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Konzultační hodiny:
Aktuální konzultační hodiny naleznete na 
www.masrkh.oblast.cz v sekci „Kontakty“.

Ještě jsme se nestihli ani radovat, že se život 
v České republice vrací více méně k normálu  
a že opět začíná převažovat osobní kontakt 
nad tím on-line (ačkoliv i taková on-line pora-
da má něco do sebe) a měsíc únor si připravil 
další kotrmelec. Najednou se zdála spousta 
problémů malicherná a Češi se začali stme-
lovat, aby pomohli prchajícím ukrajinským 
ženám a dětem. Ani MASky v tomto snažení 
nezůstaly pozadu a zapojovaly se dle svých 
možností a schopností a jednu schopnost, kte-
rou vynikají všechny, je sítťování. A tak jsme sí-
tťovali a snažili se propojit ty, co pomoc potře-

bují, s těmi, co ji mohou nabídnout. A musíme 
říci, že nás velmi potěšilo, že se těch ochotných 
pomoci našla celá řada od zástupců obcí až 
po jednotlivé občany. Tímto bychom vám, kte-
ří jste nabídli svou pomoc potřebným, chtěli 
poděkovat za to, že vám věci nejsou lhostejné.
 Mezi další věci, které MASky umí, patří 
získávání finančních prostředků pro své území, 
a tak jsme ani zde nezaháleli. Podpořili jsme 
další projekty individuálních žadatelů, o někte-
rých podpořených projektech si můžete pře-
číst v kapitole Projekty MAS, nechtť jsou Vám 
pozitivní inspirací. Realizovali jsme dva vlastní 
projekty za přispění turistické oblasti Pardubic-
ko – Perníkové srdce Čech a Programu obno-
vy venkova Pardubického kraje. První z pro-
jektů - Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů 
II - byl zaměřen na podporu marketingových 
aktivit lokálních producentů a druhý z projek-
tů - Rozvoj území MAS Region Kunětické hory  
a podpora propagace KRAJ PERNŠTEJNŮ 
– byl zaměřen na propagaci lokální produk-
ce, krás a zajímavostí našeho regionu. Také 
nesmíme zapomenout zmínit, že jsme začali 
pracovat na akčních plánech pro programové 
období 2021 – 2027, abyste mohli realizo-
vat nové projekty, takže si nezapomeňte více 
přečíst v článku Připravte se, brzy začínáme! 
Nezaháleli jsme i v dalších našich již tradičních 
aktivitách, přičemž jsme se snažili ty nejzajíma-
vější namačkat do následujících stránek, pro-

tože aktivit je hodně, stránek málo. 

Přejeme příjemné počtení!

Váš tým MAS Region 
Kunětické hory, z.s.

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 hos-
podaření 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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PROJEKTY MAS

Na jaře roku 2022 se podařilo obci Dříteč 
vybudovat komunitní centrum rekonstrukcí 
areálu bývalého krytu civilní obrany. Podstatou 
bylo vytvořit nové vnitřní prostory, které by vy-
hovovaly současným potřebám a představám 
o provozu a vytvořily by podmínky pro další 
rozvoj aktivit v obci. Návrh ctil původní půdo-
rysný rozměr. Novým prvkem se stalo zastřeše-
ní původní ploché střechy sedlovou střechou 
se skládanou taškovou krytinou. 
 Komunitní centrum slouží jako středisko 
pro konzultace, zájmové činnosti, výuku, před-

nášky apod. a je navrženo pro min. 10 osob, 
max. kapacita je 20 osob. Z hlediska dispo-
zičního složení vznikly tři komunitní místnosti  
a jedna denní místnost, která slouží k využívání 
jak klientům, tak osobám poskytujícím služby. 
V prostorách se dále nachází WC pro muže 
a ženy, jehož součástí je také WC pro imo-
bilní občany. Dalšími místnostmi v komunitním 
centru je technická, úklidová místnost a šatna. 
Toto centrum je využíváno spolky a sdružení-
mi působícími v obci, které pracují mimo jiné 
s osobami sociálně vyloučenými, osobami 

ohroženými sociálním vyloučením či osobami 
zdravotně postiženými. Hlavním přínosem je 
tedy zapojení těchto osob do života většinové 
společnosti.
 V tomto případě zprostředkované finance 
posloužily na podporu sociálních služeb a zá-
jmové činnosti. Máme radost, že jsme mohli 
přispět i k realizaci tohoto projektu.

Projekt Komunitní centrum Dříteč byl fi-
nančně podpořen z 13. výzvy MAS Region 
Kunětické hory-IROP- Sociální služby-III.

Tímto projektem MAS naplňuje: 
Strategický cíl 1: Podporovat obce, jejich vybavenost a služ-
by pro obyvatele; Specifický cíl 1.1: Trvale zlepšovat životní 
podmínky v regionu; Specifický cíl 1.2: Aktivně podporovat 

společenský život v obcích a regionu; Strategický cíl 3: 
Rozvíjet školství a vzdělávání obyvatel regionu; Specifický cíl 

3.1: Podpora školství v regionu a celoživotního vzdělávání

Pro vyhlášené švestky se nejezdí na Mo-
ravu, ale do Podůlšan k paní Kučerové. 
Její ovocný sad, který má téměř 4 ha 
a čítá přes 2 000 stromů je už vyhláše-
ný široko daleko. Rozhodli jsme se pro 
návštěvu sadu právě v září, kdy vrcholí 
švestková sezóna.

Podůlšany najdeme snadno, leží na silnici spojující Hradec 
Králové a Lázně Bohdaneč. S kolegyní tak parkujeme před 
rozlehlým venkovským stavením, kde nás vítají zvířátka jako 
na statku u babičky – slepice, ovečky nebo krocani, ale také 
exotičtí pávi nebo pštrosi. Po pravé straně pak už vidíme 
typický samoobslužný stánek určený pro prodej švestek.  
I přes počáteční skepsi okolí se velmi osvědčil. Můžete 
v něm během sezóny nakoupit čerstvé ovoce každý den  
a otevírací doba je nonstop.
 Za chvilku k nám přichází usměvavá paní majitelka, 
která nás provádí po švestkovém sadu. Dozvídáme se, že 
k zemědělství má vztah už od dětství, kdy zde švestky pěsto-
val její dědeček. Dechberoucí pohled na fialové království 
ale také znamená spoustu práce. „Zaměřujeme se na pro-
dej už natrhaného ovoce koncovým zákazníkům. Občas se 
tak potýkáme s nedostatkem brigádníků,“ říká paní Kučero-
vá. 
 Dalším problémem bylo uchovávání švestek. Švestky 
byly dříve uchovávány uvnitř budovy bez řízeného režimu 

Nachytáni na švestkách 
v Podůlšanech

Komunitní centrum 
v Dřítči
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Nové veřejné osvětlení 
v Bukovině nad Labem
V květnu 2022 byla ukončena i druhá etapa 
projektu Výstavba veřejného osvětlení v obci 
Bukovina nad Labem, která řešila osvětle-
ní podél hlavní komunikace a okolních ulic  
a chodníků v obci. Tato etapa tak byla realizo-
vána od autobusové zastávky ve středu obce, 
kolem dětského hřiště a dále směrem do jižní 
části obce. Tento úsek navazuje na první eta-
pu, která vede podél hlavní komunikace obce 
vedoucí od autobusové zastávky v severní části 
obce do středu obce.
 Původní veřejné osvětlení bylo ve špatném 
technickém stavu a nevyhovovalo pohybu 
chodců po chodnících i místních komunika-
cích. Nové osvětlení odpovídá platným před-

pisům a normám zaručující bezpečnost pěší 
a cyklistické dopravy v obci. S ohledem na 
zmírnění negativních vlivů na životní prostředí 
došlo také k výsadbě a úpravě záhonů podél 
chodníků u hlavní komunikace. 
 Starosta obce Jaroslav Jedlička sdělil: 
,,Díky realizaci tohoto projektu máme v obci 
kvalitní osvětlení, zvýšila se bezpečnost pro 
pěší i cyklisty. Zároveň je nové osvětlení úspor-

nější, takže jsme snížili i spotřebu elektrické 
energie. MAS Region Kunětické hory nám 
pomohla prostřednictvím konzultací s admi-
nistrativou. Budeme se těšit na spolupráci při 
realizaci dalších projektů.“
 Jsme rádi, že takto zprostředkované finan-
ce mohly posloužit takovému účelu a zajistit 
tak větší bezpečnost pěších i cyklistů v obci.

Projekty Výstavba veřejného osvětlení  
- I. etapa a Výstavba veřejného osvětle-
ní - II. etapa byly finančně podpořeny 
z 12. výzvy MAS Region Kunětické hory-
-IROP-Doprava-III.

Tímto projektem MAS naplňuje: 
Strategický cíl 1: Podporovat obce, jejich vybavenost a služ-
by pro obyvatele; Specifický cíl 1.1: Trvale zlepšovat životní 

podmínky v regionu

chlazení a ovoce tak podléhalo rychle zkáze 
a muselo se před prodejem zákazníkovi ještě 
znovu kontrolovat. Tento problém – zachová-
ní čerstvosti ovoce – paní Kučerová vyřešila 
projektem na nákup chladírenského zařízení, 
který byl podpořen díky dotační výzvě MAS 
Region Kunětické hory. Cílem projektu bylo 
snížit ztráty při skladování švestek a prodloužit 
dobu jejich možného dalšího zhodnocování, 
prodeje a zpracování a také prodloužit délku 
prodeje koncovým zákazníkům.
 Nyní se švestky po „vydýchání“ přes noc 
uskladní v chladícím zařízení. Nejdříve se 
umístí do beden, následně na palety a spolu 
s paletou do chladícího boxu. Vnitřní rozvrže-
ní boxu je navrženo na 8 palet o celkové ka-
pacitě přibližně 3 tuny. Denní naskladňované 
množství je přibližně 500 kg.

 Pokud budete mít přes léto cestu kolem, 
zastavte se pro čerstvou dávku vitamínů. Pro-
dej trvá přes léto až do podzimu. Díky poctivé 
práci a kvalitnímu ovoci se mohou její švestky 
pyšnit také certifikátem Kraj Pernštejnů regio-
nální produkt. Musíme říct, že švestky jsou vý-
borné a finance získané přes MAS posloužily 
dobrému účelu.

Projekt Chladírenské zařízení byl finanč-
ně podpořen z Výzvy MAS č. 6 k předklá-
dání Žádostí o podporu v rámci operace 
19.2.1. Programu rozvoje venkova na 
období 2014-2020, Fiche 1: Investice do 
zemědělských podniků.

Tímto projektem MAS naplňuje: 
Strategický cíl 2. Podporovat hospodaření v regionu

Specifický cíl 2.1: Podporovat rozvoj místní ekonomiky
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Nový pomocník 
na farmu – kloubový nakladač
Pan Klička hospodaří ve Slepoticích na Par-
dubicku už od roku 2005. Na ploše asi 85 
hektarů pěstuje kukuřici na zrno, brambory, 
oves, řepku, pšenici, ječmen a vojtěšku, další 
část plochy potom tvoří pastviny. Chová také 
kolem 70 kusů bahnic a pár beranů. Veškerou 
práci vykonává sám, bez zaměstnanců. Asi 
si každý dokáže představit, že taková práce 
je časově velmi náročná a každá pomoc se 
počítá.
 Příjemce dotace nevlastnil žádný nakla-
dač, a tak musel např.  sám balíky slámy ruč-
ně nosit do stáje nebo si platit službu vyhrno-
vání hnoje ze stájí. V roce 2021 ale pan Klička 
úspěšně požádal o dotaci na pořízení malého 
kloubového nakladače, který by výškou vjel  
i do stáje se zvířaty.  Jeho využití je velmi ši-
roké, díky zakoupenému stroji nyní může sám 
zvládnout stohování dovezeného sena a slámy, 

její nakládání, přesun, dovoz krmení, úklid 
dvora a taky vyvážku hnoje. Nakladač má 
zvedací sílu 1350 kg a náhon 4x4. V koneč-
ném výsledku má nákup nakladače pozitivní 
vliv na zvýšení efektivity práce, úsporu času  
i konkurenceschopnost farmy. Pořízený nový 
stroj bude po celou dobu realizace projektu  
i po skončení doby realizace projektu využíván 
v rámci zemědělské prvovýroby. 

Projekt Nákup nakladače do podnikání 
byl finančně podpořen z Výzvy MAS č. 6 
k předkládání Žádostí o podporu v rámci 
operace 19.2.1. Programu rozvoje venko-
va na období 2014-2020, Fiche 1: Inves-
tice do zemědělských podniků.

Tímto projektem MAS naplňuje: 
Strategický cíl 2. Podporovat hospodaření v regionu

Specifický cíl 2.1: Podporovat rozvoj místní ekonomiky

V létě roku 2022 došlo k úpravě okolí, zpev-
něné plochy a parkovacích stání v místě u Zá-
kladní a mateřské školy v Dřítči. Tento prostor 
přiléhá k budově školy, je ve vlastnictví obce 
a není od ní oddělen komunikací. V rámci to-
hoto projektu nedošlo ke změně dopravního 
řešení celého okolí, byly však zprůchodněny 
pozemky okolo základní školy. Vznikla tak vy-
dlážděná plocha, nově vysázená zeleň se stro-

my, dřevinami, cibulovinami, trvalkami a také 
byla vybudována tři parkovací stání, která jsou 
volně přístupná široké veřejnosti. Vznikl také 
speciální dělící pruh kačírkového zásypu. Sa-
dové úpravy byly z velké části tvořeny nezpů-
sobilými výdaji. 
 Revitalizací tohoto prostoru došlo ke zkva-
litnění vzhledu prostranství u školy, které bylo 
ve velmi nereprezentativním stavu. Jelikož 

v roce 2020 proběhla rekonstrukce základní 
a mateřské školy, zahrada pro děti byla vybu-
dována na jiné pozemkové parcele a od této 
chvíle byl řešený prostor nevyužíván. Nyní se 
tak stal novým prvkem zeleně v intravilánu 
obce. Projekt zároveň přispěl k větší bezpeč-
nosti v dopravě, a to díky nově vytvořeným 
parkovacím stáním. Vzhledem k umístění,  
v bezprostřední blízkosti školy, jsou tyto změny 
velmi žádoucí, prostor je velmi často využíván 
právě dětmi - žáky základní a mateřské školy 
v Dřítči. 
 Velmi nás těší, že jsme přispěli k realizaci 
tohoto projektu, který slouží široké veřejnosti  
i volnočasovým aktivitám.

Projekt Úpravy okolí, zpevněné plochy  
a parkovací stání školy v Dřítči - etapa  
č. 1 byl finančně podpořen z Výzvy MAS  
č. 6 k předkládání Žádostí o podporu 
v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje 
venkova na období 2014 – 2020, Fiche 10: 
Základní služby a obnova vesnic ve ven-
kovských oblastech. 

Tímto projektem MAS naplňuje: 
Strategický cíl 1: Podporovat obce, jejich vybavenost a služ-
by pro obyvatele; Specifický cíl 1.1: Trvale zlepšovat životní 

podmínky v regionu

Revitalizace veřejného 
prostranství v Dřítči
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PROJEKTY MAS

Projekty schválené představenstvem v roce 2022

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

Program ROZVOJE VENKOVA 2014-2020
22/007/19210/453/023/001543	 Loupačka	brambor		 MAS	č.	7	 PRV/F2	Zpracování	a	uvádění	na	trh
	 	 	 zemědělských	produktů
22/007/19210/453/023/001544	 Investice	do	strojového	vybavení	pro	přípravu	půdy	 MAS	č.	7	 PRV/F1	Investice	do	zemědělských	podniků
22/007/19210/453/023/001545	 Rekonstrukce	podlah	ZŠ	Staré	Ždánice	 MAS	č.	7	 PRV/F10	Základní	služby	a	obnova	vesnic
	 	 	 ve	venkovských	oblastech
22/007/19210/453/023/001546	 Doplnění	herních	prvků	mateřská	škola	Kostěnice	 MAS	č.	7	 PRV/F10	Základní	služby	a	obnova	vesnic
	 -	2.	etapa	 	 ve	venkovských	oblastech
22/007/19210/453/023/001547	 Rekuperace	odpadního	tepla	 MAS	č.	7	 PRV/F1	Investice	do	zemědělských	podniků
22/007/19210/453/023/001548	 Pořízení	strojů	na	sklizeň	pícnin	 MAS	č.	7	 PRV/F1	Investice	do	zemědělských	podniků
22/007/19210/453/023/001549	 Pořízení	likvidátoru	plevele	 MAS	č.	7	 PRV/F1	Investice	do	zemědělských	podniků
	 a	elektronických	nůžek	do	sadu.
22/007/19210/453/023/001550	 Lesní	naučná	stezka	Vysoká	nad	Labem	 MAS	č.	7	 PRV/F6	Neproduktivní	investice	v	lesích
22/007/19210/453/023/001551	 Osvětlení	v	budově	ZŠ	a	MŠ	Rokytno.	 MAS	č.	7	 PRV/F10	Základní	služby	a	obnova	vesnic	
	 	 	 ve	venkovských	oblastech

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017149	 BEZPEČNÁ	DOPRAVA	MĚSTA	SEZEMICE	-	ÚSEK	B	 16.výzva	MAS	 IROP/O1	Doprava
	 	 R.K.H.-IROP-
	 	 Doprava-V
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017175	 BEZPEČNÁ	DOPRAVA	města	Sezemice	-	ÚSEK	E	 16.výzva	MAS	 IROP/O1	Doprava
	 	 R.K.H.-IROP-
	 	 Doprava-V
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017142	 Vybavení	odborné	digitální	učebny	-	ZŠ	Dašice	 17.výzva	MAS	 IROP/O5	Vzdělávání
	 	 R.K.H.-IROP-
	 	 Vzdělávání-III

3	675	894	Kč

2	345	670,48	Kč

V Sezemicích v ulicích 
Kunětická a Pernštýnská 
vybudovali nové chodníky

Ke konci roku 2021 byla dokončena rekon-
strukce stávajících chodníků na bezbariéro-
vé chodníky podél silnice III. třídy pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace, 
dobudování chybějících části chodníků a cel-
kem čtyř míst pro zvýšení bezpečnosti přechá-
zení. Rekonstrukcí chodníků došlo k zajištění 
bezpečné a bezbariérové dopravy, bezbarié-
rových míst pro přecházení, snazšího dosaže-
ní míst občanské vybavenosti včetně zlepšení 
dostupnosti zastávek veřejné autobusové do-
pravy.
 Město Sezemice čerpalo dotaci na projekt 
Bezpečná doprava v ul. Kunětická a Pernštýn-
ská přes MAS Region Kunětické hory v rámci 
programu IROP – Doprava III. Starosta města 
Martin Staněk uvedl: ,,Realizací toho projektu 
se ve městě zajistil bezpečný a bezbariérový 
pěší pohyb chodců. Sezemice protíná komu-
nikace III. třídy, č. 2984 ve směru Kunětice 
– Sezemice a původní stav bezpečnosti do-

pravy nebyl uspokojivý. Obyvatelé Sezemic, 
především chodci, byli vystavování rizikům 
plynoucích ze zvýšené intenzity silniční dopra-
vy. V ulici Kunětická chodník po pravé straně 
částečně chyběl a technický stav původního 
chodníku nesplňoval podmínky bezpečné a 
bezbariérové dopravy. Povrch chodníku byl 
nesourodý, popraskaný, chyběly bezbariéro-
vé úpravy a funkční odvodnění. Nesplňoval 
ani normové parametry šířky a délky míst pro 
přecházení. Rovněž chodník po levé straně v 
ulici Pernštýnská vykazoval stejné nedostatky. 
Veškerou administrativu jsme konzultovali 
s pracovnicemi MAS Region Kunětické hory, 

se kterými spolupracujeme i na dalších pro-
jektech.“
 Celkově lze říci, že je skvělé, že takto zpro-
středkované finance mohly posloužit takovému-
to účelu a zajistit tak vyšší bezpečnost ve městě.

Projekt Bezpečná doprava v ul. Kunětic-
ká a Pernštýnská byl finančně podpořen 
z 12. výzvy MAS Region Kunětické hory-
-IROP-Doprava-III.

Tímto projektem MAS naplňuje: 
Strategický cíl 1: Podporovat obce, jejich vybavenost a služ-
by pro obyvatele; Specifický cíl 1.1: Trvale zlepšovat životní 

podmínky v regionu
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AKCE MAS

Okresní dožínky 2022

O víkendu 10. a 11. září 2022 
to v areálu dostihového závo-
diště v Pardubicích pěkně ožilo, 
jelikož se tu v sobotu 10. září 
konal 24. ročník mezinárodní 
výstavy Koně v akci a v neděli  
11. září se brána závodiště ote-
vřela také zemědělcům a regio-
-nálním prodejcům při konání  
7. ročníku Okresních dožínek. 
Celá akce se konala pod zášti-
tou primátora statutárního měs-
ta Pardubice Martina Charváta 
a prezidenta Agrární komory ČR 
Jana Doležala.

Stánek MAS Region Kunětické hory jste moh-
li navštívit v neděli 11. září, kde jsme byly ve 

společném stánku s kolegyněmi z MAS Boh-
danečsko a v blízkosti sousední MAS Holicko. 
Pro dětské návštěvníky bylo připraveno skládá-
ní puzzle ve třech obtížnostech, výroba placek 
– odznáčků a překážková dráha. Děti si moh-
ly za splnění úkolu odnést sladkou odměnu  
a omalovánky. Rodiče dětí a další zájemci si 
mezitím mohli vyslechnout informace o naší 
MAS a o regionálním značení KRAJ PERNŠTEJ-
NŮ regionální produkt®. K dispozici byly také 
cyklomapy, letáčky s tipy na výlety a katalogy 
lokálních producentů.
 Bylo pod mrakem, ale návštěvníkům to ne-
vadilo, jelikož tu byl připraven v čase od 10 do 
17 hodin bohatý program pro děti i dospělé. 
Děti si mohly vyzkoušet jízdu na traktůrcích, 
prohlédnout si zemědělskou techniku, živá 
hospodářská zvířátka (např. koníky, králíky 
prasátka, ovečky, slepičky aj.) a také kovář-
skou výheň. Dále byly připraveny různé tvo-
řivé dílničky pro děti, oblíbený skákací hrad, 
lukostřelba a soutěže, kterých se mohly děti u 
různých stánků umístěných v areálu zúčastnit  
a odnést si tak řadu cen. Děti i rodiče byli také 
nadšeni z projíždťky konibusem po dráze do-
stihového závodiště. Dospělí si pak mohli vy-
zkoušet jízdu na elektrickém býkovi a zároveň 
se zúčastnit soutěže ,,Kdo s koho“ (kdo se na 
něm udrží nejdéle) nebo zkusit vyhrát soutěž  

o nejlepšího dojiče, či dojičku mléka. Zpestře-
ním celé akce byla písemná soutěž o hodnotné 
ceny, kdy stačilo vyplnit soutěžní list s otázka-
mi zaměřenými na zemědělská témata a pak 
mít především štěstí. Výherci se pak mohli těšit  
z opravdu krásných cen, jako je předuzená 
kýta, modely zemědělské techniky a mnoho 
dalších.
 Program byl doplněn o hudební vystoupe-
ní kapely Agnes – František Čermák, vystou-
pení folklórního souboru a hostem byl zpěvák 
Bohuš Matuš. Pro děti byla v odpoledních 
hodinách připravena ,,Vodnická loutková po-
hádka“ z divadla Kozlík. Celý program mo-
derovala Majka Schillerová. O zábavu všech 
věkových kategorií bylo celý den velice dobře 
postaráno a k dispozici byly také chutné pokr-
my z kuchyně našich zemědělců. Dále pečivo, 
trdelník, zmrzlina, nápoje, perníky a další zají-
mavé produkty a výrobky od zemědělců, pěsti-
telů a regionálních producentů.

 Celá akce se vydařila, panovala zde pří-
jemná atmosféra. A my se těšíme na další roč-
ník!

Tímto projektem MAS naplňuje: 
Strategický cíl 1: Podporovat obce, jejich vybavenost a 

služby pro obyvatele; Specifický cíl 1.2: Aktivně podporovat 
společenský život v obcích a regionu
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Nové webové stránky, reklamní bannery, 
poutače, produktové fotografie, nová loga… 
tyto marketingové aktivity byly letos podpo-
řeny v rámci deštníkového projektu Kreativní 
vouchery pro Kraj Pernštejnů II. Ten je určen 
výhradně pro držitele regionální značky KRAJ 
PERNŠTEJNŮ regionální produkt®.
 Tento deštníkový projekt je zaměřen na 
podporu spolupráce certifikovaných regio-

nálních producentů s poskytovateli kreativ-
ních služeb z celého Pardubického kraje, tedy 
profesionálními tvůrci webů, fotografy, grafiky  
a dalšími. Celkem bylo v roce 2022 přijato 
8 žádostí, z nichž 2 žadatelé již žádali i loň-
ský rok. Projekt podpořil inovace produktů 
a marketingových aktivit producentů z Kraje 
Pernštejnů finančním příspěvkem až 70 % ze 
způsobilých nákladů dílčího projektu produ-
centa, max. však do výše 20 000 Kč. 
 Mezi úspěšné žadatele se zařadila v roce 
2022 pardubická Nanukárna, bylinkový sta-
tek Junek, Kunětická točená zmrzlina pana 
Pavlise nebo ředický zemědělec pan Štěpánek. 
Stavební úpravy související s výstavbou dálni-

ce přiměly Farmu Soukal v Rokytně zpracovat 
nový systém značení a poutačů, který byl rov-
něž financován z tohoto projektu. Profesionální 
houslař v Pardubickém kraji, pan Veselý, pak 
získal dotaci na vznik nového webu věnujícího 
se historickým hudebním nástrojům.
 Projekt Kreativní vouchery pro Kraj Pern-
štejnů vznikl ve spolupráci s turistickou oblastí 
Pardubicko – Perníkové srdce Čech (poskyto-
vatel finančního příspěvku), MAS Region Ku-
nětické hory (hlavní realizátor projektu), MAS 
Bohdanečsko a MAS Holicko. 

www.regionalni-znacky.cz/kraj-pernstejnu/ 

Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů již podruhé podpořily pro-
jekty lokálních producentů v hodnotě přes 160 000 Kč.

Kreativní vouchery 
pro Kraj Pernštejnů II

 Pane Veselý, jaké nástroje vznikají  
u Vás v ateliéru?
Tradičním ručním způsobem u mne vznikají 

nejen housle, violy, violoncella, ale i historic-
ké nástroje, jako jsou viola da gamba a viola 
d‘amore. Dalšími hudebními nástroji, kterými 

se zabývám, jsou barokní a romantické kytary.

 Jsou něčím Vaše nástroje typické a od-
lišné od ostatních?
Hudební nástroje, které vyrábím, jsou typické 
už od baroka, a tak nelze při výrobě ani nic 
tak vážného změnit. Lakování svých hudebních 
nástrojů provádím podle osvědčených metod, 
které vychází z právě barokní doby. Používám 
lihové a olejové receptury starých italských mi-
strů, které si připravuji výhradně sám. Některé 
z historických hudebních nástrojů jsou navíc 
zakončeny detailní dřevěnou hlavičkou. Odliš-
né jsou například designové hudební nástroje, 
jako je například elektro-akustické violoncello 
vlastního designu.

 Kde všude se můžeme s Vašimi nástroji 
setkat?
Například v orchestru Andrého Rieua. Mé 
nástroje ale putují téměř do celého světa - 
Nizozemska, Španělska, Francie, Spojených 
států nebo Austrálie. Některé hudební nástroje 
můžete vidět na mých výstavách, kde se na-
chází větší počet mnou vyrobených hudebních 
nástrojů. V roce 2022 proběhla má největší 
výstava historických hudebních nástrojů ve vý-
stavním prostoru Mázhausu v Pardubicích. Zde 
byly jako dominanta vystaveny 24karátovým 
zlatem pokládané housle.

 Kolik času trvá výroba jedněch houslí?
Je to individuální – od měsíců do půl roku. Je 

Rozhovor 
s Janem F. Veselým

Projekt Nákup reklamních bannerů

Projekt Sociální sítě 
v profesionální podobě

Kraj Pernštejnů nesdružuje pouze lokální producenty kvalitních po-
travin, ale také vynikající řemeslníky a umělce, kteří kvalitou své prá-
ce překračují hranice regionu. Jedním z nich je Jan F. Veselý - profesi-
onální houslař v Pardubickém kraji, zabývající se výrobou a opravami 
strunných hudebních nástrojů. 
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třeba zmínit, že se v ateliéru věnuji také opra-
vám hudebních nástrojů, kterých mi prošlo ru-
kama už přes čtyři tisíce.

 Jaká byla Vaše cesta k „houslařině“? 
Už jako dítě jsem chodil do dílny pradědečka 
Jana Semráda – uměleckého truhláře. Dotedť 
si pamatuji tu vůni dřeva. Od svého dědeč-
ka Stanislava Fibicha jsem už v předškolním 
věku dostal velmi dobré základy na klavír a na 
housle. Naučil jsem se toho od dědy víc než 

potom na základní umělecké škole. Myšlenka 
práce se dřevem mě ale neopustila. Místo na 
konzervatoř jsem pak po základní škole na-
stoupil do střední odborné houslařské školy  
v Lubech u Chebu. 

 Do Kraje Pernštejnů jste vstoupil jako 
jeden z prvních členů, už v roce 2015. Co 
pro Vás získaný certifikát Kraj Pernštejnů 
regionální produkt znamená?
Znamená pro mě další možnou prezentaci  

v regionálním prostoru a lehce i mimo něj. Už 
jsme na některých výstavních akcích společně 
vystavovali jako například v Praze nebo na 
zámku v Pardubicích. Členství je zvýhodněno 
také různými benefity – třeba dotační výzvou 
Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů (mož-
nost získat finanční příspěvek na marketingové 
aktivity), která je určena jen pro držitele certifi-
kátu Kraje Pernštejnů.

 V roce 2022 jste sám patřil mezi úspěš-
né žadatele dotační výzvy Kreativní vou-
chery. Můžete představit svůj projekt?
Mým projektem bylo vytvoření webových strá-
nek, kde budou z mé výroby představeny his-
torické hudební nástroje společně s popisem 
historie. Rád jsem tuto možnost využil. Admi-
nistrativně zpracování žádosti není až tak ná-
ročné a s pomocí koordinátora značky jsem to 
snadno zvládl.

Děkuji za rozhovor a přeji, atť se Vám daří!

KŘÍŽOVKA
Pernštejnové byli mocným a bohatým rodem ve východních Čechách, asi nejzná-
mějším zástupcem rodu byl Vilém II. z Pernštejna. Díky němu se celé Pardubicko 
stalo významným centrem (za sídlo si zvolil pardubický zámek) a také krajem …………….. Ze starých knih 
víme, že ještě v roce 1783 bylo na pardubickém panství 213 …………… a mnohé z nich přetrvaly dodnes.

1.
2.

3. 3.

4. 4.
5.

5.

6.

7.

1.  z Kunětic

 ze statku Junek

 z Hostovic

 z Rokytna

 Kadavý

 z Podůlšan

2.

Aktivitou KRAJ PERNŠTEJNŮ 
přispívá MAS k naplňování cílů:

Strategický cíl 1: Podporovat obce, jejich 
vybavenost a služby pro obyvatele

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

6.

 symbol Pardubic
7.



TIP NA VÝLET

1. Nová dřevěná lávka 
s cestou legionáře 
kolem Lázní Bohdaneč

Na úvod si v našich tipech odskočíme do sou-
sední MAS Bohdanečsko, v známé krajině ryb-
níků kolem města Lázně Bohdaneč byla totiž 
vybudována samonosná lávka podle návrhu 
Leonarda da Vinciho, která překlenula Opato-
vický kanál nacházející se nedaleko golfového 
hřiště. Vznikla takzvaná cesta legionáře, po 
které se turisté mohou projít mezi oběma bře-
hy kanálu. Po trase jsou umístěny informační 
panely o pohnutých osudech významných le-
gionářů z období 2. světové války, podplukov-
níka Karla Tillera a majora Franja Aubrechta 
(GPS: 50.0890789N, 15.6863197E).

2. V Rokytně byl otevřen 
discgolfový park

Dne 2. září 2022 došlo ke slavnostnímu ote-
vření discgolfového parku. Discgolf je outdo-
orová aktivita vhodná pro každého. Používají 
se při ní různě těžké plastové talíře – frisbee, 
které si lze zapůjčit na obecním úřadu, v Hos-
tinci U Pitrů a na Výstavě modelů autíček.  
Každá „jamka“ je určena TeePadem - místem 
prvního odhozu a speciálním zařízením pro 
chytání disků - DiscGolfovým košem. Vítězem 
je ten, kterému se podaří dohrát hřiště s nej-
menším počtem hodů. Návštěvníci si mohou 
discgolf zahrát v Rokytně u rybníku (GPS: 
50.1061011N, 15.8991053E).

3. Rozhledna Milíř 
ve Vysoké nad Labem
Rozhledna se nachází na půl cesty mezi Kunětic-
kou horou a Hradcem Králové v nejvyšším bodě 
kopce Milíř, v nadmořské výšce 284,5 metrů. 

Pod rozhlednou objevíte mnoho prolézaček 
pro děti, několik informačních tabulí a stánek 
s občerstvením, kde si koupíte vstupenku na 
věž (dospělí 20 Kč, děti 6-15 10 Kč). Nynější 
stavba byla otevřena v roce 2013 a je vyso-
ká 31 metrů, vyhlídková plošina se nalézá ve 
výšce 27 metrů a vede na ni 160 schodů. Ve 
dvanácti a osmnácti metrech jsou pro unave-
né turisty připravena odpočívadla. Výhled ale 
stojí za to! Dohlédnete na vrcholky Železných, 
Orlických i Jizerských hor, Krkonoš i Jeseníků. 
Rozhledna byla od září 2021 uzavřena z důvo-
du generální údržby. 
 K otevření rozhledny po opravě došlo na 
začátku července 2022. Nejdůležitější částí 
byla unikátní výměna dvou šestimetrových 
sloupů, které byly nejvíce poškozené straka-
poudem, a to bez rozebrání vrchní části kon-
strukce. Nové sloupy ze smrkového lepeného 
dřeva byly přivezeny z Rakouska, v ČR údajně 
takto velký díl v potřebné kvalitě nikdo neumí 

vyrobit. V rámci opravy byly také zatmeleny 
všechny otvory a vyklované dutiny, důležité 
spoje a vodorovné trámy byly zakryty klempíř-
skými prvky zabraňujícími zatékání vody. Vše 
bylo předem natřeno a ošetřeno biocidním 
přípravkem proti plísni (GPS: 50.1542892N, 
15.8336350E).

4. Kunětická hora – 
národní kulturní 
památka prošla 
velkou obnovou

Hrad z 15. století, který patří k nejvyhledáva-
nějším turistickým cílům na Pardubicku, pro-
šel velkou obnovou, ke které byl ve druhém 
desetiletí 20. století přizván architekt Dušan 
Jurkovič (,,básník dřeva“). Jeho vstupy nyní  
v letech 2016–2021 prošly celkovou revita-
lizací. V rekonstruovaných prostorech se ná-
vštěvníci mohou těšit na nové výstavy i prohlíd-
kové okruhy a také skvělou vyhlídku.
 Na hradě do konce roku 2022 probíhá 
pracovní ruch v podobě stavebních dokon-
čovacích prací. Nejprve se jednalo o obnovu 
dvoupatrové dřevěné verandy bývalé restaura-
ce a omítek historického zdiva, vznikla tak mo-

MASKÁČ 2022 - zpravodaj MAS Region Kunětické hory

fo
to

: H
an

a 
Sv

at
oš

ov
á

1

2

3

4



11zpravodaj MAS Region Kunětické hory - MASKÁČ 2022

TIP NA VÝLET
derní samonosná oceloskleněná vestavba cit-
livá k památce. Dále probíhaly práce na šesté 
bráně a přilehlém objektu bývalé dvořanské 
světnice (interiéry a expozice). V další etapě se 
jednalo o restaurátorské práce a památkovou 
obnovu hlavního hradního paláce. Projekt za-
hrnuje revitalizací přírodního amfiteátru v pod-
hradí, opravu jeviště, úpravu okolních ploch 
a celkovou rekonstrukci budovy hygienického 
a technického zázemí amfiteátru. Návštěvníci 
se mají v roce 2023 na co těšit! Rekonstrukci 
ale doprovázely finanční problémy, z důvodu 
navýšení cen stavebních prací. Dofinancování 
projektu však zachránilo Ministerstvo kultury, 
které přispělo téměř 16 milionů korun. Cel-
kem projekt vyšel na 88 milionů korun, z če-
hož se 61 milionů zaplatilo z evropských fondů 
a 11 milionů uhradil památkový ústav (GPS: 
50.0800364N, 15.8128853E).

Okruh Dašice – 
Moravany – Kostěnice 
14 km
Pro milovníky aktivního pohybu máme ješ-
tě jeden tip na výlet, který je vhodný pro 
zkušenější cyklisty. Pozor! Trasa vede po 
komunikacích s automobilovým provozem, 
dbejte na svou bezpečnost.

Trasa začíná v Dašicích na náměstí T. G. Ma-
saryka, stejně dobře ji ale můžete začít v Mo-
ravanech, kam se můžete i s kolem pohodlně 
dopravit vlakem třeba z Pardubic.
 Před započetím cesty se v Dašicích na ná-
městí nezapomeňte zastavit v knihovně, která 
je jedním z infopointů Svazku obcí Loučná. 
Řada propagačních materiálů, které jsou zde 
k dostání, vám může posloužit pro inspiraci  
k výletům, ale také k nákupu, protože na úze-

mí Svazku obcí Loučná funguje systém regio-
-nálního značení výrobků KRAJ PERNŠTEJNŮ 
regionální produkt® sdružující producenty 
Regionu Kunětické hory, Bohdanečska, Holic-
ka a města Pardubice. Takže se před cestou 
můžete vyzbrojit nejen turistickou brožurkou, 
ale i katalogem certifikovaných výrobků Kraje 
Pernštejnů.
 Z náměstí T. G. Masaryka se pustťte cy-
klotrasou č. 4192, která vás z hlavní silnice 
svede na menší komunikaci ulice Štenclova, 
kde si vychutnáte pohled na starý dašický mlýn  
a hospodu Roubenka, jež svým vzhledem do-
plňuje zdejší atmosféru maloměsta. Pokračujte 
dál přes řeku Loučnou, jejíž břehy případně lá-
kají i ke krátké procházce, a u hřbitovní kaple 
se vydejte doprava. Na nejbližší křižovatce po-
kračujte rovně směrem na Prachovice. Z Pra-
chovic se dostanete do Platěnic, kde zabočte 
doleva na cyklotrasu č. 4238. Ta vás povede 
opět přes řeku Loučnou na druhý břeh, a to 
už se pomalu blížíte k Duhovému jezeru, které 
je skvělým místem pro piknik nebo procházku. 
Abyste se k Duhovému jezeru dostali, musíte 
odbočit těsně před železniční tratí na cyklo-
trasu č. 4119 a z ní do ulice Luční, která vás 
dovede k jezeru.
 Až se u Duhového jezera nasvačíte a užije-
te si dosyta šumění zeleně na břehu, vratťte se 
zpět na trasu č. 4238 a pokračujte přes želez-
niční tratť. Aby vám neuniklo pěkné moravan-

ské centrum, odbočte z hlavní cesty u kostela 
sv. Petra a Pavla doprava stezkou pro cyklisty. 
Na jejím konci odbočte doleva. Dostanete 
se přímo na náměstí Dukelských hrdinů, kde 
můžete obdivovat alej vzrostlých lip a navštívit 
moravanskou knihovnu.
 O knihovně v Moravanech platí to samé, 
co o té dašické. I ona je infopointem Svazku 
obcí Loučná, a i zde dostanete cenné informa-
ce, pokud budete potřebovat. Krásná secesní 
budova obecní knihovny navíc určitě stojí za 
návštěvu.
 Až v knihovně načerpáte všechny potřebné 
informace, projedťte dále přes náměstí kolem 
obecního úřadu na křižovatku, kde stojí Po-
mník padlým. Zde se napojte doleva na cy-
klostezku č. 4111 a užívejte si jízdu krajinou 
až na křižovatku se stopkou, kde se vydejte 
doprava cyklotrasou č. 4122 směrem zpět na 
Dašice. Zanedlouho se ocitnete v Kostěnicích, 
a i tady se můžete zastavit a chvilku posedět 
na lavičkách u rybníčků v centru obce. Minete 
také pěkný kostel Navštívení Panny Marie. Po-
kud se budete držet dále cyklotrasy č. 4122, 
dovede vás zpět do centra Dašic na náměstí 
T. G. Masaryka. Zde se pak můžete zastavit na 
oběd či večeři v některé z místních restaurací.
Před výletem doporučujeme vždy zkontrolovat 
otevírací dobu zmíněných infopointů na webo-
vých stránkách.

MAS vydáním tohoto materiálu naplňuje:
Strategický cíl 2: Podporovat hospodaření v regionu

Specifický cíl 2.2: Podporovat rozvoj cestovního ruchu, 
turistické infrastruktury a služeb
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Naše poutť k přípravě programového období 2021 – 2027 započa-
la již v únoru 2020, kdy jsme odstartovali sběr podnětů a námětů 
mezi komunitou k sestavení analýzy rozvojových potřeb a potenci-
álu území pro naši novou Strategii komunitně vedeného místního 
rozvoje MAS Region Kunětické hory aneb Region Kunětické hory – 
atraktivní region!, jejíž koncepční část byla schválena 3. září 2021. 
Už v minulém čísle našeho zpravodaje jsme se chlubili, že tímto 
je polovina příprav na programové období 2021 – 2027 hotová  
a čeká nás už „jen“ zpracování akčních plánů k jednotlivým ope-
račním programům. A cože jsme to tedy dělali v tom roce 2022?  
No ano, akční plány!

                Připravte se,
brzy začínáme!

Operační program 
Zaměstnanost plus 
(OPZ+)
Na tento akční plán jsme se vrhli jako na první 
a to i díky jeho specifikům oproti ostatním akč-
ním plánům. V OPZ+ totiž přes SCLLD MAS 
nebudou moci žádat žadatelé z území MAS, 
ale žadatelem je sama MAS, která se tak stává 
realizátorem a koordinátorem jedno velkého 
projektu prospěšného pro území, tedy třeba ho 
využijete právě Vy. Dne 1.7.2022 Ministerstvo 
práce a sociálních věcí vyhlásilo na tyto pro-
jekty MASek soutěžní výzvu, v rámci které jsme 
28.7.2022 podali Akční plán pro OPZ+ MAS 
Region Kunětické hory a projektovou žádost 
s názvem „Komunita pro komunitu“ zaměře-
nou na aktivity typu „posilování komunitních  
a rodinných vazeb“ a „komunitní a mezige-
nerační spolupráce a dobrovolnictví“, pod 
kterými si můžete představit např. komunitní 
venkovské tábory a kluby, kulturní a environ-
mentální aktivity, semináře a exkurze či indi-
viduální pomoc s řešením vybraných konkrét-
ních problémů obyvatel regionu. Pokud náš 
projekt bude ze strany MPSV vybrán (a „po-
kud“ vzhledem k velkému převisu žádostí MA-
Sek je na místě), pak jeho realizace začne cca 
od 1.1.2023 a budou nám s jeho realizací 
pomáhat dva partneři s finančním příspěvkem, 
kteří jsou zkušení ve výše uvedených aktivitách.
Vzhledem k tomu, že podání akčního plánu a 
projektové žádosti předcházely hodiny schůzek 
s lidmi zabývajícími se prací s komunitou a ko-
munitními aktivitami a týdny ustavičné práce, 
držte nám palce, atť právě tento projekt je mezi 
těmi vyvolenými a můžeme to v území pořádně 
rozjet! 

Integrovaný regionál-
ní operační program 
2021-2027 (IROP 2021-2027)

Ti z vás, kteří se zajímáte o dotace, jste si jis-
tě všimli, že to i v tomto operačním programu 
začíná slušně žít. A pro nás je IROP 2021 – 
2027 další akční plán, na který si brousíme 
psací potřeby a žhavíme klávesnice. Vyhlášení 
výzvy na podání akčního plánu IROP 2021 
– 2027 očekáváme ve 4. čtvrtině roku 2022  
a když půjde vše hladce, první výzvy MAS z to-
hoto operačního programu by mohly spatřit 
světlo světa ve 2. čtvrtletí 2023. Do území by 
díky tomuto akčnímu plánu mohlo být během 
programového období 2021 – 2027 přeroz-
děleno přes 40 mil. Kč, přičemž míra dotace 
bude 95 % a výše dotace na projekt až 4 – 
5 mil. Kč. Nezapomeňte proto sledovat naše 
webové stránky a harmonogramy plánovaných 
výzev, které pravidelně aktualizujeme, atť jste 
vždy v obraze. A pokud nad nějakým projek-
tem uvažujete, či ho dokonce už chystáte, ne-
zapomeňte s námi Vaše projekty konzultovat.

Pokračování v roce 2023
Přijde Vám ten počet akčních plánů malý? 
Konec konců v programovém období 2014 – 
2020 jsme realizovali celkem tři akční plány 
(OPZ, IROP, PRV)… Pak Vás musíme ujistit, že 
výše uvedené akční plány nejsou jediné, které 
máme v úmyslu a které nás budou zaměstná-
vat v průběhu následujících let a v rámci, kte-
rých budete moci realizovat Vaše projekty. Nic-
méně, výzvy na přípravu dalších akčních plánů 
očekáváme od příslušných řídících orgánů až 
v roce 2023, takže nebudeme předbíhat, atť 
máte nějaké překvapení.

Motto SCLLD: 
Region Kunětické hory - 
atraktivní region!

Hotovou koncepční část strategie si můžete 
přečíst na našich stránkách www.masrkh.
oblast.cz v sekci Podpora regionu (CLLD)/ 
LEADER 2021 – 2027 (SCLLD).

Strategický cíl 1: Atraktivní 
region pro život – Region s kvalitními 
životními podmínkami a bohatým společen-
ským životem
Specifický cíl 1.1: Trvale zlepšovat životní 
podmínky v regionu
Specifický cíl 1.2: Rozvíjet spolupráci 
v regionu i mimo něj

Strategický cíl 2: Atraktivní 
region pro hospodaření – Region 
využívající svůj potenciál pro udržitelný 
hospodářský růst
Specifický cíl 2.1: Podporovat cestovní 
ruch a podnikání
Specifický cíl 2.2: Podporovat zaměstna-
nost a zaměstnance

Strategický cíl 3: Atraktivní 
region pro vzdělávání – Region 
podporující vzdělávání pro plnohodnotný 
život při zachování přírodních a kulturních 
hodnot
Specifický cíl 3.1: Podporovat a rozvíjet 
školství, celoživotní vzdělávání a osvětu v 
regionu


