifunkčního hřiště – doplnění osvětlení

Popis projektu: Na multifunkčním hřišti v obci Vojtěchov byla umístěna čtyři speciální osvětlovací tělesa pro sportovní účely, byla 
instalována síť k oplocení hřiště.

Celkové výdaje projektu: 76 715,14 Kč 

Výše dotace: 34 981,00 Kč

Foto po realizaciFoto před realizací
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12. Žadatel: Obec Kladno
Název projektu: Údržba klubovny v KD 
včetně zateplení stropu po opravě

Popis projektu: Projekt v obci Kladno řešil za-
teplení stropu po opravě a následnou výmalbu 
prostor.

Celkové výdaje projektu: 67 231,00 Kč 

Výše dotace: 27 895,00 Kč

Foto před úpravou Foto po úpravě

Noví členové MAS Hlinecko
GLOBAL EDUCATION INITIATIVE, z.s.

Spolek Global Education Initiative byl založen na počátku roku 
2018. Cílem a posláním spolku je podpora mladých lidí v jejich 
osobním a osobnostním rozvoji. Během školního roku 2018/
2019 se spolek Global Education Initiative podílel na mnoha 
projektech, které měly za cíl podporu a rozvoj mládeže. Mezi 
projekty patří:

• přednášky o studiu na vysokých školách v ČR a v zahraničí,

• realizace projektu participativního rozpočtu na gymnáziu 
v Hlinsku ve spolupráci s P21 Karla Janečka, kterou Global 
Education Initiative podpořila částkou 20 000,00 Kč,

• zprostředkování a realizace krátkodobých stáží pro studenty 
3. ročníku gymnázia ve významných podnicích v Hlineckém 
regionu,

• podpora zájezdu skautů do Londýna k příležitosti uctění 
památky Československých letců RAF.

V následujícím školním roce bude spolek pokračovat ve své čin-
nosti a chystá mnoho dalších novinek, mezi něž patří například 
zprostředkování dlouhodobých zahraničních stáží pro studen-
ty středních škol a podpora nadaných studentů z Hlineckého 
regionu. Více na: www.globaledin.com

PAVEL ŠUSTR

Pavel Šustr je spolumajitelem rodinné firmy Truhlářství Šustr. 
Provozovna založená v roce 1995 má sídlo ve Svobodných Ha-
mrech. Firma se zabývá zakázkovou výrobou kuchyní, dveří, 
oken, schodů a nábytku z masivního dřeva, lamina a dýhova-
ných desek. Zakázková výroba probíhá kompletně včetně za-
měření, vypracování a konzultace 3D návrhu, kalkulace ceny 
a následné montáže. Kuchyně jsou dodávány včetně kuchyň-
ských spotřebičů jak vestavěných, tak volně ložených. V nabíd-

ce je široký výběr dekorů povrchů korpusů, dvířek, pracovních 
desek, úchytek, výsuvných systémů, kování, drátěného progra-
mu, LED osvětlení apod. Firma poskytuje také pokládku pod-
lah, montáž plastových a dřevěných palubek (obložení říms, 
štítů a stěn), olepování hran a provádí doplňkové řemeslné 
práce. Cílem truhlářství je dodávat v termínu kvalitní výrobky 
za uspokojivou cenu a mít pouze spokojené zákazníky. Více na 
www.truhlarstvi-sustr.cz

www.mashlinecko.cz
Vydává MAS Hlinecko, z.s.
pod reg. číslem: MK ČR E 2166623



Představujeme členy MAS Hlinecko

OBEC VOJTĚCHOV

Obec Vojtěchov leží v průměrné nadmořské výšce 528 metrů. 
Ves vznikla ve druhé polovině 13. století za vlády Přemysla Ota-
kara II. a jeho syna Václava II. Základem obce byla zemanská 
tvrz, která název dostala podle vlastního jména Vojtěch. 

K obci náleží místní část Pláňavy, o nichž je první písemná 
zpráva z roku 1706. Vznikla pravděpodobně z potřebnosti ro-
botníků na jiné práce než zemědělské. Kolem této osady byla 
nalezena nová ložiska železné rudy a byly zřízeny nové hutě. 
Na počátku 19. století byl v obci založen evangelický hřbitov, 
na kterém se dosud pohřbívá. V těchto letech byl také stavěn 
obecní rybník. Obcí vede od roku 1871 železniční trať z Pardu-
bic do Havlíčkova Brodu. Od roku 1884 je ve Vojtěchově aktivní 
hasičský sbor. Společně s Mysliveckým sdružením „Mokrá Leč“ 

zajišťují spolkové činnosti dodnes. V obci 
žije 416 trvale přihlášených obyvatel, z to-
ho 29 v místní části Pláňavy. 

V současnosti je obec napojena na vlastní 
gravitační vodovod podzemní vody, je ply-
nofikována a má multifunkční hřiště s dět-
ským koutkem a zázemím. To výrazně po-
máhá rozvíjet sportování a komunitní život 
v obci. Centrem kulturního života v obci 
je i kulturní dům a pohostinství, které bylo postaveno v roce 
1928 obchodníkem Karlem Duchečkem. 

V roce 2010 byla otevřena Vojtěchovská  rozhledna. Nachází se 
nad obcí v nadmořské výšce 589,9 metrů a nabízí překrásné vý-
hledy na okolní krajinu. Více na: www.obecvojtechov.cz

ZEMĚDĚLSKÁ A.S. VYSOČINA

Zemědělská a.s. Vysočina byla založena a zapsána do obchod-
ního rejstříku 24. srpna 1999 jako nástupnická organizace Ze-
mědělského družstva Vysočina. Společnost obhospodařuje cca 
1 500 hektarů půdy, převážná část obhospodařovaných po-
zemků se nachází v CHKO Žďárské vrchy a CHKO Železné hory. 
V rostlinné výrobě na orné půdě v tržní produkci dominují 
obiloviny, řepka ozimá a brambory, a to brambory konzumní, 
průmyslové i sadbové. Na orné půdě se pěstuje i jako krmná 
plodina kukuřice na siláž a jetel. Pro výrobu krmiv pro živo-
čišnou výrobu, zejména dojnice, se sklízí luční porosty pro vý-
robu senáží a sena. V živočišné výrobě se firma zaměřuje na 
výrobu mléka s roční produkcí cca 2 200 000 litrů a jatečnou

drůbež s roční produkcí cca 180 000 brojlerů, 10 000 kachen 
a 7 000 krůt. Část produkce drůbeže společnost sama poráží 
a tyto produkty prodává (chlazené kuře s droby, chlazené krů-
ty a kachny, uzené kuře a uzené poloviny krůt). 

Cílem Zemědělské a.s. Vysočina je stabilizovat výsledky v jed-
notlivých výrobách a být konkurenceschopnou při prodeji jed-
notlivých produktů. Rovněž je důležité v našich podhorských 
podmínkách řádným obhospodařováním zemědělské půdy 
udržet krajinu v kulturním stavu.  Firma je od roku 2018 držite-
lem regionální značky Kvalita z Hlinecka za sadbové a konzum-
ní brambory. Více na www.zem-vysocina.cz 

www.mashlinecko.cz
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FC HLINSKO, Z.S.

Fotbalový klub FC Hlinsko byl založen již v roce 1905 jako Spar-
ta Hlinsko, za celou svou historii vystřídal několik názvů a od 
roku 1996 působí jako FC Hlinsko. Od svého založení funguje 
ve sportovním areálu v Olšinkách v Hlinsku, kde jsou momen-
tálně využívána dvě travnatá hřiště. Jedno hřiště je tréninkové, 
kde se v letošním roce buduje osvětlení a zázemí pro trénin-
kové jednotky. Na druhém, hlavním hřišti, které má kapacitu 
4 000 diváků proběhla letos instalace nových sedaček pro 560 
návštěvníků.
V minulosti oddíl zažil několik úspěchů, kdy se o Hlinsku mlu-
vilo po celé republice. A to zejména v roce 1980, kdy v osmifi-
nále Českého poháru naši hrdinové vyřadili tehdejšího mistra

Československé ligy Baník Ostrava a ve čtvrtfinále po lítém boji 
podlehli až budoucímu vítězi Dukle Praha. Ale klub nežije pou-
ze minulostí. V roce 2019 muži postoupili do Divize C (ta se 
zde naposledy hrála před 13 lety), žáci již druhým rokem hrají 
žákovskou ligu a přípravka, ročník 2008, loni dokonce vyhrála 
Ondrášovka Cup (neoficiální mistrovství ČR), kde ve finále hli-
necké naděje zdolaly Slavii Praha. Velkým úspěchem je účast 
čtyř odchovanců klubu z ročníku 2004 v kádru reprezentace 
do 16 let.
Oddíl momentálně čítá cca 350 členů, kteří působí od mládeže 
přes muže až po pořadatelskou službu a organizátory soutěží 
a turnajů. Více na: www.fotbal.hlinsko.cz

Kancelář MAS:
Máchova 1121
539 01 Hlinsko
Provozní doba po-pá:
září-červen: od 7:00 do 15:30 hod. 
červenec-srpen: od 8:00 do 15:00 hod.

Kde nás najdete?

Máchova 1121

Předseda MAS Hlinecko:
Mias OC, spol. s r.o. zastoupená Ing. Martinem Pavlišem

• 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.: + 420 606 122 349

• Administrátorka MAS:
Iva Groulíková, DiS.
groulikova@mashlinecko.cz
tel.: +420 605 150 550

• Projektová manažerka MAS:
Jana Mrkvičková
mrkvickova@mashlinecko.cz
tel.: + 420 723 168 030

• Projektová manažerka pro Plán sociálních služeb:
Jiřina Leinweberová
jirinaleinweberova@seznam.cz
tel.: + 420 777 588 300

www.mashlinecko.cz
Vydává MAS Hlinecko, z.s.
pod reg. číslem: MK ČR E 2166625



Plánování sociálních služeb na obecní úrovni v ORP Hlinsko 

(evidenční číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006501)

Vytvořením komunitního plánu sociálních služeb byla pověře-
na Místní akční skupina Hlinecko, z.s., která v roce 2017 získala 
na tento projekt finanční prostředky z Operačního programu 
Zaměstnanost. V říjnu 2017 zahájila MAS proces plánování, vy-
tvořila organizační strukturu a kompetence plánovacího týmu. 
Do projektu byli zapojeni poskytovatelé služeb, uživatelé slu-
žeb, zástupci obcí, zástupci úřadů a zástupci MAS Hlinecko. 
Členové tří pracovních skupin zahájili práce na tvorbě dotazní-
ků pro analytickou část a rozhodli se, že se z důvodu větší vzá-
jemné informovanosti o nabídce a podmínkách jednotlivých 
služeb budou jejich pravidelné pracovní schůzky konat vždy 
u jednoho z poskytovatelů.

Na počátku roku 2018 proběhla v regionu dotazníková anketa. 
Po navrácení dotazníků z celého území byly tyto zpracovány 
a důležité závěry z nich byly využity při zpracování SWOT ana-
lýzy a při stanovení cílů ve strategické části. Dotazníkových še-
tření se aktivně zúčastnilo téměř 700 respondentů.

Během roku 2018 zpracovaly koordinátorky plánování ve spo-
lupráci s odbornými garanty analytickou část plánu. Jejími 
hlavními součástmi jsou:

• sociodemografická analýza,
• analýza potřeb obyvatel území na základě dotazníkových 

šetření,
• výstupy z řízených rozhovorů se zástupci obcí,
• informace o poskytovatelích sociálních a návazných služeb 

v území SO ORP Hlinsko získané při osobních setkáních, 
nebo z dostupných zdrojů,

• SWOT analýza.

Na sběru dat a tvorbě plánu se podílelo více než 80 osob - po-
skytovatelů SS, uživatelů SS, pracovníků soc. odboru MěÚ Hlin-
sko, pobočky Úřadu práce v Hlinsku, zástupců obcí, zástupců 
MAS Hlinecko.

Z analýzy vyplynuly některé hlavní potřeby, které se prolínaly 
u všech skupin respondentů, konkrétně:

• potřeba zvýšené informovanosti o možnostech sociálních 
a návazných služeb,

• potřeba doplnění některých typů služeb /např. odlehčovací 
služby/ a posílení jistot pro seniory a zdravotně postižené,

• potřeba přiblížení některých služeb do správního území,

• potřeba podpory rodin, dětí a mládeže,

• potřeba odpovídající pomoci pro osoby v krizi.

Exkurze do Domova seniorů v Bystrém

Na podkladě zjištěných potřeb obyvatel definovali členové 
pracovních skupin tři prioritní oblasti, kterými je třeba se v plá-
nování zabývat, formulovali Vizi 2022 a stanovili cíle plánu.

Stanovené prioritní oblasti:
• senioři a osoby se zdravotním postižením,
• rodiny s dětmi, děti a mládež,
• osoby v nepříznivé sociální situaci, osoby ohrožené 

sociálním vyloučením a sociálně vyloučené.

Na základě výstupů z analytické části byla postupně rozpra-
cována část strategická. Ta rozvíjí stanovené cíle prostřednic-
tvím opatření a konkrétních aktivit v systému sociálních služeb 
správního obvodu ORP Hlinsko v letech 2019-2022. Strategická 
část byla postupně projednávána a připomínkována v pracov-
ních skupinách, konzultována s odbornou veřejností, zástupci 
obcí a se  zástupci Pardubického kraje. V červnu 2019 proběhlo 
veřejné připomínkové řízení, ve kterém se mohli k dokumen-
tu vyjádřit všichni občané. Plán s vytvořeným připomínkovým 
formulářem byl od 11. 6. do 21. 6. zveřejněn v pracovní verzi na 
webových stránkách MAS, města Hlinska a v tištěné podobě 
byl k dispozici na podatelně MěÚ v Hlinsku. 

V  připomínkovém řízení bylo zaevidováno 41 připomínek. 
Z toho:

• 33 formálních připomínek (drobné nezásadní změny, 
textové úpravy nepřesností),

• 5 zásadních připomínek (návrhy na doplnění či změnu, 
opatření nebo úpravu aktivit).

Všechny připomínky byly vypořádány na jednání Řídící skupi-
ny. Bylo zapracováno 38 připomínek, tři připomínky nebyly za-
pracovány z důvodu kolize s nastavenými pravidly.

V srpnu 2019 byla zveřejněna finální podoba dokumentu 
na www.mashlinecko.cz a www.hlinsko.cz, odkazy budou 
na webových stránkách všech obcí správního obvodu. Doku-
ment byl a bude postupně od června do září projednán ve všech 
obcích správního obvodu. V říjnu 2019, po ukončení projektu, 

Mapa ORP Hlinsko

www.mashlinecko.cz
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Schůzka v knihovně ve Rváčově Schůzka v Majáku Schůzka ve Středisku volného času 
POHODA a POHODA COOL

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
A SOUVISEJÍCÍCH 
AKTIVIT PRO SPRÁVNÍ 
ÚZEMÍ ORP HLINSKO

K
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Titulka tištěného katalogu poskytovatelů sociálních 
a návazných služeb

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT

PRO SPRÁVNÍ ÚZEMÍ ORP HLINSKO

Elektronický katalog je určen široké veřejnosti k orientaci v dostupných službách v sociální oblasti. Obsahuje
údaje o poskytovatelích sociálních služeb registrovaných podle zákona č.108/2006Sb, o sociálních službách, ale i o poskytovatelích služeb návazných, 

které mají sociální charakter a svou činností sociální 
služby vhodně doplňují.

VSTOUPIT DO 
KATALOGU

O projektu Území ORP Důležitá čísla Seznam organizací Cílové skupiny Požadované služby

Úvodní strana katalogu elektronického 
(aktuální odkaz bude na: http//www.mashlinecko.cz/_katalog-socialni-sluzby/ 

Projednávání se zástupci Pardubického kraje

vstoupí Plán sociálních služeb a návazných aktivit do fáze rea-
lizační. Monitorovací roli převezmou obce správního obvodu 
prostřednictvím zachované struktury plánovacího týmu a po-
zice koordinátora. Jednou ročně bude zpracována zpráva o im-
plementaci opatření, která bude obsahovat vyhodnocení cílů 
a naplňování opatření. Na konci každého kalendářního roku 
bude také vypracován tzv. akční plán na následující rok. 

Souběžně s tvorbou plánu byl vytvořen katalog poskytovatelů 

sociálních a návazných služeb, jako přehledný zdroj informací 
o možnostech a nabídce sociálních služeb pro občany Hlinec-
ka. Katalog je k dispozici v elektronické formě na www.ma-
shlinecko.cz, odkazy na něj potom na www.hlinsko.cz a na 
webových stránkách všech obcí správního obvodu.  V tištěné 
podobě bude od září katalog k dispozici na obecních úřadech 
všech obcí.

Jiřina Leinweberová, koordinátorka projektu

Seznam cílových skupin

1

28

Závislosti

2

Senioři
Mentálně 
postižení

3

Všechny cílové 
skupiny bez 

omezení věku

Duševně 
nemocní

4

Zdravotně
postižení

5

V sociální krizi

6

Sociálně 
vyloučení

7 9

Děti, mládež,
rodina

Seznam nabízených služeb

Poskytování informací
Poskytneme Vám potřebné 

informace a radu pro řešení Vaší 
nepříznivé situace.

Hospodaření s finančními 
prostředky

Poradíme Vám, jak hospodařit 
s finančními prostředky, poskytneme 

informace o možnostech a druzích 
půjček, podpor a sociálních dávek.

Aktivní náplň volného 
času

Poskytneme vhodné aktivity pro Váš 
volný čas nebo čas Vašich dětí, rodičů 

a prarodičů. Pomůžeme Vám najít 
kontakt ve společnosti s jinými lidmi, 

rozvinout Vaše záliby a aktivity.

Péče o osobu
Poskytneme Vám pomoc při 
zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní nebo blízkou osobu, 
pomoc při hygieně a jiných 

každodenních situacích.

Pomoc v domácnosti
Poskytneme Vám pomoc při 
částečném nebo kompletním 
zajištění chodu domácnosti.

Bydlení a ubytování
Poskytneme Vám nebo Vašim 

blízkým poradenství nebo 
pomůžeme zajistit bydlení 
a ubytování v chráněném 
či přirozeném prostředí.

Stravování
Poskytneme Vám stravu nebo 
Vám pomůžeme při zajištění 

stravování.

Vzdělávání 
a rekvalifikace

Poskytneme Vám programy na 
zvyšování kvalifikace, rekvalifikace 
Vaší profese či programy v oblasti 

celoživotního vzdělávání.

Chráněné dílny
Poskytneme Vám pracoviště 

přizpůsobené pro zaměstnávání 
osob se zdravotním 

znevýhodněním. Příklady označených cílových skupin a nabízených 
služeb používaných v katalogu

www.mashlinecko.cz
Vydává MAS Hlinecko, z.s.
pod reg. číslem: MK ČR E 2166627



Předpokládaný harmonogram výzev Místní akční skupiny Hlinecko, z.s.
v období 2019/2020 

Číslo a název výzvy 
Řídícího orgánu 

Název a číslo výzvy 
MAS

Aktivita Opatření/Podopatření

MAS
Alokace 
výzvy 

Pláno-
vané 

vyhlá-
šení 

výzvy

Plánovaný 
příjem 
žádostí 

o podporu

Pláno-
vané 
ukon-
čení 

příjmu 
žádostí 

Celková 
předpoklá-
daná alo-
kace (Kč)

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

53. Udržitelná doprava- 
Integrované projekty CLLD

Výzva IROP č. 9/2019- 
Cesty domů

Cyklostezky
Opatření IROP 1 – Cesty 
domů

8/2019 9/2019 9/2019 4 000 000

68. Zvyšování kvality 
a dostupnosti infrastruktury 
pro vzdělávání a celoživotní 
učení- Integrované projekty 
CLLD

Výzva IROP č. 12/2019- 
Vzdělávání a rozvoj 
osobnosti

Infrastruktura základních 
škol; Infrastruktura pro 
zájmové, neformální 
a celoživotní vzdělávání

Opatření IROP 2 
– Vzdělávání a rozvoj 
osobnosti

2019 2019 2019 3 081 020

62. Sociální infrastruktura- 
Integrované projekty CLLD

Výzva IROP č. 10/2019- 
Komunitní a sociální 
infrastruktura

Komunitní centra
Opatření IROP 3 
– Komunitní a sociální 
infrastruktura

9/2019 10/2019 10/2019 4 000 000

53. Udržitelná doprava- 
Integrované projekty CLLD

Výzva IROP č. 11/2019- 
Cesty domů

 Terminály
Opatření IROP 1 – Cesty 
domů

9/2019 10/2019 10/2019 2 650 000

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

17/1/a Investice do 
zemědělských podniků

Výzva PRV č. 4 Fiche 2
Konkurenceschopný 
zemědělec

12/2019 1/2020 02/2020 988 021

19/1/b Podpora investic 
na založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností

Výzva PRV č. 4 Fiche 3 Venkovský podnikatel 12/2019 1/2020 02/2020 800 000

Článek 20
Základní služby a obnova 
vesnic ve venk. oblastech
a) Veř. prostranství v obcích
c) Hasičské zbrojnice
f) Kulturní a spolková zařízení 
včetně knihoven

Výzva PRV č. 4 Fiche 7
Podpora rozvoje života na 
venkově

12/2019 1/2020 02/2020 3 208 597

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

03_16_047 Výzva pro MAS na 
podporu strategií komunitně 
vedeného místního rozvoje

Výzva OPZ MAS Hlinecko 
– Sociální služby (II.)

OPZ 1 Sociální 
a komunitní služby

Sociální a komunitní služby 11/2019 12/2019 12/2019 1 000 000

03_16_047 Výzva pro MAS na 
podporu strategií komunitně 
vedeného místního rozvoje

Výzva OPZ MAS Hlinecko 
– Sociální podnikání (II.)

OPZ 2 Podpora 
sociálního podnikání

Podpora sociálního 
podnikání

11/2019 12/2019 12/2019 6 150 000

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

05_17_088   MŽP_88. výzva, 
PO 4, SC 4.3, průběžná CLLD

Výzva OPŽP č.2/2019 MAS 
Hlinecko – Výsadba dřevin

OPŽP 1 Výsadba dřevin 
v CHKO

Výsadba dřevin 1/2020 9/2020 9/2020 5 000 000*

05_18_127 MŽP 127 výzva, PO 
4, SC 4.3, průběžná CLLD

Výzva Místní akční 
skupiny Hlinecko, z.s. 
– OPŽP – Realizace ÚSES 
a protierozní opatření

OPŽP 2 Realizace ÚSES 
a OPŽP 3 Protierozní 
opatření

Realizace ÚSES a 

protierozní opatření
12/2019 3/2020 3/2020 1 000 000

05_18_128 MŽP_128. výzva, 
PO 4, SC 4.4, průběžná CLLD

Výzva Místní akční skupiny 
Hlinecko, z.s. – OPŽP – Re-
alizace sídelní zeleně

OPŽP 4 Zeleň v obcích Realizace sídelní zeleně 1/2020 9/2020 9/2020 5 000 000*

*Bude upřesněno po ukončení výzev

www.mashlinecko.cz
Vydává MAS Hlinecko, z.s.
pod reg. číslem: MK ČR E 2166628


