
Zápis ze setkání starostů MAS ORLICKO na téma dokončovaná strategie CLLD a možnosti obcí 

Místo konání: restaurace Habřinka v Českých Libchavách / zasedací síň městského úřadu v Letohradě 

Čas konání: 19. února 2015 v 13.30 hod / 24. února 2015 v 13.30 hod.  

Přítomni:  

 

19. 2. 2015, České Libchavy 24. 2. 2015, Letohrad 

Jan Votrubec, starosta Bystřec 
Jan Krčmář, starosta České Libchavy 
Josef Vencl, starosta Česká Rybná 
Jaroslav Kašpar, starosta Dlouhá Třebová 
Petr Nun, starosta Dlouhoňovice  
Petr Helekal, starosta Dolní Čermná 
Pavel Šisler, starosta Dolní Dobrouč 
Jana Kolářová, starostka Helvíkovice 
Jiří Dušek, starosta Hnátnice 
Ing. Josef Paďour, starosta, Kunvald 
Jana Hodovalová, starostka Libchavy 
Pavla Fišerová, DiS., starostka Petrovice 
David Horáček, starostka Sudislav nad Orlicí 
Vlastimila Vacková, starostka Verměřovice 
Jan Dlouhý, starosta Voděrady 
Miroslav Falta, starosta Záchlumí 

Milena Vališová, starostka Čenkovice 
Ing. arch. Richard Novák, starosta Dolní Morava 
Tomáš Beran, starosta Horní Heřmanice 
Miroslav Wágner, starosta Jablonné nad Orlicí 
Ing. Josef Černohous, starosta Jamné nad Orlicí 
Bc. Lenka Ševčíková, starosta Klášterec n. Orlicí 
Petr Fiala, starosta Letohrad 
Mgr. Roman Richtr, starosta Lichkov 
Ilona Severová, starostka Lukavice 
Ing. Jiří Pomikálek, starosta Nekoř 
Michal Hock, starosta Orličky 
Ladislav Škůrek, starosta Pastviny 
Hana Lipenská, starostka Písečná 
Ing. Hana Šafářová, starostka Řetová 
Jan Kaplan, starosta Šedivec 
Luděk Skalický, DiS., starosta Výprachtice 
Michal Vaňous, starosta Žampach 

Ing. Ivana Vanická, MAS ORLICKO 
Bc. Alice Brožková, MAS ORLICKO 
Ing. Lukáš Bednář, MAS ORLICKO 
Ing. Tomáš Vacenovský, MAS ORLICKO 

Ing. Ivana Vanická, MAS ORLICKO 
Bc. Alice Brožková, MAS ORLICKO 
Ing. Lukáš Bednář, MAS ORLICKO 
Ing. Tomáš Vacenovský, MAS ORLICKO 

Omluveni Omluveni 

Hana Motlová, starostka Horní Čermná Jan Dušek, starosta Horní Třešňovec 

 

Program jednání:  

1. Přivítání účastníků 

2. Představení pracovníků MAS ORLICKO a jejich kompetencí 

3. Informace o aktuální podobě strategie MAS ORLICKO včetně opatření vhodných pro 

financování záměrů obcí 

4. Zásobník projektů a sběr projektových námětů 

5. Diskuse 

6. Závěr 

 

  



Ad 1 

T. Vacenovský přivítal všechny přítomné a představil program pracovního jednání. Dále byli 

představeny jednotlivé starostky a starostové. Jednání se totiž účastnili zástupce ze všech tří svazků 

obcí na území MAS ORLICKO – Sdružení obcí Orlicko, Region Orlicko-Třebovsko a Mikroregion Severo-

Lanškrounsko. Někteří ze starostů byli zvoleni do svých funkcí poprvé a všichni se vzájemně neznali.  

 
Ad 2 

Pracovníci MAS ORLICKO se představili přítomným a informovali o svých agendách a kompetencích 

v rámci struktur MAS.  

 I. Vanická zastává pozici manažerky MAS. Koordinuje běžný provoz kanceláře MAS a také 

tvorbu strategie komunitně vedeného rozvoje MAS ORLICKO pro období 2014-2020 (dále jen 

SCLLD). V rámci SCLLD se věnuje oblasti školství a sociálních služeb. Je rovněž průběžně 

k dispozici pro konzultace subjektů v oblasti školství a sociálních služeb, spolupráce škol a 

firem.  

 A. Brožková má na starosti neziskový sektor a společně s I. Vanickou také školství a sektor 

sociálních služeb. Je koordinátorkou administrativních činností spojených s tvorbou strategie.  

 L. Bednář se věnuje investičnímu rozvoji území. V MAS má dále na starosti administraci 

strategického plánu LEADER 2007-2013, realizované projekty spolupráce a je kontaktní osobou 

pro starosty. Během následujících týdnů by měl osobně navštívit starosty ze svazku obcí Orlicko 

a řešit s nimi individuálně jejich potřeby.  

 T. Vacenovský je kontaktní osobou pro svazky obcí, dále má osobně na starosti kontakt se 

starosty obcí Mikroregionu Severo-Lanškrounsko a Regionu Orlicko-Třebovsko. Ve strategii 

zajišťuje agendu cestovního ruchu, zemědělství, lesnictví a nezemědělského podnikání, 

vzdělávání podnikatelů a OSVČ, kdy v těchto oblastech poskytuje také konzultační činnost.  

 

Ad 3 

 I. Vanická / A. Brožková  

Pracovnice MAS I. Vanická a A. Brožková představili oblasti, kterým se v rámci přípravy SCLLD věnují.  

Jedná se o oblast školství a sociálních služeb. Zejména v oblasti školství se naskýtá možnost čerpat 

finanční prostředky z Integrovaného regionálního programu (dále jen IROP). Může se jednat například 

o vybavení přírodovědných a technických učeben na všech stupních škol v regionu. Dále by v základních 

školách mělo být podporováno zřizování a vybavení tzv. reedukačních učeben, které by měly sloužit 

zejména k práci a odpočinku především jako zázemí pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Tyto prostory je možno využít také jako družiny a odpočinková místa na přestávku pro 

všechny žáky. Mohou být také užívány pro další akce školy i mimo vyučování s cílem posílení komunitní 

role škol. V sektoru základního a předškolního vzdělávání by měly být dostupné také prostředky pro 

zvyšování kapacit pro péči o děti.  

Nejbližší akce zabývající se tímto tématem proběhne 23. 3. 2015 v Libchavách, kde budou představeny 

podpory, příkladové projekty a proběhne také prezentace Pedagogicko-psychologické poradny 

Pardubického kraje.  

Podporováno bude rovněž neformální a zájmové vzdělávání. V rámci tohoto tématu může být 

podpořeno celé spektrum zájmových a volnočasových aktivit, jejichž stěžejní náplní je rozvoj znalostí a 



zájmu o technické a přírodovědné vědy a zákonitosti (chovatelé, včelaři, zahrádkáři, rybáři, 

meteorologické spolky, technická muzea, modeláři, apod.) Velkým tématem do budoucna je také 

spolupráce škol a firem. Toto je typické téma pro střední školy a druhé stupně škol základních. Projekty 

se budou zaměřovat na celé spektrum aktivit – náborových, vzdělávacích, na osvojování zkušeností 

(firmami a školami) a další oblasti. Cílem je přilákat větší množství žáků na střední odborné školy a 

pomoci tak řešit deficit pracovních sil ve firmách regionu.  

MAS ORLICKO dále komunikuje potřeby v oblasti sociálních služeb – především služby sociální inkluze 

a preventivní služby. Připravovány jsou projekty primární prevence ve školách (určeno pro celé území 

MAS) a projekty dalších služeb – včetně řešení otázky sociálního zázemí. 

 

Bylo diskutováno téma „komunitních center“ jejichž náplň a možnost využití pro projekty občanské 

vybavenosti je stále nevyjasněná.  

 

 L. Bednář 

L. Bednář představil priority v oblasti investičního rozvoje území. IROP nabízí obcím / svazkům obcí 

zejména řešení problémů bezpečnosti v dopravě, rozvoj cykloodopravy a ekologické a bezbariérová 

dopravy. Ukazuje se, že téma bezpečnosti v dopravě je obcemi poměrně široce přijímáno. 

Doporučujeme tuto tématiku řešit na radách jednotlivých svazků obcí a definovat případné společné 

záměry na úrovni svazků.  

V oblasti cyklistické dopravy se bude jednat o projekty zaměřené na dopravu za prací a dojíždění za 

dalšími běžnými potřebami. Mimo samotné cyklostezky / cyklotrasy by se mělo jednat o další 

doprovodnou infrastrukturu (stojany na kola, odstavná parkovací místa, odpočívadla, značení apod.). 

Podpora nebude primárně směrována do oblasti cyklistiky využitelné pro cestovní ruch.  

Bezpečná a bezbariérová doprava zahrnuje celou škálu možných investic. Může se jednat o ostrůvky, 

bezpečné autobusové zálivy a přechody, osvětlení problémových míst, oddělení automobilové a pěší 

dopravy apod. V rámci této oblasti budou prostředky určeny také na nákup nízkoemisních či 

bezemisních vozidel pro dopravu k lékaři, na úřad apod. Dopravní prostředky mohou být využity také 

v oblasti sociálních služeb.  

Oproti minulému rozpočtovému období nebude podporována rekonstrukce a budování místních 

komunikací.  

 T. Vacenovský 

T. Vacenovský představil nejprve opatření, která se připravují pro zemědělské podnikatele. Jedná se o 

podporu rostlinné a živočišné výroby, diverzifikace zemědělských činností s důrazem na maloobchod 

(zde možná spolupráce s obcemi), přidávání hodnoty zemědělským produktům – zpracování produktů 

živočišné výroby a spolupráce v sektoru zemědělství a potravinářství. Na všechna opatření pro 

zemědělce je dle prozatímních předpokladů připraveno 50 mil. Kč.  

V rámci realizace Strategického plánu LEADER 2007 – 2013 (fiche 5 – Moderní zemědělské podnikání) 

bylo podpořeno v minulém období celkem 23 projektů zemědělců (z 32 podaných žádostí) – celkem 

částkou Kč 6.872.128,-. Úspěšnost podaných projektů byla tedy vyšší než 70%.  

V oblasti cestovního ruchu jsou aktuálně zvažována opatření zejména pro svazky obcí – doprovodná 

infrastruktura pro cyklistickou dopravu, doprovodná infrastruktura pro zimní sporty, prezentace a 

zpřístupnění atraktivit přírodního dědictví regionu.  



Pro nezemědělské podnikatele připravuje MAS možnosti financování vzdělávacích projektů pro OSVČ, 

ale také pro zaměstnance větších firem, případně pro management velkých firem. Pro zjištění reálných 

potřeb bude vytvořen dotazník, který bude starostům k dispozici, a ti jej mohou dále distribuovat 

místním podnikatelům. V rámci návrhu Programu rozvoje venkova Ministerstvo zemědělství dále 

vyjednává s Evropskou komisí o možnosti opětovného zařazení tzv. mikropodniků (firmy do 10 

zaměstnanců) do tohoto programu. V případě úspěchu jednání by se mělo jednat o podporu 

technologického a strojního vybavení v těchto malých firmách na venkově. Zatím je podpora 

mikropodniků možná pouze přes Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

v gesci CzechInvestu. Toto opatření nebude financována prostřednictvím SCLLD MAS ORLICKO.  

 

Ad 4 a 5 (zápis z diskuse spojen pro obě setkání dohromady) 

Přítomným zástupcům obcí byl dále představen zásobník projektů MAS ORLICKO a práce s ním. Obce 

byly v minulých měsících vyzývány k předkládání svých projektových námětů. Tyto jsou pracovníky 

MAS evidovány a v případě jejich vhodnosti k financování přes strategii MAS je již s alokací na záměry 

počítáno přímo v realizační části strategie.  

Záměry by měly být dále precizovány a diskutovány s obcemi v závislosti na schvalování konečného 

znění jednotlivých operačních programů. V zásobníku projektů zatím figuruje několik desítek projektů 

do různých oblastí (podrobněji viz tabulka na konci textu). 

 

A. Diskuse v Českých Libchavách 

J. Kolářová (Helvíkovice) – v projektech cyklodopravy nutná spolupráce se Žamberkem; stávající 

komunikace / cyklotrasa nenavazuje. Je pro řešení projektu samostatně, ne přes svazek.  

J. Paďour (Kunvald) -  možnost žádat na podporu infrastruktury pro sociální služby a svazky; větší 

projekty lze realizovat v rámci svazku; možno využít Programu přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 

J. Kašpar (Dlouhá Třebová) a P. Nun (Dlouhoňovice) si stěžují na netransparentní a nepřehledný systém 

dotací a jeho celkovou komplikovanost.  

M. Falta (Záchlumí) – záměr cyklostezky Šušek – Valdštejn – podrobné informace podají p. Neumeister 

a pí. Šedová. Záchlumí dále řeší problémy s ČD cyklostezka – parkoviště (vyjmutí ze ZPF stojí 190 tis. 

Kč); mělo by se změnit – toto ale spíše otázka legislativy (křížení cyklotrasy Žamberk-Litice); PD hotová. 

J. Krčmář (České Libchavy) – mají zájem o cyklostezku na svém území 

P. Šisler (Dolní Dobrouč) – nutné využívání cyklostezky přes valdštejnské lesy pro dopravu 

 

O projekty z oblasti bezbariérové a ekologické dopravy projevily dosud zájem zejména školy (nákup 

autobusů s cílem svážení dětí do škol) 

J. Dlouhý (Voděrady) – obec potřebuje řešit bezpečnost v dopravě - cesta ke hřbitovu 

P. Helekal (Dolní Čermná) – projekt na regionální značení, spojit s folklórními slavnosti; prosí o 

prověření rozsah a možnosti podpory v rámci místního odbytu (PRV) 

 



J. Hodovalová (Libchavy) – paní starostka zmiňuje funkční spolupráci školy s Lesy České republiky (dělají 

pro děti přednášky přímo v lesích). 

Přítomní zástupci obcí by uvítali další setkání za 2 – 3 měsíce, až bude známa konkrétní podoba nových 

operačních programů. 

 

A. Diskuse v Letohradě 

P. Fiala (Letohrad) – zmiňuje projekt propojení cyklostezek ve městě; existuje již studie hrazené z ER 

Glacensis. V preferenčních kritériích navrhuje omezit cyklostezky například délkou (třeba 1 km, ale to 

je k diskusi pro pracovní skupinu) a zvýhodnit doprovodné aktivity pro cyklodopravu, aby se zbytečně 

netříštily prostředky a žadatelé nepodávali žádosti na investičně náročné projekty. Obce by měly řešit 

malé projekty v cyklodopravě samy - zejména z hlediska vlastnictví pozemků. 

M. Wágner (Jablonné n. O.) – projekty v cyklodopravě by měly být projekty svazků, obecní spíše na 

bezpečnost a další opatření. Radary pro sledování rychlostí průjezdu vozidel jsou rizikové, budou chtít 

všichni – může dojít k inflaci projektů. Navrhuje podporu malých projektů na pořízení elektrokol a 

nabíjecí stanice.  

 

Letohrad potřebuje určitě řešit bezbariérovost a bezpečnost chodníků. Pan starosta se domnívá, že 

toto téma je aktuální i ve většině ostatních obcí. Dotazuje se, zda je možné podporovat také nákup 

zrcadel při výjezdech na hlavní silnice, semafory, radary apod. Zatím dle dostupných informací ano  

P. Fiala by potřeboval vědět, zda bude u projektů škol žádat obec nebo školská právnická osoba; 

domnívá se, že by to měla být škola se souhlasem zřizovatele. Zatím nejsou známy přesné alokace ani 

spoluúčast žadatele. V případě podání žádosti školou obec musí nutně počítat s dofinancováním 

projektu jako zřizovatel.  

J. Pomikálek (Nekoř) – dotazuje se na případné „znevýhodnění“ obce v rámci preferenčních kritérií 

jiných opatření/fiší, pokud by žádala za školu obec na školský projekt. Tento systém MAS nezvažuje a 

obec určitě může podat více žádostí v rámci různých opatření/fiší.  

L. Skalický (Výprachtice) – co se všechno lze zahrnout do tzv. primární prevence. I. Vanická upozorňuje 

na skutečnost, že každá škola má povinnost zpracovávat plán primární prevence a všude by měla být 

osoba zodpovědná za tuto problematiku. Je vhodné se informovat přímo na vedení školy.  

Zazněly také dotazy na možnost podpory knihoven. Tato problematika v IROP zatím není speciálně 

řešena.  

Rovněž se stále mění definice a výčet možných podpor pro oblast celoživotního vzdělávání.  

 

Pan starosta z Jablonného upozorňuje na nový trend v oblasti horské turistiky tzv. „via ferrata“ nebo 

„ferraty“ (zajištěná cesta). Zpřístupnění hůře dostupných horských míst. Vhodné jako typový projekt 

na pořízení infrastruktury v terénu – schůdky, stupačky, zábradlí, řetězy apod.  

R. Novák (Dolní Morava) – zjišťuje, zda je možné zaměřit projekty také do oblasti pevnostní turistiky a 

ptá se, kdo může být žadatelem. V oblasti zpřístupnění atraktivit přírodního dědictví je uvažováno 

rovněž s podnikateli v cestovním ruchu  



H. Šafářová (Řetová) by uvítala možnost spolupráce se zemědělci v oblasti kompostování biologicky 

rozložitelných komunálních odpadů. Považuje za vhodné, aby tuto problematiku řešili zemědělci 

v koordinaci s obcí. T. Vacenovský upozorňuje, že strategie MAS ORLICKO nenabízí prostředky na tato 

opatření. Obce i zemědělci mohou podat individuální projekty v Operačním programu Životní 

prostředí. Pracovníci MAS mohou poskytnout konzultační služby, případně animaci jednání se 

zemědělci.  

T. Vacenovský prověří možnost získání prostředků na pojízdnou prodejnu pro zemědělce (v rámci fiche 

zaměřené na diverzifikaci zemědělských činností).  

P. Fiala navrhuje zvážit možnosti zaměstnání právníka pro potřeby obcí. Otázka je, z jakých zdrojů by 

bylo případně nové místo financováno a jakým způsobem by mohla případně pomoci MAS.  

Orientační přehled projektových záměrů a finančních požadavků dodaných obcemi do zásobníku 

projektů: 

Oblast Počet projektů Orientační finanční 
požadavky (v Kč) 

Kvalitní vzdělávání na všech jeho úrovních 76 38.700.000,- 

Vzdělávání žáků se SVP 67 16.000.000,- 

Neformální a zájmové vzdělávání 7  

Spolupráce škol a firem 10 21.000.000,- 

Rozvoj ekologické a bezbariérové dopravy 
(včetně záměrů na svážení žáků do škol 

7  

Rozvoj cyklodopravy 26 50.000.000,- 

Zvýšení bezpečnosti v dopravě (polovina projektů 
nenaceněna) 

55 54.000.000,- 

Dostupné a udržitelné školství 11 31.000.000,- 

Veřejná prostranství a zeleň 21 30.000.000,- 

Využití hmotného a nehmotného přírodního 
dědictví a rozvoj produktů cestovního ruchu 

3 6.500.000,-  

Rozvoj produktů pěší, cyklo a in-line turistiky (bez 
velkých projektů cyklostezek a singltreku Suchý 
vrch – Sdružení obcí Orlicko) 

12 1.500.000,-  

Rozvoj produktů zimní turistiky (zaměřeno 
zejména na běžecké lyžování); projekty vč. fréz na 
úpravu běžeckých stop, kde není podpora zatím 
jistá 

2 10.350.000,-  

Celkem 297 259.050.000,- 

 

 

Rozdělovník: 

 starostové obcí a měst z území MAS ORLICKO 


