
„Hlinecko – region pomáhající 
a učící“ 
Místní akční skupině Hlinecko se před pár týdny podařilo získat projekt 
ze sociální oblasti. Nese název „Hlinecko – region pomáhající a učící“  
a bude v dalších letech financován z Operačního programu Zaměstnanost 
plus. Název projektu poměrně jasně vystihuje dlouholetý přístup naší 
místní akční skupiny. Letos je to 10 let, co začala „maska“ aktivně 
pomáhat rozvoji území. Tvůrčím procesem se stalo i učení a hledání 
odpovědí na to, jak zvyšovat kvalitu života zdejších obyvatel. 
Na začátku roku 2022 došlo ve vedení kanceláře k velké změně, neboť 
po osmi letech intenzivní práce oznámila vedoucí manažerka MAS 
Hlinecko paní Ing. Lenka Šustrová, že jí čeká mateřská dovolená. 
Za její práci, nastavení všech pravidel pro fungování a financování projektů 
na našem území a konzultační spolupráci se všemi zájemci o rozvoj jí za 
nás všechny velice děkuji a přeji mnoho zdraví a štěstí v další životní etapě. 
Na její místo nastoupil nový vedoucí manažer pan Mgr. Jan Holeček, 
který se okamžitě, jak ukazuje výčet letošních aktivit, zapojil velmi dobře  
do práce.
Během roku 2022 jsme úspěšně zrealizovali několik projektů, získali 
nové a o další se aktuálně ucházíme. Jedná se zejména o výše zmíněný 
projekt, na nějž jsme získali dotaci. Dané aktivity se začnou realizovat od 
1. 3. 2023, a to v úzké součinnosti s městem Hlinskem. Zde navazujeme 
na úspěšnou spolupráci v rámci tvorby a realizace Komunitního plánu 
sociálních služeb pro ORP Hlinsko. Pro rozvoj cestovního ruchu jsme 
získali od Pardubického kraje peníze na výstavbu naučné turistické 
stezky Františka Kavána, slavnostně otevřené 10. 9. 2022. V oblasti 
školství jsme dokončili čtyřletý projekt Místní akční plán II a zároveň 
získali finance na jeho pokračování i v roce 2023. V průběhu celého roku 
sbíráme projektové záměry, tvoříme pro ně akční plány do evropských 
dotačních programů, díky kterým bude moci MAS Hlinecko v dalších 
letech opět rozdělovat desítky miliónů korun subjektům z území  
na podporu jeho rozvoje.
Komunitní život a rozvoj venkova přináší nové výzvy. Doposud 
opomíjenou oblastí je komunitní energetika spočívající ve sdílené 

spotřebě a výrobě místní energie z obnovitelných zdrojů. Proto bychom 
se rádi této problematice více věnovali v roce 2023, a napomohli tak 
zvýšení odolnosti a soběstačnosti našeho území. 
Při animační a poradenské práci jsme zvládli plnit i roli informativní  
ve spolupráci se školami, podnikateli, spolky a dalšími institucemi. 
Protože i nadále „Chceme být dobrým místem pro život místních obyvatel 
a přitažlivým územím pro návštěvníky“, intenzivně vyjednáváme  
o finančním rámci pro další období. I v novém programovém období 
chceme financovat a podporovat infrastrukturu, obecní aktivity, školy, 
neziskové organizace, zájmová sdružení či podnikatele. 
Pravidelně nás můžete sledovat na našem webu a facebooku, kde 
průběžně zveřejňujeme informace o aktuálním dění.
Ve volebním roce 2022 došlo u menšího počtu obcí naší MAS  
ke změnám jejich vedení. Zároveň se „rodina MAS“ rozrostla o jednoho 
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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 21666
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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.
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nového člena – TK Hlinsko, z. s., za což jsme opravdu rádi. Dovolte 
mi tedy popřát všem novým či staronovým členům hodně úspěchů  
a sil do dalších let. Zároveň velmi děkuji všem pracovníkům MAS, kteří 
dlouhodobě odvádějí výbornou práci. Jsem totiž přesvědčen, že MAS 
prokázala v posledních 10 letech svojí užitečnost a potřebnost, kdy bylo 
mimi jiné zrealizováno více než 100 projektů, na které bylo dotačně 
přiděleno cca 70 mil. Kč. MAS do území patří a bude i nadále partnerem, 
poradcem a iniciátorem nových možností pro kvalitní život místních 
obyvatel.
Nejen všem členům MAS, ale i všem obyvatelům Hlinecka přeji zdraví, 
štěstí a mnoho úspěchů i v roce 2023 a pevně věřím, že Vám k tomu bude 
nápomocna i Místní akční skupina Hlinecko, z. s.

Ing. Martin Pavliš 
předseda MAS Hlinecko



Co se děje v naší MAS? 

Než se pustíme do obvyklého výčtu rozvojových aktivit, do kterých 
se MAS během roku 2022 pustila, dovolte nám prosím udělat krátkou 
retrospektivu, neboť právě letos na podzim to je přesně 10 let, co začala 
MAS znovu aktivně fungovat:

• MAS obnovila svoji činnost na podzim 2012 (založena v roce 2006)  
a začala připravovat strategii svého území včetně prvních tzv. 
měkkých projektů spolupráce na podporu komunitního rozvoje 
regionu.

• První velké projekty začala MAS administrovat v roce 2018 a do 
současnosti jich bylo 85 z evropských dotací v celkové výši cca 92 
mil. Kč a 29 projektů z krajských dotací ve výši 1,5 mil. Kč (tzv. Malý 
Leader).

• V rámci hodnocení bylo nakonec schváleno 61 projektů v celkové 
výši 69 mil. Kč, přičemž MAS rozdala dotace mezi tyto projekty  
ve výši téměř 43 mil. Kč, konkrétně se jednalo o PRV (42 projektů, 
dotace 15 mil. Kč), IROP (14 projektů, dotace 23,5 mil. Kč), OPZ  
(4 projekty, dotace 3,3 mil. Kč) a OPŽP (1 projekt, dotace 0,8 mil. Kč).

• Z hlediska rozložení schválených projektů dle sektorů bylo podpořeno 
43 % projektů z veřejného sektoru, 38 % z podnikatelského sektoru  
a 19 % z neziskového sektoru.

• Nejúspěšnější obcí v počtu projektů (33 ze 107) i výší dotace (11 ze  
44 mil. Kč) je logicky město Hlinsko, ale nejúspěšnější obce  
v přepočtu obdržených dotací na počet obyvatel jsou Raná (12,6 tis./1 
obyv.) a Vysočina (11,6 tis./1 obyv.).

• Finančně největší projekt „Modernizace – Malečská zemědělská 
s.r.o.“ byl zrealizován ve výši 6 037 900 Kč (dotace 1,2 mil. Kč), ale 
největší dotace byla udělena projektům „Komunitní centrum v obci 
Krouna“ a „Stezka pro chodce a cyklisty Trhová Kamenice – Rohozná 
II“, oba obdrželi dotaci ve výši cca 3,8 mil. Kč. Průměrná výše dotace 
na projekt činila 410 000 Kč.

A to stále není vše…
• MAS Hlinecko také působila a působí jako samotný realizátor/nositel 

projektů: nejvíce vidět jsou jistě projekty z oblasti školství (OPVVV)  
s názvem Místní akční plán I, končící II a začínající III, v rámci 
kterých jsme rozdělili do všech mateřských a základních škol v ORP 
více než 10 mil. Kč.

• Získali jsme evropskou dotaci (IROP) cca 10 mil. Kč na samotný 
provoz kanceláře MAS, což zajistilo udržitelnost fungování MAS.

• Zrealizovali jsme několik menších investičních a neinvestičních 
projektů (Komunitní plán sociálních služeb ORP Hlinsko, Cesta 
Františka Kavána, vydávání publikací, regionálních her…) z různých 
zdrojů (projekty spolupráce PRV, krajské POV…).

• Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 
(OPTAK) – pořizování vybavení do provozů pro aplikaci průmyslu 
4.0 (robotizace, digitalizace, software …);

• Operační program Technická pomoc (OPTP) – administrativní, 
personální a materiální podpora pro chod Místní akční skupiny 
Hlinecko.

Připravujeme další výzvu PRV
Na začátku roku 2023 plánujeme vyhlášení již sedmé výzvy z Programu 
rozvoje venkova (PRV) ve výši 879 947 Kč, což představuje zbylou alokaci 
tohoto programu z programového období let 2014–2020 tvořenou 
nevyčerpanými dotačními prostředky. V loňském roce jsme se domnívali, 
že se bude jednat o poslední výzvu z tohoto operačního programu 
v daném období, ale jelikož se ne všem žadatelům podařilo projekt 
zrealizovat, rozhodli jsme tyto nevyužité prostředky nabídnout v nové 
výzvě dalším žadatelům. Vzhledem k malé alokaci výzvy a převisu žádostí  
z řad podnikatelů v minulé výzvě rozhodlo Představenstvo o výběru 
oblasti podpory pouze do Fiche PRV 3 Venkovský podnikatel – 879 947 
Kč.
Věříme, že se díky této dotaci v našem regionu podaří realizovat další 
přínosné projekty! 

Akční plány pro naši strategii MAS 
v období 2021—2027
V letošním roce pokračovala naše MAS s přípravou na nové 
programové období 2021–27. Navázala tak na aktivity posledních 
dvou let (dotazníková šetření, statistické analýzy regionu, návrhová  
a implementační část, databáze projektových záměrů atd.), začala pracovat 
na jednotlivých akčních plánech a zorganizovala několik setkání, kde byly 
projednány potřeby v regionu. Důležitou součástí přípravy strategického 
dokumentu MAS jsou setkání se starosty obcí, která proběhla během 
měsíců dubna až června, kdy byli informováni o nově připravovaných 
dotačních možnostech a podrobněji s nimi byly prodiskutovány 
přípravy projektových záměrů. Vedle toho jsme se bilaterálně potkávali 
s dalšími členy i nečleny MAS, včetně jednotlivých škol, a řešili přípravu 
i jejich záměrů. Na základě takto získaných informací jsou vytvářeny 
jednotlivé akční plány. Ty jsou průběžně projednávány v regionu  
a následně i ze strany MMR-ORP. Prvním vytvořeným, schváleným  
a již i dokonce finančně podpořeným akčním plánem je ten, jenž 
směřuje do Operačního programu Zaměstnanost plus. Další akční 
plány (pro IROP, OPTAK a OPJAK) se tvoří s cílem jejich průběžného 
předkládání na řídicí orgány během roku 2023. Na schválené 
akční plány budou následně navazovat první výzvy pro žadatele  
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z regionu (předpoklad je od 2. čtvrtletí 2023 dál). 
MAS Hlinecko se na období 2021–2027 přihlásila 
do následujících operačních programů,  
v rámci kterých bude buď rozdělovat dotace 
subjektům z regionu, nebo bude nositelem 
daného projektu:
• Integrovaný regionální operační program 

(IROP) – cyklostezky, zelená a modrá 
infrastruktura ve veřejném prostranství, 
podpora hasičů, hasičských zbrojnic  
a nádrží, investice do MŠ a ZŠ, ambulantní 
a terénní sociální služby, kultura a cestovní 
ruch;

• Operační program Zaměstnanost plus 
(OPZ+) – komunitní a sociální práce  
na obcích, podpora neformálním pečujícím  
a dětem ohroženým sociálním vyloučením;

• Operační program Jan Amos Komenský 
(OPJAK) – neinvestiční podpora MŠ a ZŠ, 
vzdělávání pedagogických pracovníků, 
nákupy pomůcek, šablony do škol;

• Společná zemědělská politika (SZP) – 
podpora podnikání a komunitního života 
na venkově, investice na podporu agrárního  
a lesnického rozvoje regionu;
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Vydali jsme tři čísla časopisu 
Hlinecký Strakáček 
 
V jedenáctém čísle Strakáček dětem vyprávěl o svých cestách a zážitcích. 
Nebyl nikde daleko, byl se podívat v Hlinsku, kolem Chrudimky a mezi 
chaloupky na Betlémě, kde navštívil pana Fidlera v jeho tkalcovské dílně.
Ve dvanáctém čísle časopisu Strakáček dětem ukázal místa v okolí, kam 
můžou vyrazit za sportem či jinými volnočasovými aktivitami. V obou 
časopisech děti opět čekalo zábavné luštění, trocha angličtiny, vaření  
a další zajímavosti. 
Na závěr byl vydán Strakáček speciál. Jedná se o vzpomínkové číslo, které 
malým čtenářům připomene spoustu zajímavého z čísel předchozích,  
a to v průběhu všech ročních obdobích. Ani tentokrát děti nepřijdou  
o zajímavé luštění.
Děkujeme malým čtenářům za obrázky zaslané do naší kanceláře, 
tentokrát jich bylo opravdu hodně.

Pomáháme školám 
s administrativou Šablon  
 
MAS Hlinecko poskytuje bezplatnou konzultační podporu školským 
subjektům pro projekty zjednodušeného vykazování, tzv. Šablony. V roce 
2022 probíhala poradenská činnost ohledně třetí výzvy Šablon z OP VVV. 
Ta se týkala průběžných a závěrečných zpráv o realizaci. Dále probíhala 
spolupráce se školami při plánování a přípravě projektů ve výzvě Šablony 
I z OP JAK, 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.

Proběhlo slavnostní vyhlášení 
soutěže Talent Hlinecka
Ve středu 29. 6. 2022 proběhlo v Multifunkčním centru v Hlinsku 
slavnostní vyhlášení soutěže Talent Hlinecka. Talentová soutěž byla 
určena pro žáky ve věku 2. stupně základních škol z území SO ORP 
Hlinsko. Ocenění bylo uděleno žákům za dvouleté školní i mimoškolní 
snažení ve třech vyhlášených oborech: humanitní, technicko-
přírodovědný a sportovní. Předání cen se zúčastnili garanti daných 
oborů, zástupci sponzorů a starosta města Hlinska pan Miroslav Krčil. 
Večerem provázela paní Jana Trojanová a v rámci doprovodného 
programu vystoupili kytaristé ZuŠ Hlinsko, tanečníci z pohybového 
studia Sluníčko a studenti Střední průmyslové školy chemické  
z Pardubic se svojí chemickou show. Každý z pětadvaceti nominovaných 
si odnesl dárkovou tašku a osvědčení o nominaci. Soutěžící na prvních 
třech místech obdrželi hodnotné ceny a vítězové jednotlivých kategorií  
i motivační stipendium ve výši 5 000 Kč.  Poděkování patřilo všem 
členům nominační komise a duchovním rodičům celé akce panu 
Strakovi a paní ředitelce Nejedlé, firmám Backer elektro, Mias O.C., 
Tatra Mléko a městu Hlinsku za sponzorské ceny. Největší díky však 
patřilo a patří všem rodičům, ředitelům, učitelům, vedoucím, trenérům 
a dalším mentorům za záslužnou práci s naší mládeží!
Akce Talent Hlinecka byla prvním ročníkem a sami jsme byli velmi mile 
překvapeni kolik skvělých mládežníků náš drobný region má. 
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LeaderFEST Čejkovice 2022
 
Čejkovice se staly od 21. do 23. září 2022 hostitelským místem 
LeaderFESTu – tradičního každoročního setkání zástupců místních 
akčních skupin, dalších aktérů rozvoje venkova z České republiky  
a jiných evropských zemí, které pracují metodou LEADER.  Setkání 
se zúčastnili i zástupci naší MAS. Součástí programu byly odborné 
semináře a workshopy zaměřené na jednotlivé operační programy pro 
období 2021–2027 (OPZ+, IROP, OPTAK, OPŽP, SZP, OPTP), sdílení 
zkušeností a dobré praxe mezi místními akčními skupinami z celé 
republiky. 

Zástupci z MAS Opavsko představili platformu pro komunitní 
energetiku Národní sítě MAS a následně se téma energetiky neslo nejen 
v rámci celého bloku, ale i v průběhu celého LeaderFESTu.  Kvalitě života  
na venkově a konkrétním příkladům dobré praxe byl věnován další  
z bloků. Prostor byl věnován i podpoře podnikání, podnikatelů  
na venkově a rozvoji venkovského cestovního ruchu.  Aktuálnímu 
tématu snižování rizik katastrof byl věnován další z workshopů, neboť 
právě Hodonínsko a Břeclavsko bylo v červenci loňského roku zasaženo 
tornádem, které bylo jedním ze čtyř takto silných tornád na světě. 

Aktuální složení orgánů MAS
 
Dne 25. 5. 2022 Valná hromada potvrdila stávající složení Výběrové 
komise. Členům bychom tímto chtěli poděkovat za jejich aktivity  
a dosavadní spolupráci a v příštím roce se budeme těšit na další pracovní 
setkávání.

Setkání účastníků bylo opět velice podnětné, přínosné a prohloubilo 
jejich vzájemnou spolupráci do budoucna. MAS Hlinecko zde domluvila 
exkurzi do našeho regionu s cílem navštívit některé z realizovaných 
dotačních projektů, případně i jiných aktivit MAS a regionu (Kvalita 
z Hlinecka, turistické atraktivity a jiné projekty). V měsíci březnu 
nás tak navštíví členové MAS Jestřebí hory a v měsíci květnu MAS 
Sokolovsko. Naše MAS se svými členy ve spolupráci s MAS Skutečsko, 
Košumbersko a Chrastecko zavítá v měsíci září za příklady dobré praxe v 
oblasti komunitní energetiky, biozemědělství a smart venkova do česko-
rakouského pohraničí. 

Oddychová stezka Cesta Františka 
Kavána byla slavnostně otevřena
 
V sobotu 10. září 2022 byla slavnostně otevřena oddychová stezka 
s názvem Cesta Františka Kavána. Příjemná atmosféra akce byla 
umocněna krásným počasím, dobrou náladou účastníků a dobovými 
kostýmy. 

Účastníci se sešli před Turistickým informačním centrem na Betlémě 
v Hlinsku, odkud se přemístili k první informační tabuli umístěné na 
stezce, kde proběhlo slavnostní přestřižení pásky spolu s doprovodným 
programem. Dále účastníci pokračovali k dalším pěti informačním 
tabulím a poté na Veselý Kopec, kde byl program zakončen. Projekt 
byl realizován městem Hlinskem, Turistickým informačním centrem  
a Městským muzeem a galérií za finanční podpory Pardubického kraje  
a Místní akční skupiny Hlinecko. 

Předseda MAS

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

Kontrolní komise

Člen Zástupce

Mgr. Vladislav Pavlíček Mgr. Vladislav Pavlíček 
(předseda)

Městys Včelákov Jana Pejcha

SK Rváčov, z.s. Aleš Meloun

Představenstvo

Mias OC spol. s r.o. Ing. Martin Pavliš (předseda)

Obec Vysočina Tomáš Dubský

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

RNDr. Rostislav Dvořáček

GT Hlinsko – zapsaný spolek Mgr. Lada Leszkowová

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

Město Hlinsko Petr Svoboda

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

Výběrová komise

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
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Představujeme naše nové členy
TK Hlinsko, z. s.
 
Tenisový klub byl založen v Hlinsku roku 1923 pod názvem SK 
Hlinsko. V začátcích se jednalo o přátelská utkání se sousedními oddíly  
z Chrudimi a Havlíčkova Brodu. 

V současnosti funguje pod názvem TK Hlinsko, z. s. a sídlí v areálu 
Olšinky, kde využívá čtyři antukové kurty. V této době je vydáno 
stavební povolení na rozšíření o další dva nové kurty. Ty napomůžou 
rozšířit trenérské možnosti a zároveň výrazně zapojit i neregistrované 
zájemce a hobby hráče. 
Náplní tenisového oddílu TK Hlinsko je práce s dětmi. Tělovýchovná 
činnost probíhá formou klubových tréninků a kroužků, individuálních 
tréninků, případně pak cílenou přípravou na turnaje a mistrovské soutěže. 

V roce 2022 bylo registrováno v klubu něco málo přes 180 členů, šest 
trenérů připravených pro 80 aktivně hrajících dětí. Klub TK Hlinsko se 

předních českých odborníků. Helena Wisenbergová nás navštívila 
dokonce s celým seriálem seminářů a workshopů. Velký ohlas mezi 
našimi pedagogy zaznamenaly i Andrea Šmejdová a Jana Mervartová. 
Ke skupině rodičů promluvili přední psychologové Jan Svoboda  
a Jiří Halda. Pro bezmála 1500 žáků základních škol bylo uspořádáno 
představení na podporu čtenářské gramotnosti projektu Lukáše Hejlíka 
s názvem Listování. 

Jednorázové akce na podporu dalšího vzdělávání, které byly pořádány  
v rámci projektu MAP ORP Hlinsko II.

Pozn. Infografika je bez obou představení Lukáše Hejlíka.  
Zdroj: vlastní zpracování

pravidelně účastní mistrovských turnajů v Pardubickém kraji. Nejmladší 
kategorie baby a mini se pravidelně probojovávají na mistrovství ČR. 
Mezi největší týmové úspěchy patří 3. místo na MČR v roce 2017, 
a dokonce 2. místo v roce 2021 mezi velkokluby Agrofert Prostějov  
a Sparta Praha.Letos tvořili tři odchovanci hlineckého klubu základní 
kostru týmu mistrovského celku TK Agrofert Prostějov, se kterým také 
vyhráli MČR družstev. I mladší žáci zvítězili (tým se třemi hráči, dva 
odchovanci TK – Pavel Oliver Dufek, Michal Rakouš) pod vlajkami ČR 
1. místo na ME ve Francii.  
 

Podpora vzdělávání v roce 2022
Poslední rok v projektu MAP II 
stál za to ...
 
Čtyřleté období projektu se naplnilo právě v listopadu tohoto roku. Před 
příchodem navazujícího MAP III bylo třeba důstojného rozloučení. 
Realizační tým nelenil a připravil hned 23 vzdělávacích akcí, rozjel řadu 
implementačních akcí a již tradičně chystal soutěže. Zkrátka nepřišla ani 
setkání všeho druhu. 
Začátek roku 2022 se nesl v duchu postupného rozvolňování svazujících 
protiepidemických opatření a ve znamení blížícího se konce projektu 
MAP II na Hlinecku. Pokud si to řekneme více konkrétně, tak v praxi 
to znamenalo realizovat všechny odložené aktivity a současně splnit 
nastavené priority a cíle. 

Jednorázové vzdělávací aktivity
V letošním roce jsme pořádali celkem 23 jednorázových akcí  
na podporu dalšího vzdělávání cílových skupin. Volba lektorů 
probíhala prostřednictvím pracovních skupin, předchozích zkušeností 
a dotazníkových šetření. Skupina učitelů, tak mohla vyrazit na semináře 

Semináře, webináře a další jednorázové 
vzdělávací akce v roce 2022 

VZTAH A VZTAHY 

ROLE V RODINĚ 

PSYCHOMOTORICKÉ HRY

POZITIVNÍ KOMUNIKACE 

VÝTVARNÉ TECHNIKY. QUILLING - PAPÍROVÝ FILIGRÁN 

KOLEKTIVNÍ LOGOPEDICKÁ CVIČENÍ 

NEUROTICKÉ DÍTĚ V MŠ A ZŠ 

PROČ DNEŠNÍ DĚTI ODMÍTAJÍ AUTORITY 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

DIAGNOSTIKA DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

VELKÉ ZÁBAVNÉ HRY PRO RODIČE S DĚTMI 

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI 

HRAJEME SI V MATEMATICE

MATEMATICKÉ ČINNOSTI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ČINNOSTÍ VE SPECIÁLNÍ TŘÍDĚ PRO DĚTI S VADAMI ŘEČI

TIME MANAGEMENT - EFEKTIVNÍ PLÁNOVÁNÍ ČASU

MOZKOHRÁTKY

MÁME NOVÉ, UKRAJINSKÉ SPOLUŽÁKY

PRAKTICKÁ ASERTIVITA

WORKLIFE BALANCE – ROVNOVÁHA V ŽIVOTĚ A V PRÁCI

POMŮCKY VE VÝUCE MATEMATICKY NA 2. STUPNI ZŠ

 
počet účastníkůtéma
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Podpora přímo ve výuce
 
Hned na začátku roku se objevila nová velká potřeba zlepšení digitalizace 
škol. Digitální pomůcky nebylo třeba jen vhodně zvolit a naučit se  
s nimi efektivně pracovat, ale také správně zařadit jejich implementaci 
do ŠVP každé školy. Za těmito účely bylo přikročeno k ustanovení 
skupiny informatiků, která se pravidelně scházela, volila pomůcky, 
vybírala lektory, sdílela zkušenosti a procházela vhodné metodické cesty 
k co nejefektivnější výuce IT. Díky této skupině byl také zprostředkován 
společný nákup digitálních pomůcek, kde skupina informatiků pomůcky 
zvolila, ředitelé škol odsouhlasili volbu a tým MAP zprostředkoval 
nákup i s množstevní slevou. Některým školám se vůbec nedostávalo 
prostředků k nákupu pokročilejších pomůcek k výuce nové informatiky, 
takže bylo z prostředků MAP zakoupeno několik robotických sad, 
fungujících ve sdíleném režimu. 
V mateřských i základních školách dále kolovaly sdílené 3D tiskárny  
a v podobném režimu začaly rotovat také robotické stavebnice VEX 123 
a VEX GO. Mateřské školy navštěvovala lektorka s robotickými sadami 
pro  nejmenší a procházela zde svůj edukativní program. Aktivita rovněž 
sloužila i jako představení potenciálních pomůcek pro MŠ. Předškoláci 
nepřišli zkrátka ani po environmentální a polytechnické stránce. V rámci 
aktivit Malý zahradníček a Včelař si zkoušeli role včelařů a zahradníků. 
Sami chystali a osazovali vlastní vyvýšené záhony a školy navštěvoval 
včelař se svým praktickým programem. Aktivita sdílený Klokanův kufr 
byla rozšířena nákupem další kufrů pro všechny ostatní MŠ. V rámci 
toho vznikne série metodických listů a již se zformovala skupina určena 
ke sdílení zkušeností s prací s touto pomůckou. 

Výuka s VEX 123 na nižším stupni ZŠ

Bez řádného plánování není 
podpora vzdělávání 

Jako v každém jiném, tak i v tomto roce jsme prováděli zevrubnou 
analýzu území a zpracovávali odpovídající dokumenty. Prováděli jsme 
sběr investičních záměrů škol pro potřeby čerpání z IROP, které jsme 
konzultovali spolu se všemi starosty i řediteli škol. V akčním plánu 
jsme navrhli aktivity na celý rok dopředu, proběhlé aktivity zase naopak 
zhodnotili v Závěrečné evaluační a sebehodnotící zprávě. Celý plánovací 
proces byl prováděn v úzké spolupráci se všemi pracovními skupinami, 
řediteli škol, pedagogy i odpovídající části zřizovatelů.

Formální zakončení MAP 
Na úplný závěr projektu jsme pozvali oblíbeného Lukáše Hejlíka  
s Listováním a uspořádali vernisáž realizovaných aktivit. Při výstavě 
mohlo 110 návštěvníků zhlédnout na 30 vystavených exponátů různého 
charakteru. Díky interaktivním částem expozice se každý účastník mohl 
seznámit se stavebnicí, s pohybujícím se robotem nebo si otestovat 
znalosti díky Klokanově kufru. Lukáš Hejlík spolu s Alanem Novotným 
představili svojí Cooking show na námět knihy U nás v Evropě. V závěru 
jsme díky různým formám zpětné vazby získali návrhy a nápady pro 
další práci.

Interaktivní výstava realizovaných aktivit projektu MAP II

Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II 
(r.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009503)

Vítězný snímek vybraný porotou soutěže Zima a voda

Soutěžíš, soutěžím, soutěžíme!
 
Jako motivaci pro aktivní využití volného času jsme připravili 
fotografickou soutěž Zima a voda, jíž se zúčastnilo 120 žáků z 1. a 2. 
stupně základních škol a odpovídajících stupňů víceletých gymnázií. Pro 
školní kolektivy základních škol jsme realizovali QR hru Mezinárodní 
dny a soutěž zaměřenou na poznávání obcí. Na podzim se celé Hlinecko 
mohlo zapojit do námi připraveného geocachingu. Většina mateřských 
škol se pak zúčastnila recitační soutěže. 
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Aktivity komunitního plánování 
sociálních služeb v roce 2022

 
Město Hlinsko nadále podporuje obce správního obvodu v oblasti 
sociální pomoci a spolu s poskytovateli sociálních služeb a souvisejících 
aktivit potřebnou pomoc rozvíjí. To je možné i díky finančnímu přispění 
většiny obcí na pozici koordinátora. Období Komunitního plánu na 
období let 2019–2022 se naplnilo, díky MAS Hlinecko, ale bude možné  
v následujícím období řešit i složitější opatření.

Transparentní dotační program 
pro sociální oblast
Letos Město Hlinsko „naostro“ otestovalo nové podmínky dotačního 
programu. Ten je nyní více transparentní, neboť žadatelé získávají 
písemné vyhodnocení své žádosti se zdůvodněním, které sleduje předem 
známá kritéria. Docílili jsme tak toho, že důkazy o kvalitě aktivit a data 
o efektivním vynaložení finančních prostředků, jsou klíčem k účelnému 
rozdělení dotace. Toto je pro nás první krok k budoucímu otevření 
diskuze o společném systému financování v regionu.

Pomoc lidem zasaženým válkou
Ani letos poskytovatelům sociálních služeb a souvisejících aktivit 
nezačal nový rok standardně, dlouhodobou činnost v covidovém režimu 
vystřídala rychlá reakce na ruskou válečnou agresi na Ukrajině. Spolu  
s obcemi pořádali humanitární sbírky a vytvářeli účinnou pomoc lidem 
prchajícím do bezpečí. Uspořádali jsme koordinační schůzky, na kterých 
se mezi ubytovateli, dobrovolníky, službami a institucemi předávaly 
aktuální informace, plánovaly jazykové kurzy i další nezbytná podpora. 
Pro přehlednost potřeb a nabízené pomoci posloužila sdílená tabulka 
koordinované pomoci, dvojjazyčný leták informoval o bezplatných 
jazykových kurzech.

Podpora dětí a rodin
 V oblasti podpory dětí a jejich rodin se uskutečnilo důležité setkání 
na jaře, kdy se orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), společně  
se zástupci hamerského azylového domu a v regionu působících 

a zodpovědně hledali řešení pro setrvání seniorů a lidí se zdravotním 
postižením v přirozeném prostředí.

Díky projektu zajistíme potřebné studie
 Opatření z komunitního plánu, která jsme díky jejich finanční i časové 
náročnosti po celou dobu odsouvali, budou díky projektu OPZ+ 
zajištěna. Vznikne studie bezbariérovosti, která zmapuje aktuální stav 
a potřeby rodin s dětmi, seniorů a osob se zdravotním postižením  
ve veřejném prostoru a navrhne strategii rozvoje prostoru bez bariér. 
Dále bude vypracována studie dostupného bydlení, která zmapuje situaci  
v regionu a navrhne opatření, která obce a poskytovatele služeb pomůže 
připravit na chystané legislativní změny v dané věci.

Příprava nového komunitního plánu 
V rámci celého roku sbíráme z různých stran informace k aktualizaci 
komunitního plánu. Ten stávající s koncem měsíce září po třech letech 
pozbyl platnost. Nyní vyhodnocujeme, jak se nám podařila naplnit 
jednotlivá opatření. Následně formulujeme opatření nová a budoucí 
plán předložíme ke schválení jednotlivým obcím. Komunitní plánování 
sociálních služeb a souvisejících aktivit ve správním obvodu ORP 
Hlinsko, pokračuje jen díky finanční podpoře jednotlivých obcí. Za to 
děkujeme!

http://www.mashlinecko.cz/_katalog-socialni-sluzby/

Mgr. Jaroslav Marek
koordinátor komunitního plánování, Městský úřad Hlinsko

email: rozvojsluzeb@hlinsko.cz 

sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, dohodl na jednotném 
postupu spolupráce v případě ohroženého dítěte. Na konci léta se pak 
uskutečnilo setkání prorodinných služeb a aktivit, kde se projednávala 
možnost využití ambulance klinického psychologa, a zároveň se zde 
formulovala chybějící prorodinná opatření v regionu. V Komunitním 
centru v Krouně se na konci září konala beseda O rodičích a dětech  
k tématům uplatňování názoru dítěte a zátěži rodičovského konfliktu. 

Karla Lidického 1213 – bezbariérový 
přístup i nová ambulance dětské 
psycholožky 
Od jara do podzimu trvala rozsáhlá rekonstrukce prostor bývalé školky 
v ulici Lidického, kde má zázemí mnoho spolků a poskytovatelů služeb. 
Ti využívali po dobu rekonstrukce náhradní prostory a zažili tak letos 
dvojí stěhování. Výsledek ale stojí za to – poskytne větší komfort jak 
personálu, tak uživatelům služeb a účastníkům aktivit. Budova nyní díky 
výtahu umožňuje i bezbariérový přístup do patra. V přízemí budovy od 
letošního října začala provozovat dva dny v týdnu ambulanci klinického 
psychologa dětská psycholožka PhDr. Ludmila Filipová. Její služby jsou 
hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Povedlo se tak částečně 
zabezpečit chybějící podporu v oblasti duševního zdraví dětí 
a dospívajících na Hlinecku. 

Podpora neformálních pečovatelů, 
seniorů a osob se zdravotním postižením
Na podzim jsme uskutečnili setkání služeb a dalších aktérů podpory 
seniorů a osob se zdravotním postižením, kde jsme spolu pojmenovali 
chybějící podporu pro občany v regionu. Společně jsme rovněž připravili 
besedu v Komunitním centru Krouna k tématu péče o blízkého  
v domácím prostředí. Domov seniorů Drachtinka letos vyčlenil část 
svých prostor pro potřeby osob s různými typy demencí a od nového 
roku registruje službu domov se zvláštním režimem – službu s vyšší 
mírou podpory. V první polovině roku MAS Hlinecko společně  
se sociálním odborem Města Hlinsko intenzivně připravovalo projektový 
záměr do Operačního programu zaměstnanost+ (OPZ+) s názvem 
Hlinecko – region pomáhající a učící. V následujících třech, resp. šesti 
letech dojde k výrazné podpoře aktivního vyhledávání potřebných lidí 
v našich obcích, v rámci městského úřadu vznikne kontaktní místo pro 
pečující, které jim usnadní péči a bude působit preventivně vzhledem 
k rizikům sociálního vyloučení pečujících rodinných příslušníků. 
Poskytne jim přitom podporu přímo v jejich domácím prostředí. Spolu 
s dalšími partnery v rámci projektové aktivity plánujeme zavést prvky 
koordinovaného přístupu 
a případového vedení proto, abychom efektivně využívali kapacity 
místních služeb, spolupráci kultivovali, předávali si jednotně informace 
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Regionální značka „Kvalita  
z Hlinecka“ propaguje místní 
podnikatele

 
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.  
V letošním roce byla vyhlášena VII. výzva pro získání regionální značky 
Kvalita z Hlinecka. Ocenění získali tři noví žadatelé v kategorii výrobků a 
produktů. Celkový počet certifikátů regionální značky Kvalita z Hlinecka 
je ke konci roku 2022 celkem 18. Domníváte-li se, že můžete nabídnout 
tradiční výrobek či službu z území Hlinecka, kontaktujte nás! 

Požádali jsme nové držitele 
značky „Kvalita z Hlinecka“ 
o odpovědi na několik otázek…
Pana Petra Zelenku, majitele truhlářské dílny 
v Blatně
Co Vás vedlo k podání žádosti o udělení regionální značky „Kvalita 
z Hlinecka“? 
Pro získání značky „Kvalita z Hlinecka“ jsem se rozhodl proto, abych 
seznámil budoucího zákazníka o produktech a zaměření mojí firmy. 
Chtěl jsem také využít možnosti reklamy nabízené prostřednictvím IC 
Hlinsko a MAS Hlinecko, která je zaměřena na Hlinsko a okolí. Také 
jsem chtěl probudit zájem o tradici dřevěných výrobků, kterou jsem 
převzal od předešlé generace řemeslníků a snažím se ji dále rozvíjet   
a propagovat.

Co nejvíce oceňujete na Hlinecku? Co byste uvítal, aby se zde 
rozvíjelo? 
Na Hlinecku nejvíce oceňuji široké spektrum řemeslných tradic, 

patří k území Hlinecka a splňuje podmínky pro udělení této značky, tak 
jsme se i my rádi stali jejím nositelem a usnadnili tak svým zákazníkům 
rozhodování při koupi našich ozdob.

Co nejvíce oceňujete na Hlinecku? Co byste uvítala, aby se zde 
rozvíjelo?
Hlinecko je nádherná lokalita nejen k žití ale i pro návštěvníky. Oceníme, 
když se bude tento region dál rozvíjet, a to ideálně ve všech oblastech. 
Každá oblast je důležitá!

Jaká jsou Vaše přání pro nadcházející rok 2023? 
V nadcházejícím roce si přejeme dál plnit přání našim zákazníkům  
a především, aby nám to šlo čím dál hladčeji – Značka Koulier existuje 
teprve rok, proto bychom rádi pevněji zapustili kořeny a stali se 
stabilní firmou, která bude atraktivním zaměstnavatelem a současně 
vyhledávaným turistickým cílem na Hlinecku po celý rok. Jen tak 
můžeme udržet naše řemeslo živé. 
Čtenářům přejeme v novém roce taktéž stabilitu, zdraví, pohodu nejen 
o Vánocích, a pokud budou mít chvíli čas, aby se na nás přišli podívat  
#FOUKAME RADOST.

různorodost oborů místních firem a živnostníků. Vzhledem k tomu, že 
město nemá průmyslovou zónu s volnými pozemky pro rozvoj těchto 
řemesel a živnostníků, bych ocenil vstřícnost ze strany města pro 
budování mikrozón v místních částech, kde lze vybudovat tiché a štíhlé 
provozy v souladu s okolím a v zájmu všech občanů o prosperující město 
s budoucností.

Jaká jsou Vaše přání pro nadcházející rok 2023? 
Do nadcházejícího roku 2023 si přeji dobré občanské soužití všech 
věkových kategorií, zdravou konkurenceschopnost místních firem  
a zájem občanů přetvářet naše město v prosperující a rozvíjející město, 
které dá pracovní příležitosti všem generacím.

Paní Kateřinu Šrámkovou, spolumajitelku 
sklářské dílny Koulier
Co Vás vedlo k podání žádosti o udělení regionální značky „Kvalita 
z Hlinecka“?
Našim cílem je uchování tradičního rukodělného řemesla, kterým 
výroba a dekorování skleněných foukaných ozdob bezesporu je.  
A protože naše výroba skleněných vánočních ozdob neodmyslitelně 

AS-Real, a.s. - Koulier - Vladimíra Jelínková
Oflenda 10, Mrákotín
539 01 Hlinsko
Tel.: 608 606 692
E-mail: vanocni.ozdoby@koulier.cz
www.koulier.cz

Petr Zelenka
Blatno 76
539 01 Hlinsko
Tel.: 608 834 202
E-mail: truhlarska.vyroba@gmail.com
www.truhlarska-vyroba.cz
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Požádali jsme žadatele o zhodnocení 
projektů podpořených financemi z EU 
prostřednictvím MAS

Paní Kristýnu Zadrobílkovou, ředitelku Základní školy 
a mateřské školy Miřetice, kde v rámci projektu řešili 
vybudování multifunkční učebny. 
Základní škola a mateřská škola Miřetice, okres Chrudim čerpala v roce 
2021 prostředky z IROP na vybudování multifunkční učebny a zajištění 
bezbariérového přístupu a bezbariérového sociálního zázemí. Součástí 
projektu byla i úprava venkovního prostranství. 
Cílem projektu bylo zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
výuku žáků v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění 
na trhu práce. Nově vybudovaná učebna odpovídá současnému vývoji  
a moderním vzdělávacím metodám pro praktické i teoretické vyučování, 
umožňuje aktivní zapojení žáků do výuky, zvyšuje motivaci a zájem žáků 
k učení. 

Učebna slouží především k výuce anglického jazyka, přírodovědy  
a informatiky. Je vybavena interaktivním dotykovým panelem, novým 
nábytkem (žákovské lavice a židle, učitelská katedra, policový systém, 
skříně), notebooky, stolním vizualizérem, řezacím plotrem, mobilním 
reproduktorem, skříní na uložení a dobíjení pořízených notebooků  
a stávajících tabletů a dalšími pomůckami pro výuku anglického jazyka 
a přírodovědy. Díky učebně škola rozšířila nabídku zájmové činnosti 
o Mediální kroužek, který je zaměřen na práci s rastrovou grafikou, 
textovými a tabulkovými editory a především na tvorbu školního časopisu. 
Realizací projektu došlo i k zajištění bezbariérového sociálního zázemí  

a přístupu pořízením nového schodolezu, který umožňuje volný pohyb 
pro osoby se sníženou mobilitou.
Vybudováním multifunkční učebny došlo k výraznému zlepšení 
podmínek pro vzdělávání na naší základní škole a přispělo k jejímu 
dalšímu rozvoji.

Paní Ivanku Dvořáčkovou, učitelku Gymnázia  
K. V. Raise a Středního odborného učiliště, Hlinsko, 
Adámkova 55, kde v rámci projektu řešili modernizaci 
laboratoře biologie. 
V roce 2020 využilo Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště 
Hlinsko možnost čerpat prostředky IROP prostřednictvím MAS 
Hlinecko. Předložili jsme projekt Modernizace laboratoře biologie, který 
řeší zkvalitnění infrastruktury naší školy. Realizace modernizace byla 
ukončena v květnu 2022. 

Projekt umožnil modernizovat učebnu biologie pro 30 žáků novým 
nábytkem, zvláště stoly s elektrickými přípojkami pro připojení 
moderních mikroskopů s možností jejich připojení k notebookům, 
skříněmi s prosklenými částmi pro vystavení biologických modelů  
a pomůcek pro výuku. Dále díky projektu byly pořízeny další pomůcky 
pro výuku biologie, notebooky, multifunkční zařízení pro barevný tisk  
a skenování až do formátu A3, 3D tiskárna pro trojrozměrné tisky různých 
pomůcek. Laboratoř nyní slouží všem žákům školy převážně pro výuku 
předmětů biologie, seminář z biologie a přírodovědné praktikum, lze  
ji využít i pro výuku jiných předmětů. 
Součástí projektu bylo i vybavení nově zřizovaného biologického koutku 
lavičkami a stoly ve venkovních prostorách dvora pro 18 žáků. Na části 
zelené plochy se vytvořilo vhodné místo s několika lavičkami a stoly pro 
externí výuku biologie a ostatních předmětů, kde si žáci mohou podle 
možností vytvářet různé ekosystémy a studovat je, mohou zde využívat  
i notebooky včetně připojení k internetu. 

Přehled všech držitelů certifikátu  
regionální značky „Kvalita z Hlinecka“

OBLAST VÝROBKŮ A PRODUKTŮ

František Řezníček 
Hlinsko

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

Pekařství Vacek a 
spol., v.o.s. Hlinecký chléb z přírodního kvasu 

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

Josef Fidler Hlinecká žinylka (žanylka)  

Řeznictví u Švandů 
Hlinsko

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

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

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 

Petr Zelenka Historické dveře, okna, okenice, sakrální nábytek a nábytek s 
intarziemi v původním provedení 

AS-Real a.s. - Koulier Vánoční ozdoby z Oflendy 

Zemědělská a.s. 
Vysočina Uzené krůty a kuřata z Hlinecka 

OBLAST UBYTOVACÍCH SLUŽEB
Betlém Hlinsko, spol. 
s r.o. Penzion Betlém Hlinsko

Karel a Magdalena 
Švandovi Penzion Stanský mlýn

OBLAST ZÁŽITKŮ

GT Hlinsko Mezinárodní studentský festival ARTSY FARTSY Hlinsko 

Pivovar Rychtář, a. s. Exkurze v pivovaru Rychtář s návštěvou minipivnice a minimuzea 
pivovarnictví 
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Kulturní dům poskytuje také zázemí pro pořádání akcí v přilehlém 
venkovním areálu, kterými bylo pálení čarodějnic, v létě pak pohádková 
cesta a noční soutěž požárních družstev. 
Jsme rádi, že po dlouhé kovidové pauze se dění v obci oživilo  
a výsledky tohoto projektu jsou občany využívány. V této souvislosti 
patří poděkování všem, kdo se na přípravách akcí aktivně podílí, nebo je 
podpoří třeba i jen svoji účastí při akci samotné.  Jsme si také vědomi, že 
bez aktivního přístupu a bez dotací by malá obec na řadu věcí nedosáhla. 
Cílem zastupitelstva je proto vytvořit pro všechny uživatele přijatelné  
a oboustranně výhodné podmínky pro zapůjčování a využívání tohoto 
zařízení a výstupu projektu. 

Pana Tomáše Černého, starostu obce Jeníkov, kde  
v rámci projektu řešili úpravu veřejného prostranství. 
Obec Jeníkov se obléká do nového kabátu a v posledních letech 
realizujeme postupnou úpravu veřejných prostranství. Vznikl zde 
nový ovocný sad. Byly postaveny nové autobusové zastávky a vysázeno 
okrasné stromořadí. 
Jednou z ústředních částí obce je prostor mezi místní kapličkou, 
pomníky padlých vojáků a obecním úřadem, na kterém proběhla úprava 
zpevněných ploch, nová výsadba okrasné zeleně a stromů. Dále zde byla 
umístěna malovaná cyklomapa s obrázky, které nakreslily místní děti.
Realizací projektu „Rekonstrukce veřejného prostranství – lavičky“, bylo 
pořízeno 5 ks designových laviček z tropického dřeva. Jejich umístěním 
do tohoto místa byla vytvořena také celková funkčnost nového veřejného 
prostranství. Tím vzniklo praktické využití tohoto prostoru. 
Vzhledem k blízkosti místní kaple sv. Václava a budovy obecního úřadu, 
je celý prostor využíván širokou veřejností při čekání na bohoslužby 
nebo při smutečních obřadech, dále pak při trávení volného času nebo 
při čekání na úřední úkony OÚ. V neposlední řadě pak při vzpomínce na 
padlé ve světových válkách před památníky těchto událostí.
Hlavní výhodou realizace projektu bylo, že jsme mohli náš veřejný 

prostor obohatit o lavičky mnohem zajímavější a kvalitnější než je běžný 
standart.
Pana Aleše Melouna, předsedu SK Rváčov, z. s. , kde v 
rámci projektu řešili pořízení sportovního a technického 
vybavení. 
V našem klubu jsme pociťovali nedostatek moderních tréninkových 
pomůcek pro hráče a také stav stolů a židlí v naší klubovně byl již 
nevyhovující z hlediska hygienických, estetických a bezpečnostních 
požadavků.
Realizací projektu "Podpora spolkových činností - pořízení venkovního 
sportovního a technického vybavení" došlo k nákupu 5 ks fotbalových 
hliníkových bezpečných branek, 12 ks výškově nastavitelných překážek,
 

1 ks tréninkové cvičné zdi, 1 ks nahrávacího trenažeru, 1 ks odrazové 
stěny, 5 sad sportovních dresů ( dresy, trenky, stulpny, vybavení pro 
brankáře ), 5 ks dřevěných stolů a 20 ks židlí. 

Součástí projektu je i spolupráce s Domem dětí a mládeže Hlinsko. 
Žáci přírodovědného kroužku mohou několikrát ročně využít naši 
modernizovanou učebnu a přírodovědný koutek na dvoře školy, vyzkoušet 
si práci s moderními mikroskopy, notebooky a studovat různé ekosystémy, 
čímž mohou rozvíjet své znalosti z oblasti přírodních věd a digitálních 
technologií. 
Nové vybavení odborné učebny pro moderní výuku biologie a zřízení 
biologického koutku přispívá k celkovému zvýšení kvality školy pro rozvoj 
kompetencí zejména v oblasti přírodních věd a digitálních technologií, což 
by mělo projevit větším zájmem žáků o další vysokoškolské studium těchto 
oborů.

Pana Jaroslava Drahoše, starostu obce Kladno, kde  
v rámci projektu řešili vybavení kulturního centra.  
S podporou MAS Hlinecko byl realizován poměrně členitý projekt 
na vybavení kulturního domu v obci Kladno, který obsahoval 
pořízení nábytku a dalšího kompletního vybavení interiéru nově 
zrekonstruovaného objektu kulturního domu. Celá akce byla fyzicky 
dokončena na podzim 2021 a administrace žádosti o dotaci uzavřena  
v únoru 2022.
Záměrem projektu bylo vytvoření podmínek pro kulturní a spolkovou 
činnost v obci Kladno a rovněž pro pořádání soukromých oslav a to 
nejen pro místní občany. Po rozvolnění protikovidových opatření je od 
letošního jara zařízení aktivně využíváno. Namátkou můžeme jmenovat 
vystoupení harmonikářů při otevření, dětský maškarní karneval, byla 
zde sehrána dvě divadelní představení hlineckých ochotníků, uskutečnilo 
se několik soukromých oslav narozenin a jedna svatba. Pominout 
nemohu konání Valné hromady MAS. Do konce roku se připravuje ještě 
mikulášská nadílka a vánoční koncert hudebního sdružení „Naživo“. 
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a hodnocením výběrovou komisí, která doporučila Představenstvu MAS 
k podpoře pouze 18 projektů (Fiche 1 – 1 projekt, Fiche 3 – 5 projektů 
a fiche 7 – 12 projektů), a to z důvodu nedostačující alokace výzvy. 
Představenstvo MAS 3. května 2022 schválilo k financování 18 projektů 
v celkové výši 13 033 169 Kč s výší dotace 6 124 021 Kč. Všechny projekty 
prošly administrativní kontrolou a schválením ze strany ŘO SZIF a 
některé z nich již byly realizovány.

6. výzva MAS – PRV – fiche č. 1 
Kvalita z regionu Hlinecka

ŽADATEL: ZEMĚDĚLSKÁ a.s. VYSOČINA
Název projektu: Investice zpracování a uvádění na 
trh zemědělských produktů 2022
Předmětem tohoto projektu je pořízení dopravního prostředku 
s chladírenskou jednotkou do 3,5 tuny. Toto auto bude sloužit k 
rozvozu zachlazené drůbeže přímo ke koncovým zákazníkům v kraji 
Pardubickém, Královehradeckém, ale i v kraji Vysočina. Díky nákupu 
dodávky s chladící jednotkou bude možné distribuovat po okolí s větší 
efektivitou a častěji kvalitní zpracované produkty.

Realizace projektu: 22. 3. 2022 – 1. 4. 2023                   
Celkové výdaje projektu: 833 085,00 Kč
Výše dotace: 344 250,00 Kč

6. výzva MAS – PRV – fiche č. 3 
Venkovský podnikatel 

ŽADATEL: PETR ZELENKA
Název projektu: Olepovačka hran s možností softwarové 
komunikace a LT propojení s ostatními technologiemi.
Předmětem projektu je nákup olepovačky hran s novými funkcemi např. 
profesionální držení a vedení dílce, předfrézovací jednotka, rožkovací 
jednotka, dotykový ovládací panel s možností vytvoření a uložení 100 
podprogramů a jejich rychlá volba, lepení hrany PU lepidlem, možnost 
obrábění dílců s ochrannou folií, vyšší výkonost, rozsah funkcí a úspora 
energie. Olepovačka umožní kvalitní nalepení hrany nábytkových dílců 
a zjednodušení výroby včetně nové možností softwarové komunikace 
a LT propojení s ostatními technologiemi. Nákupem stroje žadatel 
zvýší kvalitu svých výrobků, rozšíří výrobní sortiment, dosáhne vyšší 
produktivity, úspor el. energie a lepších hospodářských výsledků firmy. 

Realizace projektu: 31. 5. 2022 – 30. 11. 2022
Celkové výdaje projektu: 2 299 000,00 Kč
Výše dotace: 855 000,00 Kč

6. výzva MAS – PRV – fiche č. 3 
Venkovský podnikatel 

ŽADATEL: KAREL ŠVANDA
Název projektu: Pořízení drapáku k pásovému 
bagru zn. Takeuchi TB 240 a štípacího automatu 
s příslušenstvím
Cílem projektu je pořízení drapáku k pásovému bagru zn. Takeuchi TB 
240 a štípacího automatu s příslušenstvím, konkrétně hydraulickým 
zvedacím stolem. Drapák bude sloužit ke stavbě kamenných zdí, 
třídění při demolicích na různé frakce materiálu apod., štípací automat 
bude sloužit ke zpracování kulatiny na palivové dřevo o různých 
délkách, příslušenství ke štípacímu automatu, konkrétně zvedací 
stůl s hydraulikou bude sloužit ke zjednodušení práce na štípacím 
automatu. Pořízením drapáku k pásovému bagru a štípacího automatu s 
hydraulickým zvedacím stolem dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti 
v oblasti nabízených služeb a rozvoji podnikání.

Realizace projektu: 1. 6. 2022 – 30. 9.2022
Celkové výdaje projektu: 517 500,00 Kč
Výše dotace: 202 500,00 Kč

Veškeré toto vybavení je hojně využíváno pro pravidelné tréninky a 
zápasy našich členů, při pořádání příměstských kempů, dětských dnů 
a všech ostatních kulturních a společenských akcích. Je bezplatně k 
dispozici všem uživatelům z řad veřejnosti a spolupracujícím spolkům.  
Výsledkem projektu je pořízení moderních sportovních pomůcek a 
nového vybavení do naší klubovny. Projekt přispěl k posílení a udržení 
zájmu o sport a motivaci mládeže v naší členské základně. Dále 
pak přispěl k pohodlnému usazení účastníků nejrůznějších setkání, 
vzdělávání a dalších činností Podpořil společenský život v obci a 
prohloubil vzájemnou spolupráci se spolupracujícími spolky.

Představujeme projekty 
podpořené prostřednictvím 
MAS Hlinecko realizované 
v roce 2022

PRV – Program rozvoje venkova
 
Dne 14. února 2022 byla vyhlášena 6. výzva PRV s celkovou výší dotace 
6 183 824 Kč. Žadatelé z řad obcí, spolků a neziskových organizací mohli 
podat svůj projekt do Fiche PRV 7 Podpora rozvoje života na venkově 
v oblastech: 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 a h) Muzea a expozice pro obce. 
Žadatelé z řad podnikatelů mohli podat svůj projekt do Fiche PRV 1 
Kvalita z regionu Hlinecka a Fiche PRV 3 Venkovský podnikatel. V 
termínu příjmu žádostí od 21. února do 21. března 2022 bylo přijato 
22 projektů, přičemž jeden projekt byl z duplicitních důvodů stažen 
žadatelem ještě před ukončením výzvy. Zbývajících 21 projektů ve výši 
požadované dotace 7 911 979 Kč prošlo administrativní kontrolou MAS 
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6. výzva MAS – PRV – fiche č. 3 
Venkovský podnikatel 

ŽADATEL: DREMO, spol. s r.o.
Název projektu: Nezemědělská investice 2022
Projekt se zabývá rozšířením výroby dřevařské firmy. Předmětem 
pořízení je kloubový nakladač, který má usnadnit manipulaci se 
dřevěnými výrobky, s kládami a dřevěným odpadem. Nakladač bude 
vybaven drapákem na kulatinu, tím dojde k bezpečnějšímu a rychlejšímu 
uložení na stůl, odkud je dřevo dále posouváno do dřevařské/truhlářské 
výroby. Lopata bude sloužit především k manipulaci s odpadem z výroby 
tj. peletami, štěpkou popř. kůrou. Výsledkem projektu dojde především 
ke zvýšení efektivity žadatele a zvýšení bezpečnosti při manipulaci se 
dřevem.

Realizace projektu: 25. 3. 2022 – 30. 4. 2023
Celkové výdaje projektu: 4 706 900,00 Kč
Výše dotace: 1 750 500,00 Kč
  

6. výzva MAS – PRV – fiche č. 7 
Podpora rozvoje života na venkově 

ŽADATEL: OBEC VYSOČINA
Název projektu: Veřejný relaxační park Rváčov
Projekt vychází z dlouhodobého konceptu vytvoření místa pro občany 
umožňující setkávání, pořádání kulturních akcí, protože aktuálně se 
nenachází v obci náves. V rámci celkové revitalizace dotčené lokality 
v obci Vysočina, v místní části Rváčov, dojde k částečné rekonstrukci 
veřejného prostranství. Konkrétně je akce zaměřená na zpevnění 
plochy a pořízení venkovního vybavení, konkrétně dojde k vybudování 
ohniště, budou usazeny lavičky, koše na tříděný odpad a stojan na kola. 
Očekávaným přínosem projektu je vybudování odpočinkové zóny, která 
umožní setkávání občanů, pořádání kulturních akcí. Zároveň se zlepší 
průchodnost a využití stávajících ploch.

Realizace projektu: 1. 5. 2022 – 30. 6. 2023
Celkové výdaje projektu: 511 255,00 Kč
Výše dotace: 409 004,00 Kč

6. výzva MAS – PRV – fiche č. 7 
Podpora rozvoje života na venkově 

ŽADATEL: SK RVÁČOV, z.s.
Název projektu: Podpora spolkových činností – 
pořízení vybavení
Projekt je zaměřen na pořízení dresů, teplákových souprav a mobilního 
tréninkového vybavení. Vybavení je nutné k udržení a posílení zájmu o 
sport a motivaci mládeže v členské základně a rovněž 
i pro pořádání akcí pro veřejnost, jejichž součástí jsou dovedností 
soutěže. Dále budou pořízeny pivní sety a mobilní reproduktor pro 
ozvučení areálu, vše pro účely vytvoření kvalitního zázemí pro účastníky 
konaných akcí. Výsledkem projektu bude zajištění komfortního a 
moderního prostředí pro členy klubu a pro pořádání akcí pro veřejnost, 
které podpoří společenský život v obci.

Realizace projektu: 1. 6. 2022 – 14. 10. 2022
Celkové výdaje projektu: 176 683,00 Kč
Výše dotace: 141 346,00 Kč

6. výzva MAS – PRV – fiche č. 3 
Venkovský podnikatel 

ŽADATEL: JAN POSPÍŠIL
Název projektu: Pořízení drapáku a štípací hlavice k 
pásovému bagru zn. Takeuchi
Cílem projektu je pořízení drapáku a štípací hlavice k pásovému bagru 
zn. Takeuchi TB290. Drapák bude sloužit ke třídění materiálu (dřevo, 
kámen, plast, apod.) z prováděných demolic. Štípací hlavice bude sloužit 
k odstranění náletových dřevin při úpravách stavebních pozemků, resp. 
při vyklízení stavenišť. Pořízením těchto příslušenství k pásovému bagru 
žadatel rozšíří činnost ve svém oboru podnikání a zvýší nabídku na trhu 
v regionu Hlinecka.

Realizace projektu: 1. 6. 2022 – 30. 9.2022
Celkové výdaje projektu: 508 200,00 Kč
Výše dotace: 189 000,00 Kč

6. výzva MAS – PRV – fiche č. 3 
Venkovský podnikatel 

ŽADATEL: ZEMĚDĚLSKÁ a.s. VYSOČINA
Název projektu: Rozvoj nezemědělských činností 2022
V rámci tohoto projektu plánuje žadatel rozšířit svojí podnikatelskou 
činnost o opravárenství motorových vozidel. Pořizovanými předměty 
bude zouvačka pneumatik a jeřáb. Zouvačka pneumatik bude sloužit 
k poskytnutí služby zutí a nazutí pneumatiky na disk. Jeřáb nalezne 
upotřebení při manipulaci s těžkými břemeny při nezbytně nutné 
manipulaci se zemědělskou technikou při opravách vyndání motoru 
z vozidla, půlení traktoru apod. Výsledkem projektu je rozšíření 
nabízených služeb v oblasti opravárenství, pořízením jeřábu se zvýší 
možnost manipulace i s těžšími břemeny během servisu a tak vznikne  
konkurenční výhoda. 

Realizace projektu: 28. 3. 2022 – 30. 4. 2023
Celkové výdaje projektu: 786 500,00 Kč
Výše dotace: 227 500,00 Kč
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Předmětem projektu je doplnit kulturní centrum v obci Kladno chybějící 
audiotechnikou a vytvořit tím potřebné technické zázemí pro konání 
společenských, kulturních spolkových akcí a v neposlední řadě také 
pro konání soukromých oslav občanů. Výsledkem projektu je zlepšení 
podmínek pro kulturní a spolkovou činnost v obci Kladno. Projekt bude 
přínosem pro společenské vyžití v místě, kde se mohou občané, nejen 
místní, setkávat při různých příležitostech a aktivně vytvářet život obce.

Realizace projektu: 1. 6. 2022 – 31. 10. 2022
Celkové výdaje projektu: 89 540,00 Kč
Výše dotace: 71 632,00 Kč

6. výzva MAS – PRV – fiche č. 7 
Podpora rozvoje života na venkově 

ŽADATEL: FC HLINSKO, z.s.
Název projektu: Podpora spolkových činností 
FC Hlinsko
Projekt je zaměřen na pořízení mobilního tréninkového vybavení 
určeného pro hráče všech věkových kategorií mládeže od mladší 
přípravky až po starší dorost. Pomůcky zvyšují kvalitu jednotlivých 
cvičení, která jsou zaměřená i na následnou rehabilitaci a regeneraci. 
Všechny pomůcky jsou určeny ke zkvalitnění tréninkového procesu, 
tak aby byl hlavně pro mladé atraktivní a inspirující. Tréninková činnost 
probíhá na otevřeném hřišti převážně v odpoledních a večerních 
hodinách, proto je velmi důležité, aby všichni hráči byli kvalitně oblečeni. 

Z tohoto důvodu budou pořízeny všem hráčům teplákové soupravy a 
šusťákové nepromokavé bundy. Projekt přispěje k posílení a udržení 
zájmu o sport a motivaci v naší členské základně.

Realizace projektu: 1. 6. 2022 – 30. 9. 2022
Celkové výdaje projektu: 263 006,00 Kč
Výše dotace: 173 888,00 Kč

6. výzva MAS – PRV – fiche č. 7 
Podpora rozvoje života na venkově

ŽADATEL: SH ČMS - SBOR DOBROVOLNÝCH 
HASIČŮ PŘÍKRAKOV
Název projektu: Hasiči Příkrakov
Předmětem projektu je pořízení mobilního zařízení, které bude sloužit 
pro uskladnění vybavení, které je používáno při kulturních, sportovních 
a jiných akcích pro veřejnost a členy sboru. Přínos projektu je očekáván 
zejména v oblasti kulturní, společenské a sportovní, dojde ke zlepšení 
podmínek při uskladnění a zabezpečení vybavení, případně bude moci 
být pořízeno další vybavení, které zvýší komfort poskytovaný občanům 
při pořádaných kulturních, sportovních a společenských akcích.

Realizace projektu: 1. 6. 2022 – 30. 11. 2022
Celkové výdaje projektu: 163 350,00 Kč
Výše dotace: 130 680,00 Kč

6. výzva MAS – PRV – fiche č. 7 
Podpora rozvoje života na venkově 

ŽADATEL: MĚSTYS VČELÁKOV
Název projektu: Modernizace zázemí kulturního 
zařízení
V rámci realizace projektu dojde k pořízení vybavení pro kulturní či 
společenské akce a veřejnost v podobě nových stolů a židlí pro místní 
kulturní centrum. Díky tomuto projektu dojde ke zkvalitnění kulturního 
zázemí a kulturní činnost v městysi se bude moci i nadále rozvíjet. 
Přínosem projektu bude rozšířené moderní vybavení kulturního 
zařízení, které může přilákat mnoho návštěvníků.

Realizace projektu: 31. 5. 2022 – 30. 6. 2023
Celkové výdaje projektu: 620 536,00 Kč
Výše dotace: 496 428,00 Kč

6. výzva MAS – PRV – fiche č. 7 
Podpora rozvoje života na venkově

ŽADATEL: SH ČMS – SBOR DOBROVOLNÝCH 
HASIČŮ DOLNÍ BABÁKOV
Název projektu: Dotace SDH Dolní Babákov, 
vybavení pro pořádání společenských akcí
Předmětem projektu je pořízení nového vybavení, které bude využíváno 
při kulturních, sportovních a jiných akcí organizovaných pro členy 
sboru a veřejnost. Jedná se o pivní sety, nůžkové stany, plynové topidlo, 
jídelní stoly se židlemi, elektrocentrálu a kuchyňskou linku. Výsledkem 
projektu bude zvýšení komfortu pro hosty na našich akcích a rovněž 
podpora udržitelnosti a rozvoje kultury společenského života v obci. 

Realizace projektu: 1. 9. 2022 – 30. 11. 2022
Celkové výdaje projektu: 206 158,00 Kč
Výše dotace: 164 926,00 Kč

6. výzva MAS – PRV – fiche č. 7 
Podpora rozvoje života na venkově 
ŽADATEL: OBEC KLADNO
Název projektu: Ozvučovací zařízení pro kulturní 
dům Kladno 



6. výzva MAS – PRV – fiche č. 7 
Podpora rozvoje života na venkově 
ŽADATEL: ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
A MATEŘSKÁ ŠKOLA KROUNA
Název projektu: Pořízení vybavení pro školní 
kuchyň ZŠ a MŠ Krouna
Cílem projektu je pořízení vybavení školní kuchyně v rámci její 
modernizace. Dojde k pořízení nových dvou elektrických kotlů, jedné 
elektrické pánve a jednoho čtyřkomorového vyhřívaného výdejního 
pultu. Výsledkem projektu bude po jeho realizaci možnost poskytovat 
naším strávníkům moderní kuchyni a držet aktuální gastronomické 
trendy. Dalším výsledkem projektu bude i snížení nákladů na provoz 
starého vybavení a nákladů na jeho servis a opravy, kdy za ušetřené 
peníze bude moci žadatel pokračovat dále v modernizaci školní 
kuchyně.

Realizace projektu: 1. 9. 2022 – 31. 7. 2023
Celkové výdaje projektu: 556 600,00 Kč
Výše dotace: 368 000,00 Kč
 

6. výzva MAS – PRV – fiche č. 7 
Podpora rozvoje života na venkově 
ŽADATEL: OBEC KROUNA
Název projektu: Modernizace vybavení šaten 
v MŠ Krouna
Předmětem projektu je modernizace vybavení dvou šaten v MŠ 
Krouna. V každé šatně dojde k pořízení šatních skříněk s botníky, 
nových nástěnek a dveří. Dále také dojde k modernizaci podlahové 
krytiny a výmalbě šaten. Díky této modernizaci bude školka disponovat 
moderními a odpovídajícími šatními prostory pro děti a také moderně 
koncipovaným nábytkem pro uskladnění oděvů a obuvi, který bude 
plně reflektovat potřeby a požadavky dětí předškolního věku. Celkově 
tedy dojde k vybudování modernějšího, bezpečnějšího, hygieničtějšího 
a estetičtějšího prostředí šaten v MŠ Krouna.

Realizace projektu: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2023
Celkové výdaje projektu: 263 780,00 Kč
Výše dotace: 197 893,00 Kč

 

6. výzva MAS – PRV – fiche č. 7 
Podpora rozvoje života na venkově 
ŽADATEL: MĚSTYS TRHOVÁ KAMENICE
Název projektu: ZHODNOCENÍ KULTURNÍHO 
OBJEKTU STARÉ RADNICE
V rámci projektu dojde ke zhodnocení objektu staré radnice, která je 
kulturní památkou. Je plánována rekonstrukce topení, přesně výměna 
pěti kusů starých radiátorů a vedení, čtyř radiátorů vytápějících velký 
sál a jednoho radiátoru nacházejícího se v kanceláři. Rekonstrukcí dojde 
k zajištění potřebné stabilní teploty, zhodnocení kulturního objektu a 
ke zlepšení podmínek pro veřejnost. Projekt bude mít pozitivní vliv na 
udržení dobrého stavebního i technického stavu památky. 

Realizace projektu: 1. 6. 2022 – 1. 11. 2022
Celkové výdaje projektu: 157 554,00 Kč
Výše dotace: 126 043,00 Kč

6. výzva MAS – PRV – fiche č. 7 
Podpora rozvoje života na venkově
ŽADATEL: GOLF & COUNTRY CLUB 
SVOBODNÉ HAMRY z.s.
Název projektu: Tréninkové pomůcky stoly a 
lavičky
V rámci projektu dojde k pořízení mobilních tréninkových pomůcek 
pro golfový klub za účelem obnovy a rozšíření vybavení. Za účelem 
nahrazení nevyhovujícího zázemí dále dojde k pořízení nových stolů 
s lavicemi, které poslouží k zajištění zázemí při pořádání akcí pro 
členy klubu a veřejnost.  Nové tréninkové vybavení umožní zkvalitnit 
sportovní přípravu zejména mládeže, ostatních golfistů i široké 
veřejnosti. Lavice a stoly pomohou při zkvalitnění zázemí při konaných 
akcích, zajistí bezpečný odpočinek hráčů a pohodlí při konání setkání 
a zároveň prodlouží pobyt v přírodě nejen sportovcům.

Realizace projektu: 30. 6. 2022 – 30. 9. 2022
Celkové výdaje projektu: 80 509,00 Kč
Výše dotace: 64 407,00 Kč

6. výzva MAS – PRV – fiche č. 7 
Podpora rozvoje života na venkově 
ŽADATEL: MATEŘSKÁ ŠKOLA, 
HLINSKO, BUDOVATELŮ 1229
Název projektu: MŠ Budovatelů Hlinsko - herní prvky
Díky projektu budou pořízeny čtyři kusy venkovních herních prvků, 
které rozšíří počet stávajících prvků o šplhací sestavu, řetězovou 
houpačku ve tvaru hnízda, dřevěnou hru ve tvaru pexesa a interaktivní 
panel vhodný pro nacvičování dětské motoriky. Nově pořízené herní 
prvky budou více rozvíjet nejen fyzickou zdatnost dětí, ale zároveň 
budou podporovat osvojení nových pohybových dovedností a 
smyslových předpokladů. Dojde k dalšímu rozvoji koordinace těla, 
posilování paměťových a rozumových schopností. Pořízení nových 
herních prvků přinese dětem radost z pohybu a pobytu na čerstvém 
vzduchu a zábavnou formou budou podporovány schopnosti pro další 
rozvoj dítěte.

Realizace projektu: 1. 7. 2022 – 30. 9. 2022
Celkové výdaje projektu: 247 367,00 Kč
Výše dotace: 197 893,00 Kč
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Kontakty
Sídlo a kancelář:  
Komenského 187, 539 01 Hlinsko
Konzultační hodiny: 
po - pá od 7:00 do 15:30 hodin

Předseda MAS: 
Ing. Martin Pavliš
martin.pavlis@miasoc.cz
724 701 001

Vedoucí manažer MAS: 
Mgr. Jan Holeček 
holecek@mashlinecko.cz
608 231 955

Projektová manažerka MAS: 
Jana Mrkvičková 
mrkvickova@mashlinecko.cz
723 168 030

Administrátorka MAS: 
Iva Groulíková, DiS.
groulikova@mashlinecko.cz
605 150 550

Projektový manažer MAS: 
Mgr. Lukáš Černík 
cernik@mashlinecko.cz
777 208 790

Pracovníci kanceláře MAS Hlinecko:


