
 

 

 

 

 

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti 

Místo konání:  Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk 

Dne:    22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 

Účastníci:   zástupci MAS Orlicko a veřejnost 

 

Ve dnech 22. 4., 23. 4. a 25. 4. 2014 se konala setkání Místní akční skupiny s veřejností na území 

MAS Orlicko. Setkání se uskutečnila vždy od 16.00 hodin ve městech/městysu Ústí nad Orlicí, 

Dolní Čermné a Žamberku. Tímto děkuji RNDr. Lence Janyšové, zástupkyni za Malou scénu v Ústí 

nad Orlicí, paní JUDr. Haně Vágnerové z Dolní Čermné a Občanskému sdružení CEMA 

v Žamberku za spolupráci a možnost uspořádání setkání v jejich prostorách. 

 

Setkání se celkem zúčastnilo asi 35 občanů, včetně několika starostů obcí/městysu. Cílem bylo 

diskutovat o problémech a potřebách ve městech/městysech, které budou zahrnuty do Strategie 

komunitně vedeného rozvoje na území MAS Orlicko. Strategie je nyní v přípravné fázi a týká se 

období let 2014 – 2020. Právě diskutované potřeby v regionu mohou být následně zohledněny a 

podpořeny MAS Orlicko, ať už finančně nebo jinak.  

 

Jelikož se území MAS Orlicko rozšířilo teprve v loňském roce (červen 2013) o obce, města a 

městyse regionu Orlicko-Třebovsko a mikroregionu Sever-Lanškrounsko, tak manažerka MAS 

Orlicko, ing. Ivana Vanická, vždy na začátku každého setkání informovala účastníky krátkou 

prezentací především o územním vymezení, pravomocích, organizační struktuře a činnosti. To vše 

volně navázalo na připravovanou Strategii komunitně vedeného rozvoje na území MAS Orlicko pro 

období let 2014-2020, která si klade za cíl právě zahrnout názory široké veřejnosti, které se daná 

strategie týká. 

 

Účastníci se rozdělili do menších skupin a diskutovali nad tím, co jim ve městě/obci/městysu 

vyhovuje, co by nezměnili, s čím jsou spokojeni a naopak, co jim vadí, co považují za problémy do 

budoucna, nebo co by se dalo vylepšit. 



 

 

 

 

 

Nápadů, vizí a podnětů jsme vyslechli opravdu mnoho. Konkrétní projekty měst/obcí/městysů se 

samozřejmě lišily, ale názory na celý region a území MAS Orlicko se obecně shodovaly. Přestože je 

mnoho záležitostí, se kterými jsou občané velmi spokojeni, zazněly zde myšlenky a nápady na 

možná vylepšení a další projekty, které by mohla Místní akční skupina Orlicko v budoucnu 

podporovat, ať už finančně nebo jinak. 

 

Výstupy z diskusí naleznete na straně 4. 

 

V závěru jednotlivé skupiny rozebíraly jejich výsledky a návrhy k řešení. Účastníci se ptali na další 

podporu ze strany MAS, na možnosti získání dotací v novém dotačním období atd. 

 

Možnosti zapojení veřejnosti do další přípravy Strategie: 

- účastníci obdrží zápis ze setkání, 

- výstupy budou využity k doplnění analytické a následně k tvorbě návrhové části Strategie MAS 

Orlicko, 

- databáze projektů: pokud máte zájem, vložte své projekty na této adrese: 

http://www.survio.com/survey/d/U7X9L2Z9C8S4T1X3V . Využijeme je jako další podklad pro 

definování konkrétních oblastí podpory a v případě existence vhodných zdrojů (dotačních i 

nedotačních) Vás informujeme o možnosti zahájení přípravy žádosti o dotaci. Databáze je interní, 

projekty nebudou prezentovány třetím osobám. 

 

 

Zpracovala: Lucie Kokulová, 28. 4. 2014  

 

 

 

http://www.survio.com/survey/d/U7X9L2Z9C8S4T1X3V


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Setkání s Dolní Čermné dne 23. dubna 2014 

 

 

 



 

 

 

 

 

SWOT analýza (včetně návrhů) života na území MAS Orlicko 
 

Silné stránky Slabé stránky 

- cyklostezky => viz slabé stránky 

Římskokatolická farnost UnO 

- Abraham klub (150 seniorů) 

- projekty pro děti 

- práce s mládeží 

 

Občanské sdružení Poruchy autistického spektra 

- chráněné bydlení (autisti: Praha, Jižní Čechy) 

- chráněné dílny 

- integrační centrum (péče od počátku) 

- tábory a pobyty (pro rodiče s dětmi) 

 

Klub KAMIN (UnO) pro děti a mládež 

z vyloučených lokalit 

 

- pěkná sportoviště v Letohradě 

 

- škola, školka, pošta, obchod, lékař (fungují a 

měly by se zachovat jako základ obce) 

- dětské hřiště 

- kanalizace 

- dobrá prezentace na webových stránkách 

- činnost spolků 

- spolupráce v rámci mikroregionu 

- celkový vzhled obce 

- údržba cyklostezek (lavičky, koše, …) 

- administrativa 

 

- špatný povrch hokejbalového hriště 

v Letohradě (nyní asfalt, byl by lepší plast) 

 

- kapacita škol, zaměstnání 

- kapacita a kvalita ubytování, rekreační 

ubytování  

 

- dopravní obslužnost 

- chybí chodníky u silnic (komunikace 1/43) 

- řešení odpadních vod v obci 

 

- fungování samospráv (-> zlepšit skrz MAS 

Orlicko) 

- fungování – propojení okolních obcí 

(spolupráce) 

- podpora neziskového sektoru (SDH, 

divadelníci, …) 

- podpora drobných podnikatelů 

Příležitosti (+ možné projekty) Příležitosti (+ další možné projekty) 

Sociální služby a činnost (spolky, církve): 

- využití dobrovolnictví (Dobrovolnické 

centrum Světlo – UO) + založení dobrovolnické 

organizace pro území 

 

- podpora spolupráce, setkávání, občanské 

společnosti 

- společenský život – zázemí pro spolky 

(dokončení malého sálu)+vybavení pro ně 

(kroje) 

 

- údržba sportovišť (investice), multifunkční 

hřiště (pro Sokol a požár. sport) 

Stavební a technické projekty: 

- infrastruktura – místní komunikace, chodníky 

- revitalizace koupaliště+zázemí sportovního 

vyžití 

- rekonstrukce veřejného osvětlení 

- efektivnější odpadové hospodářství´ 

- rybník (ochrana proti záplavám), stav dolní 

části potoka (Dolní Čermná) 

- oprava dlažby v okolí Rychty (D. Čermná) 

- dokončení rekonstrukcí 

- oprava hřbitovní zdi+svah (D. Čermná) 

- podpora bydlení, podmínky pro další výstavbu 

RD 



 

 

 

 

 

- Areál zdraví a sportu (D. Čermná) 

- zateplení Orlovny 

 

- podpora mladých rodin (příspěvky na nákup 

parcely za účelem stavby v regionu) 

- údržba památek – církve 

- církve - vzdělávací projekty (mzdy pro 

pracovníky, nákup vzdělávacích pomůcek – 

problém finančních limitů rodin) => spolupráce 

se školami 

 

- rozšíření zdravotních služeb 

 

Zaměstnanost: 

- podpora zaměstnanosti – PRIORITA 

- tvorba pracovních míst v PRODUKCI 

- zaměstnání - podporovat podnikání, 

zemědělství, výrobu (čehokoli-zboží, výrobky, 

které se dají prodat), něco co se tvoří… 

(nepodporovat jenom měkké aktivity) 

 

Ekoturistika, příroda: 

- návrat alejí a malebností přírody (př. hmyzí 

domeček) 

- spolupráce s Lesy ČR 

- ekoturistika (naučná stezka), zapojení mládeže 

a dětí 

- turistické atraktivity – půjčovna elektrokol 

- zázemí pro trávení volného času v přírodě 

- podpora podnikání - agroturistika 

 

Školství a vzdělanost: 

- udržet základní vzdělání v obcích 

- spolupráce škol (1 kvalitní učitel (př. jazyků) 

pro více škol 

- lepší odborné učebny – ZŠ 

- altán na dětském hřišti, rekonstrukce 

tělocvičny 

- výměna oken ZŠ, MŠ 

- MŠ – interaktivní tabule 

- vytvoření podmínek pro činnost ZUŠ 

 

- oprava památek (nejen kulturních) 

- využití PERLY v Ústí nad Orlicí (brownfields) 

 

Cestovní ruch: 

- lepší prezentace, propagace turistiky a kultury 

obce i (mikro)regionu – propagační předměty, 

tištěná propagace 

- zlepšení stávajícího stavu ubytovacích kapacit 

pro turistický ruch 

 

Obecné a další návrhy: 
- další ekonomická spolupráce více obcí 

- důležité je ZACHOVÁNÍ a fungování 

současných služeb 

- podpora fungování meziobecní spolupráce, 

pomoc s administrací 

 

 


