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MOSTY ORLICI
Vážený čtenáři, vážená čtenářko,
po dlouhé odmlce je tu další,
poněkud delší vydání zpravodaje.
Protože informací o našem snažení je stále málo, i toto číslo je věnováno spíše než aktuálnímu dění
v regionu informacím o tom, co je
to ten pan LEADER a co se skrývá pod nezvyklým názvem Místní
akční skupina Nad Orlicí.
Ale přec jen nejprve to aktuální: pracujeme na tom, jak vybrat
z naší Integrované strategie priority pro očekávaný LEADER a jak
je dobře popsat v Strategickém
plánu pro LEADER (to je to SPL,
viz článek vpravo). Navštěvujeme
průběžně zkušené MAS a školíme
se (zaměstnanci, výběrová komise, i náhodní účastníci). Organizujeme
nejrůznější
setkání praz j
n
covních
c
sskupin a jiných komisí,
abychom
všem názorům dali včas
a
příležitost.
příležitostt Posílili jsme tým, krop
mě
máme i projektovou
m manažera
manaž
asistentku a několik pomocníků.
Co je však nejdůležitější - často
a aktivně se snažíme o to, aby přístup zdola a metoda LEADER byly
běžnými nástroji pro rozvoj regionů. Za tím účelem vznikla i naším
přičiněním prozatím neformální
Krajská síť místních akčních skupin
v Královéhradeckém kraji, aktivně
jsme komunikovali s MZe v pracovních skupinách k PRV a s Královéhradeckým krajem, domlouvali
podporu a další uplatnění LEADERu. Pracujeme také na projektu vybavení naučných stezek v mikroregionu Brodec a okolí.
Kromě SPL připravujeme s blízkými MAS projekty spolupráce.
Partnery máme nejen v Česku, ale
i v zahraničí. Budeme velmi brzy
hledat zájmce o nejrůznějí témata.
Prioritou je však nyní získat pro
naše území prostředky na SPL.
A můžete pomoci i Vy. Přijdete-li
řící svůj názor na pracovní skupiny k různým tématům a na veřejná
projednávání. V databázi máme
nyní kolem 200 předprojektových
záměrů, ale ne vždy je tam i ten
Váš, protože strategie a výzvy budou procházet změnami a budem-li
o Vás vědět, máte to pak snazší.
Doufejme, že nám bude přát
štěstí. Buďte s námi, nad věcí
i nad Orlicí.
Za kancelář MAS Petr Kulíšek

Zpravodaj Místní akč

ní sku
p

iny Na

d Orlicí

Tvorba SPL
V letním období byla MAS
NAD ORLICÍ plně zaměstnána
tvorbou tzv. Strategického plánu pro LEADER (SPL). S tímto dokumentem, na kterém se
neustále intenzivně pracuje se
budeme ucházet o dotaci z evropského fondu LEADER pro
období 2007 – 2013 (roky 2007
a 2008 lze financovat zpětně).
Co to je SPL
Strategický plán pro LEADER je maximálně šedesátistránkový dokument. Má předepsanou osnovu. Nejdříve je
popisná část, která má analyzovat území MAS. Poukazuje
na přednosti ale i nedostatky
území, doplňuje ji SWOT analýza. Následuje kapitola o strategii území, jakým směrem by
se měla MAS rozvíjet, co považuje za priority a jak jich chce
dosáhnout. Poslední části jsou
zaměřeny na samotnou MAS,
jak vznikla, jak funguje a jaká
má partnerství.
Jak vzniká SPL
Na tvorbě SPL se podílí
kromě progrmového výboru
a pracovních skupin pracovníci kanceláře MAS NAD ORLICÍ a externí konzultant - firma
Tima Liberec, s.r.o.. Nejdůležitější část SPL, strategii, jste si
však vytvářeli sami. Vy, členové
MAS, a další aktivní jednotlivci, kteří mají zájem o rozvoje
„našeho“ území. Byl to dlouhý

proces. Na jeho počátku stála formulace Integrované
strategie území (ISÚ). Ta byla vytvořena v roce 2007
a následně v roce 2008 byla dále upravena po rozšíření
území MAS. Na tento dokument navázala práce pracovních skupin. Jejich cílem bylo formulovat priority, které
bude MAS NAD ORLICÍ především podporovat. Hlavní
myšlenka programu LEADER totiž je, že lidé z regionu
nejlépe vědí, co jejich území potřebuje. Tímto svým přístup se odlišuje od ostatních evropských fondů, kde jsou
pravidla nastavena často od úřednického stolu.
Výběr témat pro SPL v pracovních skupinách byl
omezen pravidly Programu rozvoje venkova
(PRV), a tak ne vždy vše, co by chtěla, mohla podpořit. O to ale byla práce zajímavější. Kombinací různých opatření z PRV
pracovní skupiny pomáhaly formulovat
tzv. fiše. Jedná se v podstatě o dotační
výzvy – tedy co se bude podporovat
a jak se budou přihlášené projekty
posuzovat. Pracovních skupin bylo
šest podle jednotlivých priorit
ISÚ, sedmá pracovní skupina
se věnuje činnosti MAS, prozatím o tuto prioritu pečuje
Správní rada OPS. Pracovní
skupiny se sešly většinou
dvakrát, poprvé v užším
kruhu, podruhé se širší
veřejností.
Závěrem bychom
chtěli jménem MAS
NAD ORLICÍ poděkovat
všem,
kteří se na tvorbě SPL jakýmkoliv způsobem podíleli.
Marie
Kršková

Právě tvoříme Strategický
plán pro LEADER 2008-13.
Teď jej můžete ještě ovlivnit!
Sledujte

www.nadorlici.cz

Foto IC Choceň

Zpravodaj
potřetí
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PŘEDSTAVUJEME

Orgány MAS NAD ORLICÍ - Programový výbor
Dnes Vám v rubrice o orgánech MAS
představíme Programový výbor. Dovolím si říci, že jedná o nejdůležitější orgán
MAS NAD ORLICÍ. Udává hlavní směr,
kterým má MAS směřovat. Jeho členové se aktivně podílejí na tvorbě strategie
rozvoje území. Bez jejich souhlasu se neobejde žádný programový/strategický
dokument. Pojďme si tedy přiblížit činnost a členy tohoto důležitého orgánu.
Co je to Programový výbor (PV)
PV je maximálně devítičlenný orgán,
který řídí proces tvorby a realizace strategie, aktivně se podílí na úspěšné realizaci
a schvaluje programové dokumenty MAS.
Členy PV jsou jednak členové správní rady
o.p.s. a jednak dalších 6 zástupců členů
volených valnou hromadou MAS. Práce
a fungování programového výboru se řídí
Jednacím řádem MAS NAD ORLICÍ.

Jak PV funguje?
PV je odpovědný valné hromadě
a řídí činnost MAS v období mezi zasedáními Valné hromady. Zejména
rozhoduje o tvorbě a řízení strategie
a jejím naplňování. PV je volen Valnou Hromadou MAS na období nejdéle dvou let, může však být volen
znovu na návrh schválený při kterékoli Valné hromadě.
PV je usnášeníschopný při nadpoloviční účasti členů. Rada rozhoduje konsensem, pokud konsensus
není možný, rozhoduje hlasováním.
O přijetí návrh rozhoduje souhlas
nadpoloviční většiny přítomných
členů, v případě rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedy. Předseda

stojí v čele PV a řídí jeho činnost řídí, je
totožný s předsedou Správní rady OPS.
PV jedná minimálně jednou za měsíc.
V době vytváření strategie pro LEADER
se schází častěji, v průměru jednou za dva
týdny. Kromě toho se členové PV aktivně
podílejí na práci pracovních skupin, často jako jejich garanti. Programový výbor
zřizuje pracovní skupiny na nejrůznější
účely s cílem zajistit kvalitní komunikaci
s obyvateli území, členy, žadateli, orgány stáru a soukromými subjekty, s cílem
otevřeného a co nejefektivnějšího působení a naplňování cílů MAS.
Z jednání PV se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a další člen
PV. Tištěná verze zápisu se archivuje
v kanceláři sdružení a je k dispozici
k nahlédnutí všem členům MAS.
Marie Kršková

Představujeme členy Programového výboru
Pavel Hubálek

předseda
Věk: 32
Bydliště: Kostelecká Lhota, Kostelec n.O.
Zaměstnání:
Jednatel společnosti – catering, gastro
Koho zastupujete v PV MAS: Adeva – zařízení školního stravování, s. r. o.
Vaše motto:
„Moderní tradice v gastronomii všedních dní“

Jaromír Žid

Věk: 43
Bydliště: Vrbice - Chlínky
Zaměstnání:
Podnikatel – lesnictví, technické služby
Koho zastupujete v PV MAS: Obec Vrbice
Vaše motto:
„Přežít ve zdraví další roky“

Ing. Pavel Bílek

Věk: 37
Bydliště: Vrbice
Zaměstnání:
Podnikatel – informační systémy
Koho zastupujete v MAS: sebe jako OSVČ
Vaše motto:
„Štěstí přeje připraveným“

Ing. Zbyněk Myšák

Jaromír Kratěna

Ing. Václav Záruba

Vaše motto:
„Smysluplnou strategií k rozvoji území
MAS NAD ORLICÍ“

Věk: 30
Bydliště (obec): Krchleby
Zaměstnání: Technik – zootechnik ZOPOS Přestvalky, a.s.
Koho zastupujete v PV MAS:
SDH Krchleby

Věk: 37
Bydliště: Třebechovice p. O. - Krňovice
Zaměstnání:
Dřevozpracující družstvo HK - realizace
Podorlického skanzenu, výstavba dřevostaveb, stavební projekce
Koho zastupujete v PV MAS:
Český svaz ochránců přírody – základní
organizace Orlice

Mgr. Martina Bělková

Věk: 44
Bydliště (obec): Častolovice
Zaměstnání:
inspektorka České školní inspekce
Královéhradecký inspektorát,
od listopadu 2006 uvolněná starostka
Koho zastupujete v PV MAS:
obec Častolovice
Vaše motto:
„Až ti bude nejhůř, otoč se ke slunci
a všechny stíny padnou za tebe.“

Věk: 48
Bydliště: Albrechtice nad Orlicí
Zaměstnání:starosta obce
Koho zastupujete v PV MAS:
obec Albrechtice nad Orlicí

Michaela Šedová

Věk: 21
Bydliště: Kostelec nad Orlicí
Zaměstnání: studentka
Koho zatupuje v MAS:
Šťastný domov, o.s.
Vaše motto:
„Vykonávat věc, které se bojíme, je první
krok k úspěchu.“

Ing. Vladimír Macháň,CSc.
Věk: 64
Bydliště: Lípa nad Orlicí
Zaměstnání: zemědělec a důchodce
Koho zastupuje v MAS: zemědělce

Vaše motto:
„Farmařit a hospodařit je určitý životní
styl, člověk to musí mít rád.“
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TVORBA SPL

Seznam pracovních skupin
PS1

Udržitelný rozvoj venkova a podmínek pro kvalitní život v obcích. Garantem je Ing. Pavel Bílek

PS2

Rozvoj přívětivé a pohostinné tváře regionu jako
podmínky pro návštěvnost a zvýšení kvality života
v regionu. Garantem je Pavel Hubálek

PS3

Rozvoj a provázanost místní ekonomiky a uplatnění místní produkce. Garant bude stanoven.

PS4

Zvyšování úrovně a otevřenosti správy veřejných
věcí a rozvoj partnerství a spolupráce, zapojování
veřejnosti. Garantem je Mgr. Petr Kulíšek

PS5

Rozvoj bohatství kulturního a spolkového života, sounáležitosti obyvatel. Garantem je Ing. Václav Záruba

Foto z Valné hromady, Krňovice, podzim 2007

PS6

Udržitelná péče o kulturní krajinu zvyšování její ekologické stability, udržitelné nakládání s prostředím. Garantem je Ing. Zbyněk Myšák

PS7

MAS jako opora a zázemí rozvoje regionu. O prioritu pečuje Správní rada OPS.

Z návštěvy parnerské MAS v regionu Poodří
Dalším, v pořadí již třetím regionem, kde se LEADER daří
úspěšně realizovat, bylo tentokrát Poodří, kraj horního toku
Odry v Moravskoslezském kraji. Ve dnech 6. a 7. června skupina
členů a pracovníků naší MAS navštívila Region Poodří. Po dva
dny byl naším průvodcem po úspěších a plánech MAS i dalších
subjektů manažer regionu Ing. Oldřich Usvald.
Navštívili jsme projekty obnovující za přispění programu LEADER a dalších dotací místní památky a další objekty a zpestřující
život v regionu. Jmenujeme zejména inspirativní IC v malé obci
Albrechtičky n. O. v obnovené dřevěnici s muzeem místních tradic a pamětí, dále kuželnu v zámecké zahradě v Kuníně. Největším
projektem je z SROP vybudované všestranné návštěvnické centrum
regionu v rodném domě J.G Mendela v Hynčicích. LEADER ČR
v různých letech přispěl projektu Komunitního centra v Blahutovicích ve starém vesnickém statku a klášteře, obnovená prostranství
v obci Skotnice. Navštívili jsme sídlo MAS Poodří v zámku v Bartošovicích a místní stanici pro hendikepované živočichy, která se
podílí na návštěvnosti regionu zejména školními exkurzemi. Prošli jsme také díl zdejší krajiny po naučné stezce a diskutovali, co
mají naše regiony společného po stránce položení v okolí řeky
(technické památky, záplavy, rybníky, rybaření, …). Setkali jsme se

večer s některými členy MAS a hovořili o tom, jak se připravovali
na LEADER PRV, který začínají realizovat.
Jaké jsou hlavní poznatky účastníků? Inspirativní je propojení místních muzeí a expozic společnými prvky propagace, teprve
dlouholetá práce přinesla přínosy v programu LEADER. Velmi
jsme ocenili pohostinnost zástupců obci i organizací a připravenost na naši návštěvu. Jako zkušenost pro nás posloužily detaily
z projednávání SPL a zapojení subjektů, kde musíme být mnohem lepší, abychom uspěli. Ocenili jsme i zkušenosti spolupráce
se správou chráněného území v nivě řeky Odry. Odlišná je situace v MAS v tom, že je v podstatě územně totožná s DSO Regionu
Poodří a regionem propagovaným po stránce turismu a místních
výrobků. Předběžně jsme otevřeli téma spolupráce v projektech
a pozvali jsme zástupce regionu k nám k posouzení našich zkušeností s LEADERem ČR a obnovou venkova.

Pořádáte zajímavé akce
v regionu MAS?
Tento zpravodaj můžete využít
k jejich propagaci.
Mosty přes Orlici vycházejí
čtvrtletně a budou distribuovány
na obce, IC apod.
V elektronické podobě budou
rozesílány členům a zájemcům.

e-mail: zpravodaj@nadorlici.cz, www.nadorlici.cz, tel.: 604201113
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SLOVNÍČEK POJMŮ

Co je to LEADER?
LEADER
R je zkratka z francouzského Propojení aktivit pro rozvoj ekonomiky venkova. To samo vyjadřuje jeho
původní obsah a zaměření. Po zkušenostech od roku 1991 je považován za
nejefektivnější nástroj podpory venkova. Dnes se realizuje na většině území
venkova a rozbíhá se i v přistupujících
zemí, tak jako tomu bylo u nás. Proč
tomu tak je?
Program je v podstatě otevřená
metoda k rozvoji regionu. Za metodou

samozřejmě nutně směřují finanční
prostředky na rozvoj, i když ty již s různými prioritami v různých obdobích.
Metoda LEADER se opírá o „přístup
zdola“. To znamená, že nejvyšší hodnotu má to, co lidé žijící ve vymezeném
území společně určí jako prioritu a také
jednotlivě realizují. Principem je tedy
propojení lidských a jiných kapacit daného území, vytvoření společné strategie a společné rozhodování. Podstatné
je partnerství a spolupráce v regionu,

kterého se účastní jak samosprávy, tak
podnikatelé a neziskové organizace.
LEADER byl vytvořen na podporu
místního partnerství a dlouhodobého
rozvoje potenciálu rozvoje venkova,
podporuje uplatňování integrovaných,
místních a specificky zaměřených
strategií trvale udržitelného rozvoje,
podporuje spolupráci, výměnu zkušeností mezi regiony, inovativní přístupy
a nové formy zlepšování kvality života
a místní produkci.

Co je to MAS?
MAS neboli Místní akční skupina
(správně skupina pro místní akce) je společenství lidí, obcí, firem a neziskových
organizací se společným cílem rozvoje vymezeného regionu. Má formu neziskového
subjektu s mechanismy společného rozhodování a uplatnění partnerství. Tvorby
strategie směřuje k vytyčení společných
priorit a program LEADER umožňuje její
realizaci. Více než 150 MAS v ČR a tisíce
LAG (Local Action Group znamená to
samé co MAS) v celé Evropě také vytváří pestrou síť aktivních společenství, která spolupracuje a předává si zkušenosti
s rozvojem venkova a s rozvojem aktivního lidského potenciálu v regionech. Každá
MAS má zákonitě jiné priority, jiné formy
spolupráce a jiné postupy. Mezi sjednocená pravidla metody LEADER patří:

 MAS je nositelem strategie pro dané území a trvale s ní pracuje
 Partnerství v MAS je tvořeno vyváženým poměrem zástupců samosprávy,
podnikatelů a neziskového sektoru nebo i fyzických osob a zástupců státních a dalších institucí s působností v regionu (méně než 50% samosprávy
a státní zprávy)
 Území MAS je přesně vymezeno a zahrnuje obce s méně než 25 000 obyvateli.
 MAS má dostatečné kapacity pro zapojování veřejnosti, řízení procesů, vyhlašování a administraci výzev a podporu žadatelů.

Prostřednictvím MAS je potom transparentně tvořena strategie a prostřednictvím výzev podporovány aktivity a projekty s působností v území MAS.

MAS Nad Orlicí
Místní akční skupina Nad Orlicí, se statutem
obecně prospešné společnosti, vznikla na počátku roku 2007. Sdružuje podle principu partnerství
a v leaderovském duchu venkovské podnikatele,
obce, neziskové organizace a lidi usilující o rozvoj
venkova v kraji tří Orlic.
MAS NAD ORLICÍ zahrnuje území na rozhraní Královéhradeckého a Pardubického kraje. Páteř území tvoří
řeka Orlice se svými přítoky a dává tak krajině jedinečný
charakter.

Mosty k budoucnosti

Základním principem rozvoje je spolupráce subjektu
zdola, společné vytyčení cílu a místní rozhodování o podpoře
prioritních záměrů prospívajících regionu. Myšlenkou strategie Mosty k budoucnosti je spojování břehu, lidí, myšlenek
a sil k dosažení cíle rozkvětu našeho kraje. MAS podporuje členy vedením projektů a nabízí pomoc při jejich zpracování.
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PARTNERSTVÍ S JINÝMI MAS

Naše partnerské MAS
Tvorba a naplňování partnerství je
nedílnou součástí činnosti MAS NAD
ORLICÍ. Partnerství je základním principem každé MAS. Je tedy přirozené
že na spolupráci subjektů uvnitř MAS
(obcí, podnikatelů, zemědělců, NNO
a dalších) navazuje spolupráce s vnějšími aktéry. V první řadě MAS spolupracuje s ostatními MAS. MAS NAD
ORLICÍ je aktivní členem Národní sítě
MAS a uskupení MAS Královehradeckého kraje. V rámci ČR jsme uzavřeli
partnerství se třemi MAS, dále máme
tři zahraniční partnerské MAS, které
budou představeny v dalším čísle.
V budoucnu plánujeme (nejen
s nimi) realizovat tzv. projekty Spolupráce, na které lze získat dotace z Programu rozvoje venkova, i o nich bude
řeč. Kromě MAS spolupracujeme i s jinými subjekty, převážně neziskového
charakteru. Další součástí naší činnosti je vytvářet podmínky k navazování
partnerství mezi našimi členy či subjekty působícími na našem území s ak-

téry z jiných MAS či partnerských organizací. Pokud tedy máte nápad projektu
nebo zájem o spolupráci bez konkrétní myšlenky, obraťte se na MAS NAD ORLICÍ,
a ta Vám pomůže s hledáním vhodného partnera a tématu.

Foto z návštěvy na farmě Roberta Blížence, MAS Sdružení Růže

Co jsou tzv.
Projekty spolupráce?

Partnerství s MAS
Sdružení SPLAV

Metodu a přístup LEADER lze použít i na projekty
spolupráce, kde je kladen aspekt na přenášení zkušeností
a přínos více územím. A jelikož přenos zkušeností je pevnou součástí naší činnosti, přirozeně k projektům spolupráce směřujeme.
Dotace v rámci opatření IV.2.1 Projekty Spolupráce
je poskytována na projekty národní spolupráce na území
České republiky, s cílem povzbudit spolupráci mezi místními akčními skupinami a na projekty mezinárodní spolupráce s cílem povzbudit spolupráci mezi MAS a jinými
skupinami, pracujícími na principech LEADER v rámci
členských států EU a na území třetích zemí. Smyslem tohoto opatření je využití příkladů nejlepší praxe k posílení
inovačních postupů a přenosu znalostí.
Projekty Spolupráce by neměly spočívat pouze ve
společné výměně informací či know – how. Důležitá je
realizace konkrétního projektu/výstupu. Přínosem spolupráce je posílení místních aktivit. Jednotliví partneři
projektu Spolupráce vnesou do projektu vlastní zkušenosti a identitu, kterými obohatí jeho výslednou realizaci
o další přidanou hodnotu.
Základní myšlenkou ve vztahu k ose LEADER je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech,
posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova spolu s posílením řídících a administrativních schopností na venkově. Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií.
Marie Kršková

MAS Sdružení SPLAV je naše sousední MASka a tudíž přirozený partner k další spolupráci. Smlouva o partnerské spolupráci byla uzavřená 29. července 2007. MAS Sdružení SPLAV patří
mezi MASky s delší historií a bohatými zkušenostmi. Strategický
plán pro LEADER (SPL) úspěšně předložili v rámci první výzvy
programu LEADER 2007-2013 a zařadili se tak mezi 48 úspěšných MAS v České republice. V současnosti spolupráce spočívá
v konzultování tvorby SPL a předávání cenných zkušeností.
Sdružení SPLAV, o.s. bylo založeno v roce 2004 na území 17 obcí
okresu Rychnov nad Kněžnou v Královéhradeckém kraji. V červnu
2007 bylo dohodnuto sloučení Sdružení SPLAV, o.s. s MAS Vyhlídka. Nově vzniklý subjekt působí pod názvem Sdružení SPLAV, o.s
na území 34 obcí s rozlohou více než 500 km2 a 36 000 obyvateli.
Od svého založení se Sdružení SPLAV, o.s. úspěšně účastní
grantových programů zaměřených na podporu naplnění těchto
cílů, zejména programů LEADER+ a LEADER ČR. Na uskutečnění investičních a neinvestičních záměrů obcí, neziskových
organizací a zemědělských subjektů získalo sdružení z obou programů více než 6 mil. Kč.
Vedle výběru a podpory projektů v programu LEADER se
Sdružení SPLAV, o.s. věnuje i vlastním projektům. Hlavní oblastí
zájmu je zajištění spokojeného života obyvatel venkova, a to společenským a pracovním uplatněním občanů, péčí o životní prostředí,
nabídkou kulturního a sportovního vyžití a udržováním kontinuity
tradic, a vztahů sousedského života. Pro tyto účely získalo sdružení
již přes 5 mil. Kč z prostředků České republiky a Evropské unie.
Významnou částí činnosti sdružení jsou akce pro děti a mládež. Z vlastních zdrojů zajišťuje sdružení dětské tábory, soustředění, soutěže a výstavy, sponzorsky se účastní akcí zájmových
sdružení mládeže.
Více informací na: http://www.splav.estranky.cz/
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PROJEKTY PODPOŘENÉ
Ř É V LEADERU Č
ČR V ROCE 2007

Zvonař a zvony
Můžete se krátce představit?
Určitě ano, jmenuji se Jan Šeda a moje
rodina pochází původem z Choceňska. Do
Kostelce nad Orlicí jsem se přistěhoval
v roce 1986 a od roku 1990 tu provozuji
kovoliteckou zvonařskou dílnu.
V čem spočívala idea Vašeho
projektu podpořeného v rámci programu LEADER ČR 2007?
Zvony odléváme od roku 1987, je to
dost dlouhá doba abychom se byť jako
samouci dopracovali k dobré kvalitě
a originalitě výrobků. Protože jezdíme
a předvádíme řemeslo po republice,
tak z vlastních zkušeností a otázek lidí
vím, že je výroba zvonů považována za
jedinečný kumšt. Proto jsem se snažil
vypracovat projekt, kde by kdokoli, kdo
se chce naučit nebo si něco nového vyzkoušet, dostal příležitost. Ve zkratce –
idea byla pootevřít dveře s tajemstvím
výroby všem zájemcům. Kdo chce, ten
si u nás může sám odlít zvon.

Co Vám podpora v projektu přinesla? Proč myslíte, že byl podpořen a co bude přinášet?
Podpora projektu mi přinesla možnost zefektivnit výrobu, doplnit naší dílnu potřebnou technologií a nyní jsme
schopni našim návštěvníkům předvést
lití bronzu všemi běžnými způsoby. Nákup technologie nám otevřel nové obzory
zvláště při lití na ztracený voskový model
a mě osobně chuť dále podnikat v oboru
a zlepšovat se nechybí. No a proč byl náš
projekt podpořen? Myslím si, že jsme
byli v pravou chvíli na správném místě,
to znamená v tomto případě konkrétně –
byli jsme předpřipraveni na realizaci projektu v šibeničním termínu, požadovali
jsme dostatečně velký obnos, který bylo
třeba utratit a strefili jsme se do zadání.
Jak hodnotíte administrativní
náročnost projektu?
Projekt jsem si psal sám s podporou
MAS. Již dříve jsem podával projekty na

pořádání kulturních akcí. Ne všechny ale
byly úspěšné. Administrativní náročnost
projektu byla zbytečně veliká. Pražský
úředník udělal opět vše pro to aby se nám
na venkove žilo „snadněji“.
Jak hodnotíte svoji účast s odstupem času?
Za tyto peníze bych do projektu zřejmě
již nešel a nenechal bych nad sebou práskat
kontrolním bičem příslušných orgánů. Příště bych se zřejmě snažil jít do rozsáhlejšího
projektu, byť by byl rozdělen do etap. Takovýto projekt máme také nachystaný.
Co byte vzkázal dalším potenciálním žadatelům?
Obrňte se trpělivostí a jděte do toho.
Nemůžete téměř nic ztratit, mnohému se
přiučíte, když to vyjde, tak to potěší jako
každá dobře vykonaná práce…Když to nevyjde tak se určitě podíváte za obzor svého současného rozhledu v regionu a poznáte spoustu skvělých lidí „od vedle“.

PŘEDSTAVUJEME ČLENY MAS NAD ORLICÍ

SDH Krchleby
Sbor dobrovolných hasičů v Krchlebách byl založen v roce 1889 a tudíž příští
rok oslaví své 120 výročí od svého založení. V současné době má 34 registrovaných členů. V rámci organizační struktury SHČMS přísluší do okrsku č.18 Lhoty
u Potštejna.
Činnost sboru se sestává kromě preventivně hasičské činnosti zejména z pořádání kulturně společenských akcí a činnosti zaměřené na získávání finančních
prostředků pro chod sboru a budování
klubového zázemí. Hasičský sbor velmi
úzce spolupracuje s Obecním úřadem.
Sbor se pravidelně každý rok účastní
okrskových hasičských cvičení, která
bude v příštím roce hostit na své půdě.
Ze společenských akcí je třeba zmínit především pořádání tradiční Letní
slavnosti poslední červnovou sobotu
v přírodním areálu u lesní Brumbárovské
studánky, která si díky bohatému programu pro děti i dospělé vybudovala v okolí
ve své 6-ti leté historii velmi dobré renomé. Výjimkou nebyla ani mezinárodní
účast při této slavnosti. Z dalších akcí je
to pálení čarodějnic, zakončení prázdnin

a další menší akce. V současné době je hlavním cílem SDH Krchleby, společně s Obecním úřadem, dokončení stavby srubu - klubovny a přilehlého areálu u Brumbárovské
studánky, který by měl být vybaven dětským koutkem, travnatým volejbalovým hřištěm,
grilem, mobilními WC, altánem, skladem, veřejným osvětlením a dalším mobiliářem.
V členství v MAS NAD ORLICÍ SDH Krchleby vidí potenciál získání finančních prostředků pro další udržení rozvoje společenského a komunitního života v naší malé obci.
Případně pak spolupráci s jinými organizacemi a subjekty.
Zbyněk Myšák
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Město Choceň

„Město v parku - park ve městě“
Město Choceň je nejjižnější obcí naší
MAS. Leží na rozhraní hlubokého, místy
skalnatého údolí a široké říční nivy Tiché
Orlice. Napříč městem prochází významná
rovnoběžka (50° z.š.) a protíná např. první
metu baseballového hřiště, bowlingovou
dráhu, mateřskou školu nebo bývalý pivovar. Orlicí tato rovnoběžka prochází v těsné blízkosti zámku. Tok řeky Tiché Orlice
je dominantním prvkem ve vzhledu celého
města. Náhon k vodní elektrárně a hlavní
tok řeky vymezuje Choceňský „ostrov“ na
kterém žije více než třetina z celkových
8811 obyvatel města.
Území nynější Chocně bylo osídleno už
v době bronzové (1900 - 800 let př.n.l). Důkazem osídlení jsou četné archeologické lokality, zbytky tvrzišť a hrádků. Nejstarší zmínka
o Chocni pochází z roku 1227, kdy syn komorníka českého knížete ve své závěti odevzdal
„Hocen“ novým držitelům. Z tohoto nápisu
se odvozuje současný název města. Počátkem
14. stol. byl majitelem Chocně loupeživý rytíř
Mikuláš z Potštejna. Ten svými loupežemi sužoval celé okolí až do roku 1339, kdy podlehl
v boji o Potštejn. Byl poražen vojskem markraběte Karla - pozdější král Karel IV.
Během 18. století vzniká komplex architektonicky velmi cenných barokních staveb:
fary r.1731, nového kostela 1732, budovy špi-

tálu r.1750 a zvonice. V polovině 19. století nastal významný hospodářský rozvoj
důsledkem výstavby železničních tratí
Praha - Olomouc r. 1845, Choceň Broumov r. 1875 a Choceň - Litomyšl
r. 1881. Tímto se stala Choceň důležitou železniční křižovatkou.
Na počátku 20. stol. měla
Choceň téměř 5500 obyvatel
a řadu průmyslových podniků:
přádelnu, tkalcovnu, výrobnu,
uzenářských nástrojů, továrnu na hasičské
stříkačky, likéry a výrobu umělých květin.
Choceň se stala osudnou pro hlavního
projektanta trati Praha - Olomouc. Jan Perner se vracel vlakem z Moravy do Pardubic.
Poté, co souprava projela choceňským tunelem, vystoupil Perner na schůdky vozu
a vyklonil se, aby se ohlédl zpět na oblouk
tunelu. Narazil přitom hlavou na sloup
u vjezdu do nádraží a byl sražen mezi koleje. S těžkým otřesem mozku ještě pokračoval v cestě. Na pardubickém nádraží ale
upadl do bezvědomí a druhý den zemřel.
Za návštěvu určitě v Chocni stojí Orlické
muzeum v prostorách choceňského zámku,
náměstí s novorenesanční radnicí a mariánským sloupem, kostel sv. Františka Serafínského, údolí Tiché Orlice, pozůstatky
čtyř středověkých hrádků v okolí Chocně
i Přírodní rezervace Peliny, jedinečná bo-

tanická a zoologická lokalita, která
vznikla jako pozůstatek křídového
moře. Své služby nabízí také koupaliště, volejbalové a tenisové kurty i hala
s horolezeckou stěnou. Choceň se také
může chlubit nejvyšším šikmým mostem v ČR (spád 7,7%).
Choceň a MAS
Do MAS NAD ORLICÍ město vstoupilo usnesením zastupitelstva ze dne
18.4. 2008. Důvodů bylo více. Rozhodující je fakt, že poskytnutím svého
území dává další možnost nejen sobě
(samosprávě) ale i desítkám dalších
subjektů, spolkům i jednotlivcům získat finanční podporu při realizaci svých
rozvojových projektů.
Text a fotografie:
Informační centrum Choceň

Farma u řeky Orlice
„Jsme hrdí na to, že jsme součástí českého
hovězího průmyslu. Chceme produkovat
jen to nejlepší hovězí maso pro českou
veřejnost, zaměstnávat nejlepší lidi
a využívat nejnovější technologie.
Neustále hledíme do budoucna.
Jsem zemědělec, který začal na vrácených 27 ha a zdevastovaném statku v restituci.V současnosti obhospodařuji 330 ha luk
a pastvin v údolní nivě řeky Orlice a chovám přes 200 ks masného skotu v systému
ekologického zemědělství. Mám dva mladé
v oboru vzdělané zaměstnance, používáme špičkovou zemědělskou techniku, která
umožňuje dosahovat vysokou produktivitu
práce a je šetrná k životnímu prostředí. Produkujeme skot, který poskytuje špičkovou
kvalitu hovězího masa. Protože maso této
kvality se bohužel nevyskytuje v běžných
prodejnách, rozhodl jsem se vybudovat přímo na farmě bourárnu masa, která bude splňovat vysoké hygienické požadavky EU a zavést prodej přímo „ze dvora“ v kvalitě bio.
Že se nám v této činnosti daří, o tom svědčí
i skutečnost, že jsme se probojovali do finále
krajského kola a budeme se v říjnu ucházet

o titul Živnostník roku 2008
v Královéhradeckém kraji.
Jako rodák z Týniště nad
Orlicí, který měl možnost
mnohokrát cestovat do zahraničí, jsem si přivezl mnoho zážitků ale i zkušeností. S nostalgií jsem se vždy
vracel do mého rodného
kraje k řece Orlici, kde jsem
prožil jako mnoho kluků to
nejkrásnější mládí. Chovem
skotu na pastvinách kolem
řeky Orlice , řeky, která dovede být mnohdy příliš krutá
při záplavách, která proto nedovoluje provozovat klasickou zemědělskou
výrobu beze ztrát, realizuji svůj dávný klukovský sen –
zemědělskou výrobu citlivou k životnímu prostředí, která nevtíravě
zapadá do tohoto překrásného koutu naší země.
Proto když se začala formovat v tomto regionu Místní akční skupina „Nad Orlicí“,
nemohl jsem u toho chybět. Jsem rád, že se mohu setkávat s lidmi z různých oborů,
kteří jsou odtud, od řeky Orlice, kteří mají před sebou stejný cíl jako já. Přispět k rozvoji tohoto regionu. Tak ať se nám společně daří.
Vladimír Macháň, člen Českého svazu chovatelů masného skotu
hospodařící v systému ekologického zemědělství, Farma u řeky Orlice, Lípa nad
Orlicí 60, 51721 Týniště nad Orlicí
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Regionální škola obnovy a rozvoje venkova Čermná nad Orlicí
Regionální škola obnovy a rozvoje venkova Čermná nad Orlicí vznikla
v roce 1999. Práce školy napomáhá většímu rozšíření vzdělávacích, poradenských
a informačních akcí v rámci Programu
obnovy venkova v regionu severovýchod,
významnou měrou přispívá vzniku nových mikroregionů a vzájemné spolupráci
samospráv v rámci regionu i mimo něj.
Sídlo Regionální školy obnovy a rozvoje
venkova je v obci Čermná
nad Orlicí,

která leží na břehu Tiché Orlice, v jihozápadní části okresu Rychnov n. Kn. a na východním okraji Hradecko-pardubické aglomerace.

Cíle školy obnovy a rozvoje venkova Čermná nad Orlicí

 zapojení dalších obcí a aktivistů do POV
 informace pro nově zvolené starosty a členy obecních zastupitelstev
 prohloubení informovanosti a vědomostí již přihlášených
 využití nejúspěšnějších obcí v soutěži Vesnice roku v regionu k propagaci POV
 zdokonalení místních POV
 zlepšení informovanosti pro obce regionu prostřednictvím internetu i zpravodaje
 školení samosprávy, občanských sdružení a podnikatelů při přípravě projektů pro
čerpání strukturálních fondů z EU v rámci SROP a OP

Aktivity

 Semináře pro starosty obcí, pracovníky místních skupin v obcích, pro žáky venkovských ZŠ v regionu.
 Sborníky ke konkrétním tématům
 Poznávací exkurze v ČR i v sousedních zemích
 Organizování drobných výstav
 Vydávání pravidelného zpravodaje školy obnovy a rozvoje venkova
 Poradenská činnost školy
e-mail: obec.cermna@tiscali.cz, www.cermna-n-orl.cz
Vedoucí školy – Josef Bezdíček – starosta obce

Knihovnička v naší - Vaší kanceláři
Pro ty, kteří by se o programu LEADER, komunitních metodách či rozvoji venkova chtěli dozvědět více, má MAS NAD ORLICÍ
k dispozici množství naučné literatury a dalších tištěných materiálů. Tyto materiály si můžete zapůjčit v kanceláři MAS NAD ORLICÍ
v budově bývalé školy, 517 41 Kostelecké Horky 57. Po domluvě je možné si materiály na místě i okopírovat.
Čepelka, Oldřich: Místní akční skupiny v ČR
v roce pět, Tima Liberec, Liberec, 2008.
Čepelka, Oldřich a kol.: Práce s veřejností
v nepodnikatelském sektoru, Omega Liberec,
Liberec 2008.
Časopisy LEADER, vydávané Úřadem pro
úřední tisky EU, v češtině, starší čísla v AJ.
Evropské fondy v předvstupním období na
území Euroregionu Glacensis, Euroregion
Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis
Fondy EU: Glosář základních pojmů, Ministerstvo pro místní rozvoj, srpen 2005
Chaloupková, Helena Lenda: Moje obce, moje
město – věc veřejná. Techniky k zapojování
veřejnosti do místních plánovacích procesů,
Nadace VIA, 2000.
Integrovaná strategie území (ISÚ), MAS NAD
ORLICÍ.
Kašparová, Ludmila a kol.: Vesnice. Rozvoj Vesnice, Ministerstvo pro místní rozvoj
a Ústav územního rozvoje Brno, Brno 2005
Kuča, Karel – Kučová, Věra: Principy památkového urbanismu, Státní ústav památkové
péče, Praha, 2000.
Matoušková Kamila a kol.: MAS krok za krokem - praktické rady z jednotlivých etap zakládání a činnosti MAS v ČR, ÚZPI Praha 2006

Metodika zavádění managementu rozvoje
mikroregionu, Centrum pro komunitní práci,
Přerov 2006

rozvoje venkova ČR na období 2007 -2013, téměř pro všechny opatření (tedy nejen OSA IV.
LEADER), vydalo Ministerstvo zemědělství.

Místo pro život. Příklady oživení veřejných
prostranství v České republice, Nadace partnerství, jaro 1999

Projekty dělají partneři, Regionální škola rozvoje venkova, 2006

Národní rozvojový program mobility pro
všechny, Úřad Vlády, Praha, 2005

Strategické plány pro LEADER úspěšných
MAS, které získaly dotaci již v první výzvě
v roce 2007.

Obnova venkova krok za krokem, Obec Modrá – Škola vesnice, 2005
Obnova venkova Zlínského kraje, Podhostýnský mikroregion, Luhačovice 2005
Pelcl, Petr – Svoboda, Tomáš – Zelenka, Robert – Lehmannová, Alena: Financování rozvoje venkova, Centrum pro komunitní práci,
Plzeň 2008.
Pelcl, Petr – Svoboda, Tomáš – Prošek, Jiří –
Heger, Lukáš: Mikropůjčky. Nový nástroj financování projektů na venkově, Centrum pro
komunitní práci, Plzeň 2008.
Příručky komunitního rozvoje: Plánovací víkend - Příručka pro společné plánování veřejných prostranství, Utváření místa - Příručka
k vytváření kvalitních veřejných prostranství, Tvorba vize komunity, vydané Nadací
Partnerství 2003
Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro
poskytování dotace na projekty Programu

Propagační materiály jiných MAS.

Stejskal, Jiří: Patnáct let obnovy venkova 1991
– 2006, Přehled oceněných obcí zlatou, modrou,
bílou a zelenou stuhou v soutěži Vesnice roku
v Programu obnovy venkova 2002 – 2006, Ministerstvo pro místní rozvoj a Spolek pro obnovu venkovy, Jiřetín pro Jedlovou 2007
Úspěšné projekty v OPPP – inspirace pro budoucnost, Ministerstvo průmyslu a obchodu
České republiky, Praha, červen 2007
Úspěšně realizované projekty z operačního
programu zemědělství, Ministerstvo zemědělství ČR
Vize dlouhodobého vývoje zemědělství a venkova v EU, Ministerstvo zemědělství ČR, květen 2006

V příštích číslech Vás budeme pravidelně informovat o přírůstcích v naší knihovničce.
Připravila Marie Kršková
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