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MAS Region Kunětické hory, z. s.

IČ: 270 09 157
Základní charakteristika MAS:
MAS Region Kunětické hory byly založena v roce 2005 s právním statutem občanského sdružení. Od roku
2014 je právní státu změněn na zapsaný spolek.
Projekty jsou realizovány metodou LEADER, jež je založena na spolupráci subjektů ze všech sektorů života
regionu (obce, podnikatelé v zemědělství, v cestovním ruchu, ve službách, zájmová sdružení, spolky,
školy….) formou komunitního plánování, což je tvorba a realizace projektů na základě spolupráce zástupců
všech aktivních subjektů a všech složek obyvatel (děti, mládež, ekonomicky aktivní, senioři).
MAS (místní akční skupina) Region Kunětické hory působí v Pardubickém kraji na území okresu Pardubice.
Zahrnuje území dvou svazků obcí a je venkovskou oblastí v dosahu krajského města Pardubice. Rovinatý
reliéf krajiny v okolí řek Labe a Loučná vybízí ke sportovně relaxační činnosti obyvatel i turistů.
Krajině dominuje středověký hrad Kunětická hora, k němuž směřuje většina cest za odpočinkem. Na úpatí
Kunětické hory, v Rábech, se nalézá Muzeum perníku. Zde je i sídlo Perníkového hejtmanství. Území je
protkáno hustou sítí cyklotras a cyklostezek, jenž je stále rozšiřována. Nechybí ani podrobný turistický
informační systém a odpočinkový mobiliář po trasách. Pro letní relaxaci nabízí území mnoho možností
přírodního koupání v místních písnících.
Rovinatá krajina v blízkosti dvou řek je jako stvořena pro vznik široké škály relaxačních činností. Běh, jízda na
in-line bruslích a kolech, projížďky na koních, přírodní koupání, rybaření, golf. Na tyto aktivity navazuje vznik
aktivit doprovodných, tj. vznik infocenter, půjčoven sportovního náčiní, především kol, veřejně přístupných
sportovišť a relaxačních zón.
Spolupráce se zakladateli Muzea perníku a Perníkového hejtmanství spočívá v ojedinělé prezentaci regionu,
jako regionu perníku. Muzeum disponuje širokou nabídkou ucelených produktů zaměřenou na rodiny s dětmi,
především Mařenky a Jeníčky.
Rozvoj regionu v oblasti cestovního ruchu, především rozšíření a zkvalitnění nabídky jeho produktů, jde ruku
v ruce s restrukturalizací zemědělství, ochranou přírody, separací odpadů, ekologickou výchovou, obnovou
přirozených center obcí v souvislosti s novou výstavbou a návratem k tradičním životním hodnotám a jejich
formám.

Sídlo MAS- adresa:

Statutární zástupci MAS - kontakty (tel.., e-mail)

Ráby 38, 533 52 Staré Hradiště

Jozef Petrenec – předseda představenstva

Kancelář MAS- adresa:

Tel: 606 660 233 email: starosta@dritec.cz

Ráby 38, 533 52 Staré Hradiště

Kontaktní osoba:
Kristýna Holečková – vedoucí centrály

odkaz na webové stránky
www.masrkh.oblast.cz

Tel: 774 293 556
Email: holeckova.masrkh@email.cz
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