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A) KOMUNIKAČNÍ PLÁN 



B) VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO PRŮZKUMU OBCÍ NA ÚZEMÍ MAS SDRUŽENÍ SPLAV 

 

Dotazníkové šetření se uskutečnilo během května 2012 mezi všemi 32 obcemi, které jsou součástí 

MAS Sdružení Splav. Nejprve byl starostům obcí poštou zaslán dotazník s průvodním dopisem 

s tím, že koncem května měl být vyplněný předán zpět. Někteří starostové využili možnost poslat 

jej vyplněný poštou či e-mailem. Celkově se vrátilo zpět 28 dotazníků, pouze 4 obce tedy na 

průzkum nereagovaly.  

 

1. 1. Víte o tom, že je Vaše obec členem místní akční skupiny (dále jen MAS) Splav?  

Odpověď na první otázku je potěšující. Všechny obce, které se zúčastnily průzkumu, uvedly, že 

vědí o tom, že se jejich obec nachází na území MAS Splav. 
 

1.2. V příštím roce končí současné programovací období EU. Během tohoto období (2007-

2013) rozdělovala MAS v rámci Programu EU LEADER dotace na nejrůznější projekty. 

Získala přímo Vaše obec nebo subjekt působící ve Vaší obci nějakou finanční podporu? 

Největší zastoupení mezi účastníky průzkumu měly obce, které získaly dotaci jak sami, tak zároveň 

i jiný subjekt v obci (39 %), dále relativně často získala podporu jen obec (21%). Méně obcí uvedlo 

jen podporu jiného subjektu , příp. se starostové přiznaly, že nevědí, zda nějaký subjekt přímo 

získal dotaci (po 14 %). Žádnou podporu přímo v obci neuvedly tři ze zúčastněných obcí, tj. 12 %.  
 

1.3. Jak byste zhodnotil toto období z hlediska přínosu zapojení Vaší obce do MAS? 

Téměř polovina (48 %) představitelů obcí se domnívá, že jim členství jednoznačně prospělo, další 

více než třetina si netroufá přínos členství hodnotit. Na druhé straně pouze jediná obec (Kvasiny) si 

myslí, že členství v MAS pro ni bylo spíše zátěží.  
 

1.4. Pokud jste odpověděli, že Vám členství pomohlo, ve kterých oblastech nejvíce? 

Na tuto otázku někteří starostové neodpovídali, na druhé straně si někteří myslí, že jim členství 

pomohlo ve více oblastech, součet tedy nadává 100 %. Z těch, co odpověděli, si téměř dvě třetiny 

(65 %) myslí, že jim zlepšilo vybavení obce a skoro stejný podíl obcí si pochvaluje zlepšení 

celkového vzhledu obce. Výrazně méně pak uvádějí zlepšení podmínek k podnikání  

(12 %) a pouze jedna obec (tj. 6 %) si myslí, že se zlepšila spolupráce obce s  neziskovým a 

podnikatelským sektorem.  
 

1.5. Pokud jste nebyli úplně spokojeni s činnosti MAS, z jakého důvodu? 

Pouze dva starostové uvedly důvody nespokojenosti. V prvním případě by obec (Orlické Záhoří) 

chtěla mít lepší informovanost o programu Leader, ve druhém si pak trochu postěžovali 

(představitelé města Vamberk), že ani jeden jejich projekt nebyl podpořen. 
 

1.6. Byly nějaké projekty, které nebyly MAS podpořeny a vy si myslíte, že Vám mohly 

výrazně pomoci? 

Konkrétní projekty se objevily jen ve dvou případech a v obou (Orlické Záhoří i Skuhrov nad Bělou) 

se jednalo o výstavbu hasičské zbrojnice. 
 



2.1. Sledujete internetové stránky MAS? 

Výrazná většina (80%) zástupců obcí se aktivně snaží získávat informace o činnosti MAS a sleduje 

alespoň občas její internetové stránky, z toho pak 21 % obcí je sleduje pravidelně. Jen pětina obcí 

se přiznala, že tyto stránky prakticky nesledují.   
 

2.2. Myslíte, že je na nich dostatek informací, postrádáte nějaké? 

Z obcí, které sledují internetové stránky, téměř všem informace dostačují, ve dvou případech (Bílý 

Újezd a Orlické Záhoří) by však obce chtěly mít uvedeno, jak jsou úspěšné při čerpání dotací. 
 

2.3. Účastníte se akcí pořádaných MAS? 

Zatímco na internetu sleduje informace o MAS většina starostů, přímo se jich účastní akcí, které 

pořádá MAS, jen menšina. Pravidelně je to 14 % obcí (tj. 4 obce), občas pak 43 % a stejný podíl se 

neúčastní žádných akcí vůbec či jen výjimečně. Někteří starostové uvedli, že je to spíše 

z nedostatku času a nikoliv proto, že by odmítali spolupracovat. 
 

2.4. Jak hodnotíte celkovou spolupráci vedení MAS s Vaší obcí? 

Více než tři čtvrtiny obcí, které se zúčastnily průzkumu uvedly, že je spolupráce dobrá. Z toho v 10 

případech starostové sdělili, že jim MAS vždy, pokud to potřebují, pomohou, a stejný počet obcí 

pomoc ani nepotřebuje. Ve třech případech (11 %) si starostové myslí, že spolupráce není 

optimální a mohla by být lepší (obce Jahodov, Kvasiny a Slatina nad Zdobnicí).  
 

2.5. Mohou se obyvatelé prostřednictvím obce dozvědět o činnosti MAS ? 

Velká většina obcí informuje svoje obyvatele o činnosti MAS, v některých případech dokonce více 

způsoby. Nejčastěji bývají informace zveřejňovány na vývěsce obecního či městského úřadu (16 

obcí) a na internetových stránkách obce (rovněž 16). Ve dvou dotaznících obce uvedly jinou 

možnost, a to jednání zastupitelstva obce, která bývají veřejná. Pouze necelá pětina obcí uvedla, 

že se v nich obyvatelé nemohou žádným způsobem dovědět o činnosti MAS. 

 

 

3.1. Chcete zůstat členem MAS i v příštích letech (po roce 2013)? 

Z 27 starostů, kteří na tuto otázku odpověděli, jich více než polovina (52 %) chce rozhodně zůstat 

členem MAS i po roce 2013 a dalších 37 % se rovněž kloní k názoru, že by spíše chtěli zůstat. Jen 

11 % obcí (tj. 3 obce – Deštné v Orlických horách a Zdobnice) uvedlo, že by raději svoje členství 

ukončilo. Žádný ze zástupců obcí si nekladl nějaké speciální podmínky ohledně členství MAS. 
 

3.2. Za předpokladu, že finanční spoluúčast obcí bude nezbytnou podmínkou pokračování 

dosavadní činnosti MAS i v  období 2014-20 vč. jejího zapojení do dotačních programů 

(např. LEADER), byla by vaše obec schopna se na tomto spolufinancování podílet?  

Pokud se týká ochoty obcí finančně se podílet na kofiancování MAS, většina z  nich ještě nemá 

konkrétní představu, zda by s tímto krokem souhlasila (54 %, tj. 15 obcí). Nicméně 12 obcí by bylo 

schopno se na tomto financování se spolupodílet, zatímco pouze jediná obec (Jahodov) již 

dopředu takový postup odmítla.  

 



3.3. Jakou částku v přepočtu na 1 obyvatele byste byli ochotni přispívat? 

Převážná většina obcí nesdělila konkrétní částku, někteří starostové uvedli „dosavadní výši“. 

Přitom ale v současné době platí obce, které jsou členy MAS, paušální poplatek, což je poněkud 

jiný typ finanční účasti. Pouze 8 představitelů obcí uvedlo konkrétní výši příspěvku v  přepočtu na 

jednoho obyvatele, z toho ve třech případech se jednalo o 10 Kč a ve dvou 5 Kč. V jednotlivých 

případech se ještě objevily částky 2 Kč (Vamberk), 1 Kč (Slatina nad Zdobnicí) a dokonce 0 Kč 

(opět obec Jahodov….). 
 

3.4. Měli byste zájem o dotaci na váš záměr, pokud by tvořila minimálně: 

V případě této otázky obce odpovídaly poměrně rozdílně. Zatímco nadpoloviční většina (52 %) 

starostů požaduje dotaci v maximální výši, tj. alespoň 75 % celkové částky záměru, čtvrtina 

přestavitelů obcí by se spokojila s jakoukoliv dotací. Ostatně i někteří starostové odpovídali ve 

smyslu, že jim sice pomůže jakákoliv dotace, ale nejraději by dotaci v maximální výši….  
 

3.5. Měli byste zájem o dotaci na váš záměr, pokud by tvořila minimálně: 

Zatímco předchozí otázka se týkala výše podílu dotace, zde je zjišťována absolutní částka výše 

dotace. Více než 40 % obcí by chtělo dotaci alespoň mezi 100-500 tis. Kč, polovina obcí pak 

požaduje dotaci vyšší, z toho téměř čtvrtina by chtěla dotaci vyšší než 1 mil. Kč. Pouze dvě obce 

by se spokojily s dotací do 100 tis. Kč. I v tomto případě však starostové poměrně často připojovali 

svůj komentář s tím, že spíše záleží na tom, jak moc uvedený záměr potřebují realizovat. 
 

3.6. Chtěli byste něco v dosavadní činnosti MAS změnit? 

Většina obcí by na dosavadní činnosti MAS nic neměnila, pouze 4 obce navrhly určité změny. 

V jednom případě se jednalo o lepší komunikaci MAS s obcí (Orlické Záhoří), v ostatních třech 

případech se změny týkaly poskytování dotací. Jeden zástupce obce (Bílý Újezd) by rád, aby bylo 

čerpání dotací mezi obcemi rovnoměrné, podobný názor měl i jiný starosta (obce Voděrady), který 

by chtěl snížit výši dotace, aby mohlo být podpořeno více projektů. Zazněl však i spíše opačný 

názor, a to vyšší příspěvek na akci i za cenu toho, že pak několik let budou bez další dotace 

(Lukavice).  
 

3.7. Na jaké typy projektů podle Vašeho názoru chybí dotační programy a finanční 

prostředky? 

Dotační programy chybí 11 obcím, které se v dotazníku vyjádřily. Nejčastěji se jednalo o projekty 

v oblasti infrastruktury (5x, mj. Byzhradec, Skuhrov nad Bělou a Orlické Záhoří), z  toho ve dvou 

případech obce uvedly přímo komunikace (Vamberk a Liberk). Dále se objevily kulturní památky, 

požární zbrojnice, budovy v majetku obce, ale také např. zapojení mládeže (Lukavice, Lično, 

Slatina nad Zdobnicí). V jednom případě si starosta (Rokytnice v Orlických horách) postěžoval na 

malý objem finančních prostředků, zejména pak ve srovnání se sousedním Polskem. 
 

3.8. Na jaké oblasti by se měla finanční podpora v příštích letech především zaměřovat? 

Většina obcí uvedla více možností, přesnější je tedy absolutní porovnání. Nejčastěji si starostové 

myslí, že by se měla podpora zaměřit na zlepšení infrastruktury v obci (20 obcí+jedna, která uvedla 

přímo opravy komunikací). Poměrně často se objevoval i rozvoj venkovského prostoru (9 obcí) a 



rozvoj podnikání nebo zlepšení kulturního života v obci (po 7). Poněkud méně starostů si pak přálo 

zaměřit podporu na rozvoj cestovního ruchu (5) nebo řešení nezaměstnanosti (4). Jiné možnosti se 

objevovaly jen sporadicky, a pokud se týká vlastních nápadů představitelů obcí, pak je možno 

uvést např. opravy nemovitostí v majetku obce nebo údržbu veřejných staveb. 

Všechny následující otázky obsahují slovní vyjádření představitelů obcí na dané téma. Odpovědi 

na jednotlivé otázky se často prolínají. Následující rozbor nemusí obsahovat názory úplně všech 

obcí, pokud jsou ojedinělé. Nicméně veškeré reakce obcí (vč. jmenovitého uvedení obcí) jsou 

z dotazníků přepsány do pracovních materiálů a sdružení Splav je má k dispozici. Bude je využívat 

jako podklad k dalším projektům i jakýmkoliv jiným akcím či záměrům. 
 

3.9. Je ještě něco, co byste si přáli zlepšit v obci  s čím by Vám mohla pomoci MAS? 

Na tuto otázku odpovědělo 9 obcí. Většinou si přáli pomoci s opravou či zateplením veřejných 

budov v obci (kulturní dům, ZŠ, OÚ, hasičská zbrojnice, kostel, apod.). Objevilo se i řešení 

veřejných prostranství obce či města (Solnice), pomoc při výstavbě cyklostezek (Vamberk) nebo 

návrh na využití nemovitých památek pro cestovní ruch (Rokytnice).  
 

3.10. Máte jiný vzkaz pro MAS? 

Možnost napsat nějaký vzkaz pro MAS využily jen tři obce. První starosta (obce Bílý Újezd) si 

postěžoval na převis poptávky žadatelů o dotace nad nabídkou finančních prostředků, další 

(starosta Říček v Orlických horách) by rád, aby mu MAS pomohla s projekty, starosta je nový a 

neuvolněný a nemůže sám vše stihnout. Poslední vzkaz (z Pěčína) byl stručný, zato pozitivně 

naladěný: „Vydržet“. 
 

4.1. Jaké problémy má Vaše obec, resp. její obyvatelé? 

K této otázce se vyjádřila většina obcí (16), některé uvedly i více problémů. Každá obec je svým 

způsobem jedinečná, má svoji specifickou polohu a také specifické obtíže. To se projevilo i 

v dotazníku, protože se nevyskytl žádný problém, který by byl společný pro větší množství obcí. 

Nejčastěji byla zmíněna problematika pracovních příležitostí, resp. nezaměstnanosti (4 obce – mj. 

Orlické Záhoří a Pěčín), v některých případech více specifikovaná, jako např. málo pracovních míst 

pro středoškoláky a vysokoškoláky (Rokytnice) nebo sezónní nezaměstnanost (Deštné v  O.h.).  

Dalším okruhem, který se objevoval v dotaznících je doprava – ať už nedostatečná dopravní 

obslužnost (obce Jahodov a Rokytnice), nebo špatná dopravní infrastruktura (2 obce). Dále se 

objevily problémy s budovami v obcích (opravy a rekonstrukce ZŠ, OÚ, hasičské zbrojnice, 

zateplení zdravotního střediska apod.) nebo demografické problémy (odliv obyvatel do měst, snaha 

o zvýšení jejich počtu, ale na druhé straně i nedostatek míst ve školce). V některých případech pak 

starostové uvedly i obtíže, které se týkají přímo obyvatel obcí (malá soudržnost - Skuhrov, volný 

čas mládeže – Slatina a zajišťování pomoci osobám starším a nemocným - Záměl).   

Objevily se však i nejrůznější další problémy, např. s provozem bioelektrárny (Lukavice), silným 

provozem na silnici (Kvasiny), ale také třeba oprava areálu bývalého mlýna (Záměl). Pouze jediná 

obec (Lično) uvedla jako hlavní problém nedostatek financí. 



 

4.2. Jaké plány má Vaše obec na léta 2014-2020? 

Svoje plány na příští roky uvedlo do dotazníku 20 obcí z 28. V některých případech se překrývaly 

s předchozí otázkou, dvě obce dokonce na ni odkázaly. V této otázce tedy budou uvedeny 

především projekty, které se nevyskytly v předchozích odpovědích. Mezi nejčastější plány patří 

vybudování cyklostezek a nových chodníků, v obou případech je uvedly tři obce. Opět se 

objevovaly rekonstrukce veřejných budov, ale také výstavby či rekonstrukce sportovních zařízení, 

úpravy vzhledu obce nebo zařízení technické infrastruktury (vždy po dvou obcích). Ze  záměrů, 

které se vyskytly po jednom případě, stojí za zmínku např. využití bývalých kasáren (Vamberk), 

výstavba domu pro seniory (Záměl), příprava parcel na výstavbu RD (Doudleby nad Orlicí) nebo 

výstavba lanovky (Orlické Záhoří).  

Dva starostové uvedli, že úspěchem bude - vzhledem k nedostatku finančních prostředků - udržení 

alespoň současného stavu života v obci (Lukavice, Jahodov).  
 

4.3. Je něco ve Vaší obci, co byste chtěli změnit nebo zlepšit? 

Možnosti změny nebo zlepšení v obci navrhlo 16 starostů, dva z nich opět odkázaly na předchozí 

otázku. Tentokrát se nejvíce starostů vyjádřilo k samotným obyvatelům obce – ve dvou případech 

by chtěli zlepšit mezilidské vztahy, stejný počet by rád větší aktivitu občanů nebo jejich účast na 

akcích pořádaných obcí. Rovněž dva starostové si přejí zvýšení počtu obyvatel, resp. alespoň 

zabránění odchodu současných obyvatel z obce a také vyřešení dopravní situace. Opět se ale 

objevil postesk nad nedostatkem finančních prostředků, které nedovolují řešit problémy a tím i 

možnosti ke zlepšení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C) PŘÍKLAD DOTAZNÍKU K STRATEGII KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2013 

 





 





 

 

 



D) NÁZORY ČLENŮ ZASTUPITELSTEV OBCÍ NA ÚZEMÍ MAS SDRUŽENÍ SPLAV (K 31. 1. 2014) 

 

Cestovní ruch 

Turisti nejsou, ale nevadí (Třebešov) 

Cyklostezky jsou, lidi projíždějí (Libel) 

Turisti jen projíždějí (Pěčín) 

Nabídka je dostatečná, turisté přijíždějí (Javorníce) 

Jsme známé lyžařské středisko, ale pro místní to je částečně negativní, jsme tranzitní vesnice (Říčky) 

Podcenění Říček jako turistického centra, není zastávka cyklobusu (Říčky)  

Chybí využití letní sezóny (Říčky) 

Je potřeba propojit historii a zajímavosti obcí, doplnit stezky i mimo hřeben, využít vše pro turisty (Říčky) 

V létě je malá vytíženost lůžek (Říčky) 

Běžecké okruhy, lyžování, zasněžování, vytížené ubytování (Bartošovice) 

Nechceme více cestovního ruchu (Bartošovice) 

Je potřeba podpořit ubytovatele a další služby (Zdobnice) 

Jsou tu obrovské turistické příležitosti, včetně Polska (Rokytnice) 

Do bunkrů jezdí cca 20 000 lidí ročně, jezdí i do Neratova (Rokytnice) 

Hodně turistů, ubytovacích kapacit, hospod, je tu levně (Záhoří) 

Turistika se zvedá, udržovaná krajina, cyklo, běžky (Záhoří) 

Projíždí tu hodně turistů (Voděrady) 

Chybí značené cyklotrasy (Bílý Újezd) 

Výborná je cyklostezka, jezdí po ní hodně turistů /Záměl) 

Rozpory mezi turisticky a místními lidmi (Záměl) 

Chceme se vrátit k pověsti letoviska (Potštejn) 

Je tu ideální rekreace pro rodiny s dětmi a tematické výlety škol(Potštejn) 

Orlické hory je potřeba pro naše lidi oživit i v létě (Potštejn) 

Vysoká úroveň služeb pro cestovní ruch (RK) 

Zámek přitahuje málo lidí, nedělají akce pro lidi (RK) 

Bazén je dobrý, ale drahý (RK) 

Turisti projíždějí, nechodí do hospody (Osečnice) 

Cykloturisti projíždějí i se zastavují, je tu hodně cílů (Skuhrov) 

Jsou tu běžecké trasy (Skuhrov) 

Zámek se málo propaguje, spíš spolupracuje se Solnicí (Kvasiny) 

Máme altán pro turisty na vrchu obce, je tu značená cyklotrasa (Byzhradec) 
 

Doprava 

Na železnici není návaznost (Lično) 

Dobrá dostupnost, ale časté změny, nekoncepčnost (Lično) 

Špatná návaznost MHD, železnice je důležitá (Synkov) 

Staví místní i dálkové spoje, železnici využívá málo lidí (Rybná) 

Doprava je dobrá, ale vlak omezili, je málo spojů (Pěčín) 

Špatná doprava na Žamberk (Pěčín) 

Doprava dobrá (Javorníce)  

Doprava je dobrá, je potřeba investovat do železnice, je málo spojení na Choceň (Jahodov) 

Chybí přímá doprava do center, vše přes Rokytnici (Říčky) 



Chybí dopravní propojení obcí, špatná kvalita komunikací (Říčky) 

Doprava je dobrá na Rokytnici, Rychnov, Žamberk (Bartošovice) 

Doprava na Rychnov je dostačující (Zdobnice) 

Hodně autobusů (Slatina) 

Železnice horší, obslužnost výborná (Rokytnice) 

Špatná dopravní obslužnost, jen autobusy, ne pro místní, ale pro turisty (Záhoří) 

Doprava dobrá, vyjma Uhřínova, chybí spojení Liberk-Uhřínov (Liberk) 

Nenavazují jízdní řády (Liberk)   

Velké zatížení komunikací lesní a zemědělskou technikou (Liberk) 

Doprava je dobrá, jsme strategicky umístěni-RK, KO, Čast, Sol. (Černíkovice) 

Doprava je dobrá do Opočna a Rychnova, horší na Týniště a Solnici (Voděrady) 

Doprava je dobrá, na průjezdnou silnici jsme si zvykli (Bílý Újezd) 

Přes silnici je špatná průchodnost, jen 1 přechod a bez světel (Bílý Újezd) 

Prostředí kazí doprava z lomu (Bílý Újezd) 

Dobrá doprava-bus i vlak (Záměl) 

Doprava je dobrá (Potštejn) 

Hrozný je stav komunikací a provoz z lomu (Potštejn) 

Máme 14 spojů, osobní dopravu železnicí není třeba rozšířit (Lukavice) 

Je potřeba omezit kamiony a vozit náklady po železnici (Lukavice) 

Jsme na průjezdné komunikaci, chybí chodníky, je to nebezpečné (Lukavice) 

Doprava je výborná, máme vlak i autobus (Doudleby) 

Po průjezdné komunikaci projede 1 000 aut denně, obchvat blokují vlastníci (Doud.) 

Jsme závislí na osobních autech (Osečnice) 

Chybí cyklostezka pro zaměstnance Alfy a Škodovky (Skuhrov) 

Doprava je dobrá, ale lidi jezdí auty (Skuhrov) 

Doprava je výborná (Tutleky) 

Obec chce zvýhodnit ty, kdo jezdí MHD (Kvasiny) 

Vlaková doprava je spíš jen nákladní, do práce jezdí málokdo vlakem (Solnice) 

Doprava u nás je autobusová do Opočna a Solnice (Byzhradec) 

Špatný stav místních komunikací (Byzhradec) 

Doprava MHD je dobrá (Vamberk) 

Přeložka silnice byla dobrá z hlediska životního prostředí, ne pro obchod (Vamberk) 

Blíží se výstavba dálnice, budeme blízko (Vamberk) 
 

Krajina, poloha 

Dobré umístění, všude blízko (Třebešov) 

Máme tu všechno, lidi jsou spokojení (Libel) 

Klid, vše poměrně funguje (Synkov) 

Pěkné životní prostředí a příroda (Rybná) 

Klid, příroda (Pěčín) 

Místní jsou spokojeni, noví se sem stěhují za klidem a dostupností měst (Javorníce) 

Není to tu známé a to je dobře, hodně hub a lesů, jsme spokojeni, nechceme nové stavby, nehodí se 

architekturou a zabírají bonitní půdu (Jahodov) 

Příroda, Orlické hory, klid (Říčky) 

Obec ve stínu Neratova, nejsou peníze na jiné památky (Bartošovice) 



Krásná příroda, lidé jsou spokojení, nutnost dojíždění (Bartošovice) 

Krásná příroda, vysoká zaměstnanost (Zdobnice) 

Vše dobré, chceme klid (Slatina) 

Výhody města i vesnice (Rokytnice) 

Nejsme odlehlí, jsme blízko dopravě (Rokytnice)  

Krajina je udržovaná (Záhoří) 

Omezení ze strany CHKO, boje, není stejný metr na všechny (Záhoří) 

Příroda se zhoršuje, chybí parkoviště v CHKO (Záhoří) 

Je to tady nejkrásnější kout, ale chybí vybavení pro místní lidi (Liberk)  

Jsme strategicky umístěni, centrem je historicky Solnice (Černíkovice) 

Je tu krásná přírody, slunná návršní poloha (Černíkovice) 

Jsme regionálně známí kvůli jahodám a fotbalu (Černíkovice) 

Na Rychnovsku jsou plusem památky, příroda a Škodovka (Černíkovice) 

Je tu výhled na panorama hor, krásná příroda, ideální pro bydlení (Voděrady) 

Udržujeme zeleň, staráme se o odpady (Záměl) 

Máme velké záplavové území, nedá se tam stavět (Záměl) 

Je tu krásná příroda (Záměl) 

Je tu hodně památek (Potštejn) 

Civilizace v přírodě (Potštejn) 

Jsme kraj Kraje, vše je víc provázané na Ústí (Potštejn) 

Ragion je OK, chybí lepší propagace (Potštejn) 

Orlické hory je potřeba oživit pro české turisty (Potštejn) 

Jsme blízko Rychnova blízko Kvasin (Lukavice) 

Chybí nám centrum a park s hřištěm (Lukavice) 

V Hradci králové chybí letiště (Lukavice) 

Dostupnost, zaměstnanost, dobré životní prostředí (Doudleby) 

Hory i rovina, cyklostezky i řeky, zámky /Doudleby) 

Nejsme odlehlí, je tu ale vítr (Osečnice) 

Centrem je Rychnov (Osečnice) 

Chátrající slévárna je vnímána negativně, ale lidi si v zásadě zvykli a jsou rádi za klid (Skuhrov) 

Je tu všechno blízko, příroda, města, památky (Tutleky) 

Je tu klid, ale zápach ze Lhotky a průjezdná komunikace (Tutleky) 

Dobrá strategická poloha Kostelec-Vamberk (Lupenice) 

Slévárna ničí životní prostředí (Lupenice) 

Chybí tu infrastruktura, škodí průjezdná komunikace 1.třídy (Lupenice) 

Všem se tu dobře bydlí, příroda je kousek  (Lupenice) 

Neudělali polder, teď chybí (Byzhradec) 

Pozemky na výstavbu RD nejsou ve vlastnictví obce (Byzhradec) 

Jsme kraj chatařů a chalupářů (Vamberk) 
 

Občané 

Hlavně se staráme o naše lidi (Lično) 

Za staré lidi platíme velké poplatky v zařízeních jiných obcí (Synkov) 

Lidi jsou tu stabilizovaní, pečujeme o naše občany (Synkov) 

Hodně chalupářů, starají se o nemovitosti (Rybná) 



Do chalup se vrací mladé rodiny (Rybná) 

Chalupy-údržba objektů a pozemků (Rybná) 

Přistěhovalí chtějí moc, domorodci jsou spokojeni (Javorníce) 

Vize-seberealizace obyvatelstva ve sportu a kultuře (Javorníce) 

Bývalé Sudety, odsun obyvatel, málo místních, přistěhovalci z Rumunska (Říčky) 

Je potřeba využít chalupáře a potomky Němců (Říčky) 

Spojenectví vesnic a podnikatelů, spolupráce (Říčky) 

Polovina chalupářů (Bartošovice) 

Spolupráce s Německem (Zdobnice) 

Dosídlenci nemají vztah k obci, Němci se odstěhovali (Rokytnice) 

Diverzifikace zaměstnání do cest.ruchu (Záhoří) 

Chybí startovací byty a byty pro seniory (Liberk) 

Roste nám počet lidí (Voděrady) 

Je tu dobré občanské soužití (Bílý Újezd) 

Je tu hodně důchodců, jsou málo aktivní (Bílý Újezd) 

Jsme vesnice pro místní lidi (Záměl) 

Je velký zájem o výstavbu RD, máme perspektivu růstu obyvatel (Záměl) 

Je tu hodně spolků (Potštejn) 

Místní lidé jsou hrdí (Potštejn) 

Rekreační chalupy neplatí poplatky a žijí tu třeba půl roku (Lukavice) 

Žije se tu dočasně dobře, je tu blízko zeleň, vycházkové trasy, služby, ale infrastruktura je v havarijním 

stavu (RK) 

Málo pozemků na rodinné domky, zemědělci nechtějí dát půdu (Tutleky) 

Není u nás pospolitost, je tu málo původních lidí, nemají o nic zájem (Kvasiny) 

Ústav sociální péče je pod Krajem, spolupracujeme málo (Kvasiny) 

Chybí společenské akce, trhy apod. (Kvasiny) 

Připravujeme se na příliv nových zaměstnanců (Solnice) 

Nevraživost Solnice x Kvasiny, zbytečná rivalita (Solnice) 

Nemůžeme stavět, nemáme kanalizaci (Byzhradec) 

Je tu hodně přistěhovalců, zaměstnanců továren (Vamberk) 

Jsme město cikánů (Vamberk) 
 

Ostatní (odpady, technická infrastruktura, objekty,..) 

Odpady budou problém (Synkov) 

Rychnovsko je na tom neuvěřitelně dobře-zaměstnanost-peníze, údržba (Záměl) 

Problém nové skládky – kde bude další místo? (Záměl) 

Chybí sběrný dvůr (Doudleby) 

Chybí obchodní centrum (Doudleby) 

Zanedbaný městský majetek (RK) 

Zanedbané komunikace, infrastruktura, osvětlení, kanalizace, ošklivá pěšší zóna (RK) 

Vysoká zadluženost (RK) 

Málo se staví, protože je zanedbaná infrastrukturaa (RK) 

Vyvážíme odpady sami, prodáváme a za peníze pečeme prase pro občany (Lupenice) 

Máme pozemek na sběrný dvůr, ale váháme (Lupenice) 

Potřebujeme podpořit samostatnost a odpoutat se od Solnice a Skuhrova (Kvasiny) 



Vše je v Solnici (Kvasiny) 

Prázdné objekty kasáren a továren, nevíme, jak využít (Vamberk) 
 

Pohraničí  

Je to výhodné (Lično) 

Nevnímáme se jako pohraničí (Synkov) 

Větší dojíždění, méně pracovních příležitostí (Rybná) 

Je větší kriminalita (Pěčín) 

Nejsme v pohraničí (Jahodov) 

Máme tu víc dotací (Říčky) 

Jsme trochu mimo centrum, výhody mají obce dole, je tam dobrá dopravní dostupnost, sem přijde málo lidí 

(Říčky) 

Vyšší zločinnost, zavedení kamerového systému (Bartošovice) 

Možnost regionální spolupráce s Polskem-policie, hasiči (Bartošovice) 

Přechod pomohl, cyklisti, lidi jezdí obousměrně na běžné nákupy /Záhoří) 

Vrací se Němci, máme dobrý vztah (Záhoří) 
 

Polsko 

Upadá význam spolupráce (Libel) 

Je to jedno (Rybná) 

Družba (Javornice) 

Spolupráce je výborná, škola, ženy, výhodná poloha (Slatina) 

K Polsku máme blízko, potřebujeme větší integraci (Rokytnice) 

Potřebujeme více spojnic-mosty, autobusové linky, prac.příležitosti (Rokytnice) 

Připravujeme společný záchranný systém (Rokytnice) 

Dobrá spolupráce na společných projektech, společná prezentace údolí (Záhoří) 

Poláci sem nejezdí (Potštejn) 

Přínos spíš jen pro pohraničí (RK) 
 

Pošta 

Je důležitá (Lično) 

Zatím je, ale mizí, měly by zůstat (Pěčín) 

Zatím je všude, a to je dobře (Likavice) 
 

Služby, obchod 

Jsou tu všechna řemesla pro veřejnost (Voděrady) 

Nízká úroveň škol, je jich až moc (RK) 

Máme obchod i hospodu (Osečnice) 

Centrem je Rychnov, v Solnici jsou obchody navíc (Skuhrov) 

Je to tady hodně kulturní, divadla, plesy, sál (Tutleky) 

Je tu vše (Skuhrov) 

Centrem je Kostelec (Tutleky) 

Nemáme obchod, nikdo ho nechce (Tutleky) 

Co s kulturákem, chodí málo lidí (Kvasiny) 

Jsou tu doktoři, škola, služby, Solnice je centrem širšího okolí (Solnice) 

Další obchody nejsou potřeba, rodiče i zaměstnanci dojíždějí (Solnice) 

Rychnov na nákupy stačí, sem jezdí lidé i z okolí (Solnice) 



Centrem pro nás je Solnice (doktor, škola), Rychnov (ostatní) (Byzhradec) 

Chybí tu obchoďák, ale nikdo sem nechce (Vamberk) 
 

Spolky, DSO apod. 

Svazky jsou dobré pro větší projekty (Třebešov) 

Těžko najít společný zájem, třeba útulek pro psy (Synkov) 
 

Škodovka, zaměstnanost 

Je dobrá, ale může být hrozbou. Nebezpeční agenturní pracovníci (Třebešov) 

Poskytuje pracovní místa (Libel) 

Zaměstnanost, odborníci (Lično) 

Práce pro většinu lidí z obce, ale velká související doprava a agenturní pracovníci (Synkov) 

Je dobrá (Pěčín) 

Je dobrá pro zaměstnanost, ale způsobuje závislost na jednom zaměstnavateli (Javorníce) 

Výborná zaměstnanost (Jahodov) 

Snižuje nezaměstnanost, ale pro horské obce je nedostupná (Říčky) 

Nejsou nezaměstnaní, dojíždějí do Rychnova (Bartošovice) 

Kopeček zaměstnává lidi s handicapem (Bartošovice) 

Kvasiny-víc než polovina lidí tam dojíždí, je to dobré (Slatina) 

Lidi nechtějí podnikat, je nezaměstnanost (Záhoří) 

Je tu vysoká zaměstnanost (Černíkovice) 

Kvasiny jsou blízko, lidé tam dojíždějí (Voděrady) 

Je tu cukrovar, kde se dělá cukrovka (Voděrady) 

Zaměstnáváme lidi z obce (Záměl) 

Automobilka zachraňuje vyšší úroveň (Záměl) 

Práce je i ve Vamberku, Kostelci a Častolovicích, je tu hodně zaměstnavatelů (Záměl) 

Škodovka je stabilizující faktor (Potštejn) 

Je tu málo drobných podnikatelů (Lukavice) 

Jsou tu Kvasiny a další zaměstnavatelé (Lukavice) 

Moc velká závislost na Škodovce a FABu, ten je navíc ve špatném stavu (RK) 

Škodovka nasadila laťku vysoko, lidi nemotivuje k samostatnému podnikání, je tu jen málo samostatných 

firem nezávislých na Škodovce (RK) 

Zanikly textilky, mlékárny, cukrovary a navazující výroba. (RK) 

U cizích firem chybí rodinná návaznost, firmy se stěhují (RK) 

Je potřeba podpořit výrobu, něco vznikne, lidi najdou práci (RK) 

Jsme rádi v dosahu Škodovky, vzdálenost je optimální (RK) 

Automobilka je dobře kvůli zaměstnanosti, ale je to konkurence jiným podnikům (Tutleky) 

Škodovka je děsivá závislost, chybí profese a drobné podnikání (Lupenice) 

Nevyváženost s ostatními zaměstnavateli (Lupenice) 

Je to ohrožení podnikatelských aktivit i existence obce (Kvasiny) 

Obec má újmu ekologickou – hluk, doprava, spad (Kvasiny) 

Lidi mají strach, že Škodovka odejde a přijdou o práci (Kvasiny) 

Kvůli Škodovce je tu největší kriminalita na Rychnovsku (Kvasiny) 

Velká osobní doprava zaměstnanců Škodovky (Kvasiny) 

Rozšířením Škodovky získáme peníze a vybudujeme obchvat (Solnice) 

Škodovka je fajn, rozvíjejí se služby, obchod i investice (Solnice) 



Nejvíc lidí jezdí do Solnice a Kvasin (Byzhradec) 

ESAB je největší zaměstnavatel po Škodovce, Vamberk je největší zaměstnavatele v regionu (Vamberk) 

Lidi sem jezdí do práce, je tu malá nezaměstnanost (Vamberk) 
 

Školy 

1-5 je dobré mít v místě (Třebešov) 

Mladí se trvale hlásí kvůli školkám tam, kde nebydlí (Třebešov) 

MŠ a ZŠ udržet je nutné (Lično) 

MŠ a ZŠ je důležitá (Synkov) 

Škola je potřeba, máme přebytek dětí (Rybná) 

Potřebujeme navýšit počet dětí v MŠ a ZŠ, aby neodjížděli do Rychnova (Javorníce) 

Málo dětí v ZŠ (Slatina) 

Málo dětí v ZŠ (Voděrady) 

Podporujeme školu, založili ji místní (Záměl) 

Škola má míň žáků /Skuhrov) 

Školy připravují děti jen pro automobilku (Lupenice) 
 

Chybí 

Údržba komunikací, cyklostezky (Třebešov) 

Veřejný prostor (Libel) 

Chybí udržování pořízených věcí a projekty na údržbu (Lično) 

Přeložit místní komunikaci podél železnic (Synkov) 

Chybí společný zájem obcí (Synkov) 

Špatná údržba domů (Rybná) 

Chátrající objekty (Jahodov) 

Psí útulek pro celý region (Lukavice) 

Vybudování vlastní distribuční energetické sítě (RK) 

Třídění odpadu, který jde na skládku, zpracování nebo prodej vytříděného materiálu (RK) 

Je potřeba doplnit dálnici, přeložku v Častolovicích, Kostelci a Doudlebách, sekat příkopy u komunikací 

(Lupenice) 

Investice do průmyslové zóny zajišťují jen technické podmínky, ne sociální (Kvasiny) 

Chybí nám chodníky a cyyklostezka pro lidi jedoucí do zaměstnání (Kvasiny) 
 

Hrůza 

Oplocení sadů kolem obce, obec nic nezmůže (Libel) 

Oplocení sadů-neprůstupné pro lidi i pro zvěř (Synkov) 

Útulek pro psy ruší občany (Lukavice) 

Bioplynka (Lukavice) 

30% katasrtru patří zámku (Doudleby) 

 

 

  



E) ZÁZNAMY Z VEŘEJNÝCH PROJEDNÁVÁNÍ 

 

dne 27. 2. 2014 – Valná hromada Sdružení SPLAV, z.s. 

 

FACILITACE - zjištění názorů: skupina: podnikatelé , neziskové organizace  

 

SILNÁ STRÁNKA 

Potštejn- atraktivita – fa Pleva, zámek, hrad, Divoká Orlice  

Kostel Evangelický, katolický, tábořiště        3 

Potštejn-Okrašlovací spolek, penzion pro důchodce, zaměstnanecké přílež. 

Chov pstruhů, ubytovací kapacita, penziony, sport pro děti, hezká příroda   3 

Dobrý fotbalový oddíl s velkým zájmem diváků (nevím,jaký?)     2 

Lukavice kulturní dům, poště, obchod, nové činžovní domy pro soc. slabší obyvatelé  2 

Krásný zámek – Doudleby         1 

Sportovní činnost dětí a mládeže         5 

Schopní lidé, vzdělaní          4 

Akční přístup k řešení problémů        3 

Podpora veřejnosti         3 

Přírodní a historický potenciál území MAS SPLAV      2 

Záchrana kulturní památky, oživení tradic        2 

 

SLABÁ STRÁNKA 

Potštejn – nevyhovující cukrárna na náměstí, velký provoz po silnici – kamiony,  

žádná brzda pro rychlá auta        

 8 

Lukavice – chybí chodníky u hlavní silnice, veřejná kanalizace není    4 

Málo peněz pro neziskovky         5 

Pěčín - špatné autobusové spojení s Pardubickým krajem     1 

Lepší zázemí pro sportovce         1 

Chybějící obchvaty měst         1 

Složitá a nejasná administrativa        3 

Malá členská základna nepodpora veřejnosti       2 

Málo zapojených mladých (nad 50.let) dobrovolníků      2 

Nedostatek obecních pozemků pro rozvoj       1 

Neochota pro administrativu nutnou k této aktivitě – k dotacím      1 

 

OHROŽENÍ  

Kontroly, kontroly, hrozba vrácení prostředků, penále      14 



Přebujelá administrativa, která odrazuje žadatele      9 

Přílišné zásahy státu         8 

Nejasná legislativa         8 

Vystěhování venkova, odliv mladých lidí z venkova      4 

Slábnoucí neochota veřejnosti přispívat dobrovolně k dění životu na venkově   2 

 

PŘÍLEŽITOSTI 

Podpora obce          7 

Snaha připravit a realizovat populární akce, které přitáhnou obyvatelé, veřejnost, účastnit 

se aktivně dění na venkově         2 

 

FACILITACE - zjištění názorů: skupina: podnikatelé zemědělci 

   

SILNÁ STRÁNKA 

Odbyt produkce         8 

Údržba krajiny          3 

Rozvoj cestovního ruchu        3 

Zaměstnanost v místě podnikání        1 

 

SLABÁ STRÁNKA 

Nekvalifikovaná pracovní síla        8 

 

OHROŽENÍ 

Závislost na dotacích         8 

Vysoká administrativní zátěž        4 

Spekulace s půdou         4 

Úbytek zemědělské půdy (zástavba …)       1 

 

PŘÍLEŽITOSTI   

Podpora živočišné výroby        4 

Finalizace zemědělských produktů       4 

Modernizace zemědělské techniky       3 

 

Komentář: 

* Bodově hodnotily dvě skupiny - neziskovky a podnikatelé. Tučně jsou zvýrazněné vysoce hodnocené názory, leč níže 

hodnocené názory jsou taky velmi zajímavé. Z mého pohledu mi nízko hodnocené připadají důležitější!. Takže 

pracujme i s těmito..   

 



dne 2. 4. 2014 – Charita – sociální služby 

 

FACILITACE - zjištění názorů: skupina:  Charita – sociální služby  

 

SILNÁ STRÁNKA 

Velmi dobré zázemí pro osoby s mentálním postižením – Charita Rychnov nad Kněžnou 

Kvalifikovaný a motivovaný personál 

 

SLABÁ STRÁNKA 

Nevyhovující stav budovy (velké energetické ztráty). V horním patře budovy jsou klienti odkázáni na lůžcích, nehýbou 

se, potřebují teplo. 

21. let stará budova 

 

OHROŽENÍ 

2/3 střechy je ve špatném stavu  

 

PŘÍLEŽITOSTI 

Zateplení budovy (energetický audit je již zpracován) 

Možnost vybudování vystouplé terasy ve 2. patře pro osoby, které jsou na vozíčku. Pro tyto osoby je obtížná přeprava 

do spodních pater či na zahradu. Vystouplá terasa by umožnila klientovi jít trochu na vzduch, do prostoru a lépe vidět 

na zahradu, na město.  

Kompletní hospicová domácí péče  

Vytvoření chráněného sociálního bydlení pro osoby s mentálním postižením 

Samostatné bydlení pro starší osoby s mentálním postižením, aby nebydleli u rodič, ale v jednopokojových bytech, kde 

bude k dispozice asistence i možnost práce. 

Propojení firem s organizacemi poskytující péči mentálně postiženým osobám, aby nějakou lehčí část práce z fabriky 

přenechali i těmto osobám. Tyto osoby, také chtějí být začleněni do pracovního procesu. 

Práce dobrovolníků v terénu - Vybudování dobrovolnického centra pro přípravu a následnou pomoc v našich soc. 

službách, ale i do jiných organizací 

 

 

 

 

 

 

 

 



dne 2. 4. 2014 – Kluby seniorů 

                  

FACILITACE - zjištění názorů: skupina:  Klub seniorů    – Skuhrov nad Bělou  

- Slatina nad Zdobicí  

 

SILNÁ STRÁNKA 

Skupina seniorů má zájem se pravidelně setkávat a cestovat 

Skupina seniorů má zájem se pravidelně setkávat a cestovat 

 

SLABÁ STRÁNKA 

Není adekvátní zázemí pro klub seniorů 

Senioři nemají dostatečný finanční obnos, aby si zaplatili služby, které by rádi v tomto důchodovém věku využili (péče 

o svoje tělo, rehabilitace, relaxace…) 

Špatná komunikace v obci Slatina nad Zdobicí, špatné chodníky 

Důchodci si musí platit dopravu na vzdělávací akce, poznávací akce 

 

OHROŽENÍ 

 

 

PŘÍLEŽITOSTI 

Možnost realizace vzdělávání – výuka lektorů z Univerzity 3. věku 

Relaxační pobyty 

Setkávání s jinými skupinami seniorů, výměna informací 

Mezinárodní pobyty výměna seniorů 

Možnost rekonstrukce nevyužitých obecních prostor právě pro zázemí seniorům 

Zafinancování rozvozu obědů v obci pro seniory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dne 10. 4. 2014 – Skupina Ženy s dětmi, ženy 

 

 

FACILITACE - zjištění názorů: skupina:  matky handicapovaných dětí   

 

SILNÁ STRÁNKA 

Velmi dobré zázemí aktivit pro handicapované děti - Dlouhá Ves - Orion 

 

 

SLABÁ STRÁNKA 

Chybí dětské hřiště ve Vamberku pro maminky s dětmi 

Nepřizpůsobené budovy pro lidi na vozíku 

Postižené osoby, které dochodí školní docházku, a pak co dále… 

 

OHROŽENÍ 

Maminky jako pečující matky handicapovaných dětí jsou neustále na telefonu – časové ohrožení i ohrožení být 

zaměstnán 

 

 

PŘÍLEŽITOSTI 

Posílit osobnostní rozvoj pro pečující matky (gramotnost, psychika, informace, nalézt optimálního solidárního 

zaměstnavatele…), podpora vzdělávání 

Nalézt solidárního zaměstnavatele pro pečující matky, které mají handicapované děti a vytvořit pro ně podmínky 

Vytvoření celodenní nabídky aktivit pro osoby s postižení, které ukončily školní docházku + ZÁROVEŇ zajistit 

financování této nové příležitosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F) FOTODOKUMENTACE 

 

dne 27. 2. 2014 – zemědělští podnikatelé, ostatní podnikatelé, neziskové organizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dne 2. 4. 2014 – senioři 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dne 9. 4. 2014 – nezaměstnaní nad 50 let 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dne 9. a 10. 4. 2014 – ženy, ženy s dětmi, matky handicapovaných 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dne 6. 5. 2014 – Valná hromada Sdružení SPLAV, z.s – projednání SWOT analýzy 

 

 

 

 



dne 15. 7. 2014 – Valná hromada Sdružení SPLAV, z.s. – projednání opatření a podopatření 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



g) KOMUNIKAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 

 
měsíc kroky 

tvorby 
strategie 

termín akce/druh 
setkání/název 
organizace 

cílová 
skupina 

způsob 
komunikace 

ukazatelé 
úspěšnosti 

předpoklady/rizika kompetence termín plnění 

Leden 
2015 

8.akční 
plán 

13.1. Schůzka se 
zástupci sportovců 

NNO sportovci Facilitace, 
zjištění názorů 
v regionu 

Měsíce, účast 
na tvorbě 
plánu 

Zájem o poskytnutí 
dotace 

Doskočilová Realizováno  

Únor  
2015 

9.akční 
plán 

17.2. Jednání 
Programového 
výboru 

nezaměstnaní 
nad 50 let 

Diskuze nad 
tématem 

Reakce, účast 
na tvorbě 

Zájem se zapojit Holmová Realizováno  

17.2. Jednání Valné 
hromady 

nezaměstnaní 
nad 50 let 

Facilitace, 
zjištění názorů 
v regionu 

Reakce, účast 
na tvorbě 

Zájem se zapojit Holmová 
Bukovský 

Realizováno  

Celý 
měsíc 

Webové stránky veřejnost  Výzva 
občanům 

Připomínky, 
názory 

Zájem ze strany 
veřejnosti 

Doskočilová Realizováno  

Březen 
2015 

10.akční 
plán 

17.3 Jednání 
Programového 
výboru 

zdravotně 
postižení 

Facilitace, 
zjištění názorů 
v regionu 

Měsíce, účast 
na tvorbě 
plánu 

Zájem o poskytnutí 
dotace 

Holmová Realizováno  

17.3.. Jednání Valné 
hromady 

nezaměstnané 
matky s dětmi 

Facilitace, 
zjištění názorů 
v regionu 

Připomínky, 
názory 

Zájem se zapojit Holmová 
Bukovský 

Realizováno  

Celý 
měsíc 

Webové stránky veřejnost  Výzva 
občanům 

Připomínky, 
názory 

Zájem ze strany 
veřejnosti 

Doskočilová Realizováno  

Duben 
2015 

11.akční 
plán 

28.4. Jednání 
Programového 
výboru 

veřejná správa Facilitace, 
zjištění názorů 
v regionu 

Měsíce, účast 
na tvorbě 
plánu 

Zájem o poskytnutí 
dotace 

Holmová Realizováno  

28.4. Jednání Valné 
hromady 

veřejná správa  Facilitace, 
zjištění názorů 
v regionu 

Připomínky, 
názory 

Zájem o poskytnutí 
dotace 

Holmová 
Bukovský 

Realizováno  

Celý 
měsíc 

Webové stránky veřejnost  Výzva 
občanům 

Připomínky, 
názory 

Zájem ze strany 
veřejnosti 

Doskočilová Realizováno  

Květen 
2015 

12.akční 
plán 

19.5. Projednávání se 
seniory v Solnici 

senioři  Facilitace, 
zjištění názorů 
v regionu 

Měsíce, účast 
na tvorbě 
plánu 

Zájem se zapojit Bukovský Realizováno  



Červen 
2015 

13. akční 
plán 

2.6. Setkání 
s výběrovou 
komisí (starou i 
novou) 

obce, 
zemědělci, 
podnikatelé 

Předání 
zkušeností 

Reakce, účast 
na tvorbě 

Zájem o poskytnutí 
dotace 

Holmová  
Olšar 

Realizováno  

Celý 
měsíc 

Webové stránky veřejnost  Výzva 
občanům 

Připomínky, 
názory 

Zájem ze strany 
veřejnosti 

Doskočilová Realizováno  

11.6. Setkání se 
zástupci veřejné 
správy 

veřejná správa Facilitace, 
zjištění názorů 
v regionu 

Měsíce, účast 
na tvorbě 
plánu 

Zájem o poskytnutí 
dotace 

Holmová Realizováno  

11.6. Setkání se 
zemědělci 

zemědělci  Facilitace, 
zjištění názorů 
v regionu 

Reakce, účast 
na tvorbě 

Zájem o poskytnutí 
dotace 

Bukovský 
Olšar 

Realizováno  

17.6. Setkání se 
zástupci škol 
z území ORP 

ředitelé škol Facilitace, 
zjištění názorů 
v regionu 

Připomínky, 
názory 

Zájem o poskytnutí 
dotace 

Holmová 
Olšar 

Realizováno  

25.6. Setkání se 
starosty 
Mikroregionu 
Rychnovsko 

veřejná správa  Facilitace, 
zjištění názorů 
v regionu 

Reakce, účast 
na tvorbě 

Zájem o poskytnutí 
dotace 

Holmová 
Bukovský 

Realizováno  

Červenec 
2015 

14. akční 
plán 

9.7. Jednání 
Programového 
výboru 

NNO zájmové 
organizace 

Facilitace, 
zjištění názorů 
v regionu 

Měsíce, účast 
na tvorbě 
plánu 

Zájem o poskytnutí 
dotace 

Holmová Realizováno  

Srpen 
2015 

15. akční 
plán 

26.8. Setkání se 
starosty 
Mikroregionu 
Rychnovsko 

veřejná správa Facilitace, 
vhodná 
témata pro 
fiche 

Připomínky, 
názory 

Zájem o poskytnutí 
dotace 

Holmová 
Doskočilová 
Olšar 

Realizováno  

Celý 
měsíc 

Webové stránky veřejnost Výzva 
občanům 

Připomínky, 
názory 

Zájem ze strany 
veřejnosti 

Doskočilová Realizováno  

Září  
2015 
 

16. akční 
plán 

8.9. Jednání 
Programového 
výboru 

veřejná správa Facilitace, 
zjištění názorů 
v regionu 

Reakce, účast 
na tvorbě 

Zájem o poskytnutí 
dotace 

Holmová Realizováno  

8.9. Jednání Valné 
hromady 

veřejnost 
z území 
spolku 

Facilitace, 
vhodná 
témata pro 
fiche 

Měsíce, účast 
na tvorbě 
plánu 

Zájem o poskytnutí 
dotace 

Holmová 
Bukovský 

Realizováno  

27.9. Setkání se 
zástupci škol 

školy a jejich 
zástupci 

Facilitace, 
vhodná 

Připomínky, 
názory 

Zájem o poskytnutí 
dotace 

Holmová 
Olšar 

Realizováno  



z území ORP témata pro 
fiche 

Říjen 
2015 

17. akční 
plán 

22.10. Setkání se 
zástupci škol 
z území ORP 

školy a jejich 
zástupci 

Facilitace, 
vhodná 
témata pro 
fiche 

Měsíce, účast 
na tvorbě 
plánu 

Zájem o poskytnutí 
dotace 

Holmová 
Olšar 

Realizováno  

Celý 
měsíc 

Webové stránky veřejnost Výzva 
občanům 

Připomínky, 
názory 

Zájem ze strany 
veřejnosti 

Doskočilová Realizováno  

Listopad 
2015 

18. akční 
plán 

25.11. Projednání s 
CHKO 

území CHKO Diskuze nad 
tématy 

Měsíce, účast 
na tvorbě 
plánu 

Zájem o poskytnutí 
dotace 

Holmová Realizováno  

30.11. Jednání 
s Odborem 
soc.věcí 

nezaměstnaní 
a postižení  

Diskuze nad 
tématy 

Připomínky, 
názory 

Zájem o poskytnutí 
dotace 

Holmová 
Bukovský 

Realizováno  

Celý 
měsíc 

Webové stránky veřejnost  Výzva 
občanům 

Připomínky, 
názory 

Zájem ze strany 
veřejnosti 

Doskočilová Realizováno  

Prosinec 
2015 

19. akční 
plán 

3.12. Jednání 
Programového 
výboru 

nezaměstnaní  Facilitace, 
zjištění názorů 
v regionu 

Reakce, účast 
na tvorbě 

Zájem o poskytnutí 
dotace 

Holmová Realizováno  

4.12. Projednání témat 
na ÚP 

nezaměstnaní  Facilitace, 
zjištění názorů 
v regionu 

Měsíce, účast 
na tvorbě 
plánu 

Zájem o poskytnutí 
dotace 

Holmová 
Bukovský 

Realizováno  

10.12. Jednání Valné 
hromady 

všechny cílové 
skupiny 

Facilitace, 
zjištění názorů 
v regionu 

Připomínky, 
názory 

Zájem o poskytnutí 
dotace 

Holmová 
Olšar 
Bukovský 

Realizováno  

Celý 
měsíc 

Webové stránky veřejnost Výzva 
občanům 

Připomínky, 
názory 

Zájem ze strany 
veřejnosti 

Doskočilová Realizováno  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


