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Další kroky v přípravě na programové období 2021 – 2027
Dne 20.8.2021 byla schválena řídí-

cím orgánem – MMR koncepční část 
SCLLD MAS Zubří země 2021–2027.  
K 27.8.2021 bylo schváleno 76 žádostí 
ze 145 podaných žádostí. 

Od října 2021 nás čeká další krok  
v přípravě budoucího období 2021+. 
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Příprava SCLLD 2021+

Chceme začít připravovat na základě 
projektového zásobníku akční plány 
operačních programů, ze kterých by-
chom chtěli rozdělovat finanční pro-
středky: 

• Integrovaný regionální operační 
program – IROP,

• Společná zemědělská politika – 
SZP (Intervence: LEADER),

• Operační program Zaměstnanost 
– OP Z + (Priorita 2 Aktivní začle-
ňování, terénní aktivity a mobilní 
programy směřující k podpoře lidí 
v jejich přirozeném prostředí).

Sběr projektových záměrů
Pro efektivní shromažďování nových 

projektových záměrů aktérů v území 
a aktualizaci projektového zásobníku jsme 
vytvořili dotazník, který bude k dispozici 
na našich webových stránkách po celou 
dobu programového období 2021–2027.

Účelem tohoto dotazníku je průběžně 
zjišťovat nové projektové záměry a potřeby 
potenciálních žadatelů na území MAS Zubří 
země a zajistit tak aktualizaci projektového 
zásobníku s možností nabídnout poten-
ciálním žadatelům dotace dle jejich poža-
davků. Konkrétní projektové záměry by 
měly být realizovány v období 2021–2027 
na území MAS Zubří země (Novoměstsko, 
Bystřicko, Nedvědicko).

Dotazník můžete vyplnit ve webovém 
formuláři zde nebo přímo na webových 
stránkách MAS pod záložkou 2021–2027 – 
Sběr projektových záměrů.

MAS Zubří země, o.p.s., Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem | telefon: 731 575 342 | e-mail: mas@zubrizeme.cz www.zubrizeme.cz

http://www.zubrizeme.cz/sber-projektovych-zameru/
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Podpořené projetky

V průběhu let 2020 a 2021 došlo k fyzické realizaci a ukončení některých projektů, které byly podpořeny v rámci 6. výzvy Programu rozvoje 
venkova. Aktuálně bylo prostřednictvím naší MAS podpořeno z PRV celkem 132 projektů za více než 48,7 mil. Kč. V současné době připravujeme 
7. výzvu PRV, kterou plánujeme vyhlásit v lednu 2022, viz str. 5. Níže se můžete seznámit s několika příklady úspěšně realizovaných projetků.

Obec Věžná
RekOnstRukce Veřejných pROstRanstVí V Obci
Cílem projektu bylo zrekonstruovat veřejné prostranství v obci Věžná a její 
místní části Pernštejnské Janovice (rekonstrukce chodníku, přístřešek pro 
historickou hasičskou stříkačku, oprava pomínku včetně oplocení). 

Celkové výdaje: 1 309 000 Kč  Výše dotace: 853 600 Kč

Obec ROzsOchy
RekOnstRukce pOdlahy V i. a ii. třídě zŠ ROzsOchy
Cílem projektu byla rekonstrukce podlahy ve dvou kmenových učebnách 
(1. a 2. třídě) Základní školy Rozsochy. Stávající dřevěné konstrukce byly 
nahrazeny novými. 

Celkové výdaje: 560 000 Kč  Výše dotace: 448 000 Kč

Obec RadeŠínská sVRatka
VybaVení ObecníhO dOmu RadeŠínská sVRatka
Cílem projektu bylo pořízení pro společenský  sál Obecního domu promítací 
stahovací plátno, které je určeno pro filmová  představení. Dále došlo  
k výměně původních židlí v tomto sálu. 

Celkové výdaje: 300 000 Kč  Výše dotace: 240 000 Kč

Obec jaVORek
Výměna Oken, dVeří a VRat na hasičské zbROjnici jaVORek
Cílem projektu byla obnova 2 ks vrat, 1 ks okna a 2 ks dveří na části 
objektu, která slouží jako hasičská zbrojnice. Realizací projektu byla zvýšena 
bezpečnost budovy  včetně zateplení, což napomůže prodloužení životnosti 
budovy.

Celkové výdaje: 200 000 Kč  Výše dotace: 160 000 Kč

Obec RadeŠín
Fit stezka RadeŠín
Cílem projektu bylo vybudování fit stezky, která se nachází na lesním 
pozemku obce Radešín. Stezka byla osazena 4 stanovišti (6 ks venkovních 
fitness prvků) na posílení a protažení celého těla. Dále je Fit stezka doplněna 
odpočinkovými lavičkami (4 ks).

Celkové výdaje: 304 108 Kč  Výše dotace: 258 500 Kč

http://www.zubrizeme.cz


Naučná lesní stezka v Bystřici nad Pernštejnem
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Podpořené projetky 

MAS Zubří země delší dobu zvažova-
la realizaci vlastních projektů v oblasti 
cestovního ruchu, ve kterých by přispě-
la k rozvoji území a současně, kterým by 
ukázala, že dokáže být patřičně akční. Při 
úvahách o realizaci vlastních projektů 
ovšem v drtivé většině MAS narazila na 
finanční limity, neboť každý ze zvažova-
ných projektů vyžadoval přinejmenším 
nemalou vlastní finanční investici a před-
financování ze strany investora. Bylo nut-
né najít jinou cestu, tou mohla být spolu-
práce s místním akčním aktérem v území, 
který bude ochoten navázat spolupráci  
s MAS a přitom projekt financovat. 

Nabídka spolupráce se zrodila na začát-
ku roku 2019 a jako dostatečně akční se 
pro záměr MAS stalo Město Bystřice nad 
Pernštejnem. Prvotní nápad pracovníků 
MAS vytvořit na území MAS Zubří země 
(ve velmi malém měřítku) naučnou stez-
ku korunami stromů resp. vzdušný chod-
ník, natolik nadchla pana starostu Karla 
Pačiska z Bystřice nad Pernštejnem, že 
netrvalo dlouho a po pár měsících jedná-
ní o vhodné lokalitě, financování i podo-

bě stezky bylo zhruba jasno a zadalo se 
architektům zpracování jednoho z čás-
tečně rozpracovaných slibných návrhů  
v lokalitě Hora v Bystřici nad Pernštej-
nem, které mělo město shodou okolností 
„v šuplíku“. 

Příprava projektu byla časově náročná 
a vyžadovala spoustu ústupků – vzdušný 
chodník se  roku 2021 a jak již bylo řeče-
no nachází se na stávajících vyšlapaných 
pěšinách v lese při lomu na severním 
svahu kopce Hora města Bystřice nad 
Pernštejnem. Pěšina začíná v místě, kde 
se pod hranou lesního porostu při patě 
kopce nachází městské výletiště. Dále 
pokračuje lesem kolem bývalého lomu 
asi do poloviny kopce, kde ústí na sou-
časnou lesní cestu, která vede po vrstev-
nici kopce a plynule přechází ve vyšlapa-
nou lesní cestu, která vyústí až na vrchol 
kopce Hora ke třem křížům – na místo 
popraviště z 15. století. Lesní stezka skýtá 
spoustu možností, vyhlídek a pozorování 
druhových změn lesa. Architektonické 
prvky nemají záměrně jasně definované 
použití. Představují prostorové variace 
dřevěných plošin a hranolů, které mohou 
sloužit pro posezení, pobytu, přelézání  
i jednoduchému cvičení. Edukativní ce-
dulky na prvcích vychází námětově ze 
současných environmentálních témat 
lesní krajiny, ekologie, hospodaření  
v lese a hlavně z reálných lesních spole-

čenstev, kterými stezky prochází. Jedná 
se o tyto společenstva na daných mís-
tech s architektonickými prvky: biotop 
smíšeného lesa (nástup u výletiště), bio-
top lomu (vyhlídka nad lomem), biotop 
světlé březiny (rozcestník nad březinou), 
biotop bučiny (prvek v bučině) a biotop 
dospělé monokulturní smrčiny (prvek při 
křižovatce s lesní cestou). 

MAS Zubří země je hrdá, že se jí po-
dařilo ve spolupráci s městem Bystřice 
nad Pernštejnem vdechnout opět život 
lokalitě, která byla bez konceptu a neu-
držovaná. Díky realizaci projektu došlo  
k smysluplnému využití území vedoucí-
mu ke zvýšení environmentálních a spo-
lečenských funkcí lesa podporou činností 
využívajících společenského potenciálu 
lesa. 

Město Bystřice nad Pernštejnem 
uskutečnilo v pondělí 30.8.2021 od 
14 hodin v prostorách bývalého lomu 
akci nazvanou „Ukončení prázdnin“, 
která byla spojená právě se slavnost-
ním otevřením lesní stezky. Nevlídné 
počasí naštěstí neodradilo veřejnost, 
která si společně s námi užila posled-
ní den prázdnin, který se nesl v duchu 
praskajícího ohně, trampských písní 
doprovázených kytarou a voňavých 
špekáčků.

městO bystřice nad peRnŠtejnem
lesní stezka při lOmu na kOpci hORa V bystřici n. p.
Cílem projektu bylo vybudování naučné stezky, která je obohacena drobnými 
architektonickými prvky a naučnými cedulkami, za účelem zlepšení  
a využití společenské, environmentálně-výchovné a rekreační funkce lesa na 
dominantě města Bystřice nad Pernštejnem - kopci Hora. 

Celkové výdaje: 2 649 588 Kč  Výše dotace: 2 394 000 Kč

http://www.zubrizeme.cz
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Avízo 7. výzvy PRV

MAS Zubří země, o.p.s. plánuje od ledna do dubna 2022 vyhlásit v pořadí již sedmou výzvu v rámci Programu rozvoje venkova. 
Vzhledem k nedokončeným procesům ze strany Řídících orgánů potřebných k vyhlášení výzvy může dojít k posunu vyhlášení 
výzvy. Preferenční kritéria budou nastavena tak, aby zvýhodnila prvožadatele. 
Sedmá výzva MAS pro PROGRAM ROZVOJE VENKOVA bude zaměřena na tyto 3 fiche: 

1. Modernizace nezemědělského podnikání:  
Kdo může žádat: Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci. 
Výše dotace: 25 - 45 % dle velikosti podniku 

Na co lze žádat: 

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).  
Stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny, kanceláře (včetně nezbytného 
zázemí pro zaměstnance) či malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické 
infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí); pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou 
činnost (nákup zařízení, užitkových vozů kategorie N1, vybavení, hardware, software) v souvislosti s projektem (včetně montáže 
a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání); doplňující výdaje jako součást projektu (úprava 
povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně) – tvoří maximálně 
30% výdajů; nákup nemovitost. 

Finanční alokace: 2 665 259 Kč 
2. Podpora neprodukčních funkcí lesů: 

Kdo může žádat: Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL, sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo 
vypůjčitelů PUPFL. 

Výše dotace: 100 % 

Na co lze žádat: 

Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek 
pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků. Podporovány 
budou též aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních 
tabulí, závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění 
bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně. 

Finanční alokace: 1 000 000 Kč 
3. Investice do veřejných prostranství – čl. 20: 

Výše dotace: 80 % 
Finanční alokace: 6 573 837 Kč 

a. Veřejná prostranství v obcích  
Kdo může žádat: Obec nebo svazek obcí. 

Na co lze žádat:  

Vytváření/rekonstrukce/obnova veřejných prostranství obce včetně zejména úpravy úprava povrchů (včetně zatravnění), 
osvětlení, oplocení a venkovního mobiliáře (lavičky, venkovní stoly, odpadkové koše, veřejné WC, psí záchody, stojany na kola, 
zábradlí, úřední desky, informační panely, orientační mapy, plakátovací plochy, rozcestníky, pomníky, květináče, přístřešky do     
25 m2 zastavěné plochy), obnova/vytváření/doplnění solitérních prvků sloužících k dotvoření celkového charakteru veřejného 
prostranství - vodní prvky (kašny, fontány, pítka a ptačí napajedla či koupadla); herní prvky; doplňující výdaje jako součást projektu 
(parkoviště, parkovací stání, odstavné a manipulační plochy) - tvoří maximálně 30 % projektu; nákup nemovitosti. 

b. Mateřské a základní školy  

Kdo může žádat: Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost 
škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu. 

Na co lze žádat:  

Rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy i jejího, včetně zázemí a doprovodného stravovacího a hygienického zařízení; 
venkovní mobiliář a herní prvky v případě mateřské školy; pořízení technologií a dalšího vybavení mateřské/základní školy, včetně 
technologií a dalšího vybavení či doprovodného stravovacího zařízení; doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, 
výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, výstavba přístupové cesty v areálu školy, oplocení; venkovní mobiliář a herní prvky 
v případě základní školy) - tvoří maximálně 30 % projektu; nákup nemovitosti. 

c. Hasičské zbrojnice 
Kdo může žádat: Obec nebo svazek obcí. 

Na co lze žádat:  
Rekonstrukce/obnova/rozšíření hasičské zbrojnice i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety); pořízení strojů, technologií a 
dalšího vybavení hasičské zbrojnice; doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba/úprava přístupové cesty) 
- tvoří maximálně 30 % projektu; nákup nemovitosti.  

d. Kulturní a spolková zařízení 

Kdo může žádat: Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, 
o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby. 

Na co lze žádat:  

Rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení, i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety) včetně obecních 
knihoven; nové stavby kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety, sklady a technické 
místnosti); pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně obecních knihoven; mobilní zařízení 
pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost – mobilní přístřešky (velkokapacitní stany, party stany, nůžkové stany, apod.), pódia 
včetně zastřešení, pivní sety, mobilní toalety, ozvučovací, osvětlovací a projekční technika a vybavení; doplňující výdaje jako 
součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, 
zabezpečovací prvky, kuchyňky či kuchyňské kouty včetně základního vybavení, sklady, technické místnosti) - tvoří maximálně 30 
% projektu; nákup nemovitosti.  

e. Vybrané kulturní památky 

Kdo může žádat: Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, 
o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby. 

Na co lze žádat:  
Obnova obnovení a zhodnocení kulturních objektů a prvků; doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba 
odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule) - tvoří maximálně 30 % projektu; nákup 
nemovitosti 

 

Podmínky pro získání dotace v jednotlivých oblastech podpory budou zájemcům upřesněny v rámci konzultací v kanceláři MAS 
v Bystřici nad Pernštejnem nebo Novém Městě na Moravě a dále na bezplatných seminářích pro žadatele. Termíny konání 
seminářů budou uvedeny v pozvánce, která bude uveřejněna na webu MAS: http://zubrizeme.cz/seminare-pro-zadatele/. 
 

Znění výzvy včetně podmínek a dalších příloh zveřejníme po vyhlášení na webových stránkách MAS v sekci                      
Aktuální výzvy - PRV:  http://zubrizeme.cz/vyzvy-prv/. 

http://www.zubrizeme.cz
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Projekt spolupráce s názvem 
„Voda, půda, krajina a její  
a naše budoucnost“ budeme 
realizovat z Programu rozvoje 
venkova ve spolupráci s MAS 
Oslavka a MAS Českomoravské 
pomezí, jejichž území působ-
nosti je také v Kraji Vysočina. 
Projekt bude zaměřen na aktu-
ální ekologická témata. 

Projekt spolupráce si klade za 
cíl šířit osvětu v rámci environ-
mentálních problémů a infor-
movat v této problematice širo-
kou veřejnost na území všech 
zúčastněných místních akčních 
skupin. Environmentální osvěta 
představuje možné způsoby 
potřebné k dosažení pozitivních 
změn v přírodě a jejím úkolem 
je budování pozitivního vztahu 
k přírodě.

Smyslem projektu je posílení 
spolupráce mezi zúčastněnými 
MAS a předání informací široké 
veřejnosti na celém území 
zúčastněných MAS prostřed-

Vážíme si přírodního bohatství – půda, voda a les
nictvím plánovaných seminářů  
v obcích, workshopů a konfe-
rencí.  V rámci projektu spo-
lupráce bude od 2/2022 do 
6/2023 uspořádáno celkem 27 
seminářů, 8 workshopů a 2 kon-
ference, které se budou věnovat 
tématům jako je zadržování vody 
v krajině, výsadba stromů, zeleň 
ve městech a obcích, domácí 
ekologie, zdravá příroda, ekolo-
gické myšlení a další. Cílem pro-
jektu je předat cenné informace 
o přírodním bohatství, rozšířit 
obzory, zábavnou a zajímavou 
formou upozornit na environ-
mentální problémy v území  
a ukázat lidem, jakým způso-
bem mohou přírodě – ať už lesu, 
půdě nebo vodě pomoci.

Přidanou hodnotou je spolu-
práce s partnery v území, se kte-
rými je možné navázat partner-
ství i do budoucna a začít praco-
vat na projektech zabývajících 
se ekologickou problematikou 
i nadále bez podpory projektu 
spolupráce. Například v návaz-

nosti na turismus. Lidé jednak 
získají přehled o aktuálních pro-
blémech a jejich řešení, zároveň 
budou moci na tyto problémy 
kladně reagovat a přicházet  
s nápady, jak problémy řešit či 
zabránit jejich vzniku, ať už se 
jedná o malou domácnost, hos-
podářství či volnou krajinu.

Jednotlivé místní akční sku-
piny, které projekt realizují, 
se na svém území specializují 
na určitá témata. MAS Zubří 
země na vodu, Oslavka na půdu  
a MAS Českomoravské pomezí 
na lesy. Vytvořením projektu 
spolupráce dojde k propojení 
zajímavých témat a předání 
zkušeností v rámci ekologie. 
Každá MAS prezentuje část pro-
jektu zaměřenou na jí blízké 
téma, čímž dojde ke sdílení 
dobré praxe mezi partnery pro-
jektu a širokou veřejností. 
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Konference Venkov 2021

Účastníci Konference venkov zamířili také na území MAS Zubří země

Ve dnech 12. – 14. 10. 2021 se konala ve Žďáru nad Sázavou Konference 
Venkov 2021, která byla 2x odložena již z roku 2020 kvůli hygienickým 
opatřením v důsledku pandemie Covid-19. Hlavním pořadatelem byl  
Spolek pro obnovu venkova a tentokrát pomáhala s organizací také krajská síť 
MAS za Kraj Vysočina. Na účastníky konference čekaly tematické přednášky, 
workshopy, exkurze, trh regionálních produktů a na zahájení 12.10.2021 
večer i slavnostní uvítání účastníků na Zámku Žďár nad Sázavou. Témata 
konference byla Zemědělství 3.0 a spolupráce na venkově, Klimatická změna  
a péče o krajinu, CLLD/LEADER a jeho budoucnost, Rozvoj potenciálu venkova 
– kulturní dědictví a cestovní ruch.

Ve středu 13.10.2021 byly pro účastníky konference 
připraveny exkurze po 5 trasách (z toho 2 po území MAS 
Zubří země), které odpovídaly tématům konference. Na 
trase II. s podtitulem Lesy a voda v krajině, na které 
provázela Aneta Šlechtová, se účastníci exkurze podí-
vali do Vysočina Arény v Novém Městě na Moravě, 
kde byli seznámeni s historií lyžování na Novoměstsku  
a podívali se také ke sněžné jámě – zásobníku sněhu pro 
lyžařské akce ve Vysočina Areně. Dále byly představeny 
projekty Nového Města na Moravě, kde mohli účast-
níci exkurze vidět v akci talířovou frézu, která je velkým 
pomocníkem při přípravě půdy pro ulehčení umělé 
obnovy lesa a zvláště pak pro přirozenou obnovu smrků 
při obnovování kalamitních holin vzniklých při kůrov-
cové kalamitě. Jednalo se o projekt podpořený v rámci 
6. výzvy z Programu rozvoje venkova (PRV) MAS Zubří 
země. Dále byla zúčastněným předvedena práce s trak-
torem a vyvážečkou dřeva z lesa a byly uvedeny výhody 
práce s těmito stroji, které byly pořízeny v rámci dotace 
z PRV. Další část exkurze se přesunula na území MAS 
Havlíčkův kraj do obce Sklené k panu Jiřímu Kuncovi, 
který se zajímá o udržitelné zemědělství a ekologii, 
kterou prolíná do projektů realizovaných na jejich 
rodinné farmě. Pan Kunc účastníky seznámil se životem 
na farmě, s realizovanými projekty a účastníky pohostil 
výbornými lokálními výrobky a pochutinami. Poslední 
zastávka na trase č. II byla v obci Křižánky, kde nás pan 
Jan Sedláček, bývalý starosta obce, seznámil s jejich 
vlastní obecní měnou, příběhem Milovských perníčků 
a přiblížil nám problematiku sociálního bydlení v obci 

Křižánky. Exkurze se účastníkům líbila a s nadšením zjiš-
ťovali u všech hostitelů další zajímavé informace.  

Trasa III. s podtitulem Ráj poznání a inspirace na 
Vysočině, na které byla průvodce Jarmila Zemanová, 
zavedla účastníky exkurze na Bystřicko. Tam navštívili 
farmu Mitrovský dvůr, která se specializuje na chov  
a zpracování hovězího dobytka plemene Angus, které je 
vhodné hlavně na přípravu steaků. Po oblečení ochran-
ných prostředků se podívali do provozu jatek a výrobny, 
kde se vyzrálé a kvalitní hovězí maso v bio kvalitě bourá 
a dále zpracovává. Na farmě si vyrábějí svoje paštiky, 
klobásy, zavařené masné výrobky, sušené maso, za které 
získali ocenění Biopotravina roku 2020. Dbají důraz na 
bio kvalitu, osobní přístup a aby masné výrobky byly 
bez přidaných látek a zvýrazňovačů chuti. To měli 
všichni možnost ochutnat a nakoupit ve farmářské 
prodejně. Dále exkurze pokračovala do Centra Eden  
v Bystřici nad Pernštejnem, který byl dříve školní statek. 
V současné době je z něj Centrum poznání, které nabízí 
ukázky toho, jak se dříve žilo a udržitelně hospoda-
řilo na venkově. Všechno si zde mohou návštěvníci 
vyzkoušet interaktivní formou. V seminárním sále byly 
prezentovány úspěšně realizované projekty z PRV/
LEADER, které byly dotačně podpořené čtyřmi MAS  
z Kraje Vysočina. Cestu autobusem oživil  historik  
a spisovatel Hynek Jurman, který přiblížil účastníkům 
exkurze současnost a historii Bystřicka a hlavně všechny 
pozval na zajímavá místa Bystřicka a okolí. 

Exkurze na rodinné farmě Jiřího Kunce Prohlídka Centra Eden

http://www.zubrizeme.cz
https://mitrovsky.com/
https://www.centrumeden.cz/
http://90.177.110.200/jurman.wz.cz/
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Akční region

hRy bez hRanic 2021
V sobotu 11. září se na fotbalovém hřišti ve Věchnově uskuteč-

nil již osmý ročník sportovního dne ve stylu legendární televizní 
soutěže nazvané Hry bez hranic. MAS Zubří země o.p.s., poskytla 
jako každý rok na akci věcné dary a zástupci MAS pomáhají také  
s organizací celého sportovního dne. Letošního ročníku Her bez  
hranic se zúčastnilo historicky nejvíce obcí, a to celkově  
patnáct. Mezi ně patřily: Bystřice n. P., Dalečín, Dolní Rožínka, Horní  
Rožínka, Písečné (nováček), Prosetín (nováček), Rozsochy, Rožná, 
Strážek, Štěpánov n. S., Velké Janovice, Věchnov, Věžná, Vír a Zvole. 
Všechny týmy poměřily síly ve 13 hrách, z toho dvanáct her bylo pod 
patronátem jednotlivých obcí.

Vše vypuklo zhruba ve 12:30 hodin slavnostním 
nástupem a představením všech týmů. O přivítání  
a následné komentování celého odpoledne se 
postarali pánové – Libor Pokorný (starosta obce 
Rožná, předseda DSO), Mgr. Martin Horák (místosta-
rosta města Bystřice n. P., místopředseda DSO)  
a částečně i pan starosta Josef Pokorný z pořádající 
obce Věchnov. Po slavnostním zahájení se odehrá-
valo již samotné soutěžení zúčastněných obcí. 
Soutěžící si v rámci her mohli ověřit svoji fyzickou 
zdatnost, týmovou spolupráci i zručnost. Letos si 
hráči vyzkoušeli různé disciplíny jako například 
,,Suchý biatlon“, ,,Hmatovku nohama“, ,,Bolaso“, 
,,Jablkobraní“ a mnoho dalších. Mikroregion 
Bystřicko připravil na letošní ročník soutěž ,,Kde 
domov můj“, která prověřila znalosti i týmovou 
spolupráci hráčů. Soutěžící měli za úkol, do mapy 
zobrazující území Mikroregionu Bystřicko, doplnit 
všech 15 zúčastněných obcí. Názvy těchto 15 obcí 
byly z mapy vymazány a soutěžící tedy museli 
určit oblast, kde se daná obec nachází. Výsledky 

této soutěže byly odtajněny až na samotném konci 
soutěže. 

V závěru sportovního dne nastala dlouho očeká-
vaná chvíle, vyhlašování výsledků. Pro každý tým 
byly připraveny věcné ceny a pro týmy, které 
se umístily na stupních nejvyšších, byly kromě 
těchto darů přichystány také medaile, šampaňské, 
dárková balení a dorty. Vítěz získal již tradičně  
i putovní pohár.

V letošním roce přebrala prvenství v soutěži 
pořadatelská obec VĚCHNOV, a to s celkovým 
ziskem 148 bodů! Druhé místo patří čtyřnásob-
nému vítězi Her bez hranic - obci Dolní Rožínka, 
která získala 141 bodů! A na krásném třetím místě 
se umístil městys Štěpánov nad Svratkou se 140 
body! 

Všem vítězům gratulujeme a ostatním týmům 
děkujeme za účast a příjemnou atmosféru, která 
všechny provázela celým dnem. 

Vítězný tým z VěchnovaSoutěžící Her bez hranic 2021 s pořadateli

Více informaci o akci na webu Mikroregionu Bystřicko: Více informaci o akci na webu Mikroregionu Bystřicko: www.regionbystricko.cz/hry-bez-hranic/www.regionbystricko.cz/hry-bez-hranic/
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