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MAS se představuje

Od těchto počátků už uplynulo dost času a my 
jsme se za ty roky už ledasčemu naučili, ověřili 
jsme si, co je dobré a čemu je lepší se spíše 
vyhnout. Navázali jsme úspěšné spolupráce, 
např. s turistickou oblastí Pardubicko. Dlouho-
době se snažíme o rozvoj školství, především 
toho regionálního, které považujeme za jednu 
z nejdůležitějších věcí vůbec k fungování nejen 
naší oblasti, ale i celého státu. Podporujeme 
i místní podnikatele a výrobce, které sdružuje-
me pod regionální značkou KRAJ PERNŠTEJ-
NŮ. Taktéž od roku 2016 přerozdělujeme 
finanční prostředky plynoucí z EU, které pod-
porují zajímavé projekty. 
 Řekne-li se projekty EU, mnoho lidí ohr-
ne nos a chytí téměř kopřivku. Bohužel toto 
sousloví je poněkud negativně zprofanované, 

nicméně nic to nemění na faktu, že za pomoci 
těchto prostředků lze uskutečnit mnohé, právě 
zajímavé projekty, které by jinak zůstaly pouze 
ve stádiu úvah. A proč  stále opakujeme slovo 
zajímavé? Projekty se rojí jako houby po dešti. 
Je vždy fajn, když se někde objeví peníze, které 
podpoří dobrý nápad a v podstatě pouze do-
ladí jeho uskutečnění. Je však nefunkční, když 
je tomu naopak, objeví se peníze a rychle se 
vymýšlí projekt k jejich získání. To je projekt pro 
projekt a podobné věci podporovat nechce-
me, nebotť zde chybí to hlavní, a tím je smysl 
uskutečňované akce a hlavně nadšení. Proto 
tedy říkáme „zajímavé“. To jsou ty projekty, 
které jsou potřebné, již dlouho leží na papíře 
a chybí pouze finance na jejich realizaci. Ta-
kové projekty mají dle našeho mínění smysl. 
Nechte si na následujících stránkách předsta-
vit naši činnost a zároveň i bohatou nabíd-
ku toho, co náš region nabízí jak z hlediska 
sportovního vyžití, tak regionálních produktů 
i mnohého dalšího.
Přejeme Vám příjemné počtení.

Tým MAS Region Kunětické hory, z.s.

KONTAKTY:
MAS Region Kunětické hory
Husovo náměstí 790, 533 04 Sezemice
Ing. Kristýna Holečková, tel.: 774 293 556 
e-mail: holeckova.masrkh@email.cz
Ing. Ivana Řehořová, tel.: 777 693 680
e-mail: rehorova.masrkh@gmail.com
www.masrkh.oblast.cz

Místní akční skupina Region Kunětické hory působí na území Par-
dubicka již více než 13 let. U jejího zrodu stálo doslova pár nadšen-
ců, kterým nebylo jedno, kam se bude osud regionu ubírat. Počá-
teční nedostatek finančních prostředků nahrazovali svým zápalem 
pro společnou věc a díky tomu se zde začaly realizovat drobné 
projekty a pořádat akce pro veřejnost, které přispívaly ke zvele-
bení regionu, podpoře turistiky, a obecně tedy k lepším životním 
podmínkám všech obyvatel tohoto kousku Pardubicka.

Kdo je Místní akční 
skupina Region Kunětické hory?

Strategické a specifické cíle 
MAS Region Kunětické hory 
2016 – 2023

Strategický cíl 1: Podporovat 
obce, jejich vybavenost 
a služby pro obyvatele
Specifický cíl 1.1: Trvale zlepšovat životní 
podmínky v regionu
Specifický cíl 1.2: Aktivně podporovat 
společenský život v obcích a regionu
Specifický cíl 1.3: Zdokonalovat služby 
místní veřejné správy a rozvíjet spolupráci 
v regionu i mimo něj 

Strategický cíl 2: Podporovat 
hospodaření v regionu
Specifický cíl 2.1: Podporovat rozvoj 
místní ekonomiky
Specifický cíl 2.2: Podporovat rozvoj 
cestovního ruchu, turistické infrastruktury 
a služeb
Specifický cíl 2.3: Podporovat zvyšování 
zaměstnanosti a sociální podnikání

Strategický cíl 3: Rozvíjet 
školství a vzdělávání obyvatel 
regionu
Specifický cíl 3.1: Podpora školství 
v regionu a celoživotního vzdělávání
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AKCE MAS

Rok 2018 byl pro nás opět rokem plným výzev. 
Nějaké ty výzvy jsme si stanovovali jako osobní 
a jiné, dotační, jsme zase vyhlašovali. V rámci 
nich se podařilo podpořit 9 projektů v našem 
regionu. Jak to tedy bylo s těmi projekty? 
 Koukněme na jasná čísla. Z letošních vý-
zev z Programu rozvoje venkova vzešlo 6 pro-
jektů, z loňské výzvy z Operačního programu 
Zaměstnanost byl letos schválen 1 projekt 
a taktéž z loňské výzvy Integrovaného regio-
nálního programu byly letos schváleny 2 pro-
jekty. Sečteno podtrženo, za rok 2018 jsme 
přerozdělili 5 592 313,75 Kč.
 Rovněž patříme mezi první MASky, které 
realizují projekty spolupráce z PRV 19.3.1. Pro-
jekt, kterého se účastníme, se jmenuje Venkov 
21. století. V jeho rámci se vybudují 2 info-
pointy, a to ve Starých Ždánicích a Sezemicích. To 
jsou takové přístřešky, spíše altánky pro cyklisty 
a turisty, bude dostupná interaktivní webová 
aplikace v podobě QR kódu s databází neda-
lekých turistických cílů. Takže si tu budete moci 
nabít mobil, něco se dozvědět o místním kraji 
a ještě si natáhnout nohy.
 Aby toho sportu nebylo málo, realizujeme 
projekt Obnova sportovištť v Regionu Kunětic-
ké hory za podpory Pardubického kraje, který 
podpoří rozvoj a rekonstrukci 5 sportovištť/
hřištť na našem území (v obcích Časy, Dříteč, 
Ráby, Čeperka a Srch) a na příští rok připravu-
jeme pokračování projektu a obnovu dalších 
sportovištť.
 A protože se věnujeme i podpoře lokální 
ekonomiky v rámci aktivity KRAJ PERNŠTEJ-
NŮ, byly v měsíci dubnu krásy Pardubického 
kraje a um především místních farmářů a ze-

mědělců prezentovány zástupcům delegace 
z Gruzie. Cílem výpravy byla výměna zkuše-
ností v oblasti destinačního managementu, 
školství a managementu MAS. Součástí při-
pravovaného programu tak byla i prezentace 
věnovaná významu regionálních značek jako 
možnosti rozvoje spolupráce mezi jednotlivými 
výrobci i regiony. 
 Neprezentovali a nereprezentovali jsme 
náš region a výrobce jen zde. V srpnu jsme se 
spolkem Pardubicko – Perníkové srdce Čech 
a MAS Železnohorský region spolupořádali 
již 3. ročník Festivalu chutí vůní a řemesel na 
Pardubickém zámku a také jsme se účastnili již 
tradičního zářijového Hravého odpoledne na 
farmě Apolenka.
 A protože cestovní ruch je i o službách, 
obhájili jsme Qéčko. MAS Region Kunětické 
hory je již 3 roky držitelem certifikátu České-
ho systému kvality služeb. V minulém roce 
jsme absolvovali i kontrolu řídícího orgánu, 
kterou jsme úspěšně prošli. Hodnoceny byly 
naše standardy a vůbec angažovanost v ob-
lasti zapojení se do služeb v cestovním ruchu. 
V minulých třech letech jsme se zavázali, že 
budeme podporovat turistický ruch v našem 
regionu. Naše úsilí se zaměřovalo na vydávání 
nových materiálů souvisejících s cestovním ru-
chem – map, novin a tematických brožur, které 
najdete v informačních centrech i jinde. Snažili 
jsme se být kreativní a vydali jsme i tiskoviny 
mimo cestovní ruch. Například příručku pří-
kladů dobré praxe, kterou čtenáře provází náš 
nový maskot MASkáček (více na straně 12).
 Během podzimu jsme posadili takovou po-
myslnou třešničku na dort, a to když jsme zor-

ganizovali několik exkurzí pro školy, ale o tom 
se více dočtete v článku na straně 8. Se ško-
lami také již po dva roky spolupracujeme na 
získávání financí z tzv. šablon. I tyto peníze po-
máhají školám k dofinancování jejich potřeb.

Místní akční skupina Region 
Kunětické hory v bodech
• MAS Region Kunětické hory byla založena 
v roce 2005 s právním statutem občanského 
sdružení. V roce 2014 byl právní statut změ-
něn na zapsaný spolek.
• Projekty jsou realizovány metodou LEADER, 
jež je založena na spolupráci subjektů ze všech 
sektorů života regionu (obce, podnikatelé 
v zemědělství, v cestovním ruchu, ve službách, 
zájmová sdružení, spolky, školy...) formou ko-
munitního plánování, což je tvorba a realiza-
ce projektů na základě spolupráce zástupců 
všech aktivních subjektů a všech složek obyva-
tel (děti, mládež, ekonomicky aktivní, senioři).
• MAS Region Kunětické hory působí v Pardu-
bickém kraji na území okresu Pardubice. Zahr-
nuje území dvou svazků obcí a je venkovskou 
oblastí v dosahu krajského města Pardubice.
• MAS Region Kunětické hory je součástí sys-
tému cca 180 místních akčních skupin, které 
pokrývají celou ČR.
• Rovinatý reliéf krajiny v okolí řek Labe a Louč-
ná vybízí ke sportovně relaxační činnosti oby-
vatel i turistů. Krajině dominuje středověký 
hrad Kunětická hora, k němuž směřuje většina 
cest za odpočinkem. V Rokytně se nachází uni-
kátní muzeum autíček Klukovský sen. Pro letní 
relaxaci nabízí území mnoho možností přírod-
ního koupání v místních písnících.

A tedď konkrétněji… Co tedy 
umíme a co se nám v roce 2018 povedlo

Projekty schválené představenstvem od roku 2017

Registrační Název projektu Výzva MAS Opatření MAS                                                       Výše schválené
číslo projektu                                                                               dotace

PROGAM ROZVOJE VENKOVA 2014-2020
17/001/19210/453/023/000164	 Kunětická	zmrzka	-	výroba	mražených	delikates,		 MAS	č.	1	 PRV/F2	Zpracování	a	uvádění	na	trh	zemědělských
	 zpracování	zejména	lokálních	zeměděl.	produktů	 	 produktů
17/001/19210/453/023/000168	 Nákup	pneumatického	secího	stroje	 MAS	č.	1	 PRV/F1	Investice	do	zemědělských	podniků
17/001/19210/453/023/000166	 Hnojiště	Časy	 MAS	č.	1	 PRV/F1	Investice	do	zemědělských	podniků
18/002/19210/453/023/003515	 Nákup	dvourotorového	shrnovače	píce	 MAS	č.	2	 PRV/F1	Investice	do	zemědělských	podniků
18/002/19210/453/023/003514	 Foliovník	 MAS	č.	2	 PRV/F1	Investice	do	zemědělských	podniků
18/002/19210/453/023/003512	 Investice	do	lesů	v	obci	Srch	 MAS	č.	2	 PRV/F6	Neproduktivní	investice	v	lesích
18/002/19210/453/023/003511	 Pořízení	zmrzlinového	stroje	 MAS	č.	2	 PRV/F4	Podpora	investic	na	založení	nebo	rozvoj
	 	 	 nezemědělských	činností
18/002/19210/453/023/003513	 Zkvalitnění	ubytovacího	zařízení	 MAS	č.	2	 PRV/F4	-	Podpora	investic	na	založení	nebo	rozvoj
	 	 	 nezemědělských	činností
18/002/19210/453/023/003516	 Pořízení	přepravního	vozu	na	balíky	 MAS	č.	2	 PRV/F1	Investice	do	zemědělských	podniků

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/	 Prorodinná	opatření	-	příměstský	tábor	 Prorodinná	 OPZ/O4	Prorodinná	opatření
0006997	 	 opatření	-	I
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/	 Dětský	klub	při	ZŠ	Dříteč	 3.výzva	MAS	 OPZ/O4	Prorodinná	opatření
0009011	 	 RKH-OPZ-
	 	 Prorodinná
	 	 opatření-II

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/	 Chodník	Veská	-	I.	část	 1.Výzva	MAS	 IROP/O1	Doprava
0007327	 	 RKH-IROP-
	 	 Doprava-I
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/	 Chodník	Dražkov	-	I.	část	 1.Výzva	MAS	 IROP/O1	Doprava
0007326	 	 RKH-IROP-
	 	 Doprava-I

2	864	002	Kč

1	171	847,75	Kč

2	998	200	Kč
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PODPORA TURISTIKY

Kam zajít na koupačku
Nejlepší koupání v regionu najdete na písníku 
Hrádek. Vzhledem k tomu, že zde písek fun-
guje jako přírodní filtr, bývá tu voda dlouho 
krásně čistá, průzračná a nekazí se. Nejlepší 
přístup naleznete od křižovatky silnic Lázně 
Bohdaneč – Staré Ždánice a Dolany – Hrádek. 
Zde objevíte i rychlé občerstvení, kde se může-
te posilnit a malé parkoviště vedle příjezdové 
cesty k němu. Návštěvníci často nechávají svá 
vozidla přímo na silnici, ale to zde není po-
voleno.

In-line
Nejdelší projíždťku na bruslích v kraji nabízí cy-
klostezka mezi Ráby a Pardubicemi. Ta bývá, 
především v odpoledních hodinách, spíše po-
dobná Václaváku. Pokud by Vám stačil kratší 
úsek, kde zato nepotkáte davy lidí, můžete 
zkusit některou z dalších stezek v regionu. Jed-
nu takovou naleznete mezi Dašicemi a Kostě-
nicemi (cca 1 km). Cyklostezka se zajímavým 
horizontem spojuje most u Kunětic a Sezemice 

(cca 1 km). Další možnost řádění na bruslích 
najdete v Malých Kolodějích (cca 500 m). 
Nejedná se sice o žádné štace na trhání dál-
kových rekordů, ale chcete-li naučit své dítě 
stát na bruslích, tak oceníte, že se neprodíráte 
davy lidí.

Proč bychom se neplavili, když 
nám Pánbůh Labe dal
V Pardubicích a okolí není problém sehnat ně-
jaký škuner či nafukovací měchuřinu a vyrazit 
na Labe. V naší oblasti je splavné za dobrého 
stavu vody od Vysoké nad Labem až nad zdy-
madlo v Pardubicích. Cestou si můžete vychut-
návat jedinečný pohled na náš kraj z vodní 
hladiny, který jen tak neuvidíte. Pokud jste od-
vážnější, můžete zkusit i novější trend pohybu 

po vodní hladině. Hitem posledních let je tzv. 
paddleboarding. Ano, to je ona ztřeštěnost, 
kdy stojíte na něčem, co vypadá jako surf a do 
rukou vám dají kanoistické pádlo. Ano, i tato 
novinka již dorazila k nám do nížin a proslýchá 
se, že se jedná o povedenou zábavu.

Proběhněte se po Regio-
nu Kunětické hory, nebo 
se chcete raději projet? 
A samozřejmě nesmíme zapomenout na běžce 
a cyklisty. Pro ně tu máme tři tipy na to, kam 
vyrazit si protáhnout nohy.

Okruh Dříteč  4 km 
(vhodné pro běžce, cyklisty i in-line bruslení)
V areálu Golf Resortu Kunětická hora se na-
chází asfaltovaný okruh o délce 4 km. Tento 
okruh začíná v blízkosti hotelu a restaurace, 
kde se můžete po lehkém proběhnutí občer-
stvit. Přístup k areálu je možný po silnici Dří-
teč – Zástava – Újezd u Sezemic. Nedaleko 
samotné restaurace se nachází parkoviště, 
kde můžete odstavit svůj automobil. Okruh 
je vhodný nejen pro běžce, ale i pro zdatnější 
in-line bruslaře, nebotť terén je mírně zvlněný. 
Samotný areál pak nabízí další druhy vyžití 
jako golf či wellness aktivity a další.

Užijte si nejen léto 
pod Kuňkou, 
sportujte a relaxujte
Když léto zaklepe na dveře, mnoho Čechů vyrazí koupat se k moři, 
na kola na známé cyklostezky podél evropských řek nebo za další-
mi způsoby relaxace, aby nechali oddychnout pocuchaným nervům. 
Pokud chcete strávit pár hezkých dní v tuzemsku, chtěli bychom 
vám v rámci naplňování specifického cíle 2.2 naší strategie ukázat 
a dokázat, že vám náš region může nabídnout několik dní pěkné 
zábavy, zvláště těm sportumilovným. Také pod Kunětickou horou 
se můžete hezky vykoupat, projet na kole, zaběhat si, zahrát golf 
či zrelaxovat si. Nepotěšíme pouze zdatné horaly, nebotť kopců tu 
skutečně moc nemáme.



Okruh Stéblová - Čeperka  8,5 km
(vhodné pro běžce a cyklisty)
Svůj vůz můžete odstavit u železniční stanice 
Stéblová. Zde hned za silnicí začíná písková 
lesní cesta, která Vás přivede na křižovatku 
s cyklotrasou č. 4039 směr Čeperka. Dále po-
běžíte po krásné široké písčité cestě, přeběh-
nete přejezd (pozor, až ten druhý) a doklušete 
na křižovatku s další cyklotrasou č. 4126. Zde 
si můžete odpočinout u krásného posezení či 

si výběh zkrátit směrem na Hrobice o 1,5 km. 
Dále běžíte směr Čeperka, až doběhnete na 
kraj obce, zde odbočíte doprava po místní 
komunikaci. Před vámi se otevře čarodivné in-
dustriální panorama s opatovickým Titanikem, 
elektrárnou. Miřte směrem na největší komín. 
Stále běžíte rovně a po 100 metrech za lesem 
můžete uhnout doprava na polňačku, nebo 
o kus dál na zpevněnou cestu, ale stále doprava. 
Po této štrece se dostanete k Hrobickému dvo-
ru, kde se nachází palírna Fonticulus (možnost 
nákupu likérů a pálenek), na další T-křižovatku 
a odtud po žluté značce KČT doprava zpět k ná-
draží Stéblová. Cesta je to krásná, podél struh 
a v nohách máte 8,5 km, to už si potom zaslouží 
nějaké to pivko, dnes jste ho vyběhali ;-).

Okruh Spojil – Sezemice  11 km
(vhodné pro cyklisty, běžce – pozor! část 
trasy vede po menších komunikacích s au-
tomobilovým provozem)
Svoji výpravu započněte před značkou obce 
Spojil, nedaleko farmy Apolenka. Odtud 
se vydejte po lesních cestách po cyklotrase 
č. 4123 směr Koloděje. Překonáte dvě silnice. 
Pozor na provoz! A po pravé straně minete PP 

Vesecký kopec. Dojedťte či doklusejte do Ma-
lých Kolodějí k silnici, ale žádný strach, dejte 
se doleva po cyklostezce směr Velké Koloděje. 
Propletťte se skrz ně a nyní musíte po místní 
komunikaci přes Kladinu až na kraj Sezemic 
(cyklotrasa č. 4192). Zde asi po 300 metrech 
uvidíte po levé ruce kostel s dřevěnou zvonicí. 
Před ním zahněte doleva z mírného kopeč-
ka k dětskému hřišti s hezkými herními prvky. 
Zastávku zde jistě ocení vaše ratolesti. Odtud 
rovně po nedlážděné cestě přes malou lávku 
k fotbalovému hřišti a mostu. Pokud byste chtěli 
vidět něco zajímavého a byli ochotni si trochu 
zajít, dejte se doleva a po pár stech metrech 
narazíte na malý, ale zajímavý akvadukt. Ale 
zpět k mostu. Přejděte silnici a na druhé straně 
mostu najdete cyklostezku č. 4191, která vás 
dovede směrem do Pardubic zpět k Apolence. 
Jako zpestření na závěr je možné navštívit tuto 
farmu. Na Apolence je možnost občerstvení, 
nákupu zde vyráběných sýrů a dalších mléč-
ných produktů a naleznete zde mnoho dalších 
atrakcí v podobě pozorování zvířátek, nauč-
ných stezek a herních prvků pro děti. Informuj-
te se však raději o otevírací době.

MAS RKH vydáním tohoto materiálu naplňuje:
Specifický cíl 2.2: Podporovat rozvoj cestovního ruchu, 

turistické infrastruktury a služeb

PODPORA TURISTIKY
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KRAJ PERNŠTEJNŮ

V roce 1491 přišel do našich končin Vilém 
z Pernštejna a odkoupil Pardubice a kunětic-
ké panství. Nastala tak slavná éra východních 
Čech. Vilém byl velmi uvážlivý hospodář a za-
čal zde budovat obrovskou rybniční soustavu. 
Ostatně její pozůstatky můžeme v krajině vidět 
dodnes. Copak neznáte Bohdanečské rybníky, 
rybník Labská u Sezemic nebo slavný Opato-
vický kanál? Ale zpátky k Vilémovi. Ten budo-
val a budoval, až vybudoval tu obrovskou sítť 
rybníků a kanálů, která protkávala celé Pardu-
bicko. Byla tak veliká, že na ni závistivě koukali 

až Rožmberkové z jižních Čech. A proč to dě-
lal? Protože byl chytrý. Voda byla tehdy čistá, 
takže jeho poddaní mohli z těch potoků přímo 
pít a hlavně v ní plavalo tolik ryb, že nikdo na 
panství nemusel mít hlad. Vilém pochopil, že 
když jeho lidé budou spokojení, bude spoko-
jený i on a všem se na panství bude žít dobře.

To je už bohužel více než 500 let. Tuto dobu 
slávy již dávno odvál čas, ale na odkaz Vilé-
ma z Pernštejna zapomenuto nebylo. Ve stylu 
Vilémova odkazu vznikl spolek lidí - výrobců, 

kteří v duchu tradic pokračují, a podporují tak 
nejen hospodaření v regionu, což je jedním 
z cílů naší strategie. Jsou to lidé, kteří vyrá-
bějí něco výjimečného, kvalitního a podporují 
jeden druhého, stejně jako Vilém podporoval 
své poddané. 

Pokud byste se chtěli dozvědět více, nakou-
pit regionální produkty nebo se dokonce stát 
regionálním výrobcem, podívejte se na www.
regionalni-znacky.cz/kraj-pernstejnu/ a tam 
najdete vše potřebné.

KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt® 
aneb Co je mezi mechem a perníkem?

U
N

Á
O

O
B

K
A

J
D

D
O

E

                              Do čeho se dává zmrzlina?

               Co je nejznámější pochoutka z Pardubicka?

               Doplň: Opatovický …

                                   Jak se nazývá nejznámější příchutť červené zmrzliny?

                         Čím se zdobí perníčky?

          Jak se říká činnosti, kterou se získává z kravičky mléko?

                              Které krajské město, které má ve znaku půlku koně.

                        Jak se jmenuje vesnice, kde vyrábějí zmrzku a kde je most UNNRA z roku 1947?

Jak se jmenuje výrobce perníku, kterému se říká „Král perníku“?

           Jak se jmenuje budova, ve které bydlí koně?

Nejznámější tvar perníku je …

                              Co jediné musíš vyndat z malin a ostružin, abys mohl vyrobit zmrzlinu?

      Kteří lichokopytníci jsou považováni za nejušlechtilejší zvíře?

Jaký zvuk vydává kráva?

Kvíz pro zvídavé mlsaly
1) Podle kterého koření se říká perníku Pfefferkuchen?
a) Skořice b) Hřebíček c) Pepř

2) Kde se poprvé vyráběl perník v době 2000 let př.n.l.?
a) Egypt b) Sumer c) Řecko

3) Syrovátka pochází z …
a) Masa b) Rostlin c) Mléka

4) Co je sorbet?
a) Zmrzka s aspoň b) Válečná zbraň c) Druh   
    25 % ovoce      kornoutu

5) Z čeho nemohla vzniknout první zmrzlina?
a) Sníh b) Cola  c) Led

6) Ve kterém roce byl patentován první zmrzlinový kornout?
a) 1212 b) 1810 c) 1903

Tajenka pro nejmenší

Správné odpovědi kvízu nahoře: 1c, 2a, 3c, 4a, 5b, 6c.
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KRAJ PERNŠTEJNŮ

Aktivitou KRAJ PERNŠTEJNŮ 
přispívá MAS k naplňování cílů: 
Strategický cíl 2: Podporovat hospodaření v regionu 
Specifický cíl 2.1: Podporovat rozvoj místní ekonomiky
Specifický cíl 2.2: Podporovat rozvoj cestovního ruchu, 
turistické infrastruktury a služeb

V minulém roce nechala Asociace regionálních značek ČR vyhotovit 
rozsáhlý širokospektrální průzkum, jehož cílem bylo zjistit nahlíže-
ní českého národa na regionální produkty. Některé jeho výsledky 
byly očekávatelné, jiné překvapivé. Pojdťme si v krátkosti předsta-
vit pár poznatků z výzkumu, abychom viděli, co si my Češi myslíme 
o lokální produkci.

Co si Češi myslí o regionálních 
produktech?

Regionální produkty více nakupují lidé ve věku 
25-44 let, lidé s vyšším vzděláním a socioeko-
nomickým statusem a lidé s dětmi.
 Většina respondentů dává přednost vý-
robkům, u nichž je jasná a zřetelná vazba na 
region vzniku.
 Nejkupovanějšími lokálními produkty jsou 
potraviny a nápoje, na třetím místě pak výrob-
ky spojené s Vánocemi.
 Většina Čechů nenakupuje regionální pro-
dukty cíleně, ale víceméně tehdy, pokud se jim 
k tomu naskytne příležitost.

 Nejčastěji jsou regionální produkty na-
kupovány na jarmarcích, farmářských trzích 
a dalších tematicky zaměřených akcích.
 Češi za regionální produkci utratí měsíčně 
100 – 500 Kč na osobu.
 Regionální produkty jsou většinou spojo-
vány s atributy jako kvalita, lepší chutť a při-
měřená cena. Tyto vlastnosti jsou v souvislosti 
s těmito produkty také vyžadovány.
 Za nejsympatičtější označení pro výrobky 
jsou považována slova: české, domácí, regio-
nální.

Letošní festival se setkal s velkým ohlasem, ne-
botť zaznamenal účast přes 3 000 návštěvníků, 
kteří s nadšením ochutnali zmrzlinu, sýry, pivo 
či víno, přivoněli ke guláši z hlívy ústřičné, oz-
dobili si perník nebo se pokochali tím, jak se 
ručně vyrábějí housle a zhlédli mnoho dalších 
zajímavých regionálních produktů nejen z Kra-
je Pernštejnů a Železných hor. Jelikož je však 
důležité, aby byla potěšena i lidská duše, nejen 
žaludek, celá akce byla doprovázena bohatým 
kulturním programem. Na pódiu se vystří-
dalo několik hudebních uskupení se širokým 
repertoárem, před zraky diváků se proháněli 
divadelníci, kteří nenechali bránice přítom-
ných v klidu, a taktéž pan moderátor nezahálel 
a intenzivně obcházel přítomné výrobce 

a zkoumavými otázkami přibližoval přítomným 
tajemství pochutin a výrobků rozložených na 
pultech stánků. Bylo potěšující pozorovat, jak 
sortiment všech výrobců postupně mizí a pře-
devším se objevují spokojené úsměvy návštěv-
níků. Na konci dne padali vyčerpáním jak pro-
dejci, tak pořadatelé. Nicméně vzhledem ke 
všeobecné spokojenosti všech zúčastněných 
i návštěvníků je možné konstatovat, že vynalo-
žená námaha stála za to.
 Pečlivě připravený program, zajímavé pro-
dukty, příjemní lidé, prostor pro diskuzi produ-
centů a návštěvníků, nádherné počasí i prostory 
zámku, to všechno přispělo k tomu, že návště-
va festivalu byla neopakovatelným zážitkem 
a lze se jen těšit na další podobná setkání.

Festival chutí, vůní a řemesel již potřetí zpestřil 
prázdninový víkend obyvatelům Pardubicka i turistům

V sobotu 18. srpna 2018 se otevřely brány pardubického zámku 
a na jeho nádvoří i parkánech bylo k vidění na 39 stánků. Tuto 
parádu zajistili lokální výrobci, řemeslníci a umělci sdružení pod 
Asociací regionálních značek ze všech koutů celé České republiky, 
kteří se zde sešli, aby prezentovali svůj um a své výrobky.
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PODPORA 
ŠKOLSTVí 

V rámci spolupráce Kraje Pernštejnů se žáci ze 
4 vybraných škol z území MAS Region Kuně-
tické hory, MAS Bohdanečsko, MAS Holicko 
a města Pardubic vypravili ke třem regionál-
ním výrobcům, kteří pro ně připravili bohatý 
program, při kterém se děti seznamovaly s tím, 
jak výrobci pracují a jak vznikají jejich vyhlá-
šené pochoutky. 

 Prvním z výrobců, kteří exkurze hostili, byl 
pan Janoš. No uznejte, je pro Pardubicko něco 
typičtějšího než perník? Tuto výrobnu nebylo 
tudíž možné opomenout. U Janošů byl pro 
děti připraven výklad o historii perníku a pů-
vodu perníkářství na Pardubicku vůbec. Aby 
děti nezahálely, mohly si také samy ozdobit 
svůj perníček, který si odnesly domů, anebo 
ho rovnou na místě snědly.

 Další kroky směřovaly do Spojilu na far-
mu Apolenka, kde byl pro drobotinu připraven 
environmentální program spojený s výkladem 
o výrobě mléčných pochoutek z místní farmy, 
kterými jsou jogurty, tvaroh a sýry. Děti měly 
také možnost vše řádně ochutnat. Nicmé-
ně největší zážitek měli návštěvníci rozhodně 
z místních zvířátek, kterými nebyly pouze krávy, 
ale také koně, oslíci nebo třeba i exotické lamy 
a nosáli.
 Potřetí přibrzdil autobus na své pouti v Ku-
něticích nedaleko kostela, kde se nachází vý-
robna Kunětické zmrzky paní Pavlisové. Zde 
se exkurzanti dozvěděli, jak se vyrábí zmrzka 
z pravého ovoce, co je to sorbet a jak rozeznat 
kvalitní zmrzlinu od nekvalitní. Děti si i tady vy-
zkoušely zmrzlinářské řemeslo. Samy si vyrobi-
ly banánové, hruškové nebo i jablečné nanuky 
s čokoládovou polevou. 
 Na konci dne dostal každý účastník speci-
ální diplom s křížovkou a pohádkovým vyprá-
věním, aby se z něj stal pravý objevitel Kraje 
Pernštejnů. Děti si odnesly mnoho pěkných 
zážitků, nejen těch chutťových, a dozvěděly se 
zajímavé informace. Jsme rádi, že se podobné 
akce daří organizovat a že se u nás v regionu 
najdou lidé, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas 
a nadšení dětem.

MAS podporou školních exkurzí naplňuje tyto cíle:
Strategický cíl 2: Podporovat hospodaření v regionu
Specifický cíl 2.1: Podporovat rozvoj místní ekonomiky
Specifický cíl 2.2: Podporovat rozvoj cestovního ruchu, 
turistické infrastruktury a služeb
Strategický cíl 3: Rozvíjet školství a vzdělávání obyvatel regionu
Specifický cíl 3.1: Podpora školství v regionu a celoživotního 
vzdělávání

V říjnu se podařil nebývalý počin, nebotť MAS Region Kunětické 
hory ve spolupráci se spolkem Pardubicko - Perníkové srdce Čech 
uspořádaly 4 školní exkurze, při nichž 54 dětí v doprovodu svých 
učitelů poodkrylo pokličku tajemství výroby perníku, zmrzliny 
a mléčných výrobků.

Čtyři školní exkurze 
putovaly po Kraji Pernštejnů
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I tak by mohla znít úvodní slova 
k následujícímu rozhovoru, kte-
rý nám pomůže poodkrýt jednu 
z cest, jak lze také podporovat 

hospodaření v regionu. V měsíci lednu 2018 
se řady MAS Region Kunětické hory rozrostly 
o nového člena, kterým je Spolek podnikavých 
žen Pardubického kraje. Rádi bychom Vám 
toto uskupení se zajímavým posláním předsta-
vili, proto jsme položili pár otázek paní Janě 
Kolrusové, která spolek v MAS zastupuje.

 Kde se vzala iniciativa k založení 
spolku, co je jeho cílem, čemu všemu 
se spolek věnuje?
Na začátku byla myšlenka vytvořit pevnou 
základnu na podporu začínajících podnikate-
lek, vzájemně se podporovat a růst, o což se 
snažíme i nadále. Cílem spolku je sdílet spo-

lečně úspěchy i neúspěchy v oblasti podnikání 
začínajících i již prosperujících podnikatelek, 
navázat spolupráci s firmami Pardubického 
kraje a zapojit se i do volnočasových aktivit. 
Máme v plánu v tomto roce uspořádat vlast-
ní farmářské trhy.  Spolek v tuto chvíli pořádá 
dvakrát ročně prodejní a výstavní akci za pod-
pory města Pardubice a Pardubického kraje, 
4x ročně  vzdělávací Workshop za podpory 
CzechInvest  - Pardubice. 

 Zmínila jste prodejní a výstavní 
akci, tedy Den podnikavých žen Par-
dubického kraje?
Ano, náš spolek pořádá Den podnikavých žen 
v tomto roce již popáté. Na této akci se pre-
zentují členky spolku Podnikavých žen z Pardu-
bického kraje svými výrobky a službami široké 
veřejnosti.

 Jak vzniklo nápadité logo spolku?
Vypsaly jsme soutěž pro studenty SŠ o nejlepší 
plakát a logo. Spolupráce se studenty Střední 
průmyslové školy elektrotechnické v Pardubi-
cích byla velmi příjemná, inspirativní a pří-
nosná pro náš spolek. Do soutěže se zapojilo 
celkem 23 žáků a bylo velmi složité ocenit jen 
tři nejlepší návrhy. Jeden z vítězných návrhů se 
stal základem pro finální logo spolku.
 

Může se členem spolku stát každá 
podnikatelka?
Členkou spolku se může stát opravdu každá 
žena podnikatelka. Je jedno, jestli je to žena 
v produktivním věku, studentka nebo žena na 
mateřské dovolené či v důchodu.

 Co považujete za svůj největší 
úspěch v poslední době?
Za jeden z největších úspěchů v poslední době  
považuji navázání spolupráce s významnými 
firmami z Pardubického kraje. Pozitivní zájem 
a stále narůstající počet nových členek bereme 
jako důkaz, že to, co děláme, má smysl.

Vážená paní Kolrusová, velmi děkujeme za 
Váš čas a přejeme  Vám i ostatním dámám 
mnoho dalších úspěchů ve vašem úsilí.

Pánové, ukloňme se…

LOKáLNí EKONOMIKA

Tímto článkem přispívá MAS k naplňování cílů:
Strategický cíl 2: Podporovat hospodaření v regionu
Specifický cíl 2.1: Podporovat rozvoj místní ekonomiky
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STRATEGIE ROZVOJE ÚZEMí 

Opatření 1: Zaměstnanost
OPZ - 1.3.1 Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků 
a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
Oblasti podpory

< Činnosti vedoucí k motivaci a aktivizaci cílové skupiny k nalezení zaměstnání a jeho udržení. 
< Kariérové poradenství pro zprostředkování zaměstnání. < Podpora získání či obnova pracovních 
návyků. < Doprovodné služby (dluhové, rodinné, psychologické poradenství, poradenství o oblasti 
bydlení apod.). < Aktivity zejména pro osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, s kumulací 
hendikepů na trhu práce. < Tvorba pracovních míst pro příslušníky cílových skupin. < Příspěvky na 
úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům. < Vytváření podmínek pro uplatnění cílové skupiny na 
trhu práce. < Vytváření nových pracovních míst na zkrácený úvazek formou mzdových příspěvků. < Ak-
tivity k získání prac. návyků a zkušeností, např. aktivizační pracovní příležitosti, pracovní místa na zkoušku, 
krátkodobé pracovní příležitosti, sezónní pracovní místa, pracovní trénink, placené odborné praxe a stáže apod. 

Dotace: 100 % NNO, 95 % obce, 85 % podnik, min. 400.000,00 Kč
Žadatel: Poskytovatelé sociálních služeb; NNO; obce; organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti; 
DSO; MAS; vzdělávací a poradenské instituce; školy a školská zařízení; obchodní korporace; OSVČ; sociální podniky.

Opatření 2: Sociální služby a sociální začleňování
OPZ - 2.1.1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně 
vyloučených ve společnosti na trhu práce
Oblasti podpory

< Sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, osobní asistence, odlehčovací služby. < Vzdělávání 
osob z cílových skupin, tj. zejména osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených 
+ jako také vzdělávání sociálních pracovníků organizací (NNO, obce atd.). < Aktivizační, asistenční 
a motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci sociálního vyloučení (např. 
získávání základních sociálních a profesních dovedností, pracovní rehabilitace atd.). < Předcházení 
ekonomické nestability osob z cílových skupin (posilování finanční gramotnosti osob ohrožených 
předlužeností, dluhové poradenství atd.). < Aktivity místních samospráv (projekt musí mít vždy přímý 
dopad na cílovou skupinu osob (klientů); podporovány budou projekty zaměřené na rozvoj sítťování 
služeb, zapojování klientů do rozhodování).

Dotace:  100 % NNO, 95 % obce, 85 % podnik, min. 400.000,00 Kč
Žadatel: Poskytovatelé sociálních služeb; NNO; obce; organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti; 
DSO; MAS; vzdělávací a poradenské instituce; obchodní korporace; OSVČ.

OPERAČNí PROgRAM zAMěSTNANOST

Podporované aktivity z operačních programů 
(realizace v období 2016-2023):

MAS Region Kunětické hory si vyhrazuje právo změny uvedených údajů. Detailní podmínky budou upřesněny jednotlivými výzvami. Reálná výše dotace se odvíjí od výše alokace na výzvu.

Fiche 1: Investice do zemědělských podniků
PRV - 4.1.1 Investice do zemědělských podniků
Oblasti podpory

Hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě do zemědělských staveb a technologií pro 
živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci, např.:< ustájovací a chovatelská zařízení
< skladovací kapacity na produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné výroby < investice 
do nosných konstrukcí trvalých kultur < investice do staveb pro zahradnictví < pořízení mobilních strojů 
pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.
Nelze podpořit: včelařství a rybolov, obnovu nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů, 
pořízení kotlů na biomasu, nákup jednoletých rostlin a jejich vysazování.

Dotace: 50 % + 10 % mladý zemědělec + 10 % oblast ANC, min. 50.000,00 Kč, max. 1.000.000,00 Kč
Žadatel: Zemědělský podnikatel

Fiche 2: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
PRV - 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Oblasti podpory

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů 
a jejich zavádění na trh, např.: < výstavba a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch, 
skladů a sušáren < pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, 
balení, značení výrobků a investic související se skladováním zpracované suroviny, výrobků a druhotných surovin při 
zpracování < investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů < investice související s uváděním 
zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně investic do marketingu) < investice do zařízení na čištění 
odpadních vod ve zpracovatelském provozu. Nákup nemovitosti je možný uplatnit max. do částky odpovídající 10 % 
způsobilých výdajů. Nelze podpořit: včelařství a rybolov.

Dotace: 45 % malý a mikro podnik, 35 % střední podnik, min. 50.000,00 Kč, max. 1.000.000,00 Kč
Žadatel: Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv a jiné subjekty aktivní ve zpracování, 
uvádění na trh a vývoji zem. produktů

Fiche 3: Lesnická infrastruktura
PRV - 4.3.2 Lesnická infrastruktura
Oblasti podpory
< Rekonstrukce a výstavba lesních cest kategorie 1L, 2L. < Obnova či nová výstavba souvisejících 
objektů a technického vybavení. < Projekční, průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace 
projektu. < Nákup pozemků, max. do částky odpovídající 10 % celkové výše výdajů.

Dotace: 90 %, min. 50.000,00 Kč, max. 1.000.000,00 Kč
Žadatel: FO nebo PO hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení 
nebo spolků s právní subjektivitou, vysokých škol, obcí nebo jejich svazků

Fiche 4: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
PRV - 6.4.1 Investice do nezemědělských činností
Oblasti podpory 

Podporovány jsou investice do nezemědělské činnosti v oblasti: ubytování, stravování a pohostinství; Informační 
a komunikační činnosti; Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny; Sportovní, zábavní a rekreační činnosti; 
Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby, např.: < stavební obnova či nová výstavba provozov-
ny, < pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení. < Způsobilé jsou doplňující výdaje (úprava povrchů, náklady 
na výstavbu odstavných stání, nákup a výsadba doprovodné zeleně, nákup zařízení, vybavení, hardware, software).

Dotace: 35 % střední podniky, 45 % malé podniky, min. 50.000,00 Kč, max. 1.000.000,00 Kč
Žadatel: Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky (nezemědělské) 
ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.

Fiche 5: Zemědělská infrastruktura
Oblasti podpory
< Rekonstrukce a výstavba polních cest.  < Obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technic-
kého vybavení. Polní cesty musí být realizovány na území, kde byly dokončeny pozemkové úpravy 
a mimo intravilán obce.

Dotace: 90 %, min. 50.000,00 Kč, max. 1.000.000,00 Kč
Žadatel: Obec nebo zemědělský podnikatel

Fiche 6: Neproduktivní investice v lesích
PRV - 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
Oblasti podpory 

Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa: < značení, výstavba 
a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), < značení významných přírodních prvků, < výstavba herních 
a naučných prvků, fitness prvků, < aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování 
odpočinkových stanovištť, přístřešků, informačních tabulí, závory < opatření k údržbě lesního prostředí, 
např. odpadkové koše < opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně.

Dotace: 100 %, min. 50.000,00 Kč, max. 1.000.000,00 Kč
Žadatel: Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení

Fiche 7: Sdílení zařízení a zdrojů
PRV - 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
Oblasti podpory

Podporovány jsou projekty, jejichž výsledky spolupráce jsou přínosem do odvětví zemědělství (projekt se musí týkat 
zeměděl. prvovýroby nebo zpracování zeměděl. produktů nebo zavádění zeměděl. produktů na trh), potravinářství 
nebo lesnictví nebo směřují do venkovských oblastí, např.: < pořízení konkrétní technologie či stroje k výkonu 
činnosti spolupracujících subjektů < modernizace, nová výstavba skladovacích a výrobních prostor, prove-
dení stavebních prací potřebných k umožnění efektivního využití zdrojů (např. přírodních energetických či 
genetických zdrojů) < tvorba studií a podnikatelského plánu (pouze v souvislosti s realizovanou investicí). 
Nelze podpořit: včelařství, rybolov, zpracování vinných hroznů.

Dotace: 45 %, 50 % (lesnictví), min. 50.000,00 Kč, max. 1.000.000,00 Kč
Žadatel: Uskupení min. dvou subjektů, kdy min. jeden musí být zemědělský podnikatel či výrobce potravin či 
subjekt hospodařící v lesích. Každý subjekt musí být mikropodnik. 

Fiche 8: Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky 
krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
PRV - 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatel-
ských řetězců a místních trhů
Oblasti podpory

Účelem podpory je začlenění prvovýrobců do dodavatelských řetězců a posílení jejich konkurenceschopno-
sti. Podpora je určena pro společné investice na vznik, rozvoj a společnou propagaci KDŘ nebo místního 
trhu, např.: < společné pořízení strojů, technologie a vybavení < stavební náklady na novou výstavbu 
nebo modernizaci nemovitého majetku < pořízení počítačového softwaru < propagační činnost < tvorba 
studií a podnikatelského plánu.

Dotace: 50 %, 50.000,00 Kč, max. 1.000.000,00 Kč
Žadatel: Uskupení min. dvou subjektů, přičemž min. jeden musí prokázat podnikatelskou činnost v odvětví 
zemědělství nebo potravinářství. Může se jednat o následující subjekty: zemědělský podnikatel, výrobce 
potravin, NNO zastupující zemědělce nebo zpracovatele potravin, obce nebo DSO.
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Opatření 3: Sociální podnikání
OPZ - 2.1.2 Rozvoj sektoru sociální ekonomiky
Oblasti podpory

Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání:
< vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny 
< vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a ostatních zaměstnanců sociálního podniku financovaných   
     z přímých nákladů projektu 
< marketing sociálního podniku 
< provozování sociálního podnikání.

Dotace: 85 %, min. 400.000,00 Kč
Žadatel: Obchodní korporace; OSVČ.

Opatření 4: Prorodinná opatření
OPZ - 1.2.1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
Oblasti podpory 
< Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení (typu školní 
družiny, kluby), s možností podpory příměstských táborů v době školních prázdnin pro děti 1. stupně ZŠ.

Dotace: 100 % NNO, školy, 95 % obce, 85 % podnik, min. 400.000,00 Kč
Žadatel: Poskytovatelé soc. služeb; NNO; obce; organizace zřizované obcemi působící v soc. oblasti; DSO; 
MAS; vzdělávací a poradenské instituce; školy a školská zařízení; obchodní korporace; OSVČ; sociální podniky.

INTEgROVANý REgIONÁlNí OPERAČNí PROgRAM

STRATEGIE ROZVOJE ÚZEMí 
Podporované aktivity z operačních programů 
(realizace v období 2016-2023):
MAS Region Kunětické hory si vyhrazuje právo změny uvedených údajů. Detailní podmínky budou upřesněny jednotlivými výzvami. Reálná výše dotace se odvíjí od výše alokace na výzvu.

Opatření 1: Doprava
IROP - 1.2 Zvyšování podílu udržitelných forem dopravy
Oblasti podpory

<	Zvyšování bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy a bezbariérovosti - 
 zastávky, úpravy chodníků, zvuková a jiná signalizace (semafor) pro nevidomé, přizpůsobení 
 komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací.
<	Výstavba cyklostezek sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, cyklistické 
 pruhy na komunikacích, součástí projektu může být budování doprovodné infrastruktury, 
 např. úschoven kol, odpočívadel, výsadba zeleně
<	Nákup pozemků a poplatek za vynětí ze zemědělského půdního fondu v rámci výstavby 
 cyklostezky spadají do limitu 15 % způsobilých výdajů na vedlejší aktivity. Nákup pozemku 
 nemůže překročit 10 % celkových způsobilých výdajů projektu. 

Dotace: 95 %, min. 50.000,00 Kč, max. 1.500.000,00 Kč
Žadatel: Obce; DSO; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; organizace zřizované nebo zakládané 
DSO.

Opatření 2: Bezpečnost
IROP - 1.3 Zvyšování připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
Oblasti podpory

<	Stavební úpravy stanice základní složky IZS - JPO II a JPO III: výstavba nových garážových 
 prostor s cílem řádného garážování techniky, uskladnění prostředků před povětrnostními vlivy 
 a zajištění kontinuální připravenosti techniky a prostředků k nasazení; 
 pořízení elektrocentrály, hadicový kontejner/přívěs.
<	Vybudování stanice základní složky IZS - JPO II a JPO III změnou její dislokace na místo, 
 kde budou vytvořeny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.

Dotace: 95 %, min. 50.000,00 Kč, max. 1.900.000,00 Kč
Žadatel: Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – 
jednotky SDH kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně).

Opatření 3: Sociální služby
IROP - 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi (začlenění)
Oblasti podpory

<	Výstavba, zřizování a rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, jedná 
 se i o pobytová zařízení, součástí projektu může být rozšíření či zřízení sociálně terapeutické 
 dílny.
<	Nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro dostupnost 
 a rozvoj sociálních služeb. 
<	Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center.

<	Rekonstrukce jednotlivých bytů pro účely sociálního bydlení.
<	Doplňková aktivita – zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, 
 aleje, hřiště a parky do realizovaných projektů. 

Dotace: 95 %, min. 50.000,00 Kč, max. 2.300.000,00 Kč
Žadatel:

Sociální služby – NNO, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, DSO, organizace zřizované 
nebo zakládané DSO, církve, církevní organizace
Sociální bydlení – obce, NNO, církve, církevní organizace

Opatření 4: Sociální podnikání
IROP - 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 
podnikání
Oblasti podpory

<	Podpořena je výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků. 
 Vždy musí v sociálním podniku realizací projektu vzrůst počet zaměstnaných osob z cílových skupin. 
 Při rekonstrukci a nákupu zařízení a vybavení musí být zohledněny specifické potřeby cílových 
 skupin, např. bezbariérové úpravy prostor, zázemí pro znevýhodněné zaměstnance. Realizací 
 projektu vznikne nová podnikatelská aktivita nebo dojde rozšíření nabízených produktů a služeb.
 Nelze podpořit: sociální podnikání v oblasti zemědělské prvovýroby. Nebude možné podpořit projekty 
 zaměřené na komerční turistická zařízení, jako jsou volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací 
 a stravovací zařízení.

Dotace: 95 %, min. 50.000,00 Kč, max. 2.500.000,00 Kč
Žadatel: OSVČ, obchodní korporace, NNO, církve, církevní organizace.

Opatření 5: Vzdělávání
IROP - 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Oblasti podpory

<	MŠ: Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení mateřských škol na území, 
 kde je prokazatelný nedostatek kapacit. 
<	ZŠ: Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících 
 klíčových kompetencích: 1) v oblastech komunikace v cizích jazycích; 2) v oblasti 
 technických a řemeslných oborů; 3) přírodních věd (matematické obory, geologické obory, 
 geografické obory, chemické obory, biologické obory, fyzikální obory a informatika); 
 4) ve schopnosti práce s digitálními technologiemi, např.: projekty ke komplexní bezbariérovosti, 
 venkovní učebny k enviromentální výchově, vybavení počítačové učebny.
<	Zájmové a neformální vzdělávání mládeže, celoživotní vzdělávání: Stavební úpravy, pořízení 
 vybavení pro zajištění rozvoje ve výše uvedených klíčových kompetencích formou zájmového 
 a neformálního vzdělávání, např.: jako součást projektu na vybavení počítačové učebny lze 
 koupit i specializovaný software, vybavení pro zajištění rozvoje žáků v klíčových kompetencích 
 bez stavebních zásahů.
<	Doplňkové aktivity - Bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, 
 např. zelené zdi a střechy a zahrady. Součástí projektu na stavbu či stavební úpravy 
 infrastruktury pro předškolní zařízení mohou být úpravy venkovního prostranství. 
Nelze podpořit: Úpravy mateřských škol bez zvýšení jejich kapacity. Výstavba nové budovy nebo rozšíření 
kapacity (nejsou zde myšleny učebny pro výuku klíčových kompetencí) u ZŠ. 
Součástí úprav budov a nákup zařízení musí být zajištění bezbariérovosti.

Dotace: 95 %, min. 50.000,00 Kč, max. 4.000.000,00 Kč
Žadatel: Školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního vzdělávání; další subjekty podílející 
se na realizaci vzdělávacích aktivit; obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi; NNO; církve; církevní 
organizace.



Po dobu posledních čtyř let jsme se podíleli na 
vzniku několika materiálů, které můžete běžně 
vidět na infopointech a informačních centrech 
v našem regionu a blízkém okolí a od kterých 
si slibujeme, že nám pomohou v naplnění na-
šich cílů, které jsme si stanovili v naší strategii. 
Tyto materiály jsou vydávány v tištěné podobě, 
aby si návštěvník odnesl domů drobný suvenýr 
a hezkou vzpomínku. Ale tedť k tomu, na čem 
jsme se měli tu čest podílet.

Cykloturistická mapa Regionu Kunětické 
hory: Tato trhací mapa velikosti A3 zasahu-
je celý náš region a jeho blízké okolí. Z jedné 
strany je k vidění mapa s vyznačenými turis-
tickými trasami, cyklotrasami i stezkami, které 
křižují náš region. Na druhé straně je popis 
nejvíce významných míst, která stojí za to na-
vštívit, tzv. Turistické perly regionu, jako např. 
Muzeum autíček v Rokytně nebo akvadukt 
v Sezemicích.

Pojdďte s námi za příběhy: Obsah tohoto 
prospektu vás nasměruje na několik zajíma-
vých lokalit, které vám nabídnou nejen tip 

k prozkoumání zajímavého místa, ale doplní 
jej i poutavým příběhem. Sérii materiálů Pojdť-
te s námi … podpořil Svazek obcí Loučná, 
proto se tematicky zaměřuje ke krajině a ob-
cím tohoto regionu.

Pojdďte s námi za historií: Tentokrát Vás 
brožura zavede na významná historická místa 
okolo Loučné, kde zaplane nadšením srdce 
každého dějepisce i milovníka regionálních 
dějin.

Pojdďte s námi krajinou: Tento materiál zá-
jemce provede po přírodních památkách 
Loučné, představuje také zajímavé krajinářské 
počiny, které vytvořil člověk v souladu s příro-
dou. Proto je zde představen např. tok Loučné 
v Dašicích či kompozice návsi v obci Spojil. 
Taktéž nejsou opomenuty výtvory čistě přírod-
ní, jakými jsou památné stromy ve zdejších 
obcích.

Pojdďte s námi sportovat: V obcích Svazku 
obcí Loučná byly v letošním roce instalová-
ny venkovní posilovny. Tento leták obsahuje 
mapu s jejich vyznačením a taktéž 3 tipy na 
cyklovýlety v mikroregionu Loučná.

KRAJ PERNŠTEJNŮ: Každý rok vydáváme ka-
talogy a noviny, které prezentují místní výrobce 
a jejich dovednosti. V těchto materiálech se 
však nemluví pouze o nich, není to jen jaký-
si reklamní leták, ale řeší se zde témata úzce 
spjatá s fungování malých regionů, země-
dělstvím a mikro podnikáním. Můžete se tak 
dočíst například o problematice lokální eko-
nomiky, krátkých dodavatelských řetězců, ale 
i trendů v cestovním ruchu a o mnohém dalším.

Sedm statečných a úspěšných (Publikace 
příklady dobré praxe 2016 - 2018): Tato 
publikace je naším prozatím nejčerstvějším po-
činem. Vznikla na konci roku 2018 a popisuje 
několik projektů, které jsme měli tu čest podpo-
řit a které byly zdárně dokončeny. Z tohoto dů-
vodu je uvádíme jako příklad toho, jak lze účel-
ně využít dotací. Součástí publikace je i návod, 
jak správně postupovat při žádání o dotaci.

A také samozřejmě vydáváme MASkáč, jehož 
speciální číslo se Vám právě dostalo do rukou. 
Pokud byste měli zájem o jakoukoli ze zmíně-
ných publikací, najdete je na infopointech mi-
kroregionu Loučná, vybraných informačních 
centrech či v kanceláři MAS Region Kunětické 
hory v Sezemicích.

Vydáváním materiálů podporuje MAS tyto cíle:
Strategický cíl 1: Podporovat obce, jejich vybavenost 
a služby pro obyvatele
Specifický cíl 1.1: Trvale zlepšovat životní podmínky v regionu
Specifický cíl 1.2: Aktivně podporovat společenský život 
v obcích a regionu
Specifický cíl 1.3: Zdokonalovat služby místní veřejné správy 
a rozvíjet spolupráci v regionu i mimo něj
Strategický cíl 2: Podporovat hospodaření v regionu
Specifický cíl 2.1: Podporovat rozvoj místní ekonomiky
Specifický cíl 2.2: Podporovat rozvoj cestovního ruchu, turistické 
infrastruktury a služeb

Poslední čtyři roky se aktivně věnujeme podpo-
ře cestovního ruchu v našem regionu. Chceme, 
aby turisté, kteří k nám zavítají, měli informa-
ce o tom, co u nás mohou vidět, a zajímali se 
i o drobné památky, nejen o hrad Kunětickou 
horu a další. Snažíme se jim proto ukázat i krás-
ná zákoutí přírody, dobré restaurace, kde se 
mohou občerstvit, či pěkná dětská hřiště, kde se 
mohou vyblbnout ratolesti našich návštěvníků.

Zpravodaj Kunětickohorský MASkáč speciál byl podpořen z projektu 
„Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Region Kunětické hory“, r.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001284.

               Malé nakladatelství 
našeho regionu

AKTIVITY 2018

Zpravodaj Kunětickohorský MASKÁČ 2018 vydal v roce 2018 © MAS Region Kunětické hory, z.s. Husovo náměstí 790, 533 04 Sezemice; Foto a text: archiv MAS RKH, 
kancelář MAS RKH, Pavel Vítek. Grafické zpracování a tisk: Pavel Vítek, Josefa Ressla 2279, 530 02 Pardubice, náklad: 13 000 ks   
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PŘÍBĚHY

Spojil – Apolenka

Jednou z  nejmladších obcí na Par-

dubicku je krásná obec Spojil, která 

vznikla roku 1785, za vlády císařovny 

Marie Terezie. Rozkládá se na místě 

vysušeného rybníka stejného náz-

vu. Dominantní památkou v obci je 

kaplička Nanebevzetí Panny Marie 

z roku 1866. Druhou pozoruhodnost 

poté představuje místní farma jmé-

nem Apolenka. Jedná se především 

o hiporehabilitační centrum, relax park, 

malou zoo a prostor, kde se mohou do 

sytosti vyřádit malí i velcí. 

V areálu je též stánek se všemožnými pamlsky a hlavně zde prodávají 

sýry, jogurty, tvaroh a mléko místní výroby.

Historie farmy začíná roku 1999, kdy na nedaleké hájence vznikla or-

ganizace s poetickým názvem Apolenka. Z pouhého nápadu, který se 

týkal pár lidí, se najednou stává rozsáhlý projekt, který čítá pár desítek 

lidí a který potřebuje větší prostory pro přibývající klienty a koně, a pro-

to se Apolenka stěhuje na nové, současné místo. Buduje se potřebné 

zázemí, chráněná dílna, domov získávají další zvířátka, nejen koně. Apo-

lenka poskytuje možnost práce lidem se zdravotním postižením, kteří 

tak mají šanci začlenit se do běžného života. Později vzniká i výrobna 

na mléčné produkty, které doslova učarují chutí každému, kdo je okusí. 

www.apolenka.org

Tip na výlet: Stánek v areá-

lu Apolenky, kde si můžete 

zakoupit místní mléčné 

produkty.

Tip na akci: Každý rok 

se na Apolence koná 

akce s poetickým názvem 

Hravé odpoledne. Akce je 

určena především dětem, 

které zde mohou soutěžit 

a získat drobné ceny.

SVAZEK OBCÍ
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Rokytno – muzeum hraček

Rokytno je historicky jednou z nejstarších obcí v regionu, neboť první 

osídlení se zde rozvinulo již v pravěku. První zmínka o obci pochází poté 

z roku 1436. Historický název obce je odvozen od rokytí neboli vrboví. 

Rokytno, kromě místního arboreta, nedalekých písečných přesypů 

a křížků, oplývá dvěma velkými pozoruhodnostmi. Prvním je místní 

škola, která, ač na to dnes nevypadá, byla založena již roku 1794 a od té 

doby je střediskem kultury a vzdělanosti v obci. 

Druhou je největší sbírka angličáků, autíček, v Evropě. Duchovním ot-

cem této výstavy je pan Václav Blažek, který se sbírání hraček věnuje již 

po 40 let. Pan Blažek poprvé vystavil svoji sbírku na pardubickém zámku 

a výstava měla takový ohlas, že rokytenští se rozhodli zřídit stálou expo-

zici přímo v obci. Rokytenské muzeum momentálně vystavuje na 5 000 

hraček a do budoucna je plánováno jeho rozšíření o dalších 6 000 vysta-

vovaných exponátů. Expozice se nachází v domě č. p. 146 a je otevřena 

Po-Pá 12–16, So-Ne 10-16. Více se dozvíte na telefonu 724 121 821 nebo 

www.rokytno.eu. 

Tip na výlet: Prodejna zeleniny pana Soukala v  areálu bývalého 

zemědělského družstva.

Tip na akci: Rokytenská míle – závody v hasičském sportu.

Kostěnice – inline stezka

V místě dnešní obce se za pravěkých časů nachá-

zelo pohřebiště – kostnice, které dalo název 

i současné obci. Kostěnice 

jsou v současné době 

slavné pořádáním plesů 

a všemožných regionálních akcí, od mariášových 

turnajů přes gulášobraní, až po vinobraní spo-

jené s  tradiční zábavou. Chloubou Kostěnic 

je však cyklostezka, která spojuje tuto obec 

s nedalekými Dašicemi. Stezka začala vznikat 

v roce 2007 především proto, aby se kostěnické 

děti mohly bezpečně dopravit do škol do nedale-

kých Dašic. 

Tip na výlet: Křížek a odpočívadlo uprostřed obce.

Tip na akci: Vinobraní.
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krajinou

Moravany 
– alej na návsi
Lípy a vůbec stromy 
pro okrasu se v  ob-
cích začaly vysazovat 
s  ohledem na je-
jich staletou historii 
relativně nedávno. Až
do poloviny 19. století 
měly obecní plochy ve 
vesnici význam především provozní – jezdilo se tu s potahy naloženými 
dřívím, senem či obilím, honil se dobytek na pastvu… Na okrasnou 
zeleň zde nebylo místo. Teprve po roce 1848, kdy byla zrušena vrch-
nostenská správa a obce o sobě začaly samy rozhodovat, se začalo 
také s okrasnými výsadbami. Každá obec chtěla být krásná a návsi měly 
důstojně reprezentovat, proto byla nejedna náves osázena řadou lip, 
jírovců či hrušní.

rokytno – Zelená stěna z domácích keřů
Zeleň ve venkovské obci by měla navazovat na volnou krajinu a obec 
harmonicky  zapojovat do krajiny. Proto byla v přírodní lokalitě u ryb-
níka vysázena keřová stěna z převážně domácích druhů dřevin. Mnohé 
naše domácí (plané) keře byly dříve v  zahradách pěstovány jako 
okrasné: hloh u plotu, růže u branky, černý bez u kompostu. Původní 
keře překvapí svými květy nebo zcela nečekanými plody a přitom es-
teticky zapadají do okolní krajiny. Není potřeba se bát, že by působily 
nezajímavě. I v zimě mají některé druhy zajímavě zbarvené větvičky či 
v tomto období vynikne jejich zvláštní tvar.

Sezemice – kaple sv. josefa se dvěma lipami
V roce 1856 byla postavena u roz-
cestí kaple sv. Josefa. Pro naše 
předky bylo naprosto přirozené, 
že když vystavěli kapli, vysadili 
k  ní také stromy. Vysoká stro-
mová zeleň měla v  minulosti 
v  prostředí vesnic své ustálené 
místo a kaple se bez ní nemohly 
obejít. Naši předkové milovali 
souměrné kompozice – řád 
oproti divoké a nenapravitelně 
nepravidelné přírodě.

Slepotice – Lípa u křížku
Lípa u křížku je jedním z  nej-
krásnějších motivů naší venkov-
ské krajiny i obcí. Zdejší lípa byla 
vysazena u příležitosti vztyčení 
křížku v roce 1893. Odpovídalo 
to tehdejšímu estetickému cítění 
a víře našich předků. Stavba 
zdejšího kamenného křížku pro 
ně měla velký význam, který ještě 
zdůraznili výsadbou vzrůstného 
stromu. 
Lípa je krásný a všestranně užitečný strom: svou mohutnou korunou 
vytváří stín a v minulosti bránil šíření dříve velmi častých požárů. Je to 
významná medonosná dřevina a její květy jsou velmi ceněné v lidovém 
léčitelství a navíc nádherně voní.

Spojil – kompozice nové návsi
Spojil se pyšní krásnou návsí, 
na níž je pozoruhodné to, že 
byla zcela nově vytvořena 
a kolaudována v  roce 2008. 
Projekt Ing. arch. Pavla Maleře 
zahrnoval nejen obytné domy 
vytvářející rámec návsi, ale 
i náves samotnou. Obec si 
přála zachování Lípy Svo-
body (vysazené v roce 1946) 
a vytvoření vodního prvku, 
který by odkazoval k  historii 
obce. Spojil byl totiž založen v místě dvou velkých vysušených rybníků 
Spojil a Strejček. Vznikla tak fontána, v níž tyto dva rybníky symbolizují 
dva velké kameny, ze kterých tryská voda.

Úhřetická Lhota – Lípa 
– tradiční strom české 
obce
Lípy ořezávané „na hlavu“ jsou 
tradičním prvkem venkov-
ských obcí. Naši předkové vy-
sazovali tyto mladé stromky 
pro okrasu veřejných pros-
tor v  obci někdy koncem 19. 
a začátkem 20. století. Tehdy 
je ovšem kvůli okamžitému 
okrasnému efektu vysázeli velmi blízko u sebe. Proto se později muse-
lo z  prostorových důvodů přistoupit k  ořezu „na hlavu“ či „na babku“, 
aby se koruny stromů vedle sebe vešly.

SVAZEK OBCÍ
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Moravany – PlatěnicePlatěnice se mohou pochlubit významným, leč 
v  dnešní době již poněkud pozapomenutým 
rodákem. Je jím sochař a řezbář Jakub Teplý, který 
žil v  18. století a který vytvořil mnoho krásných 
soch a vyzdobil reliéfy mnoho domů v nedalekých 
Pardubicích (dům U Jonáše, sochy na Přihrád-
ku …) Přímo v  obci dnes rodný dům mistra 
Teplého nenajdete, na jeho místě stojí však 
pamětní deska, která připomíná tohoto umělce.Tip na výlet: Moravany – 50. rovnoběžka.

Dašice
Téměř jako Benátky se roz-prostírá nad řekou Loučnou město Dašice. Zde nalezne tu-rista nádherné historické cen-trum, které tvoří měšťanské domy převážně z přelomu 18. a 19. století. V čele tohoto rynku se nacházejí tři barokní sochy světců sv. Václava, sv. Barbory a sv. Norberta. Na 

náměstí stojí též socha sv. Jana Nepomuckého s andílkem z roku 1739 

a také pískovcový kříž z roku 1782. Kromě nich zdobí náměstí i secesní 

litinová kašna se sochou Grácie, která nese nádobu s vodou. Severně od 

centra stojí kostel Narození Panny Marie. Velmi zajímavou historickou 

památkou je novorenesanční objekt vodního mlýna, ve kterém již 70 let 

téměř bez přerušení pracují dvě ležaté Francisovy turbíny. Naproti mlýnu 

naleznete též restauraci Dašické sklepy, která je umístěna do prostor 

bývalých pivovarských sklepů a nadchne příjemným prostředím.Tip na výlet: 
Stará vodárna u restaurace Roubenka, nedaleko Obecní dům směrem 

ke kostelu.

ChvojenecJeště na počátku 12. století se na místě dnešní 
obce rozprostíral jen rozsáhlý královský hvozd, 
který se táhl podél Orlice od Hradce Králové až po 
Choceň. O vsi je dochována první písemná zmínka 
z doby Jana Lucemburského, a to roku 1336. Ve vsi 
stávala v té době tvrz. Tvrziště však zpustlo během 
16. století, dnes není přístupné. Kromě toho, že 
se obec nacházela na významné obchodní stezce, 
kvetlo zde ptáčnictví (odchyt drobného ptactva, 
které se běžně jedlo) a pálila se kolomaz. Vyjdete-li kousek nad obec, 

naskytne se Vám neopakovatelný pohled do zdejší krajiny.Tip na výlet: Dřevěná plastika místního řezbáře před OÚ.

Slepotice – pískovcové náhrobkyPrvní písemná zpráva o obci pochází z roku 
1318. Počátkem  16. století je zde poprvé 
doložena tvrz, která však časem zanikla. Od 
roku 1570 náležely Slepotice k pardubic-
kému panství. V parných dnech jsou Slepotice 

vyhledávanou lokalitou díky svému koupališti. Avšak největší pozo-

ruhodností a dominantou obce je kostel Povýšení svatého Kříže, který 

je v soupisu far uváděn již roku 1350. Na vnější severní straně kostela jsou poté umístěny pískovcové náhrobky rytířů ze Slepotic. Dle roků na nich zmíněných je můžeme datovat do 16. a 17. století a můžeme na nich vidět i erb slepotic-kých rytířů.

Tip na výlet: 
Přírodní koupaliště.
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SPORTOVAT

dětské hřiště a venkovní 

posilovna, takže v  zábavě 

můžete pokračovat i zde.

     Když už jste v  Rokytně, 

nezapomeňte si nakoupit 

čerstvou zeleninu u pana 

Ladislava Soukala, která zís-

kala certifikát Kraje Pernštejnů. Prodejnu zeleniny najdete v  Rokytně na 

výjezdu na Sezemice. 

 Trasa ze Sezemic přes Choteč do Rokytna měří asi 10 km. Komu 

by to nestačilo a chtěl by se ještě projet, může v  Drahoši pokračovat 

cyklotrasou 4120 směrem na Býšť, která ho přes západní část obce 

Chvojenec po asi 7 km dovede k rozcestí s cyklotrasou 4256. Pokud se 

na ni napojíte, po dalších 2,5 km dojedete až k oblíbenému motores-

tu Koliba v  Býšti-Hoděšovicích. Nedaleko naleznete naučnou stezku 

Koliba vedoucí až do Nového Hradce Králové a nabízející 13 zastavení 

s poučením o zdejším lese.

 Z Koliby pak můžete pokračovat ještě 5 km po cyklotrase 

č. 4197 k Mazurově chalupě, kde je rovněž možné se ve zdejším bistru 

občerstvit, a k přírodní rezervaci Mazurovy chalupy, kterou tvoří slatin-

né louky s  výskytem ohrožených druhů rostlin a chráněných druhů 

obojživelníků, plazů a vzácných bez-

obratlých živočichů. Skrz přírodní re-

zervaci vede naučná Pohádková stezka, 

která posléze opouští území Svazku 

obcí Loučná a zavede vás do Městských 

lesů Hradce Králové.

Před výletem doporučujeme vždy zkontrolovat otevírací dobu 

zmíněných infopointů, restaurací, obchodů či atraktivit na webových 

stránkách.
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Mazurovy chalupy

NS Pohádková 
stezka, 

Mazurovy 
chalupy

A na počátku
byl … nápad
V roce 2014 spatřilo světlo světa 
první vydání novin a katalogů na-
zvaných Doma v Kraji Pernštejnů. 
V počáteční vlně se v nich objevi-
lo 9 odvážných výrobců, kteří se 
rozhodli podpořit myšlenku vzni-
kajícího projektu s názvem Kraj 
Pernštejnů, u jehož zrození stály tři 
místní akční skupiny (MAS) - Re-
gion Kunětické hory, Bohdanečsko 
a Holicko.

Nápad se podařilo zrealizovat od pů-
vodní myšlenky k činu. Nicméně pro-
jekt byl stále v plenkách a bylo třeba 
se o něj starat jako o miminko. Začala 
další fáze vyjednávání. Jednak bylo 
třeba sehnat další šikovné lidi a jed-
nak se zamyslet nad tím, kam bychom 
ještě náš nápad rozšířili. 
V první fázi jsme se rozjeli do svých 
regionů a začali se vyptávat, kde je 
kdo šikovný a zda by s námi chtěl 
jít do tohoto podniku. Navštívili 
jsme místní farmy, sady, truhlár-
ny i další dílny, abychom viděli, jak 
se dělá poctivá práce, popovídali si 
a ochutnali to, co budeme prezentovat 
vbrzku celému národu. Uznejte sami, 
že nám nic jiného nezbylo, protože 
chuť medu po mailu nepoznáte, vůni 
jablek po telefonu neucítíte a šmak 
ovčího mléka či slivovice vám taky 
nikdo neodfaxuje. V druhé fázi bylo 
našemu miminku potřeba sehnat větší 
kabátek, abychom ho vysvlékli z těch 
pověstných plenek. 
Naše touhy se proto logicky obrátily 
směrem k bývalé enklávě rodu Pern-
štejnů, renesanční perle východních 
Čech … a Pardubice souhlasily a svě-
řily naši spolupráci do rukou Turistické 
oblasti Pardubicko a první pardubičtí 
výrobci mohli získat své certifikáty. 
Z našeho nemluvněte se začínalo stávat 
už celkem solidní batole.
Kraj Pernštejnů začal samovolně růst. 
V  nedávné době přistoupily nedale-
ké Veliny a z Kraje Pernštejnů se stal 
i oceňovaný produkt cestovního ru-
chu, neboť výrobci se stávají cílem 
exkurzí a výletů nadšených mlsalů 
a obohacují zážitkový i rozvojový 
potenciál celého Pardubicka. Jsme 
rádi, že se tento prvotní záměr zdařil 
a vzkvétá, ale to jen díky tomu, že se 
zde nacházejí lidé, kteří nás v tomto 
zájmu podporují a neustále nás po-
souvají dále. Je tedy třeba neusnout 
na vavřínech a nikdy nezapomenout 
na začátky a hýčkat dobré vztahy, 
které se vytvořily.

A jak by to mohlo v praxi vypadat?
Aby tato harmonie mohla vzniknout, je 
nutné sladit kapelu, tedy funkčně pro-
pojit podnikatele, služby a komunitu 
místních lidí. Jestliže nejsou všechny 
tyto složky v  symbióze, nikdy nedo-
sáhneme toho, co na návštěvníka bude 
působit idylickým dojmem. Konku-
renční až rivalské prostředí není to, co 
si návštěvník přeje na své zasloužené 
dovolené za své těžce vydělané pení-
ze. A jak by mohla takováto venkovská 
idylka vypadat? Představu máme cel-
kem jasnou, neboť jsme se poučili ze 
zkušenosti a  praxe. Tedy! Představme 
si obec, kde je vyhlášená památka či se 

zrovna pořádá nějaká kulturní či jiná 
akce, za kterou se turisté rádi a pravi-
delně vydávají. Dále je v obci možnost 
ubytování v penzionu, nedaleká restau-
race je vyhlášená jídlem z  místních 
produktů atd. Mezi těmito všemi exis-
tuje nepsaná dohoda o vzájemné spolu-
práci, protože Pepík pochopil, že když 
se domluví s  Frantou, mohou toho 
nabídnout daleko víc a víc vydělat. 
A teď, jak by to v té naší dědině mohlo 
vypadat. Pořadatel akce či provozovatel 
památky doporučí unaveným návštěv-
níkům ubytování v místním penzionu. 
K dobré zábavě patří dobré jídlo a pití, 
proto majitel ubytování doporučí míst-

ní restauraci, protože sám nevaří. Hosté 
jsou překvapeni z dobrého jídla a ku-
chař jim prozradí, že základem jsou po-
traviny z nedalekých farem. Druhý den 
návštěvníci vyrazí na nedalekou farmu 
pro kuře, které včera ochutnali ve zmí-
něné restauraci. Tento řetěz může fun-
govat i jinými směry, ale co je důležité? 
Turisté jsou spokojeni, naplněni zážitky 
a podají reference svým známým a na-
přesrok se opět vrátí. 

Bez spolupráce nejsou koláče ani 
korunky
Tady se nám ukazuje důvod, proč je 
důležité spolupracovat. A jak je vidět 
na tomto příkladě, už se nepohybujeme 
jen v oblasti cestovního ruchu, ale účel-
ně jsme do něj zapojili i lokální ekono-
miku, neboť jeden podnikatel podpořil 
druhého. Zároveň narážíme i na další 
fakt, a tím je výměna informací, neboť 
bez nich by k tomuto procesu nemohlo 
dojít. Tedy vše souvisí se vším a vše je 
úzce propojeno, především cestovních 
ruch, lokální ekonomika a informova-
nost. Díky takto fungující komunitě 
a přenosu informací mohou klienti vy-
užívat veškeré další aktivity regionu, 
jako cyklotrasy, tematické a naučné 
stezky, dozvědět se zajímavé informace 
o památkách atd. 
Ve všech koutech naší země se najdou 
krásná místa, jen je třeba se o nich do-
zvědět a objevit je. Bude-li podpořen 
lokální cestovní ruch, bude bohatnout 
i region, který si toto uvědomí. Zákla-
dem všeho jsou však aktivní lidé, kte-
ří v  takovém regionu žijí a kteří jsou 
ochotni pro něj něco udělat, nejen sami 
pro sebe, ale i pro ostatní.

Cestovní ruch – nedoceněný potenciál české 
lokální ekonomiky a regionálního rozvoje

Překračujeme regiony: 
Od polabských nížin až po 

vrcholky Železných hor 
I tak by se dalo nazvat společné úsilí 
regionálních značek Kraje Pernštejnů 
a Železných hor, neboť v roce 2017 do-
šlo k významnému počinu, kdy si obě 
značky podaly ruce, propojily se a díky 
tomu získali výrobci z  obou regionů 
přístup na 28 akcí pořádaných během 
roku. A nejednalo se o akce jen tak le-
dajaké, ale o trhy, jarmarky, zámecké 
slavnosti, festivaly a mnohé další.
Železné hory regionální produkt 
a Kraj Pernštejnů regionální produkt 
kráčejí již od počátku po společné 
cestě. Oba regiony jsou členy Asocia-
ce regionálních značek a vyvinulo se 
zde jakési otcovské pouto, které vyús-
tilo až v kolegialitu. Železné hory při-
stoupily k  podpoře místní produkce 
o nějaký ten rok dříve a díky tomu na-
sbíraly již mnohé zkušenosti. Ve chví-
li, kdy vznikal Kraj Pernštejnů, nabíd-
ly se podat pomocnou ruku a předat 
cenné zkušenosti. Toto byl začátek 
úspěšné spolupráce, ze které dnes těží 
oba regiony a především jejich výrob-
ci. A protože jedním ze smyslu této 
aktivity je propojovat a síťovat lidi, 
domluvili se zástupci Hor i Kraje, že 
budou zvát výrobce na akce v  obou 
regionech. Zprvu jich nebylo mnoho, 
ale stačilo to na to, aby se začalo uka-
zovat, že to nebyl špatný nápad. 
V roce 2016 byl poté nadnesen trou-
falý plán, doslova vhozena rukavi-
ce, uspořádat velkou prezentační 
a prodejní akci pro všechny výrobce 
z  Regionu Kunětické hory, Želez-
ných hor, Pardubic, Velin, Bohda-
nečska a Holicka. Tento velepodnik 
pořádaný na pardubickém zámku si 
vzal za cíl ukázat celému Pardubicku 
a vlastně i republice, že zde podobná 
aktivita je. Tato akce dostala název 
Festival chutí, vůní a řemesel. Na-
konec se zde sešlo několik desítek 
výrobců a pardubický zámek se na 
jeden prázdninový víkend změnil ve 
středověký jarmark. Nutno přiznat, 
že panovaly nemalé obavy, zda se 
věc podaří? A když se něco podobné-
ho povedlo jednou, proč to nezkusit 
i podruhé? Vždyť se ukázalo, že vý-
robce to baví a lidé mají o podobnou 
aktivitu zájem. Opět byly spojeny veš-
keré síly a pro rok 2017 byl vytvořen 
fenomenální kalendář 28 akcí, jejichž 
součástí bylo i zopakování Festivalu 
na zámku. Rok to byl opravdu nabi-
tý, ale vše se naštěstí opět vydařilo, 
a nyní se nechme jen překvapit, co 
přinese rok 2018.
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Střípky z regionů

V  současné době je stále všeobecně v  České republice podceňována oblast 
cestovního ruchu jako nosného segmentu ekonomiky. Cestovní ruch nevytvá-
řejí jen nejznámější taháky typu Praha a Karlštejn, ale je třeba si uvědomit, 
že naše země je nádherná a každý její kout má co nabídnout. To, co jedno-
mu může připadat odpudivé, jiného nadchne. Zároveň neodsuzujme to, co 
nepřináší ročně milionové zisky do státní pokladny. Pro takový mikroregion 
či malou obec může mít i pár tisíc nedocenitelný význam. Je také třeba si 
uvědomit, že cestovní ruch nevytvářejí jen památky, ale jedná se o celý orga-
nismus navazujících segmentů, které musejí být vyladěny v harmonický sou-
zvuk, aby jejich nabídka byla co nejkomplexnější a hrála do ucha klientovi. 
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