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Ve dnech 11.–13. 9. 2019 se konal výjezdní 
vzdělávací seminář pro představitele obcí, MAS 
a dalších subjektů v regionu v rámci Regionální 
školy obnovy venkova RŠOV. Tentokrát se účast-
níci včetně zaměstnanců MAS Region Kunětické 
hory vydali poznávat region kolem moravského 
města Hranice.

Za příklady dobré praxe
Program pro zástupce subjektů z Pardubického kraje při-
pravili představitelé a pracovníci mikroregionu a mas 
Hranicko. Zástupci mas Region kunětické hory na výjezdu 
načerpali podněty pro realizaci scLLD a vyměnili si zku-
šenosti s představiteli mas Hranicko ohledně komunitně 
vedeného místního rozvoje. První kroky exkurze vedly za 
poznáním samotného města Hranice. Při prohlídce pří-
tomné zaujala zejména přestavba renesančního zámku na 
multifunkční centrum zahrnující kanceláře městského úřa-
du, muzeum, informační centrum i prodejnu regionálních 
produktů. Zajímavostí také je, že město Hranice vyčleňuje 
ze svého ročního rozpočtu 1 mil. kč na tzv. participativní 
rozpočet, který funguje tak, že občané zasílají městu návr-
hy na využití této částky a zastupitelé poté vybírají z návrhů 
záměry, které se uskuteční. Témata nejsou předem stano-
vena, občané mají v nápadech naprostou volnost.
 V následujících dnech účastníci výjezdního semináře 
postupně navštívili obce Hustopeče nad Bečvou, Ústí, 
skalička, Bělotín a Partutovice, kde je přivítali představitelé 
jmenovaných obcí. Přítomní získali inspiraci ze zkušenos-
tí místních např. v oblastech výstavby i údržby sportovištť 
nebo zakládání obecních sadů či místních expozic. Pove-
deným muzeem o mořeplavci Tomáši Vítkovi se může pyš-
nit obec skalička.

Regionální produkce na 
Hranicku
exkurze byla zaměřená i na 
příklady dobré praxi v oblasti 
regionální produkce. Účastní-
ky zaujala „vychytávka“ sadů 
v Lučici. Vedle odpočívadla na 

cyklotrase, která sady 
prochází, je vybudována 
samoobslužná Lučická 
moštová osvěžovna, kde 
si procházející a projíždě-
jící mohou zakoupit malé 
balení moštu. Osvěžov-
na má podobu „studny“ 
s kasičkou.
 Dalším zastavením pak byla rodinná farma Zdeňka, 
kde chovají krávy holštýnského plemene a zpracovávají 
mléčné produkty. Tato exkurze se nakonec stala i zážitko-
vou – během výkladu se s asistencí dvou starostů z Regio-
nu kunětické hory narodilo telátko, které přítomní pojme-
novali Pernštejn.

Hranická propast
Vycházející hvězdou cestovního ruchu Hranicka je nejhlub-
ší zatopená propast světa. Během měření v roce 2016 ro-
bot dosáhl celkové hloubky 473,5 m (404 zatopené části), 
a to ještě zdaleka nedosáhl dna propasti. mas Hranicko 
byla v návaznosti na to iniciátorem vzniku moderního in-
formačního centra, které je zajímavě umístěno v objektu 
zastávky ČD. Návštěvníci zde mohou zhlédnout film nebo 
pomocí brýlí s virtuální realitou pohlédnout do propasti 
tam, kam běžný návštěvník nemá přístup. 
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