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Možná, že jste název Svazek obcí Loučná již za-
slechli nebo jste jej někde zahlédli, ale věděli 
byste, co znamená? Pokud ne, nevadí, v tomto 
srpnovém vydání bychom Vám totiž rádi Sva-
zek obcí Loučná blíže představili.  A pokud ano, 
určitě také pokračujte ve čtení, nebotť se zajisté 
dozvíte něco nového a zajímavého.

svazek obcí Loučná vznikl v roce 2002 a jak už jeho název 
vypovídá, své jméno dostal po řece Loučné, která je hlav-
ním tokem tohoto mikroregionu. svazek obcí Loučná sdru-
žuje celkem 13 obcí a měst: Býštť, Časy, Dašice, choteč, 
chvojenec, kostěnice, Lány u Dašic, moravany, Rokytno, 
sezemice, slepotice, spojil a Úhřetickou Lhotu. 11 zmíně-
ných obcí a měst zároveň patří do území působnosti naší 
mas Region kunětické hory, obce Býštť a chvojenec patří 
do území působnosti mas Holicko. Hlavním sídlem svazku 
je město sezemice.

Věděli jste, že Svazek obcí Loučná založil spolu se Svaz-
kem obcí pod Kunětickou horou v roce 2005 MAS Region 
Kunětické hory?

a jaký je tedy vlastně smysl svazku obcí Loučná? No, dá se 
říct, že hlavním cílem je prosazovat společné zájmy člen-
ských obcí, spolupracovat při obnově a rozvoji venkova, 
rozvoji cestovního ruchu, infrastruktury, ekonomického 
růstu a ochraně životního prostředí a kulturních pamá-
tek. Jednoduše řečeno, hlavním smyslem je, aby se všem 
obyvatelům žilo v tomto mikroregionu dobře a pohodlně. 
k tomu svazek obcí Loučná využívá řadu různých projektů 
a společných akcí, které za účelem rozvoje regionu probí-
hají již od samého počátku založení svazku.

Podívej, infopoint!
V roce 2016 realizoval svazek 
obcí Loučná projekt z Programu 
obnovy venkova Pardubického 
kraje za účelem propagace mi-
kroregionu a rozvoje cestovního 
ruchu. V rámci tohoto projektu 

vzniklo v pěti obcích místo, kde každý návštěvník nalezne 
celou škálu propagačních materiálů s tipy na výlety a za-
jímavostmi z regionu. a kde tyto infopointy najdete? První 
se nachází v budově obecního úřadu v obci spojil. když už 
budete ve spojile, nezapomeňte navštívit také farmu apo-
lenka a nově otevřené bistro chlívek, kde se můžete osvě-
žit, dát si něco malého na zub, nebo si zakoupit nějakou 
mléčnou dobrotu. Další infopointy naleznete v knihov-
nách v sezemicích, Dašicích a v moravanech. Pátý info- 
point pak naleznete v budově č. p. 146 v Rokytně, kde se 
zároveň nachází také unikátní muzeum Výstava modelů 
autíček: klukovský sen, holčičkám vstup dovolen!, kde si 
můžete prohlédnout stálou expozici modelů aut a hraček 
z let 1955–1985. každý Infopoint je navíc označen logem 
na zeleném podkladu (viz obrázek). když ho objevíte, víte, 
že jste na správném místě.

Podívej, jak je u nás krásně!
V roce 2019 bylo v rámci projektu „Zkvalitnění zázemí 
dětských hřištť a propagace mikroregionu“ z Programu 
obnovy venkova Pardubického kraje vytvořeno přibližně 
osmiminutové prezentační video, které představuje jednot-
livé obce svazku obcí Loučná a také zajímavosti a krásu 
celého mikroregionu. Určitě doporučujeme ke zhlédnutí. 
Odkaz na video naleznete v boxu vlevo. 
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https://mikroregion-loucna.cz/
https://youtu.be/Okxbmgptn2Y
https://dobrokonep.cz/pomoc-v-prirode-na-pardubicku/

