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1. Úvod 

 

Místní akční skupina POHODA venkova byla již od prvopočátku svého založení 

(ustavující zasedání proběhlo dne 15.8.2005 v Podbřezí, registrace Stanov dne 22. 7. 

2005 u Ministerstva vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/61407/05-R) dobrovolným nezávislým 

občanským sdružením sdružujícím své členy na základě společného zájmu. Po novele 

Občanského zákoníku s platností od 1. 1. 2014 občanské sdružení plynule přešlo na 

novou formu, kterou je automaticky zapsaný spolek. Dne 20. 11. 2014 Valná hromada 

spolku schválila své nové Stanovy, včetně upraveného názvu: 

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. 

(dále jen „MAS POHODA venkova“ nebo „MAS-Pv“). 

 

1.1 Předmět činnosti 

MAS POHODA venkova vždy byla pracovní a iniciativní skupinou ustavenou k vytvoření 

pilotní integrované strategie na obnovu a rozvoj kulturního a přírodního dědictví regionu 

– především v oblasti části Orlických hor, okolí měst Dobruška a Opočno, ale také i části 

okolí města Nové Město nad Metují, a k uskutečnění zapojení této strategie do života 

regionu. MAS POHODA venkova sdružuje představitele obcí, občanských sdružení – 

zapsaných spolků, hospodářských subjektů, příspěvkových organizací, odborných institucí 

a dalších partnerů společného regionu. Na základě jednotné strategie partneři regionu 

vždy usilovaly především o tyto společné cíle: 

a) pečovat o kulturní a hospodářský rozvoj regionu, 

b) vytvářet podmínky pro nejširší spolupráci při rozvoji regionu, 

c) propagovat obnovu venkova a získat jí vážnost ve společnosti, 

d) účastnit se evropské spolupráce při obnově venkova. 

  

1.2 Formy činnosti 

 Pracovní setkávání k časové a věcné koordinaci postupu právnických a fyzických 

osob k přípravě a realizaci společné strategie a obnově venkova i k vyhodnocování 

užitých metod přípravy, projekce, realizace a financování akcí a projektu. 

 Pořádání odborných přednášek, tematických zájezdů a seminářů k přípravě a 

propagaci strategie regionu a obnovy venkova. 

 Vydávání odborných a propagačních publikací a informačních materiálu k seznámení 

se záměry strategie a s postupy její realizace. 

 Spolupráce se samosprávou a státní správou, příprava a realizace projektů k 

obnově a rozvoji venkova. 

 Spolupráce a podpora společenských organizací, občanských a podnikatelských 

iniciativ 

 Směřujících k rozvoji a obnově venkova.  

 Spolupráce se subjekty realizujícími projekty strategie a se sdělovacími prostředky. 

 

1.3 Územní působnost 

MAS POHODA venkova od 1. 1. 2014 působí na území katastrů 35 obcí regionu 

Orlických hor a Podorlicka. O rozšíření území o 5 obcí k tomuto datu bylo rozhodnuto 

Valnou hromadou MAS-Pv již 13. 12. 2012. Celé území MAS-Pv je součástí 

Královéhradeckého kraje a NUTS II Severovýchod, rozkládá se na území okresů Náchod 

a Rychnov nad Kněžnou, také se týká třech správních obvodů obcí s rozšířenou 

působností (Dobruška, Nové Město nad Metují, Náchod). 
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Do územní působnosti MAS-Pv spadají obce Bačetín, Bohdašín, Borová, Bystré, Deštné 

v Orlických horách, Česká Čermná, České Meziříčí, Dobré, Dobruška, Dobřany, Chlístov, 

Janov, Jestřebí, Kounov, Králova Lhota,  Libchyně, Mezilesí, Mokré, Nové Město nad 

Metují, Nový Hrádek, Ohnišov, Olešnice v Orlických horách, Opočno, Podbřezí, Pohoří, 

Přepychy, Přibyslav, Rohenice, Sedloňov, Semechnice, Sendraž, Slavoňov, Sněžné, 

Trnov, Val. 

Příloha č. 1 – Seznam obcí území MAS-Pv 

 

1.4 MAS POHODA venkova je zakládajícím členem těchto subjektů:  

 Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s.   www.nsmascr.cz  

IČ: 28554271, (NS MAS ČR), založeno koncem dubna roku 2007; 

 Krajské sdružení Národní sítě MAS ČR, o.s. v Královéhradeckém kraji 

IČ: 72046368, (KS NS MAS ČR); 

 Asociace regionálních značek, o.s.  www.arz.cz  a  www.regionalni-znacky.cz  

IČ: 22683411, (ARZ), založeno v březnu roku 2008.  

 

MAS-Pv je v jednotlivých organizacích zastupována svým předsedou p. Lubošem 

Řehákem s tím, že pro členství v Krajském sdružení NS MAS ČR pověřil hlavního 

manažera Ing. Tomáše Vidláka, který se stal i členem Výboru této organizace.  

 

 

2. Orgány spolku, členství = partnerství, zájmové skupiny 

 

Počátkem roku (k 1. 1.) měla Valná hromada spolku MAS POHODA venkova 37 členů, 

z jejichž řad bylo zvoleno 5 členů Programového výboru (Předseda a Místopředseda), 

dále 5 volených členů měla Výběrová komise, 5 volených členů měla Monitorovací 

komise, 3 zvolení členi tvořili Revizní komise. Důležitou součástí spolku však je i Hlavní 

projektový manažer, jedná se o funkci nevolenou (zaměstnanec). 

V průběhu roku 2014 došlo k transformaci (členství fyzických osob se změnilo na členství 

zástupců právnických osob) a průběžnému navyšování členské základny. Stav členů = 

partnerů Valné hromady se zvýšil na počet 46 partnerů k 31. 12. 2014. 

 

Valná hromada (č. 26) dne 20. 11. 2014 schválila nejen nové Stanovy MAS-Pv, ale 

rozhodla i o novém složení jednotlivých orgánů MAS-Pv a upřesnila jejich pravomoci: 

 

VALNÁ HROMADA (46 členů), 

PROGRAMOVÝ VÝBOR (zvoleno 9 členů), jeden z členů – PŘEDSEDA, 

VÝBĚROVÁ KOMISE (zvoleno 9 členů), 

KONTROLNÍ A MONITOROVACÍ KOMISE (zvoleno 5 členů). 

 

V rámci celkové transparentnosti spolku Valná hromada nově podpořila vznik a složení 

zájmových skupin MAS POHODA venkova:  

a) základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce; 

b) služby pro obyvatele a návštěvníky včetně cestovního ruchu; 

c) zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a 

profesní vzdělávání.  

http://www.nsmascr.cz/
http://www.arz.cz/
http://www.regionalni-znacky.cz/
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2.1 Valná hromada (dle nových Stanov) 

Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – Valná hromada, přičemž veřejný 

sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. 

Tato podmínka se zjišťuje při každém zasedání nejvyššího orgánu a v případě, že není 

účastníky konkrétního zasedání naplněna, provádí se přepočet hlasů. Valná hromada 

rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:  

a) schvaluje svůj jednací řád a další vnitřní předpisy spolku, pokud nejsou právním 

řádem nebo rozhodnutím Valné hromady svěřeny jinému orgánu spolku,  

b) nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území 

působnosti spolku,  

c) zřizuje povinné orgány: Programový výbor, Výběrovou komisi, Kontrolní a 

monitorovací komisi,  

d) volí a odvolává členy orgánů spolku - počet členů povinných orgánů, jejich působnosti 

a pravomoci, způsob jejich volby a odvolávání a způsob jednání,  

e) rozhoduje o způsobu hlasování a volby, 

f) rozhoduje o přijetí nebo vyloučení člena spolku, 

g) distribuuje veřejné finanční prostředky - schvaluje SCLLD, schvaluje způsob hodnocení 

a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů,  

h) schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku,  

i) schvaluje rozpočet spolku, 

j) rozhoduje o vytvoření a vymezení zájmových skupin v souladu s SCLLD, 

k) rozhoduje o fúzi nebo zrušení spolku,  

l) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,  

m) stanovuje výši a splatnost členského příspěvku, 

n) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,  

o) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,  

p) rozhoduje o provozování kanceláře spolku, 

q) rozhoduje o předmětu vedlejší hospodářské činnosti.   

Valná hromada také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného 

orgánu spolku.  

 

Valná hromada MAS POHODA venkova se v roce 2014 sešla celkem 3x, 27.3. v Dobrušce 

(Restaurace Slunný dvůr), 19.6. v Chlístově (společenská místnost v has. zbrojnici) a 

20.11. v Podbřezí (hostinec Skalka), kde se konala VH volební.  

 

2.2 Předseda (dle nových Stanov) 

Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech 

věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, 

včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance 

spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních 

záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo 

zaměstnanec spolku.  

Předseda je volen Programovým výborem z řad svých členů zpravidla na volební Valné 

hromadě, nejpozději však do 15-ti dnů od jejího konání. Funkční období předsedy se 

shoduje s funkčním obdobím zvoleného člena Programového výboru a je tak tříleté, 

přičemž opakované zvolení je možné. Při předčasném ukončení funkce předsedy je nový 
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zvolen do 30-ti dnů ode dne ukončení funkce. Zvolen je pouze do konce funkčního období 

toho, koho ve funkci nahrazuje. 

Předseda je povinen:  

a) svolávat zasedání Valné hromady na základě rozhodnutí Programového výboru,  

b) vést řádně agendu Valné hromady a seznam členů spolku,  

c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání Valné hromady. 

 

2.3 Programový výbor (dle nových Stanov) 

Výkonným a rozhodovacím orgánem spolku je Programový výbor, který má minimálně 9 

členů, vždy však lichý počet, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin 

nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Při rozhodování je hlasovací právo členů 

Programového výboru rovné. Při rozhodování o výběru projektů je stanovena povinnost, 

že minimálně 50% hlasů náleží partnerům, kteří nejsou veřejnými orgány.   
 

Programový výbor zejména:  

a) schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem 

pro realizaci SCLLD,  

b) stanovuje pracovní náplně zaměstnanců a rozsah jejich oprávnění, 

c) schvaluje výzvy k podávání žádostí a vymezuje kritéria hodnocení pro konkrétní výzvy,  

d) vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu 

Výběrové komise,  

e) svolává nejvyšší orgán minimálně jedenkrát ročně,  

f) volí z řad členů Programového výboru předsedu,  

g) spravuje majetek spolku,  

h) podává Valné hromadě ke schválení návrh Valnou hromadou schvalovaných 

dokumentů,  

i) zpracovává způsob hodnocení a výběru projektů spolku včetně kritérií pro SCLLD, která 

předkládá ke schválení Valné hromadě,  

j) vydává vnitřní předpisy spolku, pokud jejich vydání není vyhrazeno Valné hromadě,  

k) provádí další činnosti jí určené rozhodnutím Valné hromady.  

Programový výbor může zřídit pracovní skupiny, které jsou odpovědné přímo 

Programovému výboru. 

 

2.4 Výběrová komise (dle nových Stanov) 

Členy Výběrové komise volí Valná hromada na dobu 1 roku, opakované zvolení je možné. 

Funkce člena Výběrové komise je neslučitelná s výkonem jiné funkce ve spolku.  

Výběrová komise má minimálně 9 členů, vždy však lichý počet. Členové jsou voleni ze 

subjektů, které na území spolku prokazatelně místně působí. Kandidáti do Výběrové 

komise, kteří nejsou členy spolku, musí před uskutečněním volby uvést sektorovou 

příslušnost a dle hlavního zaměření jimi zvolenou zájmovou skupinu, do které budou 

v případě zvolení zařazeni. 
 

Výběrová komise zejména:  

a) realizuje předvýběr projektů na základě objektivních kritérií nastavených nejvyšším a 

rozhodovacím orgánem spolku – navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací 

k plnění záměrů a cílů SCLLD a předkládá tento návrh ke schválení Programovému 

výboru,  

b) v případě potřeby organizuje veřejné obhajoby nebo místní šetření žadatelů o podporu 

projektů.  
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2.5 Kontrolní a monitorovací komise (dle nových Stanov) 

Kontrolní a monitorovací komise je kontrolním orgánem spolku a má 5 členů. Kontrolní a 

monitorovací komise plní rovněž funkci orgánu pro monitoring projektů. Členové 

Kontrolní a monitorovací komise jsou voleni Valnou hromadou ze členů spolku na tři roky 

a opakované zvolení je možné. Funkce člena Kontrolní a monitorovací komise je 
neslučitelná s výkonem jiné funkce ve spolku.  
 

Kontrolní a monitorovací komise zejména:  
a) projednává výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku,  

b) dohlíží na to, že spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, 

standardy MAS a SCLLD,  

c) nahlíží do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti spolku a 
kontroluje tam obsažené údaje,  

d) svolává mimořádné jednání Valné hromady a Programového výboru, jestliže to 

vyžadují zájmy spolku,  

e) kontroluje metodiku způsobu výběru projektů spolku a její dodržování, včetně 
vyřizování odvolání žadatelů proti výběru spolku,  

f) zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení 

Valné hromadě indikátorový a evaluační plán SCLLD), 

g) má právo zúčastňovat se jednání Programového výboru s hlasem poradním. 

 

Příloha č. 2 – Seznam členů = partnerů MAS-Pv 

 

3. Zaměstnanci spolku 

 

Ke zpracování jednotlivých projektů a řízení jejich realizací jsou jmenováni projektoví 

manažeři. Ti funkčně podléhají Hlavnímu projektovému manažerovi, který 

v minulosti zajišťoval a stále ještě zajišťuje povinnosti spojené s realizací Strategie 

rozvoje území (SPL pro období let 2007-2013) „Krok za krokem s POHODOU venkovem“. 

Nově hlavní manažer plní funkci koordinátora příprav MAS-Pv na období let 2014-2020, 

přičemž je i hlavním propagátorem a kontrolorem plnění podmínek a principů tzv. 

komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS-Pv. Tuto funkci dlouhodobě 

plní Ing. Tomáš Vidlák. 
 

Roli finančního manažera (příprava rozpočtových rámců, průběžné sledování jejich 

plnění, jednání se sponzory a mecenáši atd.) plní předseda Luboš Řehák. 
 

Kompletní účetnictví dlouhodobě zpracovává i archivuje účetní a pokladní MAS-Pv paní 

Renata Holečková. 

Příloha č. 3 – Organizační schéma MAS-Pv 

 

4. Strategie rozvoje území 

 

Rok 2014 se stal „přechodným můstkem“ od povinností plánovacího období 2007-2013, 

tedy období Strategického plánu LEADER (SPL) „Krok za krokem s POHODOU 

venkovem“, k novým povinnostem období 2014-2020, tedy období komunitně 

vedeného místního rozvoje. 

 

4.1 SPL ,,Krok za krokem s POHODOU venkovem“ 

Od roku 2008 MAS POHODA venkova naplňuje svůj Strategický plán Leader 

prostřednictvím projektů jednotlivých žadatelů. Vzhledem k ušetřeným finančním 



 

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. 
Výroční zpráva za rok 2014 

 

7 

prostředkům MAS-Pv využila možnosti neplánovaně vyhlásit výzvu č. 11/2014, aby 

mohly být dostupné zbylé finanční zdroje plně využity k rozvoji regionu.  

 

4.1.1 Výzva č. 11/2014 

Poslední výzva z Programu rozvoje venkova na období 2007-2013 byla vyhlášena 20. 12. 

2013 a její zaměření bylo vzhledem k požadavku na rychlejší realizaci projektů a 

s ohledem na plnění finančního plánu orientováno na podporu zemědělského podnikání. 

Příjem žádostí probíhal 27. 1. 2014 v kanceláři MAS-Pv a během něho bylo přijato celkem 

10 žádostí o dotaci, přičemž k podpoře bylo doporučeno 5 projektových žádostí celkovou 

částkou 672 790,- Kč.  

Projekty podpořené ve výzvě č. 11/2014– odevzdání na RO SZIF v HK v březnu 

Žadatel Projekt Dotace v Kč 

Fiche 1 Konkurenceschopnost 

Horská chata spol. s r.o. Mobilní hrazení pro chov skotu 79 790,- 

Petr Klír Malotraktor a rotační sekačka 165 000,- 

LABRIS, s.r.o. Balení sypkých zemědělských komodit pro 

potravinářské účely 

78 000,- 

Jan Fireš Nákup kolového nakladače do stáje 200 000,- 

Miloš Valtera Na prvním místě kvalita 150 000,- 

CELKEM  672 790,- 

 

4.1.2 Průběh kontroly realizace projektů 

V kalendářním roce 2014 probíhala zejména kontrola projektů před podáním Žádostí o 

proplacení, neboť v tomto roce bylo k proplacení předloženo velké množství 

zrealizovaných akcí. V rámci kontrol ex-post byly společně s pracovnicemi z CP SZIF 

v Praze dne 29. září 2014 provedeny kontroly projektů v Chlístově (Herní sestava pro 

děti – vybavení dětského hřiště) a Mělčanech (Mobilní zázemí pro pořádané akce).  

 

4.2 Strategie komunitě vedeného místního rozvoje pro území MAS POHODA 

venkova na období 2014 – 2020 

V průběhu celého roku 2014 pokračovala příprava nové integrované a více odvětvové 

strategie rozvoje území na období 2014-2020. Vzhledem k tomu, že došlo ke zpoždění 

vyjednávání s Evropskou unií, nebyly práce plně dokončeny. I přesto se za odborného 

dohledu PhDr. Oldřicha Čepelky (TIMA Liberec) a za finanční podpory Královéhradeckého 

kraje a především dotace z OP Technické pomoci (OPTP) byly v roce 2014 učiněny 

významné kroky k tomu, aby mohla být finální verze strategie předána včas ke schválení 

(předpoklad: konec 1. poloviny roku 2015). 

 

4.2.1 OP Technická pomoc (OPTP) 

Za finanční podpory z Operačního programu Technické pomoci byl hlavním manažerem 

zkompletován k 31.8.2014 významný dokument: Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje pro území Místní akční skupiny POHODA venkova na období 

2014 – 2020. Tato pracovní verze strategie, která byla vytvořena v souladu 

s podmínkami programu OPTP, byla zveřejněna na stránkách Pracovní skupiny pro 
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udržitelný rozvoj Ministerstva pro místní rozvoj a následně i na webu MAS Pv. Jako 

příloha byla předložena v plné verzi Kapitola č. 2 - Analýza současného stavu, která 

k datu odevzdání čítala 111 stran. 

 

MAS POHODA venkova uspořádala pět veřejných jednání místních aktérů v rámci 

přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS-Pv na období 

2014-2020. V roce 2014 se uskutečnila setkání 22.1. v Novém Hrádku (Restaurace Na 

Kovárně), 19.2. v Dobrušce (sklepní restaurace Staročeského pivovárku), 4.3. v Novém 

Městě nad Metují (Restaurace Pyramida), 10.4. ve Valu (Spolkový klub) a 26.6. v areálu 

Přírodního divadla Val. 

 

4.2.2 Standardy MAS 

Již v průběhu roku 2013 byly zástupci MAS seznamováni s podmínkami, které budou 

muset MAS splnit, aby mohly v novém programovacím období realizovat své strategie a 

podporovat tak svá území. MAS budou muset projít tzv. certifikací, v rámci které bude 

ověřována schopnost jednotlivých MAS administrovat svěřené finanční prostředky. 

Posuzovány budou tzv. standardy, které se týkají pěti okruhů: územní působnost, 

partnerství, orgány MAS, kancelář MAS, institucionalizace MAS. Teprve poté, co MAS 

projde úspěšně certifikací, bude moci podat žádost o schválení své strategie, včetně 

jednotlivých akčních plánů k financování. Hlavní projektový manažer MAS POHODA 

venkova zvládl finalizovat přípravu podkladů a koncem roku 2014 bylo o certifikaci MAS 

POHODA venkova požádáno jako mezi prvními. 

 

4.3 Projekt „Uplatňování principu LEADER v Královéhradeckém kraji“ 

Předseda MAS POHODA venkova podepsal dne 25. 9. 2014 Smlouvu o národní spolupráci 

14 MAS Královéhradeckého kraje za účelem realizace výše uvedeného projektu 

financovaného z Programu rozvoje venkova, osa IV. Koordinační MAS je Společná 

Cidlina, o.s. – realizace projektu proběhne v 1. polovině roku 2015. 

 

4.4 Projekt „MAS jako nástroj spolupráce pro efektivní chod úřadů“ 

CZ.1.04/4.1.00/B6.00043 

 
V našem regionu MAS POHODA venkova byl od 1. 9. 2014 zahájen nový projekt 

s názvem „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem 

projektu je Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu 

z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a 

zaměstnanost (OP LZZ). Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. je partnerem. SMS 

ČR bylo založeno v lednu roku 2008 a v současnosti čítá 1069 obcí a měst v Komoře obcí 

a 12 neziskových subjektů v Komoře organizací. V drtivé většině se jedná o členy se 

zájmem o rozvoj venkova či spolupráci měst s venkovským prostorem. SMS ČR je 

členěno do 13 krajských organizací. Starostové v krajích si sami hájí svá práva a zájmy. 

Cílem projektu je získat představu o dosavadní úrovni spolupráce obcí a hledat nová 

řešení v oblasti veřejné správy s návazností na budoucí spolupráci obcí. 

Projektem SMS ČR bylo vyhlášeno 5 pilotních témat spolupráce obcí s využitím platforem 

MAS, v našem regionu byla vybrána v tomto pořadí: 
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1. protipovodňová opatření, 2. odpadové hospodářství, 3. zaměstnanost, 4. doprava a 

veřejná dopravní obslužnost, 5. regionální školství. 

Během projektu vznikne: 

 studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího 

efektivnějšího výkonu formou spolupráce, 

 zásobník dobré praxe, tj. Kuchařka ověřených nápad z celé ČR a EU, 

 metodika spolupráce obcí na platformě MAS a její aplikace v MAS POHODA venkova, 

 dodatek Strategie MAS POHODA venkova, 

 pakt o spolupráci a partnerství uzavřené v regionu MAS POHODA venkova, 

 koncepční návrh legislativních řešení zaměřených na oblast MAS POHODA venkova. 

Do projektu je zapojeno 1903 obcí, které jsou sdruženy do 72 MAS z 10 krajů České 

republiky. 

 

5. Značení regionálních výrobků 

 

S myšlenkou značení regionálních výrobků MAS POHODA venkova pracuje již od roku 

2006. Po úvodních přípravách MAS-Pv zajistila přípravné dokumenty, sestavila 

Certifikační komisi a od roku 2007 bylo zahájeno smluvní udělování certifikátů výrobcům 

k užívání značky ORLICKÉ HORY originální produkt® (OHop)na území Orlických hor a 

Podorlicka. Roli regionálního koordinátora značky dlouhodobě plní předseda a projektový 

manažer MAS-Pv p. Luboš Řehák. 

 

5.1 Systém značení regionálních výrobků 

MAS-Pv je zakladatelem Asociace regionálních značek, o.s. (ARZ) a součástí systému, 

k jehož principům se přihlásilo k 31. 12. 2014 již 24 různorodých regionů z celé ČR. 

Předsedkyní ARZ je PhDr. Kateřina Čadilová, p. Luboš Řehák je členem Rady ARZ.  

5.2 Udělování značky ORLICKÉ HORY originální produkt®    

Již zaběhnutou samozřejmostí jsou pracovní setkání Certifikační komise min. 2x ročně, 

kde jsou vždy obnovovány či nově udělovány certifikáty k udělování značky OHop. V roce 

2014 se však členové Certifikační komise vůbec nesešli! V roce 2015 je nutno restartovat 

a nově aktivizovat komunikaci mezi koordinátorem a výrobci, o značku je z řad výrobců 

stále zájem. 

 

5.3 Projekt spolupráce – ABC pro místní výrobce / ABC For Local Producers 

Na konci března 2013 byl projekt mezinárodní spolupráce s názvem ABC pro místní 

výrobce schválen centrálním pracovištěm SZIF v Praze ke spolufinancování z Programu 

rozvoje venkova, osy IV, opatření IV.2.1/b Realizace projektů mezinárodní spolupráce. 

V rámci projektu je MAS POHODA venkova koordinační MAS a českým partnerem je MAS 

Železnohorský region. Zahraniční partnery zastupuje 5 lotyšských MAS a 2 litevské MAS. 

Hlavním cílem tohoto projektu je představení systému certifikace značení regionálních 

výrobků, který úspěšně funguje v České republice a následné vytvoření obdobného 

systému v Lotyšsku a Litvě. 

V rámci projektu bylo několik výstupů, jejichž realizace proběhla právě v roce 2014. 

K těm viditelným výstupům mimo jiné MAS-Pv zakoupila 7 + 3 ks prodejních stánků, 

uspořádala úspěšné mezinárodní setkání výrobců v ČR (24. 5. 2014 v areálu dobrušského 

pivovaru) a zajistila účast na exkurzi v okolí lotyšského Gulbene (4.9.-7.9. 2014). 
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5.4 Podpora vzniku regionální značky v Polsku (Kladsko) 

Během roku 2014 Luboš Řehák zajistil několik koordinačních schůzek zájemců o 

vytvoření zrcadlového projektu – regionální značky (Kladsko) po vzoru Orlických hor a 

národní koordinátorkou PhDr. Kateřinou Čadilovou. Polskou stranu zastupoval p. Radek 

Pietuch, který projevil zájem o shodný systém značení včetně grafiky. Motivace 

sousedních partnerů byla velmi úspěšná, byla zahájena jednání o společných projektech 

na téma značení výrobků a podpory tradic v období 2014-2020.  

 

6. Mezinárodní hudební festival F. L. Věka 

 

 

V roce 2014 proběhl již 4. ročník Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka, který se 

rozšířil z koncertních prostor měst Dobrušky, Opočna a Nového Města nad Metují i do 

horského střediska – obce Deštné v Orlických horách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 MHF F. L. Věka 2014 

4. ročník festivalu byl tvořen sérií sedmi koncertů, které se uskutečnily v období od 13.9. 

do 9.11. 2014 v zajímavých koncertních prostorách našeho regionu (kostel sv. Václava 

v Dobrušce, kostel sv. Máří Magdalény v Deštném v Orl. h., zámek v Novém Městě nad 

Metují, Kodymův dům v Opočně, Husův sbor či Společenské centrum Kino 70 

v Dobrušce). Díky výborné dramaturgii festivalu, jejímž autorem je varhaník Pavel 

Svoboda, a skvělým výkonům významných interpretů, byly koncerty prakticky 

vyprodány. Rovněž dochází i postupnému navyšování stálých abonentů a předplatitelů.  

Festival se konal za finanční podpory Ministerstva kultury ČR i dalších partnerů z řad 

právnických i fyzických osob. Záštitu nad festivalem převzal místopředseda vlády pro 

vědu, výzkum a inovace pan Pavel Bělobrádek a Ministerstvo kultury ČR, patronem 

festivalu byl pro rok 2014 prof. Jiří Bělohlávek, šéfdirigent České filharmonie a prezident 

festivalu Pražské jaro. 
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6.2 Cena MHF F. L. Věka 2014 

Cena festivalu je udělována každoročně významným osobnostem regionu, které se 

zasloužili o rozvoj v oblasti kultury našeho regionu. V roce 2014 byla cena festivalu 

udělena panu Vlastimilu Železníkovi z Dobrušky. 

 

6.3 Varhany 2015 (Husův sbor Dobruška) 

V rámci festivalu byla panem Pavlem Svobodou a ostatními členy seskupení Dobrušská 

klasika iniciována sbírka na záchranu secesních varhan v Dobrušce. Série třech 

benefičních koncertů je připravena na 1. polovinu roku 2015 (březen – květen). 

 

7. Ostatní akce a prezentace MAS-Pv 

 

Mimo starších informačních letáků disponuje MAS reklamními roll-up, které propagují 

nejen činnost MAS, ale i značení regionálních výrobků a MHF F. L. Věka. V roce 2014 se 

z finančních důvodů nepodařilo vydat žádné všeobecné reklamní materiály, pouze byly 

zakoupeno menší množství papírových reklamních tašek a v rámci festivalu byly vydány 

plakáty a programová brožura. 

 

7.1 Internetová prezentace 

MAS POHODA venkova disponuje plně funkčními webovými stránkami, na kterých 

informuje všechny zájemce o veškerém dění týkajícím se činnosti MAS. Na internetové 

prezentaci lze najít např. informace týkající se vyhlášených výzvách, výběru projektů, 

značení regionálních výrobků či informace o kulturním dění na území MAS: 

www.pohodavenkova.cz ; 

dále MAS-Pv samostatně provozuje festivalový web: 

www.mhf-vek.cz ; 

a podílí se i na webu Asociace regionálních značek, kde má MAS-Pv svůj prostor: 

www.regionalni-znacky.cz . 

 

7.2 Divadelní POHODA 2014 

Ve spolupráci s Občanským sdružením Beseda Val je MAS-Pv dlouhodobě propagována 

v rámci divadelní přehlídky Divadelní POHODA. Již 7. ročník této akce se konal od 18.5. 

do 22.6. a skládala se ze série 4 představení. 

 

7.3 Dobrušský pohár 2014, turnaj žen (DoPo) 

V oblasti sportu MAS-Pv využila partnerství s klubem F.C.S. Dobruška a již potřetí 

převzala záštitu nad ženským turnajem futsalového Dobrušského poháru, kam se sjíždějí 

sportovci z celé ČR. 

 

7.4 Ostatní spolupráce s obcemi území 

Hlavní manažer MAS zajišťuje průběžnou aktualizaci webu www.orlickehory.eu na 

základě smluvní dohody s DSO Region Orlické hory. 

MAS POHODA venkova zprostředkovává elektronický Informační systém ASPI (právní) 

pro jednotlivé obce území dle jejich požadavku. 

 

 

 

 

http://www.pohodavenkova.cz/
http://www.mhf-vek.cz/
http://www.regionalni-znacky.cz/
http://www.orlickehory.eu/
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 8. Přehled o hospodaření 

 

Přezkoumání hospodaření MAS POHODA venkova za rok 2014 bylo opět zajištěno firmou 

ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o. se sídlem v Rychnově nad Kněžnou; osobně 

Ing. Danielou Burianovou. 

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky MAS-Pv ze dne 4. 3. 2015 je 

Přílohou č. 4 této Výroční zprávy, včetně závěrečných účetních sestav (rozvaha, 

výsledovka). 

 

Dopis nezávislého auditora pro vedení účetní jednotky MAS-Pv ze dne 4.3. 2015 byl  

projednán na jednání Programového výboru dne 18. 3. 2015. 

 

Jednou z povinností MAS-Pv je také vedení přijatých, popř. i vydaných darů. Tento 

seznam je součásti Výroční zprávy jako Příloha č. 5. 

 

 

Zpracovali:  

Luboš Řehák, Ing. Tomáš Vidlák, Renata Holečková  

a Ing. Daniela Burianová (nezávislý auditor). 

 

 

Schváleno Valnou hromadou MAS POHODA venkova dne 26. 3. 2015 v Dobrušce. 

 

 

 

 

 

.......................................... 

       Luboš Řehák, předseda 

za neziskový sektor 

 

 

.......................................... 

       Ing. Jiří Petr, člen PV 

za podnikatelský sektor 

 

 

.......................................... 

       Alena Křížová, členka PV 

za veřejný sektor 

 

 


