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Krátké ohlédnutí za minulými lety
V předchozích letech se MAS RKH kvůli nevoli vyšší moci nepodílela na realizaci plánu LEADER
v rámci PRV 2007-2013. Což ji však nezastavilo v činnosti a realizovala své aktivity ze zdrojů
vlastních a dotačních (Pardubický kraj, PRV 2007-2013 IV.2.). Tento stav přinesl své zápory
(omezené prostředky na aktivity, nepřerozdělování dotačních prostředků do území, malá členská
základna…), které se však v jistých ohledech ukazují býti do budoucna klady. Záporem byl poměrně
malý počet členů, kteří dlouhodobě s MAS spolupracují. Zároveň se však prokázalo, že tito kvalitní
členové mají na rozvoji činnosti MAS skutečný zájem a jsou pilířem, o nějž se lze do budoucna opřít,
tj. v současné době klady převážily nad zápory.
Projekty, které se uskutečnily, probíhaly ve finančně úsporném režimu s maximálním zapojením a za
podpory členských subjektů MAS a členských obcí. Mezi nejvýznamnější patří tradiční každoroční
Sousedské slavnosti, naučné stezky, fotografické soutěže aj. Větší projekty, jako např. Programy pro
školy, probíhaly ve spolupráci s MAS Železnohorský region. Mezi nejvýznamnější projekt posledního
období se řadí zavedení systému značení regionálních výrobků pod značkou KRAJ PERNŠTEJNŮ,
regionální produkt v rámci Asociace regionálních značek. MAS RKH byla iniciátorkou a je
koordinátorkou značení na svém území a území sousedních MAS Bohdanečsko a Holicko.
V současné době se zaměstnanci MAS Regionu Kunětické hory zaměřují jak na vytváření strategie pro
programovací období 2014-2020, tak na komunikaci s představiteli obcí a jejich prostřednictvím i na
aktivizaci obyvatel a místních subjektů.

Mudrci z východu zavítali do Moravan
Dne 6. ledna se v dopoledních hodinách po Moravanech rozlehla píseň, která tak neodmyslitelně patří
k tomuto dni a jejíž slova zná každý malý koledník: „My tři králové jdeme k Vám…“ Jako každý rok,
tak se i tento uskutečnila tradiční Tříkrálová sbírka. Na akci se společně podílely Oblastní charita
Pardubice a ZŠ Moravany, člen MAS Regionu Kunětické hory. Tři dobrovolníci z řad žáků prvního
stupně procházeli obcí a navštěvovali místní
významné
instituce,
občany,
úřady
i organizace, jejichž zárubně dveří označovali
symboly K +M +B 2015.
Již během své cesty vzbuzovali zmínění mladí
aristokraté zaslouženou pozornost, neboť byli
zastavování moravanskými občany, kteří se
též chtěli podílet na sbírce, a přispět tak na
dobrou věc. Největšího ocenění však dosáhli
Tři králové na konci své zpěvné cesty, která
končila v Senior centru Moravany. Sice sem
Tři králové nevstoupili s pověstným zlatem,
kadidlem a myrhou, ale přinesli dobrou náladu
a připomněli jednu z dnes již téměř
pozapomenutých tradic.

