
maskáč
únor 2022

Představujeme SVAZEK OBCÍ 
POD KUNĚTICKOU HOROU

Měsíční zpravodaj MAS Region Kunětické hory, z.s.

www.masrkh.oblast.cz

Svazek obcí 
pod Kunětickou 
horou

Výzva 
MAS č. 7 z PRV

Portál farmáře

TIPy MĚSÍCE

V roce 2021 jsme vám v srpnovém vydání našeho 
měsíčníku MASkáč představili a přiblížili Svazek 
obcí Loučná. Věděli jste ale, že území MAS Region 
Kunětické hory tvoří také Svazek obcí pod Kuně-
tickou horou?

Svazek obcí pod Kunětickou horou vznikl, stejně jako 
Svazek obcí Loučná, v roce 2002. Svazek sdružuje cel-
kem 15 obcí: Borek, Bukovina nad Labem, Čeperka, 
Dříteč, Hrobice, Kunětice, Libišany, Němčice, Podůlša-
ny, Ráby, Srch, Staré Hradiště, Staré Ždánice, Stéblová 
a Újezd u Sezemic. A jak už je z názvu svazku patrné, 
obce tvoří přirozeně spádové území v okolí Kunětické 
hory v severozápadní části Pardubického kraje, sever-
ně od krajského města Pardubice. Jedná se o území 
s rovinatým terénem a s převažujícími zemědělskými 
plochami. Mikroregionem protéká řada vodních toků – 
především řeka Labe a uměle vybudovaný Opatovický 
kanál. Jedná se tak o území, které je oblíbeným mís-
tem k bydlení nedaleko větších krajských měst, a které 
je jako stvořené ke kratším výletům či méně náročným 
sportovním aktivitám. Hlavním sídlem svazku je obec 
Dříteč. Svazek obcí pod Kunětickou horou stál spolu se 
Svazkem obcí Loučná v roce 2005 za zrodem naší MAS 
Region Kunětické hory.

	 Svazek	obcí?	K	čemu	slouží?
To je správná otázka. Ač si každá členská obec svazku 
určuje rozvoj dle vlastního územního plánu a programu 
rozvoje obce, hlavním smyslem svazku je prosazovat 
společné zájmy všech členských obcí. Obce ve svaz-
ku spolupracují při obnově a rozvoji venkova, rozvoji 
cestovního ruchu, infrastruktury, ekonomického růstu, 
ochraně životního prostředí a kulturních památek. Pro 
zlepšení kvality života v mikroregionu a celkovou spoko-
jenost jeho obyvatel využívá svazek vlastní či cizí zdroje. 
Z cizích zdrojů se jedná o menší dotace, především pak 
z Programu obnovy venkova Pardubického kraje.

	 A	kam	vlastně	šly	finance	z	Programu	obnovy	
venkova	Pardubického	kraje?
V roce 2017 se například z tohoto dotačního programu 
podařilo podpořit veřejnou zeleň. Cílem projektu bylo 
zajistit péči o veřejnou zeleň, zlepšit vzhled obcí, rozšířit 
plochy zeleně, a tím přispět k udržitelnému rozvoji mi-

kroregionu. Ve všech 15 obcích proběhla výsadba zele-
ně – stromů, keřů, záhonů a zelených ploch nebo byla 
pořízena technika na údržbu zeleně.
 V roce 2018 a 2019 se pak podařilo podpořit ob-
novu obecních mobiliářů a vybavení pro konání veřej-
ných akcí. Záměrem obou projektů bylo pořídit nový 
obecní mobiliář nebo vyměnit mobiliář tam, kde stáva-
jící již dosluhoval nebo již nebyl vyhovující. Jednalo se 
například o prvky spadající do volnočasových aktivit, 
sportovního vyžití, turistické infrastruktury, pohostinství 
a další. V rámci vybavení pro konání veřejných akcí pak 
byly pořízeny například party stany, sedací sety atd.
 V roce 2020 a 2021 bohužel svazky nebyly pod-
pořeny z důvodu nedostatků financí, které způsobila 
epidemiologická situace v České republice, ale pro rok 
2022 má opět Svazek obcí pod Kunětickou horou do 
Programu obnovy venkova podanou projektovou žá-
dost. Držme tedy pěsti pro štěstí, aby vše dobře dopad-
lo a mikroregion se tak mohl těšit z dalšího vybavení, 
které pomůže vylepšit úroveň vybavenosti a image obcí, 
protože jedině tak budou občané i návštěvníci spokoje-
ní s pobytem ve všech obcích tohoto mikroregionu.

Připravujeme vyhlášení výzvy MAS č. 7 
z Programu rozvoje venkova
V únoru se chystá naše MAS vyhlásit na základě Strate-
gie komunitně vedeného místního rozvoje pro progra-
mové období 2014-2020 výzvu MAS č. 7 z Programu 
rozvoje venkova. Žádosti budou přijímány přes Portál 
farmáře a na rozdělení mezi žadatele čeká krásná část-
ka 4 325 894,- Kč v rámci Fichí 1, 2, 4, 6 a 10. Již nyní 
se velmi těšíme na projekty, které pomohou k dalšímu 
rozvoji našeho území.

https://www.svazekpkh.oblast.cz/
https://www.masrkh.oblast.cz/tema/tema.phtml?id=10799
https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod

