
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA SDRUŽENÍ 

SPLAV V ROCE 2016 

 

Předseda:  Pavel Tichý (Farma Tichý a spol. a.s.) 

Místopředseda:  Bc. Petr Hudousek (Město Rokytnice v O.h.) 

Programový výbor: předseda, místopředseda, Vojtěch Špinler (Obec 

Orlické Záhoří), PhDr. Bohumír Dragoun (Sdružení VILLA NOVA 

středisko experimentální archeologie a regionálních dějin),  PharmDr. Ilona Mikušová (CENTRUM ORION, z.s.), 

Josef Kunc (FARMA BROCNÁ s.r.o.),  Josef Dušek (ZDOBNICE a.s.)  

 

Zasedání Programového výboru: 29.3., 24.5., 11.10., 13.12. 

 

Výběrová komise: : Milan Bárta, Milan Hrubý (SK Solnice), Petr Mareš (ORLICKO a.s.) Miroslav Petr (obec 

Pěčín), Božena Šedová (obec Libel), Josef Šmída (obec Voděrady), Marie Trejtnarová ("Má vlast, můj domov") – 

z minulého období-komise v r. 2016 nezasedala 

 

Kontrolní komise: Vítězslav Kapčuk (Obec Synkov-Slemeno), Václav Dušek (TJ Sokol Černíkovice),  Ing. Jiří 

Dostál (Horal a.s. Hláska) 

Členové MAS:  členové orgánů MAS, Ladislav Kubíček (DSO Mikroregion Bělá),    Eva Martinů (Obec Lukavice), 

Vlastimil Zachoval (Základní a mateřská škola Javornice),  Rudolf Futter (Město Vamberk), Marie Valášková 

(Obec Rybná nad Zdobnicí), Miroslav Petr (Obec Pěčín), Josef Novotný (Obec Záměl), 

 Zdenka Jedlinská (Obec Černíkovice), Ing. Ivan Pártl (Obec Zdobnice), Ing. Miroslav Valter (V-STAV RK),  

Ing. Věra Kulštejnová,  Miroslav Bartoš,  ing. Bohumil Staněk (Statek Uhřínov, a.s.),  Vít Kovář,  Karel Pácha, 

Vladimír Hostinský, Mgr. Michaela Prouzová (Regional Development Agency),  Rudolf Poláček, Kamila 

Chudobová (D-agro s.r.o.), Marta Woitzechovska (FARMA ORLICE o.p.s.), Jiří Petrlák, Lubomír Novohradský, 

Libor Matyáš, Milan Pleva, Petr Hájek, Olga Tvrdoňová,  Ondřej Hulec (Ekolife - družstvo Orlické Záhoří), Josef 

Diblík ( MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ "VELEŠOV" POTŠTEJN), Jaroslav Kaplan (Sbor dobrovolných hasičů 

Merklovice), Radim Homolka (LLAMARO MARTIAL ARTS CLUB o. s.),  Liborem Burianem (Farma Třebešov 

s.r.o.), Jana Němcová (Sdružení Neratov, o.s.),   Ing. Richard Poláček, Petr Dujka (Eleonora Dujková, s.r.o.)  

Zasedání Valné hromady: 29.3.2016 v Pohostinství u Rychtáře v Pěčíně a 11.10. 2016 v areálu místní 

organizace Českého rybářského svazu v Debřecích u Skuhrova n/B 

  

Vedoucí manažerka MAS:  Ing. arch. Kateřina Holmová 

Kancelář MAS: Renata Horáková, Ing. Kristina Garrido, Mgr. Martina Kubišová, Mgr. Petr Olšar, Pavla Zaňková 

Komunitní zahrada Doudleby n/O.:  Božena Kovaříčková 

Adresa: Javornická 1560, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

 

 



Finanční prostředky: 

Náklady za rok 2016 celkem 3 442 tis. Kč a výnosy 4 203 tis. Kč 

 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

Z předchozího období pokračovala práce na Strategii, která byla dokončena a schválena Valnou hromadou MAS 

koncem roku 2015. Řídícímu orgánu byla Strategie předložena v lednu 2016. Byla však vrácena k doplnění. 

Tento postup se opakoval i v dubnu a v červenci 2016. Po čtvrtém předložení (v prosinci 2016) byla Strategie 

schválena všemi řídícími orgány počátkem roku 2017. 

Mezitím rovněž probíhala administrativní příprava realizace SCLLD, zpracovávaly se příručky pro žadatele i MAS 

a hodnotící kritéria pro 3 operační programy (IROP, PRV a OPŽP). Poslední OP (OPŽP) bude MAS realizovat až 

v dalších letech. 

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na SO ORP Rychnov n/K.                  

K 1.3.2016 byl projekt zahájen, pokračoval během celého období i do dalších let. 

Práce na dokumentu MAP – Zpracována Analytická část MAP vč. SWOT analýzy, vymezení problémových a 

prioritních oblastí rozvoje, dále zpracována 1. verze Strategického rámce MAP 

Spolupráce na tvorbě dokumentu: 

 Realizační tým MAS  

 Řídící výbor MAP – 2 zasedání v r. 2016 (duben a září), na jednání ŘV v září 2016 byl schválen Strategický 

rámec MAP 

 Pracovní skupiny - jednání každé z Pracovních skupin (Mateřské školy, Základní školy I. stupeň, Základní 

školy II. stupeň a  Zájmové vzdělávání) proběhla 4x (květen 2016, červen 2016, září 2016 a  říjen 2016). 

Další aktivity: 

 2 dotazníková šetření - šetření představitele MŠ a ZŠ realizované MŠMT (výsledky využila MAS k následné 

analýze), šetření pro veřejnost realizované MAS prostřednictvím webových stránek škol 

 Návštěvy škol a dalších vzdělávacích zařízení v regionu – poskytování informací o projektu, sběr informací 

k analýze dokumentu 

 3 vzdělávací seminář pro učitele – Aktualizace a úprava ŠVP (listopad 2016), Zelená učebna a Poruchy 

autistického spektra (oba prosinec 2016) 

 Účast na vzdělávacích aktivitách realizovaných MŠMT a NIDV a Platformách MAP Královéhradeckého kraje 

  

Projekty zjednodušeného financování (Šablony) 

Dne 23.6. 2016 byla vyhlášena výzva pro školy (MŠ, ZŠ, SŠ) z MŠMT na Projekty zjednodušeného vykazování 

(Šablony I). Tento projekt podporuje osobnostně-profesní rozvoj pedagogů a usnadňuje přechod dětí z MŠ do 

ZŠ, podporuje spolupráci s rodiči dětí a žáků, pomůže školám při společném vzdělávání žáků/studentů. MAS 

Sdružení SPLAV poskytuje školám metodickou pomoc i konzultace při podání projektu, jeho plnění, také pomáhá 

se zpracováním 4 průběžných zpráv o realizaci.  

Celkem se přihlásilo 16 škol na území ORP Rychnov nad Kněžnou, z toho s pomocí MAS 11, požadavek celkem 

9 mil. Kč. Nejčastější výběr šablon – Chůva; Školní asistent MŠ, ZŠ; Sdílení zkušeností MŠ, ZŠ 

 



Projekty spolupráce 

Life from Soil (Život z půdy) 

ERASMUS+, 9/2015 – 8/2017. 

Projekt s 8 zahraničními partnery ze Slovenska, Finska, Slovinska, Maďarska, Itálie, Španělska, Rumunska a 

Velké Británie byl zahájen v roce 2015. V roce 2016 byla zpracována Příručka obsahující příklady dobré praxe a 

případové studie k využití vzdělávání cílových skupin. Z každé partnerské země byly vybrány příklady ekologicko-

zahradnických projektů se sociálním přesahem. Dalším výstupem projektu byla příprava modulárního 

tréninkového kurzu představujícího témata jako: komunitní zahrady, environmentální vzdělávání, sociální 

zemědělství, udržitelný rozvoj, sociální zemědělství atd. První testovací kurz proběhl na začátku prosince 2016 

ve Sdružení SPLAV za účasti lektorů z Česka, Slovenska, Maďarska a Velké Británie (Zelená učebna).  

 

Sense of Light (Cit pro světlo) 

ERASMUS+, 10/2016 – 12/2018. 

Projekt byl zahájen v říjnu 2016 se Sdružením SPLAV, z.s.  jako jeho vedoucím partnerem.  Ve spolupráci s 6 

partnerskými organizacemi ze Slovenska, Maďarska, Rumunska, Bulharska, Polska a Estonska je naplánováno 

zpracování tří tematických fotografických příruček, které představí základní postupy fotografování daného tématu 

a inspirativní příklady z partnerských zemí. Zahajovací schůzka proběhla v termínu 17. – 19. 10. za účasti všech 

partnerů v Rychnově nad Kněžnou. Byli zde představeni jednotliví partneři, stanoven harmonogram projektu a 

rozděleny první úkoly. 

 

Komunitní zahrada v Doudlebách n/O. 

O zahradu se v průběhu roku starala zahradnice B. Kovaříčková. Kromě toho jí pomáhali zaměstnanci MAS, a to 

jak jako náplň práce, tak i dobrovolnicky. Zaměstnanci MAS během roku v prostorách komunitní zahrady pořádali 

některé akce s účastí veřejnosti, které se většinou konaly v termínech Farmářských trhů v areálu zámku 

Doudleby n/O (úspěšný byl např. Psí den, uspořádaný 16.10.2016). 

 

Projekty MAS plánované 

Spolupráce FM Polsko 

Spolupráce LEADER Finsko, Estonsko 

Spolupráce LEADER Polsko 

 

 

Partnerská setkání 

V roce 2016 se konala tato partnerská setkání: 

Ve dnech 14. a 15. dubna 2016 navštívila naši MAS patnáctičlenná delegace z Gruzie.  Návštěva se uskutečnila 

v rámci projektu ´Posílení komunitního a ekonomického rozvoje regionu Kazbegi´, který realizuje Člověk v tísni ve 

spolupráci s NS MAS a společností ELKANA a GeoWel z Gruzie.  

 

 



Strategie obcí  

Počátkem roku 2016 začala realizace některých Strategií rozvoje obcí na území Sdružení SPLAV. Prvním 

materiálem byla Strategie rozvoje obce Pěčín v letech 2016-2026. Práce na Strategii probíhaly od prosince 2015 

do 31.5.20106. Souběžně probíhalo i zpracování Strategie rozvoje obce Skuhrov nad Bělou v letech 2016-2026 

(25.2.2016 - 30.6.2016), a také zpracování Strategie rozvoje obce Potštejn v letech 2016-2026. Strategie vždy 

obsahovala Analytickou část (vč. vyhodnocení dotazníkového šetření v obci), Strategickou část a Implementační 

část. 

 

 

Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje 

Sdružení SPLAV, z.s. nevyvíjelo žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje nových postupů nebo technologií. 

Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztazích 

Sdružení SPLAV, z.s. dbá při výkonu svých aktivit na ochranu životního prostředí. Zaměstnanci se pravidelně 
účastní školení a jiných forem vzdělávání.  

Informace o existenci organizační složky v zahraničí  

Sdružení SPLAV, z.s.  nemělo k 31. 12. 2016 žádnou zahraniční složku.  

Informace o změnách zakládací listiny a změnách ve složení řídících orgánů 

Zakládací listina, stanovy spolku byly schváleny v rámci standardizace MAS a certifikace ISO, jsou platné a 
funkční. Volby do orgánů MAS se budou konat v roce 2018. 

Informace o významných skutečnostech po dni uzávěrky 

Po rozvahovém dni nenastaly žádné skutečnosti, které jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy. 

 

 

 

Leden 2017; Sdružení SPLAV, z.s.; 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1560 

 


