Místní akční skupina ORLICKO

ZPRAVODAJ 6 / 2013
Vážení čtenáři, s rostoucím
penzem aktivit a činností, které v posledním půlroce probíhají v rámci činnosti naší
Místní akční skupiny, jsme se
rozhodli přistoupit ke změně
formátu našeho zpravodaje.
Nově bychom Vám velmi rádi
zasílali krátké aktuální informace z činnosti naší organizace, a to především v elektronické podobě. Nový zpravodaj
bude mít jednodušší formu,
zato bude do Vašich schránek
přicházet častěji a bude Vám
přinášet informace o probíhajících aktivitách a projektech.

Z činnosti
kanceláře MAS
K hlavním činnostem kanceláře MAS
ORLICKO v uplynulém období patřila
především příprava a administrace
poslední (sedmé) výzvy, zajištění externího dotačního auditu a další činnosti spojené se zajištěním fungování
orgánů MAS.
Pro zajištění externího auditu jsme
uzavřeli smlouvu s paní auditorkou
Ing. Marcelou Dvořákovou, která se
následně v období od dubna do července věnovala kontrole veškeré dokumentace, a to jak ve vztahu k 100%
dotaci poskytované SZIF, tak ve vazbě
na další aktivity naší organizace. Záwww.mas.orlicko.cz

věrečnou zprávu paní auditorky jsme
převzali 30. 7. 2013.
Výsledek auditu:
Dle názoru auditorky lze na základě
provedeného výběrového testování
způsobilých výdajů, příjmů a informací za období 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
usuzovat splnění všech významných
bodů podmínek dané „Dohody o
poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR“, registrační číslo
žádosti
08/005/41100/453/000119.
V rámci výběrového testování evidence způsobilých výdajů u Zakázky
229222 Dotace LEADER za období
roku 2012 byla ověřena: oddělená
evidence, oprávněné čerpání, správné
zaúčtování, dokladování; tj. finanční
prostředky byly čerpány v souladu
s Pravidly opatření IV.1.1. a nebyly
využity na ostatní činnosti a projekty
MAS. Účtování výdajů a příjmů v rámci
výše uvedené dotace podává věrný a
poctivý obraz účetní agendy a je v
souladu s českými účetními předpisy.
V uplynulém období proběhla celkem 4 jednání rady MAS ORLICKO,
z toho jedno jednání bylo věnováno
především vyhodnocení VII. výzvy
a schválení projektů doporučených
k financování a jedno jednání (28. 6. )
proběhlo za účasti zástupců revizní
a výběrové komise za účelem projednání odvolání žadatelů, jejichž projekty nebyly podpořeny v rámci poslední
(VII.) výzvy.
V dubnu 2013 proběhlo jednání valné
hromady MAS, která kromě běžných
organizačních otázek (výroční zpráva

a zpráva o hospodaření, plnění rozpočtu 2012 a rozpočet 2013, plán činnosti) schválila také přijetí 14 řádných
členů a 6 přidružených členů.
S účinností od 1. 6. 2013 jsou řádnými
členy MAS ORLICKO tyto subjekty:
AVENA, spol. s r. o; Contipro
Group, s. r. o; Domov pod hradem
Žampach; Filmová společnost Orfilm;
Ing. Josef Musil; Jitka Smetanová;
KONZUM, obchodní družstvo v Ústí
nad Orlicí; MEDIATE, s. r. o; Oblastní
charita Ústí nad Orlicí; Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí;
Pro Semanín, o. s; Region Orlicko-Třebovsko; SILYBA, a. s; Základní
škola a mateřská škola Červená Voda.
Současně byli přijati žadatelé o přidružené členství, kterými jsou:
AGROVENKOV, v. o. s; Letohradské
soukromé gymnázium, v. o. s; Mikroregion
Severo-Lanškrounsko;
Mlýn, o. s; SKIPARK ČERVENÁ
VODA, s. r. o. a Střední odborné učiliště opravárenské Králíky.
Valná hromada dále schválila rozšíření územní působnosti na území
Mikroregionu Severo-Lanškrounsko
a rozšířila tak svou působnost na
katastrální území obcí Horní Čermná,
Horní Heřmanice, Horní Třešňovec,
Petrovice, Verměřovice, Výprachtice
a městyse Dolní Čermná.

Místní akční skupiny
Pardubického kraje
Území Pardubického kraje se v posledním roce rozrostlo o několik
nových místních akčních skupin.
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zachování hodnotících kritérií ve
stejném rozsahu jako v loňském
roce přistoupil k přidělování bodů
na základě veřejných prezentací
projektů žadateli. Své projektové
záměry tak v letošním roce představilo hodnotitelské komisi celkem

Celkem se jich tak na území kraje nachází 13. Ke stávajícím 7 podpořeným
(MAS Holicko, v. o. s, MAS Litomyšlsko, o. s, MAS Moravskotřebovsko
a Jevíčsko, v. o. s, MAS Svitava, o. s,
MAS ORLICKO, MAS Sdružení pro
rozvoj Poličska, o. s. a MAS Železnohorský region) a 2 nepodpořeným
(MAS Hlinecko, o. s. a MAS Kunětické
hory, o. s.) přibyly 4 nové (MAS Bohdanečsko, o. s, MAS Chrudimsko, o. s,
MAS Lanškrounsko a MAS Skutečsko,
Košumbersko a Chrastecko, o. s.).
Mezi nově založené místní akční skupiny patří také MAS Lanškrounsko,
která si v současné době osvojuje
zkušenosti s prací metodou LEADER
a připravuje svou strategii rozvoje
území. Při osvojování těchto zkušeností přislíbila naše MAS pro MAS
Lanškrounsko pomoc. První akce se
konala 30. 7, kdy proběhl seminář pro
členy MAS Lanškrounsko a manažerka MAS zde přítomné seznámila
s praktickými zkušenostmi v práci
místní akční skupiny.

a Pardubického kraje při rozvoji území
v novém programovacím období 2014
– 2020. Pan hejtman Netolický mimo
jiné přislíbil podpořit MAS v přípravě
strategií z Programu rozvoje venkova
a zajistit spolupráci s MAS při aktualizaci strategického plánu rozvoje
Pardubického kraje. V roce 2013 byla
naše MAS z Programu obnovy venkova podpořena částkou 320 000 korun.

VII. výzva byla úspěšně
ukončena – poslední
prostředky tohoto
období jsou rozděleny
V letošním roce proběhla poslední
výzva tohoto programovacího období
a podpořila celkem 39 projektů
z území MAS ORLICKO.
Novinkou v letošním roce byl
nový systém hodnocení projektů
neziskových organizací, který při

23 žadatelů. Body žadatelům následně přidělila komise na základě
společného konsensu.
Pro podpořené žadatele proběhla
ve dnech 17. 7. a 24. 7. 2013 školení
zaměřená na úspěšnou realizaci
a udržitelnost projektů.
Zkušenosti s administrativní kontrolou projektů:
Při doplňování projektů po administrativní kontrole RO SZIF se mimo
jiné opět potvrdila potřeba zvýšení
podpory neziskových organizací na
úrovni splnění formálních požadavků (správnost provedených registrací na MV ČR, formální náležitosti
stanov, atd.). V rámci poslední výzvy
muselo celkem 10 organizací zajistit
doplnění svých dokumentů u MV ČR

Rekapitulace VII. výzvy

Podpora MAS
Pardubickým krajem
Ve spolupráci s dalšími zástupci
místních akčních skupin Pardubického kraje jsme navštívili hejtmana
Pardubického kraje a diskutovali
s ním o možnostech spolupráce MAS
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Obce

NNO

Zemědělští
podnikatelé

Podnikatelé
v CR

5

27

17

14

Počet podaných projektů

5

23

14

8

Počet podpořených projektů

5

16

12

6

Celkové rozdělené prostředky

3 327 040

2 271 118

2 573 844

1 709 144

Celková hodnota podpořených projektů

6 215 196

2 529 517

5 982 419

3 634 866

Fiche č. / příjemci dotace
Počet konzultovaných projektů

Seznam všech podpořených projektů naleznete na www.mas.orlicko.cz.
www.mas.orlicko.cz

a i nadále v této věci v kanceláři MAS
probíhají konzultace.
Z tohoto důvodu zvažujeme přípravu
projektu na administrativní podporu
neziskových organizací na území
MAS (mimo jiné také v souvislosti
s plánovanými změnami občanského zákoníku).

Další žadatelé ukončili
své projekty

Český rybářský svaz místní
organizace Žamberk
Zkvalitnění zázemí pro Český rybářský svaz,
Žamberk
Dotace: 109 693 Kč
SKI KLUB PASTVINY, o.s.
Volnočasová infrastruktura pro děti a
mládež v obci Pastviny
Dotace: 148 212 Kč
Zdeněk Krejsa
Rozvoj provozovny truhlářské zakázkové výroby
Dotace: 249 480 Kč

V období od minulého zpravodaje
bylo ukončeno dalších 13 projektů
našich žadatelů – 4 projekty měst
a obcí, 5 projektů podnikatelů a 4
projekty neziskových organizací.
V následujících fotografiích Vám
jednotlivé projekty představíme.

Obec Česká Rybná
Česká Rybná - rekonstrukce místní
komunikace 12c
Dotace: 556 775 Kč

Jan Koblížek
Zpracování a využití dřevního odpadu
Dotace: 249 600 Kč
Město Jablonné nad Orlicí
Revitalizace hřiště - Jablonné nad Orlicí
Dotace: 660 000 Kč

Obec Šedivec
Parkoviště u obecního úřadu
Dotace: 480 776 Kč

Občanské sdružení CEMA Žamberk
Zkvalitnění hřiště a tvůrčí dílny
Dotace: 283 956 Kč

TJ SOKOL Písečná
Dětské hřiště
Dotace: 148 876 Kč

Eva Minářová
Rozšíření půjčovny šlapadel
Dotace: 247 950 Kč

Ondřej Veselý
Z ptačí perspektivy
Dotace: 249 297 Kč

Obec Bystřec
Dětská hřiště v Bystřeci
Dotace: 613 791 Kč

www.mas.orlicko.cz
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Josef Macek
Formátovací pila
Dotace: 149 919 Kč

Proběhly kontroly
projektů v
udržitelnosti
Mezi 12. 8. a 14. 8. proběhlo 12 kontrol ukončených projektů v době vázanosti projektu na účel, které provádí
Komise pro kontrolu, hodnocení
a monitorování. Při kontrolách byly
zjištěny pouze drobné nedostatky
– příjemcům dotace bylo uloženo
zjednat nápravu co nejdříve.
V rámci kontrol zjišťujeme krátkým
dotazníkem i relevantní informace
pro další rozvoj a směřování místní
akční skupiny.
Další kontroly ukončených projektů
se uskuteční během letošního
podzimu.

Jedeme všichni –
nabízíme zapojení do
projektu
Odstartovali jsme práce na novém
projektu na podporu cestovního
ruchu. Naším prvním cílem je
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nyní navržení vedení páteřní trasy
propojující území všech partnerů
a vytvoření doplňkových okruhů pro
elektrokola. Vytyčení tras povede
jak po stávajících cyklotrasách, tak
nespojitě po dalších komunikacích
tak, aby byly průjezdné a v možnostech elektrokol. Studie zajistí
a garantuje sjízdnost tras, stejně
jako bezpečný dojezd k dalšímu
dobíjecímu místu. „Máte nám ke
studii co říci, chcete se zapojit?
Provozujete půjčovnu s elektrokoly?
Jste ochotni poskytovat dobíjení
pro elektrokola turistů? Neváhejte
a oslovte MAS na Vašem území.“ vyzývá Petr Pecha, manažer Místní
akční skupiny z Rýmařovska a garant aktivity.

PORTÁL PRO VÁS:
NeziskovkyOrlicka.cz
V letošním roce podpoříme rozvoj
portálu NeziskovkyOrlicka.cz a nabídneme tyto služby:

Registrovaným uživatelům
(neziskovým organizacím):
• Prezentaci a plánování svých akcí
na webu (včetně plakátů)
• Nabídku svých služeb na webu
(prostory, tábory, vybavení…)
• Využití prostoru webu pro vlastní
dokumenty organizace
• Automatickou rozesílku vložených
akcí všem IC v území MAS
• Propagaci portálu v rádiu Černá
hora
• Pravidelnou propagaci portálu
(vložených akcí) v regionálních
občasnících
• Propagaci vložených akcí ve zpravodaji MAS
• Zasílání aktuálních zpráv o přípravě nové strategie, příp. možnosti získání dotační podpory od
MAS ORLICKO
• Zasílání informací o projektech na
podporu NNO a prioritní zapojení
do těchto projektů
• Společné besedy o potřebách or-

ganizací a jejich podpoře ze strany
MAS
• Další služby
Občanům:
• Kontakty na neziskové organizace
v regionu
• Přehledný kalendář akcí v okolí
Z kalendáře akcí a nabídek:
05. 10. 2013, od 11:00 hod.
– Poslední výlov, Jablonné nad
Orlicí
11. 10. 2013, od 17:30 hod.
– Kurz efektivního rodičovství
pro rodiče, Žamberk
19. 10. 2013, od 14:30 hod.
– Zamykání přehrady, Pastviny
05. 12. 2013, od 17:00 hod.
– Čertovské rojení, Bystřec

Příprava strategie
2014 – 2020 a aktuální
informace
Z „Dohody o partnerství v programovém období 2014 – 2020“
V rámci návrhu Dohody o partnerství v programovém období 2014
– 2020 je otázce „Komunitně vedeného místního rozvoje“ věnována
kapitola 3. 1. 1, která mimo jiné
stanovuje:

„Podle
Strategie
regionálního
rozvoje ČR 2014 - 2020 bude
komunitně vedený místní rozvoj
(dále jen „CLLD“) realizován nejen
prostřednictvím Společné zemědělské politiky (minimálně 5 % EZFRV
bude vyčleněno na tyto aktivity
přímo v Programu rozvoje venkova), ale i prostřednictvím dalších
operačních programů. Integrované
komunitně vedené strategie místního rozvoje realizované MAS mohou kromě jiného napomoci také
řešení problémů obyvatel lokalit
ohrožených sociálním vyloučením,
avšak primárně by se mělo jednat
o strategie rozvojové, jak vyplývá
z jejich názvu.
Integrovaného nástroje CLLD bude
využito ve venkovském území, tedy
v území MAS tvořeném správními
územími obcí s méně než 25 000
obyvateli, kdy maximální velikost
www.mas.orlicko.cz

MAS nepřekročí hranici 100 000
obyvatel a nebude menší než 10 000
obyvatel. Cílem je posílení územní
soudržnosti venkovského území
a zajištění dlouhodobého udržitelného rozvoje území s řešením
vztahů mezi obcemi s periferní
a stabilizovanou typologií a venkovskými rozvojovými centry.
Z uvedeného textu jasně vyplývá
využití metody CLLD i v rámci dalších operačních programů mimo
Program rozvoje venkova.
Certifikace MAS a plnění standardů
– Dne 18. 7. 2013 jsme obdrželi poslední verzi návrhu kritérií přijatelnosti jednotlivých místních akčních
skupin k připomínkování. Doposud
zůstává nevyřešena především
otázka právní formy místních akčních skupin a jejich možnost další
výdělečné činnosti. Ministerstvo
zemědělství si v současné době
nechává zpracovat posouzení pro
výběr optimální právní formy MAS
od 1. 1. 2014. Doposud tak není
zřejmé, zda budou místní akční
skupiny fungovat jako spolky, ústavy, nadace, nebo zda bude zvolena
úplně jiná organizační struktura.
S ohledem na tyto skutečnosti se
předpokládá přihlášení k certifikaci
až po 1. 1. 2014 všemi MAS v ČR.

Z přípravy Strategie MAS ORLICKO:
Přehled realizovaných akcí v rámci přípravy strategie a zveřejněné výstupy:
Realizace

Výstupy na webu MAS

Terénní a anketní šetření na území
MAS ORLICKO - obce

Aktivity

Leden – březen

Vyhodnocení dotazníkových šetření
(souhrnné + karty obcí)

Besedy – vzdělávání pod lupou

Vyhodnocení – duben

Vyhodnocení terénního šetření

Jednání koordinačního týmu –
vzdělávání

Duben – květen

Prezentace z besed

Anketní šetření – mateřské a
základní školy

Květen

Výstupy nejsou zveřejněny, slouží pro
další přípravu

Anketní šetření – střední školy

Duben – květen

Výsledky terénních šetření a anket

Anketní šetření – sociální služby

Červen, září

Výstupy nejsou dokončeny

Jednání s paní náměstkyní
Pernicovou – spolupráce s PK

Květen, červen

Výsledky anketního šetření

Jednání koordinačního týmu a PS –
sociální služby

Srpen

Bez dokumentace

Prezentace činnosti MAS ve
spolupráci s KHK

Květen, červenec

Dílčí zápisy nejsou zveřejněny, slouží
pro další přípravu

Anketní šetření – zemědělské
podnikání a ekozemědělství na
Orlicku

Březen

Bez dokumentace

Prezentace návrhu SWOT a
připomínkování - zemědělství

Duben, červenec

Výsledky anketních šetření

Květen, červen

Analýza výchozího stavu

Plán připravovaných aktivit:
Aktivity

Realizace

Vzdělávání

Dokončení anketního šetření na SŠ
Dopracování analýzy – oblast inkluze a vzdělávání žáků se SVP
Projednání návrhu analýzy v pracovní skupině, zveřejnění
k připomínkování
Setkání pro ředitele MŠ, ZŠ a SŠ – prezentace programu OP VVV,
informace o aktivitách MAS

Sociální služby

Terénní šetření v obcích – doplnění analýzy nákladů SS v obcích
Dopracování návrhu analýzy, prezentace v PS, zveřejnění na webu

Spolupráce s církvemi

Jednání s církvemi, zpracování dílčích podkladů pro analýzy

Životní prostředí, Cestovní ruch,
Volnočasové aktivity

Zpracování analytických podkladů

Podnikání

Anketní šetření mezi podnikatelskými subjekty (preferované oblasti
podpory v rámci OP PIK, OP VVV a OP Z), příprava analýzy

Obce mikroregionu Orlicko

Nutnost aktualizace schválení začlenění do ÚP MAS (certifikace
MAS – leden 2014)

Další dle aktuálních potřeb

POMŮŽEME VÁM ZÍSKAT PROSTŘEDKY
NA FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Na základě dlouhodobé spolupráce s Českou spořitelnou a.s. Vám MAS ORLICKO nabízí:

pomoc se získáním úvěru na předfinancování projektu
podpořeného u naší organizace
přípravu žádosti o úvěr
pomoc při vyjednání podmínek ručení
další služby
V případě zájmu se obracejte na Ing. Ivanu Vanickou, vanicka@mas.orlicko.cz

www.mas.orlicko.cz
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Z činnosti našich členů
Podpora dětí v regionu
– nová školka Erudio
Na začátku tohoto školního roku
byla v Žamberku otevřena nová
školka, jejímž cílem je plně využít
potenciál předškoláků a každému
z nich pomoci rozvinout jeho talent.
Nějakým nadáním totiž oplývá většina dětí, bohužel ne vždy se podaří
v dnešním
hektickém světě najít dostatek času
a pozornosti k tomu, aby se nadání
přetvořilo v dovednost. Asi už ani
nelze spočítat, kolik hudebníků,
výtvarníků, vědců nebo sportovců
zůstalo neodhaleno. O kolik osobností, jako byli Prokop Diviš, Eduard
Albert nebo Jaroslav Kocian, přišel
a přichází region Orlicka.
To se snaží změnit školka Erudio, která staví na rozvoji talentů
u dětí, na individuálním přístupu
a na přirozené výuce cizího jazyka.
Věnovat se každému dítěti zvlášť
umožňuje velkoryse pojaté personální obsazení, kdy na každých šest
dětí připadá jeden vysokoškolsky
vzdělaný předškolní pedagog. Děti
mají společný program, ale po něm
se jim nabízí možnost trávení času
v jednom z dvanácti center aktivit
podle vlastní volby. Těmito centry
jsou například Knihy a písmena,
Pokusy a objevy, Ateliér, Centrum
dramatiky a další. Zde děti mohou
trávit čas a zlepšovat se v tom, co
je baví a co ony dělat chtějí. Školka
staví na přístupu Začít spolu. Ten
v dětech vytváří kladný vztah ke
vzdělání, místo aby je nudil a odpuzoval. Děti se totiž učit chtějí a dělají
to rády, avšak jen do té doby, dokud
nemusí.
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Směr Začít spolu také podporuje
vývoj odpovědnosti, rozhodnosti
a cílevědomosti. Podporuje v dětech
schopnost přijímat změny a aktivně
se s nimi vyrovnat. Umět kriticky
myslet, vybírat si a potom přijímat
odpovědnost za vlastní volbu. Učí
být tvůrčí, mít zájem o své okolí
a také rozpoznávat a řešit problémy.
Cílem je podpořit zdravý tělesný, ale
i psychický vývoj dítěte.
Obrovskou roli ve směru Začít spolu
hraje spolupráce s rodinou dítěte.
Erudio velmi podporuje aktivní zapojení rodiny do programu a nabízí
rodičům možnost strávit ve školce
s dítětem libovolný čas.
Školka se nachází v Žamberku na
náměstí, má rozšířenou provozní
dobu a zápis do ní probíhá po celý
rok. Pokud chcete vyzkoušet, zda je
Erudio pro vás to pravé, domluvte
se s některým z pedagogů školky
na nezávazné návštěvě. Kontakty
najdete na webových stránkách
www.program-erudio.cz.

Zpráva z Oblastní
charity Ústí nad Orlicí
Já jedu na kole!
Oblastní charita Ústí nad Orlicí získala díky projektu MAS ORLICKO, MAS
NAD ORLICÍ a MAS POHODA venkova
„Orlické hory pro všechny“ speciální
pomůcky: tandemové kolo, tříkolku se
sedačkou, kolo s rampou pro invalidní vozík, elektrický skútr a odlehčené
invalidní vozíky. Tyto pomůcky umožní
zdravotně znevýhodněným občanům
to, co je pro nás ostatní přehlédnutelnou samozřejmostí - dostat se ven
do přírody a mít radost z pohybu na
čerstvém vzduchu.
Jedním z prvních pasažérů tandemo-

vého kola byl Radek Žalud, nevidomý
zpěvák, který každoročně účinkuje na
Dni charity v Ústí n.O. Radek je slepý
od malička. Nevidí vůbec nic. Je to ale
veselý, optimistický chlapík. Vystudoval na Deylově konzervatoři zpěv
a ladění pian, je dokonce i počítačový
specialista. Jízda na tandemovém
kole pro něj byla velkým zážitkem.
Na předním sedátku jel jeho kamarád a za ním stokilový Radek, který
ve svých 28 letech nadšeně volal:
„Já jedu na kole!“
Všechny speciální pomůcky je možné
si zapůjčit v prodejně kompenzačních
pomůcek na adrese:
Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Na Kopečku 356
561 51 Letohrad
www.uo.charita.cz
tel. 465 620 249, 731 598 830
Rozloučit se a zemřít v klidu
To je jeden z úkolů domácí hospicové
péče, kterou poskytují sestřičky
Oblastní charity Ústí nad Orlicí. Jsou
to i slova paní Janouškové, která
se 5 let starala o svého manžela:
„Manžel měl Parkinsonovu nemoc
a ke konci už špatně chodil, těžko se
mu mluvilo a celkově scházel. Léčil
se ambulantně. Do nemocnice bych
ho nedala, ale neodsuzuji nikoho, kdo
to udělá, někdy to jinak nejde. Je to
ale velký rozdíl, když může být člověk
doma mezi svými, nebo když je sám

www.mas.orlicko.cz

v nemocnici. My jsme měli to štěstí…“
Služba domácí hospicové péče umožňuje těžce nemocnému strávit poslední dny života doma, v kruhu svých
blízkých. Vychází z doporučení lékaře,
přání a potřeb pacienta i pečující
rodiny. K pacientům chodí speciálně
vyškolené zdravotní sestry, které jsou
k dispozici 24 h. denně a provádí řadu
speciálních výkonů, např. : cévkování,
kyslíkovou terapii, převazy, ošetření
proleženin atd. V případě potřeby
je rodině k dispozici také psycholog
nebo duchovní.
Paní Janoušková vypráví o své
zkušenosti s touto službou: „Péče
sestřiček byla bezvadná a naprosto
profesionální. Ráno manžela umyly,
poradily mi s ošetřováním, masírovaly mu nohy. V poledne přišly znova,
obrátily ho, dokázaly vyměnit i cévku,
měli jsme půjčenou od pojišťovny
polohovací postel a sehnali jsme mu
i nafukovací matraci, aby se mu lépe
leželo. Ke konci sestřičky podávaly
manželovi infuze, odsávaly mu hleny.
Manžel je měl moc rád. Všechny se
k němu moc pěkně chovaly, vtipkovaly
s ním, pohladily ho… Byla jsem jejich
přístupem překvapená, ve všem nám
vyšly vstříc. Jsem ráda, že jsme mohli
takto manželovi dosloužit, udělali
jsme, co jsme mohli. Děti i vnoučata
byly u něj a rozloučily se s ním. Je
důležité, že to vše vidí, protože pak
se budou starat i o své rodiče. Je mi
po něm smutno, prožili jsme spolu
60 let. Když ale umíral, vypadal tak
klidně a spokojeně… a to mi dodává
sílu…“
Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Domácí hospicová péče
Petra Kaplanová, vrchní sestra
Tel. 731 402 322
www.uo.charita.cz
www.mas.orlicko.cz

Svazek obcí Region
Orlicko - Třebovsko
Sdružení obcí Orlicko – Třebovsko
vzniklo roku 1999, v roce 2001
došlo k transformaci dle zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích na svazek
s názvem Region Orlicko – Třebovsko
(ROT). Území svazku činí 290 km2,
na kterých ve 3 městech a 21 obcích
žije 48 258 obyvatel. Sídlem svazku je
Ústí nad Orlicí.
Předmětem činnosti svazku je realizace strategického plánu zohledňujícího zájmy všech 24 členských obcí
a jejich obyvatel, subjektů podnikatelských i neziskových. Strategický
plán byl několikrát aktualizován,
stejně jako další základní dokument
- stanovy svazku, zejména z důvodu
„rozšíření záběru“ a k umožnění
dalších aktivit v souladu s dotačními
pravidly jednotlivých období.
ROT se stal příjemcem dotace z evropských fondů na nadregionální
projekt Aktivní turistika v Česku, do
kterého bylo zapojeno 27 partnerů,
a především realizátorem a dnes již
rutinním provozovatelem projektu Aktivní turistika na Orlicko – Třebovsku
(40 km celoročně bezplatně přístupných cyklostezek údolím řek Tiché
Orlice a Třebovky úspěšně slouží uživatelům již sedmým rokem, realizaci
i provoz hradí 10 partnerů „na trase“).
Letos vrcholí realizace vzdělávacího
projektu Škola hrou v kraji Komenského se třemi zapojenými partnery,
dotovaného z Operačního programu
pro vzdělávání a konkurenceschopnost, jehož výstupy budou k dispozici
žákům všech škol v regionu a pravděpodobně i mimo něj. Svazek se postaral o podrobné značení lyžařských

běžeckých tras v masivu Andrlova
chlumu. ROT standardně působí ve
prospěch svých 24 členů zapojením
do programu obnovy venkova, péčí
o turistickou architekturu (například
značení, sezení, altány, mapovnice),
organizováním společných nákupů
komodit (autorská práva, plyn, elektřina, právní informace, evidence
infrastruktury, pojištění) a propagací
celého území. Samozřejmostí je
dotační servis. Úspěšně organizuje
tradiční akce Dny Regionu, Cykloklání a Cyklo Glacensis.
ROT je zakládajícím členem destinační společnosti Orlické hory
a Podorlicko vzniklé v roce 2009, a od
pololetí 2013 řádným členem MAS
Orlicko.
Vrcholným orgánem svazku je Valná
hromada s obvykle dvěma schůzemi
za rok, operativu zajišťuje sedmičlenná Správní rada řízená předsedou
svazku – ta jedná cca 10 x ročně,
kontrolu vykonává Revizní komise.
Hospodaření svazku je každoročně
odborně auditováno. Manažerské
a odborné činnosti vykonávají pro
svazek odborné externí organizace,
ROT nemá stálé zaměstnance.
Svazek provozuje vlastní webové
stránky www.orlicko-trebovsko, na
kterých se lze dozvědět podrobnosti
z historie i současnosti svazku a rovněž termíny plánovaných akcí – jste
zváni a vítáni.
Svazek ROT se svými aktivitami
a realizací velkých nadregionálních
projektů spolufinancovaných z evropských fondů a dlouhodobým systematickým působením ve prospěch svých
členů řadí mezi zcela výjimečné
svazky obcí.
Pavel Neumeister, manažer provozu
svazku ROT, 728 954 076
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Ing. Ivana Vanická, manažerka
vanicka@mas.orlicko.cz
tel.: 731 506 016

Ing. Lukáš Bednář,
Blanka Kulhavá
bednar@mas.orlicko.cz; kulhava@mas.orlicko.cz
tel.: 465 611 150; mobil: 734 318 889

