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vydává občanské sdružení místní akční skupina

slovo předsedy MAS
Vážení čtenáři, milí spoluobčané !
S nesmírnou úctou k Vám si opět dovo
lujeme předložit letošní první – jarní
číslo našeho občasníku. Veškeré finální
přípravy pro tisk tohoto čísla skutečně
vznikají v duchu přicházejícího jara, za
oknem kanceláře však sněží a předpovědi
počasí neustále slibují dalších 10 cm sněhu
a výborné podmínky pro lyžování. Věřím,

POHODA venkova

Úloha místních
akčních skupin

při rozvoji venkovského prostoru
je nezpochybnitelná
a Řídící orgány dotačních programů by
s nimi měly počítat. Zařazeny budou také
v Dohodě o partnerství pro další plánovací
období Evropské unie 2014–2020. Shodli
se na tom účastníci a hosté valné hromady
Národní sítě Místních akčních skupin ČR
(NS MAS), která se uskutečnila 14. března
ve Žluticích na Karlovarsku. Zúčastnili
se jí zástupci 98 ze 146 místních akčních
skupin, které jsou členy tohoto profesního
sdružení.
„Nejdůležitějším úkolem NS MAS bude
spolupracovat s partnery na úkolu získat co
největší podporu pro venkov. Tomu by mělo
napomoci zviditelnění venkova jako místa
pro život a také vyšší spolupráce s pro
fesními organizacemi zastupujícími obce,

že distribuce této tiskoviny Vám přinese
již skutečné JARO – a to nejen v podobě
úvodní fotografie ze sedloňovské skalky.
V letošním roce má před sebou MAS
POHODA venkova finální 10. výzvu sběru
žádostí o finanční podporu projektů, které
nám každoročně předkládají zástupci
nejen obcí, ale i neziskových organizací
a podnikatelů našeho regionu. Po zvlád
nutí tohoto úkolu zakončíme naše spo
lečné aktivity v rámci plnění Strategického
plánu LEADER (SPL) Krok za krokem
s POHODOU venkovem, který jsme si
schválili pro plánovací období 2007–2013.
pokračování na straně 4
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podnikatele zemědělské i nezemědělské
a spolky a sdružení,“ řekl předseda NS MAS
František Winter.
V uplynulém období se podle něj NS MAS
zaobírala především prosazením metody
LEADER do přípravných dokumentů na ob
dobí 2014–2020 a také začleněním zástupců
MAS do pracovních skupin připravovaných
dotačních programů. V dalším období se
chce zaměřit na prosazení co nejvíce témat,
která budou řešit problémy na venkově, a na
jejich realizaci prostřednictvím MAS.
Podle místopředsedy Svazu měst a obcí
ČR (SMO) Jaromíra Jecha mají MAS ne
zpochybnitelné místo v oblasti místního
partnerství.
pokračování na straně 4
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Realizace SPL v roce 2012

MAS POHODA venkova naplňuje svůj Strategický plán Leader
Od roku 2008 MAS POHODA venkova naplňuje svůj Strategický
plán Leader prostřednictvím projektů jednotlivých žadatelů a stej
ně tomu tak bylo i v roce 2012, ve kterém MAS vyhlásila jako již
tradičně dvě výzvy k předkládání žádostí o dotaci.
Výzva č. 8/2012
V pořadí již osmá výzva byla vyhlášena 18. dubna 2012 a její za
měření bylo především na rozvoj drobného zemědělského a ne
zemědělského podnikání, cestovního ruchu a vzdělávání. I v roce
2012 pokračoval trend zvýšeného zájmu z řad zemědělských a neze
mědělských podnikatelů o možnost získání dotace na projektové
záměry. Předloženo bylo celkem 16 žádostí o dotaci, přičemž k podpoře bylo doporučeno 14 projektů a to částkou 2 705 118,– kč.
žadatel				název projektu							dotace v Kč
				Fiche 1 Konkurenceschopnost
EKOFARMA Strakovec s.r.o.		
Mobilní technologie pro odchyt, manipulaci a ošetřování masného skotu
80 874,–
Ing. Pavel Mach			
Mobilní hrazení pro ovce
45 871,–
Pavel Holeček			
Ruce, záda už nás bolí, hydraulika ta to zhojí
105 450,–
Ing. Jan Bartoš			
Nákup strojů pro sečení a manipulaci s pící a štěpkování biomasy
199 800,–
Jiří Mareš				
Revitalizace hospodářských budov
199 800,–
Olga Zahradníková			
Obraceč píce a mobilní hrazení pro ovce
82 275,–
Miloš Valtera			
Ideální pomocník na farmě
100 000,–
Roman Pavlíček			
Nákup strojů na posklizňovou úpravu zrnin
199 760,–
LABRIS, s.r.o.			
Modernizace technologie uskladnění zrnin za účelem zavedení výroby mořeného osiva
379 482,–
Podorlické zemědělské družstvo		
Pořízení míchacího krmného vozu
196 000,–
				Fiche 2 Firmy a produkty
LZ Služby s.r.o.			
Nákup strojů na broušení a rozvod zubů pilových pásů
41 520,–
Gerold Derner			
Nákup širokopásové brusky
192 000,–
Jindřich Kratochvíl			
Pořízení formátovací pily pro rozvoj podnikání
482 400,–
				
Fiche 3 Cestovní ruch
Ing. Radko Hartman			
Terénní úpravy stávajícího sportovního hřiště
399 886,–
celkem 2 705 118,–

Výzva č. 9/2012
Druhá výzva v roce 2012 byla vyhlášena 19. července 2012 a žádosti byly přijímány do celkem 4 fichí (4 Infrastruktura, 5 Občanská vy
bavenost, 7 Kulturní dědictví a 8 Vzdělávání). Výzva byla zaměřena zejména na obce a neziskové organizace působící v regionu. Během
výzvy byl předložen rekordní počet žádostí v jedné výzvě – celkem 28 žádostí o dotaci, přičemž k podpoře bylo doporučeno 18 žádostí,
kterým byla přidělena dotace v celkové výši 3 697 392,– kč.
				Fiche 4 Infrastruktura
Obec Dobřany			
Nákup techniky na údržbu veřejného prostranství v Dobřanech
Obec Sedloňov			
Na sníh v Sedloňově lépe
Obec Olešnice v Orlických horách		
Technika na údržbu veřejných prostranství
Městys Nový Hrádek			
Oprava havarijního stavu komunikace Dlouhé
Město Nové Město nad Metují		
Zvýšení bezpečnosti ve městě – kamerový monitorovací systém
				Fiche 5 Občanská vybavenost I
FBC Dobré			
Chceme bezpečnější florbal
Sbor Církve bratrské v Bystrém		
Vybavení přípravny a výdejny jídla mateřské školky v Bystrém
Sbor dobrovolných hasičů
Olešnice v Orlických horách		
Gastrovybavení nejen pro krizové situace
Obec Podbřezí			
Aktivním sportem proti nudě, drogám a kriminalitě
Tělocvičná jednota Sokol Nový Hrádek
Stavební úpravy sokolovny Nový Hrádek, č. p. 289,
				
poz. p. č. 325 – Oprava vstupního schodiště
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska –
Sbor dobrovolných hasičů Dobruška–Doly Spolková činnost pro všechny generace
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA POHOŘÍ
Podpora sportu a rozvíjení všestrannosti ,,naší budoucnosti“
Obec Česká Čermná			
Dětský svět podle nás
SKI Olešnice v O.h.			
Nákup ochranných sítí a časoměrného zařízení
Tělocvičná jednota Sokol Dobřany
Výměna oken na budově sokolovny v Dobřanech
Město Opočno			
Náměstí opět místem setkávání
				Fiche 7 Kulturní dědictví
Město Dobruška			
Vybavení expozice lapidária
Obec Kounov			
Nová tvář zvoniček s prostranstvím v Nedvězí a Kounově
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121 500,–
172 800,–
74 561,–
408 959,–
319 574,–
76 500,–
199 750,–
85 590,–
199 767,–
196 000,–
494 930,–
83 700,–
193 104,–
199 966,–
410 265,–
179 602,–
76 825,–
154 278,–
245 721,–
celkem 3 697 392,–

I / 2013						

venkovský

občasník

    strana 3

Dobřanský Sokol realizoval projekt Výměna střešní krytiny a zateplení stropu sálu
budovy sokolovny v Dobřanech.

Pořízení strojního zařízení pro rozvoj podnikání,
Jindřich Kratochvíl, Opočno.

Obecní projekt Zajištění bezpečnosti
chodců v Trnově.

Stavba klubovny Spy, projekt realizovalo Nové Město nad Metují.

Terénní úpravy stávajícího sportovního hřiště,
realizoval Josef Šefc, Chata Juráška v Olešnici v Orlických horách.

krok za krokem s

Projekt Nákup štípačky dřeva a lanového navijáku
realizoval Ing. Jaroslav Bašek z Kounova.
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slovo předsedy MAS
pokračování ze strany 1

Poté budeme moci bilancovat, ale již dnes
víme, že MAS celkově podpoří více jak 100
projektů, přerozdělí cca 50 mil. Kč, které
vyvolají celkové investice kolem 80 mil. Kč.
Tím role MAS v našem regionu samo
zřejmě nekončí. Naopak! Ukázalo se,
že jednotlivé MAS pracující převážně
„metodou leader“ se v regionech osvědčily,
a proto se v současné době vyjednává pro

venkovský

občasník

období 2014–2020 o možnostech využití
této metody při přerozdělování finančních
prostředků nejen z MZe ČR, ale i MMR
ČR a MPSV ČR. Také MAS POHODA
venkova se chystá usilovat o veškeré zdroje
finančních prostředků pro náš společný
venkov. Opět připomínám, že venkovem,
chcete-li venkovským prostorem, jsou
z evropského pohledu myšlena území
jednotliv ých obcí s počtem obyvatel do
25 tisíc. I proto je třeba neustále upevňovat
meziobecní spolupráci v našem regionu,

Úloha místních
akčních skupin

při rozvoji venkovského prostoru je nezpochybnitelná
pokračování ze strany 1
„Kontakt neziskového sektoru, podnikatelů
a samospráv, na který MAS navazují a udr
žují, je jednoznačně pozitivní. Podporujeme
ale certifikaci MAS, která by deklarovala
jejich kvalitu, tento proces je zatím na
počátku. Když budou MAS plnit roli, pro
kterou byly vytvořeny, pak budou přínosem
pro dané území,“ řekl Jaromír Jech.
Vedoucí oddělení vnějších vztahů SMO
Ingrid Štegmannová doplnila, že výbornou
metodou pro rozvoj venkova je LEADER.
„Myslíme si, že tak, jak plnil tuto roli do
posud, by ji měl plnit i nadále, otázkou je
pouze vymezení oblastí. Je potřeba se do
hodnout na tom, jakým způsobem budou
MAS a LEADER doplňovat rozvojové akti
vity na venkově. Samosprávné kompetence
by měly zůstat obcím, které by pak své prio
rity promítaly i do činnosti MAS,“ uvedla
Ingrid Štegmannová.
Miroslav Daněk z ministerstva pro místní
rozvoj (MMR) řekl, že pro budoucí období
mají MAS definováno minimálně pět pro
cent z Programu rozvoje venkova.
„V novém programovacím období se ale
otevírá možnost, že MAS budou saturovány
i z jiných operačních programů a MMR se
je v tom bude snažit podpořit. Očekáváme,
že by v některých programech mohly získat
finanční prostředky v řádu jednotek pro
cent z finančních zdrojů těchto programů,“
konstatoval Miroslav Daněk. Zdůraznil
tím, že MMR jako centrální koordinátor
bude propagovat také rozšíření metody
LEADER i do jiných operačních programů
než jen PRV.

„Pro mne osobně jsou MAS jedním ze
základních nástrojů rozdělování všech
operačních evropských fondů pro venkov
ské území,“ řekl místopředseda Spolku pro
obnovu venkova Radan Večerka. Připo
mněl, že Spolek byl nejen u založení NS
MAS, ale od počátku byl také propagátorem
metody LEADER.
Podle Zdeňka Miklase ze Sdružení míst
ních samospráv ČR (SMS) se MAS a
LEADER ve stávajícím programovém ob
dobí ukázaly jako prakticky jediné nástroje
schopné dovést nějaké finanční prostředky
i na malé vesnice.
„Pro dané území je přínosem to, že se roz
dávají relativně menší částky, ale pokryjí
větší prostor a větší množství žadatelů. Pod
poru díky tomu získá například i spolková
činnost,“ dodal.
SMS proto jednoznačně podporuje místní
akční skupiny, protože nevidí perspektivu
v jiných, nově vznikajících strukturách
a formách rozdělování dotací. „MAS byly
za dobu své existence nuceny se etablovat
a perfektně zvládnout administraci pro
jektů. Projevilo se to tak, že jejich chybovost
je velice malá. Nikde v médiích jsem neviděl
článek o tom, že by byl nějaký předseda či
manažer MAS ve vazbě nebo by byl stíhán
pro podvody,“ podotkl Zdeněk Miklas.
Je přesvědčen o tom, že je nutné peníze
rozdělovat tímto osvědčeným způsobem,
aby se venkov rozvíjel a dokázal svým oby
vatelům nabídnout víc než jen relativně
levný nocleh.
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protože právě jednotlivé obce jsou garan
tem dohod o podpoře MAS. Zde bych
velice rád poděkoval za dosavadní, ale
i rýsující se budoucí podporu zástupcům
vedení DSO Region Orlické hory, DSO
Region Novoměstsko, ale i starostkám,
starostům, zastupitelkám a zastupitelům
jednotlivých obcí!
Aktivity MAS POHODA venkova se sou
středily nejen na přerozdělování finanč
ních prostředků z Programu LEADER,
ale MAS realizuje i projekty spolupráce,
podporuje místní výrobce koordinací
udělování regionální značky ORLICKÉ
HORY originální produk®, pořádá Mezi
národní hudební festival F. L. Věka, spo
lupořádá přehlídku divadelních souborů
Divadelní POHODA v Přírodním divadle
Val a přijala i záštitu nad turnajem žen,
který probíhá v rámci velmi oblíbeného
futsalového turnaje Dobrušský pohár.
Dnes již víme, že úvodní rok 2014 nového
plánovacího období bude rokem roz
jezdovým, tedy na finanční podpory
odkudkoliv rokem „hluchým“. Úkolem
členů MAS a zástupců jednotlivých obcí
v letech 2013–2014 je připravit standardy
MAS, povinné rozvojové dokumenty
a finanční rámce pro jednotlivé zdroje
financování regionu.
To vše ovšem nelze realizovat bez Vás! Ani
Vám, zástupcům neziskového a podni
katelského sektoru, by neměl být lhostejný
budoucí rozvoj našeho regionu! A proto
si dovoluji upozornit na Projektový list
a ANKETU (viz strana 9 a 10).
MAS POHODA venkova je otevřen ou
organizací pro všechny aktivní zástupce
našeho společného venkova, a proto upo
zorňuji i na případnou žádost o členství
v MAS.
Přihlášku najdete na našich internetových
stránkách www.pohodavenkova.cz!
Děkuji Vám za Váš zájem a naviděnou!
Váš Luboš Řehák,
předseda MAS Pohoda venkova.

důležité webové odkazy
www.pohodavenkova.cz
www.regional-znacky.cz
www.mhf-vek.cz

www.orlickehory.eu
www.novomestskonadmetuji.cz
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Výzva č. 10 / 2013
Místní akční skupina POHODA venkova v rámci 19. kola PRV vyhlašuje 10. výzvu k před
kládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní roz
vojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategický Plán
Leader (SPL) ,,Krok za krokem s POHODOU venkovem“.
Příjem žádostí bude probíhat v kanceláři
MAS (Val č.p. 26, 1. patro budovy OÚ Val)
v těchto termínech:
pondělí 22. 4. 2013 od 7 do 16 hodin,
úterý 23. 4. 2013 od 7 do 16 hodin,
středa 24. 4. 2013 od 7 do 14 hodin.
Příjem žádostí bude ukončen ve středu
24. dubna 2013 ve 14.00 hodin, později
doručené žádosti budou z výběru auto
maticky vyřazeny!
Způsob podání žádostí
Elektronické Žádosti na CD s povinný
mi a nepovinnými přílohami (v listin
né podobě) budou přijímány osobně
ve třech vyhotoveních (1 originál a 2 x
kopie), které budou předloženy v neroze
bíratelné formě. Žádost o dotaci předkládá
a podepisu
je žadatel před pracovní
kem
MAS osobně (u PO statutární orgán)
nebo prostřed
nictvím zmocněného zá
stupce. Pokud žadatel podává Žádost
pro
střednictvím zmocněného zástupce,
musí zmocněný zástupce k registraci Žá
dosti předložit zvlášť vytištěná čestná
prohlášení s podpisem žadatele (u PO sta
tutární orgán).

oblasti podpory
F1 Konkurenceschopnost
(alokace cca 500 000 kč)
Dotace je zaměřena na investice do země
dělských staveb a technologií určených
pro živočišnou výrobu (podpora se týká
chovu skotu, prasat, ovcí, koz, koní, drů
beže a včel) a pro rostlinnou výrobu.
Opatření je dále zaměřeno na uvádění
souvisejících produktů prvovýroby na trh
a využití a zpracování biomasy pro vlastní
potřebu.
Dotaci lze poskytnout pouze na investiční
výdaje. V rámci živočišné výroby se pod
pora týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz,
koní, drůbeže a včel. Podpořit lze např.
výstavbu a rekonstrukci stájí; budování
pastevních areálů; dojírny; haly pro chov
domácí drůbeže; chov včel; výstavbu a re
konstrukci sil a horizontálních hal pro
skla
dování obilovin, olejnin a luštěnin;
sklady pro ovoce, zeleninu a chmel; stav
by pro skladování krmiv a steliv; stabilní

i mobilní zemědělskou techniku, strojní
zařízení a vybavení.
Definice žadatele
Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická ne
bo právnická osoba, který podniká v ze
mědělské výrobě v souladu se zákonem
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů. Žadatel podniká
minimálně dva roky v zemědělství
(u Osvědčení o zápisu do evidence země
dělského podnikatele rozhoduje před
pokládané datum zahájení činnosti,
pokud není uvedeno, tak datum vystavení
Osvědčení).
F2 Firmy a produkty
(alokace cca 1 997 000 kč)
Opatření je zaměřeno na podporu zaklá
dání nových a rozvoj existujících podniků
nejmenší velikosti – mikropodniků,
včetně nových živností v oblasti výroby,
zpra
cování a služeb. Cílem opatření je
především vytváření nových pracovních
míst a rozvoj hospodářské struktury
nezemědělských aktivit.
Dotaci lze poskytnout na novou výstavbu,
rekonstrukci, modernizaci či přestavbu
provozovny; na nákup strojů, technologií
a dalších zařízení sloužících k rozvoji
a zakládání mikropodniků; na výdaje na
propagaci a marketing, které jsou součástí
projektu.
Definice žadatele
Fyzické a právnické osoby podnikatelé
(i bez historie), které splňují podmínky
pro zařazení do kategorie mikropodniků;
žadatel nesmí být zemědělský podnikatel
dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
ve znění pozdějších předpisů; žadatel
nesmí mít všechny živnosti přerušené /
zrušené.
F4 Infrastruktura
(alokace cca 2 000 000 kč)
Fiche podporuje obce v oblasti základní
dopravní a technické infrastruktury
včetně vodohospodářské, zlepšení vzhledu
obcí a tím zlepšení životních podmínek
a zvýšení atraktivity pro bydlení, pod
nikání i relaxaci.
Dotaci lze poskytnout na výdaje na no
vou výstavbu / obnovu místních komuni
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kací III. a IV. třídy a veřejně přístupných
účelových komunikací včetně jejich sou
částí a příslušenství, na výdaje na obno
vu a vytváření veřejných prostranství
obce (návse, parky, náměstí, chodníky,
stanoviště kontejnerů atd.), na výdaje na
budování a/nebo obnovu sítí technické in
frastruktury (veřejný rozhlas, veřejný bez
drátový rozhlas, kamerový a monitorovací
systém, informativní měřič rychlosti atd.),
na výdaje na parkové úpravy veřejných
prostranství obce, na výdaje na nákup
techniky pro údržbu veřejných prostran
ství obce. Dotaci je dále možné využít na
budování a rekonstrukce vodovodů pro
veřejnou potřebu včetně vodních zdrojů
a včetně souvisejících objektů, budování
a rekonstrukce kanalizací pro veřejnou
potřebu a čistíren odpadních vod.
Definice žadatele
— obce podle zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů a
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
— příspěvkové organizace zřízené obcí
— nestátní neziskové organiza
ce podle
zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování
občanů ve znění pozdějších předpisů (ob
čanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb.,
o obecně prospěšných společnostech a
o změně a doplnění některých zákonů ve
znění pozdějších předpisů (obecně pros
pěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb.,
o nadacích a nadačních fondech a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů
(zákon o nadacích a nadačních fondech)
ve znění pozdějších předpisů (nadace)
— zájmová sdružení právnických osob,
podle §20f a následujících č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky
obcí
— církve a jejich organizace dle zákona
č. 3/2002 Sb., o svobodě nábo
žens
ké
ho
vyznání a postavení církví a nábo
žen
ských společností a o změně některých
zákonů (zákon o církvích a náboženských
společnostech)
pokračování na straně 6
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Výzva č. 10 / 2013
pokračování ze strany 5

F5 Občanská vybavenost
(alokace cca 2 000 000 kč)
Fiche je zaměřena na zajištění občanského
vybavení a služeb v obcích v oblasti ve
řejné správy, školství, zdravotnictví,
kul
tu
r y a sociálních služeb, spolkových
činností, předškolní a mimoškolní péče
o děti, základní obchodní infrastruktury,
tělovýchovy a sportu. V zájmu posílení
sounáležitosti místních obyvatel s míst
ním prostředím je podpora zaměřena
také na zajištění zázemí pro aktivity míst
ních společenských, kulturních, zájmo
vých a sportovních organizací a spolků
a církví a jejich organizací, které přispí
vají k zachování tradic a upevňují lokální
identitu a mezilidské vztahy.
Definice žadatele
— obce podle zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
svazek obcí dle zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů a
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
— příspěvkové organizace zřízené obcí
— nestátní neziskové organizace podle
zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování ob
čanů ve znění pozdějších předpisů (ob
čanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb.,
o obecně prospěšných společnostech a
o změně a doplnění některých zákonů ve
znění pozdějších předpisů (obecně pros
pěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb.,
o nadacích a nadačních fondech a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů
(zákon o nadacích a nadačních fondech)
ve znění pozdějších předpisů (nadace)
— zájmová sdružení právnických osob,

podle §20f a následujících č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky
obcí
— církve a jejich organizace dle zákona
č. 3/2002 Sb., o svobodě nábo
ženského
vyznání a postavení církví a nábožen
ských společností a o změně některých
zákonů (zákon o církvích a náboženských
společnostech)
F8 Vzdělávání
(alokace cca 100 000 kč)
Fiche je zaměřena na vzdělávání hos
podářských subjektů působících na ven
kově v oblastech diverzifikace činností
nezemědělské povahy, zakládání a roz
voje mikropodniků, venkovského cestov
ního ruchu, obnovy a rozvoje vesnic,
občanského vybavení a služeb a ochrany
a rozvoje kulturního dědictví venkova.
Hospodářskými subjekty rozumíme pou
ze osoby zapsané v obchodním rejstříku,
osoby, které podnikají na základě živ
nos
ten
ského oprávnění nebo jiného
než živnostenského oprávnění podle
zvláštních předpisů, fyzické a právnické
osoby, které provozují zemědělskou
výrobu a jsou zapsány v evidenci země
dělských podnikatelů a obce podle záko
na č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů.
Definice žadatele
— obec
— svazek obcí
— příspěvkové organizace zřízené obcí
— neziskové organizace s právní
subjektivitou

DOBRUŠSKÝ POHÁR
2013
22. ročník futsalového turnaje proběhne
ve dnech 20. a 21. července 2013 v areá
lu Městského stadionu v Dobrušce za
účasti 65 mužských a 10 ženských týmů
z celé České republiky!
V sobotu se hraje kompletní program
turnaje žen a zápasy základních skupin
turnaje mužského, poté sobotní program
vrcholí večerním kulturním programem.
Finálovým dnem mužského turnaje je
neděle, kdy nakonec probíhá i slavnostní
vyhlášení a ukončení turnaje.

e–mail dobrusskypohar@seznam.cz
adresa — Irena Koláčná, Pulická 636,
518 01 Dobruška
telefon
Martin Eimann +420 775 080 900
Ivan Koláčný +420 606 288 917
nebo +420 724 277 872
Veškeré informace naleznete na
www.dobrusskypohar.cz
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Pořádá občanské sdružení MAS POHODA venkova ve spolupráci s městy Dobruška, Opočno a Nové Město nad Metují a neformálním spolkem přátel hudby Dobrušská klasika

V roce 2013 se v Dobrušce, Opočně
a Novém Městě nad Metují opět uskuteční festival klasické hudby, který
uvede špičkové a mezinárodně uzná
vané interprety.
V období od 29. září do 17. listopadu
2013 proběhne v historických prostorách zúčastněných měst pestrá série koncertů, jejichž dramaturgie obsáhne hudbu od baroka a klasicismu
až po díla vrcholného romantismu.
V rámci festivalu zazní i světová pre
miéra soudobé skladby, která vzniká
na objednávku MHF F. L. Věka.
Součástí zahajovacího koncertu bude
i udělení Ceny MHF F. L. Věka za ne
obyčejný přínos regionu v oblasti kultury. Jedním z vrcholů festivalu bude
recitál slavné české mezzosopranistky žijící v Německu Dagmar Peckové.
Detailní program a termíny koncertů
budou zveřejněny v následujících
měsících na oficiálních stránkách festivalu www.mhf–vek.cz.

2013
T he

IIi. ročník
M e z i n á r o d n í h o h u d e b n í h o f e s t i v a l u F. L . V ě k a

I n t e r n a ti o n a l

Music

F e s ti v a l

of

F. L . V e k

Nové standardy MAS
Koncem letošního roku budou členové MAS POHODA venkova
povinni předložit a zdokladovat kvalitu své organizace a schop
nosti či potenciál svého území.
Nové standardy MAS se řeší právě z důvo
du čerpání finančních prostředků z více
zdrojů. Jedním z úkolů bude provedení
transformace občanského sdružení, které
dle našeho názoru doposud skvěle vyho
vovalo po
třebám uplatňování „metody
leader“ v regionu, na prav
děpodobně
obecně prospěšnou společnost (o.p.s.).
Základním prvkem standardů MAS je ta
ké jasně definované území. Již na prosin
cové Valné hromadě MAS POHODA ven
kova došlo ke schválení rozšíření územní

Deštné v Orl. h. se k nám vrací z území
sousední MAS, aby se o to více propojily
zájmy MAS a DSO Region Orlické hory.
MAS tedy působí na území 337 km², kde
v současné době trvale žije cca 32,2 tisíc
obyvatel.
V rámci meziobecní spolupráce na tomto
území pracují dva dobrovolné svazky obcí,
DSO REGION ORLICKÉ HORY a DSO RE
GION NOVOMĚSTSKO.

působnosti MAS o dosud tzv. bílá místa na
mapě – obec Mokré, obec Králova Lhota,
obec Rohenice a obec Přepychy. Obec

Česká Čermná
Borová
Přibyslav
Sendraž
Jěstřebí
Libchyně

Mezilesí

Olešnice v Orlických horách

Nový Hrádek

Nové Město nad Metují
Slavoňov
Bohdašín

Sněžné
Janov

Sedloňov

Chlístov
Rohenice

Ohnišov

Králova Lhota

Bystré

Dobřany

Val
Pohoří
České Meziříčí

Kounov

Bačetín

Dobruška

Deštné v Orlických horách

Opočno
Mokré

Semechnice

Přepychy

Dobré
Podbřezí

Trnov
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Sdh Olešnice v Orlických horách
V plánovacím období 2007–2013 realizoval Sbor dobrovolných hasičů
Olešnice v Orlických horách díky výzvám vyhlášených Místní akční sku
pinou POHODA venkova několik projektů, které výraznou měrou přispěly
k zajištění fungování olešnického hasičského sboru, jenž je svou dislokací
důležitým prvkem místní a regionální infrastruktury.
Při realizaci projektu Teplo čistě snadně
a levně se v roce 2009 podařilo nainsta
lovat tepelné čerpadlo k vytápění objektu
hasičské zbrojnice a v roce 2010 se zreali
zoval projekt Rekonstrukce garáží, pří
jezdových ploch a sušáku hadic. Na tyto
projekty jsme v roce 2011 navázali další
akcí – kompletní výměnou rozvodů topení
a topných těles.
Realizací těchto projektů bylo zajištěno
kvalitní zázemí, které dnes neslouží jen
olešnickým hasičům, ale i hasičům z širo
kého okolí, kteří zde absolvují odbornou
přípravu, schůze okrsku apod. S ohledem
na působnost olešnických hasičů a je
jich pravidelnou účast na záchranných

a likvidačních pracích při povodních na
území celé České republiky, se za podpo
ry MAS POHODA venkova a téměř všech
starostů obcí v obvodu ORP Dobruška,
podařilo zakoupit nafukovací stan nouzo
vého přežití. Ten je určen pro velmi rychlé
zajištění zázemí zasahujícím hasičům,
popřípadě jako zázemí štábu zdolávání
mimořádných událostí. V letošním roce
bude pro stejné účely doplněno ještě vy
bavení pro zajištění přípravy, přepravy
a distribuce stravy pro velké množství za
sahujících záchranářů. Místní akční skupi
na se touto podporou významně podílí na
zajištění kritické infrastruktury v regionu,
která je z centrální úrovně řešena jen velice

Jak pomohly dotace od MAS POHODA
venkova v obci Podbřezí?
V roce 2009 jsme poprvé požádali o dotaci na akci „Generální oprava
požární nádrže ve Lhotě Netřebě“. Dle Smlouvy o dílo činily celkové ná
klady 981.450,– Kč. Dotace nám byla přiznána ve výši 706 957,– Kč. Stavbu
úspěšně realizovala firma KERSON spol. s r.o. Dobré během roku 2009.
V roce 2010 jsme na nátlak sportovní ve
řejnosti požádali o dotaci na akci Výstavba
víceúčelového hřiště. Dle Smlouvy o dílo
činily celkové náklady 2.398.234,20 kč. Do
tace byla přiznána ve výši 1 798 110,– kč.
Stavba byla úspěšně realizováno firmou
Stavitelství DS Rychnov nad Kněžnou
během v roce 2010.
V roce 2009 bylo vydáno stavební po
volení na Stavební úpravy budovy č. p.
3 v Podbřezí na moderní vzdělávací
zařízení. Rozhodnutím zastupitelstva bylo
stanoveno, že opravy budou prováděny po
dvanácti etapách. Proto obec požádala v roce
2011 o dotaci na 2. etapu s názvem „Rekon
strukce šatny, jídelny a výdejny jídel se
zázemím ZŠ v Podbřezí“. Dle Smlouvy
o dílo činily celkové náklady 2.217.926,–kč.
Dotace na tuto etapu nám byla přiznána
ve výši 1.734.614,– kč. Rekonstrukce byla
úspěšně realizována téhož roku firmou
STAVOS s.r.o. Dobruška.
V letošním roce budeme opravovat původní
sportoviště za Základní školou a Montessori
mateřskou školou v Podbřezí. Schválena je
dotace ve výši 199 767,– kč. Celkové uzna

telné náklady by měly činit 246 627,– kč.
Občané obce velice kladně hodnotí činnost
MAS POHODA venkova. Víceúčelové spor
toviště je opravdu maximálně využíváno
všemi generacemi. Hraje se zde liga žen,
mužů, mládeže i dětí. Pořádají se turnaje
a dle vytížení sportoviště je vidět, že to
byla správná investice při využívání vol
ného času hlavně mládeže. Hojně ho
využívají i děti zdejší základní a mateřské
školy a v rámci spolupráce i okolní školy.
O sportoviště se vzorně starají a udržují ho
v naprostém pořádku.

krok za krokem s
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omezeně a zejména pro velké aglomerace.
Venkov, stejně jako je tomu v mnoha dalších
oblastech, zůstává i zde na pokraji zájmu.
Plně se zde ujímá důležité pozice plánování
metodou Leader, kterou má MAS možnost
cíleně a citlivě ve vztahu k našemu území
podpořit aktivity mající reálný přínos
široké veřejnosti.
Vít Klouček
SDH Olešnice v Orlických horách
Generální rekonstrukce požární nádrže je
součástí úprav Lhotecké návse.
Stavební úpravy budovy základní školy
úspěšně pokračují. V roce 2012 jsme ukon
čili 6. etapu. Byla otevřena nová mateřská
školka pro 25 dětí a budova byla zabezpe
čena proti stoleté vodě. Nová ČOV, bezba
rierový přístup do budovy a vytápění části
budovy tepelným čerpadlem jsou důkazem
toho, že zde opravdu vzniká moderní vzdě
lávací zařízení.
Všechny akce v Podbřezí jsou vždy konzul
továny se širokou veřejností formou komu
nitního plánování. Následně jsou zaneseny
do Programu rozvoje Obce Podbřezí, který
je pravidelně vyhodnocován a doplňován
každých pět let od roku 2000. Jeho součástí
jsou i projektové listy na připravované
akce.
Antonín Novotný
starosta obce Podbřezí
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PROJEKTOVÝ LIST 2014 +

m í s t n í

a k č n í

s k u p i n a

Chcete v našem regionu něco podnikat, máte něco zajímavého v plánu?
Napište nám o tom! Vyplňte projektový list a zašlete nám ho. Vaše nápady
zahrneme do připravované Integrované strategie rozvoje území našeho
regionu na plánovací období 2014–2020.
					identifikace projektu
název projektu
žadatel
(nositel projektu)
místo realizace
(a kde se realizace projeví)
předpokládaní partneři
a spolupracující organizace
typ projektu				investiční		

neinvestiční		

investiční i neinvestiční

oblast, obor
(např. cestovní ruch, zemědělství,
sport, kultura atd.)

					popis projektu
současný stav
(zdůvodnění potřeby projektu)
celkový záměr projektu
(krátký popis toho, co se bude dělat)
cílové skupiny
(pro koho je projekt určen)
cíle projektu = co bude
výsledkem
(co vznikne, co se stane, postaví,
zajistí atd.)

					trvání projektu (předběžný harmonogram)
měsíce a roky realizace
od—do (předběžně)

					finanční plán projektu (odhad)
celkové náklady vč. dph

zde odstřihnout

vlastní prostředky
nebo další zdroje
(úvěr, prostředky partnerů atd.)

zpracoval:
jméno a příjmení: 								datum
organizace:		
kontakt:									podpis
Databáze evidovaných projektů bude na webu mas pohoda venkova postupně doplňována a prezentována.
Projektový list si je možné stáhnout na www.pohodavenkova.cz pod odkazem strategie 2014+.
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a k č n í

s k u p i n a

oblast č. 1
místní akční skupina pohoda venkova

oblast č. 2
rozvoj území

Jak jste se o MAS POHODA venkova dozvěděli?
  a) z internetu
  b) z tisku
   c) z obecního úřadu
  d) od známého
   e) byl(a) jsem osloven(a) pracovníky MAS nebo jejími členy

Co se Vám ve Vaší obci líbí? (uveďte příslušnou obec)
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

Víte, čemu se MAS POHODA venkova věnuje?
  a) ano
   b) o činnosti MAS mám povědomí, ale potřebuji více informací
   c) nevím, rád(a) bych se to dověděl(a)
   d) nevím a nezajímá mě to

Co se Vám ve Vaší obci nelíbí?
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

Přispívá MAS POHODA venkova svojí činností k rozvoji regionu?
   a) ano, jednoznačně přispívá k rozvoji
   b) ano, aktivity MAS na území mají význam
   c) ano, MAS usnadňuje práci obcím v regionu
   d) ano, MAS pracuje dobře
   e) ano, ale měla by více informovat o své činnosti
   f) MAS přispívá k rozvoji pouze částečně, mohla by přispívat více
   g) MAS nepřispívá k rozvoji regionu

Co by se mělo ve Vaší obci zlepšit či změnit?
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

Znáte metodu Leader, kterou místní akční skupiny pracují?
  a) ano
   b) trochu, ale potřebuji o ní získat více informací
   c) neznám, ale rád(a) bych se to dověděl(a)
  d) neznám

Co považujete za hlavní priority Vaší obce?
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

Využíváte internetové stránky www.pohodavenkova.cz?
   a) ano, jsem pravidelným návštěvníkem
   b) ano, občas na ně zavítám
   c) jednou jsem je navštívil(a)
  d) nevyužívám

Jste spokojeni s životem ve Vaší obci?
   a) ano
   b) spíše ano
   c) spíše ne
   a) ne

Jsou pro Vás informace na internetových stránkách dostatečné?
   a) ano, najdu tam vše, co potřebuji a považuji za důležité
   b) stránky poskytují dostatek informací, ovšem jsou nepřehledné
   c) zveřejněné informace jsou pro mě nedostatečné

Je zázemí pro život ve Vaší obci dostatečné?
   a) ano, je dostatečné
   b) částečně dostatečné
   c) ne, je nedostatečné

Čemu by se měla MAS POHODA venkova věnovat?
   a) MAS by měla pokračovat v započatých aktivitách a vylepšovat je
   b) MAS by měla rozšířit svoji činnost o další aktivity
   c) MAS by měla pokračovat v nastoleném trendu

Jste rádi, že Vaše obec spadá pod MAS Pv?
   a) ano
   b) je mi to jedno
   c) ne

prostor pro vaše připomínky

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

krok za krokem s

POHODOU venkovem

zde odstřihnout

Předem Vám srdečně děkujeme za vyplnění a následné odevzdání. Vyplněný Projektový list a Anketu je možné odevzdat nejpozději do 30. 6. 2013
následujícími způsoby:
   a) odeslat elektronicky na emailovou adresu manager.pohoda@val.cz
   b) odevzdat v kanceláři MAS POHODA venkova (Val 26, 518 01 Dobruška, 1. patro budovy OÚ)
   c) odeslat poštou na adresu MAS POHODA venkova, Val 26, 518 01 Dobruška
Kontakty pro případné dotazy:
Ing. Tomáš Vidlák, manažer MAS, tel. +420 604 535 956, e–mail manager.pohoda@val.cz
Luboš Řehák, předseda MAS, tel. +420 602 114 007, e–mail lubos.rehak@val.cz

I / 2013						

venkovský

občasník

Regionální produkt
a zaniklá řemesla
budou jedním z hlavních témat záříjových městských oslav
v Novém Městě nad Metují

Dny evropského dědictví (European Heri
tage Days, dále jen EHD) každoročně
v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti
brány nejzajímavějších památek, budov,
objektů a prostor, včetně těch, které jsou
jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.
Jejich cílem je hledání cest ke kořenům
naší, evropské i světové civilizace. Proto
jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější
doprovodné akce – přednášky, koncerty,
městské slavnosti, ale i soutěže a další kul
turní programy.
Na jednu takovou akci bychom vás chtěli
pozvat do Nového Města nad Metují. V so
botu 14. září 2013 budou pro návštěvníky
zpřístupněny památky nejen v Novém
Městě nad Metují, ale také např. dřevěný
kostelík ve Slavoňově, průvodce na vás
bude čekat na poutním místě Rokole, své
památky vám otevře horská obec Olešnice
v Orlických horách a další objekty pro vás
budou zpřístupněny v našem partnerském
polském městě Duszniki Zdrój. Do všech
těchto míst budou po celý den zdarma
vypravovány autobusy v půlhodinových
intervalech.
Městské muzeum a informační centrum
v Novém Městě nad Metují vám tento
den představí historii regionu a města při
komentovaných prohlídkách muzejních
expozic. Čeká na vás barokní lékárna, vy
řez ávaný měšťanský betlém od řezbářky
Jarmily Haldové, historický sál, sál řeme
sel s výstavou „Z ložnic našich babiček“

a hlavně pro děti přírodovědná expozice
s akvár ii a terárii s živými zvířátky z re
gionu. Naše pozvání na akci přijaly také
výrobci regionálních produktů z Orlic
kých hor. Ti budou své výrobky a umění
předvádět v prostorách Hildenského átria
před budovou muzea. Z výrobků pyšnících
se značkou ORLICKÉ HORY originální
produkt® se představí například dřevěné
hračky manželů Jirsových z Pohoří, vyší
vané kroje paní Tatouškové z Nového
Města nad Metují. Své umění předvedou
zaměstnanci chráněných dílen Kopeček
z Neratova. Uvidíte spřádání vlny na kolo
vratu a pletení košíků, nabídnou vám kera
mické, tkalcovské a košíkářské výrobky.
Štípat dřevěný šindel vás naučí pracovník
firmy ŽIVA zemědělská obchodní, a.s.
Nebude chybět ani „něco na zub“. Tak na
příklad paštiky, klobásy, salámy a čerstvé
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sýry z Rampuše, které vyrábí pan Sokol ve
své provozovně v Liberku, z rychnovské
Podorlické sodovkárny budete moci ochut
nat pálenku z ovoce přímo od pěstitelů,
medovinu, med a další produkty z včelího
vosku přiveze paní Skalická z Kameničné
u Žamberka. Na pivaře bude čekat stánek
Staročeského pivovárku z Dobrušky s nově
cetifikovanou Dobrušskou jedenáctkou
a nebo dvanáctistupňovým Rampušákem.
Součástí této „tržnice“ bude i řemeslný
WORKSHOP. Přijedou dráteníci, kovotep
ci, raziči mincí, svíčkaři, výrobci vinutých
perlí a výrobci ručního papíru. Tady si ur
čitě přijdou na své především děti. Vlast
níma rukama si zde vyrobí svíčku, zadrá
tují hrneček nebo jen kamínek na památku,
každý si bude moci vyrazit pamětní minci
jako suvenýr z této akce. Ruční papír si zho
toví pod dohledem našich polských part
nerů z muzea papírenství z města Duszniki
Zdrój.
Jestli jsme vás zatím nepřesvědčili k tomu,
abyste přijeli na naši městskou slavnost,
můžeme vám nabídnout ještě historický
průvod městem v čele se zakladatelem
města Janem Černčickým z Kácova a jeho
družinou, prohlídku zámecké věže, pře
hlídku historických vozidel před zámkem
a kulturní program na Husově náměstí po
celý den.
IC Nové Město nad Metují

OLEŠNICKÝ MAJÁLES
Již 22. ročník této tradiční akce se le
tos uskuteční 4. května 2013 od 13.00
hodin na olešnickém náměstí.
Tak jako v předchozích letech je při
praven program na celé odpoledne
a večer.
Ve 13.00 hodin zahájí celou akci koncert
dechové hudby Valánečka, od 15.00 ho
din bude k příjemnému odpoledni hrát
místní skupina TROP, celým odpoled
nem provází Vlasta Suk.
K zakousnutí se opéká hned několik
selátek, z výčepů tečou různé druhy zla
tavého moku, pro děti jsou samozřejmě
připraveny atrakce. Skákací hrad a na
fukovací skluzavka je zcela zdarma.
V průběhu odpoledne máte možnost
shlédn out mimo jiné i představení
Labutí jezero. Večerní program dopro
vází hudební skupina Relax!
Využijte této akce k zahájení cyklosezony
a zpestřete jej příjemným posezením na
olešnickém náměstí. Jste zváni.
Hasiči — Olešnice v Orlických horách

krok za krokem s
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ORLICKÉ HORY
OD JARA
DO PODZIMU
Vykované zvonečky permoníků
probudí vodního krále a svým jemným
zvukem vítají jaro, které přichází do hor
zlehka, s rozvahou, jakoby se příroda
nechtěla vzdát bílé peřiny.
Opravdu, skromná květinka charakteris
tická pro Orlické hory, bledule jarní, ozna
muje všem, že starostlivý Rampušák předal
vládu princezně Kačence, stejně skromné
a nenáročné jako ta květina.
Se svou družinou teď bude vládnout až
do podzimu, starat se o své hory, obyva
tele i návštěvníky. Možná ji někde potká
te, až vyrazíte třeba s celou rodinkou na
výlet za poznáním hor, které Vám učarují
svojí malebností, pestrostí květeny i vlíd
nou náručí lesů. Cestou můžete ochutnat
třeba borůvky, maliny a později nasbírat
i houby, zastavit se na dobrý borůvkový
koláč na Šerlišském Mlýně a nebo ochut
nat cibulačku u Rampušáka v Rokytnici
v Orlických horách. Cílem zajímavého
výletu může být i návštěva některého
z místních řemeslníků či pouhé zakoupení
regionálního výrobku pyšnícího se znač
kou ORLICKÉ HORY originální produkt®.

Orlické hory
pro všechny
projekt spolupráce místních akčních skupin
reg. č. 11/013/4210a/452/000006
www.orlickehory.eu/ohprovsechny
Cílem projektu spolupráce místních akč
ních skupin bylo zlepšit možnosti trávení
volného času pro handicapované osoby
v regionu Orlických hor a Podorlicka. Vý
chozím bodem bylo zmapování možností
turistických služeb v regionu a jeho vhod
nosti pro osoby s různým handicapem.
Byla zpracována studie, která monitoruje
subjekty a zařízení v regionu vhodné pro
certifikaci svých služeb. Barevný semafo
rek hodnotí míru vhodnosti zařízení (čer
vená, oranžová, zelená) pro osoby s jednot
livým druhem postižení (tělesné, zrakové,
sluchové). Jednou z podpůrných aktivit pro
jektu byl i cyklus školení pro poskytovatele
turistických služeb tématicky zaměřený
na problematiku přístupnosti handicapo
vaných osob.
Partnerská MAS POHODA venkova toho
to projektu oslovila a získala pro vlastní
investiční aktivitu spojence v novoměstské
organizaci NONA – společnost zdravotně
postižených o. s.
MAS zakoupila soubor kompenzačních
pomůcek v celkové hodnotě cca 164.000 kč
a tento soubor slavnostně předala a svěřila
do péče místnímu sdružení při zahájení
loňské NONAlympiády.

Připraveni jsou i na informačních středis
cích a tak neváhejte! Každý návštěvník se
totiž zakoupením vandrovní knížky stává
aktivním účastníkem Kačenčiny pohád
kové říše. Při toulání regionem můžete
především vy rodičové se svými dětmi
díky této turistické hře posbírat razítka
pohádkových patronů jednotlivých obcí
Orlických hor a po splnění všech soutěž
ních podmínek Vás dokonce čeká i malá
odměna. Našim přáním je, aby jste se
v Kačenčiných horách cítili jako v pohádce!

www.orlickehory.eu
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ABC pro místní výrobce
projekt spolupráce místních akčních skupin
reg. č. 12/017/4210b/452/000065
Místní akční skupina POHODA venkova
společně s MAS Železnohorský region, o.s.
a dalšími pěti MAS z Lotyšska (Association
Cēsu rajona lauku partnerība, Association
SATEKA, Vidzeme Rural Partnership
„Brasla“, Public and private partnership
society „Zied zeme“, Madona Municipa
lity Foundation) a dvěmi MAS z Litvy (Ke
dainiai district local action group, Local
action group „Pajūrio kraštas“) v současné
době zahájily mezinárodní zrcadlový pro

jekt spolupráce ABC pro místní výrobce.
V rámci projektu dojde k přenosu praktic
kých zkušeností z již ověřeného a unikát
ního českého systému značení regionál
ních produktů do konkrétních oblastí
Litvy i Lotyšska pod odborným dohledem
zástupců Asociace regionálních značek, o.s.
Za mezinárodní setkání výrobců v České re
publice přímo odpovídá koordinační MAS
projektu – MAS POHODA venkova. Plá
nované setkání proběhne koncem května

příštího roku a bude zakončeno akcí zamě
řenou pro výrobce i širokou veřejnost.
Uskuteční se v sobotu 24. května 2014
v prostorách dobrušského pivovaru –
Staročeský pivovárek s.r.o.
Celému projektu předcházelo i schválení
a podepsání smlouvy o spolupráci všech
partnerů projektu, tedy všech devíti MAS.
www.arz.cz
www.regionalni–znacky.cz

výstupy projektu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

úvodní studijní pobyt zahraničních zástupců v regionech ČR
vytvoření zrcadlového systému certifikace pro zahraniční partnery
vytvoření filmových skečů o regionálních producentech
mezinárodní seminář o regionálních produktech v Lotyšsku
mezinárodní seminář o regionálních produktech v Litvě
mezinárodní seminář o regionálních produktech v České republice
vytvoření studijních materiálů pro zahraniční producenty – publikace
mezinárodní setkání výrobců v České republice
závěrečné mezinárodní setkání výrobců v Lotyšsku
předvedení vzorků místních výrobků v Lotyšsku
dvě mezinárodní výstavy v Litvě

m í s t n í

a k č n í

s k u p i n a

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
krok za krokem s
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OZNÁMENÍ O UKONČENÍ
20. 5. 2013, 16.00 h
SBĚRU ŽÁDOSTÍ
Všem výrobcům, řemeslníkům a drobným podnikatelům regionu oznamujeme, že Certifikační
komise pro udělování značky ORLICKÉ HORY originální produkt® regionálním výrobkům z Orlic
kých hor a Podorlicka bude opět zasedat dne 21. 5. 2013 ve 13.00 hodin.
Certifikační zásady a kritéria včetně žádosti v elektronické podobě získáte na webových stránkách regionálního koordinátora
projektu www.regionalni-znacky.cz nebo www.pohodavenkova.cz
Příjem žádostí nejpozději do 20. 5. 2013, 16.00 h na adrese MAS POHODA venkova, Val 26, 518 01 Dobruška
e–mail mas.pohoda@val.cz, mobil +420 602 114 007
Luboš Řehák, regionální koordinátor značení výrobků v Orlických horách

Deštenský chléb peče Karel Rezner.

Dřevěné hračky vyrábí pan Karel Jirsa z Pohoří.

Staročeský pivovárek s.r.o. v Dobrušce – pan Milan Vedra.

Spárování cihlové klenby – firma Šefl, s.r.o.

Ryby z Podhůří Orlických hor – Kolowratské rybářství, výlov rybníku v Opočně.

m í s t n í

a k č n í

s k u p i n a
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Lidové kroje a dobové oděvy šije paní
Eva Tatoušková z Nového Města n. M.
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Výrobci z Orlických hor
a Podorlicka
číslo certifikátu / výrobce

adresa

certifikované výrobky 2007 — 2012

2007–OH–01 Lenka Skalická
2007–OH–02
Marie Kalousová – Pekařství
2007–OH–03 Ladislav Hemrlík
2007–OH–04 Sdružení Neratov
2007–OH–05 Sdružení Neratov
2007–OH–06 Alena Janovcová
2007–OH–07 LABRIS, s.r.o.
2007–OH–09
Podorlická sodovkárna, s.r.o.
2007–OH–10
Marie Hájková, ART Tiffany – vitráže
2007–OH–11
BEAS, a.s. – Pekárna Lično
2007–OH–12
BEAS, a.s. – Pekárna Lično
2008–OH–13
OVOCNÉ SADY SYNKOV s.r.o.
2008–OH–14
ZOPOS Přestavlky a.s.
2008–OH–15
ZOPOS Přestavlky a.s.
2008–OH–16 Sdružení Neratov
2008–OH–17 Karel Jirsa
2008–OH–18
Eva Tatoušková, EVA – ŠITÍ A OPRAVY
2009–OH–19 Jiřina Rejentová
2009–OH–20
Jan Kolowrat Krakowský
Správa Kolowratského rybářství
2009–OH–21
Městský Podorlický pivovar s.r.o.
2009–OH–22
ŽIVA zemědělská obchodní a.s.
2009–OH–23 Jana Štefková
2010–OH–24 MASOEKO s.r.o.
2010–OH–25 MASOEKO s.r.o.
2010–OH–26 MASOEKO s.r.o.
2010–OH–27 Karel Rezner
2011–OH–28 Šefl s.r.o.
2011–OH–29 Jana Prokopcová
2012–OH–30
Kaplan nábytek s.r.o.
2012–OH–31 Petr Sokol
2012–OH–32 Petr Sokol
2012–OH–33 Zbyněk Nožka
2012–OH–34 Město Vamberk
KRAJKÁŘSKÁ ŠKOLA
2012–OH–35 Jiří Moravec
2012–OH–36
Staročeský pivovárek, s.r.o.
2012–OH–37
Staročeský pivovárek, s.r.o.
2012–OH–38 Milan Švorc

Kameničná 1, Žamberk, 564 01

včelí produkty
rokytnické pečivo

J. V. Sládka 161, Rokytnice v Orl.h., 517 61
U Nádraží 262, Rokytnice v Orl.h., 517 61
Bartošovice v Orl.h. 84, 517 61
Bartošovice v Orl.h. 84, 517 61
Pěčín 87, 517 57
Dobré 51, 517 93
Kaštany 435, 516 01 Rychnov nad K.
Orlické Záhoří 37, 517 64 Orlické Záhoří
Gočárova 1620, 501 01 Hradec Králové
Gočárova 1620, 501 01 Hradec Králové
Synkov – Slemeno, Synkov 77, 516 01
Přestavlky 39, Kostelec nad Orlicí, 517 41
Přestavlky 39, Kostelec nad Orlicí, 517 41
Bartošovice v Orl.h. 84, 517 61
Pohoří 134, Dobruška, 518 01
Českých legií 100, Nové Město n. M., 549 01
Fučíkova 900, Žamberk, 564 01
Kolowratská 1, Rychnov n. K., 516 01
Kaštany 435, Rychnov n. K., 516 01
Klášterec nad Orlicí 120, 561 82
Merklovice 75, Vamberk, 517 54
Kunčice 243, Letohrad, 561 51
Kunčice 243, Letohrad, 561 51
Kunčice 243, Letohrad, 561 51
Pekařství č.p. 375, Deštné v O.h., 517 91
Kvasiny 317, 517 02
Jablonská 245, Letohrad – Orlice, 561 51
Orličky 116, 561 55
Liberk – Rampuše 5, 516 01 Rychnov n. K.
Liberk – Rampuše 5, 516 01 Rychnov n. K.
Jamné nad Orlicí 120, 516 01 Rychnov n. K.
Tyršova 25, 517 54 Vamberk
Dobré 16, 517 93
Křovická 267, 518 01 Dobruška
Křovická 267, 518 01 Dobruška
Vršovka 41, 549 01 Nové Město nad Metují

krok za krokem s

kontakt
739 287 759, medovinka@centrum.cz
494 595 122

777 144 925, hemrlik@centrum.cz
brašnářské výrobky
731 604 084, 736 248 892
výrobky tkalcovské dílny
kopecek@neratov.cz
výrobky keramické dílny
biobrikety 494 595 440, 603 921 504, janovec@apservis.cz
606 650 341
polní plodiny a byliny podorlicka
494 533 069, 737 817 873
přírodní ovocné pálenky
info@sodo.cz
vitráže a dekorace vyrobené 494 593 157, 604 960 049
hajkovi-vitraze@seznam.cz
tiffany technikou
495 523 815, 721561989
ličenský chléb
jakost@beas.cz
495 523 815, 721561989
sváteční koláčky směs
jakost@beas.cz (dernerová gabriela)
494 323 183
synkovská jablíčka
zeleninasynkov@quick.cz
494 539 771, 603 290 699
chlenská uzenina
ingmysakj@zopos.cz
494 539 771, 603 290 699
chlenská tlačenka
ingmysakj@zopos.cz
kopecek@neratov.cz
výrobky košíkářské dílny
494 622 374, k.jirsa@quick.cz
dřevěné hračky
491 473 549
lidové kroje a dobové oděvy
777 127 787, sitiEva@seznam.cz
732 731 020
šperky z ručně paličkované krajky
494 668 230
ryby z podhůří orl. hor
ryby@kolowrat.com
(flégl vladimír)
494 533 069, 737 817 873
rychnovská piva
info@sodo.cz
zilvar / kaštan / kněžna
465 637 385
dřevěný štípaný šindel
ziva@ziva.cz
stefkova.krajka@seznam.cz
ručně paličkovaná krajka
465 620 817
letohradské uzeniny
465 620 817
kyšperské tvarůžkové pochoutky
info@masoeko.cz
kyšperské zabijačkové speciality
494 663 260, 602 171 145
deštenský chléb
721 309 061, sefl@sefl.eu
cihlové klenby
letohradské domácí svíčky
465 649 232, 606610301
výrobky kaplan design
info@nabytek–kaplan.cz
stoly a židle
775 869 555
paštika, klobása a salám z rampuše
petr@ekomp.cz
čerstvé sýry z rampuše
605 850 944
dřevěné hrábě a násady
494 541 247
vamberecké ručně
krajka@vamberk–city.cz
paličkované krajky
737 480 693
včelí produkty z brocné
494 620 175, 603 290 457
slad český, světlý
pivovar@dobruska.info (vedra milan)
494 620 175, 603 290 457
dobrušská piva, dobrušská
pivovar@dobruska.info
jedenáctka / rampušák
603 158 333
staročeské novoměstské čaje
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pořádá občanské sdružení BESEDA val a MAS POHODA venkova za finanční podpory obce val

• hraje se •
za každého počasí
• připraveno •
bohaté občerstvení

neděle 26. 5. 2013 • 14.00 h

Světáci

Vratislav Blažek & Zdeněk Podskalský
• Občanské sdružení Divadlo Ve středu, Lanškroun •
režie — Růžena Šteflová

neděle 2. 6. 2013 • 14.00 h

Lijavec

Zdeněk Svěrák & Ladislav Smoljak
• Kočovná divadelní společnost Bouda •
režie — Oldřich Pejchar

neděle 9. 6. 2013 • 14.00 h

ženitba

Nikolaj Vasiljevič Gogol
• Divadelní soubor Symposion Třebechovice pod Orebem •
režie — Petr Hofmann j.h.

neděle 16. 6. 2013 • 14.00 h

noc na karlštejně
Vrchlický & Podskalský & Svoboda & Vondruška
• Divadelní soubor Divadelního klubu Vrchlabí •
režie — Martin Teplý, Václav Vondruška

festi-VAL
přírodní divadlo

DIVADELNÍ
POHODA

2013

6. ročník

50°4′42.794″ N

14°25′30.263″ E

Podrobný průběh realizace SPL Krok za krokem
s POHODOU venkovem můžete sledovat
na našich internetových stránkách
www.pohodavenkova.cz
občasník
Vydává občanské sdružení Místní akční
skupina POHODA venkova,
náklad 14 000 kusů

venkovský

Hlavní kancelář MAS POHODA venkova:
Val 26, 518 01 Dobruška
IČ: 27005577
Kontaktní osoby:
Ing. Tomáš Vidlák – manažer pro realizaci
projektů SPL
tel +420 604 535 956
e–mail manager.pohoda@val.cz
Luboš Řehák – předseda MAS
tel +420 602 114 007
e–mail mas.pohoda@val.cz
design a sazba graphic studio 3mosquitos
www.3mosquitos.cz

m í s t n í

a k č n í

s k u p i n a

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

