
Slovo předsedkyně

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

Oficiální definice říká, že jde o regionální 
spolek, založený na dobrovolném partner-
ství občanů, neziskových organizací, sou-
kromé podnikatelské sféry a veřejné správy, 
který pracuje na rozvoji venkovské oblasti 
a získává finanční podpory z národních pro-
gramů a evropských fondů. Veškeré jeho 
konání probíhá metodou LEADER založe-
nou na principu zdola-nahoru. Co to v praxi 
znamená?

Každý region má bezesporu jiné výchozí 
podmínky a tudíž i specifické potřeby. A kdo 
jiný než lidé, kteří v dané oblastí žijí, zná 
lépe místní poměry, ví, co je nejvíce trápí, co 
potřebují řešit. Veškerá činnost místní akční 
skupiny je založena na dialogu všech zúčast-
něných partnerů, na diskuzi o jednotlivých 
podnětech a projektech, které by mohly re-
gionu přinést tolik potřebný budoucí rozvoj 
téměř ve všech oblastech života. A to nikoliv 
direktivním rozhodnutím kraje, státu či Ev-
ropské unie, nýbrž vlastním přičiněním.

Místní akční skupina Hlinecko zahájila svo-
ji činnost na konci roku 2012 a v současné 
době sdružuje celkem 52 subjektů z ve-
řejné, neziskové a podnikatelské oblasti.
Na území MAS Hlinecko žije téměř 19 tisíc 
obyvatel, jejichž životy může MAS do bu-
doucna pozměnit. Hlinecko je regionem 
s velmi bohatou tradicí, neporušeným pří-
rodním prostředím a tím nejcennějším 
– mnohými lidmi, kteří mají chuť tvořit, 
pracovat a svoji budoucnost přímo ovlivňo-
vat. MAS jistě nevyřeší vše, ale může být vý-
znamným faktorem, který bude naplňovat 
společně vytvořenou strategii rozvoje úze-
mí a získávat potřebné finanční prostředky.

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

Magda Křivanová, předsedkyně MAS Hlinecko
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MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY
České republiky

stav k 1. 8. 2014

Působnost MAS na území ČR

Co je to MAS?
Místní akční skupina (zkráceně MAS) působí na definovaném uceleném úze-
mí a sdružuje zástupce firem, obcí, neziskových organizací a dalších subjektů, 
které spojuje zájem o rozvoj určitého území. Z právního hlediska je MAS vět-
šinou spolkem a tzv. nestátní neziskovou organizací (zkráceně NNO). V sou-
časné době je na území celého Česka okolo stoosmdesáti MAS, přičemž každá 
z nich má svou vlastní, specifickou, rozvojovou strategii. MAS je jedinou orga-
nizací, která působí již na 95% území venkova ČR (mimo města nad dvacetpět 
tisíc obyvatel), která spojuje neziskovou, podnikatelskou a veřejnou sféru. 
Co je metoda LEADER?
Metoda LEADER je účinným nástrojem rozvoje venkovských oblastí. Tato 
metoda klade důraz na spolupráci místních společenství a partnerství ob-
čanů, veřejné správy, neziskových organizací a podnikatelů při řešení pro-
blémů daného regionu. Hlavním principem je řešení problémů zespoda 
nahoru (ne opačně). Metoda LEADER zaznamenala za dobu své existence 
v celé Evropě významné úspěchy a její myšlenky jsou dále šířeny a rozvíjeny. 
Je to účinná forma ovlivňování rozvoje vlastního území přímo občany, kteří 
v něm bezprostředně žijí, pracují i podnikají.
MAS v Evropě…
Metoda LEADER se v Evropské unii používá už od roku 1991. Místní akční 
skupiny nejsou českým výmyslem. V současné době existuje v celé Evropě 
téměř tři tisíce Místních akčních skupin, které nejen pomáhají rozvoji a po-
třebám ve svém regionu. MAS spolupracují mezi sebou ve své zemi (úroveň 
národní spolupráce) i mezi MAS ostatních evropských zemí (úroveň mezi-
národní spolupráce).  Místní akční skupiny v celé Evropě jsou sdruženy do 
hnutí ELARD (Evropská asociace LEADER). V roce 2014 byla Česká republika 
zvolena předsednickou zemí všech místních akčních skupin v Evropě, které 
jsou v hnutí ELARD sdruženy.
Co dělá MAS?
Hlavním předmětem činnosti MAS je rozvoj regionu. Je však potřebné vě-
dět, že MAS nemůže suplovat činnost veřejné sféry a obecních úřadů, stej-
ně jako není založena za účelem zisku a ekonomické prosperity jako je to 
v oblasti podnikání. Nepřebírá ani roli ostatních neziskových organizací 
na území, které jsou zaměřeny na různé oblasti. MAS je organizací doplň-
kovou a spojující. MAS musí pro své území připravit kompletní strategii. 
Strategie, kterou MAS připravila, může být naplňována na různých úrovních 
- rozvojem spolupráce mezi členy, přípravou společných aktivit a akcí mezi 
různými subjekty v regionu a také získáváním grantů a dotací pro své území, 
které potom rozděluje na projekty fyzických i právnických osob. To vše v re-
gionu, ve kterém MAS působí. Pokud MAS získá pro své území grant, potom 

zveřejňuje výzvy pro místní žadatele, zajišťuje konzultace, administrativu, 
hodnocení a výběr projektů podpořených k financování. Kromě toho ještě 
MAS realizuje další informační, vzdělávací, poradenské činnosti a přímé akce 
a v maximální míře komunikuje se subjekty v regionu.
Co je pro MAS významné?
Význam práce a aktivit MAS spočívá v přístupu “zezdola” (tzv. bottom - up). 
To znamená, že iniciativa k rozvoji regionu vychází od místních obyvatel, a to 
zezdola nahoru. Podpořené projekty většinou vybírají místní autority a lidé, 
kteří dobře znají potřeby daného území. V tomto smyslu tedy MAS umožňu-
je, aby o rozvoji svého území rozhodovali sami obyvatelé a nikoliv centrální 
úřady.

Jak může MAS pomoci?
Hlavním posláním MAS je rozvoj regionu, pomoc subjektům z veřejného 
i soukromého sektoru realizovat vlastní projekty a připravit vlastní akce. 
Naplněním potřeb jednotlivých organizací na území MAS dochází zpětně 
k rozvoji a novým aktivitám v regionu. Pomoc MAS je omezená adminis-
trativní kapacitou spolku, nicméně zisk drobných a středně velkých dota-
cí je prostřednictvím MAS výhodnější a komfortnější, než jiné způsoby. 
MAS na svém zájmovém území také rozvíjí celou řadu doplňujících aktivit, 
z nichž mohou obyvatelé těžit.

Jak můžete pomoci MAS Vy?
Zapojte se do činnosti MAS a ovlivněte tak budoucnost svého regionu. Jako 
aktivní členové se budete podílet na jeho rozvoji a naplňování jeho potřeb. 
Pro období 2014-2020 musí MAS v celé ČR připravit strategii svého území, 
která zohledňují jeho potřeby ve všech směrech - školství, dobrovolnictví, 
podnikatelské záměry, potřeby veřejné a sociální sféry, rozvoj zemědělství 
a řemesel, ale i aktivity naplňující kvalitně strávený volný čas dětí, produk-
tivních občanů i seniorů nebo rozvoj cestovního ruchu.
Co je NS MAS ČR?
Národní síť místních akčních skupin (NS MAS ČR) sdružuje místní akční skupi-
ny ČR tak, jako to běžně dělají jiné oborové organizace (Hospodářská komo-
ra sdružuje podnikatele, Agrární komora zemědělce apod.) V jednotlivých 
krajích ČR se MAS sdružují do krajských sdružení a ze svých řad volí na dva 
roky předsedu, který vždy za daný kraj reprezentuje sdružení v tzv. Výboru 
NS MAS ČR. Zástupci Výboru Národní sítě potom ze svých řad volí předsedu 
a dva místopředsedy. Pardubický kraj zastupuje v období 2013-2014 mana-
žerka MAS Hlinecko Olga Ondráčková. NS MAS ČR sehrála a ještě sehraje 
důležitou roli při komunikaci se státními orgány, pracovními skupina různých 
ministerstev i vyjednávání podmínek jednotlivých operačních programů.

Základní slovníček Místních akčních skupin
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Obec Vysočina
Leží západně od Hlinska, na pomezí Želez-
ných hor a Žďárských vrchů. Rozprostírá se 
na území osmnácti km², v nadmořské výš-
ce cca šestset metrů. Vznikla v roce 1960 
sloučením dříve čtyř samostatných obcí 
Možděnice, Rváčov a Svobodné Hamry 
se Dřevíkovem, kde sídlí v současné době 
obecní úřad. V obci žije sedm set oby-
vatel. Od roku 2012 vyjadřuje charakter 
obce obecní znak a vlajka. V obci se nalé-
zá výjimečný počet kulturních památek, 
především památek lidového stavitelství, 
z nichž mnohé jsou republikovými i stře-
doevropskými jedinečnostmi. K nim patří 
i Veselý Kopec, který je jedním z nejvíce 
navštěvovaných míst na Hlinecku.

V roce 2013 získala Obec Vysočina oran-
žovou stuhu a v roce 2014 zelenou stuhu 
v soutěži Vesnice roku Pardubického kraje.

Představujeme členy MAS Hlinecko
Veřejná sféra

Místních akčních skupin je v Pardu-
bickém kraji celkem třináct. Sedm 
z nich bylo podpořeno z Programu rozvo-
je venkova již v období 2007-2013. Místní 
akční skupiny vypisovaly výzvy pro žada-
tele ze svého území, jejich zástupci vybí-
rali vhodné projekty k realizaci a pracov-
níci kanceláře MAS pomáhali žadatelům 
s následným vyúčtováním dotace. Touto 
formou došlo k realizaci mnoha projektů 
obcí, spolků a sdružení, zemědělců nebo 
podnikatelů na venkovském území. MAS 
Hlinecko patří k tzv. nepodpořeným MAS, 
které se teprve budou ucházet o podpo-
ru svého regionu z operačních programů 
v období 2014-2020. Všechny MAS Pardu-
bického kraje jsou členy Národní sítě MAS 
ČR, pravidelně se scházejí a dle možností 
připravují společné akce, školení, výstavy 
apod. Banner  v úvodu stránky byl vytvo-
řen pro výstavu Země živitelka v roce 2013 
v Českých Budějovicích. Krajské sdružení 
také za finanční podpory Ministerstva ze-
mědělství vytvořilo společný propagační 
leták, na kterém se všechny MAS prezen-
tovaly.
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Mias OC spol. s.r.o.
Mias OC spol. s.r.o. se sídlem v Krouně, patří již 22 let 
k předním českým výrobcům nábytku. Společnost se 
zabývá návrhy a výrobou kancelářských a komerčních 
interiérů. Dodává zboží do mnoha významných 
firem v ČR i ostatních států celé Evropy.
V roce 2014 má přes padesát zaměstnanců a po-
bočku v Praze. Návazně spolupracuje s firmami 
v regionu Hlinecka. Firma podporuje regionálními 
spolky a významně spolupracuje s úřady a institu-
cemi na území MAS Hlinecka i širšího regionu.
Úspěšnost společnosti dokládá mnoho ocenění, 
které získala. Patří k nim např. prestižní ocenění 
Česká kvalita (2009), Diplom za soutěž o pracovní 
místo roku (2008) a Cena novinářů (2007). 
V pozadí těchto úspěchů stojí jednatel společnosti 
Ing. Martin Pavliš oceněný jako Manažer odvětví 
v kategorii Zpracování dřeva a výroba nábytku 

v rámci soutěže Manažer roku 2013. Soutěž vyhlašuje Česká manažerská asociace, 
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Svaz průmyslu 
a dopravy ČR.

TRÉNINKOVÁ VÝZVA - PROJEKT 1:
  Posvícení na Veselém kopci 

s tanci a písněmi
Partner akce: Klub přátel Veselého kopce 
a Betléma, Hlinsko, Veselý kopec - celý areál 
včetně amfiteátru
7. 9. 2013

Obsah a program akce:
Při příležitosti Posvícení na Veselém kopci měli 
možnost jeho návštěvníci strávit příjemné chví-
le s ukázkou tradic našeho hlineckého regio-
nu, ale i unikátních vystoupení a prezentací 
tradiční kultury, lidových písní a tanců souborů 
několika dalších zemí.

MAS Hlinecko získala v roce 2013 
z Programu rozvoje venkova dotaci 
na tzv. „Osvojování“

Tento dotační titul byl vypsán pro místní 
akční skupiny, kterým se nepodařilo pro léta 
2007-2013 získat finanční podporu EU právě 
z Programu rozvoje venkova.
Nepodpořeným MAS a nově vzniklým MAS 
byla dána příležitost osvojit si návyky metody 
LEADER, vyzkoušet si na malých akcích výběr 
projektů výběrovou komisí a také zvyknout 
jednotlivé žadatele z území na průpravu 
přípravy projektů.
Ve výši necelých 100 000 Kč  bylo podpořeno 
na území MAS Hlinecko celkem sedm projektů 
- akcí, které s velkým úspěchem proběhly, 
byly řádně finančně a bez provozních chyb 
vypořádány. Pokud se podaří Národní síti 
místních akčních skupin získat pro jednotlivá 
venkovská území v ČR finanční zdroje, budou 
je obdobným mechanismem rozdělovat MAS 
až do konce roku 2020 pro různé subjekty 
z území .

Představujeme členy MAS Hlinecko
Neziskový sektor

Představujeme členy MAS Hlinecko
Podnikatelé

AKCE REALIZOVANÉ ZA PODPORY 
MAS, PROGRAM PRV (opatření III.4.1) 
„OSVOJOVÁNÍ“ TRÉNINKOVÁ VÝZVA

GT Hlinsko
Divadelní spolek GT Hlinsko vznikl pod vedením 
učitelky anglického jazyka na gymnáziu Lady 
Leszkowové. Prvotní myšlenkou bylo aktivně za-
členit studenty do výuky, napsala proto dvě hry 
v angličtině. Po velkém úspěchu se soubor rozrostl 
natolik, že skromné podmínky školy již nestačily 
a představení se přesunula do Komorního diva-
dla. Zde se již odehrály autorské inscenace Har-
rison Bergeron a Amerika, které byly nacvičeny 
jak v anglickém, tak i v českém jazyce. Po otevření 
Multifunkčního centra se soubor opět přestěhoval 
a uvádí zde další čtyři hry: Aby se Čechům ovary 
zachvěly, Barona, Lenore a Národní třídu.

Soubor je charakteristický prací s tématy, dotýka-
jících se problémů současné společnosti. Hry tedy 
zabírají široké spektrum námětů jako xenofobie, 
totalita, závislost na počítačových hrách či života 
v době každodenní reklamní masáže. Herci se však tato témata snaží podat odlehče-
nou a humornou formou a zároveň přimět diváka, aby o těchto problémech přemýš-
lel. Soubor byl také již několikrát oceněn na divadelních přehlídkách jak za scénář, 
tak za herecké výkony.

GT Hlinsko také každoročně pořádá mezinárodní festival studentského divadla
Artsy Fartsy. Proběhly již tři ročníky, kterých se zúčastnili divadelníci z Egypta, Ma-
ďarska, Slovinska či Rumunska, ale návštěvníci mohli vidět i představení renomova-
ných českých divadel a navštívit koncerty a workshopy. Soubor se snaží rozvíjet kul-
turní scénu v Hlinsku, proto pravidelně pomáhá s organizací dětského dne, prohlídek 
Betlému s Babičkou, plesů či tematicky laděných dnů na Betlémě, na kterých také 
můžete shlédnout některou z krátkých rýmovaných frašek. 
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TRÉNINKOVÁ VÝZVA - PROJEKT 2:
  Loučení s prázdninami

Partner akce: S. K. Rváčov
Obec Vysočina - areál S. K. Rváčov, 
17. 8. 2013
Obsah a program akce:
Odpolední sportovně - kulturní akce 
byla určena pro širokou veřejnost.
Na programu byla vystoupení loutko-
herců, harmonikáře, výtvarné koutky, 
fotbalové zápasy pro družstva junio-
rů i mužů, vyjížďky na koni, autodrá-
ha, malování na obličej, množství her 
a soutěží i projekce filmu a fotografií 
o minulosti a současnosti obce Vysočina.

Odpovídá Aleš Meloun, předseda S.K.Rváčov (Sportovní klub Rváčov)

K projektu „Loučení s prázdninami“
Celkové náklady akce - 20 000 Kč 

1) Jak jste se dozvěděl o možnosti požádat o dotaci prostřednictvím 
MAS?
O možnosti požádat o dotaci, jsem se dozvěděl na základě vypsané Výzvy 
MAS Hlinecko, o. s. Po konzultaci s Ing. Olgou Ondráčkovou a dohodě v naší 

organizaci, jsme podali Žádost o spolupořadatelství akce.
2) Kdo všechno se podílel na přípravě projektu k žádosti o dotaci?
Na přípravě projektu se podílel tým deseti osob, které se později stali také pořadateli akce. 
O spolupráci jsme požádali starostu obce Vysočina pana Dubského, zaměstnance Obecního 
úřadu Vysočina a členy SDH Rváčov.
3) Měl jste k dispozici pro přípravu projektu a jeho zdárné ukončení všechny informace?
Ano, veškeré požadované informace od vedení MAS byly vždy obratem předány a také 
spolupráce se všemi dotyčnými organizacemi fungovala velmi dobře. Je jasné, že díky naší 
nezkušenosti bylo nutné občas veškerou administrativu raději vícekrát zkontrolovat, aby při 
konečné kontrole a vyúčtování nevznikl žádný problém.
4) Jak probíhala realizace až do proplacení projektu?
Nejdříve bylo třeba vymyslet zajímavý program, který by dokázal oslovit co nejvíce návštěvníků. 
Od počátku jsme chtěli vytvořit sportovně – společenský program pro všechny generace, aby 
celé odpoledne a večer dokázal udržet dobrou náladu a přinesl i trochu poučení a seznámení 
s činností MAS Hlinecko, naší organizace a účinkujících. Máme za to, že i díky krásnému počasí 
se nám tento záměr podařilo naplnit. Po dobu konání akce i po jejím ukončení jsme průběžně 
plnili podmínky dotačního titulu. Veškerou administrativu spojenou s akcí jsme v řádných 
termínech odevzdali a také proto s proplacením projektu nebyly žádné problémy.
5) Plánujete do budoucna požádat prostřednictvím MAS i o jiné aktivity?
Pokud bude do budoucna vypsán jakýkoli dotační titul týkající se činnosti našeho klubu, rádi 
se o jeho získání pokusíme. Co se týká budoucnosti jiných aktivit, spíše se necháme inspirovat 
možnostmi v rámci činnosti MAS Hlinecko.

Aleš Meloun, Předseda S.K. Rváčov

Zeptali jsme se zástupců žadatelů MAS, kteří 
realizovali projekty v tzv. tréninkové výzvě

Odpovídá Radek Chlada, předseda HC Hlinsko

K projektu „Sportuj s námi a žij zdravě“
Celkové náklady akce – 14 000 Kč 

1) Jak jste se dozvěděl o možnosti požádat o dotaci prostřednictvím 
MAS?
Náš klub je jedním ze zakládajících členů MAS Hlinecko, o.s. Účastnil jsem se 
všech jednání, a tedy o možnosti dotací jsem se dozvěděl při jednání skupiny.

2) Kdo všechno se podílel na přípravě projektu k žádosti o dotaci?
Přípravu projektu jsme zvládli ve dvou s kolegou Jardou Plíškem, nápady jsme měli, zaměřili 
jsme se na mladé rodiny s dětmi a připravili zajímavý projekt.

3) Měl jste k dispozici pro přípravu projektu a jeho zdárné ukončení všechny informace?
Dostat se k informacím nebyl žádný problém. Na MAS proběhlo celkem podrobné školení 
a pokud nám nebylo něco jasné, obrátili jsme se telefonicky na paní Olgu Ondráčkovou a ta 
nám vždy ochotně poradila. Je v tom zběhlý odborník.

4) Jak probíhala realizace až do proplacení projektu?
S realizací sportovně zaměřených akcí nemáme problém, měli jsme domluvené partnery 
projektu ZŠ Smetanova a firmu, která se zabývá prodejem sportovní výstroje a výzbroje 
pro malé hokejisty. Po obhajobě projektu před členy komise, což bylo jedinou nezvyklou 
věcí, kterou jsme museli absolvovat, již nic nebránilo rozjet akci. Vyúčtování akce jsme poslali 
včas, a nebyl tedy problém při zpětném zaslání financí na náš účet. Při akci samotné nám 
nezištně pomohli kolegové trenéři Marek Brebera, Roman Bříza a Martina Bačkovská, která 
komunikovala s rodiči. Po provedené propagaci akce se v anoncovaném termínu na zimní 
stadion dostavil zajímavý počet mladých rodičů a dětí se zájmem o sport.

5) Plánujete do budoucna požádat prostřednictvím MAS i o jiné aktivity? Pokud ano, 
jaké?
Ano, již jsme avizovali při schůzce zaměřené na volnočasové aktivity náš zájem o dotaci, která 
by byla ve spolupráci s městem. Přinesla by rozšíření zázemí pro mladé sportovce a veřejnost 
na zimním stadionu, kde chybí minimálně dvě kabiny se sociálním zařízením, ošetřovna, 
která by splnila požadavky doby, a kde by mohlo dojít k rychlému ošetření při případných 
zraněních.

Radek Chlada, Předseda HC Hlinsko

TRÉNINKOVÁ VÝZVA - PROJEKT 3:
  Sportuj s námi a žij zdravě

Partner akce: HC Hlinsko
Město Hlinsko - zimní stadion, 
Penzion U Tvrze, 7. 9. 2013

Obsah a program akce:
Akce s praktickou ukázkou vzorového 
tréninku mladých hokejistů a před-
náškou o zdravém životním stylu byla 
určena hlavně dětem předškolního 
věku a základních škol. Budoucí ho-
kejisté a jejich rodiče měli možnost 
seznámit se s podmínkami i povin-
nostmi intenzivního zapojení svých 
dětí, ke kterým patří nejen dobrá vý-
stroj, ale i vůle, píle a disciplína.
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Odpovídá Eduard Suchý, velitel Sboru dobrovolných hasičů HOLETÍN

K projektu „Soutěž o putovní pohár starosty obce“

Celkové náklady akce – 15 000 Kč 

1) Jak jste se dozvěděl o možnosti požádat o dotaci prostřednictvím 
MAS?

O možnosti požádat o dotaci jsme se dozvěděli díky řádnému členství v MAS Hlinecko, o.s.

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

Na přípravě se podíleli členové sboru dobrovolných hasičů, konkrétně Jana Havlová, Veroni-
ka Pondělíčková a Jakub Halamka s obcí Holetín.

3) Měl jste k dispozici pro přípravu projektu a jeho zdárné ukončení všechny infor-
mace?

Pro přípravu projektu a jeho zdárné ukončení jsme měli dostatek informací. Tyto informace 
jsme získali díky přednášce MAS Hlinecko, která se konala na MěÚ v Hlinsku a dále také 
prostřednictvím internetových stránek MAS Hlinecko. V případě nejasností jsme ještě ko-
munikovali s členkou MAS Hlinecko.

4) Jak probíhala realizace až do proplacení projektu?

Nejdříve jsme vyplnili žádost o zařazení do projektu, dále jsme zpracovali projekt včetně 
prezentace, která se promítala před komisí, která rozhodla, že projekt podpoří. V den akce 
jsme vše řádně připravili podle požadavků a propagovali jsme MAS Hlinecko prostřednic-
tvím brožurek. Celou akci jsme samozřejmě zdokumentovali.

Po akci jsme doložili účtenky sloužící k prokázání výdajů na akci a také jsme předložili pre-
zenční listiny s podpisy. Na základě odevzdaných dokumentů jsme už pouze čekali, až nám 
bude zaslán příspěvek od MAS, který jsme po splnění všech podmínek tedy nakonec ob-
drželi.

5) Plánujete do budoucna požádat prostřednictvím MAS i o jiné aktivity? Pokud 
ano, jaké?

Ano, do budoucna bychom rádi zažádali o podporu jiných aktivit. Chtěli bychom například 
získat peníze na modernizaci a rekonstrukci hasičské budovy (např. výjezdová vrata).

Eduard Suchý, Velitel Sboru dobrovolných hasičů HOLETÍN

Zeptali jsme se zástupců žadatelů MAS, kteří 
realizovali projekty v tzv. tréninkové výzvě

TRÉNINKOVÁ VÝZVA - PROJEKT 4:
  Včely - zázrak přírody

Partner akce: Medovinka s.r.o.

Město Hlinsko - Betlém, ZŠ Resslova 
- učebna, ZŠ Krouna - učebna
10. 8. - 17. 9. - 18. 9. 2013

Obsah a program akce:
Tři samostatné akce byly určeny pro 
širokou veřejnost a školní děti. Účast-
níkům byl představen „včelí svět“ 
jako zázrak přírody s velkým význa-
mem pro člověka. Prezentace včelích 
produktů včetně ochutnávky, besedy, 
absolvování včelí stezky, ukázky včelí-
ho úlu a ankety, kterou si vyplnil kaž-
dý účastník sám.

TRÉNINKOVÁ VÝZVA - PROJEKT 5:
 Výtvarný happening na

 Betlémě

Partner akce: Gymnázium K. V. Raise, 
Hlinsko
Město Hlinsko - prostory Gymnázia 
K. V. Raise, 6. 9. 2013

Obsah a program akce:
Vzdělávací akce s tématem „maškar“ 
inspirovaná návštěvou ezpozice ma-
sopustních obchůzek na Hlinecku byla 
určena hlavně pro studenty a mládež. 
Pod vedením lektorů pracovních dílen 
došlo k seznámení s výtvarnými tech-
nikami malby, kresby, grafitti a kera-
miky. Vytvořená dílka pak byla vysta-
vena ve Společenském domě.

TRÉNINKOVÁ VÝZVA - PROJEKT 6:

 Soutěž o putovní pohár
 starosty obce

Partner akce: Sbor dobrovolných 
hasičů Holetín

Holetín - sportovní areál
17. 8. 2013 od 13 do 19 hod

Obsah a program akce:
Soutěž „O pohár starosty obce” byla 
kombinací sportovních aktivit v pří-
rodním prostředí a podpory zdravého 
životního stylu. Samotná soutěž v ha-
sičském sportu pro družstva mužů, 
žen i mládeže z okolního regionu 
byla zpestřena ukázkou historické 
hasičské techniky s výkladem a mož-
ností vyzkoušet si práci hasičů.
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Projekt spolupráce s názvem: „Nezapomeňte (se) vrátit“ byl připraven společně 
s místními akčními skupinami z Pardubického kraje, působícími na území Poličska, 
Moravskotřebovska a Jevíčska. Je financován také z Programu rozvoje venkova, 
opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce.

Aktivity projektu jsou případě zaměřeny na oživení dvaceti knihoven v menších 
obcích a zvýšení jejich významu jako míst setkávání pro různé skupiny obyvatel. 
V knihovnách budou vytvářeny nové akce pro občany. Malá obec má většinou 
k dispozici jeden objekt, ve kterém se odehrává celé její společenské dění. V tomto 
objektu je umístěn obecní úřad, univerzální sál s občasnou „hospodou“, a také vel-
mi často i knihovna. Smyslem projektu je dát příležitost a finančně podpořit nejen 
knihovníky, ale naučit i další aktivní obyvatele používat společné prostory pro růz-
né akce. V projektu je využito praxe a zkušeností regionálních i místních knihovní-
ků. Vzorové modely z mnoha fungujících knihoven, které jsou často navštěvovány 
nejen za výpůjčkou knih, existují. Jen se je musíme naučit přizpůsobit podmínkám 
našich obcí. A co vše bude výsledkem projektu? Nejen proškolení knihovníků - jak 
dobře vést vesnickou knihovnu a rozvíjet její aktivity. Do všech knihoven nakoupíme 
drobné vybavení a v prostorách každé knihovny uspořádáme dvě nové akce, které si 
pro různé skupiny obyvatel knihovníci a jejich dobrovolní partneři vymyslí.

 Součástí výsledných produktů projektu bude také tvorba a tisk unikátní komiksové 
brožury o knihách s názvem „Hádej knihu“ a také omalovánky s tématy pohádek 
nebo pověstí z regionu s názvem „Hádej pověst“. 

Oba tyto produkty budou jako propagační materiál následně k dispozici ve všech 
zapojených knihovnách. Projekt má za úkol naučit se pracovat s prostory knihovny 
kreativně a nastartovat jejich četnější využívání a nejen výpůjčku knih.

Každá knihovna připraví minimálně dvě nové akce, které by se v dalších letech měly 
opakovat, nebo by měla knihovna připravit zase akce nové.

Z území MAS Hlinecko se zapojily obce: Včelákov, Miřetice, Vysočina, Vojtěchov, 
Mrákotín a Trhová Kamenice.

V období červenec-září 2014 dojde k realizaci prvních akcí v obcích, další kolo akcí 
bude připraveno po prázdninách, a to do konce roku 2014.

Projekt bude ukončen posledním společným seminářem v březnu 2015, kdy se kaž-
dá knihovna pochlubí pokroky, úspěchy, realizovanými akcemi.

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

Vytvořená brožura - učební 
pomůcka knihovníků

Školení knihovníků

Přípravný tým projektu

Ilustrace k pověsti „Doly Včelákovské“
kresba do omalovánek

Tereza Jeřábková ZŠ Včelákov
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Hlinecko má svou regionální 
značku

Regionální produkty s označením „Kvalita z Hli-
necka” jsou poprvé udělovány na území MAS Hli-
necko. Toto ocenění získaly a dále mohou získat 
tradiční a regionální výrobci nebo poskytovatelé 
služeb v následujících kategoriích:

•  Potraviny a zemědělské produkty
• Řemeslné výrobky a jiné spotřební výrobky
• Přírodní produkty
• Ubytovací služby
• Stravovací služby
• Zážitky (mimo ubytování a stravování) vázané na konkrétní místo nebo aktivitu

Nositelem značky a tzv. správcem značky je Místní akční skupina Hlinecko, o.s.

Označení “Kvalita z Hlinecka” garantuje především regionální působnost výrobku 
nebo regionální exkluzivitu služby a také jejich kvalitu a še-
trnost k životnímu prostředí. Cílem udělování značky je pod-
pora a propagace regionálních výrobců, zvyšování kvality re-
gionální produkce, zvyšování pocitu sounáležitosti místních 
obyvatel s regionem a v neposlední řadě propagace regionu 
Hlinecka v oblasti cestovního ruchu.
Na Hlinecku se od pradávna dodržovaly tradice a lidé byli 
řemeslně velmi zruční. Masopustní obchůzky jsou toho 
důkazem. Lidé každoročně pečovali o masopustní kostýmy, 
doplňovali je krajkami, pentlemi a ručně vyráběnými 
růžičkami, dědily se z otce na syna. Masopust je spojen s ruční 

prací, řemeslnými výrobky, zemědělskými produkty i tradičními pokrmy
Masopustní čepice v logu ochranné známky „Kvalita z Hlinecka” je symbolem jedné 
z nejstarších tradic v celém regionu, která byla jako „Masopustní obchůzky a masky 
na Hlinecku” zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví 
UNESCO.
Logo značky je ručně malované s úctou k ruční práci. Čepice ověšená barevnými 
pentlemi představuje dřinu vyváženou radostí a veselím.  Červená barva v logu je 
symbolem krve a lidské dřiny,  žlutá je spojena se sluncem,  zelená s přírodou 
a lesy, kterými je Hlinecko obklopeno.  Modrá pentle představuje rozšiřující se tok 
řeky Chrudimky s jejími přítoky a velké množství rybníků.  Hnědá barva je spjata 
s půdou, která pro naše předky byla zdrojem obživy, a která dala také našemu regi-
onu jméno - Hlinecko.
Ze všech certifikovaných produktů je cítit tradice, ruční výroba a také hrdost 
na region Hlinecka.

Ochranná známka tedy označuje produkty, které jsou regionálně významné, tradič-
ní, vytvořené místními výrobci nebo z místních a regionálních surovin. Na dodržování 
kvality a plnění certifikačních kritérií pečlivě dohlíží tým regionální značky složený ze 
zástupců Místní akční skupiny Hlinecko, výrobců a poskytovatelů služeb a odborníků.

Stánek MAS Hlinecko 
s propagací regionálních produktů na Dni dřeva 

26. 7. 2014 Hlinsko - Betlém Společné foto regionálních výrobců a poskytovatelů služeb 
oceněných regionální značkou „Kvalita Hlinecka“ na Dni dřeva 26. 7. 2014 Hlinsko - Betlém
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OBLAST VÝROBKŮ A PRODUKTŮ:

František Řezníček
Hlinsko

Propolisová mast ve včelím vosku

Propolisová mast s vazelínou

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. Hlinsko

Hlinecký chléb z přírodního kvasu

Řeznictví u Švandů
Hlinsko

Švandova slanina

Špekáček

Uzená sekaná

Farmářský párek se sýrem

Švanďáček

Paštika s medvědím česnekem

Šunka jakodřív

Švandova uzená klobása

Švandova pikantní klobása

Pivovar Rychtář, a.s.

Rychtář klasik

Rychtář Standard

Rychtář Premium

Rychtář 15°Speciál

Rychtář Rataj

Rychtář Natur

Alena Linhartová 

Betlémské bezové thé ( Cukrárna Na kamenném
schodě Hlinsko)

Betlémské bezové thé s přídavkem slivovice

Medovinka, s.r.o. Hlinecká medovina

Josef Fidler Hlinecké šály

Karel Makovský
dřevovýroba, Dědová

Kolekce dřevěných hraček

Kolekce dekorativních předmětů ze dřeva

OBLAST STRAVOVACÍCH SLUŽEB:

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

DIANA HLINSKO,s.r.o. Restaurace u sv. Huberta Hlinsko

OBLAST UBYTOVACÍCH SLUŽEB

Betlém Hlinsko, 
spol. s r.o.

Penzion Betlém Hlinsko

Karel a Magdalena
Švandovi

Penzion Stanský mlýn

Certifikační komise v červenci roku 2014 udělila
v 1. kole certifikát těmto producentům:

Druhé kolo certifikace proběhne do konce roku 2014 ještě jednou. 

Pokud se tedy domníváte, že právě Vy máte kvalitní výrobek či službu anebo víte 
o výborných produktech a službách v našem regionu, kontaktujte kancelář MAS 
Hlinecko. Jsme připraveni pomoci se všemi náležitostmi.

Certifikační komise při práci
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Projekt spolupráce č. 2:
Život a historie vypálených obcí aneb „Znáte nás?“

Projekt financovaný z Programu rozvoje 
venkova, opatření IV.2.1 Realizace pro-
jektů spolupráce má název: Život a histo-
rie vypálených obcí aneb „Znáte nás?“ je 
realizován společně čtyřmi místními akč-
ními skupinami (MAS Hlinecko, o.s., MAS 
Hornolidečska o.s., MAS Ploština, MAS 
Šumperský venkov a doplňkově dvěma 
samostatnými obcemi (Obec Luká a Obec 
Zákřov).
Jeho realizace byla naplánována od led-
na do prosince roku 2014 a jeho smyslem 
je spojit podobné osudy obcí v ČR, kte-
ré byly za druhé světové války vypáleny, 
upozornit na tyto historické činy očima 
současných dětí a studentů v regionu.

 

V průběhu projektu bude vytvořena 
sada sedmi informativních letáků o sed-
mi vypálených obcích, které jsou v pozadí 
mediálně známých Lidic pozapomenuty 
anebo o nich veřejnost příliš neví. Jedná 
se o obce Ležáky (území dnešní obce Mi-
řetice - Pardubický kraj), Javoříčko (úze-
mí dnešní obce Luká - Olomoucký kraj), 
Prlov (Zlínský kraj), Lačnov (Zlínský kraj), 
Ploština (území dnešní obce Drnovice, 
Zlínský kraj), Malín-kolonie česká (nově 
se potomci přeživších volyňských Čechů 
usadili v obci pojmenované Nový Malín, 
Olomoucký kraj) a Zákřov (území dneš-
ní obce Tršice, Zlínský kraj). Do projektu 
je zapojeno přes dvěstě dětí základních 
škol ze všech regionů, které postupně 
v březnu a dubnu navštívily místo vždy 
jiné vypálené obce. Měly možnost srov-
nání tragédie svého území a území stejně 
postiženého v jiné části republiky.

Děti vždy při každé exkurzi do jiného 
regionu absolvovaly společně s místní-
mi dětmi přednášku historika Vojtěcha 
Kyncla, která pokračovala besedou s pa-
mětníky z daného území. Následovala 
prohlídka památníků vypálené obce, pi-
etní místnosti, procházka po obci nebo 
jen volné povídání. Tento výlet byl pro 
děti zdrojem informací, jak to dnes vypa-
dá v jiné vypálené obci, jak její obyvatelé 
vnímají s odstupem historickou tragédii 
a jaký měla tato vliv na současný život.  
A právě pocity, informace nebo poříze-
né fotografie děti postupně přetváře-
jí na svá malá literární, výtvarná nebo 

fotografická díla, která budou hotova 
do konce školního roku. Přes prázdniny 
z nich potom tým projektu sestaví knihu, 
která bude pohledem na území vypále-
ných obcí dětskýma nebo studentský-
ma očima. Po prázdninách budou knihy 
i sady informativních letáků vytištěny 
a budou čekat na svůj křest na závěrečné 
konferenci, která se uskuteční 4. 11. 2014 
v Multifunkčním centru v Hlinsku. Tam se 
sjedou všichni mladí tvůrci, ale i zástupci 
vypálených obcí, pamětníci a historikové. 
Konferenci slíbil zahájit hejtman Pardu-
bického kraje, pozváni jsou i zástupci Mi-
nisterstva školství a Ministerstva kultury. 
Konferenci v multifunkčním centru bude 
provázet i výstava prací dětí, která bude 
i po jejím ukončení ještě několik dnů pří-
stupna veřejnosti.
Skládačka s tištěnými letáky o vypálených 
obcích bude vydána v nákladu dvacet 
tisíc kusů a bude sloužit regionům a sa-
motným obcím jako materiál připomína-
jící tragédii druhé světové války. Doposud 
obdobné společné dílo, monitorující osud 
těchto obcí, nebylo vydáno.  Podobně jako 
kniha, ve které budou práce dětí prolnuty 
historickými fakty a skutečnostmi.
Vytvořené materiály budou v elektronic-
ké podobě k dispozici široké veřejnosti, 
budou prostřednictvím stoosmdesáti MAS 
v ČR distribuovány i venkovským školám 
v ČR. To proto, aby i po sedmdesáti letech 
od válečných tragédií byla veřejnost Čes-
ké republiky informována, že nebyly vy-
páleny jen Lidice, Ležáky, Javoříčko….
Málokdo totiž ví, že těchto obcí bylo více 
a málokdo jejich tragédii i další osudy zná.

ANNA RYBENSKÁ, 7. tř.
Základní škola Včelákov, okr. Chrudim

Škroupovo nám. 55
539 57 Včelákov

Je 22. červen 2014 a probíhá pietní vzpomín-
ka k 72. výročí vypálení Ležáků. Po návštěvě 
muzea a procházce údolím přemýšlím o tom, 
jak asi žili ležáčtí obyvatelé. A co děti, jak si 
hrály?
 Od potoka slyším hlasy kluků, jak na sebe vo-
lají: „Mám raka,“ křičí Břéťa na Standu. „Co 
jsi chytil ty?“ „Já mám taky jednoho,“ povídá 
Standa. „Hele támhle na louce jsou holky, po-
strašíme je?“ říká Břéťa. „To se ví,“ říká Stan-
da. Každý vzal do ruky jednoho raka a šli. 
Zatím nic netušící dívky si pletou věnečky 
z kopretin a přitom si povídají: „ Jé, já se 
tak těším na prázdniny, ještě měsíc!“ povídá 
Maruška. „Moc se netěš, už jsem zaslechla 
rodiče, jak se baví o tom, že by se mohlo po-
sekat,“ řekla Helena. „Když začnou vaši, za-
čnou i naši,“ pomyslela si nahlas Marta. „Proč 
brečíš, Emilko?“ „Já chci taky věneček!“ „Já ti 
ho upletu. A doneseme i ostatním holčičkám, 
podívej, kolik těch kopretin tady kvete.“ 

Mezitím se Standa a Břéťa připlížili na louku, 
kde děvčata pletla věnečky. Maruška najed-
nou vykřikla: „Břéťa a má v ruce raka a Stan-
da taky!“ Helena s Martou popadly malé děti, 
Maruška věnečky a začaly utíkat. „U mlýna se 
něco děje,“ všimla si Helena. Doběhli ke mlý-
nu, kde postával hlouček dospělých. Z radia 
mlynáře Švandy hlásili, že byl v Praze prove-
den atentát na říšského protektora Heydri-
cha. Byl 27. květen 1942, jeden z posledních 
bezstarostných dnů ležáckých dětí.

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

MIŘETICE

LEŽÁKY 

LEŽÁKY
24. červen 1942
Českomoravskou vrchovinu, zvláště Železné hory a Ždárské 
vrchy, můžeme nazvat krajinou malířů. Malebná údolí mezi 

lesy a loukami skrývala tvrdý život místních lomařů a tkalců. 
K osadám s roubenými chalupami v příkrých stráních patřily 

i Ležáky s více než pěti desítkami obyvatel.

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

NOVÝ MALÍN
ČESKÝ MALÍN

ČESKÝ 
MALÍN

13. červenec 1943
Český Malín byl bohatou vesnicí na Volyni, oblasti 

na severozápadě Ukrajiny. Obyvatelé Malína se vždy hlásili 
ke svému češství a lásce k vlasti, udržovali lidové zvyky, 

své děti učili českému jazyku a dějinám.

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

TRŠICE

ZÁKŘOV 

ZÁKŘOV
20. duben 1945
Malá obec Zákřov se stala jednou z mnoha vesnic tvrdě 
postižených brutalitou války. Nachází se sotva dvacet 

kilometrů východně od Olomouce. Jen několik kilometrů 
od velkého vojenského újezdu Libavá. Zákřov byl jednou 

z okrajových vesnic, kde tvořili většinu obyvatel Češi, avšak 
jen pár kilometrů severně se národnostní poměry výrazně 

měnily ve prospěch německy hovořícího obyvatelstva.

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

DRNOVICE
PLOŠTINA

PLOŠTINA
19. duben 1945
Jižní Valašsko je svébytným národopisným a kulturním 
regionem s nádhernou krajinou Beskyd, Bílých Karpat 

a Vizovických vrchů na východní hranici se Slovenskou 
republikou. Hornatá a lesnatá oblast byla v minulosti 

poseta osadami a samotami, které tvořily dřevěné 
usedlosti a roubenky.

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

PRLOV 

PRLOV
23. duben 1945

Válka zanechala hlubokou jizvu i v tak krásné krajině, jako je ta 
kolem valašské vesnice Prlov. První partyzáni přišli do Prlova 

už v létě 1944, když místní občan Tomáš Polčák narazil při 
práci v lese na mladého ruského uprchlého zajatce „Lojzu“. 

Po několik týdnů podporoval Polčák ruského utečence jídlem 
a šatstvem, než se oba rozhodli pro vyhledání partyzánů, 

kteří postupně přecházeli ze Slovenska na Moravu. Antonín 
Prokopec se k nim přidal, ozbrojený puškou a dvěma granáty. 

Všichni tři našli útočiště u Jana Turýna v Prlovských pasekách.

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

LAČNOV 

VAŘÁKOVY 
PASEKY

2. květen 1945
Památku vypálené osady Vařákovy paseky a oběti nevinných 

občanů si každoročně připomínají obyvatelé obce Lačnov, 
do jejíhož katastru spadalo deset roubených stavení. 

Málo kdo však ví, že místní pamětníci vzpomínají dalšího 
slavného rodáka z nedaleké Smoliny, který v Lačnově chodil 

do školy a zde i pracoval. Josef Valčík, jeden ze tří členů 
paradesantu Silver A, který v prosinci 1941 seskočil do mrazivé 

tmy protektorátu, aby společně s Alfrédem Bartošem 
a Jiřím Potůčkem přivezli radiostanici Libuši.

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

LUKÁ
JAVOŘÍČKO 

JAVOŘÍČKO
5. květen 1945

Osada Javoříčko je malou vesnicí nedaleko moravského města 
Litovle. Pouhý kilometr za osadou se nachází kras, Javoříčské 

jeskyně, které byly zpřístupněny veřejnosti krátce před 
začátkem druhé světové války. Dominantou krásné krajiny je 
hrad Bouzov, vzdálený od obce necelé čtyři kilometry. V době 

nacistické okupace se Bouzov stal sídlem Společnosti pro 
podporu a péči o německé kulturní památky. Jako správce hradu 

a přilehlých statků nastoupil v roce 1942 Othmar Victora, 
který přivedl do hájenky v Javoříčku na podzim 1944 i svoji 
ženu Hildu a malého syna Manfreda s dcerkou Hannelor.

Památník v Prlově

Beseda s pamětníky v Drnovicích
(vypálená obec Ploština)

Ukázka práce dětí:

Veronika Halamková, třída 1. C
Gymnázium k.V. Raise

Eliška Černíková, třída 4. A
Gymnázium k.V. Raise
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Projekt spolupráce s názvem „Poznejte 
zelené srdce Česka“ bude připraven spo-
lečně se sousedním územím MAS Havlíč-
kův kraj. Záměrem projektu je zvýšení 
návštěvnosti na území CHKO Žďárské 
vrchy, kterému je přezdíváno „Zelené 
srdce Česka”, a to netypickou motivační 
formou - hrou pro rodiče s dětmi.

V současné dílně se tvoří kniha pověstí 
a pohádek z území CHKO Žďárské vrchy. 
Pověsti byly z území převyprávěny a tvo-
ří se k nim ilustrace.

Na knihu bude navazovat celorodinná 
regionální stolní hra naučného a zábav-
ného typu s úkoly a otázkami k převy-
právěným příběhům. Obrázky z pověs-
tí a pohádek v regionu se objeví také 
na omalovánkách, pexesu a puzzlích. 
Všechny produkty budou moci návštěv-
níci postupně získávat, pokud se se svý-
mi dětmi do hry zapojí a registrují jako 
hráči v Infocentrech.
Registrace však není vše. K té získají malí 
návštěvníci pohádkovou knihu a také 

dětskou putovní knížku, ve které bude 
místo na šestnáct razítek.  Čím více razí-
tek děti se svými rodiči nasbírají, tím více 
produktů získají. Pokud v průběhu roku 
odpovědí na otázky k pověstem a po-
stupně posbírají všechna razítka na jed-
notlivých místech, budou jejich putovní 
knížky slosovány a získají zajímavé ceny.
Do projektu se zapojují subjekty, které 
na území Hlinecka pracují a podnika-
jí v oblasti cestovního ruchu a všechny 
produkty budou slavnostně pokřtěny 
na Veletrhu cestovního ruchu Region-
tour v Brně v lednu 2015.
Pokud máte chuť poznávat pověsti 
z území Žďárských vrchů a máte děti 
nebo vnoučata, nezapomeňte si v letní 
sezóně 2015 udělat čas na putování po 
pověstech.
V tomto čísle zpravodaje Vás necháme 
nakouknout pod pokličku pohádkové 
kuchyně.

O hrnčíři Jakubovi
Před mnoha a mnoha lety žil v Hlinsku 
hrnčíř, který měl hromadu dětí. Jeho 

nejstarší syn se 
jmenoval Jakub. 
Ten už od malič-
ka tatíkovi koukal 
pod ruce a pomá-
hal mu při výrobě 
hrnků, hrnečků, 
talířů či misek. 
Otec viděl, že je 
Jakub šikovný 
a mohl by se stát 
zdatným hrnčí-
řem, proto mu 

svěřil všechny své zkušenosti a cenné 
rady. 

Z malého chlapce se stal mladý muž. Řídil 
se znalostmi, které mu předal otec, a ře-
meslo mu šlo náramně od ruky. Široko 
daleko byl známý jako nejzručnější hrnčíř 
v kraji, který dokázal vyrobit to nejhezčí 
nádobí. Do Hlinska se začali sjíždět lidé 
z celého okolí, aby Jakubovy hrnečky 
mohli aspoň v ruce potěžkat. Jak ale čas 
utíkal, začala se v Jakubovi zvedat touha 
provandrovat širý svět. Jednoho dne tak 
sebral svých pět švestek a šel zkusit své 
štěstí.

Několik let cestoval po české zemi. Čas-
tokráte musel se všelijak protloukat, ale 
jeho hrnčířské umění mu vždy pomohlo 
k pár grešlím. Chodil od vesnice k vesni-
ci a všude se jeho výtvory náramně líbi-
ly. Netrvalo tedy dlouho a lidé si začali 
vyprávět o tom mladém hrnčíři, který 

prodává překrásné věci. Tyto zvěsti se 
donesly až k zámožným pánům, kteří 
se stali jeho věrnými zákazníky. Jakub 
si tedy zařídil malou dílnu a obchod mu 
jen vzkvétal. 

Časem však omrzel Jakuba život ve městě 
a začalo se mu stýskat po domově. Roz-
hodl se tedy, že se vrátí zpět do rodného 
kraje. Svou dílnu prodal a s vydělanými 
penězi zamířil zpět do Hlinska. Za ně po-
mohl opravit chalupu, bratrům i sestrám 
přilepšil a ani na rodiče nezapomněl. Za-
čal zase s tátou pracovat, jako za starých 
časů. Lidé však začali mu závidět. Vadil 
jim jeho úspěch a také peníze. Snažili se 
z něj všelijak dukáty vymámit. Jakubovi 
z toho bylo úzko. Sám byl dobrá duše, 
kde byla nouze, tam penězi rád přispěl, 
ale i zbohatlíci se chtěli na něm přiživit. 

Myslel, že když se zbaví peněz, zmizí 
i lidská závist. Jednoho dne si vytočil na 

hrnčířském kole 
veliký hrnec, do 
kterého všechny 
své peníze uložil. 
V noci se vydal 
s tím hrncem ven 
a zakopal ho hlu-
boko do země na 
neznámé místo. 

Od té doby si nenechal za žádný svůj vý-
robek platit. Nádobí prodával za několik 
vajec, hromádku mouky či za pár kuřá-
tek. Lidé si uvědomili, kam až ho zahna-
li svou závistí a touhou po penězích, že 
sám se jich musil vzdát. Proto pokaždé, 
když si od něj brali nějaký výrobek, dali 
mu všeho dvakrát více, než si poručil.

Projekt spolupráce č. 3:
„Poznejte zelené srdce Česka“

TRÉNINKOVÁ VÝZVA - PROJEKT 7:

 Posvícenské sportování pro
 zdravý život
Partner akce: Ing. Lukáš Hubený, 
obec Vojtěchov, multifunkční hřiště, 
Vojtěchovská rozhledna
31. 8. 2013
Obsah a program akce:
Posvícenský volejbalový turnaj pro ve-
řejnost doplněný o hry a soutěže s vy-
cházkou na rozhlednu. Děti na jed-
notlivých stanovištích plnily úkoly, 
odpovídaly na otázky a sbíraly dílky 
puzzle obrázku. Dopoledne se usku-
tečnila přednáška o racionálních po-
travinách, jejich pěstování a zpraco-
vání v kuchyni.
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Od počátku roku 2014 jsou mapo-
vány sakrální stavby na území MAS 
Hlinecka.
Ke každému objektu byla pořízena 
fotodokumentace, zmapován jeho 
stav, zaznamenány GPS souřadni-
ce a dle možností a historických 
pramenů zjištěny souvislosti půvo-
du, autor, majitel pozemku. Jed-
notlivé objekty byly systematicky 
uspořádány do karet formátu A4, 
které ještě projdou korekturou 
jednotlivých obcí.
Výsledný katalog s mapou umís-
tění bude zveřejněn na webových 

stránkách MAS a finální podoba seznamu objektů bude pře-
dána jednotlivým obcím. Podle možností MAS dojde k vydání 

tištěné verze publikace sakrálních 
staveb na celém území.
Terénní práce, fotodokumentaci 
a popis jednotlivých objektů pořídili 
pro MAS Hlinecko manželé Hospo-
dářovi, do výsledné formy budou 
data upravena a tříděna v kanceláři 
MAS za spolupráce s obcemi a v ně-
kterých případech s NPÚ.
Zachování a obnova sakrálních sta-
veb jako obrazu části historie celé-
ho regionu patří také k jednomu ze 
strategických cílů místní akční sku-
piny.
Obdobnou formou je připravován 
katalog pomníků, památníků a vá-
lečných hrobů na našem území.

Karta Katalogu sakrálních staveb na území MAS Hlinecko, str. 1

MAPOVÁNÍ HISTORIE - Sakrální stavby na území MAS Hlinecko

Mapování sakrálních staveb 
v terénu

Cesta za křížky z Košinova
do Všeradova

Sakrální stavby na území MAS Hlinecko

Název Kaple sv. Jana Nepomuckého

Obec Trhová Kamenice - místní část Zubří Typ objektu:

Kulturní
památka Reg. číslo 41814/6-1007

GPS 49°46’42.15”N, 15°47’54.02”E Nadm. výška: 638 m

Vlastník Římskokatolická farnost Nasavrky Parcelní číslo: s. p. 125

Mapa

Popis 
stavu 
2014

Kaple stojí na návrší nad obcí v roztroušené zeleni. Má hladké průčelí s kamenným portálem, 
na jehož klenáku je letopočet 1781. Další přestavbou prošla v roce 1788. Při opravách v 19. stol. 
byl setřen barokní ráz kaple, jen vnitřek s barokním zařízením zůstal neporušen. Prošla rekon-
strukcí v letech 1988-1990. Dvacet čtyři let po rekonstrukci vykazuje značné poškození zemní 
vlhkostí, na mnoha místech je poškozená omítka, především v průčelí a na apsidě.

Základní 
foto

Foto: Václav Hospodář 2014

A co MAS Hlinecko čeká dále?
aneb Strategie – základ rozvoje
regionu

Místní akční skupiny musí celorepub-
likově ctít určité zásady a principy 
práce, metody LEADER a dalších čin-
ností. Tím, kdo bude kontrolovat, jak 
MAS pracuje, a zda splňuje vše, co 
splňovat má, bude Ministerstvo ze-
mědělství.

Na podzim 2014 se bude MAS Hli-
necko hlásit k tzv. certifikaci. Musí 
ji doložit mnoha dokumenty a pří-
lohami a také transparentností své 
členské základny. Pokud budou její 
postupy schváleny a MAS Hlinecko 
bude certifikována (bude prověře-
no, že požadované postupy, metody, 
metodiky a aktivity jsou pro region 
standardní), bude mít za sebou MAS 
úroveň vzdělání „základní školy“. 
Aby se mohla hlásit na školu „střed-
ní“, potom musí připravit strategický 
dokument. Na něm se průběžně pra-
cuje už od počátku roku 2013.

Mnoho obyvatel našeho regionu se 
setkalo například s dotazníkovou 
anketou MAS, internetovým dotaz-
níkem pro podnikatele nebo naše 
mladé studenty, kteří se dovzdělávají 
již mimo region Hlinecka, anebo měli 
možnost se účastnit některého ze 
setkání, které MAS pořádala s obce-
mi, školami, sportovci, neziskovkami 
nebo třeba podnikateli.

MAS strategii netvoří „pro strategii“, 
ale pro svůj region. Jejím hlavním 
úkolem je snažit se napomoci spolu-
práci v regionu a zároveň maximálně 
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Sakrální stavby na území MAS Hlinecko

Další foto

Foto: Václav Hospodář 2014

Historie,
památky,

zajímavosti

V letech 1704-1705 byla vystavěna barokní poutní kaple Jana Nepomuckého. Byla postavena 
na podnět zuberského zemana Ladislava Kapouna. Slavnostně byla vysvěcena 9. 11. 1705, 
i když byl Jan Nepomucký za svatého prohlášen až za 24 let, v roce 1729. Bývala poutním 
místem, kde podle papežských bul z  1. poloviny 18. století získávali návštěvníci odpustky.

U vchodu je patrné torzo základů venkovní kazatelny – viz foto.

Je to místo velmi dobrého rozhledu na jih a jihovýchod.

Zdroj

Průvodce Trhovou Kamenicí, Úřad městyse Trhová Kamenice,2004

Křivanová M.: Seznam nemovitých kulturních památek okresu Chrudim

http://monumnet.npu.cz/pamfond/hledani.php

Štěpán L., Zaječice

Poznámky 
k 

vyhledání 
v místě

zohlednit jeho 
potřeby. Vypra-
covaná strategie 
má být v lednu 
2016 vyhodno-
cena pro každou 
ze sto osmdesáti MAS v České repub-
lice Ministerstvem pro místní rozvoj 
jako dostatečná nebo nedostatečná. 
Pokud bude dostatečná, podložena 
realitou a faktickými potřebami regi-
onu, skutečnými projektovými zámě-
ry jednotlivých organizací v různých 
oblastech, pak se MAS otevřou mož-
nosti požádat pro region Hlinecka 
o finanční zdroje z EU do různých (ne 
však všech) oblastí.

Pokud by MAS pracovala nezodpo-
vědně a nechala si například zpra-
covat strategii nějakou nemístní fir-
mou, která detaily a potřeby regionu 
znát nemůže, na klíč nebo si mnoho 
věcí vymyslela, MMR tyto skutečnos-
ti jednoduše na základě mnoha dat 
odhalí a strategii k realizaci nedopo-
ručí. MAS Hlinecko si připravuje stra-
tegii sama, svými lidmi a praktiky, 
odborníky ve svém regionu. Jen tak 
má jistotu, že stojí za tím, co zpraco-
vala a žádá na potřeby, které skuteč-
ně existují.

Přesto strategie nevyřeší všechny po-
třeby všech občanů v regionu. Jsou 
činnosti a aktivity, o které se musí 
region postarat sám, o které se musí 
postarat obec, kraj nebo Česká re-
publika. Není možné žádat ze zdrojů 
EU na vše pro všechny. Evropa pod-
poruje rozvojové projekty, nové akti-
vity, konkurenceschopnost, nové vý-
roby, pracovní místa a nové atrakti-
vity nebo zvýšení vzdělanosti. Nikdy 
nebyl ze strukturálních fondů pod-
porován samotný provoz současných 
existujících zařízení, příspěvek spol-
kům na jejich běžnou činnost nebo 
podpora jednotlivce například při 
ztrátě zaměstnání. INOVACE a KON-
KURENCESCHOPNOST jsou formy, 
které projekty, ucházející se o zdroje 
EU, mít musí. A o ty pro svůj region 
MAS Hlinecko usiluje.

Na území MAS máme mnoho šikov-
ných, kreativních a schopných lidí 
a firem, které umějí vytvořit, vyro-
bit, připravit nebo zrealizovat. Pod-
pořme je!

Olga Ondráčková,

manažerka MAS Hlinecko pro strategii
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Kancelář MAS:
Máchova 1121, 539 01 
Hlinsko

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

PRO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINU PRACUJÍ:

Vedoucí manažerka pro strategii MAS 
a koordinátorka regionální značky:
Ing. Olga Ondráčková
ondrackova@mashlinecko.cz
tel. + 420 777 111 078

Projektová manažerka pro strategii MAS:
Ing. Lenka Juklová

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

Projektová manažerka MAS pro oblast 
cestovního ruchu a regionální značku:
Bc. Hanka Mikšovská
miksovska@mashlinecko.cz
tel.: + 420 728 728 072

Administrátorka MAS:
Kateřina Sedláková
sedlakova@mashlinecko.cz

tel.: + 420 731 470 296

Ze všeho se 
vyzpívám

je
krÁSNÉ,ŽE RYBY 
MLČÍ A NEDÁVAJÍ

ÚKOLY

CANNISTERAPIE
DĚLÁ DIVY

VE ZDRAVÉM
TĚLE ZDRAVÝ

DUCH

Otázka pro pracovníky MAS: Jak relaxujete?

Představujeme kancelář MAS HlineckoČleny MAS Hlinecko jsou:

Veřejná sféra:

• Obec Dědová; • Město Hlinsko;
• Obec Holetín; • Obec Jeníkov;
• Obec Kladno; • Obec Krouna;
• Obec Miřetice; • Obec Pokřikov; 
• Obec Raná; • Obec Tisovec; 
• Městys Trhová Kamenice; •Městys 
Včelákov; • Obec Vítanov; • Obec 
Vojtěchov; • Obec Vortová; • Obec 
Všeradov; • Obec Vysočina; 
• Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, 
Adámkova 55; • Domov seniorů 
Drachtinka; • Základní škola, 
Trhová Kamenice, okres Chrudim; 
• Městský kulturní Klub Hlinečan, 
příspěvková organizace;

Podnikatelská sféra:

• SKI Hluboká s.r.o.; • GASTRO 
AZ, s.r.o.; • DIANA HLINSKO, s.r.o.; 
• Zemědělské služby Hlinsko v Č. 
s.r.o.; • Malečská energetická, 
s.r.o.; • AS ROVI s.r.o.; • Mias OC 
spol. s.r.o.; • Jan Flídr; • Josef Cach;
• HUKY s.r.o. Elektro; 
• PEKLOČERTOVINA s.r.o.; 
• Smíšené zboží Všeradov s.r.o.; 
• LINEASPORT HLINSKO s.r.o.; 
• Ing. Pavel Šenk; 

Nezisková sféra:

• Sbor dobrovolných hasičů 
HOLETÍN; • Holetínské trnky; 
• Sbor dobrovolných hasičů 
TRHOVÁ KAMENICE; • Lyžařský 
klub Trhová Kamenice; • Sportovní 
klub odbíjené Hlinsko; • Ski klub 
Hlinsko, občanské sdružení; • HC 
Hlinsko; • SK Rváčov; • TJ Sokol 
Holetín; • MÉDEA - o.s.; • Klub 
přátel Veselého kopce a Betléma 
Hlinsko; • FC Hlinsko; • Svaz tělesně 
postižených v České republice, 
o.s., místní organizace Hlinsko; 
• Občanské sdružení přátel folkloru 
Hlinecka; • Občanské sdružení GT 
Hlinsko; • Tělocvičná jednota Sokol 
Krouna.

www.mashlinecko.cz
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MAS Hlinecko představuje:

                  
Akci pořádají společně pro naše děti a občany Místní akční skupina Hlinecko, Město Hlinsko a Městský kulturní klub Hlinečan 

POZVÁNKA na MASKOHRANÍ

aneb

DEN DESKOVÝCH HER pro děti i dospělé  
             26.9.2014 Multifunkční centrum Hlinsko

9-13 hodin pro děti škol z našeho regionu, od 13-17 hodin pro veřejnost
Přijďte si zahrát se zástupci Klubu deskových her Moravské Třebové

               Přesnější in formace naleznete 
          na www.mashlinecko.cz

Hlinecký Strakáček - Časopis pro naše děti
Smyslem zábavného časopisu pro děti s mno-
ha hádankami, dokreslovačkami a křížovka-
mi je zejména naučit se znát lépe svůj region 
a obec, ve které žijí včetně okolí. Území Míst-
ní akční skupiny Hlinecko má čistou a krásnou 
přírodu, ale také hluboké tradice včetně těch 
řemeslných. V našem regionu se již mnoho 
let vaří pivo, stáčí med, peče chléb anebo se 
pletou proutěné košíky na houby, na dřevo 
nebo na parádu. Region, kde se potkávají dvě 
chráněné krajinné oblasti najednou je proset 
mnoha přírodními zajímavostmi, mnohdy 
i unikáty. Na našem území najdeme i mnoho 

pověstí, které se prostřednictvím různých vypravěčů uchovaly dodnes.

Hlavním průvodcem dětí po regionu je v časopise Slávek Strakatý, imaginární postava, 
vycházející však z reality masopustních obchůzek, které jsou pro Hlinecko jedinečné. 

První číslo časopisu pro děti vychází v srpnu 2014 
a do konce roku se chystáme vydat ještě číslo dru-
hé. Děti mají příležitost se zapojit i do soutěží 
a malovat obrázky.

Hlinecký Strakáček bude distribuován prostřednic-
tvím obecních úřadů v obcích MAS mimo Hlinsko, 
v Hlinsku prostřednictvím kanceláře MAS Hlinecko 
a Infocentra na Betlémě a každé číslo bude v ur-
čitém počtu dodáno i do našich mateřských a zá-
kladních škol - tam zejména pro školní družiny 
a také do knihoven. První číslo potom dostanou jako malou pozornost všechny děti 
nastupující v září   do prvních tříd základní školy.

Věříme, že se časopis v našem regionu ujme tak, jako se obdobné časopisy pro děti 
ujaly v jiných regionech České republiky. 

Za inspiraci vděčíme zástupcům Místní akční skupiny Posázaví, která již léta, i když 
nepravidelně, vydává Posázavské kukátko.

A co bude v dalším čísle Hlineckého Strakáčka? To se, přece, nechte překvapit. Číslo už 
se píše a kreslí a děti v něm naleznou mnoho zajímavostí hlavně z našeho regionu.

MAS organizuje, spolupořádá, 
účastní se aneb Pozvánky:

Pozvánka na společnou akci neziskových 
organizací na území Hlinecka s názvem:

TADY NEZISKOVKY - VÍTEJTE!

Zveme Vás na
Výstavu prací dětí k projektu:

Život a historie
vypálených obcí

aneb
Znáte nás?

Termín výstavy 5. 11. 2014 - 16. 11. 2014
vestibul Multifunkčního centra Hlinsko

Otevřeno Po - Čt od 8 - 15 hod

Výstava je volně přístupná
také při jednotlivých představeních

a programech MKK
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Tajenka

Legenda doplňovačky:

 1. Zkratka názvu „Místní akční skupina”

 2. Název dokumentu, který popisuje potřeby regionu

 3. Název sektoru, který je jedním ze tří částí členské 
základny MAS

 4. Hlavní úkol MAS v regionu

 5. Sport, který podporovala akce tréningové výzvy 
„Sportuj s námi a žij zdravě”

 6. Jméno akce, na které byly certifikovány první pro-
dukty „Kvalita z Hlinecka” - Den …..

 7. Druh jedné ze sakrálních staveb

 8. Místo registrace dětí s rodiči ke hře „Poznejte ze-
lené srdce česka” 

 9. Jméno jedné z vypálených obcí

 10. Název brožury - učební pomůcky knihovníků

 11. Jméno hrnčíře v pověsti z Hlinska

 12. Místo výtvarného happeningu studentů z gymnázia

 13. Název akce „Den deskových her”

 14. Jedna z obcí, která se zapojila do projektu kniho-
ven „Nezapomeňte (se) vrátit”

 15. Jméno hlineckého divadelního  spolku studentů 
gymnázia

 16. Co je v logu regionální značky „Kvalita z Hlinecka”?

 17. Jméno obce, ve které se pořádala hasičská soutěž 
o putovní pohár starosty

 18. Škola z našeho území, která se zapojila do projek-
tu „Život a historie vypálených obcí”

Doplňovačka

Tajenku křížovky společně s odpovědí na fotohá-
danku můžete zasílat nebo doručit do kanceláře 
MAS Hlinecko, Máchova 1121, 539 01 Hlinsko do 15. 
1. 2015. Pro tři vylosované úspěšné luštitele bude 
připraven milý dárek. Při zaslání tajenky prosíme 
o telefonní kontakt nebo e-mailovou adresu.
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Poznali jste, který z památných stromů 
je na obrázku?

a) Hrušeň Pod Kaplí (Babákov)
b) Lípa srdčitá (Kvasín)
c) Dub letní (Rychnov)


