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První projekty MAS Hlinecko jsou připraveny k realizaci
Místní akční skupina Hlinecko, z.s. vypsala dne 15. 6. 2017 první výzvu k předkládáním projektů v rámci Programu rozvoje
venkova v celkovém objemu dotací ve výši
11 642 000 Kč pro následující jednotlivé
ﬁche:
• Fiche č. 1 Kvalita z regionu Hlinecka
(1 000 000 Kč)
• Fiche č. 2 Konkurenceschopný zemědělec
(2 000 000 Kč)
• Fiche č. 3 Venkovský podnikatel
(4 642 000 Kč)
• Fiche č. 4 Atraktivní les (1 000 000 Kč)
• Fiche č. 5 Technika pro les a dřevo
(3 000 000 Kč)
Do kanceláře MAS byly podány projekty,
které prošly kontrolou obsahové správnosti, úplnosti a administrativní kontrolou.
Následně se ujala práce Výběrová komise,
která se seznámila s obsahem projektů, absolvovala kontroly na místě, veřejnou prezentaci projektů a provedla hodnocení podle předem stanovených kritérií.
Výběrová komise doporučila v rámci 1. výzvy PRV v roce 2017 podpořit tři projekty
a vyčerpat pro jejich podporu dotaci ve výši
2 371 961, což je celkem 20,37% alokace
MAS na celé období 2014-2020.
Program rozvoje venkova je zaměřen zejména na rozvoj zemědělství a lesnictví a projekty zpracovatelů zemědělské prvovýroby
a potravin. O podporu mohou žádat i subjekty podnikající v doplňkových činnostech
a službách, které souvisí s rozvojem cestovního ruchu, vybraných řemesel a živností,
které jsou na území MAS potřebné.

Kresba: Jiří Vaněk

Seznam vybraných projektů k ﬁnancování po věcném hodnocení Výběrovou komisí:
Č.
ﬁche

Číslo
proj.

Návrh výše
dotace (Kč)

Celk. výdaje
projektu (Kč)

Žadatel

Název projektu

IČ

Průměrný
počet
bodů

2

1/2017

1 200 000

4 174 500

Malečská
zemědělská
s.r.o.

Pořízení zemědělské
techniky - Malečská
zemědělská s.r.o.

259 34 091

75

5

2/2017

149 979

299 959

Obec Vojtěchov

Klanicový vyvážecí vlek
002 71 161
s hydraulickým jeřábem

55

3

3/2017

1 021 982

2 747 997

Vojtěch Lauš

Rozšíření kovářské dílny 869 87 071

45

Celkem

2 371 961

7 222 456

Samotný výběr žádostí následně schválilo Představenstvo MAS Hlinecko a projekty byly
do konce září registrovány na SZIF, kde ještě musí projít ﬁnální kontrolou. Nedočerpané
ﬁnanční prostředky budou uvolňovány postupně v dalších výzvách dalších let.
Olga Ondráčková, vedoucí manažerka pro realizaci strategie

Pardubický kraj

www.mashlinecko.cz
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Zástupci MAS Hlinecko pomáhají školám se šablonami
Od druhé poloviny roku 2016 Místní akční skupina Hlinecko poskytuje v rámci animace strategie bezplatnou konzultační činnost mateřským a základním školám, která souvisí
s administrativou projektů Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání (OPVVV) s názvem “Podpora škol formou
projektů zjednodušeného ﬁnancování” (tzv. „Šablon”).
Zástupci MAS pomáhají pracovníkům škol od počátku projektu, konzultují s nimi vhodnost výběru jednotlivých šablon
včetně jejich kalkulací do možného limitu, metodicky pomáhají s přípravou projektu pro danou školu, zavedením žádosti
o podporu v informačním systému MS 2014+ a podáním žádosti včetně kompletace příloh a elektronického podpisu. Po podání žádosti o podporu pak zástupci MAS pomáhají s případným doplněním nebo odstraněním drobných chyb, v průběhu
realizace potom s kontrolou naplňování obsahu jednotlivých
šablon, přípravou monitorovacích zpráv a podáním závěrečné
žádosti o platbu.
Bezplatné konzultace MAS zatím využilo šest škol:
• Mateřská škola, Hlinsko, Budovatelů 1229
• Mateřská škola, Hlinsko, Rubešova 1250
• Mateřská škola, Pokřikov, okres Chrudim
• Základní škola a mateřská škola Holetín (společná žádost
pro MŠ i ZŠ)
• Základní škola, Raná, okres Chrudim
• Základní škola Včelákov, okres Chrudim

Vedení škol nejčastěji při
výběru šablon volilo aktivitu školního asistenta,
kterou doplnilo vzděláváním pedagogických pracovníků, setkáváním s rodiči nebo vznikem nového
klubu deskových her na
školách.

Foto z realizace šablon v MŠ Budovatelů, Hlinsko

První výzva na podporu projektů „Malý LEADER”
pro Místní akční skupinu Hlinecko, z.s. pro rok 2018
Novinkou
Pardubického kraje pro rok 2018
je v dotačních titulech
podpora aktivit místních
malý
akčních skupin v kraji
LEADER
prostřednictvím dotace
určené pro MAS s názvem: „Malý LEADER”.
O dotaci žádá daná MAS,
která před podáním své žádosti vybere podle předem stanovených kritérií ze svého území Výběrovou komisí projekty, které
podpoří. Jednotliví žadatelé potom budou vázáni smlouvou
s MAS o realizaci projektu a ﬁnančním příspěvku 30%, protože dotace pokryje pouze 70% výdajů.

Pardubický kraj

Podporovány budou projekty určené na obnovu a údržbu občanské vybavenosti (tělovýchovná zařízení, hřiště, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice), obnovu a údržbu sportovních zařízení. Nebudou naopak podporovány provozní náklady, mzdové
výdaje, cestovné, pohonné hmoty, stravné, ubytování, kancelářské potřeby, vybavení kanceláří elektrospotřebiči a nábytkem, platby energií, dary, občerstvení, platby úroků a úvěrů,
bankovní poplatky, telefonní poplatky, webové stránky apod.
Žadateli, kteří podávají žádost na MAS, mohou být: obce, které jsou členy MAS Hlinecko, a které jsou majiteli nemovitosti,
jejíž obnova/údržba je předmětem realizace projektu (zároveň platí, že tyto nemovitosti slouží neziskovým organizacím
k jejich činnosti a aktivitám) a nestátní neziskové organizace,
které jsou majiteli nemovitosti, která je předmětem realizace
projektu.
Příprava žádosti o dotaci je jednoduchá a zástupci spolku nezabere více, než půl hodiny. Stačí vědět, co spolek potřebuje,
kolik to bude stát, našetřit 30% na ﬁnanční příspěvek a předat žádost v písemné formě pracovníkům kanceláře MAS. MAS
potom sama podá jednu celkovou žádost za všechny projekty
hromadně na Pardubický kraj, a to do 30. listopadu. MAS jed-

Pardubický kraj

www.mashlinecko.cz

notlivé projekty následně realizuje a ﬁnancuje, vyúčtuje dotaci
s krajem a ve ﬁnále předá majetek z dotace pořízený na základě smlouvy danému spolku. To vše proběhne v průběhu roku
2018. Dotace, kterou zástupci spolků a obcí v MAS Hlinecko
mohli využít, byla ve výši 400 000 Kč. Výše celkových výdajů na
jeden projekt byla určena v rozmezí 20 000 Kč - 50 000 Kč.
Bohužel, spolky a obce z území MAS Hlinecka, kterým majetek
patří, nevyužily plně všech možností, a proto představenstvo
MAS Hlinecko vyhlásilo ještě druhou výzvu s krátkým časovým
intervalem, a to pouze pro obce z území MAS.
Žádosti 1. výzvy byly přijímány od 6. 11. 2017 8:00 hodin do
16. 11. 2017 12:00 hodin v kanceláři MAS.
Seznam podaných projektů do 16. 11. před vyhodnocením Výběrovou komisí, je uveden v tabulce. Další informace a podmínky dotace lze zjistit na www.mashlinecko.cz pod logem Malého
LEADERA.
č.

Žadatel

Název projektu

1. SK Rváčov, z.s.

Údržba sportovního travnatého hřiště

2. Obec Krouna

Výměna dřevěných garážových vrat na
hasičské zbrojnici pro SDH

3.

Junák- český skaut, středisko Zlepšení bezpečnosti a úprava venkovní
Ležáky Skuteč, z.s.
plochy u skautské chaty v Mrákotíně

4. Městys Trhová Kamenice

Údržba lyžařského vleku a zvýšení
bezpečnosti provozu lyžařského areáluLyžařský klub Trhová Kamenice, z.s.

5. Spolek Ski klub Hlinsko

Oprava unašečů lyžařského vleku Ski
areálu Hlinsko

6. Město Hlinsko

Světelný poutač před galerií

7. Obec Vysočina

Rekonstrukce zázemí SDH Možděnice

8. Městys Trhová Kamenice

Oprava šatny Sokolovny v Trhové
Kamenici - T.J. Sokol Trhová Kamenice

9. Městys Trhová Kamenice

Výměna oken a dveří, oprava fasády
na hasičské zbrojnici č.p. 55 v Trhové
Kamenici
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Místní akční skupina Hlinecko, z.s vyhlašuje výzvu
Operačního programu Zaměstnanost - Prorodinná opatření - I.
Datum vyhlášení výzvy: 30. 10. 2017, 9:00 hodin
Datum zahájení příjmu žádostí: 30. 10. 2017, 9:00 hodin
Datum ukončení přijmu žádostí: 4. 12. 2017, 12:00 hodin
Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2021
Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 400 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 2 000 000 Kč
Finanční alokace výzvy: 3 500 000 Kč

EVROPSKA UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Podporované aktivity:
• Podpora zařízení, která doplňují chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení (typu školní družiny, kluby) v péči
o děti mimo školní vyučování
• Podpora příměstských táborů v době školních prázdnin (pro děti mladšího školního věku)
• Doprava dětí do/z příměstského tábora
Oprávnění žadatelé a maximální výše podpory:
• Nestátní neziskové organizace (spolky, o.p.s., ústavy, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy)- 100%
• Obce, organizace zřizované obcemi- 95%
Další informace o výzvě naleznou žadatelé na www.mashlinecko.cz v sekci: Výzvy- Operační program Zaměstnanost - Výzva OPZ č.1.
Všem zájemcům doporučujeme svůj záměr konzultovat v kanceláři MAS.

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM VÝZEV NA REALIZACI STRATEGIE
Registrační číslo strategie:

CLLD_15_01_264

Název MAS:

Místní akční skupina
Hlinecko, z.s.

Kraj:

Pardubický

PO 4 - Komunitně vedený místní rozvoj
SC 4.1 (kolové výzvy MAS)
2017/2018
MAS

Číslo a název výzvy
ŘO

Název výzvy MAS, popř. číslo

Aktivita

Opatření/Podopatření Isg

Alokace výzvy

Plánovaný
měsíc a rok
vyhlášení
výzvy

Plánovaný
měsíc a rok
zahájení
příjmu
žádostí
o podporu

Plánovaný
měsíc a rok
ukončení
příjmu
žádostí
o podporu

Celková alokace
(CZK)

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
53. Udržitelná dopravaIntegrované projekty CLLD

Výzva IROP č.4/2017- Cesty domů

Cyklostezky; Bezpečnost;

Opatření IROP 1- Cesty domů

12/2017

12/2017

3/2018

3 000 000

68. Zvyšování kvality
a dostupnosti infrastruktury pro
vzdělávání a celoživotní učeníIntegrované projekty CLLD

Výzva IROP č.1/2017- Vzdělávání
a rozvoj osobnosti

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

Opatření IROP 2- Vzdělávání
a rozvoj osobnosti

12/2017

12/2017

2/2018

6 000 000

62. Sociální infrastrukturaIntegrované projekty CLLD

Výzva IROP č.2/2017- Komunitní
a sociální infrastruktura

Komunitní centra

Opatření IROP 3- Komunitní
a sociální infrastruktura

12/2017

12/2017

2/2018

4 500 000

53. Udržitelná dopravaIntegrované projekty CLLD

Výzva IROP č.3/2017- Cesty domů

Terminály

Opatření IROP 1- Cesty domů

12/2017

12/2017

3/2018

2 000 000

17/1/b Zpracování a uvádění na
trh zemědělských produktů.

Fiche 1

Kvalita z regionu Hlinecka

02/2018

02/2018

03/2018

500 000

17/1/a Investice do zemědělských
podniků.

Fiche 2

Konkurenceschopný
zemědělec

02/2018

02/2018

03/2018

800 000

Fiche 3

Venkovský podnikatel

02/2018

02/2018

03/2018

2 500 000

Článek 25 Neproduktivní investice
v lesích.

Fiche 4

Atraktivní les

02/2018

02/2018

03/2018

1 000 000

Článek 26 Investice do lesnických
technologií a zpracování
lesnických produktů, jejich
mobilizace a uvádění na trh.

Fiche 5

Technika pro les a dřevo

02/2018

02/2018

03/2018

1 500 000

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

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

Výzva PRV č.1/2018

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

Výzva OPZ MAS Hlinecko
-Sociální služby- (I.)

OPZ 1 Sociální a komunitní
služby

Siciální a komunitní služby

04/2018

04/2018

07/2018

1 500 000

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

Výzva OPZ MAS Hlinecko
-Sociální podnikání- (I.)

OPZ 2 Podpora sociálního
podnikání

Podpora sociálního podnikání

04/2018

04/2018

07/2018

1 800 000

OPŽP 1 Výsadba dřevin
v CHKO

Výsadba dřevin

03/2018

03/2018

05/2018

3 000 000

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
05_17_088 MŽP_88. výzva, PO
4, SC 4.3, průběžná CLLD

Výzva OPŽP č.1/2018 MAS
Hlinecko- Výsadba dřevin

Pardubický kraj

www.mashlinecko.cz
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Představujeme členy MAS Hlinecko
Obec Krouna
MAP - Seminář na
téma Burza nápadů pro
učitele českého jazyka
- 22. února 2017
Vzájemné setkání češtinářů druhého
stupně základních škol sloužilo k výměně praktických zkušeností při výuce
českého jazyka. Pedagogové se více či
méně aktivně zapojili a podělili se o své
nápady, postupy nebo metody, které
používají ve výuce. Někteří přinesli názorné ukázky pomůcek nebo zpracované výstupy žáků z jednotlivých hodin.

MAP - Seminář na
téma Praktická asertivita
- 16. března 2017
Seminář byl určen pro pedagogické
pracovníky základních škol na Hlinecku
a jeho obsahem bylo prohloubení principů asertivního jednání. Cílem šestihodinového kurzu bylo naučit účastníky profesionálně komunikovat se svým
okolím – s pedagogy, žáky, rodiči, úřady, ujasnit si pojmy asertivita a asertivní jednání, ale zároveň i najít hranici
umět se zdravě sebeprosadit a neomezit práva nikoho dalšího. Účastníci
kurzu si ujasnili, ve kterých situacích je
nutné používat asertivitu, nebýt agresivní, ale i pasivní nebo manipulativní.
Vyzkoušeli si rozeznávání jednotlivých
typů manipulátorů, příčiny vzniku konﬂiktů nebo styly jednání v konﬂiktní situaci. Ve ﬁnále byli seznámeni se strategií řešení konﬂiktů (účast 20 osob).

Pardubický kraj

Obec Krouna vznikala od konce 13. století jako údolní lávová ves
rozkládající se v malebném údolí potoka Krounky a byla součástí
rychmburského panství. K jejím významným dominantám patří dodnes dva kostely. Katolický kostel sv. Michaela archanděla v barokním slohu z druhé poloviny 18. století a v 19. století a dokončená
pseudogotická stavba evangelického kostela, která je dílem významného regionálního architekta Františka Schmoranze.
Krouna má rozlohou největší katastrální území v celém okrese Chrudim, patří k ní její
místní části Rychnov, Františky, Oldřiš, Čachnov a Ruda. V obci je mateřská a základní
škola a mateřské centrum, ke sportu slouží sokolovna a fotbalové hřiště. Spolkový
život v Krouně a místních částech zajišťují Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol, Český
zahrádkářský svaz a myslivecké spolky. Dodnes zůstalo na území obce dochováno
několik objektů lidové architektury. S Krounou jsou spojena významná jména – vynálezce F. Křižíka, matematika M. Pelíška, spisovatelů G. R. Opočenského, J. Doležala,
F. Šímy, V. Broučka. V blízkém okolí čerpala náměty a poznatky ke svým knihám Teréza Nováková. Více informací na webových stránkách obce www.krouna.cz

TKG Hlinsko
Taneční klub Hlinsko vznikl v roce 1985 jako taneční kroužek při hlineckém gymnáziu pod názvem TK Gymnázium Hlinsko. Založila jej
pro své studenty PaedDr. Jana Malinová, učitelka hudební výchovy. V roce 1992 se klub stal členem Českého svazu tanečního sportu
a Českomoravské taneční organizace. Postupně přicházeli i děti a studenti jiných škol,
a tak se v roce 2000 klub osamostatnil. Od té doby nese název TKG Hlinsko. Tanečníci
se věnují především standardním a latinsko-americkým tancům, formacím v obou typech tanců, plesovým choreograﬁím a české polce. Klub vychovává dětské, juniorské,
dospělé i seniorské taneční páry se zaměřením na taneční sport a Hobby Dance. Nově
přibyl kurz tzv. Profesionál – Amatér, určený zájemcům, kteří se chtějí naučit tančit,
ale nemají svého partnera. Během více než třicetileté historie prošly klubem stovky
tanečníků. TKG Hlinsko je nositelem mnoha titulů Mistr a Vicemistr Čech a České republiky ve formacích a plesových choreograﬁích, byl účastníkem Mistrovství Evropy,
Mistrovství světa a Evropského poháru ve formacích. Dosud největším úspěchem je
semiﬁnálové 9. místo na Mistrovství světa standardních formací v roce 2006 v Moskvě. Od roku 1996 klub pořádá na závěr školního roku proﬁlový pořad Roztančené
střevíčky. Každoročně o prázdninách se tanečníci připravují na letním soustředění.
V roce 2018 se uskuteční již 30. ročník soutěže v tanečním sportu a společenském
tanci Hlinecké a Únorové Géčko, které nakonec našlo důstojné místo v hlineckém
Multifunkčním centru. Díky tomuto zázemí se zde mohou konat i soutěže nejvyšší
národní třídy v tanečním sportu.
Taneční klub TKG Hlinsko se po celou dobu své existence prezentuje také na plesech
a společenských akcích po celé republice. Více na www.tkg.cz
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Představujeme členy MAS Hlinecko
Malečská energetická s.r.o.
byla založena v červnu 2010, předmětem podnikání je výroba elektřiny a tepla. Malečská energetická s.r.o. je v přímém spojení se společností Malečská zemědělská
s.r.o., která hospodaří na katastrech obcí Pokřikov, Vojtěchov a Raná. V areálu ﬁrmy je postavena nová bioplynová stanice (BPS), která slouží pro vysoce ekologické
a účinné zpracování statkové produkce a fytomasy k výrobě elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie. Vstupní biomasa je zpracovávána procesem kvašení. Meziproduktem je bioplyn, který slouží k pohonu kogeneračních jednotek. Výstupem je
elektrická energie, která je prodávána do rozvodné sítě a teplo, které je využíváno
pro vytápění fermentačních nádrží. Zbylá část tepelné energie bude využívána v sušárně na dřevo, která je v současné době ve výstavbě.
Tím bude uzavřeno plné využití vzniklé tepelné energie a nová provozovna pomůže
řešit zaměstnanost v regionu.
Vedlejší produkt digestát, který vzniká na základě biologického procesu ve fermentorech, je využíván jako kvalitní hnojivo pro pozemky společnosti Malečská zemědělská s.r.o. Ročně BPS vyrobí elektrický proud v objemu 8 mil. KWh, což zajišťuje roční
provoz cca 2 tis. domácností o spotřebě 4 tis. KWh na jednu domácnost za rok.

Malý hlinecký hrnec 2017 - grant určený na podporu
projektů z území MAS Hlinecko
Představenstvo MAS Hlinecko na svém jednání 30. března 2017
rozhodlo, že vyhlásí druhý ročník grantu na podporu neziskových
organizací s názvem Malý hlinecký hrnec 2017. Pro rok 2017 vyhlásilo podporu pro projekty malého rozsahu s veřejně prospěšným
charakterem, projekty týkající se práce s dětmi a mládeží a jiné
kulturní, sportovní či společenské akce, jejichž pořádání je plánoMALÝ
HLINECKÝ HRNEC
váno od června do konce roku 2017. Dotace pro rok 2017 byla uvolněna v celkové výši 15 000 Kč.
Zájemcům o grant bylo doporučeno pečlivě prostudovat přiložená pravidla a ostatní
přílohy. Detailní informace byly zveřejněny na webových stránkách www.mashlinecko.cz pod obrázkem malého hlineckého hrnce.
Zástupci spolků podávali své projekty do 2. května poštou nebo osobně do sídla
MAS Hlinecko: Máchova 1121, Hlinsko. 24. května 2017 Představenstvo MAS schválilo
seznam vybraných projektů a výši jejich dotace. Vyúčtování podpořených projektů
musí být provedeno nejpozději do konce ledna 2018. Podpořeny byly níže uvedené
organizace a akce:

Městské muzeum
a galerie Hlinsko,
příspěvková organizace
MALÝ
Dětský koutek v Městském
HLINECKÝ HRNEC
muzeu, který byl vybaven
za přispění dotace Malý hlinecký hrnec
2017, byl otevřen při příležitosti zahájení 58. ročníku Výtvarného Hlinecka,
věnovaného malíři Hanuši Schwaigerovi v pátek 23. června od 17 hodin.
Z dotace byly pořízeny pro dětský koutek dva sedací pytle a dřevěný nábytek
- stůl a tři stoličky.

MAP - Seminář
na téma P-Komunikace
a řešení problémů
s problémovými rodiči
- 28. března 2017
Obsahem kurzu bylo seznámit účastníky s nejčastějšími příčinami vzniku
konﬂiktů mezi učiteli a rodiči, konﬂikty
představ a názorů, skupinami „problémových rodičů“, základními psychologickými funkcemi rodiny, klasiﬁkací rodin dle jejich funkčnosti, rolemi
a možnostmi učitele při řešení konﬂiktů s různými typy problémových rodičů
a řešením konﬂiktů s agresivním rodičem (účast 25 osob).

Seznam vybraných žádostí “Malý hlinecký hrnec 2017”
Poř.
č.

Organizace

Název akce

Přidělená
dotace (Kč)

Účel dotace

1

Lyžařský klub Trhová
Kamenice, z.s.

Otevřený tenisový turnaj ve čtyřhře pro
amatérské hráče 5. 8. 2017

2 500

Ceny pro vítěze,
nákup materiálu

2

SK Rváčov, z.s.

Přátelské utkání družstev k 90. výročí
vzniku SK Rváčov 17. 6. 2017

2 500

Ceny pro družstva

2 500

Materiál na pletení
(jehlice, háčky, vlna)

3

Svaz tělesně postižeKurz pletení a háčkování září-říjen 2017
ných, z.s., MO Hlinsko

4

Spolek Ski Klub
Hlinsko

Suchý slalom Hlinsko 6. ročník

2 500

Ceny, diplomy
a medaile pro vítěze

5

Mateřské centrum
Hlinečánek, z.s.

Hudební a tvořivé herny v MC Hlinečánek

2 500

Vybavení pro tvořivé
herny

6

Městské muzeum
a galerie Hlinsko,
příspěvková org.

Vybavení dětské herny s fungováním od
24. 6. 2017

2 500

Stůl, 3 ks židliček,
2 ks sedací pytel

Celkem

Pardubický kraj

15 000

www.mashlinecko.cz

5

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

Vyšlo šesté číslo časopisu pro naše děti
Hlinecký Strakáček
MAP - Seminář
na téma Představení deskových her s praktickým
využitím ve výuce - 4. března 2017
Smyslem setkání bylo představení deskových her od ﬁrmy MINDOK, které je
možné prakticky použít ve výuce, a to
jak v českém jazyce, matematice, přírodovědných disciplínách nebo dějepise.
Hry nabízí doplňkově zásobu informací,
ale také trénují u dětí postřeh, bystrost
a kolektivní práci (účast 17 osob).

MAP - Seminář na
téma Žák s potřebou podpůrných opatření
- 5. a 6. března 2017
Cílem šestnáctihodinového semináře
bylo, aby si pedagogičtí pracovníci osvojili legislativní změny (školský zákon
a vyhlášku o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných), které přinášejí do praxe ve
školách nové požadavky na postupy ředitelů a učitelů při vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami. Seminář nabídl účastníkům ucelený přehled podpůrných opatření a východiska
pro práci s žákem s 1. a 2. stupněm podpůrných opatření, včetně plánu pedagogické podpory (účast 8 osob).

Lyžařský klub
Trhová Kamenice, z.s.
Otevřený tenisový turnaj
ve čtyřhře pro amatérské
hráče se uskutečnil
5. 8. 2017.

Šesté číslo časopisu pro děti z našeho regionu Hlinecký Strakáček je zaměřeno na
historii a hračkářství na našem území. Inspirací byla již tradiční výroba pana Zdeňka Bukáčka z Krouny se soustruženými
ﬁgurkami, ručně vyřezávané štípané holubičky pana Ondry z Krouny a ﬁrma Makovský, která po revoluci obnovila výrobu hraček v obci Dědová. V tištěné verzi
je Časopis pro naše děti jako vždy k dispozici v kanceláři MAS Hlinecko a také
v Infocentru na Betlémě. Do škol, školek
a obcí se dostal se začátkem nového školního roku. Děti mají jako vždy možnost se
něco o území Hlinecka dozvědět, stejně
jako si vyluštit hádanky nebo vymalovat
obrázky.
Na Svatojiřském jarmarku na Betlémě
v dubnu 2018 budou opět pro tři vylosované dětské autory nejhezčích obrázků
připraveny ceny.
V kanceláři budeme moc rádi, pokud dostaneme mnoho obrázků nebo nějaký
vzkaz, jako například napsala Valentýnka Fojtková, 6 let, Čechy pod Kosířem:
Milý Strakáčku, byla jsem na dovolené v Trhové Kamenici, navštívili jsme tam strašidelný sklep v muzeu, kde nám hodná paní dala Tvůj časopis. Moc mě potěšilo, že je
zrovna o včeličkách, med máme moc rádi a včelky u nás má hodně lidí v úlech. Doma
jsme s maminkou časopis přečetly a byly jsme doopravdy nadšení, a tak maminka
hned sedla a začala psát. Posíláme vám pozdrav z našeho kraje. U vás bylo moc krásně, podnikli jsme spoustu výletů po okolí a všude byli moc milí lidé. Moc děkujeme za
úžasný časopis, škoda, že není k dostání i u nás. Mějte se krásně.
Valentýnka s maminkou.

Toník Uhlíř, 7 let, Rosice nad Labem

Tonička Jeklová, 6 let Ctětín

Veronika Slavíková, 9 let, Tisovec

Sabina Řezáčová, 8 let, Hlinsko

MALÝ
HLINECKÝ HRNEC

Vylosovaní výherci z řad dětí, kteří obdrželi o prázdninách rodinnou vstupenku
pro 4 osoby na Veselý Kopec:
Veronika Slavíková, 10 let, Tisovec 3, 539 73 Skuteč
Patrik Řezáč, 10 let, Kouty 36, 539 01 Hlinsko
Jakud Málek, 8 let, ZŠ Raná

Pardubický kraj
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Prémiově vychází také z dílny Slávka Strakatého
pro děti další překvapení - jeho první pexeso!!
Ahoj děti.

MAP - Seminář
na téma Hry pro zvládání
agrese a neklidu v ZŠ
- 11. dubna 2017

Dnes vám přináším trochu zábavy ve formě pexesa, hry, kterou
určitě znáte. Úkoly ode mne nemáte tentokrát žádné, ale
můžete si je sami vymyslet. Třeba můžete hádat, který obrázek
patří do kterého čísla. Pokud některé číslo nemáte, najdete ho
v elektronické formě na webu www.mashlinecko.cz. Ale budu
rád, když se jen pobavíte s rodiči nebo kamarády. A pokud se
vám bude chtít, napište mi třeba nápady na další čísla nebo něco
namalujte a pošlete na adresu:
Místní akční skupina Hlinecko, z.s.
Slávek Strakatý, Máchova 1121, 539 01 Hlinsko
Budu se těšit! Váš SLÁVEK STRAKATÝ

Zážitkový seminář byl zaměřen na
praktické vyzkoušení možných technik
a činností, které pomáhají při zvládání agresivního chování dětí ve škole.
Účastníci se seznámili a vyzkoušeli si
techniky, které vedou k přiměřenému a přijatelnému ventilování napětí
a agrese, které posilují sebepoznání
a sebekontrolu dětí a vedou k posilování pozitivních vztahů v kolektivu.
Seznámili se také se základními příčinami agresivního chování a s možnými
reakcemi jak v krizových situacích, tak
v oblasti prevence. Využita byla práce
ve skupinách, brainstorming, interaktivní hry a činnosti, práce s textem
a myšlenkovou mapou (účast 16 osob).

Pardubický kraj

MAS Hlinecko má své audiopověsti na CD
23. června 2017 při příležitosti 6. ročníku studentského festivalu ARTSY-FARTSY bylo v Multifunkčním centru v Hlinsku pokřtěno CD s audiopověstmi z území Místní akční skupiny
Hlinecka.

Audiopovîsti z území
MAS Hlinecka

Vydala: Místní akční skupina Hlinecko, z.s. za podVydal
pory Pardubického kraje
Námět a scénář: Tereza Ondráčková
Scénář a režie: Lada Leszkowová
Hudební doprovod: Vojta Chvojka, Adriana Sitařová,
Kristýna Wilderová, Dan Scarpellini, Matěj Plíšek
Zvuková spolupráce: Jakub Kyncl, Martin Horák

Obal na CD.indd 1

18.6.2017 20:42:03

Převyprávěné pověsti z území Hlinecka byly namluveny divadelníky spolku GT Hlinsko, kteří je zpestřili scénickým a hudebním doprovodem. Celkem 25 pověstí z osmnácti obcí na CD mimo jiné putovalo k dětem do jednotlivých obcí, škol a školek na
území MAS. Všechny audiopověsti byly také zveřejněny na webových stránkách MAS
v záložce Zajímavosti z regionu- Audiopověsti z území MAS Hlinecko.

Pardubický kraj
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MAP - Seminář
na téma První pomoc
pro pedagogy na ZŠ
a nejčastější intoxikace
omamnými látkami žáků na ZŠ
- 25. dubna a 4. května 2017
Cílem kurzu bylo zvýšení dovednosti a informovanosti učitelů v oblasti
první pomoci, řešení krizových situací a komunikace se zástupci jednotek
Integrovaného záchranného systému
(IZS). K dalším dovednostem, které
byly na kurzu vysvětleny, patřil praktický nácvik technik první pomoci, jako
jsou základy resuscitace, dušení cizím
tělesem, bezvědomí, srdeční masáž,
správné provádění kardiopulmonální resuscitace, ale i správné ošetření
nejčastějších úrazů a jejich praktický
nácvik (první pomoc při úrazech hlavy, náhlých stavů, anafylaktický šok,
astma bronchiale, epilepsie, hypoglykémie, hyperglykémie, hysterie a také nejčastější intoxikace u žáků na ZŠ
(účast 45 osob).

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

NA AKCI LEADERFEST 2017 HLINSKO
PŘIVÍTALO ZÁSTUPCE MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN
Z CELÉ EVROPY
MAP - Seminář na
téma Setkání metodiků
prevence - 28. března 2017
Školení bylo zaměřeno na podporu primární prevence rizikového chování na
školách v regionu a zároveň vytvoření
prostoru pro sdílení zkušeností s realizací preventivních programů pro žáky
(účast 11 osob).

PrĪvodce LeaderFESTem 2017
HLINSKO 30. 5. - 1. 6. 2017

(95236.È81,(
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SK Rváčov, z.s.Přátelské utkání družstev
k 90. výročí vzniku SK
Rváčov - 17. 6. 2017
MALÝ
HLINECKÝ HRNEC
17. června 2017 proběhlo
při příležitosti devadesátého výročí založení Fotbalového oddílu SK Rváčov,
z.s. ve sportovním areálu vzpomínkové
odpoledne. V jeho rámci se utkala dvě
přípravková družstva se stejně starými
chlapci a děvčaty z FC Hlinsko. Poté nastoupily na trávník staré gardy Rváčova
a Prosetína a celý sportovní program
ukončilo první mistrovské utkání okresního přeboru mužů Rváčov – Svídnice,
který se domácím podařilo 8 : 1 vyhrát.
Během odpoledne se v areálu vystřídalo více jak 100 pamětníků vysočinské
a následně rváčovské kopané, kteří
měli možnost nahlédnout do kronik
a zavzpomínat na úspěchy a události
z dob minulých. MAS Hlinecko poskytla v rámci Malého hlineckého hrnce
roku 2017 dotaci na nákup 6 míčů pro
zúčastněná mládežnická družstva.

Hlinsko bylo ve dnech 30.
5. – 1. 6. 2017 hostitelem
zástupců místních akčních skupin z celé Evropy.
Na šestý ročník akce LeaderFEST 2017 se sjelo do
Multifunkčního centra na 300 zástupců
venkova z České republiky, Polska, Slovenska, Rakouska a Gruzie. Téma letošní akce, kterou z velké části ﬁnancovala
Celostátní síť pro venkov pod Ministerstvem zemědělství, bylo “Venkov tradičně i nově”.

Slavnostní zahájení celé akce proběhlo
poslední květnový den a přítomné přivítali postupně předseda MAS Hlinecko
Ing. Martin Pavliš, předseda Národní sítě
Místních akčních skupin České republiky Ing. Jiří Krist, starosta města Hlinska
Miroslav Krčil, DiS. a člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov, Ing. Václav
Kroutil. V průběhu třídenní akce také
přijeli účastníky pozdravit hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický
Ph.D. a ministr zemědělství Ing. Marian
Jurečka.
Setkání sloužilo k přátelské výměně zkušeností mezi zástupci venkova, navázání
spolupráce mezi územími MAS a představení příkladů dobré praxe ve venkov-

ském prostoru. Pro účastníky byly připraveny semináře s tématikou jednotlivých
operačních programů, prostřednictvím
kterých nyní jednotlivé MAS na svých
územích začínají přijímat a vybírat vhodné projekty k ﬁnanční podpoře.
Celou středu byl za organizace Infocentra
na Betlémě a před Orlovnou uspořádán
tradiční jarmark, kde si návštěvníci mohli
zakoupit nejen regionální produkty a výrobky z celé ČR. V odpoledních hodinách
na Betlémě probíhal i doprovodný program, na kterém vystoupili žáci ZŠ Ležáků s divadelním představením „Popelka”,
dětský folklorní soubor Vysočánek, Dům
dětí a mládeže s tanečním a hudebním
představením, pěvecká skupina z Gruzie

Pardubický kraj
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Svaz tělesně
postižených, z.s
Kurz pletení a háčkování
- 19. října 2017

s národními gruzínskými písněmi a k poslechu nakonec zahrála i místní studentská kapela Day Dreams.
Mimo jarmark si mohli všichni účastníci
vybrat z nabídky několika exkurzí s odborným výkladem. Studenti gymnázia
v Hlinsku jako místní průvodci doprovodili účastníky akce na Veselý Kopec, do
Hlineckého pivovaru, Hlineckého Betléma, Městského muzea a galerie a do zábavního parku Peklo Čertovina.

Společenský večer byl zahájen rautem
připraveným převážně z místních a regionálních výrobků, ale nechyběl ani
kulturní program v podobě divadelního
představení „Havlovy kraťasy” v režii
divadelního spolku GT Hlinsko a následně hrála do pozdních hodin k poslechu
a tanci opět kapela Day Dreams.
Během večera proběhla i symbolická
oslava 10. výročí založení Národní sítě
Místních akčních skupin České republiky, která sdružuje necelých 170 členů.
Ta hájí současné zájmy MAS a prosazuje
perspektivu místních akčních skupin jako
zástupců venkova i do budoucna.
Při akci pomáhalo přes 50 dobrovolníků,
a to zástupců ostatních MAS z Pardubického kraje, studentů Hotelové školy Bohemia v Chrudimi a členů MAS Hlinecko
(Gymnázia K. V. Raise, Dobrovolnického
centra Fokusu Vysočina, GT Hlinsko, spolku Médea). Velmi přívětivé služby poskytli také zástupci místních ﬁrem z hlediska
přípravy jídel, rautu, exkurzí i ubytování
v Hlinsku a okolí.

MALÝ
HLINECKÝ HRNEC

Předání výhry úspěšným
luštitelům
Na Svatojiřském
jarmarku, který
proběhl v pondělí 24. dubna
2017 na Betlémě
v Hlinsku, byli
odměněni úspěšní luštitelé křížovky
a osmisměrky ze Zpravodaje MAS Hlinecko. Úspěšnými řešiteli, kteří zaslali
do kanceláře MAS správné odpovědi
na obě tajenky a byli vylosováni, se stali pan Michal Rouha za Včelákova a pan
Jaroslav Brebera z Hlinska. Za MAS Hlinecko předal výhercům knihu Sakrálních staveb na území MAS Hlinecko
a další drobné dárky starosta obce Vysočina Tomáš Dubský. Soutěž bude pokračovat i v dalších číslech zpravodaje,
proto se těšíme na další výherce.

Věříme, že LeaderFEST 2017 v Hlinsku si
budou jeho účastníci pamatovat, a rádi
se na Hlinecko vrátí na výlet nebo na dovolenou.

Pardubický kraj
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Z komiksové dílny MAS
MAP - Seminář na
téma Ochutnávka kurzu
Čtením a psaním ke kritickému myšlení - 10. května 2017
Hlavním úkolem seminář bylo seznámit
účastníky s některými metodami práce, které umožňují žákům učit se kritickému přemýšlení (účast 12 osob).

Spolek Ski Klub
Hlinsko uskutečnil akci
Suchý slalom Hlinsko
MALÝ
HLINECKÝ HRNEC

Za ﬁnanční podpory MAS Hlinecko
uspořádal Ski klub Hlinsko v neděli 17.
září 2017 šestý ročník Suchého slalomu.
Úkolem závodníků bylo vyběhnout co
nejrychleji slalomovou trasou nahoru
do sjezdovky. Čas závodníkům zaznamenávala spolehlivá elektronická časomíra. Závodu se zúčastnilo celkem
104 závodníků z mnoha partnerských
lyžařských oddílů. Závodilo se celkem
v šesti věkových kategoriích, vždy
s rozdělením na chlapeckou a dívčí kategorii. Vítězové uvedených kategorií obdrželi medaile, diplomy a věcné
ceny. Menší závodníci v taškách pro
vítěze nalezli také omalovánky, časopisy, puzzle a společenské hry s postavami spjatými s Hlinskem a jeho blízkým
okolím (řemesla na Hlinecku, pověsti
z Hlinecka). Vítězové dospělých kategorií získali i krásnou knihu Sakrálních
staveb na území MAS Hlinecko. Závod
si všichni zúčastnění užili, pochvalovali
si hlinecký kopec a jeho zázemí, těšili
se z věcných cen a všichni se shodli, že
už se těší na zimu.

Pardubický kraj

V průběhu tvorby Místního akčního plánu vyzkoušel tým MAP ORP Hlinsko několik
pokusů o zajímavé oživení výuky žáků na základní škole, a to tvorbu komiksů.
Komiksy, které využívají karikaturního zobrazování postav a zkratkovitého vyjádření
myšlenek a mluvené řeči prostřednictvím „bublin”, jsou pro dnešní mládež atraktivní
formou rychle získaných informací a pochopení dějové linky příběhu.
V prostřední příloze tohoto zpravodaje nabízíme i dospělým čtenářům ochutnávku tří
malých komiksových děl. Dvě patří k vytvářené sérii několika Příběhů o Libuši a třetí
komiks je zcela z jiného soudku. Je samostatným vyprávěním Příběhu o Arance.
Příběh ARANKY
je určen pro žáky 3.-5. třídy jako pomůcka při výuce,
která je zaměřena na vysvětlení problematiky sociálního začleňování vyloučených dětí a jejich zapojení do
systému vzdělávání v naší zemi. V příběhu je snaha ukázat a vysvětlit žákům jinakost některých dětí ve škole
a vést kolektiv ve třídě k toleranci a ne jejich šikaně.
Zdroj: Prezentace zástupců Asociace pro sociální začleňování Mgr. Jan Kudry, Ph. D., Bc. Iveta Millerová: SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ a jeho dopad do oblasti vzdělávání,
kteří spolupracují s týmy Místních akčních plánů po celé republice, kresby Martin Horák, Jiří Louthan.
Příběhy o Libuši
Jméno bájné kněžny Libuše, dcery Kroka a také manželky Přemysla Oráče, zná v českých zemích každý. Stejně
tak každý dospělý Čech ví, že Libuše je českou národní
operou, kterou složil skladatel Bedřich Smetana.
Naše příběhy o Libuši jsou však trochu z jiného soudku.
I když své jméno důstojně reprezentují, Libuše v našich
příbězích není ženou, ale obyčejnou vysílačkou, která
má přesto v historii naší země a období druhé světové
války velký význam.
S vysílačkou Libuší, o které chceme vyprávět, je spojeno mnoho příběhů a lidských
osudů. Některé příběhy jsou se šťastným, většinou však s tragickým koncem. Příběhy
osob, které se s Libuší setkaly, se vyznačují odvahou, odhodláním a silným vlastenectvím, ale někdy i lidskou slabostí, bolestí a umíráním.
Na území Hlinecka, v době vypuknutí druhé světové války, byla i poklidná osídlená
kamenická osada Ležáky. Ta však byla za spolupráci svých obyvatel s parašutisty z výsadku operace SILVER A a ukrývání vysílačky Libuše v polovině roku 1942 brutálně vypálena. Vypálení Ležáků však bylo symbolickým trestem za celý odboj v našem kraji.
Hrdiny, kteří pomáhali v boji proti Hitlerovi, najdeme v souvislosti s vysílačkou Libuší
i atentátem na říšského protektora Reinharda Heydricha v celém Pardubickém kraji.
Nejen Ležáky, Dachov, Miřetice, lom Hluboká, ale i obce Bohdašín, Bohdaneč, Mikulovice, Dražkovice, Podmoky, Hošťálkovice, Ostrov nebo město Pardubice jsou místy,
kde občané pomáhali českým parašutistům z Londýna, vyslaným exilovou vládou,
v boji proti Hitlerovi.
A přesto, že obětí bylo mnoho, byla i naše „neživá” Libuše symbolem hrdinství.
Ne nadarmo měl složitý osud každý, kdo se s Libuší setkal nebo jejímu chodu pomáhal. I proto nese tak důstojné jméno po svých mýtických předcích. Pro český národ je
Libuše symbolem hrdinství a vytrvalosti.
V několika příbězích, které vám nabízíme, chceme ukázat, jak snadné bylo se se samotnou Libuší setkat a přimíchat ji do svého osudu. Někdy jen náhodně, někdy v období pár dnů či několik měsíců. Ale velmi těžké a kruté bylo unést následně důsledky
setkání s ní.
Snad tyto příběhy přinesou do vašich myslí i ukázku vlastenectví našich předků - praprarodičů - prarodičů nebo rodičů. Libuše v průběhu 2. světové války pomáhala v boji
dobra s absolutním zlem, který nakonec skončil naprostou porážkou nacistů v roce
1945.
Jednotlivé příběhy a jména vycházejí z faktických historických údajů a záznamů, které jsou zmapovány historiky a popsány v knihách.
V první sérii vám přinášíme příběh Jiřího Potůčka, parašutisty, radisty a člena výsadku SILVER A, druhý příběh popisuje osud méně známého mladičkého studenta a následně vojáka Oldřicha Dvořáka.
Zdroj: LEŽÁKY a odboj ve východních Čechách: Vojtěch Kyncl a Jiří Padevět (eds.),
Kamila Chvojková, Pavel Šmejkal, Adolf Vondrka, scénář Olga Ondráčková, kresby
Martin Horák, Jiří Louthan
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Představujeme: Úspěch našeho člena
Divadelníci GT Hlinsko mohli vystoupit na divadelních prknech
87. ročníku nejstaršího festivalu amatérského divadla v Evropě v Jiráskově
Hronově.
GT Hlinsko, divadelní spolek při Gymnáziu K. V. Raise Hlinsko, za dobu své dvanáctileté kariéry zaznamenal nejeden
úspěch na národní úrovni. Završením
všech těchto úspěchů byla letošní nominace na “Oskary amatérského divadla”
- Jiráskův Hronov. Ani tam se studenti
nenechali zahanbit a jejich představení
Vernisáž bylo v recenzích velmi dobře
hodnoceno.
Divadelní spolek vznikl v roce 2007 zprvu jako pedagogický experiment jejich
zakladatelky, učitelky místního gymnázia, angličtinářky Lady Leszkowové.
Leszkowová se při hodinách cítila omezena uměle navozenými situacemi při
anglické konverzaci, a proto se rozhodla
nacvičit se svými studenty anglické divadlo. První dvě hry Melting Pot a Pressure
byly nesmělými divadelními pokusy, které se hrály ve školní tělocvičně s rekvizitami z kartonu. Ambice souboru se ale
začaly stupňovat, a tak další hra Harrison
Bergeron na motivy povídky Kurta Vonneguta už měla premiéru na klasickém
jevišti v Orlovně. Soubor ji nastudoval jak
v angličtině, tak v češtině a poprvé se s ní
zúčastnil i krajské divadelní přehlídky Svitavský Fanda. Následovala další úspěšná
představení s čím dál lepší kvalitou, a to
jak na motivy děl Franze Kafky, Davida
Drábka, Karla Zemana či Jaroslava Rudiše, tak i hry autorské.

Kresba: Jiří Vaněk

rého přijetí z řad odborníků a diváků.
GT Hlinsko se však nezastavilo jen u divadla. V roce 2012 vznikl festival Artsy
Fartsy, několikadenní mezinárodní multižánrový festival oceněný značkou Kvalita
z Hlinecka, členové se také často zapojují
do městských akcí. GT Hlinsko se stalo součástí kulturního života ve městě také díky
rýmovaným fraškám, scénickému čtení
nebo namluvením CD Pověsti z Hlinecka.
V této chvíli se divadelníci připravují na
další premiéru, která proběhne 9. března.
Velké poděkování za neutuchající podporu a oporu divadelního spolku patří
Gymnáziu K. V. Raise a Místní akční skupině Hlinecko.

Divadelní spolek má od začátku své existence jasný cíl – přinést do Hlinska neotřelé, neznámé a proti manstreamovému
proudu jdoucí kulturní zážitky. To vše GT
Hlinsko vyjadřuje již desetiletí hlavně satirou a humorem. Amatérský spolek se
začal pravidelně účastnit divadelních přehlídek, festivalů a soutěží. Vrcholem však
bylo právě představení GT Hlinsko na Jiráskově Hronově, nejstarším divadelním
festivalu na světě. Vernisáž, nastudovaná
k nedožitým 80. narozeninám jejího autora Václava Havla, se dočkala velmi dob-

Pardubický kraj
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Mateřské centrum
Hlinečánek, z.s. - Hudební
a tvořivé herny v MC
Hlinečánek - Zvířátka
a Petrovští 26. 10. 2017

MALÝ
HLINECKÝ HRNEC

S pomocí hudebních nástrojů děti
napodobovaly zvuky zvířátek i lesa.
Samy určily, které zvířátko bude který
nástroj a při cestě zvířátek se snažily
udržet jednotný rytmus. V závěru herny se podařilo za doprovodu nástrojů
zazpívat jednoduchou písničku. V tomto duchu bude pokračovat listopadový
program, kdy se děti budou učit další
písničky a nástroje budou využity dále
v hudebním kroužku. V herně bylo
7 maminek s dětmi a maminka - členka
MC s dětmi.

MAP - Seminář
na téma Neurotické dítě
v MŠ a ZŠ - 18. října 2017
Cílem semináře bylo, aby se účastníci
seznámili se základní speciﬁkací neuróz dětí a žáků, a s možnostmi, jaký
mohou mít pedagogové vliv při jejich
výchově (účast 10 osob).
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Hlinecko bude mít svůj Plán sociálních služeb
MAS pořádala školení pro
žadatele 1. výzvy MAS z Operačního
programu Zaměstnanost, zaměřené
na prorodinné aktivity.
V pondělí 13. listopadu 2017 se uskutečnilo školení pro úzkou skupinu žadatelů vypsané výzvy MAS Hlinecko,
která byla zaměřena na prorodinné
aktivity. Konkrétně je ve výzvě podporována realizace příměstských táborů
dětí základních škol a doprava do nich
a z nich a dále jsou podporována zařízení, která doplňují kapacitu nebo rozšiřují dobu otevření školních družin.

MAP - Seminář
na téma Individualizace
a vnitřní motivace
- 2. + 23. října 2017
Cílem kurzu bylo účastníky semináře
seznámit se strategiemi výuky, které umožňují respektovat individuální možnosti a tempo každého žáka,
a cestami, které vedou k rozvoji vnitřní
motivace žáků k učení. V rámci semináře byly analyzovány vzdělávací potřeby
směrem k diferenciaci výuky s důrazem
na dovednost znát a umět poznávat
své žáky (např. z hlediska jejich učebních stylů, gramotností, inteligencí
apod). Účast 25 osob.

MAS Hlinecko uspěla s žádostí o dotaci do Operačního programu zaměstnanost s názvem: Plánování
sociálních služeb na obecní úrovni v ORP Hlinsko.
Žadatel a realizátor projektu: Místní akční skupina Hlinecko, z.s.
Registrační číslo projektu:
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006501
Realizace: 1. 10. 2017-30. 9. 2019
Projekt je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost a je spoluﬁnancován EU. Projekt je zaměřen na vytvoření
plánu sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko.
Bude popisovat situaci v regionu v oblasti sociálních služeb včetně analýzy jejího
ﬁnancování. V rámci projektu bude nastavena spolupráce mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb,
která bude zahrnovat vzájemné setkávání, informování a vyjednávání. Výstupem
projektu bude zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro
území Hlinecka. Projekt bude realizován
od října 2017 do září 2019. Jeho součástí
bude i tvorba brožury o nabídce sociálních služeb v jednotlivých obcích správního obvodu ORP Hlinsko. Po ukončení projektu budou mít představitelé menších
obcí lepší přehled o sociálních službách
působících v jejich obci i o jejich potřebách ﬁnancování. U samotných obyvatel,
kteří doposud služeb nevyužívali, dojde
ke zlepšení informovanosti o nabídce
a možnostech v regionu pro situaci, kdy
budou služeb potřebovat využít pro sebe
nebo své rodinné příslušníky.

První schůzka k plánování sociálních
služeb se uskutečnila ve středu 25. října
2017 v zasedací místnosti města Hlinska.
Jejím cílem bylo všechny aktéry informovat o plánovaném průběhu tvorby
plánu, seznámit je s realizačním týmem
a odbornými garanty a zjistit jejich chuť
a míru zapojení do práce tří pracovních
skupin. Pracovní skupina 1 se bude zabývat problematikou seniorů a osob se
zdravotním postižením, druhá pracovní
skupina bude řešit problematiku rodin
s dětmi a mládeží a poslední třetí skupi-

Pardubický kraj

na zahrne potřeby zbylých skupin a osob
ohrožených sociálním vyloučením.
Osloveno bylo téměř 30 organizací, které
poskytují na našem území sociální služby nebo služby návazné, doplňkové, dále
zástupci všech obcí SO ORP Hlinsko a zástupci Pardubického kraje.

www.mashlinecko.cz
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Vytvořený Plán sociálních služeb by měl
být zásadní pomůckou ORP Hlinsko pro
budoucí rozšiřování sociálních služeb dle
zjištěných potřeb a snazší získávání zdrojů na jejich ﬁnancování. Projekt bude připravován s odbornou garancí zástupců
města a v souladu s potřebami území. Na
něj potom budou navazovat akční plány
s konkrétními úkoly v oblasti sociálních
služeb v území pro daný rok.
Vítáme také zapojení veřejnosti nebo
konkrétních uživatelů sociálních služeb,
kteří mají zkušenosti v této oblasti, vědí
o potřebách nebo možnostech, jak zlepšit jejich fungování nebo jen mají zájem
o tuto problematiku. V takovém případě
je nás možné kontaktovat nebo jen sledovat na webových stránkách MAS Hlinecko www.mashlinecko.cz - pod logem
Plánu sociálních služeb jeho další vývoj.
Koordinátorka projektu: Aneta Benešová - benesova@mashlinecko.cz,
tel. 608 858 541
Odborný garant prac. skupina 2+3:
Martin Vtípil - vtipil@hlinsko.cz,
tel. 773 801 065
Odborný garant prac. skupina 1:
Lenka Sodomková
- sodomkova.lenka@email.cz,
tel. 777 602 43611

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

OCENĚNÍ MAS HLINECKO

Zástupci Místní akční skupiny Hlinecko,
z.s. se při příležitosti Dnů dobré vůle
na obecním úřadě na Velehradě účastnili předávání cen vítězů 6. ročníku
celostátní soutěže „O nejlepší obecní
a městský zpravodaj roku 2016“.
Do soutěže mohly být přihlášeny všechny zpravodaje obcí, měst, MAS a mikroregionů z České republiky, které
v roce 2016 vydaly alespoň 2 čísla.
Akci pořádali společně Katedra politologie a evropských studií FF Univerzity Palackého v Olomouci, Civipolis o.p.s., Unives.eu, Angelus Aureus o.p.s. a Sdružení
místních samospráv ČR při příležitosti
státního svátku ČR Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje.
Porota hodnotila u více než tří stovek
přihlášených zpravodajů graﬁckou přehlednost, obsahovou pestrost i celkový
dojem.

ÚNOR 2016

Zpravodaj naší MAS byl oceněn
1. místem v kategorii zpravodajů
MAS a mikroregionů v ČR za rok 2016.

ROČNÍK: 2
ČÍSLO: 1
ZDARMA

Slovo předsedy
Třetí rok aktivního fungování Místní akční skupiny Hlinecko byl spojen
s mnoha administrativními úkony
a aktualizací potřebných dokumentů.
A to z důvodů změn zákonů a úprav
podmínek jednotlivých operačních
programů ze strany státních institucí.
Mnohé to jistě překvapí, neboť vláda České republiky již v roce 2012
vymezila operační programy a další
postup při přípravě programovacího období 2014-2020. Změny vlád,
liknavost a pomalé rozhodování
státních úředníků byly jednou z příčin únavných jednání našich valných hromad se spoustou informací
o změnách. Navzdory všem těmto
překážkám a především díky úsilí a píli všech
členů, MAS Hlinecko zdárně zdolala první krok
k zařazení se mezi úspěšné MAS. To potvrdila
získáním osvědčení o standardizaci od Ministerstva zemědělství. Toto osvědčení bylo nutnou
podmínkou pro podání strategie MAS Hlinecko,
která byla koncem roku dopracována a schválena
valnou hromadou, následně byla podána žádost
o její realizaci. V roce 2016 nás čeká druhý důležitý krok, a to posouzení a schválení strategie jednotlivými ministerstvy.
Přijetí strategie pak znamená, že naše cíle směřující k rozvoji regionu jsou v souladu s rozvojem evropských zemí a základem pro další podporu a ﬁnancování našich plánů v regionu do roku 2023.
Ve zdánlivě neplodném období posledních dvou
let, kdy nebylo možné podporovat naše území
realizací projektů z nových operačních programů,
jsme se snažili plnit roli partnerskou a animační.
Podařilo se nám připravit a úspěšně dokončit několik projektů spolupráce, kterými jsme podpořili rozvoj obecních knihoven, infocenter v CHKO
Žďárské vrchy a podnikatelů v cestovním ruchu,
které již teď přinesly nemalé ﬁnanční prostředky
do našeho regionu. Přispěli jsme i k informovanosti našich dětí a spoluobčanů o naší minulosti
v projektu „Život a historie vypálených obcí aneb
„Znáte nás?“ Zavedením regionální značky jsme
podpořili a prezentovali naše výrobce a dodavatele služeb. Z vlastní iniciativy a vlastních zdrojů
jsme vydali několik časopisů pro děti a unikátní
publikaci o sakrálních stavbách na našem území.
Při administrativním maratonu jsme zvládli plnit
i roli informativní ve spolupráci se školami, podnikateli, spolky a dalšími institucemi. Všechny tyto
aktivity jsme úspěšně proﬁnancovali, vyúčtovali
a výsledek hospodaření za rok 2015 je vyrovnaný.
Je zcela jisté, že prostředky získané na realizaci
projektů Místní akční skupiny Hlinecko nepokryjí
všechny potřeby regionu, ale i tato částka může
pomoci naplňovat motto z přijaté strategie, že

„Chceme být dobrým místem pro život místních
obyvatel a přitažlivým územím pro návštěvníky“.
Sami v rámci MAS můžeme do budoucna vybírat,
které projekty budeme ﬁnancovat. Máme možnost prostřednictvím 53 miliónů korun postupně
podpořit rozvoj infrastruktury, školy, neziskové
organizace nebo podnikatele. Nejdůležitější je
ale skutečnost, že se tak děje díky aktivitě místních obyvatel, kteří jsou spojeni s regionem a nejlépe dokáží posoudit potřeby a využití ﬁnančních
zdrojů MAS.
Protože v druhé polovině roku 2016 očekáváme
start výzev místní akční skupiny, vyzval bych rád
všechny členy i nečleny MAS, kteří mají zájem
o smysluplné využití těchto zdrojů, aby se informovali o všech našich možnostech a intenzivně
s námi na těchto projektech spolupracovali. K tomu jsou plně k dispozici zaměstnanci kanceláře
MAS, kteří jsou připraveni poradit s výběrem
a administrací těchto projektů.
Děkuji všem členům MAS Hlinecko za spolupráci
a trpělivost při jednáních o legislativních a administrativních záležitostech v minulém roce, manažerkám kanceláře za entuziasmus a pracovní nasazení při přípravě všech potřebných dokumentů
a zajištění projektů, i všem, kteří budou v dalších
letech přispívat k rozvoji regionu, ve kterém žijeme. Jde to i bez dotací, jelikož je ale systém poskytuje, tedy lépe s dotacemi. Nejen proto
je MAS užitečná a potřebná, do území patří
a bude i nadále partnerem, rádcem a iniciátorem nových možností
pro spokojený život
místních obyvatel.

Kresba: Jiří Vaněk

OBSAH:
Místní akční skupina Hlinecko žádá
ﬁnance pro projekty na svém území
MAS Hlinecko získala certiﬁkát; Školení neziskovek
(str. 2-3)
Představujeme členy MAS Hlinecko;
veřejná sféra - Městys Trhová Kamenice;
podnikatelé - GASTRO AZ s.r.o.; Zapojení regionu do
projektu SMS ČR
(str. 4)
Představujeme členy MAS Hlinecko;
nezisková sféra - SKI KLUB Hlinsko
Co a k čemu bude Místní akční plán
vzdělávání; Tady - neziskovky, vítejte
(str. 5)
Vydané tiskoviny v letech 2014-2015;
MASkohraní 2015
(str. 6)
CHKO Žďárské vrchy jsou plné pohádek;
Školení manažerů MAS
(str. 7)
Regionální značka „Kvalita z Hlinecka“
- další výzva; Udělení ochranné známky „Kvalita
z Hlinecka“; Prezentace na výstavě Země Živitelka
2015
(str. 8-9)
Časopis Hlinecký Strakáček; Setkání
podnikatelů; Setkání škol, školských a vzdělávacích
organizací z území MAS Hlinecko; Krajské sdružení
MAS Pardubického kraje; Seminář ve Stanském
mlýně
(str. 10-11)
Obec Vysočina - chlouba regionu
Hlinecka; Dopis pana Řepíka k projektu „Život
a historie vypálených obcí aneb Znáte nás?“ (str. 12)
Projekt MAS jako nástroj spolupráce obcí
pro efektivnější chod úřadů; Mapování
válečných hrobů a pomníků pokračuje;
Děti základních škol MAS Hlinecko navštívily Nový
Malín
(str. 13)
Závěrečná konference k projektu
„Nezapoměňte se vrátit“; Ohlasy na projekt
„Život a historie vypálených obcí aneb Znáte nás?“
(str. 14)
Omalovánky „Hádej pověst“; Kde nás
najdete?; Seznam členů MAS Hlinecko
(str. 15)
Osmisměrka a fotohádanka

(str. 16)

Martin Pavliš, předseda MAS Hlinecko
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OBSAH:
„Tady neziskovky - vítejte!“;
Odměny výhercům;
Setkání držitelů regionální značky;
Představení šablon školám
(str. 2)
Třetí ročník MASkohraní;
Setkání podnikatelů;
MAS bude pomáhat školám se šablonami
(str. 3)
Představujeme členy MAS
Hlinecko
Obec Kladno;
FOKUS Vysočina;
Suchý slalom Ski klubu Hlinsko;
Fotbalový turnaj SK Rváčov, z.s.
(str. 4)

Soutěž o nejlepší obecní a městský
zpravodaj roku 2016 dopadla nejlépe
pro obec Bílovice nad Svitavou a město
Příbram. V kategorii zpravodajů místních akčních skupin a mikroregionů
obstála nejlépe MAS Hlinecko.
Cílem soutěže je povzbudit tvůrce,
kteří se na vzniku zpravodajů podílejí a ukázat i ostatním obcím, městům
a sdružením obcí a MAS, že zpravodaje
v tištěné podobě mají i v dnešní době
elektronických médií stále smysl i budoucnost.
„Vybrat nejlepší zpravodaje bylo velmi
obtížné. Jejich úroveň se rok od roku
zvyšuje a mnohé tiskoviny už dosáhly pro-

Gymnázium K. V. Raise;
Malý hlinecký hrnec v roce 2016;
Turnaj minivolejbalu čtveřic HAVLBALL
v Hlinsku
(str. 5)

Kresba: Jiří Vaněk

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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Další pokračování vzdělávání na toto
téma se uskutečnilo 31. října na téma
„Tresty“ a následovalo školení
4. listopadu na téma „Odměny“.
V lekci semináře „Tresty“ byl vysvětlen pojem vnitřní a vnější motivace
a rozlišeny přirozené důsledky trestů.
Účastníci byli seznámeni s alternativními postupy, založenými zejména na
spoluúčasti dětí na řešení a nápravě
nevhodného chování, a osvojení si výchovných a komunikačních postupů
v každodenních situacích, které podporují sebeúctu, odpovědné chování,
empatii, pocit bezpečí a rozvoj pozitivních vlastností.

Inspirativní návštěva zástupců
MAS Pardubického kraje
u polských partnerů;
Hlinecký hrnec podpořil „Havlovy kraťasy“
(str. 6)
Hlinecký Strakáček - Časopis pro
naše děti; Kurz pletení z pedigu
(str. 7)
Regionální značka Kvalita
z Hlinecka v roce2016;
(str. 8 - 9)
Místní akční plán rozvoje
vzdělávání (MAP) na Hlinecku;
Memoriál Karla Kněze; Jednání se
zemědělskými a zpracovatelskými subjekty;
Setkání partnerství MAP
(str. 10 - 11)
Zapojení MAS v Pardubickém
kraji - ETIK; Teritoriální pakt
zaměstnanosti Pardubického kraje,
(TPZ); Kvalita z Hlinecka jídlem i kulturní
událostí
(str. 12)
Svatojiřský jarmark na Betlémě;
Setkání se zástupci obcí;
Zástupci MAS Hlinecko absolvovali seminář
k administraci výzev
(str. 13)
MAS pomáhá školám se
šablonami;
Účastníci školení ochutnali regionální
potraviny;
Kde nás najdete?;
Členy MAS Hlinecko jsou
(str. 14 - 15)
Osmisměrka s tajenkou
a doplňovačka

(str. 16)
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fesionální úrovně,” uvedla Marie Šuláková,
místopředsedkyně poroty, která nezávisle
hodnotí a přiděluje body, z nichž vyjde celkový vítěz. „Letos to ale bylo velmi těsné,”
dodala. Ocenění převzal předseda MAS Hlinecko od poslance Miroslava Kalouska, pomocného biskupa opavsko-ostravské diecéze Martina Davida, Pavla Šaradína z FF UK
v Olomouci a prvního místopředsedy SMS
ČR Radima Sršně.

Pardubický kraj

MAP - cyklus
tří seminářů na téma:
„Respektovat a být
respektován“.
Semináře byly podle obsahu rozděleny
na 3 samostatné cykly. První byl seminář na téma „Sdělování oprávněných
požadavků“. Uskutečnil se 30. března
2017 a jeho cílem bylo osvojování výchovných a komunikačních postupů
účastníků semináře v každodenních
situacích, které podporují sebeúctu,
odpovědné chování, empatii, pocit
bezpečí a rozvoj pozitivních vlastností
dětí a žáků.
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Obsah semináře „Odměny“ se naopak
soustředil na jiné možnosti nabídky
místo pochval a odměn a vysvětlení,
jak projevit uznání a ocenění.
Zájem o tyto semináře převyšoval možnou kapacitní nabídku počtu účastníků.

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

Pověsti z Hlinecka ztvárnili malí divadelníci
ze Základní školy Ležáků
MAS Hlinecko připravila
seminář k Vesnici roku 2017
Ve středu 22. března 2017 uspořádala
MAS Hlinecko ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov a obcí Vysočina setkání partnerů s názvem „Síťování aktérů
rozvoje venkova Pardubického kraje“.
Akce zaměřená na popularizaci soutěže
Vesnice roku a Programu obnovy venkova se uskutečnila na Veselém Kopci
v restauraci U kováře Matěje s následnou exkurzí do provozoven v Možděnici a Dřevíkově. Po celou dobu setkání
bylo pro účastníky semináře připraveno občerstvení složené převážně z certiﬁkovaných výrobků značky Kvalita
z Hlinecka a nechyběla ani prezentace
ostatních držitelů značky.

V rámci Měsíce knihy a internetu si žáci
Základní školy Ležáků v Hlinsku, dislokovaného pracoviště Poličská, připravili pro
své spolužáky, rodiče i hosty zajímavé
zpracování některých pověstí a pohádek
ze Žďárských vrchů, které byly vydány

prostřednictvím MAS Hlinecko. Každá
třída si vybrala jednu z pověstí, divadelně ji ztvárnila a divákům 31. března 2017
představila v divadle Na Půdě. Pro velký
úspěch museli žáci představení několikrát opakovat.

MAP - Seminář
na téma Kurz
hlasové terapie
Kurz se uskutečnil 7. listopadu 2017
a jeho obsahem bylo seznámit zejména pedagogy s možnostmi péče o svůj
hlas, který využívají denně ve svém
povolání. Všichni účastníci se seznámili
s rozsahem možností svého vlastního
hlasu a dostali rady a náměty, jak o něj
dobře pečovat. Kurz byl naplněn dvaceti účastníky.

Pardubický kraj

www.mashlinecko.cz
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Vychází kalendář pro Hlinecko na rok 2018
Pro nový rok 2018 byl připraven pro
partnery Místního akčního plánu, mateřské a základní školy, ZUŠ, DDM
a další organizace zapojené do projektu
MAP, stolní kalendář.

ze strany pracovních skupin a realizačního týmu MAP. Kalendář obsahuje také
v jednotlivých týdnech termíny různých
akcí, které se uskuteční na Hlinecku
v průběhu roku 2018.

Jeho motivem jsou fotograﬁe z realizovaných akcí škol a vzdělávacích organizací, které proběhly v roce 2017, stejně jako
aktivity a zpracované náměty připravené

Kalendář bude distribuován do všech
škol ORP Hlinsko a k partnerům zapojeným do projektu.

2018
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Místní Akční Plán vzdělávání SO ORP Hlinsko
více informací na www.mashlinecko.cz
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Chystá se další VÝZVA certiﬁkace značky
„ Kvalita z Hlinecka“
V období únor-březen 2018
bude pro zájemce z území
MAS Hlinecko vyhlášena další
výzva pro certiﬁkaci regionální značky „Kvalita z Hlinecka“.
Ocenění mohou získat tradiční nebo 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
Aktuální informace získáte pod logem Kvality z Hlinecka na www.mashlinecko.cz

Pardubický kraj

Ukázky prezentace regionálních výrobků
a značky na jednotlivých akcích

www.mashlinecko.cz

Uskutečnil se již 12. ročník
spolupráce neziskovek na
území Hlinecka
V pátek 6. října 2017
se uskutečnil v sídle
FOKUSU Vysočina již
dvanáctý ročník tradiční akce s názvem
„TADY NEZISKOVKY
- VÍTEJTE!” Návštěvníci z řad školních
dětí mohli shlédnout
prezentace neziskových organizací z regionu Hlinecka,
ochutnat drobné občerstvení, zakoupit drobné výrobky či diskutovat. Celou akci doprovázela soutěž s otázkami
a odměnou. Pro účastníky byl připraven bohatý program v budově i přilehlé zahradě.

15

Vyhlášení výherců putovní
soutěže Poznejte zelené srdce
Česka
V sobotu 8. dubna 2017
Poznejte zelené
proběhlo ve Ždírci nad
srdce Česka
Doubravou u příležitosti konání Jarního
Ždíreckého
jarmarku
každoroční předání cen
Pověsti a pohádky
ze Žďárských vrchů
výhercům putovní soutěže partnerského projektu spolupráce MAS Hlinecko a MAS
Havlíčkův kraj s názvem „Poznejte zelené srdce Česka”. Místní akční skupina
Havlíčkův kraj měla na jarmarku po celou dobu stánek, kde mohli hráči získat
informace o hře. Putovní soutěž byla
zahájena v roce 2015 na Svatojiřském
jarmarku v Hlinsku a nyní je ve hře registrováno téměř 1800 hráčů, hra bude
trvat do konce roku 2019. Cílem hry je
zábavné putování po zajímavých místech CHKO Žďárské vrchy na území dvou
MAS, sbírání razítek a postupné získávání odměn.

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

Realizace projektu Místní akční plán
ORP Hlinsko pokračuje
Členy MAS Hlinecko jsou:

Místní akční skupina
Hlinecko pokračuje
5
v realizaci Místního
0 $ 3
akčního plánu. V první řadě byla dokončena, projednána a schválena Řídícím výborem MAP analytická část, která popisuje
situaci ve vzdělávání dětí a žáků do 15 let
ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností Hlinsko, obsahuje výsledky
dotazníků a průzkumů mezi školami na
Hlinecku a je východiskem pro strategickou část. Součástí strategické části je
vize, cíle a priority rozvoje vzdělávání
v regionu a seznam investičních potřeb
škol a ostatních subjektů. Zařazení projektů škol do seznamu je předpokladem
pro jejich ﬁnanční podporu z IROP. Strategická část může být dle potřeb každého půl roku aktualizována a schválena
Řídícím výborem. Dále byla vytvořena
+

Veřejná sféra:
• Obec Dědová; • Město Hlinsko;
• Obec Holetín; • Obec Jeníkov;
• Obec Kladno; • Obec Krouna;
• Obec Mrákotín; • Obec Miřetice;
• Obec Pokřikov; • Obec Raná; • Obec
Tisovec; • Městys Trhová Kamenice;
• Městys Včelákov; • Obec Vítanov;
• Obec Vojtěchov; • Obec Vortová;
• Obec Všeradov; • Obec Vysočina;
• Gymnázium K. V. Raise a Střední
odborné učiliště, Hlinsko, Adámkova
55; • Domov seniorů Drachtinka;
• Základní škola Trhová Kamenice,
okres Chrudim; • Městský kulturní klub
Hlinečan, příspěvková organizace
Podnikatelský sektor:
• Betlém Hlinsko, spol. s.r.o.;
• GASTRO AZ, s.r.o.; • Zemědělské
služby Hlinsko v Č s.r.o.; • Malečská
energetická, s.r.o.; • Josef Linhart;
• Mias OC s.r.o.; • Jan Flídr; • SAVE CZ
s.r.o.; • HUKY s.r.o. Elektro; • Smíšené
zboží Všeradov s.r.o.; • LINEASPORT
HLINSKO s.r.o.

/

,
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Spolky:
• 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; • Svaz tělesně
postižených v České republice,
z.s., místní organizace Hlinsko;
• „Občanské sdružení přátel folkloru
Hlinecka” z.s.; • GT Hlinsko – zapsaný
spolek; • Tělocvičná jednota Sokol
Krouna; • TKG Hlinsko z.s.; • FOKUS
Vysočina, z.ú

komunikační strategie, průběžná evaluační zpráva, seznam relevantních aktérů,
pravidla pro zapojení dotčené veřejnosti
a principy MAP.
Kromě tvorby samotného strategického dokumentu proběhla další setkání.
První setkání s názvem Burza nápadů ČJ
proběhlo 22. 2. 2017 a bylo určeno pro
učitele českého jazyka na druhém stupni základních škol. Cílem schůzky bylo
sdílení zkušeností při výuce a předávání
nápadů, jak zatraktivnit výuku českého

jazyka a podpořit čtenářskou gramotnost. Dne 28. 3. 2017 se uskutečnilo setkání školních metodiků prevence, které
bylo zaměřeno na prevenci rizikového
chování a sdílení zkušeností s realizací
preventivních programů pro žáky. Třetí
setkání s názvem Představení deskových
her s praktickým využitím ve výuce bylo
uspořádáno 4. 4. 2017 a jeho cílem bylo
seznámit účastníky s moderními deskovými hrami, možnostmi jejich využití ve
výuce a přímo je vy zkoušet.
Během realizace projektu byla diskutována témata vzdělávacích aktivit určená
nejen pro pedagogické pracovníky, ale
i pro ostatní aktéry vzdělávání v regionu.
Z tohoto průzkumu vyplynuly oblasti, ve
kterých mají potřebu pedagogové zlepšit svoje dovednosti, a následně realizační tým vytipoval vhodné lektory, kteří
byli ochotni uspořádat seminář v regionu. Partnerům MAP byl zaslán obsah
seminářů a ty, o které projevilo zájem
alespoň deset osob, byly ﬁnálně domluveny a zorganizovány. Od února do května 2017 proběhlo 10 seminářů, které byly
vedeny zkušenými lektorky formou aktivního zapojení účastníků a sdílení dobrých
i špatných zkušeností. Celkem se do těchto školení zapojilo 200 účastníků ze 16
základních a mateřských škol v regionu,
Domu dětí a mládeže Hlinsko, Gymnázia
v Hlinsku a zástupců z řad veřejnosti.
Díky pokračujícímu zájmu partnerů budou do konce realizace projektu (duben
2017) ještě připraveny tyto semináře:
• Respektovat a být respektován
- Tresty, odměny
• Řešení problémových situací
z pohledu práva
• Efektivní komunikace v MŠ
• Kurz hlasové terapie
• Agrese a agresivita
• Listování

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

Pardubický kraj
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Seznam aktualizovaných projektů Strategického rámce
MAP ORP Hlinsko schváleného Řídícím výborem 2. 10. 2017
Škola

Seznam projektů

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

Multimediální učebna pro výuku zeměpisu

Základní škola a mateřská škola Holetín

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 výuku fyziky, informatiky a jazyků, Rekonstrukce odborné učebny pracovních činností,
Vybudování centra přírodovědných a jazykových útvarů, Rekonstrukce školní družiny, Rekonstrukce
odborných učeben chemie, fyziky a pracovních činností

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, Rozšíření meteostanice na budově ZŠ a MŠ Krouna, Vybudování multifunkčního pískoviště v MŠ,
Digitalizace výuky Aj na 1. stupni ZŠ

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 odborné
učebny přírodopisu, fyziky a chemie a jazyků, Bezbariérovost ZŠ Ležáků (vybudování výtahu), Obměna
didaktických pomůcek přírodopisného kabinetu, Revitalizace Cvičné kuchyňky

Základní škola, Hlinsko, Resslova 603,
okres Chrudim

Oprava garáží, Digitalizace a úprava učebny přírodních věd, Sportovní hala, Živý plot, Multimediální
učebna přírodních věd, Mobiliář školní zahrady, Šatnové skříňky, Mobiliář interiéru školy, Revitalizace
učebny pro výuku fyziky a matematiky, Konektivita ZŠ Resslova, 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), laboratoře a jazykové učebny ke školní budově, Výměna
termoventilů, Výstavba tělocvičny, Rekonstrukce fasády školy, Rekonstrukce víceúčelového hřiště u ZŠ

Základní škola Včelákov, okres Chrudim

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 předm., Obnova a doplnění pomůcek pro výuku společenskovědních předm.
a výchov, Zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných předmětů (vybudování učebny přírodních
věd, venkovní učebny, modernizace ICT, zajištění bezbariérového přístupu do těchto prostor), Zlepšení
podmínek pro žáky se SVP včetně část. odstranění bariér, Úprava učebny, obnova a doplnění pomůcek
pro výuku jazyků

Základní škola, Raná, okres Chrudim

Vybudování venkovní učebny, Pořízení vybavení - práce s digitálními technologiemi., výuka cizího jazyka

Základní škola Miřetice

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

Mateřská škola, Hlinsko, Budovatelů 1229

Rozvoj, dostupnost, kvalita, Rozvoj digitálních kompetencí

Mateřská škola, Hlinsko, Rubešova 1250

Včeličky, Logopedie, Bezbariérový vstup do MŠ Rubešova, Interaktivní tabule, Dílna s dětským vybavením,
Elektronické zabezpečení školy, Keramická pec

Město Hlinsko

Badatelské centrum

SVČ POHODA a POHODA COOL

Rekonstrukce a vybavení učebny pro doučování v SVČ, Venkovní učebny pro výuku cizích jazyků,
přírodních věd a environmentální výuku – 3x, Vybavení řemeslné a technické dílny v rámci mimoškolního
vzdělávání /elektrotechnické, keramické, rukodělné vybavení pro podporu a rozvoj technických profesí,
Obměna hardware a software v rámci mimoškolního vzdělávání, zakoupení multifunkčního kopírovacího
zařízení + speciálních vzdělávacích programů

GT Hlinsko - zapsaný spolek

Divadelní hra (sciﬁ-horor)

Dům dětí a mládeže Hlinsko, okres
Chrudim

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.

Pardubický kraj
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SOUTĚŽ PRO ŠKOLY „Rob a Botka ve světě ﬁnancí”
+
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V termínu 6. - 20. listopadu 2017
byla na území Hlinecka spuštěna
formou e-learningu soutěž pro žáky
vyšších tříd 2. stupně základních
škol v oblasti ﬁnanční gramotnosti.
Soutěží „Rob a Botka ve světě ﬁnancí” provází robot ROB a robotka BOTKA, kteří graﬁcky doplňují
jednotlivé úlohy, aby byly pro žáky
atraktivnější. Jejich úkolem je v soutěži samostatně nebo ve skupinkách
zvládnout postupně správné vyřešení deseti úloh z oblasti ﬁnanční gramotnosti.
O vítězi/vítězích rozhoduje nejvyšší
počet nasbíraných bodů, v případě
shodného počtu bodů rozhoduje
celkový čas přihlášení. První tři místa nejúspěšnějších soutěžících nebo
soutěžních týmů budou slavnostně
vyhlášena na Mikulášsko-vánočním
jarmarku v pátek 1. prosince na Betlémě v Hlinsku. Vítězi si na prvních
třech místech odnesou ceny, 1. místo získá powerbanky, 2. místo selﬁe
tyče a 3. ﬂash disky. Ostatní soutěžící obdrží certiﬁkát o absolvování
e-learningu.
V soutěži, která pro žáky a týmy
škol skončila 20. listopadu, zvítězil tým „Bobík“, pod jehož názvem
soutěžili Roman Šťulík a Vojtěch Vacek z 8. třídy ZŠ ze Včelákova se 48
body.

Druhý v pořadí skončil tým „Chytráci“ ze Základní školy a mateřské
školy v Krouně, které za 8. třídu
reprezentovali Jakub Šmok a Adam
Lorenc s celkem 47 body a časem 39
minut a třetí v pořadí skončila Marie
Gregorová z 9. třídy téže školy se 47 body a časem 42 minut.
Výhercům gratulujeme!
Celou akci připravili zástupci pracovních skupin a realizačního
týmu MAP. Po ukončení soutěže bude e-learning zveřejněn
k volnému využití na webových stránkách jako inspirativní
příklad doplňku výuky na základních školách.
Dospělí nebo zástupci rodin si mohou po ukončení soutěže po přihlášení vyzkoušet úlohy dostupné na odkazu:
www.mashlinecko.cz/elearning.

Soutěž Rob a Botka ve světě ﬁnancí je organizována v rámci projektu Místní akční plán rozvoje
vzdělávání v ORP Hlinsko, který realizuje Místní
akční skupina Hlinecko, z.s.
Tým MAS Hlinecko:
autoři úloh: Mgr. Jana Pokorná (ZŠ Včelákov),
Mgr. Jiřina Pražanová (ZŠ Včelákov) a Mgr. Tomáš
Suchomel (ZŠ Resslova Hlinsko)
kresby: Martin Horák a Jiří Louthan
tvorba e-learningu: Mgr. Luboš Bureš

Představení soutěže e-learning školám a partnerům MAP 26. 9. 2017

Pardubický kraj
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Co nového najdete na webových stránkách www.mashlinecko.cz?
Webové stránky MAS Hlinecko byly nově upraveny a na úvodní straně objevíte nejen aktuality, ale i akce a projekty, do kterých je MAS zapojena nebo je sama připravuje. Například:
VÝZVY MAS - zde naleznete informace o všech výzvách realizovaných z jednotlivých operačních programů a Programu rozvoje
venkova v rámci realizace strategie. Postupně zde budou uveřejňovány nejen podklady k výzvám, registrované a podpořené
projekty, ale i harmonogramy výzev na další období a po ukončení realizace jednotlivých projektů také fotodokumentace.
MALÝ HLINECKÝ HRNEC - Drobná dotace je určena
na podporu akcí neziskových organizací působících
v 18 obcích, které spadají do území MAS Hlinecko. V roce 2017 byl vyhlášen již 2. ročník a celkem
bylo za oba roky nabídnuto neziskovkám okolo
40 000 Kč z vlastního rozpočtu MAS Hlinecko.
+
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PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
- pod tímto logem najdete
informace o novém projektu MAS Hlinecko, který
začal v říjnu 2017 a je připravován pro celé území
ORP Hlinsko ve spolupráci se zástupci města Hlinska. Pod tímto logem budou umístěny v dalším období i výstupy projektu - například užitečná brožura pro všechny občany
Hlinecka v elektronické formě, která bude informovat o aktuální nabídce sociálních služeb včetně kontaktů na jejich poskytovatele v regionu.
Informace o dotačním titulu
MALÝ LEADER 2018, který je určen pro MAS
Pardubického kraje

malý
LEADER

Pod logem VIDEOREPORTÁŽE naleznete s odkazem na http//www.ahp.cz/videoscategory/
mas-obce/ záznamy jednotlivých akcí, seminářů a setkání MAS včetně výzev, které pro MAS
připravuje AHP video již od roku 2016.

Místní akční plán - MAP ORP HLINSKO

$ 3

Informace a aktuality o produktech, službách a certiﬁkaci REGIONÁLNÍ ZNAČKY „KVALITA Z HLINECKA! V tomto odkazu naleznete všechna pravidla
pro udělování značky, ale i elektronickou formu
našeho katalogu již udělených regionálních značek, videoprezentace jednotlivých výrobců/poskytovatelů služeb a další aktuality.
Historii a odkaz na web
venkovského setkání MAS:
LEADERFEST 2017

V záložkách nahoře na webových stránkách potom najdete výběr možnosti ZAJÍMAVOSTI Z REGIONU. Zde jsou pro návštěvníky stránek nově umístěny odkazy na jednotlivé audiopověsti
z našeho území, interaktivní mapa umístěných sakrálních staveb na území MAS, listování kalendářem pro rok 2017 i 2018.
Dále pro vás připravujeme na webu doplnění fotogalerií z regionu, aktualizovaný seznam památných stromů, katalog válečných hrobů a také dlouhodobě vytvářenou čítanku vlastivědy
našeho území. Tu bychom rádi připravili do ﬁnální podoby pro
žáky 1. stupně základních škol na školní rok 2018/2019.

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

Předseda MAS Hlinecko:
Mias OC, spol. s r.o. zastoupená Ing. Martinem Pavlišem
PRO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINU PRACUJÍ:
Vedoucí manažerka pro strategii MAS:
Ing. Olga Ondráčková
ondrackova@mashlinecko.cz
tel. + 420 777 111 078

Máchova 1121

Projektová manažerka pro oblast školství a MAP:
Ing. Lenka Šustrová
sustrova@mashlinecko.cz
tel.: + 420 731 683 015
Projektová manažerka pro sociální oblast a Plán sociálních
služeb:
Bc. Aneta Benešová
benesova@mashlinecko.cz
tel.: + 420 608 858 541

Pardubický kraj
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Křížovka s tajenkou (jeden z Programů EU pro území MAS Hlinecko)
Tajenka
1.

Legenda křížovky: (v závorce je uvedena strana na které, najdete odpověď)
1. Název připravovaného dokumentu o školství “Místní akční …”(16)
2. Jméno hlavní romské hrdinky komiksového příběhu pro školy (příloha)
3. Forma vzdělávacích akcí pro učitele organizované MAS (16)
4. Název hlineckého tanečního spolku, člena MAS (6)
5. Jméno hlavního hrdiny „Časopisu pro naše děti” (6)
6. Název studentského divadelního festivalu v Hlinsku “ARTSY-..” (7 nebo11)
7. Název Fiche č.2 PRV: “Konkurenceschopný ….” (1)
8. Obec s největším katastrálním územím v okrese Chrudim (4)
9. Název komise pro hodnocení projektů (1)
10. Objekt, ve kterém byl vybaven dětský koutek z dotace Malý hlinecký
hrnec (5)
11. Téma divadelního představení žáků ze ZŠ Ležáků (14)
12. Název programu pro školy, se kterým jim pomáhá MAS (2)
13. Akce, na které jsou pravidelně předávány ceny vítězům křížovek
zpravodaje MAS (9)
14. Co získala MAS Hlinecko na Velehradě za zpravodaj? (13)
15. Název CD, které křtili divadelníci na svém festivalu v červnu v MFC (7)
16. Název velké akce pro místní akční skupiny, která proběhla koncem
května 2017 v Hlinsku (8-9)
17. Název tiskoviny vydané MAS s fotograﬁemi akcí škol (15)
18. Název důležitého zařízení v Příběhu o Libuši (příloha)
19. Jméno partnerky Roba, průvodce soutěže o ﬁnanční gramotnosti (18)
20. Název festivalu, na kterém vystupovalo GT Hlinsko “Jiráskův …” (11)
21. Téma 6. čísla Hlineckého Strakáčka (6)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Tajenku křížovky společně s vyluštěním fotohádanky můžete zasílat nebo doručit do kanceláře MAS Hlinecko, Máchova 1121, 539 01 Hlinsko do 30. března 2018.
Tři vylosovaní obdrží CD s Audiopověstmi z území Hlinecka. Při zaslání tajenky uveďte, prosím, své jméno a telefonní kontakt, adresu nebo e-mailovou adresu.
Předání cen proběhne na Svatojiřském jarmarku v dubnu
2018 na Betlémě.

17.
18.
19.
20.
21.

Fotohádanka: Jak se říká místu, které vidíte na obrázku?
Místo, jehož název chceme vědět, se
nachází v Hlinsku. V minulosti zde
rostly dvě lípy a mezi nimi byl umístěn
žulový kříž. Jedna lípa byla v polovině
minulého století zasažena bleskem,
a tak byla nahrazena mladou lípou.
Ta však byla v době zástavby blízkého
okolí odstraněna. Stáří lípy, která tam
stojí dodnes, je odhadováno na 450
let. Ani kříž, který dnes stojí opodál
lípy, není stále na svém místě. Byl rovněž po své opravě z původního místa
přestěhován. Dokládáme fotograﬁe
z roku 1950 (Jan Benda) a roku 2014
(Václav Hospodář) a chceme vědět,
jak se tomuto místu v Hlinsku říká.
Uhodnete?

Pokud si nevíte-li rady, doporučíme
malou nápovědu- prolistovat knihu
sakrálních staveb na Hlinecku, kterou
najdete v elektronické formě na webových stránkách MAS Hlinecko, a to
www.mashlinecko.cz v sekci Zajímavosti z regionu- Sakrální stavby.

Pardubický kraj

www.mashlinecko.cz
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