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Je jeden z posledních hezkých podzimních dní. 
Sluníčko ještě hřeje. Už to není nic moc, ale člo-
věk alespoň není hned zpocený. Pardubicko je 
jako stvořené pro pohodovou cyklistiku. Nikdy 
žádné prudké kopce, jen v dáli se tyčí Kunětická 
hora, ale tam se dnes rozhodně nepoškrábu. 

asfalt pod koly ubíhá jak divý, stromy, ze kterých opadává 
různobarevné listí, vypadají jako z pohádky. Na obzoru se 
bělá cimbuří věže kostela sv. Václava ve starých Ždánicích. 
Pomalu se blížím k obecnímu úřadu, za nímž se dá chvíli 
posedět na malém plácku. ale jak tak koukám, přibyla 
sem jakási nová stavba. Vprostřed plácku se tyčí nový dře-
věný přístřešek s nápisem Venkov 21. století. ale co by ne? 
Proč si chvíli neposedět? Přicházím k přístřešku a koukám, 
že těsně pod stříškou se klenou informační panely, které 
vyprávějí o starých Ždánicích, celém Regionu kunětické 
hory a zároveň zvou na další zajímavá místa v oblasti. 
a nejen to. Pro výletů chtivé turisty jsou zde připraveny i tři 
okružní trasy o různých délkách, které návštěvníka prove-
dou jak pod kunětickou horou, tak okolo Loučné. Největší 
senzací je však pro mne informace, že přístřešek obsahuje 
230 V zásuvku napájenou solárním panelem. chvíli ji hle-
dám a skutečně ji nacházím pod deskou stolečku vpro-
střed přístřešku. Je tu nejen zásuvka, ale i UsB port, lze si 
tu tedy snadno nabíjet mobil. ano, tak toto jsem nečekal, 
to už je opravdu vstup do 21. století. No, posezení tu bylo 
pěkné, ale je na čase vyrazit dál. Prý se podobný přístřešek 
nachází i v sezemicích, tak ten prověřím příště.

Kde se vzal Venkov 21. století?
Jedná se o projekt spolupráce tří místních akčních skupin 
– Region kunětické hory, Železnohorského regionu a Po-
šumaví. Všechny tři regiony se usnesly na tom, že v rámci 
svých regionů postaví celkem 18 přístřešků, kde budou 
informace z regionů a právě i ony zmíněné možnosti do-
bíjení telefonů. ale tím to nekončí. Na infotabuli v každém 
infopointu si mohou návštěvníci všimnout také QR kódu, 
který je po použití aplikace v chytrém telefonu přesměruje 
na mapový portál, kde se mohou dozvědět ještě mnohem 

více, co zajímavého lze v regionu navštívit. Přece jen, do 
infopointu se nevejde nekonečný počet infotabulí, a mas 
se tedy rozhodly jít s dobou a využít moderních informač-
ních technologií. stavba přístřešků by nebyla možná bez 
spolupráce s obcemi, kde jsou přístřešky umístěny.

Infopoint ve Starých Ždánicích

https://www.venkov21stoleti.cz/venkov21/

