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PROSINEC 2021

Slovo předsedy

První pololetí roku 2021 činnost Místní akční skupiny Hlinecko
z.s. poznamenala opatření Vlády ČR k zamezení šíření onemocnění
COVID-19, kdy jsme se nemohli osobně setkávat. I přes tuto kompliCO SE DĚJE V NAŠÍ MAS?
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kaci jsme naši činnost utlumili pouze minimálně a pokračovali v plnění
AKTUÁLNÍ SLOŽENÍ ORGÁNŮ MAS
3
hlavních úkolů.
Prvním z nich bylo vyhlášení výzvy z PRV pro obce, konzultace projekPŘEDSTAVUJEME NAŠE NOVÉ ČLENY
4
tů, jejich výběr a poradenská činnost ohledně administrativy. A následPODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 2021? POTŘEBNĚJŠÍ NEŽ
ně proběhly konzultace k provedení změny strategie MAS a plánování
KDY DŘÍV
5
vyhlášení dotačního titulu na další projekty, které lze podpořit z PRV.
AKTIVITY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH
Druhým úkolem byla příprava na nové programové období 2021–2027,
SLUŽEB V ROCE 2021
6
kdy jsme zjišťovali potřeby subjektů v regionu. Na základě výsledků
setkání a dotazníků jsme zpracovali první část strategie, která byla
REGIONÁLNÍ ZNAČKA „KVALITA Z HLINECKA“ PROPAGUJE
na podzim schválena MMR. Nyní dále sledujeme stav vyjednávaní
Členy Výběrové
MÍSTNÍ PODNIKATELE
7
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Co se děje v naší MAS?

• Společná zemědělská politika,
• Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost,
• Operační program Životní prostředí.

Připravujeme další výzvu PRV
Na začátku roku 2022 plánujeme vyhlášení poslední výzvy z Programu
rozvoje venkova (PRV) ve výši 6,3 mil. Kč, což představuje zbylou dotaci
tohoto programu. Prostřednictvím dotazníkového šetření a setkání se
starosty obcí jsme zjišťovali zájem subjektů z území o podání žádosti
o dotaci. Na základě výsledku tohoto šetření rozhodlo Představenstvo
MAS o výběru oblastí podpory a rozdělení alokace výzvy takto:
• Fiche PRV 1 Kvalita z regionu Hlinecka – 350 000 Kč,
• Fiche PRV 3 Venkovský podnikatel – 3 633 824 Kč,
• Fiche PRV 7 Podpora rozvoje života na venkově – 2 200 000 Kč. Pro
oblasti uvedené níže
a) Veřejná prostranství v obcích,
b) Mateřské a základní školy,
d) Obchody pro obce,
e) Vybrané kulturní památky,
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven,
h) Muzea a expozice pro obce
Věříme, že se díky této dotaci v našem regionu podaří realizovat
spoustu přínosných projektů!

Vydali jsme dvě čísla časopisu
Hlinecký Strakáček
Deváté číslo vyšlo na jaře a bylo tentokrát inspirováno velikonoční
tématikou. Strakáček v něm vzal děti do Rané. Pan Ducheček jim ukázal,
jak se pletou košíky a pomlázka. Děti se naučily netradičně barvit vajíčka
a chystat veselou svačinu.
Desáté číslo časopisu bylo vydáno v zimě, bylo zaměřeno na vánoční tradice a výrobu hrníčku v ateliéru paní Luňáčkové na Čertovině.
V obou časopisech děti opět čekalo zábavné luštění, trocha angličtiny
a další zajímavosti.
Děkujeme malým čtenářům za obrázky, které přišly do naší kanceláře.

Agátka Grodlová

Agátka Grodlová

Honzík Hladký

V programovém období 2014–2020 naše MAS podpořila projekty
v celkové výši 58 mil. Kč (školy, volnočasová centra, spolky, obce,
drobné podnikatelé atd.) a věříme, že v následujících letech bude
o projekty finančně podpořené prostřednictvím MAS obdobný zájem.

Pomáháme školám s administrativou
šablon
Honzík Hladký

Kačenka Šustrová

Lucinka Boušková

Patrície Kopřivová

Připravujeme strategii pro nové
programové období 2021—2027
V letošním roce pokračovala naše MAS s přípravou na nové programové
období 2021–27. Navázala tak na aktivity loňského roku (dotazníkové šetření pro občany a podnikatele, analýza databáze projektových záměrů Pardubického kraje), provedla dotazníková šetření pro starosty, podnikatele a mládež a zorganizovala několik setkání, kde byly projednány potřeby v regionu.
Důležitou součástí přípravy strategického dokumentu MAS byla setkání se
starosty obcí, která proběhla během měsíce června, kdy byli informováni
o nově připravovaných dotačních možnostech a podrobněji s nimi byly
prodiskutovány projektové záměry jejich obcí, hodnocení a odpovědi
z dotazníkového šetření. Na základě vyhodnocení těchto aktivit vznikla
Koncepční část strategie MAS Hlinecko obsahující popis území působnosti
MAS, analýzu rozvojových potřeb regionu, strategickou a implementační
část. Tato část strategie byla v srpnu projednána v regionu, v témže měsíci
schválena Valnou hromadou MAS a v říjnu byla potvrzena ze strany
MMR-ORP. Na základě dalšího projednávání a schvalování operačních
programů na úrovni Evropské unie bude naší MAS přidělena alokace
z vybraných operačních programů. MAS pak zpracuje akční plány obsahující, jaké záměry budou moci být podpořeny. Předpokládá se, že by první
výzvy mohly být vypsány v roce 2023.
MAS Hlinecko se na období 2021–2027 přihlásila do následujících
operačních programů:
• Integrovaný regionální operační program,
• Operační program Zaměstnanost plus,
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MAS Hlinecko poskytuje bezplatnou konzultační podporu školským
subjektům pro projekty zjednodušeného vykazování, tzv. Šablony.
V roce 2021 probíhala poradenská činnost ohledně Šablon II, která
se týkala průběžných, závěrečných zpráv o realizaci, žádostí o změnu
aktivit, prodloužení projektů kvůli vládním opatřením zamezující
šíření onemocnění COVID-19 a finančním vypořádáním. Dále probíhala
spolupráce se školami při plánování a přípravě projektů ve výzvě
Šablony III, kde byly následně podávány žádosti o podporu.
MAS v této oblasti spolupracuje s níže uvedenými vzdělávacími
organizacemi:
• Mateřská škola, Hlinsko, Budovatelů 1229,
• Mateřská škola, Hlinsko, Rubešova 1250,
• Mateřská škola, Pokřikov, okres Chrudim,
• Základní škola a mateřská škola Holetín,
• Základní škola a mateřská škola Miřetice, okres Chrudim,
• Základní škola, Raná, okres Chrudim,
• Základní škola, Včelákov, okres Chrudim,
• Středisko volného času POHODA a POHODA COOL,
• Dům dětí a mládež Hlinsko, okres Chrudim,
• Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko, Adámkova 55

Připravujeme naučnou stezku s obrazy
Františka Kavána
MAS Hlinecko připravuje naučnou stezku s obrazy Františka Kavána. Povede z hlineckého Betléma na Veselý Kopec. Projekt spočívá
v umístění naučných tabulí a zlepšení zázemí pro turisty podél této cesty.
Realizace bude podpořena dotací z Pardubického kraje ve výši
200 tis. Kč a začne na jaře příštího roku.

Zpracováváme žádost o podporu
na Místní akční plán III

a další nutné výdaje. Věříme, že jsme podporou kempů pomohli mládeži
k návratu do normálního života.
Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy.

V listopadu 2022 skončí MAP II, proto naši pracovníci už nyní připravují žádost o podporu projektu MAP III. Cílem projektu je pokračovat
ve zpracování společného strategického dokumentu pro vzdělávací
subjekty na Hlinecku, a prohlubovat tak spolupráci v regionu. Projekt
bude realizován do prosince 2022 do listopadu 2023 a máme velkou
radost, že se do něho zapojily všechny školy patřící do správního obvodu
ORP Hlinsko.

Aktuální složení orgánů MAS
Dne 15. 1. 2021 proběhlo jednání Valné hromady per rollam. Ta schválila nové složení Představenstva MAS. Dne 13. 4. 2021 Valná hromada
potvrdila stávající složení Výběrové komise včetně jejich příslušnosti
k sektoru a zájmové skupině.
Členům bychom tímto chtěli poděkovat za jejich aktivity
a dosavadní spolupráci a v příštím roce se budeme těšit na další
pracovní setkávání.
Předseda MAS

Nově nás naleznete také na Facebooku

Mias OC spol. s r.o

Ing. Martin Pavliš
Kontrolní komise

Po letech našeho působení jsme se rozhodli pro zavedení
oficiální facebookové stránky naší organizace. Nově nás tedy najdete
na https://www.facebook.com/MAS-Hlinecko-106969724684728

Mgr. Vladislav Pavlíček

Mgr. Vladislav Pavlíček
(předseda)

Městys Včelákov

Jana Pejcha

LeaderFEST Kutná Hora 2021

SK Rváčov, z.s.

Aleš Meloun

Kutná Hora se stala od 21. do 23. září 2021 hostitelským městem
LeaderFESTu – tradičního setkání zástupců místních akčních skupin,
dalších aktérů rozvoje venkova z České republiky a jiných evropských
zemí, které pracují metodou LEADER. Této akce se zúčastnili i zástupci
naší MAS. Na programu byly odborné semináře a workshopy zaměřené
na novinky v operačních programech v období 2021–2027, sdílení zkušeností a dobré praxe mezi místními akčními skupinami z celé republiky.

Mias OC spol. s r.o.

Ing. Martin Pavliš (předseda)

Obec Vysočina

Tomáš Dubský

Představenstvo

Gymnázium K. V. Raise a Střední od- RNDr. Rostislav Dvořáček
borné učiliště, Hlinsko, Adámkova 55
GT Hlinsko – zapsaný spolek

Mgr. Lada Leszkowová

Malečská energetická, s.r.o.

Ing. Vít Šimon, Ph.D.

Město Hlinsko

Petr Svoboda

MASka podpořila letní kempy pro děti

Lyžařský klub Trhová Kamenice, z.s.

Ing. Josef Janotka

MAS Hlinecko uspěla s žádostí na finanční podporu kempů pro děti
v regionu, díky níž během letních prázdnin proběhlo v Hlinsku,
Včelákově a Pokřikově celkem deset kempů. Díky dotaci se mohlo 170
dětí školního věku zdarma zúčastnit pobytových nebo příměstských
kempů. Cílem projektu bylo posílení sociálních vztahů mezi vrstevníky,
které byly omezeny uzavřením škol kvůli pandemii COVID-19. Z dotace
450 000 Kč byla hrazena odměna pro vedoucí, občerstvení, výlety

Obec Vojtěchov

Jaroslav Kyncl (předseda)

Obec Krouna

Mgr. Petr Schmied

MÉDEA – z.s.

Mgr. Jiří Hrabčuk

GASTRO AZ, s.r.o.

Michael Bačkovský

Zemědělská a.s. Vysočina

Petr Bačkovský

TKG Hlinsko, z.s.

PhDr. Magda Křivanová

FOKUS Vysočina, z.ú.

Bc. Jana Horynová

Výběrová komise

Běžíme pro…
Pracovníci kanceláře MAS Hlinecko se zúčastnili charitativního běhu
„Běžíme pro Terezku“.
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Představujeme naše nové členy
Pro naplnění výše uvedených cílů jsme postavili a provozujeme devítijamkové golfové hřiště ve Svobodných Hamrech v obci Vysočina.

Mateřské centrum Hlinečánek
Mateřské centrum Hlinečánek je spolek pro rodiny s nejmenšími
dětmi – konkrétně jsou cílovou skupinou děti od 0 do 7 let a jejich
rodinní příslušníci, zejména matky/otcové na mateřské či rodičovské
dovolené, těhotné ženy a jejich partneři, ale i širší rodina (prarodiče
a další rodinní příslušníci).

Mateřské centrum Hlinečánek
K. Lidického 1213
539 01 Hlinsko
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Sodomková
Email: hlinecanek@email.cz
Tel.: +420 728 460 403
www.hlinecanek.cz

Golf & Country Club
Svobodné Hamry, z.s.
Spolek nabízí volnočasové aktivity: tematické a volnočasové herny pro
nejmenší, podpůrnou skupinu pro kontaktní rodičovství, laktační poradenství, kurzy angličtiny pro děti do 6 let, cvičení pro děti, cvičení pro
maminky, cvičení pro těhotné, předporodní kurzy, kurzy první pomoci
aj. kurzy a besedy.

Golf & Country Club Svobodné Hamry z.s. je zapsaný spolek, založený
v roce 1995 s posláním: rozšíření golfu do východních Čech, vytvoření
podmínek pro aktivní provozování golfové hry včetně služeb spojených
s touto činností, výchova a výuka golfu se zaměřením na nové členy
a mládež, napomáhání rozvoji turistického ruchu ve východních
Čechách
4

Navíc jsme v našem areálu vybudovali tréninkové prostory (driving
range, putting, chipping area). Patříme tak mezi menšinu golfových klubů, které dnes jako občanské sdružení nejen poskytují možnost svým
členům hrát golf, ale jsou také majiteli a provozovateli golfového areálu.

Golf & Country Club Svobodné Hamry z.s.
Svobodné Hamry 1
539 01 Hlinsko v Čechách
http://www.gccsh.cz/
Recepce: +420 608 183 908
Email: info@gccsh.cz
Manažer klubu - Josef ZBORTEK
Telefon: +420 607 069 151
Email: manager@gccsh.cz

Ti nejlepší soutěžící byli vždy po každé soutěži odměněni motivační
cenou. V mateřských školách se nadmíru osvědčilo zapojení 3D tiskárny. Školy si díky ní mohou tisknout vlastní edukativní pomůcky, medaile
a dekorace. K vidění tak byly různé hlavolamy, písmenka, číslice, píšťalky, vázy, květináče, postavičky, různé modely kostí a zubů. Dokonce
se objevil i plně funkční model anemometru a mnohé další vyspělé
pomůcky. Velmi přínosnou pomůckou pro výuku a diagnostiku v MŠ jsou
Klokanovy kufry, bohužel jejich cena není z nejnižších, a tak si je každá škola
nemůže dovolit zakoupit. Z finančních prostředků MAP jsme jich školám
tedy několik pořídili a pozvali jsme jejich metodiky. Ti pomáhají učitelům s proškolením, aby mohl být plně využit jejich potenciál. Na podporu
polytechnické výuky jsme mateřským školám pořídili dřevěné stavebnice od firmy Dřevovýroba Karel Makovský z Dědové, kdy byla do výuky
s nimi zapojována i lektorka se svým edukativním programem.
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Podpora vzdělávání v roce
2021? Potřebnější než kdy dřív.
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A co děti a žáci?

Tuto cílovou skupinu jsme průběžně motivovali řadou soutěží. V čtenářských dovednostech zápolilo na 120 žáků, matematických a logických úloh se nezaleklo dalších 90 žáků. Na podporu manuální zručnosti
a kreativity jsme školám rozdali stavebnice Teifoc, ty jsou v podstatě
zmenšeninami reálných staveb z malty a cihel. Děti a žáci z nich tvořili
makety staveb z našeho regionu. Environmentální nauku a také kreativitu jsme podpořili rozdělením ptačích budek do mateřských škol
na Den Země. Děti následně tvořily obrázky a koláže s ptačí tématikou.
Obdobně jsme školám zakoupili speciální oboustranné lupy a nechali
děti tvořit výtvory ze zvětšeného světa.

Začátkem druhého pololetí jsme naše aktivity přesunuli kompletně
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Ve velmi podobném duchu fungují i kurzy přírodních věd – Scince Kids,
kde odbornice objíždějí mateřinky pro změnu s mikroskopy a zábavnými chemickými pokusy. Spolu s rodilou mluvčí jsme realizovali Anglické středy v hlinecké knihovně a Anglické čtvrtky v Mateřském centru
Hlinečánek.
Pravidelné kroužky robotiky se transformovaly na Setkání informatiků.
Kancelář MAS tak reagovala na potřeby škol spojené se změnami Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, kde by v budoucnu měl vzniknout zcela nový předmět – tzv. nová informatika. Učitelé
se s měsíční periodicitou scházejí a školí se v programování, v práci
s robotickými stavebnicemi a pod vedením lektora dále posouvají hranice úroveň výuky digitálních kompetencí. Pro potřeby této skupiny bylo
z projektu MAP zakoupeno několik sad robotických stavebnic VEX.
Začátkem nového školního roku jsme také uspořádali setkání ředitelů
všech škol z SO ORP Hlinsko, kde vystoupilo hned několik hostů. Mezi
nimi byly pracovnice Školského odboru Pardubického kraje, zástupce
advokátní kanceláře a také starosta města Hlinska. S advokátní kanceláří byla následně uzavřená rámcová smlouva o právní pomoci pro školy
z našeho MAP II, jejichž náklady v prvním roce se kancelář MAS rozhodla uhradit v rámci pilotního testování této aktivity.

Aktivity komunitního plánování sociálních služeb v roce 2021

Město Hlinsko nadále podporuje obce správního obvodu v oblasti sociální pomoci a spolu s poskytovateli sociálních služeb a souvisejících aktivit
potřebnou pomoc rozvíjí. Pokračuje tak v plnění aktivit Komunitního
plánu na období let 2019–2022. To je možné jen díky finančnímu přispění většiny obcí na pozici koordinátora.

Velkou výzvou komunitního plánování je podpora rodinných pečujících, tedy osob pečujících o osobu blízkou. Demografická prognóza
poukazuje na výrazné stárnutí, a tedy i nárůst počtu příjemců příspěvku na péči. Proto nyní spolu s partnery vytváříme na Hlinecku systém
pomoci, kterým budeme schopni včas nabídnout podporu rodinným
pečujícím, ať již prostřednictvím poradenství k péči a obstarání související finanční a materiální pomoci, tak i díky zajištění návazné péče, která
může péči na krátkou či delší dobu odlehčit. Naším cílem je zabezpečit
péči v co největší možné míře v domácím prostředí. V naší síti služeb
aktuálně schází pobytová odlehčovací služba umožňující na jeden či více
dní zabezpečit péči o blízkého tak, aby se mohl rodinný pečující zregenerovat a věnovat se rovněž sobě, svému zdraví a ostatním členům rodiny. Její zřízení vyjednáváme. Stejně tak nyní jednáme o zřízení pobytové
služby domov se zvláštním režimem, kde by mohli žít lidé, se sníženou
soběstačností, nejčastěji z důvodu rozvíjející se demence, u nichž jejich
blízcí již nejsou schopni zabezpečit péči v domácím prostředí.

Sociální pomoc začíná v rodině, potažmo v rámci místního společenství
(komunity) v místě bydliště. Proto je zásadní, aby měla veřejnost a vedení
obcí aktuální informace o řešení nejrůznějších obtížných situací a o nabídce
pomoci. V tomto směru pravidelně informujeme starostky a starosty, resp.
jimi pověřené zástupkyně a zástupce pro sociální věci (např. o investičních
dotacích pro sociální oblast, o možnostech pomoci lidem zasažených energetickou krizí, o odlehčovacích a dalších službách pro občany. Poskytly jsme
konzultace (např. k využití budov pro sociální účely, provozu komunitního
centra, odlehčení rodinnému pečujícímu, k uspořádání setkání s paralympionikem), ale také třeba pomohli zprostředkovat preventivní divadelní představení pro seniory „Chraň se, seniore!“ Spravujeme facebookovou stránku
Síť sociálních služeb a souvisejících aktivit Hlinecka, kde zveřejňujeme užitečné informace pro širokou veřejnost i zajímavosti pro odborníky. Staráme se rovněž o aktualizaci online Katalogu sociálních služeb a souvisejících
aktivit, kde lze jednoduše vyhledat místně dostupné sociální služby a volnočasové aktivity přispívající k sociálnímu začlenění.

Poslední dva „covidové“ roky jen umocnily potřebu psychosociální
podpory, která nám na Hlinecku chybí. Snažíme se proto vyjednat podmínky, za jakých by bylo možno v Hlinsku zřídit pracoviště ambulantní
krizové pomoci pro veřejnost.
Proměnou letos prošel dotační program Města Hlinsko pro oblast
sociálních služeb a souvisejících aktivit sociálního charakteru. Změny
se týkají způsobu vyhodnocování žádostí. Ten je orientovaný na kvalitu
poskytovaných aktivit, účelnost vynaložených financí a místní potřebnost. Rozdělení finanční podpory bude transparentnější pro poskytovatele dotace i pro samotné žadatele. Je to i cesta k tomu, abychom
do budoucna mohli vyjednávat s vedeními obcí správního obvodu
o možnosti jednotného společného financování těchto služeb podle
jasných kritérií. To by vedlo ke snížení administrativy pro obce
a jednotlivé poskytovatele služeb, a přineslo tak na Hlinecko více pomoci
potřebným.
Na realizaci aktivit, které se nám letos nepodařilo splnit, bude,
doufejme, vhodná doba v následujícím období. Jsme rádi, že
se vícero priorit z Komunitního plánu letos dostalo do Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hlinecko na období
2021–2027, na níž by měly být navázané prostředky z fondů Evropské
unie. Finančně náročné rozvojové aktivity by nebylo jinak možné
v zamýšleném rozsahu realizovat. V příštím roce nám končí platnost
aktuálního komunitního plánu a nastane tedy doba vyhodnocení jeho
přínosu a naplánování rozvoje další potřebné pomoci.
Komunitní plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit
ve správním obvodu ORP Hlinsko pokračuje jen díky finanční podpoře
jednotlivých obcí. Prostředky, z nichž je zabezpečena činnost koordinátora, poskytly obce: Dědová, Hlinsko, Holetín, Jeníkov, Kladno, Krouna,
Otradov, Pokřikov, Raná, Trhová Kamenice, Tisovec, Včelákov, Vítanov,
Vojtěchov, Vortová, Všeradov, Vysočina. Děkujeme!
Mgr. Jaroslav Marek
koordinátor komunitního plánování, Městský úřad Hlinsko
Email: rozvojsluzeb@hlinsko.cz

Sociální služby pomáhají ve chvíli, kdy si člověk ani jeho blízké okolí sami
s obtížnou situací neporadí. Další sociální aktivity (centra, kluby, střediska,
svazy …) přispívají k začlenění dětí či dospělých, často s různými hendikepy,
do běžné společnosti. Je důležité, aby poskytovatelé služeb a provozovatelé
aktivit měli zajištěny dobré podmínky pro svou činnost, navzájem znali své
možnosti a aktivně spolupracovali. Organizacím jsme pomáhali s publicitou
jejich aktivit, celokrajskému poskytovateli jsme zajistili zázemí pro konzultaci s klienty v Hlinsku, s místním klubem pro mládež jsme konzultovali další
rozvoj jeho činnosti. Na podporu spolupráce jsme uspořádali setkání organizací, zabývajícím se péčí o seniory, a také setkání služeb a institucí, které
mohou usnadnit matkám a dětem z hamerského azylového domu přechod
do života na Hlinecku.

www.mashlinecko.cz/_katalog-socialni-sluzby

6

Regionální značka „Kvalita z Hlinecka“ propaguje místní podnikatele
Přehled všech držitelů certifikátu
regionální značky „Kvalita z Hlinecka“

Kvalita z Hlinecka
Kvalita z Hlineck
a

Označení „Kvalita z Hlinecka“ bylo poprvé na území MAS uděleno
v roce 2014. Značka podporuje produkty a služby regionálně významné, tradiční, vytvořené místními výrobci nebo z lokálních surovin. Toto
ocenění mohou získat výrobci nebo poskytovatelé služeb v následujících
oblastech: výrobky, produkty, stravovací, ubytovací služby a zážitky.
Celkový počet držitelů regionální značky „Kvalita z Hlinecka“ je ke konci
roku 2021 celkem 15.
Domníváte-li se, že můžete nabídnout tradiční výrobek či službu z
území Hlinecka, kontaktujte nás!

Iveta Kopajová
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buď sýry nechají
í trvanlivosti vakuo
v kamenných obchodech v Kovářově,
zrát nebo se pro
vě uzavřou.
:
“ byly níže uvedené produkty
Hlinecka
z
„Kvalita
Syrov
značkou
átkov
ý sýr (urda) – sýr
Certikovány
Kolekce mléčných výrobků z

• Syrovátkový sýr – urda

Požádali jsme některé držitele značky
„Kvalita z Hlinecka“ o odpovědi na
několik otázek…

kozího mléka

ze syrovátky a má
bílou roztíratelnou
konzistenci.
Brynza – vyzrál
ý kozí sýr, pomle
tý, osolený a do
hladka

utřený.
Kozí zmrzlina
typu ve variantách
– směs kozího mléka
• Čerstvé kozí sýry balkánského
, cukru a přísad
kopečkové zmrzli
. Šlehá se do konzis
ořechy, chilli, brusinkami,
ny.
tence
(sýr přírodní, s česnekem, bazalkou,
)
směsí nebo medvědím česnekem
Výrobky získaly několi
kořeněné bylinkovou směsí, pikantní
krát certikát MLS
získala první místo
Pardubického kraje,
v Národní soutěž
ochucená kozí urda
í malých výrobců
se umístil na třetím
sýra a ochucený
místě na soutěži
kozí sýr
chovatelů koz a
ovcí na Slovensku.

Jak se Vám daří?
Doba je složitá a neustále hrozící a měnící se opatření mi dělají různé
„škrty přes rozpočet“. Výroba kozích mléčných produktů je záležitost
sezónní a nedá se odsunout na příhodnější dobu. Zvířata je třeba podojit,
mléko je třeba zpracovat a výrobky je třeba prodat. A když je potom zrušeno pár trhů a jarmarků jako v loňském roce, situace není úplně optimální.
Letos už to bylo o něco lepší a věřím, že tento trend bude pokračovat.

František Řezníček
Hlinsko

Přírodní kosmetické výrobky: Propolisová mast ve včelím vosku,
Propolisová mast s vazelínou, Propolisová tinktura
Potravinářské výrobky: Františkova medovina z regionu
Hlinecka, Med květový, Med medovicový, Med květový
pastovaný, Med z Hlinecka pro mlsné jazýčky

Pekařství Vacek a
spol., v.o.s.

Hlinecký chléb z přírodního kvasu

Josef Fidler

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

Josef Fidler

Hlinecká žinylka (žanylka)

Řeznictví u Švandů
Hlinsko

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

Pivovar Rychtář, a.s.

Rychtář Fojt, Rychtář Grunt, Rychtář Premium, Rychtář 15°
Speciál, Rychtář Rataj, Rychtář Natur, Rychtář Fojt nefiltrovaný

Vojtěch Lauš

Umělecké kovářské výrobky

Petra Horáčková

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

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

Zemědělská a.s.
Vysočina

Konzumní a sadbové brambory

Ing. Pavel Šplíchal

Ruční mlýnek na semena MELSI

• Brynza
s lesním ovocem, kávová, mátová
• Kozí zmrzlina – vanilková, jahodová,

Kontakt:
Iveta Kopajová
Kozí farma Prosetín
Prosetín 122
539 76 Prosetín
Katalog certikovanýc
Tel.: 734 158 408
h produk tů vydává
MAS
E-mail: srek.reklama@centrum.cz Hlinecko ve spolupráci s městem Hlinskem
Facebook: Kozí farma Prosetín

Paní Kopajovou z Kozí farmy Prosetín

V čem Vám pomohlo označení Kvalita z Hlinecka?
Označení Kvalita z Hlinecka mi pomohlo v propagaci kozí farmy a mých
výrobků. Pomohlo mi dostat farmu do povědomí lidí z okolí. Mám
radost, že o víkendech sem jezdí rodiče s dětmi podívat se na zvířátka.
Nebo skvělé a akční paní učitelky ze škol z okolí vezmou svoje žáky na výlet
a v naší výukové místnosti si vyrobí vlastní sýr. V neposlední řadě mi přivedlo
na farmu nové zákazníky, kteří dávají přednost kvalitním regionálním
produktům před zbožím z marketů. Snažím se, aby byli všichni spokojeni
a aby se sem zase vrátili.

OBLAST VÝROBKŮ A PRODUKTŮ

www.mashlinecko.cz
Co byste si přál do budoucna?
Aby „Corona“ bylo zase jen pivo,
aby slovo „pozitivní“ označovalo jen náladu a pocit,
aby se „testy“ zase dělaly jen při prověřování vědomostí,
aby se „izolace“ dělala zase jen na domech,
aby se „maska“ nosila jen na karneval,
abychom si „odstup“ udržovali jen od zlého a ne od sebe navzájem.

OBLAST UBYTOVACÍCH SLUŽEB
Betlém Hlinsko, spol.
Penzion Betlém Hlinsko
s r.o.
Karel a Magdalena
Švandovi

Penzion Stanský mlýn

OBLAST ZÁŽITKŮ
Iveta Kopajová – Kozí farma Prosetín
Prosetín 122
539 76 Prosetín
Tel.: 734 158 408
E-mail: srek.reklama@centrum.cz
Facebook: Kozí farma Prosetín
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GT Hlinsko

Mezinárodní studentský festival ARTSY FARTSY Hlinsko

Pivovar Rychtář, a. s.

Exkurze v pivovaru Rychtář s návštěvou minipivnice a minimuzea
pivovarnictví

Regionální značka „Kvalita z Hlinecka“ propaguje místní podnikatele
Jak se Vám daří?
Snažíme se nepodléhat situaci, jež nám už druhým rokem brání především
v prodeji našich produktů. Já osobně se těším na každý trh. Rád si s lidmi
povídám, a pokud utrousí i nějakou tu pochvalu, jsem naprosto spokojený
a motivuje mě to k další práci Té je za včelařinou opravdu mnoho. Jinak
jsme s rodinou zdraví a to je to nejdůležitější.
Co byste si přál do budoucna?
Moc bych si přál, aby už tohle období skončilo a mohli jsme se v klidu
věnovat své práci, rodině a všemu na čem nám záleží. Rád bych touto
cestou popřál všem klidný start do nového roku a snad se brzy sejdeme
u medoviny a s dobrou náladou.

Pana Řezníčka, včelaře z Hlinska
V čem Vám pomohlo označení Kvalita z Hlinecka?
Ocenění Kvalita z Hlinecka vnímám jako ocenění naší dlouholeté práce
a velmi si ho vážíme. Naši odběratelé už místní značku znají a vědí,
že si pod tímto označením zakoupí opravdu kvalitní řemeslné výrobky,
ale jsem pokaždé moc rád za otázku od mimoregionálních zákazníků
„Co že to ta Kvalita z Hlinecka je?“ Jsme rádi, že tato organizace v Hlinsku
funguje, a podporuje tak řemesla, kterými se já a moji kolegové řemeslníci
zabýváme s láskou a péčí této práci vlastní.

Včelařství Řezníček
Žitná 1480
539 01 Hlinsko v Čechách
Tel.: 776 363 056
E-mail: info@fandavcelar.cz

V dubnu 2021 vyhlásilo MAS Hlinecko VI. Výzvu pro získání
regionální značky Kvalita z Hlinecka.

Kvalita z Hlinecka
Kvalita z Hlineck
a

František Řezníček

Soutěž s Kvalitou z Hlinecka
V rámci regionální značky Kvalita z Hlinecka proběhla facebooková
soutěž pro širokou veřejnost. Každý týden na našem facebooku byla
zveřejněna jedna soutěžní otázka týkající se vybraného podniku, jež
je nositelem regionální značky. Ze správných odpovědí byl vždy po týdnu vylosován jeden výherce a odměněn výrobkem z produkce nositelů
ochranné známky.

který se zaměřuje
Tak zní motto pana Františka Řezníčka,
výrobu domácí medoviny bez
na chov včel, produkci medu,
propolisov ých mastí a tinktur od
chemických přísad a na výrobu
že v supermarketech
výjimkou,
není
roku 2008. V dnešní době
Vám u Fandy
„ze zemí EU a mimo EU“ a to se
koupíte ředěný med s původem
jedenácti
opravdu nestane. Chová včely na
včelaře, člověka, který žije včelami,
vrhů, v čisté oblasti
Žďárských
a
hor
stanovištích na území Železných
bylin, zemědělsk ých
opylení
zajišťuje
včelstev
stě
Českomoravské vrchoviny. Dvě
bez chemie a získaly
přírodní,
jsou
výrobky
Propolisová mast
rostlin i ovocných stromů. Všechny
výrobků
organických syntéz. O skvělé kvalitě jakékoli chemie pouzeve včelím vosku je zcela přírod
ní, ručně vyrábě
osvědčení od Výzkumného ústavu
ná, bez
v lékárnách, obsah ve včelím vosku. Oproti podobným
ho ústavu Včelařského z roku 2010.
mastem prodávaným
uje mnohem větší
vypovídá i certikát od Výzkumné
podporuje hojení
množství účinné
ekzémů, popálenin,
ho propolisu. Mast
rozpraskané kůže,
byly níže uvedené produkty:
“
Hlinecka
z
odřenin a desin
„Kvalita
Propolisová mast
kuje.
Certikovány značkou
Přírodní kosmetické výrobky
• Propolisová mast ve včelím vosku
• Propolisová mast s vazelínou
• Propolisová tinktura
Potravinářské výrobky
Hlinecka
• Františkova medovina z regionu
• Med květový
• Med medovicový
• Med květový pastovaný
• Med z Hlinecka pro mlsné jazýčky

s vazelínou obsah
v podobné masti
uje větší množství
prodáv
účinného propolisu
než
a desinkuje. Obsah ané v lékárně. Podporuje hojení ekzém
uje bílou vazelínu,
ů, popálenin, odřeni
díky které je velmi
n
snadno roztíratelná.
Propolisová tinktu
ra – tinktura je
čistý propolis rozpuš
Hodí se na plísně
, bradavice, bolavé
těný v 60% alkoho
zuby nebo jako
zacelených ran.
desinfekce a ochran lu.
a již
Všechny vyjmenovan
é potravinářské výrobk
prospěšné látky,
y mají vynikající
pestrou škálu vitamí
chuť, obsahují zdraví
nů, enzymů a dalších
látek. Medy pochá
zejí z čisté oblast
zdraví prospěšných
i Hlinecka. U medov
hlinecká voda.
iny je použita unikát
ní
S medov ými výrobk
y pana Řezníčka
se můžeme setkat
trzích v Hlinsku,
na Veselém Kopci
na jarmarcích, Selský
v rámci celoročních
nebo ve specializovan
ch
tematických progra
ých prodejnách v
mů
Zdravá výživa Huben
Hlinsku (Bylinka
Hlinsko, Jídelna Manda
ý, cukrárna Na
kamenném schod
můžete objednat
la,
přímo na webov ých
ě). Všechny výrobk
stránkách www.f
y si
vyzvednout u pana
andavcelar.cz nebo
Řezníčka.
osobně

Kontakt:
František Řezníček
Žitná 1480
539 01 Hlinsko
Tel.: +420 776 363 056
E-mail: info@fandavcelar.cz
www.fandavcelar.cz

Katalog certikovanýc
h produk tů vydává
MAS Hlinecko ve
spolupráci s městem
Hlinske

Výzva Kvalita z Hlinecka

m

www.mashlinecko.cz
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Požádali jsme žadatele o zhodnocení projektů podpořených financemi z EU prostřednictvím MAS
Paní starostku Ing. Ivu Dostálovou
z Trhové Kamenice, kde v rámci
projektu řešili výstavbu cyklostezky

Pana ředitele Mgr. Josefa Kyncla,
ředitele Základní školy a mateřské školy
Krouna, kde v rámci projektu řešili
modernizaci odborné notebookové
učebny.

Vybudovat vhodné propojení mezi městysem Trhová Kamenice a místní
částí Rohozná bylo dlouholetým přáním. Tato dvě místa od sebe vzdálená přibližně 1 km spojovala pouze velmi frekventovaná silnice, po které
Krounská škola má dlouholetou zkušenost s moderními technologiemi
byl pohyb chodců i cyklistů velmi nebezpečný.
v každodenní výuce. Využili jsme proto možnost dále zkvalitnit výuku
v naší škole a v roce 2021 jsme z prostředků IROP vybudovali notebookovou
učebnu pro podporu jazykového a přírodovědného vzdělávání na 1. stupni
ZŠ.
Prvním cílem projektu bylo vybavení ZŠ Krouna moderní odbornou
notebookovou učebnou pro podporu rozvoje jazykového a přírodovědného vzdělávání na I. stupni. Tato odborná učebna je využívána pro výuku
předmětů Anglický jazyk, Prvouka a Přírodověda. Došlo k modernizaci
vybavení učebny odpovídající ICT technikou v rozsahu 25 kusů konvertibilních notebooků včetně pouzder, učitelského počítače včetně softwaru
potřebného pro řízení digitální výuky, mobilního vozík pro nabíjení notebooků a posílení wi-fi připojení v prostorách rekonstruované učebny.
Projekt podporuje rozvoj klíčových kompetencí žáků v komunikaci v cizích
jazycích a v přírodních vědách a díky jeho realizaci došlo k implementaci
nových výukových a didaktických metod v rámci výuky výše uvedených
předmětů. Došlo také k většímu zakomponování moderních technologií
do výuky na I. stupni naší školy obecně.

Realizací projektu „Stezka pro chodce a cyklisty Trhová Kamenice – Rohozná“ vznikla pro obyvatele Rohozné možnost bezpečného
dojíždění na kole nebo chodit pěšky do Trhové Kamenice, kam někteří
docházejí denně do zaměstnání, do školy a za službami. Dalším přínosem je zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na silnici I/37, teď
je bez chodců i cyklistů. Pozitivem je i fakt, že pěší a cyklistická doprava
je zdarma a je šetrná k životnímu prostředí.
Stezka je dnes hodně využívána i k vycházkám a projížďkám na kole.
Turisté mají propojené turistické trasy a cyklotrasy.
Nyní je stezka napojena na výjezd ze zahrádkářské kolonie před
Trhovou Kamenicí, ale do budoucna bychom rádi dotáhli tuto stezku
až do Trhové Kamenice, kde by byla možnost bezpečného přechodu
na místní chodník.
Dalším cílem projektu bylo zajištění kompletní bezbariérovosti
ZŠ Krouna. Pořídili jsme výkonný mobilní schodolez, který v přípaI tak máme radost, že se projekt zrealizoval, protože je přínosný nejen dě potřeby zajistí volný pohyb po škole osobám na invalidním vozíku,
pro místní obyvatele, ale i pro turisty. Na stezce je umístěno odpočívadlo a to jak z řad žáků, tak případně i z řad zaměstnanců školy nebo dalších
a podél jsou vysázené stromky, ty časem vytvoří příjemnou kulisu.
osob.
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Díky MAS Hlinecko došlo vybudováním odborné notebookové učebny k inovaci výukových prostor pro 1. stupeň ZŠ, což je plně v souladu
s cíli

MŠMT v oblasti zvyšování jazykové gramotnosti a podpory výuky
přírodních věd ve školách. Pořízením schodolezu jsme současně
zajistili bezbariérovost školy, která by se jinak vzhledem ke stáří
budovy školy řešila jen velmi obtížně.

Pana Zbyňka Malého z obce Krouna,
který si pořídil v rámci projektu
olepovací stroj

V roce 2020 jsem zažádal o dotaci na nový olepovací stroj, přičemž jsme
ho v témže roce zakoupili a v dubnu roku 2021 uvedli do provozu. Jedná
se o olepovací stroj HOMAG EDGETEQ S-200 využívaný k olepování
hran lamina, ze kterého následně v našem truhlářství vyrábíme nábytek různého druhu. Oproti předešlému stroji má výhodu především
ve schopnosti frézování či kulacení hran. Důvodem pořízení byl především zájem zákazníků o vyšší kvalitu úpravy hran, kterou jsme jim
se strojem předešlým nebyli schopni poskytnout. Koupi hodnotím velmi pozitivně, protože díky ní došlo k usnadnění, zrychlení, zpřesnění,
zkrátka k celkovému zefektivnění práce, kdy v důsledku koupě nového
stroje není již například třeba provádět ručně závěrečné očišťování.

ANY MAS?
IROP

www.mashlinecko.cz

13. výzva MAS – IROP 2 – Vzdělávání a rozvoj osobnosti
ŽADATEL: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KROUNA
Název projektu: Podpora jazykového a přírodovědného
vzdělávání na I. stupni ZŠ Krouna
Projekt přispěl k inovaci výukových prostor na prvním stupni ZŠ Krouna a k zajištění kompletní bezbariérovosti ve škole pořízením schodolezu.

ZÁŘÍ 2019

ZÁŘÍ 2019

projekt doplněn a většinou schválen. Pak už
je připravován právní akt, kterým se udělení
Představujeme
projekty
podpořené prostřednictvím MAS Hlinecko realizované v roce 2021
dotace písemně
stvrzuje.
Za období let 2017-2019 bylo vyhlášeno celkem 19 výzev ze 4 programů, do kterých bylo
Jednání Výběrové komise 1. 4. 2019

Realizace projektu: 10. 4. 2020 – 30. 6. 2021
Celkové výdaje projektu: 604 701,95 Kč

OBSAH:

Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS
Výše dotace: 574 466,85 Kč
Hlinecko
Úvodní setkání k Místnímu akčnímu plánu II; Seminář pro
žadatele ve výzvách IROP MAS Hlinecko; První setkání
pracovní skupiny MAP II pro čtenářskou gramotnost;
Úvodní setkání MAP II s tématem Robotika pro
2. stupeň ZŠ
(str. 2-3)
Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS
Hlinecko
Seminář pro žadatele o dotaci k 2. a 3. výzvě
OBSAH:
z Operačního programu Životní prostředí; Seminář
pro žadatele ve výzvách z Operačního programuPředstavujeme úspěšné projekty z výzev MAS
Zaměstnanost; Druhé setkání pracovní skupiny MAP
II
Hlinecko
pro čtenářskou gramotnost; Společné setkání zástupců
Úvodní setkání k Místnímu akčnímu plánu II; Seminář pro
pracovních skupin PSS; Seminář Práce s žáky s poruchou
žadatele ve výzvách IROP MAS Hlinecko; První setkání
autistického spektra (PAS) ze ZŠ a SŠ
(str. 4-5)skupiny MAP II pro čtenářskou gramotnost;
pracovní
Představujeme úspěšné projekty z výzevÚvodní
MAS setkání MAP II s tématem Robotika pro
Hlinecko
2. stupeň ZŠ
(str. 2-3)
13. výzva MAS – IROP 2 – Vzdělávání a rozvoj osobnosti
Seminář „Rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni
ZŠ“;
Představujeme
úspěšné projekty z výzev MAS
ŽADATEL: ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIŘETICE
Setkání Řídícího výboru MAP II ORP Hlinsko Hlinecko
Jednání Valné hromady MAS Hlinecko; Seminář Seminář
pro
Vybudování multifunkční učebny
pro žadateleNázev
o dotaci projektu:
k 2. a 3. výzvě
žadatele ke 4. výzvě MAS z OPŽP
6-7)
z (str.
Operačního
programu
Životní prostředí;
Seminářbyly vytvořeny prostory pro výuku odpovídající
Vybudováním
učebny
Představujeme úspěšné projekty z výzevpro
MAS
žadatele ve výzvách
z Operačníhovývoji
programu
současnému
a moderním vzdělávacím metodám pro praktické
Hlinecko
Zaměstnanost; Druhéi setkání
pracovnívyučování
skupiny MAP IIpřírodovědných předmětů a cizích jazyků.
teoretické
Seminář „Jak na rodiče problémových žáků“; Seminář
pro čtenářskou gramotnost; Společné setkání zástupců
Zároveň došlo k zajištění bezbariérovosti školy a úpravě venkovního
„Zvládání stresu“; Prezentace dílčích výstupů z plánování
pracovních skupin PSS; Seminář Práce s žáky s poruchou
Složení
výběrové
komise
prostranství.
sociálních služeb; Seminář „Problematika edukace
klienta
autistického spektra (PAS) ze ZŠ a SŠ
(str. 4-5)
platné ke dni 31. 7. 2019
s poruchou autistického spektra“; Exkurze do Domova
Realizace projektu: 11. 5. 2020 – 31. 12. 2021
Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS
pro seniory v Bystrém
(str. 8-9)
Celkové výdaje projektu: 1 179 826,08 Kč
Hlinecko
Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS
Výšegramotnosti
dotace: 1 na
120
834,77
Seminář
„Rozvoj
čtenářské
1. stupni
ZŠ“;Kč
veřejný
Hlinecko
neziskový
Setkání Řídícího výboru MAP II ORP Hlinsko
sektor 28,57%
Seminář
„Práce s informacemi v postfaktické době“;
sektor 42,86%
Jednání Valné hromady MAS Hlinecko; Seminář pro
10
Zástupci MAS předali odměny výhercům

1

13. výzva MAS – IROP 2 – Vzdělávání a rozvoj osobnosti
ŽADATEL: MĚSTO HLINSKO
Název projektu: Odborná učebna zeměpisu ZŠ Ležáků, Hlinsko
Modernizace odborné učebny přispěla ke zkvalitnění výuky vlastivědy
a zeměpisu, která umožňuje praktické i teoretické ukázky ve výuce.
Realizace projektu: 1. 4. 2020 – 30. 4. 2021
Celkové výdaje projektu: 591 749,04 Kč
Výše dotace: 562 161,58 Kč

IROP Integrovaný regionální operační program

PROJEKTŮ ZE STRANY MAS?
podáno celkem 30

projektů
žení
výběrovéžadatelů.
komise

Dalších 5 výzev se
připravuje na přelomu let 2019/2020.
veřejný
Ze strany
skový
sektorMAS
28,57% byly
or 42,86%
schváleny a k 30. 6.
2019podnikatelský
doporučeny
sektor 28,57%
k ﬁnancování
projekty ve výši celkových výdajů přes
35 mil. Kč. V této
mil. Kč je určeno pro
částce je zahrnuta
y v oblasti životnídotace z aEvropských
opatření
ÚSES),
fondů ve služeb,
výši 21
sociálních
mil.
Kč
a
vlastní
proměstských táborů,
středky žadatelů ve
platné ke dni 31. 7. 2019

PRV

OPZ

IROP

OPŽP

13. výzva MAS – IROP 2 – Vzdělávání a rozvoj osobnosti
ŽADATEL: GYMNÁZIUM K. V. RAISE A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, HLINSKO, ADÁMKOVA 55
Název projektu: Modernizace laboratoře biologie
Realizací modernizace laboratoře biologie a pořízením vybavení biologického koutku došlo k velkému kvalitativnímu posunu ve vzdělávání
a podpoře zájmu žáků o přírodní vědy – zvláště o biologické obory.
Realizace projektu: 1. 11. 2020 – 31. 12. 2021
Celkové výdaje projektu: 695 019,00 Kč
Výše dotace: 660 268,05 Kč

ZÁŘÍ 2019

a

5. výzva MAS – PRV – fiche č. 7 Podpora rozvoje života na venkově
ŽADATEL: OBEC HOLETÍN
Název projektu: Vybavení Kulturně-společenského centra Holetín
Do objektu Kulturně-společenského centra v obci Holetín bylo pořízeno nové vybavení, a to stoly, židle a ozvučení sálu. Vybavení přispívá
k bezproblémovému pořádání společenských a kulturních akcí, které
vedou ke zlepšení komunitního života a zapojení všech generací občanů.

pný

í

Ů ZE STRANY MAS?

popro
probosvé

Realizace projektu: 30. 3. 2021 – 31. 7. 2021
Celkové výdaje projektu: 453 876,00 Kč
Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS
Výše dotace: 363 100,00 Kč
Hlinecko

OBSAH:

kem 30
Úvodní setkání k Místnímu akčnímu plánu II; Seminář pro
datelů.
žadatele ve výzvách IROP MAS Hlinecko; První setkání
pracovní skupiny MAP II pro čtenářskou gramotnost;
ýzev se
PRV
Úvodní setkání MAP II s tématem Robotika pro
a přelo2. stupeň ZŠ
(str. 2-3)
2020.
Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS
AS byly
Hlinecko
k 30. 6.
Seminář pro žadatele o dotaci k 2. a 3. výzvě
z Operačního programu Životní prostředí; Seminář
oručeny
pro žadatele ve výzvách z Operačního programu
ní proZaměstnanost; Druhé setkání pracovní skupiny MAP II
ýši celpro čtenářskou gramotnost; Společné setkání zástupců
jů přes Složení výběrové komise
pracovních skupin PSS; Seminář Práce s žáky s poruchou
V této
autistického spektraVysokozdvižný
(PAS) ze ZŠ a SŠ
(str.vozík
4-5)
platné ke dni 31. 7. 2019
ahrnuta
Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS
Hlinecko
opských
Seminář „Rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ“;
veřejný
výši 21
neziskový
Setkání Řídícího výboru MAP II ORP Hlinsko
výzva
MAS –sektor
PRV28,57%
– fiche č. 7 Podpora
rozvoje života na venkově 5. výzva MAS – PRV – fiche č. 7 Podpora rozvoje života na venkově
tní pro- 5.sektor
42,86%
Jednání Valné hromady MAS Hlinecko; Seminář pro
ŽADATEL:
SK RVÁČOV, Z.S.
atelů ve ŽADATEL: MĚSTYS TRHOVÁ KAMENICE
žadatele ke 4. výzvě MAS z OPŽP
(str. 6-7)
podnikatelský
Název projektu:
Vybavení veřejných
prostranstvíúspěšné
odpočívadly
Název
projektu: Podpora spolkových činností – pořízení venkovč.
Představujeme
projekty
z
výzev
MAS
sektor 28,57%
Kamenici a jejich místních částech ního sportovního a technického vybavení
do roku Na veřejných prostranstvích v TrhovéHlinecko
Seminář „Jak namíst
rodiče
problémových
žáků“; Seminář
odpočinku
a setkáPro zlepšení tréninkového procesu sportovců v klubu SK Rváčov byly
S k dis- v Rohozné a v Kameničkách došlo k vybudování
„Zvládání
dílčíchkolotoč,
výstupů z plánování
herní stresu“;
prvky Prezentace
(trojhrazda,
pořízeny mobilní tréninkové pomůcky, nové dresy pro pět družstev kludalších vání občanů. Byly pořízeny lavičky asociálních
služeb; Seminář „Problematika edukace klienta
hrazda,
dvojhoupačka
a
kládová
houpačka).
bu, která jsou přihlášená v pravidelných mistrovských soutěžích. Rovněž
ičemž cca 16 mil. Kč je určeno pro
s poruchou autistického spektra“; Exkurze do Domova
došlo
k dovybavení klubovny stoly a židlemi pro účely schůzí, vzdělávápro seniory v Bystrém
(str. 8-9)
eně a projekty v oblasti životníRealizace
projektu:a 1.ÚSES),
7. 2021 – 30. 9.Představujeme
2021
školení a spolkové činnosti.
úspěšné projekty z výzev ní,
MAS
(protierozní
opatření
Celkovésociálních
výdaje projektu:
186 526,00Hlinecko
Kč
pro podporu
služeb,
Seminář „Práce s informacemi v postfaktické době“;
Výše
dotace:
140
965,00
Kč
Realizace projektu: 1. 6. 2021 – 18. 10. 2021
odniků a příměstských táborů,
Zástupci MAS předali odměny výhercům
Celkové výdaje projektu: 225 124,00 Kč
zbývá na výstavbu komunitních
soutěže
Výše dotace: 180 099,00 Kč
ostezek, dopravních terminálů
Soutěž „Čtenáři v MASce“ zná svého vítěze; Známe
11
nového držitele certiﬁkátu Kvalita z Hlinecka (str. 10-11)
uru škol. Poslední ﬁnance ve výši

5. výzva MAS – PRV – fiche č. 7 Podpora rozvoje života na venkově
ŽADATEL: OBEC JENÍKOV
Název projektu: Rekonstrukce veřejného prostranství – lavičky
Na nově upravené veřejné prostranství v obci byly pořízeny lavičky. Díky
nim je možno efektivně využívat tento prostor, vzhledem k jeho blízkosti
k místní kapli sv. Václava a k budově obecního úřadu.
Realizace projektu: 3. 5. 2021 – 30. 9. 2021
Celkové výdaje projektu: 99 825,00 Kč
Výše dotace: 79 860,00 Kč

PRV – Program rozvoje venkova

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

mědělské a.s. Vysočina Ing. Zdeňka Stejskala

ožádat o dotaci prostřednictvím MAS?
zvěděli z vyhlášených výzev na stránkách MAS.

5. výzva MAS – PRV – fiche č. 7 Podpora rozvoje života na venkově
ŽADATEL: OBEC KLADNO
Název projektu: Vybavení kulturního centra v obci Kladno
Do kulturního a společenského centra v obci Kladno byly zakoupeny
konferenční židle, stoly, stahovací závěs (opona), vestavná skříň, nástěnné skříňky, pracovní pult s varnou deskou a ohřívačem vody, chladnička
a další vybavení. Byly vytvořeny kapacity odpovídající potřebám obce
a důstojné podmínky pro konání společenských a kulturních akcí v obci.
Realizace projektu: 1. 6. 2021 – 30. 11. 2021
Celkové výdaje projektu: 538 500,00 Kč
Výše dotace: 430 800,00 Kč

ZÁŘÍ 2019

ROČNÍK: 6
ČÍSLO: 6
5. výzva MAS – PRV – fiche č. 7 Podpora rozvoje života na venkově 5. výzva MAS – PRV – fiche č. 7 Podpora rozvoje života na venkově
ZDARMA
ŽADATEL: MĚSTO HLINSKO
ŽADATEL: SH ČMS - SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PŘÍKRAKOV

5. výzva MAS – PRV – fiche č. 7 Podpora rozvoje života na venkově
ŽADATEL: JUNÁK - ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO LEŽÁKY
Název projektu: Město Hlinsko - mobilní zábrany
SKUTEČ, Z.S
Název projektu: Vybavení pro SDH Příkrakov
Pro pořádané kulturní, sportovní a jiné akce organizované pro členy sbo- K zajištění bezpečnosti účastníků a organizátorů, ale i všech návštěvní- Název projektu: Vybavení pro kulturní činnost
ru a další občany bylo pořízeno mobilní zařízení (skládací sedací sestavy, ků kulturních a sportovních akcí byly pořízeny kovové mobilní zábrany. V rámci projektu bude doplněno venkovní zázemí skautské základOBSAH:
terasová plynová topidla
a projektor) a vycházkové stejnokroje pro členy Zabrány jsou určeny pro oddělení diváků od sportovců, zázemí pro spor- ny na Čachnově, a to nákupem nůžkových
stanů, stanů hangar a pivOBSAH:
Představujeme
projekty
z výzev
MAS se úroveň tovce nebo pro oddělení cílových koridorů apod. Dále jsou využívány ních setů. Pořízený inventář výrazně zvýší
kvalitu pořádaných
akcí, zneSDH. Zlepšily se tak podmínky
pro úspěšné
setkávání
občanů
a zvýšila
Představujeme
úspěšné projekty
výzev MAS
Hlinecko
Hlineckoúspěšné akce, které vede
pořádaných akcí. Projekt
rovněž podpořil společenský život v obci, na kte- i různými kulturními a sportovními organizacemi, které zajišťují v prů- boť kvalitní vybavení je jedním z předpokladů
podáno
celkem
30
Členy
Výběrové
komise
pro
všechny
programy
setkání k Místnímu akčnímu plánu II; Seminář pro
Úvodní setkání k Místnímu akčnímu plánu II; Seminář pro
rém se SDH PříkrakovÚvodní
svými
aktivitami dlouhodobě aktivně podílí.
běhu roku kulturní a sportovní akce.
ke spokojenosti všech zúčastněných.
žadatele ve výzvách IROP MAS Hlinecko; První setkání volí Valná hromada MAS, a to vždy na období
projektů žadatelů.
žadatele ve výzvách IROP MAS Hlinecko; První setkání
Realizace projektu: 1. 7. 2021 – 30. 4. 2022
Realizace projektu: 1.pracovní
7. 2021
– 30.MAP
11.II2021
Realizace projektu: 31. 7. 2021 – 30. 9. 2021
skupiny
pro čtenářskou gramotnost; jednoho
pracovní skupiny MAP II pro čtenářskou gramotnost;
roku. Jako výběrový orgán v počtu 7 Dalších 5 výzev se
Celkové
výdaje
projektu:
343
022,00
Kč
Celkové výdaje projektu:
99
810,00
Kč
Celkové
výdaje
projektu:
186
945,00
Kč
Úvodní setkání MAP II s tématem Robotika pro
Úvodní setkání MAP II s tématem Robotika pro
členů má tato komise za úkol věcně hodnotit připravuje na přeloVýše dotace: 77 440,00
Kč ZŠ
Výše dotace: 149 556,00 Kč
Výše dotace: 274 417,00 Kč
2. stupeň
(str. 2-3)
2. stupeň ZŠ
(str. 2-3
podané žádosti o ﬁnanční podporu do výzev mu let 2019/2020.
Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS
Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS
vyhlášených MAS.
Ze strany MAS byly
Hlinecko
Hlinecko
Složení jejích členů odpovídá rovnoměrnému schváleny a k 30. 6.
Seminář pro žadatele o dotaci k 2. a 3. výzvě
Seminář pro žadatele o dotaci k 2. a 3. výzvě
OPŽP
z Operačního programu Životní prostředí; Seminář
OPZ
z Operačního programu Životní prostředí; Seminář
zastoupení všech tří členských skupin MAS. 2019 doporučeny
pro žadatele ve výzvách z Operačního programu
pro žadatele ve výzvách z Operačního programu
Jedná se o sektor veřejný, který zastupují k ﬁnancování proZaměstnanost; Druhé setkání pracovní skupiny MAP II
Zaměstnanost; Druhé setkání pracovní skupiny MAP II
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pro čtenářskou gramotnost; Společné setkání zástupců
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Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS
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Seminářaprosestaví
žadatele
oseznam
dotaci kŽelezné
2. aprojektů
3. výzvě
v CHKO
hory) ado
místní
části
Rváčov
(ležící
v
CHKO
Žďárské
ci
projektu
byla
dovybavena
klubovna nábytkem,
nakoupeny sportovní
výše
ﬁnancí
ursociálních
podniků
a
příměstských
táborů,
íměstských
táborů,
Zástupci MAS předali odměny výhercům
programu
Životní
prostředí;
Seminář
2019 doporučeny
OPŽPvýhercům z Operačního
OPZMAS předali odměny
Zástupci
vrchy)
došlo
dosadbou
stromů
a keřů ke zlepšení
biodiverzity.
a výtvarné
pomůcky,komunitních
deskové hry, flipchart,soutěže
turistické mapy a také zdračených
ve
výzvě.
Následně
je
doporučí
Před14,5
mil.
Kč
zbývá
na
výstavbu
stavbu
komunitních
pro žadatele ve výzvách z Operačního programu
k ﬁnancování
pro- soutěže
Realizace
projektu:
1. 4. 2019 – 31. 10. 2021
votnickýdopravních
materiál.
stavenstvu
MAS
ke schválení.
center, cyklostezek,
terminálů
Soutěž „Čtenáři v MASce“ zná svého vítěze; Známe
Zaměstnanost;
Druhé setkání
pracovní
skupiny MAP II Taková je cesta
pravních
terminálů
Soutěž
„Čtenáři
v
MASce“
zná
svého
vítěze;
Známe
jekty ve výši celCelkovéSpolečné
výdajesetkání
projektu:
929 982,00 Kč
Realizace
projektu:
1. 5. 2018
-výši
31. 3. 2021nového držitele certiﬁkátu Kvalita z Hlinecka (str. 10-11
každé
žádosti.
a
infrastrukturu
škol.
Poslední
ﬁnance
ve
pro
čtenářskou
gramotnost;
zástupců
ední
ﬁnance
ve výšipřes nového držitele certiﬁkátu Kvalita z Hlinecka (str. 10-11)
kových
výdajů
Výše
dotace:
790
484,70
Kč
Celkové výdaje
projektu:
417 850,00 Kč Projekty doporučené ze strany MAS ve fázi
pro výzvy
zemědělpracovních
skupin PSS;
Seminář
Práce
s žáky
s že
poruchou
Musím
otevřeně
přiznat,
vytvořit
úspěšnou 5 mil. Kč jsou připraveny
Složení
výběrovéze
komise
Projekty doporučené
strany MAS ve fázi
pro35výzvy
zemědělschvalování řídícím orgánem
mil. Kč. V této schvalování
Výše dotace:a417
Kč podautistického
spektrav(PAS)
ze ZŠ a SŠ
(str. 4-5)
platné keřídícím
dni 31. orgánem
7. 2019
ců, drobných podnikatelů
na 850,00
projekty
žádost
jednotlivých
výzvách
není
zcela
jedVyhlášení výherců putovní soutěže „Poznejte zelené
a částce
na projekty
pod12
je zahrnuta Vyhlášení výherců putovní soutěže „Poznejte zelené
Představujeme
úspěšné
z výzev MAS kanceláře MAS
porující kulturní, sportovní nebo společenské
noduché,
ale projekty
zaměstnankyně
srdce Česka“ za rok 2018; Soutěž „O nejkrásnější

ANY MAS?
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JAK PROBÍHÁ HODNOCENÍ PROJEKTŮ ZE STRANY MAS?

OPŽP – Operační program Životní prostředí

PROJEKTŮ ZE STRANY MAS?

OP Zaměstnanost

informace jsme čerpali v instruktážních metodických poky
webových stránkách MAS.
4. Jak dlouho příprava podání žádosti o dotaci trvala?
OPZ – Operační program Zaměstnanost
Příprava podání žádosti trvala zhruba 6 týdnů.
5. Využili jste konzultací ze strany MAS?
Možnosti konzultace s MAS jsme využili jak při přípravě p
vlastního podání žádosti o poskytnutí dotace na SZIF.

pracovní skupiny MAP II pro čtenářskou gramotnost;
ýzev se
Úvodní setkání MAP II s tématem Robotika pro
a přelo2. stupeň ZŠ
(str. 2-3)
2020.
Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS
AS byly
Hlinecko
k 30. 6.
Seminář pro žadatele o dotaci k 2. a 3. výzvě
OPZ
z Operačního programu Životní prostředí; Seminář
oručeny
pro žadatele ve výzvách z Operačního programu
ní proZaměstnanost; Druhé setkání pracovní skupiny MAP II
ýši celpro čtenářskou gramotnost; Společné setkání zástupců
ajů přes Složení výběrové komise
pracovních skupin PSS; Seminář Práce s žáky s poruchou
V této
autistického spektra (PAS) ze ZŠ a SŠ
(str. 4-5)
platné ke dni 31. 7. 2019
ahrnuta
Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS
Hlinecko
opských
Seminář „Rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ“;
veřejný
výši 21
neziskový
Setkání Řídícího výboru MAP II ORP Hlinsko
sektor 28,57%
tní pro- sektor 42,86%
Jednání Valné hromady MAS Hlinecko; Seminář pro
atelů ve
žadatele ke 4. výzvě MAS z OPŽP
(str. 6-7)
podnikatelský
č.
Představujeme úspěšné projekty z výzev MAS
sektor 28,57%
Hlinecko
do roku
„Jak na rodiče problémových žáků“; Seminář
S k dis- 2. výzva MAS – OPZ – Prorodinné Seminář
aktivity – II.
2. výzva MAS – OPZ – Prorodinné aktivity – II.
„Zvládání stresu“; Prezentace dílčích výstupů z plánování
dalších ŽADATEL: STŘEDISKO VOLNÉHO
ČASU
POHODA
ŽADATEL:
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE HLINSKO, OKRES CHRUDIM
sociálních služeb; Seminář „Problematika edukace
klienta
ičemž ccaA16
mil. Kč je
určeno pro
POHODA
COOL
Název projektu: Příměstské tábory
s poruchou autistického spektra“; Exkurze do Domova
seniory
v Bystrém
(str. 8-9) pomohl řešit zaměstnaným rodičům péči o děti během školního
eně a projekty
v oblasti
životní- táborypro
Název projektu:
Příměstské
SVČ
Pohoda
a Pohoda Cool
Projekt
Představujeme
úspěšné
výzev volna
MAS v období jarních a letních prázdnin formou příměstských táborů.
(protierozní
ÚSES),
Projektopatření
nabídnul azaměstnaným
rodičům
aktivity
pro projekty
jejich zděti
Hlinecko
pro podporu
služeb,
v obdobísociálních
jarních a letních
prázdnin formou
táborů. Pro potřeby účast- Pro účastníky táborů bylo nakoupeno vybavení do klubovny a sportovní,
Seminář „Práce s informacemi v postfaktické době“;
odniků aníků
příměstských
táborů,mobilníZástupci
táborů byly nakoupeny
herní prvky,
výukové a ochranné výtvarné a řemeslné pomůcky.
MAS předali odměny výhercům
zbývá napomůcky
výstavbu
komunitních
pro výuku
jezdectví a byla dovybavena
klubovna.
soutěže
ostezek, dopravních terminálů
Realizace projektu: 1. 2. 2019 – 31. 08. 2021
Soutěž „Čtenáři v MASce“ zná svého vítěze; Známe
nového
držitele certiﬁkátu Kvalita z Hlinecka (str.
10-11) výdaje projektu: 512 650,00 Kč
1. výši
2019 – 31. 12.
2021
Celkové
uru škol. Realizace
Posledníprojektu:
ﬁnance1.ve
Projekty
doporučené
ze
strany
MAS
ve
fázi
Celkové
výdaje
projektu:
573
375,00
Kč
Výše
dotace: 512 650,00 Kč
u připraveny pro výzvy zemědělschvalování řídícím orgánem
Výše dotace:
573 375,00podKč
h podnikatelů
a na projekty
Vyhlášení výherců putovní soutěže „Poznejte zelené
urní, sportovní nebo společenské
srdce Česka“ za rok 2018; Soutěž „O nejkrásnější
olků a obcí.
leporelo“ vyhrála Mateřská škola Pokřikov
Šablony do škol
ro náš region nejsou zanedbatel-

5. Žadatel: Vojtěch Lauš

Seminář pro žadatele ve
výzvách z Operačního
programu Zaměstnanost

1. výzva MAS – OPZ – Sociální služby I.
ŽADATEL: FOKUS VYSOČINA, Z.Ú.
NÁZEV PROJEKTU: ASERTIVNÍ KONTAKTOVÁNÍ NA HLINECKU
Projekt je zaměřen na rozšíření nabídky sociálních služeb o službu sociální rehabilitace formou terénní a ambulantní služby poskytované péče
o duševně nemocné na území Hlinecka.

2. výzva MAS: Program rozvoje venkova
– ﬁche č. 3 Venkovský podnikatel
Název projektu: Pořízení technologie
Realizace projektu: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022
Laser pálící stroj
Celkové výdaje projektu: 2 095 520,00 Kč
Výše dotace: 1 781 192,00 Kč

Popis projektu: V rámci projektu došlo
Seznam členů MAS
(str. 12-13) k pořízení nové technologie, HSG laseru
Regionální značka Kvalita z Hlinecka
ravodaji vám nabízíme přehled
Představujeme nového držitele regionální značky
pro pálení kovů, která umožňuje rozšířetů, které jsou již ukončeny, reaKvalita z Hlinecka
bo prochází
poslední
Kde
náskontrolou
najdete?Přehled držitelů certiﬁkátu regionální značky ní nabídky výrobků a nových technolonů. Inspirujte
a třeba příště
úterý
19.se, února
2019„Kvalita
se uskutečnil
od
z Hlinecka“
(str. 14-15)
Místní akční plánování rozvoje vzdělávání
VýběrovéSídlo
komisi
hodnotit právě
a kancelář:
gií zákazníkům. Zajistí zrychlení výroby
na Hlinecku dále pokračuje
od prosince 2018
:00 hodin
ve
zasedací
místnosti
Komenského
187,velké
539 01 Hlinsko
jako MAP II
(str. 16-17)
l, předseda
Výběrové
komise MAS
Provozní
doba:
Projektová
manažerka:
Jana Mrkvičková
Realizované projekty
Malý LEADER
2018
a zpřesnění nabízených služeb při zpraěstského
úřadu
v Hlinsku
seminář
pro
roce 2018 mrkvickova@mashlinecko.cz
a 2019; Školení pro
Po – Pá od 7:00 do 15:30 hodin Malý LEADER ve-mail:
pedagogické pracovníky škol na téma speciﬁcké poruchy
tel.: 00 420 723 168
030
cování plechů.
datele
ve
výzvách
z
Operačního
proučení
a chování a jejich náprava; Seminář
„Neklidné
Předseda MAS: Ing. Martin Pavliš
a zbrklé dítě, a co s tím doma i ve škole; Společné
zástupců
pracovních skupin
PSS; Jednání
martin.pavlis@miasoc.cz setkání
Projektový
manažer
MAP: Mgr. Lukáš Černík
amu e-mail:
Zaměstnanost.
Informace
se
týValné hromady MAS Hlinecko; Piktogramy označující
tel: 00 420 724 701 001
e-mail: cernik@mashlinecko.czRealizace projektu: 15. 12. 2018 – 5. 4. 2019,
opatření
ly dvou výzev, kteréjednotlivá
byly
vypsány
ze
420 777 208 790
Noví členové tel.:
MAS 00
Hlinecko
(str. 18-23) projekt ukončen a vyplacen
Vedoucí manažerka pro realizaci
Představujeme členy MAS Hlinecko; Kde nás
any MAS
a zaměřeny
na podporu
sonajdete?
(str. 24-25)
strategie MAS:
Ing. Lenka Šustrová
Administrátorka MAS:
Iva Groulíková,
DiS. výdaje projektu: 5 674 900,00 Kč
Celkové
Plánování sociálních služeb na obecní úrovni
e-mail: sustrova@mashlinecko.cz
e-mail: groulikova@mashlinecko.cz
v ORP Hlinskopodnikání.
(str. 26-27)
álníchtel.:služeb
a sociálního
00 420 606 122 349
tel: 00 420 605 150 550
Výše dotace: 2 110 500,00 Kč
Jednání Výběrové komise 1. 4. 2019

Předpokládaný harmonogram výzev Místní
akční skupiny Hlinecko, z.s.
v období 2019/2020
(str. 28)
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