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Místní ační skupina Hlinecko se již od podzimu roku 2012 soustředí většinou sil na přípravu a následnou realizaci své strategie. Je
to totiž cesta, jak dostat do regionu více než
50 mil. Kč dotací pro různé subjekty z našeho
území, které o rozvoj některých oblastí stojí
nebo usilují. Celý proces certiﬁkace, tvorby
strategie a jejího schvalování je ale neočekávaně zdlouhavý a pro všechny již únavný.
Všichni v MAS však víme, že je důležité vytrvat. Ani za celých 12 měsíců nebyla schopna
jednotlivá ministerstva zadministrovat naši
žádost a potvrdit tak správný postup naší
MAS, která svou strategii podala mezi prvními ze 180 MAS již koncem loňského roku.
Zdržení v několika desítkách pracovních dnů
byla u podání strategie naší MAS jak v procesu odevzdání, jejího hodnocení, tak i doplňování. Občas se náš důležitý dokument třeba
i někam na ministerstvu zatoulal…
Abychom celý rok aktivity pro obyvatele našeho regionu vyvážili, snažili jsme se v roce
2016 připravit nejen další dvě čísla časopisu
pro naše děti Hlinecký Strakáček, ale i jedno
číslo zpravodaje MAS a skutečně náš regionální a nebojím se říci, že unikátní kalendář na
rok 2017. Rozpracovaná je i publikace vlastivědy pro děti našich základních škol ve 4. a 5.
třídách, jejíž příprava se obdobně jako tvorba knihy sakrálních staveb táhne již několik

let a je velmi složitá. Věříme, že ji dokážeme
vydat do počátku školního roku 2016/ 17 jako
podpůrnou učebnici (a zajímavou publikaci
pro samotné rodiče dětí i občany z území)
pro výuku. V roce 2016 se také pracovníci MAS
soustředili na úzkou spolupráci se základními
a mateřskými školami v oblasti tvorby Místního akčního plánu a jednodušších dotací pro
školy pod názvem: „Šablony“.
Je však nutné konstatovat, že ne všechny
školy nabídku bezplatné spolupráce s MAS
přijaly a raději věří placeným poradenským
ﬁrmám.
Regionální značka „Kvalita z Hlinecka“ se od
svého zavedení v roce 2014 již rozrostla na
více než 20 držitelů a MAS se snaží držitele
stále prezentovat a novými formami (například videoprezentacemi) podporovat.
Místní akční skupina byla založena proto, aby
pracovala ve prospěch regionu Hlinecka, aby
stmelovala jednotlivé aktivní subjekty v něm
působící a podporovala je ve vzájemné spolupráci.
Věříme, že je za námi od roku 2012 již vidět
kus práce a chuti pokračovat, která nás neopouští.
Olga Ondráčková, manažerka zodpovědná za strategii
MAS Hlinecko.

www.mashlinecko.cz
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„Tady neziskovky - vítejte!“
Setkání držitelů regionální
značky
V úterý 22. března uspořádala Místní
akční skupina Hlinecko setkání držitelů regionální značky Kvalita z Hlinecka,
která byla pro území Hlinecka zavedena
a registrována v roce 2014. Zástupci se
na jednání seznámili s oblastmi, které
bude možné pro podnikatele podporovat ze strany ﬁchí místní akční skupiny. Dále se diskutovalo o dalším rozvoji
spolupráce, informovanosti území a publicity značky.

V pátek 23. září 2016 se uskutečnil již
jedenáctý ročník akce „Tady neziskovky - vítejte!“, kde se školám a veřejnosti
představily neziskové organizace působící na Hlinecku. V letošním roce zastřešily ﬁnančně organizaci akce MAS
Hlinecko a Svaz tělesně postižených
v České republice. V objektu bývalé MŠ
Lidického u kostela v Hlinsku mohli návštěvníci shlédnout prezentaci nezis-

kových organizací a diskutovat s jejími
představiteli. Pro účastníky byl připraven
program v budově i na přilehlé zahradě.
Nově se na akci návštěvníkům představil
i divadelní spolek GT Hlinsko, který je
také držitelem regionální značky Kvalita
z Hlinecka. Členové spolku předvedli návštěvníkům ukázku ze svého divadelního
představení Youtuber a také ukázky divadelní průpravy.

Akci završila beseda od 14 hodin s novinářem a publicistou Ferdinandem Peroutkou
a jeho manželkou. Manželé Peroutkovi hovořili o vztahu k místnímu kraji, o práci novináře, postoji k cenzuře, lásce ke golfu a počátku golfového hřiště ve Svobodných
Hamrech. Ferdinand Peroutka je synovcem politického žurnalisty Ferdinanda Peroutky, který byl také významným českým prozaikem, esejistou a dramatikem 20. století.
Byl ale také vězněm v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald. Od roku 1948
pro své názory a politické přesvědčení žil až do své smrti v roce 1978 v exilu.
Představení šablon školám
Ve čtvrtek 14. dubna Místní akční skupina Hlinecko připravila setkání se zástupci škol, kde byly představeny základní informace o připravované výzvě
MŠMT s názvem Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování
– Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Místní akční skupina Hlinecko bude
pomáhat základním a mateřským školám s administrativou šablon, proto se
setkání týkalo zejména postupu vytvoření žádosti, realizace šablon a výstupu
jednotlivých aktivit.
Školám bude vypočítána ﬁnanční podpora, aby po dobu následujících dvou
let mohly prostřednictvím šablon žádat o ﬁnanční prostředky na personální
podporu zejména pro děti nebo žáky
ze socioekonomicky znevýhodněného
prostředí, dále o ﬁnance na vzdělávání
pedagogů a další aktivity.

www.mashlinecko.cz

Odměny výhercům
V sobotu 30. července 2016 se uskutečnil
v areálu Památkové rezervace Betlém již
pátý ročník Dne dřeva a medu a při této
příležitosti odměnila Místní akční skupina Hlinecko tři vylosované dětské i dospělé výherce ze Zpravodaje MAS a tři
z dětského časopisu Hlinecký Strakáček.
Za namalovanou pohlednici vystřiženou
z dětského časopisu Hlinecký Strakáček č.3,
který byl zaměřen na pivovarnické řemeslo,
obdržely děti od výrobního ředitele pivovaru
vstupenky na prohlídku Hlineckého pivovaru
Rychtář a drobné dárky od MAS. Dospělí vylosovaní vítězové obdrželi za vyluštění a zaslání
tajenky a fotohádanky ze Zpravodaje MAS knihu Sakrální stavby, památky a drobné objekty,
kterou vydala MAS Hlinecko v prosinci 2015.
Výherci pivovarské exkurze:
Aneta Bartošová, 10 let, Krouna
Anežka Prodělalová 9 let, Včelákov
Jan Kekula 8 let, Vyhnánov
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Výherci knihy:
Veronika Slavíková, Tisovec
Lukáš Tlapák, Všeradov-Milesimov
Štěpán Bonaventura, Hlinsko

Vydává MAS Hlinecko, z.s.
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Třetí ročník MASkohraní
aneb Den deskových her se uskutečnil 29.
listopadu 2016 od 9 hodin do 13 hodin
v Multifunkčním centru v Hlinsku. Akci
pořádali společně Místní akční skupina
Hlinecko, Město Hlinsko a Městský kulturní klub Hlinečan a byla určena dětem
ze základních škol z území Místní akční skupiny Hlinecko. Smyslem akce bylo
ukázat dětem, jak využít společně strávený volný čas s rodinou nebo přáteli hrou
deskových a společenských her. Všechny
hry pro celou akci zapůjčila společnost
MINDOK. Zástupci této společnosti byli
také rádci dětem, které si různé typy her
mohly vyzkoušet a zahrát. Letošní ročník
byl obohacen také o turnaj mezi základními školami ve společenské hře „Duch“,
kterou si žáci základních škol předem vyzkoušeli ve školních kolech.
Výherci ze školních turnajů ze ZŠ Miřetice, Včelákov, Holetín a Trhová Kamenice
se utkali v prvním ﬁnálovém kole, kde
zvítězili tito žáci (v pořadí od prvního
místa): Nela Ducháčková ze ZŠ Trhová

Kamenice, Monika Malinová ze ZŠ Trhová Kamenice a Martina Dejdarová ze ZŠ
Holetín. Poté následovalo druhé ﬁnálové
kolo, kde své síly změřili žáci ze základních hlineckých škol Ležáků, Smetanova,
Resslova a ZŠ Raná. V tomto kole zvítězili tito žáci (v pořadí od prvního místa):
Kateřina Svobodová ze ZŠ Raná, Adéla
Čepová ze ZŠ Ležáků a Robin Navrátil ze
ZŠ Smetanova. Po těchto dvou semiﬁnálových kolech následoval turnaj o celkové
vítězství, kterého se zúčastnilo šest semiﬁnalistů, z nichž vzešla celková výherkyně. Nejlepší hráčkou hry Duch se stala
Kateřina Svobodová ze ZŠ Raná.
Místní akční skupina Hlinecko plánuje
v pořádání turnajů v deskových hrách
pokračovat i v následujících letech a rozšířit je i pro veřejnost.
Akce se účastnily děti ze základních škol
Holetín, Raná, Včelákov, Trhová Kamenice, Ležáků Hlinsko, Smetanova Hlinsko
a Resslova Hlinsko.
Výhercům turnaje, kteří byli odměněni,
blahořejeme!

Setkání podnikatelů
V pondělí 14. března 2016 od 15:30 hodin uspořádala MAS Hlinecko společně s Okresní hospodářskou komorou
v Chrudimi setkání s podnikateli z území Hlinecka. Důležité informace k podnikatelům zazněly ze strany vedení
OHK, Úřadu práce v Hlinsku a zástupců
MAS.

MAS bude pomáhat školám se
šablonami
Ve středu 30. 3. 2016 se pracovníci MAS
Hlinecko zúčastnili semináře v Chrudimi, kde byly představeny šablony pro
základní a mateřské školy a postup jejich administrace. Pracovníci MAS tak
získali potřebné informace a budou
moci školám metodicky pomáhat s přípravou žádosti o dotaci a následnou realizací šablon.

Celková vítězka turnaje
Kateřina Svobodová, ZŠ Raná

www.mashlinecko.cz

Školní kolo MASkohraní ZŠ Miřetice
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Představujeme členy MAS Hlinecko - Obec Kladno

Suchý slalom Ski
MALÝ
HLINECKÝ HRNEC
klubu Hlinsko
byl uspořádán 18. 9. 2016. Jednalo se
o závod v běhu na hlinecké sjezdovce,
kdy závodníci museli proběhnout vytyčenou slalomovou trať v co nejkratším
čase. Závodu se zúčastnilo 75 závodníků
většinou ze závodních lyžařských oddílů
v širokém okolí, ale byli zde i závodníci
z řad příchozí veřejnosti, kteří si přišli
zasportovat a poměřit síly. Do závodu
byly z dotace MAS zakoupeny ceny pro
vítěze – drobné sportovní doplňky a pomůcky pro sport, diplomy a medaile.

První zmínka
o obci Kladno
u Hlinska je
z roku 1392,
kdy jako většina okolních
obcí patřila k rychmburskému panství. Tehdy bylo
v obci 15 stavení. Fungovala zde vodní pila a mlýn
a obec měla svou rychtu.
Důležitost obce byla zdůrazněna po výstavbě tzv. císařské, později státní silnice,
nyní silnice I/34, vedoucí ze
Svitav do Havlíčkova Brodu.
Stavba této silnice ovlivnila velkou měrou obecní živost, protože pro překlenutí údolí
byl postaven kamenný Dolský most. Ten je dosud význačnou památkou obce. V okolí
Kladna se vyskytují mokřady, zvláště v přilehlých lesích. Jsou chráněny pro svou vegetaci a výskyt chráněných druhů živočichů i ptactva. I proto leží území obce v CHKO
Žďárské vrchy. Najdeme tu i zasypanou štolu po těžbě železné rudy, ze které vedla
údajně tajná chodba až do Kladna a bývalý břidlicový lom, ze kterého se vytěžená
břidlice používala jako střešní krytina. Dnešní dominantou je kaplička ve středu obce,
která dříve sloužila i jako hasičská zbrojnice.
Místem setkávání občanů se stal kulturní
dům, vybudovaný z bývalé školy. Je využíván dospělými i dětmi prakticky celoročně. Ať už jsou to hasičské plesy, rekreační
fotbálek dětí i dospělých. Velmi účelnou
se ukázala spolupráce obce s jednotkou
hasičů.

Více informací na webových stránkách
obce www.obec-kladno.cz

FOKUS Vysočina
Fotbalový turnaj
SK Rváčov, z.s.
MALÝ
20. 8. 2016 uspořádal SK
HLINECKÝ HRNEC
Rváčov od 8.00 - 16.00 hodin fotbalový
turnaj pro děti do 10 let. Z dotace Malý
hlinecký hrnec byly podpořeny ceny pro
děti.

Vizí Neziskové organizace FOKUS Vysočina je být dobře fungující organizací systému
péče o duševní zdraví ve společnosti, která nabízí stejné příležitosti
zdravým i handicapovaným. Od září 2005 FOKUS vybudoval v Hlinsku
odborný komunitní tým, dobrovolnické centrum a chráněnou dílnu.
Komunitní tým poskytuje terénní nebo ambulantní službu sociální rehabilitace lidem s duševním onemocněním, kteří jsou v důsledku nemoci ohroženi izolací a sociálním vyloučením.
Dobrovolnické centrum vyhledává a systematicky podporuje dobrovolníky a spolupracuje se zařízeními, která mají o jejich pomoc zájem.
Dobrovolník nenahrazuje pracovní sílu, ale
je ochoten zdarma věnovat svůj čas a dovednosti ve prospěch potřebným. Záleží na
něm, jestli se rozhodne pomáhat v domově seniorů, u zdravotně postižených nebo
u dětí. Dobrovolnické centrum zajišťuje
podmínky pro činnost dobrovolníků, jejich materiální zázemí, komunikaci s přijímací organizací,
pojištění a supervizi.
Chráněné dílny jsou dceřinou společností FOKUSu Vysočina.
V Hlinsku v září 2015 vznikla chráněná dílna Cukrárna Ludmilka. Zaměstnanci dílny vytvářejí chutné zákusky z čerstvých
surovin, jak se lze přesvědčit v prodejně pohledem přes sklo
do výroby. Našim mottem je „Být prospěšní a úspěšní”.

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Růžičková, E-mail: hlinsko@fokusvysocina.cz, webové stránky: www.fokusvysocina.cz,
adresa: Karla Lidického 1213, 539 01 Hlinsko.

www.mashlinecko.cz
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GYMNÁZIUM K. V. RAISE, HLINSKO, Adámkova 55
Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,
Přidružená škola UNESCO, Škola udržitelného rozvoje 2. stupně
V současné době jediná střední škola v Hlinsku se nachází v budově, v níž
v 19. století učil známý český spisovatel
Karel Václav Rais, a jeho jménu se snaží
dělat čest. Gymnázium má již více než šedesátiletou historii. O tom svědčí několik
tisíc absolventů, kteří se ve světě rozhodně neztratili.
Základem fungování gymnázia je Školní
vzdělávací program pro čtyřleté a osmileté studium, jehož cílem jsou všeobecné
vzdělání a kvalitní příprava pro studium
na vysoké škole. K vybavení školy patří
osm kmenových učeben, laboratoře chemie a fyziky, odborné učebny biologie,
fyziky a chemie, dvě učebny výpočetní
techniky, dvě jazykové učebny, učebna
výtvarné a hudební výchovy, tělocvična
a menší sál, posilovna, žákovská knihovna, šatny, bufet a odpočinkové prostory
pro žáky.
Studenti se pravidelně zúčastňují mnoha školních akcí, jako jsou GO kurz, lyžařský a sportovní kurz, sportovní den,
předmětové exkurze, zahraniční pozná-

vací zájezdy, besedy, přednášky, výstavy
a divadelní představení, majáles, vánoční
akademie a projektový týden. Též se zapojili do projektu spolupráce mezi MAS
„Život a historie vypálených obcí“. Pořádány jsou i výměnné pobyty a pro druhý
ročník intenzivní jazykový kurz s rodilými mluvčími. Předmětové olympiády,
jazykové, sportovní, výtvarné, pěvecké,
přírodovědné, recitační a literární soutěže jsou pro naše studenty příležitostí
porovnat své vědomosti a schopnosti
i se studenty jiných škol. Často přinášejí
i pocit uspokojení, naši žáci se totiž umí
prosadit nejen na okresní a krajské, ale
i celostátní úrovni. Školu výborně zviditelňuje studentský divadelní spolek GT
Hlinsko, který vystupuje nejen v Hlinsku,
ale i mnoha dalších městech. Díky němu
se už pětkrát uskutečnil mezinárodní divadelní festival ARTSY FARTSY.
Studenti a učitelé nezapomínají ani na ty,
kteří potřebují pomoc, výrazem toho jsou
pravidelně organizované Srdíčkové dny
a Červená stužka AIDS, ﬁnančně přispívají
i na adopci afrických dětí.

Turnaj
minivolejbalu
čtveřic HAVLBALL
v Hlinsku

MALÝ
HLINECKÝ HRNEC

Grant Malý hlinecký hrnec pomohl SKO
Hlinsko získat volejbalové míče pro pořádání turnaje mládeže čtveřic a tréninkový míč na nácvik smeče. Na turnaj,
který proběhl 25. září na kurtech v Olšinkách v Hlinsku, se přihlásilo 11 družstev, mezi nimiž nechybělo jedno reprezentující SKO Hlinsko. Nově složený tým
(A. Břízová, L. Klasová, Z. Holfeuerová
a M. Kaplan) se rychle oklepal z nervozity z prvního turnaje v sezoně, odvážnou hrou nedal soupeřům šanci a bez
jediné porážky dokráčel až do ﬁnále.
V závěrečném utkání reprezentanti SKO
Hlinsko narazili na tým Sokola Bezděkov, který byl jednoznačně hratelným
protivníkem. Ale nevynucenými chybami v úvodu utkání hlinečtí darovali Sokolkám příliš velký náskok, který se jim
nepodařilo smazat, a obsadili konečné
druhé místo. Ale i tak je toto umístění
doposud nejlepší, které hlinecký klub
vybojoval.
Další informace o hlinecké volejbalové
mládeži a volejbalu v Hlinsku vůbec najdete na www.volejbal.hlinsko.cz.

Malý hlinecký hrnec v roce 2016
Místní akční skupina v roce 2016 vyhlásila dotační grant z vlastních
zdrojů pro neziskové organizace fungující na území Místní akční
skupiny Hlinecko s názvem MALÝ HLINECKÝ HRNEC (MHH).
Co bylo podpořeno? Projekty malého rozsahu s veřejně prospěšným charakterem, projekty týkající se práce s dětmi a mládeží a jiné kulturní, sportovní či společenské akce. Co nebylo podpořeno? Projekty, které jsou součástí akce
s celkovými náklady většími než 20 000 Kč.
Kdo byl podpořen? Neziskové organizace, spolky, církve, příspěvkové organizace
obcí, obce v případě, že zaštiťují žadatele bez právní subjektivity (spolky žen, seniorů apod.) Každý žadatel mohl podat pouze jeden projekt. Způsobilé výdaje: Drobné
věci a zařízení (např. vybavení hřišť, dílen a klubů, ceny pro vítěze, nákup materiálu
pro různé výrobky, lektorné apod.), propagace atd.
Nezpůsobilé výdaje: Nájemné prostor, vybavení prostor, pronájem techniky, skupinové zájezdy, honoráře divadelních či jiných představení. Výše podpory: Maximálně
80 % z celkových nákladů projektu, nejvýše však 5 000 Kč na jeden projekt.
Pro rok 2016 bylo Rozhodnutím Představenstva MAS Hlinecko v červnu 2016 podpořeno 6 projektů, a to následující akce:
1. GT Hlinsko - Rok Havla („Havlovy kraťasy“)
2. SK Rváčov - Turnaj v kopané ve věkové kategorii přípravka
3. Svaz tělesně postižených, pobočka Hlinsko - Kurz pletení z pedigu
4. Spolek Ski klub Hlinsko - Suchý slalom Hlinsko
5. Dračí doupě (garant Obec Mrákotín) - Pouťové slavnostní odpoledne s Jarmarkem
6. Sportovní klub odbíjené Hlinsko - Balóny pro mládež.

www.mashlinecko.cz
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Tuto akci spolufinancuje
Místní akční skupina Hlinecko, z.s.
z grantu
MALÝ HLINECKÝ HRNEC
www.mashlinecko.cz

Vydává MAS Hlinecko, z.s.
pod reg. číslem: MK ČR E 21666

Inspirativní návštěva zástupců MAS Pardubického
kraje u polských partnerů
Hlinecký
hrnec podpořil
„Havlovy kraťasy”

MALÝ
HLINECKÝ HRNEC

K nedožitým osmdesátinám
Václava Havla uvedl člen MAS
Hlinecko, GT Hlinsko představení „Havlovy kraťasy”. Celý
projekt byl podpořen z grantu MAS „Malý hlinecký hrnec
2016”. Představení se uskutečnilo 7. října 2016 v Multifunkčním centru v Hlinsku.
Pět humorných jednoaktovek
bylo ztvárněním pěti životních trapasů
bývalého prezidenta Havla, mistra českého jazyka. Představeny byly více či
méně známé jednoaktovky:
• Vernisáž • Ela, Hela a stop
• Motýl na anténě • Perpetum
mobile • Pižďuchové

www.mashlinecko.cz

MAS Hlinecko společně s Celostátní sítí
venkova uspořádala 2. a 3. 11.2016 exkurzi do oblasti Místní akční skupiny
v Polsku: Dolina Baryczy. Region Dolina
Baryczy je známý nejen chráněnou krajinnou oblastí s nedotknutou přírodou,
množstvím rybníků a chovem kaprů, ale
je dnes oblíbenou destinací pro turisty,
a to polské i zahraniční. Ale nebylo tomu
tak vždy. Přibližně před deseti lety oblast
trpěla odlivem obyvatel a nízkým hospodářským růstem. Místní podnikatelé
se rozhodli nastartovat spolupráci mezi
sebou a zabránit tak úpadku. Systematickým rozvojem služeb v oblasti cestovního ruchu a ﬁnanční podporou ze strany
MAS se podařilo zvýšit návštěvnost regionu. Pro tento účel vznikla regionální
značka Dolina Baryczy poleca (Dolina Baryczy doporučuje), která garantuje kromě regionálního původu potravin, pro
oblast typická jídla, kvalitní ubytování
a nevšední zážitky a především spolupráci mezi jednotlivými subjekty.
V praxi spolupráce funguje tak, že místní pěstitel, chovatel nebo jiný výrobce
dodává své produkty do restaurací, které z nich vaří svá jídla nebo do obchodů
ostatních producentů, kteří jimi doplňují
svůj sortiment. Zapojené subjekty si přímo nekonkurují, neboť každý z nich nabízí odlišné produkty nebo služby. Navíc
ve všech místech, jenž se mohou pyšnit
značkou Dolina Baryczy poleca, návštěvník najde i informace o ostatních držitelích tohoto označení: restauracích, uby-
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tování a turistických atrakcích i s termíny
různých akcí a jarmarků.
Takto vytvořená síť je výhodná pro všechny zapojené aktéry. Výrobcům se zvyšuje
odbyt, společně všichni propagují ubytování, stravování, místa a akce atraktivní
pro návštěvníky. V konečném důsledku
se zvýšila zaměstnanost v regionu a dostupnost služeb i pro obyvatele, což pomáhá celkovému rozvoji.
Účastníci exkurze tak navštívili penzion
„Hubertówka“, Zamek Myśliwski, který
je proslulý svou nabídkou pokrmů z místních kaprů a zvěřiny, pekárnu „Piekarnia
Rybka“, Gadkowice, nabízející tradiční
chléb a kvalitní zákusky, tradiční polský
penzion „Zagroda Grabownica“, Krośnice, farmu „Gospodarstwo Sadownicze
Jolanta a Janusz Dean“, Wierzchowice,
kde se vyrábí přírodní jablečný mošt, rekreačně-vzdělávací centrum „Krósnicka
Kolej Waskotorowa“, kde je vybudována úzkokolejná trať pro turisty vedená
chráněnou krajinnou oblastí, farmu „Gospodarstwo Sadownicze Irena a Andrzej
Laniak“, Wierzchowice, která se zabývá
pěstováním ovoce a produkcí marmelád
a sirupů především z malin a také penzion „W Starym Mlynie“, Niesulowice, který
byl vybudován na místě bývalého parního mlýna. Účastníci si ze zájezdu odnesli
nejenom spoustu příjemných zážitků, ale
i inspiraci a náměty pro vytvoření nových
spoluprací ve svém regionu! Za MAS Hlinecko se zúčastnili Lenka Juklová, Hanka
Rouhová a Tomáš Dubský.

Vydává MAS Hlinecko, z.s.
pod reg. číslem: MK ČR E 21666

Hlinecký Strakáček - Časopis pro naše děti
Před letními prázdninami bylo pro děti z regionu Hlinecka připraveno čtvrté letní číslo časopisu „Hlinecký Stakáček”. Téma časopisu bylo opravdu prázdninové:
Léto a voda na Hlinecku. Snahou tohoto čísla bylo před prázdninami děti seznámit
s existující vodou v přírodě v regionu Hlinecka. Ta se ve volném území nachází ve
formě pramenících potoků a řek. Časopis přiblížil dětem prostředí živočichů v našich rybnících i našich řekách, historii a také vznik žulových lomů, které jsou dnes
často zatopeny a využívají se ke koupání. Hlinecký letní Strakáček č. 4 přiblížil dětem i formu rybářství, ale třeba i vznik deště nebo je upozornil na podmínky bezpečného koupání v přírodě.

ČÍSLO 5

ČÍSLO 4

Č

asopis

pro naše děti

Kurz pletení
z pedigu
Svaz tělesně postižených
MALÝ
v České republice z. s., míst- HLINECKÝ HRNEC
ní organizace Hlinsko uspořádal ve své klubovně, v budově bývalé
mateřské školy Lidického u kostela, 20.
října od 14 hodin kurz pletení z pedigu.
Kurz byl spoluﬁnancován z grantu Místní akční skupiny Hlinecko „Malý hlinecký hrnec 2016“. Kurzu se zúčastnilo 15
osob. Z podpory byla zaplacena hlavní
surovina – pedig, ze kterého účastníci
kurzu pletli košíky, misky, květináče či
věnečky všech velikostí nebo dekorativní a dárkové předměty do domácnosti
pro sebe i své blízké.
Lektorka naučila účastníky kurzu základní metody zpracování pedigu, jak si
připravit osnovní pruty, jak je sestříhat,
jak je udržovat rovné, jak zakončit pletení nebo jak lakovat ﬁnální výrobky.
Kurz sklidil velký úspěch.

Č

asopis

pro naše děti

Ke konci roku vychází také Hlinecký Strakáček č. 5. Příběhem tohoto čísla je putování lesem, za semínkem stromu, který v přírodě vyroste… Obě čísla časopisu si
mohou děti vyzvednout v kanceláři MAS Hlinecko v Máchově ulici 1121 nebo v Infocentru na Betlémě.
Časopis také dostávají všechny mateřské a základní školy a také knihovny v území
a dále je distribuován prostřednictvím členů MAS, zejména všech 18 obcí. A pokud
jsou předchozí čísla již rozebraná, je možné je alespoň v elektronické formě shlédnout na webových stránkách MAS Hlinecko, a to www.mashlinecko.cz. Časopis je
pojat jako zábavně - naučný s mnoha kvízy a úkoly. Děti mohou z každého čísla
zaslat pohlednici do kanceláře MAS a následně budou za své obrázky odměněny.
Ukázka zaslaných a odměněných obrázků našich dětí z čísla o pivovarském řemesle.

Aneta Bartošová, 10 let, Krouna

Anežka Prodělalová, 9 let, Včelákov

Jan Kekula, 8 let, Vyhnánov

Patrik Ptáček, 9 let, Včelákov

www.mashlinecko.cz
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Kresba: Jiří Vaněk

Vydává MAS Hlinecko, z.s.
pod reg. číslem: MK ČR E 21666
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Pivovar RychtáĜ, a.s.

rnictví
Historie pivova
Pivovar RychtáĜ byl založen v roce 1913 a v souþasné dobČ vyrábí
standardnČ sedm druhĤ piva a pĜíležitostnČ tĜi další. KromČ výroby piva
se pivovar zamČĜuje i na ukázku jeho výrobního postupu s možností
navštívit i minimuzeum a minipivnici, kde si návštČvník starší osmnácti
let mĤže sám naþepovat pivo a zároveĖ ho i ochutnat. V minulosti
cílily exkurze pĜevážnČ na žáky škol, byly pĜístupné na Den otevĜených
dveĜí pivovaru, pĜípadnČ dostupné pro úþastníky zájezdĤ z jiných ¿rem
a podnikĤ. NávštČvníci se mohou s výrobou piva seznámit i pĜi tradiþních
akcích, které pivovar poĜádá.
Od roku 2010 se tomuto druhu prezentace historie pivovarnictví na Hlinecku
zaþal pivovar vČnovat intenzivnČji. Byla ustálena trasa s výkladem prĤvodcĤ,
vytištČny propagaþní letáky a zfunkþnČn odkaz na webových stránkách
s možností rezervace prohlídky. U pĜíležitosti stého výroþí založení pivovaru
byla uvedena do provozu prodloužená trasa exkurze, která konþí v minipivnici.
A v roce 2014 byla trasa rozšíĜena ještČ o minimuzeum, kde jsou vystaveny
historické artefakty.
Certi¿kován znaþkou „Kvalita z Hlinecka“ byl níže uvedený zážitek:
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Regionální značka Kvalita z Hlinecka
v roce 2016
V únoru vypsala Místní akční skupina Hlinecko již třetí výzvu k předkládání žádostí o udělení značky certiﬁkátu „Kvalita z Hlinecka“. V dubnu se sešla certiﬁkační komise, která
posoudila všechny předložené žádosti. Uspělo celkem šest
žadatelů, čtyři v oblasti výrobků a dva v oblasti zážitků, rozšířili tak počet držitelů značky na dvacet tři. Na Svatojiřském jarmarku v Hlinsku byly novým držitelům
značky slavnostně předány certiﬁkáty. Při jarmarku nechyběla ani prezentace všech
certiﬁkovaných výrobků s katalogem všech držitelů značky „Kvalita z Hlinecka“.
Značka je po celý rok prezentována na různých propagačních akcích MAS Hlinecko,
jednáních či seminářích, dále na webových stránkách www.mashlinecko.cz v záložce Kvalita z Hlinecka, kde jsou uvedeny všechny informace o značce i držitelích.
V Hlineckých novinách vychází každý měsíc článek o jednom držiteli a připravujeme postupně reportáže o všech certiﬁkovaných. Regionální značka „Kvalita z Hlinecka“ byla založena v roce 2014, kdy proběhla i první certiﬁkace výrobků a služeb. První certiﬁkací prošlo celkem 12 výrobků a poskytovatelů služeb. Regionální
značka označuje produkty a služby, které jsou regionálně významné, tradiční, vytvořené místními výrobci nebo z místních a regionálních surovin. Certiﬁkáty jsou
udělovány v oblasti výrobků, ubytovacích a stravovacích služeb a zážitků.

• Exkurze v pivovaru RychtáĜ
s návštČvou minipivnice a minimuzea pivovarnictví

Přehled všech držitelů certiﬁkátů regionální značky „Kvalita z Hlinecka”
Kontakt:
Pivovar RychtáĜ, a.s.
Resslova 260
539 01 Hlinsko
Tel.: 469 311 471, 724 471 159
E-mail: pivo@rychtar.cz
www.rychtar.cz

Kvalita z Hlinecka

OBLAST VÝROBKŮ A PRODUKTŮ
Přírodní kosmetické výrobky: Propolisová
mast ve včelím vosku, Propolisová mast
s vazelínou, Propolisová tinktura
František Řezníček

Josef Fidler

ký unikát
Pravý tkalcovs
Josef Fidler se ruþnČ tkaným textiliím vČnuje více než 20 let a od 28. þervna
2015 se se svou výrobou pĜestČhoval do roubené chaloupky v památkové
rezervaci Betlém Hlinsko. Udržuje tak tradici výroby v typickém venkovském
prostĜedí a návštČvníkĤm nabízí také prohlídky s výkladem a ukázkou výroby.
Od pĜestČhování do chaloupky se plnČ vČnuje znovuobnovení výroby ruþnČ
tkané žinylky (žanylky), která se v regionu Hlinecka vyrábČla od roku 1890 do
sedmdesátých let 20. století, kdy byla její výroba zrušena.
Každý kus vyrobený touto metodou (šála, šátek, pléd nebo kobereþek) je
jedineþný originál. PĜi výrobČ jsou zachovávány tradiþní postupy, materiál
i barvy (þerná, zelená, modrá, bílá, ¿alová, starorĤžová) a jejich kombinace.

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)

Josef Fidler

Hlinecké šály, Hlinecké šátky

Josef Fidler

Hlinecká žinylka (žanylka)

Řeznictví u Švandů

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

MEDOVINKA, s.r.o.

Hlinecká medovina

Pivovar Rychtář, a.s.

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

Pivovar Rychtář, a.s.

Rychtář Fojt neﬁltrovaný

Alena Linhartová Cukrárna na
Kamenném schodě

Betlémské bezové thé, Betlémské bezové thé
s přídavkem slivovice

Do dalšího sortimentu pana Fidlera patĜí ruþnČ tkané bavlnČné a akrylové šály
a šátky a dále také Hlinecká plátna, ke kterým se Ĝadí ubrusy, prostírání þi
utČrkyv rĤzných rozmČrech.
S Hlineckou žinylkou pana Fidlera se mĤžeme setkat na jarmarcích a trzích
v Hlinsku, na Veselém Kopci nebo dalších trzích po celé ýeské republice. Všechny
výrobky si mĤžete objednat e-mailem, na webových stránkách, telefonicky nebo
nejlépe po osobní konzultaci v TkalcovnČ na BetlémČ.
Certi¿kovány znaþkou „Kvalita z Hlinecka“ byly níže uvedené produkty:
• Hlinecká žinylka (žanylka)

Kontakt:
Josef Fidler
Tkalcovna na BetlémČ
PĜíþná 361, 539 01 Hlinsko
Tel.: +420 739 331 516
E-mail: Fidler3@seznam.cz
Facebook: Tkalcovna na BetlémČ
www.tkalcovna-betlem.cz

Kvalita z Hlinecka

VþelaĜství Babákov s.r.o.

Zdraví z pĜírody

Majitel VþelaĜství Babákov, pan Vladimír
Saifr, se vþelaĜení vČnuje od roku 2005
a v souþasné dobČ má okolo šedesáti
vþelstev a stále jejich poþet zvyšuje. Jeho hlavní
þinností je práce se vþelami, sbČr, zpracování
a prodej vþelích produktĤ, ke kterým patĜí med,
medovina nebo kosmetika. DoplĖkovČ se vČnuje
vzdČlávací þinností v oboru vþelaĜství formou zábavné putovní vþelí stezky pro
dČti a dospČlé.
Všechny medy pocházejí z místních surovin þisté krajiny z okolí Horního
Babákova nacházejícího se zhruba šest kilometrĤ od mČsta Hlinska.
S babákovskými medy se mĤžete setkat na jarmarcích a trzích v Hlinsku, na
Veselém Kopci nebo dalších trzích po celé ýeské republice. Výrobky si mĤžete
objednat telefonicky, e-mailem nebo osobnČ vyzvednout v kamenném obchodČ
na PodČbradovČ námČstí v Hlinsku.
Certi¿kovány znaþkou „Kvalita z Hlinecka“ byly níže uvedené produkty:
Babákovké medy
• Lesní (medovicový) med

Kolekce dřevěných hraček

• KvČtový (nektarový) med
• Pastovaný (krémový) med

Karel Makovský dřevovýroba
Kontakt:
VþelaĜství Babákov s.r.o.
Horní Babákov 2, 539 01 Holetín
Provozovna: PodČbradovo nám. 12
Tel.: +420 606 928 635
E-mail: vladimir.saifr@seznam.cz
www.babakov.cz

www.mashlinecko.cz

Kolekce dekorativních předmětů ze dřeva
Dana Tlapáková

Ozdobné medové perníčky

Vojtěch Lauš

Umělecké kovářské výrobky
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Lesní (medovicový) med, Květový (nektarový)
med, Pastovaný (krémový) med

Včelařství Babákov

Ručně dlabané dřevěné misky

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

FH

RM H

J
UH

ED

Qp
V

OBLAST VÝROBKŮ A PRODUKTŮ

Kvalita z Hlinecka

Jitka a Daniel Šustrovi

Krása dĜeva
Jitka a Daniel Šustrovi se dĜevem pracují od roku
2010. PostupnČ vyzkoušeli výrobu dĜevČných
šperkĤ, misek, lžic, svícnĤ, cukĜenek nebo slánek.
V posledních letech mezi jejich výrobky pĜevládají
malé, stĜední i velké mísy. Misky jsou vyrábČny
z rĤzných druhĤ místních dĜevin (lípa, jírovec,
tĜešeĖ, jabloĖ nebo oĜešák). DĜevo, které používají,
není káceno za úþelem jejich výroby. Výrobky manželĤ
Šustrových vycházejí z tradice þeského venkova, kde se
v minulosti užitkové pĜedmČty ze dĜeva vyrábČly témČĜ
v každé rodinČ.

Zbyněk Štěpánek

S ruþnČ dlabanými miskami manželĤ Šustrových se mĤžete setkat na jarmarcích
a trzích v Hlinsku, na Veselém Kopci nebo dalších trzích po celé ýeské
republice. Výrobky si mĤžete objednat telefonicky, e-mailem nebo na webových
stránkách.
Certi¿kovány znaþkou „Kvalita z Hlinecka“ byly níže uvedené produkty:
• RuþnČ dlabané dĜevČné misky

OBLAST STRAVOVACÍCH SLUŽEB
Vegetariánská jídelna Mandala v Hlinsku

Kvalita z Hlinecka

MANDALA CZ, s.r.o.

Kontakt:
Jitka a Daniel Šustrovi
Anglická 1539
539 01 Hlinsko
Tel.: +420 724 947 002
E-mail: sustrova.j@seznam.cz
www.Àer.cz – dlabané misky

OBLAST UBYTOVACÍCH SLUŽEB
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CO DĚLÁ VČELA
V PRŮBĚHU ROKU?

Penzion Betlém Hlinsko

Betlém Hlinsko, spol. s r.o.

Včela pracuje po

celý rok, i když

se nám to v zimě

nezdá.
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I včeličky
API – VČELÍ
e-mail: babakovskaapi@email.
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Vþelí stezka vznikla v roce 2012 a je
urþena pro všechny vČkové kategorie: pro
rodiþe s dČtmi, skupiny dČtí, dospČlé i seniory,
pro laiky i vþelaĜe. Vþelí stezka je pojízdná, takže
mĤže být prezentována na kterékoliv kulturní akci
v pĜilehlém okolí. Je využívána i na základních školách
pĜi výuce žákĤ. V letních mČsících je k vidČní pĜevážnČ ve skanzenu Veselý
Kopec nacházejícího se nedaleko mČsta Hlinska. Stezka má za úkol návštČvníkĤm
umožnit pohled na život vþel a zlepšit jejich vztah k pĜírodČ formou, která
není zcela bČžná. Stezka napomáhá zachovat tradiþní Ĝemeslo – vþelaĜení
prostĜednictvím nahlédnutí do práce samotného vþelaĜe.
INFORMACE PRO RODIČE

BABÁKO
7) KTERÉ ROČNÍ OBDOBÍ SPRÁVNÝ VČELAŘe-mail:
NEJVÍCE
KRMÍ VČELY?
VSKÁ
babakovska API

Tvořivé kurzy keramiky a mozaiky

Deti - vceli

a) jaro
b) léto
c) podzim
d) zima

stezka
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VČELÍ PRODUKT ZAJIŠŤUJE,

a) vosk
b) pyl
c) propolis
d) mateří kašička

BABÁKOVSKÁ

Deti - vceli stezka

M
ED

Životem vþel

INFORMACE PRO

Propolis můžete
použít surový (na
PLNÉ LÉTO
zuby
tinkturu (na mokré
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(na suché
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Karel a Magdalena Švandovi
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BĚHEM ROKU?
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VþelaĜství Babákov s.r.o.

Penzion Stanský mlýn

NEJVÍCE

stezka

A3.indd

BABÁKOVSKÁ API – VČELÍ STEZKA PRO DĚTI A RODIČE
Deti

- vceli

e-mail: babakovskaapi@email.cz, telefon: +420 606 928 635, www.babakov.cz

Věra Luňáčková

KromČ vþelí stezky nabízí VþelaĜství Babákov svým zákazníkĤm i prodej vþelích
produktĤ (med, medovina, kosmetika).
Certi¿kován znaþkou „Kvalita z Hlinecka“ byl níže uvedený zážitek:

Mezinárodní studentský festival ARTSY
FARTSY Hlinsko

GT Hlinsko

Včelí stezka pro děti a dospělé

Včelařství Babákov

Exkurze v pivovaru Rychtář s návštěvou
minipivnice a minimuzea pivovarnictví

• Vþelí stezka pro dČti a dospČlé

Kontakt:
VþelaĜství Babákov s.r.o.
Horní Babákov 2
539 01 Hlinsko
Tel.: +420 606 928 635
E-mail: vladimir.saifr@seznam.cz
www.babakov.cz

Kvalita z Hlinecka

Pivovar Rychtář, a. s.

ZbynČk ŠtČpánek

rmy
Delikatesy z fa
Kozí farma v ProsetínČ vznikla v roce 2011 a vČnuje
se chovu hnČdých krátkosrstých koz a šíĜení tohoto
þeského plemene mezi chovatele. Na farmČ zpracovávají
kozí mléko, ze kterého vyrábí široké spektrum mléþných
pochutin. Mezi nČ patĜí sýry balkánského typu v rĤzných variacích, syrovátkový
sýr – urda, brynza, jogurty nebo unikátní kozí zmrzlina.
Všechny pochutiny jsou vyrobeny z kozího mléka od koz vlastního chovu.
Na farmČ žije pĜes tĜicet hnČdých krátkosrstých koz a každý rok se narodí okolo
padesáti kĤzlat. Na farmČ se také poĜádají exkurze pro dČtské kolektivy o chovu
zvíĜat a zpracování mléka.
S mléþnými výrobky z kozí farmy se mĤžete setkat na jarmarcích a trzích
v Hlinsku, na Veselém Kopci nebo dalších trzích po celé ýeské republice. Výrobky
si mĤžete objednat telefonicky, e-mailem, osobnČ na farmČ v ProsetínČ nebo
v kamenných obchodech v KováĜovČ, HeĜmanovČ MČstci þi v Pardubicích.
Certi¿kovány znaþkou „Kvalita z Hlinecka“ byly níže uvedené produkty:
Kolekce mléþných výrobkĤ z kozího mléka
• ýerstvé kozí sýry balkánského typu ve variantách
(sýr pĜírodní, s þesnekem, bazalkou, oĜechy, chilli, brusinkami,
koĜenČné bylinkovou smČsí, pikantní smČsí nebo medvČdím þesnekem)
• Syrovátkový sýr – urda
• Brynza
• Kozí zmrzlina – vanilková, jahodová, s lesním ovocem, kávová, mátová
Kontakt:
ZbynČk ŠtČpánek
Kozí farma Prosetín
Prosetín 122,539 76 Prosetín
Sídlo ¿rmy: Hlinsko
Tel.: 734 158 408, 734 158 409
E-mail: srek.reklama@centrum.cz
Facebook: Kozí farma Prosetín

Účastníci certiﬁkace na Betlémě 24. dubna 2016

www.mashlinecko.cz

9

Vydává MAS Hlinecko, z.s.
pod reg. číslem: MK ČR E 21666

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) na
Hlinecku
Memoriál Karla Kněze
V pátek 24. června proběhl další ročník
Memoriálu Karla Kněze, který pořádá
NKP – Pietní území Ležáky. Místní akční
skupina Hlinecko využila této příležitosti a pozvala na tento závod žáky z partnerských škol, kteří se zapojili do projektu „Život a historie vypálených obcí”.
Pozvání přijali zástupci Základní školy ve
Valašské Polance a Základní školy v Lačnově. Memoriál Karla Kněze je branným
závodem, určený žákům základních škol

regionu Hlinecka, kteří v pětičlenných
týmech absolvují běh na dva kilometry
z obce Louka do osady Ležáky. Součástí
běhu je absolvování několika disciplín,
a to střelba ze vzduchovky, hod granátem, vyluštění šifry v morseovce, úkol ze
zdravovědy, zkouška vázání uzlů a vědomostní soutěž, týkající se ležácké tragédie.

V první polovině roku 2016 se Místní
akční skupina Hlinecko stala nositelem
projektu, jehož cílem je zpracování místního akčního plánu rozvoje vzdělávání
ve správním obvodu ORP Hlinsko. Jak by
se mohlo na první pohled zdát, místní
akční plán nepředstavuje pouze plán ve
smyslu zpracování dokumentu, ale lze
ho označit za nově vzniklou platformu,
která má za úkol vytvořit fungující spolupráci mezi subjekty, jenž působí na poli
vzdělávání dětí a žáků do 15 let v regionu. MAP kromě zpracování analýzy zahrnuje realizaci společných vzdělávání
a plánování aktivit pro řešení problémů
a potřeb zaměřených na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání na Hlinecku. Navíc na MAP navazují další projekty, o jejichž ﬁnanční podporu se budou
moci realizátoři ucházet v příštím roce.
Podmínkou realizace MAP bylo zapojení
70% mateřských a základních škol ve
správním obvodu. Tento předpoklad
byl splněn bezezbytku, protože se do
realizace zapojily všechny základní
a mateřské školy. Dále byli osloveni
zřizovatelé škol a další subjekty, které
pracují s dětmi a mládeží – volnočasová
centra, základní umělecká škola, spolky,
církve, knihovny atd. MAP je postaven
na koncepci komunitního projednávání,
proto realizační tým vítá i zapojení žáků,
rodičů, odborné i laické veřejnosti, která
má zájem se podílet na zlepšení kvality
vzdělávání v regionu.
Prvním výsledkem projektu je sestavení
a schválení Strategického rámce – pro
MAP klíčového dokumentu, neboť obsahuje cíle, které budou řešeny a jejichž
dosažení zvýší kvalitu vzdělávání v regionu, a seznam projektů, jenž jsou pro

rozvoj vzdělávání v regionu potřebné.
Přehled těchto záměrů je uveden níže.
Zařazení projektu do seznamu je nutnou
podmínkou k jeho podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu, a to prostřednictvím individuálních
projektů nebo menších projektů připravených do výzev místní akční skupiny.
Členové Řídícího výboru MAP odsouhlasili, že MAP ORP Hlinsko bude zaměřen
na následující cíle:
• Modernizace vybavení mateřských
škol v mateřských školách a učeben
v základních školách s důrazem na
zvyšování kvality výuky
• Zvyšování kvality vzdělávání
prostřednictvím vzdělávání
pedagogů, zajištění odborných
pracovníků a extrakurikulárních
aktivit
• Rekonstrukce a modernizace
školních budov a areálů a navyšování
kapacity mateřských škol
• Kariérové poradenství v základních
školách
• Podpora spolupráce škol v území
ORP Hlinsko prostřednictvím
společných projektů a aktivit
• Sdílené pracoviště pro školy
• Modernizace zázemí a vybavení
pro zájmové a neformálního
vzdělávání
• Zvýšení kvality neformálního
a zájmového vzdělávání.

Na programu memoriálu byla kromě
závodu i prohlídka zbraní a další vojenské techniky, představení práce policie,
rychlé záchranné služby, policejních kynologů a seskok parašutistů.
I přes tropické počasí se akce vydařila
– nikdo se při běhu neztratil a účastníci
si odnesli spoustu nejen příjemných, ale
i poučných zážitků. Velké poděkování
patří pracovníkům Památníku Ležáky za
skvělou organizaci Memoriálu.

www.mashlinecko.cz
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Organizace

Projekty zařazené do Strategického rámce

Gymnázium K. V. Raise

Multimediální učebna pro výuku zeměpisu.

Základní škola a mateřská
škola Holetín

Rekonstrukce sociálního zařízení v mateřské škole.
Zkvalitnění výuky anglického jazyka. Přístavba mateřské
školy. Přírodovědný badatelský koutek.

Mateřská škola, Pokřikov,
okres Chrudim

Oprava asfaltového povrchu části zahrady MŠ-dopravní
hřiště. Oprava bezbariérového vstupu do školy. Oprava soc.
zařízení v 1. patře MŠ.

Mateřská škola, Trhová
Kamenice, okres Chrudim

Mami, tati, čti si s námi.

Základní škola a Mateřská
škola Kameničky

Rekonstrukce odborné učebny chemie. Navýšení kapacity
mateřské školy. Výstavba multifunkčního prostoru pro
technické předměty a jazyky. Rekonstrukce odborné
učebny pracovních činností. Vybudování centra zájmových
útvarů. Rekonstrukce školní družiny. Rekonstrukce půdy na
odbornou učebnu fyziky, informatiky a jazyků.

Základní škola a mateřská
škola Krouna

Digitalizace výuky na 1. stupni ZŠ. Digitalizace výuky na 2.
stupni ZŠ. Vybudování digitální jazykové učebny v podkroví
školy. Zajištění bezbariérového přístupu v MŠ Krouna.
Sluneční hodiny na budově ZŠ. Digitalizace výuky Aj na 1.
stupni ZŠ. Vybudování multifunkčního pískoviště v MŠ.

Základní škola a mateřská
škola Svratouch

Půdní vestavba. Zateplení školy a výměna oken.

Základní škola Hlinsko,
Ležáků 1449, okres
Chrudim

Rekonstrukce odborné pracovny fyziky a chemie.
Revitalizace Odborné pracovny přírodopisu. Rekonstrukce
podlahy v tělocvičně. Revitalizace travnaté plochy.
Revitalizace počítačové učebny. Revitalizace Cvičné
kuchyňky. Obměna didaktických pomůcek přírodopisného
kabinetu. Revitalizace odborné učebny přírodopisu, fyziky
a chemie a jazyků.

Základní škola, Raná, okres
Chrudim

Vybudování venkovní učebny. Pořízení vybavení - práce
s digitální technikou, výuka cizího jazyka.

Základní škola, Hlinsko,
Resslova 603, okres
Chrudim

Oprava garáží. Digitalizace a úprava do učebny přírodních
věd. Sportovní hala. Živý plot. Kompenzace výukových
prostor. Multimediální učebna přírodních věd. Mobiliář
školní zahrady. Šatnové skříňky. Mobiliář interiéru školy.
Revitalizace učebny pro výuku fyziky a matematiky.
Revitalizace učeben pro výuku pracovních činností.

Základní škola, Trhová
Kamenice, okres Chrudim

Rekonstrukce a vybavení školní laboratoře. Jazyková
učebna. Modernizace školní kuchyně a jídelny.
Konvektomat. Přistavění učebny (dílny) ke školní budově.
Výměna termoventilů. Výstavba tělocvičny. Modernizace
školní laboratoře, jazykové učebny a vybudování dílny.

Základní škola Včelákov,
okres Chrudim

Základní škola Miřetice

Mateřská škola, Hlinsko,
Budovatelů 1229
Mateřská škola, Hlinsko,
Rubešova 1250
Město Hlinsko
SVČ POHODA a POHODA
COOL
GT Hlinsko

Rekonstrukce učebny přírodních věd. Vybudování venkovní
učebny, úprava školního pozemku. Rekonstrukce učebny
ICT a doplnění ICT techniky ve škole. Obnova a doplnění
pomůcek. Úprava učebny pro výuku přírodovědných
předmětů. Obnova a doplnění pomůcek pro výuku
společenskovědních předmětů a výchovy. Úprava učebny,
obnova a doplnění pomůcek pro výuku jazyků. Zlepšení
podmínek pro žáky se SVP včetně částečného odstranění
bariér. Zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných
předmětů (vybudování učebny přírodních věd, venkovní
učebny, modernizace ICT, zajištění bezbariérového přístupu
do těchto prostor).
Počítačová učebna – modernizace, nové počítače. Školní
zahrada - hřiště, altán, dětský koutek. Vybudování
bezbariérového přístupu. Suterén – keramická dílna.
Potřeby pro volnočasové aktivity – doplnění stavebnic,
stolní hry apod. Vybavení školní družiny – počítače a hry.
Celkové zmodernizování výuky – digitální technologie.

Jednání se
zemědělskými
a zpracovatelskými
subjekty

Ve čtvrtek 18. února uspořádala Místní akční skupina Hlinecko, z.s. setkání
pro subjekty zabývající se zemědělskou
nebo zpracovatelskou činností.

Na jednání byly představeny možnosti čerpání ﬁnančních prostředků
prostřednictvím výzev MAS Hlinecko
z Programu rozvoje venkova, které
jsou rozděleny do pěti opatření s celkovou alokovanou částkou 11,642 mil.
korun.
Účastníci jednání si mohli prohlédnout ukázku výstupů z realizovaných
projektů, byli seznámeni s činností
a historií MAS a nechyběla ani ukázka
certiﬁkovaných výrobků značky Kvalita
z Hlinecka.
Setkání partnerství MAP
V úterý 26. 4. proběhlo setkání širšího
partnerství zástupců základních a mateřských škol a dalšího vzdělávání v rámci
MAP ORP Hlinsko. Na programu setkání bylo představení výsledků dotazníku,
který byl v rámci projektu realizován
MŠMT a interpretace jeho výsledků.
Dále účastníci byli vyzváni k zaslání návrhů osob, které by měly zájem obsadit
pracovní skupiny MAP – minitýmy.

Rozvoj, dostupnost, kvalita. Rozvoj digitálních kompetencí.
Včeličky. Logopedie. Bezbariérový vstup do MŠ Rubešova.
Badatelské centrum.
Rekonstrukce a vybavení učebny pro doučování ve SVČ.
Divadelní hra (sciﬁ-horor).

Dům dětí a mládeže Hlinsko

Rozvoj volnočasových aktivit pro děti a mládež DDM.

SK Rváčov, z.s.

Vybudování vnitřních místností pro volnočasové aktivity
dětí v kabinách SK Rváčov, z.s.

www.mashlinecko.cz
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Zapojení místních akčních skupin v Pardubickém kraji
Kvalita z Hlinecka jídlem
i kulturní událostí
Součástí 5. ročníku festivalu ARTSY
FARTSY, který se uskutečnil koncem
června 2016, a který je registrován jako
zážitek pod Kvalitou z Hlinecka, byla
připravena také ochutnávka regionálních produktů.

Festival je určen pro všechny věkové
kategorie a propojuje několik druhů
kultury, především studentské divadlo
a hudbu. Při celodenním pátečním programu mohli návštěvníci v MFC shlédnout vynikající výkony studentských
herců i profesionálů z hudební sféry.

ENERGETICKO- TECHNICKÝ INOVAČNÍ KLASTR (ETIK)
Krajské sdružení místních akčních skupin
Pardubického kraje
bylo přijato na podzim roku 2016 do
ETIKu. Třináct místních akčních skupin je
díky výborné znalosti svých venkovských
regionů schopno rychle a efektivně pracovat ve svých územích, síťovat mezi
sebou subjekty se stejnými zájmy a potřebami a zastřešit spolupráci v regionu.
MAS naopak očekávají od zkušených
partnerů ETIKu odbornou pomoc při realizaci společných projektů, a to nejen
pro obce, ale i podnikatele a neziskové
organizace.
Velmi zajímavé jsou pro území MAS projekty zaměřené na energetické úspory
obecních objektů nebo podnikatelských
areálů, které by byly nejdříve realizovány a výdaje na ně postupně spláceny z vlastních úspor energií. Obdobně
jsou velmi atraktivní projekty „chytrých
obcí”. Může jít o automatické systémy
ovládání veřejného osvětlení nebo automatické řízení vytápění obecních objektů.
Chytrý region tvoří i systematický výběr
vzájemně se podporujících a doplňujících bezpečnostních prvků v obcích od
bezpečnostních kamer, spínačů v krizových situacích, které samy mohou
zavolat pomoc až po varovná upozornění občanům nejen bezdrátovým rozhlasem, ale i prostřednictvím mobilních
aplikací nebo jednodušších pomůcek
pro starší obyvatele. Některé střediskové
obce a města mají v exponovaných dopoledních a odpoledních hodinách velký
problémem s dopravní obslužností a nabízí se zavádění chytrých dopravních systémů.

Místní akční skupiny jsou v rámci
ETIKu ve společnosti ﬁrem v kraji, které jsou ve
svých oborech na
předních místech
vývoje. MAS nabízí území a partnery, kteří mají chuť
vyzkoušet a zavádět nově vyvinuté
technologie jak
v rámci pilotních
projektů, tak při běžné realizaci. Je logické, ale zároveň nejjednodušší, zavádět efektivní opatření ve velkých měs-

tech. Realizace je náročná, ale výsledky
jsou rychleji viditelné a celkový efekt je
výrazný.
Není ale možné se domnívat, že vytvoříme chytrý kraj pouze v několika městech
bez venkova. Realizace a úspory budou
sice v menších obcích pomaleji viditelné,
ale celková provázanost přinese efekt
pro celý kraj.

Teritoriální pakt zaměstnanosti Pardubického kraje,
z.ú. (zkráceně TPZ).
Krajské sdružení místních akčních skupin
jako pobočný spolek Národní sítě MAS
s IČ se stalo v srpnu členem Teritoriálního paktu zaměstnanosti Pardubického
kraje, z.ú. Mimo Pardubického kraje
a KHK Pardubického kraje je jedním ze
tří zakladatelů. Smyslem tohoto ústavu
je podpora rozvoje spolupráce a strategických aktivit na trhu práce, zaměstnanosti a vzdělávání pro pracovní trh, která přispívá k rozvoji ekonomiky a konkurenceschopnosti Pardubického kraje.
Nově vzniklý TPZ připravil a podal v září
2016 žádost o dotaci k projektu s názvem
Vzdělávání klíčem k novému zaměstnání
z Operačního programu zaměstnanost.
Ten by měl být, pokud uspěje, realizován
od prosince roku 2016 do listopadu 2018.
Projekt je zaměřen na skupinu uchazečů s nízkou úrovní kvaliﬁkace, zejména
osoby se základním vzděláním do 30 let,
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vyučené nad 50 let, vyučené, kteří jsou
vedeni v kategorii nekvaliﬁkovaní a pomocní a osoby se základním vzděláním
i vyučené s dlouhodobou evidencí. V době ekonomického vzestupu zaměstnavatelé uvažují o zaměstnání příslušníků
této cílové skupiny pouze za předpokladu, že se těmto osobám zvýší kvaliﬁkace
dle požadavků zaměstnavatelů.
Projekt garantuje, že v rámci závazných indikátorů minimálně 72 účastníků úspěšně dokončí motivační kurz,
minimálně 88 účastníků dokončí úspěšně kompetenční kurz, minimálně 48
účastníků úspěšně dokončí rekvaliﬁkaci
a minimálně 45 pracovních míst bude
podpořeno formou mzdových příspěvků. O spolupráci má zájem více než 400
zaměstnavatelů v kraji, a to hlavně v odvětví chemie, strojírenství, elektrotechniky, dopravy a logistiky.

Vydává MAS Hlinecko, z.s.
pod reg. číslem: MK ČR E 21666

Svatojiřský jarmark na Betlémě
V neděli 24. 4. 2016 se zástupci MAS Hlinecko zúčastnili tradičního Svatojiřského jarmarku. Mimo prezentace a ukázek certiﬁkovaných produktů, výrobků,
služeb a zážitků, si návštěvníci mohli
zdarma vyzvednout zpravodaj MAS, pro
malé návštěvníky byl k dispozici dětský
časopis Hlinecký Strakáček, omalovánky
a komiksová kniha. Na stánku nechyběla
ani prezentace putovní soutěže Poznejte
zelené srdce Česka, která byla v minulém
roce na jarmarku slavnostně spuštěna.
Třem vylosovaným výhercům, kteří odevzdali v roce 2015 na Infocentra putovní
knížku, byl předán zarámovaný obraz

od ilustrátorky knihy pověstí Ivy Hauptmanové a ceny od MAS Hlinecko a MAS
Havlíčkův kraj.
V odpoledních hodinách byla slavnostně pokřtěna kniha „Sakrální stavby, památky a drobné objekty na území MAS
Hlinecko“, kterou vydala MAS Hlinecko
v prosinci 2015. (Zájemci si mohou poslední výtisky knihy zakoupit v Turistickém informačním centru v Hlinsku nebo v kanceláři MAS za 250 Kč). V závěru
jarmarku předal předseda MAS Hlinecko certiﬁkát novým držitelům regionální
značky, kteří se svou žádostí uspěli v letošním roce před certiﬁkační komisí.

Setkání se
zástupci
obcí
Zástupci MAS Hlinecko uspořádali 5. srpna setkání s představiteli obcí.
Cílem schůzky bylo představení změn
u projektů určených pro obce, které
bude možné ﬁnancovat prostřednictvím MAS, a zjištění zájmu a možností
starostů tyto projekty realizovat. Obce
se u Místní akční skupiny budou moci
ucházet o ﬁnanční prostředky z IROP
(na výstavbu cyklostezek, malých dopravních terminálů a na opravy a vybavení venkovských komunitních center),
z PRV, a to na zakoupení techniky pro
údržbu lesa a výstavbu cest, odpočívek
a dalšího zázemí v lese mimo CHKO pro
chodce a cyklisty, z OPŽP, a to na výsadbu dřevin v CHKO.

Zástupci MAS Hlinecko
absolvovali seminář
k administraci výzev
Ve čtvrtek 5. května se zástupci MAS
Hlinecko zúčastnili semináře na téma
„Administrace výzev v rámci CLLD“
v budově Ministerstva zemědělství
v Praze, který byl zaměřen na novinky v Programu rozvoje venkova a Integrovaném regionálním operačním
programu, které oba budou MAS pro
své žadatele administrovat.

www.mashlinecko.cz
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Účastníci školení ochutnali
regionální potraviny
V úterý 28. června 2016 se zástupci
Místních akčních skupin Pardubického
kraje, starostové i podnikatelé seznámili s programem Smart Region, který v prostorách regionálního školicího
střediska REACH ve společnosti SAVE CZ
v Hlinsku představil ETIK (Energeticko-technický inovační klastr).

Program je zaměřen na energetické
úspory budov, inteligentní řešení dopravy, veřejného osvětlení, elektronizaci odpadového hospodářství nebo
kybernetickou bezpečnost.

MAS pomáhá školám se šablonami
Součástí aktivit Místní akční skupiny Hlinecko je bezplatná konzultační a poradenská činnost k „Šablonám” - zjednodušeným projektům MŠMT pro základní
a mateřské školy. MAS poskytuje tyto
služby na svém území a projekty jsou ﬁnancovány z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014–2020.
Žadatelem mohou být všechny základní
a mateřské školy bez ohledu na umístění nebo velikost. O ﬁnanční prostředky v tomto projektu školy mezi sebou
nesoupeří, jak to bývá u jiných projektů, ale jsou zde vyhrazeny peníze pro
všechny, jejich výše rozhodně není zanedbatelná. Jedná se o ﬁxní částku 200
tisíc Kč pro školu plus 2 200 Kč za každé
dítě nebo žáka. Základní školy se s tímto
druhem čerpání evropských prostředků
setkaly již v minulosti, avšak pro mateřské školy představuje dosud neprobádanou možnost podpory.
Šablony nejsou zaměřeny na nákup investičního vybavení, ale jsou určeny
pouze na předem vymezené aktivity,
které jsou odlišné pro mateřské a základní školy.
Mateřské školy mohou obdržet ﬁnanční
prostředky na:
• personální podporu (školní asistent,
školní speciální pedagog, školní psycholog sociální pedagog, chůva)
• osobnostně sociální a profesní rozvoj
pedagogů (vzdělávací kurzy zaměřené na rozvoj osobních kvalit, matematické a čtenářské gramotnosti,
inkluzi, speciﬁka práce pedagoga
s dvouletými dětmi v MŠ a profesní
rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize)
• sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

• usnadňování přechodu dětí z MŠ
do ZŠ (prevence logopedických vad
a problémů komunikačních schopností, individualizace vzdělávání, setkávání a spolupráce s rodiči dětí)
Pro základní školy jsou určeny následující šablony:
• personální podpora (školní asistent,
školní speciální pedagog, školní psycholog, sociální pedagog)
• osobnostně sociální a profesní rozvoj
pedagogů (zaměřený na rozvoj osobních kvalit, čtenářskou a matematickou gramotnost, cizí jazyky, inkluzi,
mentoring, spolupráci pedagogů,
sdílení zkušeností pedagogů z různých škol, tandemová výuka, CLIL
a nové metody ve výuce)
• extrakurikulární rozvojové aktivity
(čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her, doučování žáků
ohrožených školním neúspěchem,
příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem)
• spolupráce s rodiči žáků (odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků)
Výběr aktivit závisí na volbě konkrétní
školy a na výsledku dotazníku, který
v souvislosti se šablonami školy minulý
roky vyplnily a na jehož základě je stanovena jedna pro školu povinná aktivita. Projekt může trvat nejdéle 24 měsíců a musí být ukončen nejpozději 31. 8.
2019. Potom budou školy opět obeslány
dotazníkovým šetřením a bude vyhlášeno druhé kolo projektu – Šablony II.
Zástupci škol se mohou do Šablon zapojit tak, že podají elektronickou žádost
v systému MS 2014+, a to nejpozději do

Po skončení prezentace mohli účastníci
školení mimo jiného ochutnat i certiﬁkované regionální potraviny značky
Kvalita z Hlinecka.
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30. 6. 2017. To ale neznamená, že ihned
přijdou peníze na účet školy a tímto projekt skončí. S projektem je spjatá povinnost splnit aktivity, které škola zvolila,
administrativa v podobě vykazování výstupů a v neposlední řadě možné kontroly nadřízených orgánů.
MAS nabízí poradenství a konzultace
od počátku projektu (výběr šablon, založení a vyplnění žádosti), během jeho
průběhu (vyplňování a konzultace monitorovacích zpráv, dokládání výstupů
aktivit), až po jeho ukončení a závěrečné vypořádání. Činnost Místní akční skupiny Hlinecko týkající se Šablon je podpořena z evropských prostředků, díky

čemuž může poskytovat poradenství
školám ze svého území zcela bezplatně.
Manažerky MAS se zúčastnily několika
školení pořádaných Ministerstvem mládeže, školství a tělovýchovy a dále se
pravidelně setkávají a sdílí zkušenosti
s dalšími místními akčními skupinami.
Na jaře MAS oslovila školy s nabídkou
animace Šablon a připravila pro ně setkání, kde projekt představila.
Dále se zájemci proběhla řada osobních
i telefonických konzultací. V tuto chvíli
MAS spolupracuje s paní ředitelkou Mateřské školy Budovatelů v Hlinsku, která
se zapojila do projektu v září.

Členy MAS Hlinecko jsou:
Veřejná sféra:
• Obec Dědová; • Město Hlinsko;
• Obec Holetín; • Obec Jeníkov;
• Obec Kladno; • Obec Krouna;
• Obec Mrákotín • Obec Miřetice;
• Obec Pokřikov; • Obec Raná;
• Obec Tisovec; • Městys Trhová
Kamenice; •Městys Včelákov;
• Obec Vítanov; • Obec Vojtěchov;
• Obec Vortová; • Obec Všeradov;
• Obec Vysočina; • Gymnázium K. V.
Raise, Hlinsko, Adámkova 55; • Domov
seniorů Drachtinka; • Základní škola,
Trhová Kamenice, okres Chrudim;
• Městský kulturní Klub Hlinečan,
příspěvková organizace;
Podnikatelská sféra:
• 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 s.r.o.; • Jan
Flídr; • HUKY s.r.o. Elektro; • Smíšené
zboží Všeradov s.r.o.; • LINEASPORT
HLINSKO s.r.o.;
• Betlém Hlinsko, spol. s r.o.
Nezisková sféra:

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

• SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Holetín; • Holetínské trnky, z.s.;
• SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Trhová Kamenice; • Lyžařský klub
Trhová Kamenice, z.s.; • Sportovní klub
odbíjené Hlinsko, z.s.; • Spolek Ski klub
Hlinsko; • HC Hlinsko, z.s.; • SK Rváčov,
z.s.; • MÉDEA - z.s.; • Klub přátel
Veselého Kopce a Betléma Hlinsko;
• FC Hlinsko, z.s.; • Svaz tělesně
postižených v České republice z.s.
místní organizace Hlinsko; • „Občanské
sdružení přátel folkloru Hlinecka“ z.s.;
• GT Hlinsko - zapsaný spolek;
• Tělocvičná jednota Sokol Krouna;
• TKG Hlinsko z.s.,
• FOKUS Vysočina, z.u.

Pro Místní akční skupinu pracují:
Vedoucí manažerka pro strategii MAS:
Ing. Olga Ondráčková
ondrackova@mashlinecko.cz
tel. + 420 777 111 078
Projektová manažerka MAS:
Ing. Lenka Juklová
juklova@mashlinecko.cz
tel.: + 420 606 122 349
Projektová manažerka MAS:
Bc. Hanka Rouhová
rouhova@mashlinecko.cz
tel.: + 420 728 728 072

www.mashlinecko.cz
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Osmisměrka s tajenkou
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Vyškrtejte v osmisměrce následující slova, zbylá písmena seřaďte zleva doprava
po jednotlivých řádcích a dostanete tajenku
ZÁPAL, BIČOVKA, DÍLEK, PLÍŠEK, KŘEST,
AMPÉR, MÍCHAČE, TOKÁŇ, KARAS,
KOMPLOT, ZMLÁTIT, SPOLA, KORÁN,
ODĚNÍ, ROTEL, MLÁDĚ, ROLÁDA,
CHOMÁČ, OPIČKA, SATAN, RÁDIO,
ŘÍMSA, KRÁVA, TOULKA, KREMPA
Nápověda: tajenka ukrývá jméno
jednoho technického zařízení, které
hrálo velkou roli ve 2. světové válce
a odboji na Pardubicku i Hlinecku.
Tajenku osmisměrky společně s odpovědí na doplňovačku můžete zasílat nebo doručit do kanceláře MAS Hlinecko, Máchova 1121, 539 01 Hlinsko
do 31. března 2017. Pro tři vylosované luštitele
bude 24. dubna 2017 na Svatojiřském jarmarku
připravena jako odměna Kniha sakrálních staveb.
Při zaslání tajenky prosíme o telefonní kontakt
nebo e-mailovou adresu. Děkujeme.

Doplňovačka

Pro vyluštění tajenky doplňte některé názvy ze seznamu obcí MAS
Hlinecka

TAJENKA
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Hlinsko
Holetín
Jeníkov
Kladno
Krouna
Mrákotín
Miřetice
Pokřikov
Raná
Tisovec
Trhová Kamenice
Včelákov
Vítanov
Vortová
Vysočina
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