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1. Identifikační údaje MAS 
 

Název : Sdružení SPLAV, o.s. 
Sídlo : Skuhrov nad Bělou čp.84, 517 03 Skuhrov nad Bělou 
Kancelář : Palackého 23, 517 41 Kostelec nad Orlicí 
Spojení : Tel./fax : 494 598 144, mobil starosta 725 081 152, e-mail :    
skuhrov@proactive.cz , mobil manažerka 604 206 639, e-mail : 
k.holmova@seznam.cz        
Statutární zástupce : předseda sdružení Bc. Vladimír Bukovský 
IČO : 26983389 
Manažerka MAS : Ing. Arch. Kateřina Holmová 
Účetní MAS : Vladana Kinclová 

 
2. Popis území MAS 

 

 
 
Kraj : Královéhradecký 
Okres : Rychnov nad Kněžnou 
Katastrální území obcí : Bílý Újezd, Byzhradec, Černíkovice, Javornice, 
Kvasiny,  Libel, Liberk, Lično, Lukavice, Osečnice, Rychnov nad Kněžnou, 
Skuhrov nad Bělou, Solnice, Synkov-Slemeno, Třebešov, Voděrady   
 
Zájmové území Místní akční skupiny Sdružení SPLAV se nachází ve střední 
části okresu Rychnov nad Kněžnou a zaujímá zhruba jeho čtvrtinu, tedy cca 
194 km2 o 10 301 obyvatelích. Území je kompaktní s výjimkou katastrálního 

mailto:skuhrov@proactive.cz
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území  Města  Rychnov nad Kněžnou, které  do území částečně zasahuje, ale 
do vybrané oblasti není zahrnuto. Důvodem je důraz, který je již od prvních 
setkání zakladatelů MAS kladen na soulad potřeb a zájmů celého zájmového 
území a všech členů MAS. 
Oblast je součástí regionu Rychnovsko ve správě města Rychnov nad 
Kněžnou. Tento region se dělí na část horskou – Orlické hory a na spíše 
rovinaté Podorlicko. Hranice probíhá po katastrálních hranicích obcí 
Osečnice, Skuhrov nad Bělou a Liberk a je i hranicí CHKO Orlické hory.  
Zjednodušeně se dá říci, že tato hranice vyznačuje i odlišný rozvojový 
potenciál obou oblastí – turisticky přitažlivé horské oblasti méně atraktivní 
pro trvalé usídlení a Podorlicko poskytující velmi solidní životní podmínky 
trvalým obyvatelům, ale až na výjimky tápající při nalézání vlastní 
charakteristické tváře zajímavé i pro návštěvníky odjinud. 
Členskými obcemi MAS je 16 obcí střední velikosti od 200 do 1 000 obyvatel, 
výjimku tvoří město Solnice a obce Kvasiny a Skuhrov nad Bělou, které tuto 
velikost převyšují a okresní město Rychnov nad Kněžnou, správní středisko 
celého regionu, s více než 11 000 obyvateli. Největší a nejméně osídlené 
území má Liberk s částečně horských charakterem, intenzivnější osídlení je 
v průmyslových centrech území a také poblíž větších měst, tedy v Kvasinách, 
Solnici, Lukavici, Javornici a Rychnově nad Kněžnou. Průměrná hustota 
osídlení území je 82 obyv./km2. Společným znakem všech členských obcí je 
dobré vybavení službami, technickou a dopravní infrastrukturou, dostatečná 
nabídka zaměstnání, vzdělávání i bydlení. Za nadstandardní se dá označit i 
společenský život v obcích a z toho všeho pramenící stabilizace a soudržnost 
obyvatelstva. Důvodem těchto pozitivních skutečností je dlouhodobý 
kontinuální rozvoj obcí zohledňující postupně se objevující potřeby 
obyvatelstva. Region nebyl v novější historii  postižen sociálním ani 
ekonomickým kolapsem, nedošlo k výraznější migraci obyvatelstva ani 
ukončení činnosti tradičních zaměstnavatelů.  
Výjimkou jsou  povodně, které pravidelně postihují území podél říček Bělá, 
Kněžna a Zlatý potok a přinášejí s sebou poměrně velké materiální škody. Při 
likvidaci jejich následků osvědčili občané mnohokrát solidaritu a spolupráci 
a dá se říci, že i toto společně prožívané nebezpečí přispívá ke zmíněné 
soudržnosti obyvatel obcí. 
Významným impulzem rozvoje posledního období se stal záměr firmy Škoda 
Auto, a.s. v Kvasinách zásadně rozšířit výrobu o cca 3 000 nových 
zaměstnanců. Záměry automobilky s sebou přinášejí potřebu uskutečnění 
řady podmíněných investic, které jsou třeba  pro bezproblémové přijetí 
nových obyvatel do regionu. 
 
 

3. Právní statut a orgány MAS 
 

Sdružení SPLAV, o.s. je občanským sdružením podle zákona č. 83/99 Sb. 
Místní akční skupina Sdružení SPLAV byla založena 7.1.2005 jako sdružení 
osob podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů.  

Zakladateli Sdružení SPLAV, registrovaného Ministerstvem vnitra ČR dne 
15.12.2004 pod č.j. VS/1-1/59398/04-R byl pan Bc. Vladimír Bukovský, 
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předseda DSO Mikroregion Bělá, pan Vítězslav Kapčuk, starosta obce 
Synkov-Slemeno a  pan Rudolf Poláček, ředitel fy. Statek Uhřínov, a.s. 
 
Předmět činnosti MAS Sdružení SPLAV  
Předmětem činnosti MAS je péče o kulturní a hospodářský rozvoj regionu, 
vytváření podmínek pro nejširší spolupráci při rozvoji regionu, propagace 
obnovy venkova, účast v evropské spolupráci při rozvoji venkova. 
 
Orgány MAS   
Předseda (statutární zástupce) – Bc. Vladimír Bukovský, předseda DSO 
Mikroregion Bělá 

Místopředseda – Václav Dušek,  TJ Sokol Černíkovice 

Valné shromáždění – všichni členové MAS 

Programový výbor – předseda, místopředseda, PhDr.Bohumír Dragoun – 
Villa Nova, ing. Jiří Dostál – Horal a.s. Hláska, Josef Šmída – starosta obce 
Voděrady 

Výběrová komise – Rudolf Poláček – Statek Uhřínov, Jan Voda – starosta 
obce Lično, Vítězslav Kapčuk – starosta obce Synkov-Slemeno, Mgr. Marie 
Lorencová – ředitelka ZŠ Javornice, Pavel Ulrich – starosta obce Kvasiny 
(DSO Mikroregion Bělá), Josef Kunc – Farma Brocná, Milan Hrubý – SK 
Solnice 

Revizní komise – Božena Šedová – starostka obce Libel, Jiří Hanuš – 
starosta obce Lukavice, Miroslav Bartoš – SHR Byzhradec 

Manažer – Ing.arch.Kateřina Holmová  

Účetní, sekretariát – Vladana Kinclová 

 
Činnost jednotlivých orgánů  

Předseda a místopředseda  
a) předseda je statutárním zástupcem MAS a jedná jejím jménem  
b) za svoji činnost je předseda odpovědný výboru 
c) předseda řídí práci výboru 
d) předseda může delegovat pravomoc ke konkrétním jednáním kteréhokoli 

člena výboru (komise) 
e) předseda je zastupován místopředsedou 
Valné shromáždění  

a) valné shromáždění je nejvyšším orgánem sdružení 
b) valné shromáždění tvoří všichni členové sdružení 
c) valné shromáždění svolává výbor podle potřeby, nejméně však 1x ročně. 

Výbor svolá valné shromáždění vždy, když o to požádá nejméně 30% členů 
sdružení. 

d) valné shromáždění zejména: 
- schvaluje stanovy MAS, jejich změny a doplňky 
- schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, roční zprávu sdružení, 

rozpočet sdružení a roční uzávěrku hospodaření 
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- volí na dobu 2 let členy výboru a revizní komise 
- schvaluje jednací řád valné hromady 
- rozhoduje o zrušení členství v MAS 
- schvaluje strategii rozvoje regionu 
- schvaluje záměr MAS a výběr projektů 
e) valné shromáždění rozhoduje nadpoloviční většinou členů  MAS. 
Programový výbor – Do působnosti výboru patří jednat a rozhodovat ve 
všech věcech MAS, které nepatří do působnosti valné hromady - zejména: 
a) volba předsedy a místopředsedy a jejich odvolání 
b) koordinace činnosti sdružení 
c) svolávání valné hromady 
d) jmenování účetní a manažera  MAS 
e) rozhodování o přijetí za člena sdružení 
f) přiznávání podpory projektům strategie 
g) formulace strategických cílů 
h) formulace tématu a opatření 
i) stanovení výběrových kriterií 
Výběrová komise  
a)      provádí výběr projektů podle výběrových kriterií 
b)    sestavuje seznam projektů podle bodové hodnoty, vyznačuje projekty 
navržené ke schválení v rámci limitu a projekty náhradní 
Revizní komise   
a) odpovídá činností valné hromadě. 
b) revizní komise je kontrolním orgánem sdružení, který za svou Revizní     

komise má 3 členy. 
c) komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje 

výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. 
Kontrolu provádí nejméně 1x ročně. 

d)  pro zasedání valné hromady připravuje komise zprávu o výsledcích revizí 
a kontrolní činnosti. 
Účetní  
a)  vede evidenci projektů a jejich realizace 
b) vede evidenci záznamů o kontrolách a evidenci čerpání dotace a 

financování z vlastních     zdrojů 
c) vypracovává Čtvrtletní hlášení o průběhu realizace  
d) vypracovává monitorovací tabulky 
Sekretariát  
a) přijímá a eviduje žádosti 
b) provádí evidenci činností MAS 
c) připravuje podklady pro Programový výbor a Výběrovou komisi 
d) zajišťuje administraci  
Poradce   
a) zpracovává žádosti MAS 
b) pomáhá při zpracování záměru a výběru projektů 
c) moderuje jednání MAS 
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4. Členové MAS 
 

Bc. Vladimír Bukovský    
předseda svazku     Božena Šedová 
DSO Mikroregion Bělá    starostka obce Libel 
517 03  Skuhrov nad Bělou 84  517 41  Libel 28 
 
Jan Voda      Jiří Hanuš  
starosta obce Lično    starosta obce Lukavice 
517 35  Lično 17     516 03  Lukavice 190 
 
Vítězslav Kapčuk     Josef Šmída    
starosta obce Synkov – Slemeno  starosta obce Voděrady 
516 01  Synkov 46    517 34  Voděrady 70 
 
TJ Sokol Černíkovice    SK Solnice 
zastoupená jednatelem    zastoupený předsedou 
Václavem Duškem    Milanem Hrubým 
517 04  Černíkovice    517 01  Solnice 
IČO  486 13 258     IČO 150 40 551 
 
Základní škola Javorníce   Farma Brocná s.r.o. 
zastoupená ředitelkou    zastoupená jednatelem 
Mgr. Marií Lorencovou    Josefem Kuncem 
517 11  Javornice 2    517 03  Skuhrov n.B. - Brocná 
IČO  709 79 936     IČO  609 13 436 
 
Sdružení VILLA NOVA       
zastupená ved.sdružení    Miroslav Bartoš 
PhDr. Bohumírem Dragounem  soukromě hospodařící rolník 
Liberk - Uhřínov p.D. 15   Byzhradec 3 
516 01  Rychnov n.K     51801  Dobruška 
IČO  608 04 038     IČO  485 97 244 
 
Statek Uhřínov, a.s.    HORAL a.s. Hláska 
Zastoupený               zastoupená místopředsedou                                                                                                    
ředitelem                                                   Ing. Jiřím Dostálem 
Rudolfem Poláčkem    Liberk – Hláska 1 
Liberk – Uhřínov 57    516 01  Rychnov n.K. 
516 01  Rychnov n.K.    IČO  481 71 093 
 
IČO  601 08 754     Martina Broženská 
Vít Kovář                                                   pracovnice Domu dětí a mládeže  
soukromě hospodařící rolník                     Déčko  
Bílý Újezd 30                                             Město Rychnov nad Kněžnou 
518 01  Dobruška 
IČO  145 22 039 
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5. Zaměstnanci MAS 
 

Od října 2006 má Sdružení 2 zaměstnankyně na částečný pracovní úvazek. 
Jsou jimi manažerka, paní Kateřina Holmová,  a účetní, paní Vladana 
Kinclová.  
 

6. Partneři MAS 
První partnerskou smlouvu uzavřela MAS s MAS Region Haná. 20 členů 
MAS region Haná přijelo v červnu na dvoudenní pobyt do Deštného 
v Orlických horách a  15 členů MAS Sdružení SPLAV bylo na výletě v regionu 
Haná. Obě tato setkání byla velmi zdařilá a stala se již tradicí. 
Další partnerství uzavřela MAS s dvěma dalšími MAS Rychnovska, jejichž 
vznik iniciovala – MAS Vyhlídka v Záměli a MAS POHODA Venkova ve Valu. 
Od počátku jejich činnosti byli členové MAS Sdružení SPLAV jejich rádci a 
postupně i partnery a přáteli. Členové všech tří MAS se navzájem účastní 
svých zasedání i společenských akcí, v r. 2006 společně prezentovali 
LEADER na dožínkách v Hradci Králové, na Mezinárodní konferenci 
LEADRER ve Skuhrově nad Bělou i na setkání polských MAS v Klodzku. 
Tyto zahraniční aktivity vyústily k uzavření partnerství s polskou MAS 
Lokalna Grupa Dzielania Gmina Klodzko, vzájemným návštěvám a přípravě 
společných projektů. V rámci Fondu mikroprojektů programu INTERREG byl 
podpořen projekt spolupráce Informačních center ve Skuhrově nad Bělou, 
Uhřínově pod Deštnou a Klodzku, výuky polštiny a češtiny a výměnných 
pobytů pracovníků IC a projekt mezinárodní konference LEADER, z vlastních 
zdrojů uspořádali partneři mezinárodní tábor mládeže v Uhřínově pod 
Deštnou. 
Od počátku roku 2006 probíhaly písemné kontakty se Slovenskými partnery 
z mikroregionu Hornád. Zástupsi Sdružení SPLAV se zúčastnili konference 
slovenských MAS v Čaně u Košic. Zde byla uzavřena smlouva o partnerství. 
Vzájemné návštěvy pokračovaly v průběhu roku několika návštěvami a vedly 
i k uskutečnění prvního společného projektu – mezinárodního tábora. 
V rámci programu INTERREG III.C, kterého se Sdružení účastní, byla 
navázána spolupráce s dalšími subjekty – Maďarským Pannon Handcraft 
Cluster a Italskými MEDES Observatory for economic probléme a LAG 
Euroleader s. Cons.a.r.l. 
 
 
Smluvní partneři : 
 

• MAS Vyhlídka, Záměl 
• MAS POHODA Venkova, Val 
• MAS Region Haná, Česká republika 
• FundacjaKlodzkaWstegaSudetów-LokalnaGrupaDzialania, Polsko 
• Mikroregion Hornád, Slovensko 
• Pannon Handcraft Cluster, Maďarsko 
• MEDES Observatory for economic problems,Itálie 
• LAG Euroleader s. Cons.a.r.l., Itálie 
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7. Přehled činnosti od založení MAS 
 

Vznik záměru spolupráce. 
Záměr zapojit se do programu LEADER byl postupně formulován při 
pravidelných schůzkách představitelů obcí mikroregionu Bělá – Bílého 
Újezdu,  Kvasin, Osečnice, Skuhrova nad Bělou a Solnice. Dobrovolný svazek 
5 obcí byl založen již v roce 1999 jako přirozené vyústění tradiční spolupráce 
těchto obcí. V roce 2003 se mikroregion Bělá stal rovněž součástí většího 
celku mikroregionu Rychnovsko zahrnujícího velkou část území okresu. 
S výzvou ke spolupráci při přípravě a účasti v programu LEADER se proto 
DSO Mikroregion Bělá přirozeně obrátil na sousedící obce spolupracující již 
v rámci DSO Rychnovsko. 
Vznik sdružení SPLAV. 
První informativní setkání možných členů MAS se konalo v září 2004, další 
následovala v krátkých, obvykle týdenních intervalech. Představitelé obcí 
absolvovali několik konzultací svých záměrů na odborných pracovištích 
Ministerstva zemědělství a SZIF, na pracovní návštěvu byli pozváni členové 
MAS Sdružení růže z Nových Hradů v Jižních Čechách.  
Za pomoci těchto odborníků byly zahájeny práce na přípravě záměru. 
Souběžně s přípravou strategického plánu rozvoje mikroregionu Rychnovsko, 
na jehož území se MAS nalézá, byla zahájena příprava strategie území MAS. 
S vědomím, že vznikající skupina musí mít svou samostatnou právní 
subjektivitu, založili nejaktivnější členové přípravné skupiny – DSO 
Mikroregion Bělá, obec Synkov-Slemeno a fa Statek Uhřínov, zastoupená 
panem Rudolfem Poláčkem, sdružení a požádali o jeho registraci a přidělení 
IČO. Název sdružení – SPLAV je připomínkou společně sdílené radosti i 
trápení – řeky a jejích povodní a zároveň zkratkou hesla sdružení – 
Společně pro lidi a venkov. 
Vznik Místní akční skupiny Sdružení SPLAV. 
Vedle představitelů obcí byli s nabídkou spolupráce v rámci programu 
LEADER osloveny i další subjekty činné v území, zejména zemědělské 
podniky a soukromě hospodařící zemědělci. Právě jejich zájem o program  
LEADER a aktivní práci v Místní akční skupině byl významným impulsem 
k pokračování v přípravách MAS.  Zájem podílet se na analýze potřeb území 
a formulaci záměrů dalšího rozvoje projevily i další organizace – školy, 
tělovýchovné jednoty a NNO Villa Nova činná zejména v Uhřínově. 
Místní akční skupina Sdružení SPLAV byla založena dne 7.1. 2005 
v Solnici.  
Na tomto prvním jednání MAS byl schválen název,  stanovy, statutární 
zástupci a další orgány MAS. Předsedou Místní akční skupiny byl zvolen Bc. 
Vladimír Bukovský, starosta obce Skuhrov nad Bělou a předseda 
Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Bělá. Dále byly stanoveny  další 
kroky činnosti. 
U zrodu úvah o aplikaci myšlenek a postupů programu LEADER v regionu 
stála Regional Development Agency, rozvojová agentura Euroregionu 
Glacensis, která působí jako poradce obcí DSO Bělá a dalších. Jejím hlavním 
úkolem v procesu přípravy území pro program LEADER je přinášení 
informací a metodické vedení MAS v souladu s pravidly programu. 
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Významný podíl má RDA i na zpracování záměru a strategie MAS. V dalším 
období bude RDA působit jako poradce a možný zpracovatel projektů 
podávaných v rámci MAS. 

 

Činnost MAS se dále zintenzívnila počátkem r. 2005. Tématem schůzek a 
telefonické a elektronické diskuse byl především předběžný výběr záměrů a 
formulace jednotlivých opatření do Programu LEADR ČR. Setkání i diskusí 
se účastnili všichni členové MAS, nejen Programový výbor.  

Společně s formulací jednotlivých opatření byla vyhledávána výběrová a 
hodnotící kriteria projektů pro tato opatření tak, aby bylo dosaženo 
všeobecného koncensu a nebyly zvýhodněny projekty některých zájmových 
skupin. Veřejnost byla znovu seznámena se vznikem MAS na úředních 
deskách obcí, informace o Programu LEADER ČR a poslání MAS Sdružení 
SPLAV byly zveřejněny v tisku a na veřejných zasedáních Zastupitelstev obcí. 

Počátkem ledna se uskutečnilo i setkání s partnerskou MAS – Region Haná 
v Modré u Uherského Hradiště. Předmětem jednání bylo představení obou 
MAS, jejich úspěchů i připravovaných záměrů a příprava společného 
projektu. Na tomto setkání došlo také k podpisu dohody o spolupráci obou 
MAS a zpracování harmonogramu společných akcí. 

V lednu 2005 přihlásila MAS svůj záměr do programu LEADER ČR 2005. Po 
jeho úspěšném vyhodnocení a přislíbení 3 mil.Kč vyhlásila MAS na svém 
území výzvu k podávání projektů. Z přihlášených 7 záměrů vybrala výběrová 
komise MAS k podpoře 5, z toho 3 projekty zemědělských podnikatelů a 2 
obecní. Všechny tyto projekty byly do konce roku úspěšně realizovány a 
proplaceny.  

Velkou zásluhu na úspěšné činnosti MAS má Zemědělská agentura a 
pozemkový úřad v Rychnově nad Kněžnou a její ředitel Ing. Tomáš Diblík. 
Spolupráce s MAS probíhá od počátku bez problémů, s vědomím vzájemné 
užitečnosti a uznáním kvalit. Ředitel ZAPÚ se pravidelně účastní všech 
zasedání MAS i jejích společenských a sportovních aktivit.  

Účast v programu LEADER ČR 2005 se stala významným impulzem 
k zintenzívnění činnosti MAS. Pravidelná každoměsíční zasedání se střídala 
se společenskými aktivitami a vlastními projekty. 

Rok 2005 byl vyhodnocen a uzavřen na výročním zasedání MAS V Deštném 
v Orlických horách, jemuž předcházela společná prohlídka projektů 
realizovaných na území MAS díky finančním prostředkům programu 
LEADER ČR.  

Všech aktivit MAS se pravidelně účastnila většina jejích členů. 

 
 
 
 
 



 
 

Místní akční skupina SDRUŽENÍ SPLAV 

Výroční zpráva za r. 2006 
10 

8. Přehled činnosti v r. 2006 
 

 
• 2.-3.12.2005, Deštné v Orlických horách, U Supa – výroční schůze 

MAS 
• (pokřtění realizovaných projektů, zhodnocení úspěšnosti r.2005, 

příprava strategie pro r. 2006, večeře, nocleh) 
 

• 16.1. Solnice kuželna – pracovní schůzka MAS 
• (příprava strategie L+ a žádosti L ČR) 

 
• 20.2. Solnice kuželna – pracovní schůzka MAS, přebor MAS 

v kuželkách „O předsedovo jelítko“ 
• (příprava strategie L+, informace o L ČR) 

 
• 15.3. Skuhrov nad Bělou, setkání s polskými partnery 

 
• 27.3. Solnice kuželna – pracovní schůzka MAS 

 
• 21. – 24. 3.  Čaňa, účast na setkání MAS Slovenské republiky 

 
• 12.4. Skuhrov nad Bělou, setkání s polskými partnery 

 
• 24.4.  Solnice kuželna – schůzka MAS 

 
• 19.-20.5.  Uhřínov pod Deštnou – setkání MAS Rychnovska 
• (dvoudenní setkání tří MAS, příprava společných projektů, výměna 

zkušeností, kulinářské soutěže, opékání, nocleh)  
 

• 22.5.  Solnice kuželna – schůzka MAS 
 

• 24.5. ZAPÚ Rychnov nad Kněžnou – školení žadatelů o dotaci LEADER 
 

• 9.-10.6. Deštné v Orlických horách – dvoudenní partnerské setkání 
s MAS Region Haná 

 
• 12.6. ZAPÚ Rychnov nad Kněžnou – školení příjemců dotace LEADER 

 
• 13.6. Praha, školení MAS 

 
• 10.-20.7. Uhřínov pod Deštnou, desetidenní mezinárodní tábor 

mládeže partnerských MAS 
 

• 31.7. Skuhrov nad Bělou schůze MAS, promítání z akcí 
 

• 28.8. Solnice kuželna, schůze MAS 
 



 
 

Místní akční skupina SDRUŽENÍ SPLAV 

Výroční zpráva za r. 2006 
11 

• 30.-31.8. Seč, setkání a porada českých MAS 
 

• 5.-7.9., Sdružení SPLAV, setkání se slovenskými partnery 
 

• 9.9. Hradec Králové, účast na dožínkách 
 

• 15.-17.9. Oszkó, Maďarsko, setkání s maďarskými a italskými 
partnery projektu LO-PRO-DEN. 

 
• 20.-21.9. Teplá, účast na konferenci českých MAS 

 
• 2.10. Solnice kuželna, schůze MAS 

 
• 13.-14.10. Těšetice, dvoudenní setkání s MAS Region Haná  

 
• 25.-26.10. Průhonice, účast na školení MAS 

 
• 6.-8.11. Skuhrov nad Bělou – konference MAS České republiky a 

Polska  
• (vícedenní akce s účastí  MAS ČR a Polska, MZE a dalších – 

navazování kontaktů, společné projekty, výměna zkušeností, 
prezentace MAS, budoucnost LEADERu, exkurze) 
 

• 2.-3.12. Deštné v Orlických horách, výroční zasedání MAS a 
partnerských MAS v Deštném v Orlických horách, prohlídka 
uskutečněných podpořených záměrů. 

 
• 18.12. Solnice kuželna, schůze MAS 

 
 

Uskutečněné aktivity MAS v r. 2006 
 

 Schůze a školení 
 
Zasedání MAS se konala v roce 2006 ve dnech : 
16.1., 20.2., 27.3., 24.4., 22.5., 31.7., 28.8., 2.10., 18.12. 

 

 
V solnické kuželně  
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 Partnerská setkání 

 
Na Rychnovsku 
 

V rámci regionu pořádalo sdružení SPLAV setkání s partnerskými MAS 
Vyhlídka a MAS Pohoda venkova. Smyslem společných akcí bylo navázání a 
upevnění přátelství mezi členy všech skupin a vymýšlení dalších společných 
aktivit. Vzhledem k tomu, že obě partnerské MAS zahájily svou činnost o rok 
později než Sdružení SPLAV a jejich kolektiv není doposud tak soudržný a 
zkušený, konaly se společné akce vždy z podnětu  a za zajištění Sdružení 
SPLAV. 

 
27.3. 2006, Kuželna Solnice 

- přátelské utkání MAS Rychnovska v kuželkách 
 

Program utkání : 
– Společné posezení a povídání 
– Souboj jednočlenných družstev (přihlášeno 20 účastníků). Vítězem 

se stal Milan  Hrubý ze Sdružení SPLAV, za ženy Boženka Šedová.  
– Společné posezení účastníků turnaje. 
 

Účast : 20 členů MAS 
 

Občerstvení : párečky, nápoje. 
 

Sponzoři : Farma Brocná (jídlo), ing.   (víno), Sdružení Villa Nova (ubytování). 
 

 

 
Soustředění 
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Doletí ? 

 
 

 

 
To je Kus! 
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19.-20.5. 2006,  Uhřínov pod Deštnou 
– setkání MAS Sdružení SPLAV, Pohoda venkova a Vyhlídka  
 
Program setkání : 
– Společná prohlídka projektů realizovaných na území MAS Sdružení 

SPLAV s pomocí programu LEADER ČR 2005 (Statek Uhřínov, 
zemědělská technika Horal Hláska, p. Poláček) s výkladem pánů 
Rudolfa Poláčka sen. a  Rudolfa Poláčka jun. 

– Prohlídka archeoskanzenu Villa Nova s výkladem dr. Bohouše 
Dragouna. 

– Soutěž o nejchutnější pěstitelskou pálenku (přihlášeno 6 vzorků). 
Vítězem se stala  pěstitelská pálenice U Amose ve Skuhrově nad 
Bělou ze Sdružení SPLAV. 

– Soutěž o nejchutnější klobásu (přihlášeno 6 vzorků). Vítězem se stal 
Pavel Ulrich ze Sdružení SPLAV. 

– Soutěž o nechutnější pečivo (přihlášeno 5 vzorků). Vítězem se stal 
Pavel Ulrich ze Sdružení SPLAV. 

Komise byla složena ze zástupců všech MAS a dále z hostů. 
-   Nocleh na základně Sdržení Villa Nova 
 
Účast : 30 os členů MAS, rodinní příslušníci, hosté Dr. Krám, Ing.        
, Stazsek Longawa z Gminy Klodzko a jeho přátelé, pan Exner. 
 
Občerstvení : prasátko na roštu, klobásy, koláče, nápoje. 
 
Sponzoři : Farma Brocná (jídlo), ing.   (víno), Sdružení Villa Nova 
(ubytování). 
 

 
Bohoušův výklad 
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Zemědělská technika 

 
 
 

 
Zasedání poroty 
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Září 2006, Dožínky Královéhradeckého kraje 
Společný stánek 3 MAS Rychnovska. Rozdávaly se prospekty, letáky, koláče, 
nalévala pálenka a prodávaly výrobky našich členů – med, čaje, mák a další. 
 
 
V České republice 
První partnerským subjektem sdružení SPLAV je od počátku Region Haná. I 
v letošním roce pokračovala společná setkání. Společné plány byly omezeny 
jednak blížícími se volbami starostů jednak ukončením dosavadních 
dotačních programů. Jako vždy se společná setkání vyznačovala veselou 
náladou a prohýbajícími se stoly. 
 
9.-10.6. 2006, MAS Sdružení SPLAV 
- návštěva partnerské MAS Region Haná 

 
Program setkání: 

– Přivítání ve Skuhrově nad Bělou 
– Návštěva Pivovaru Náchod s výkladem pana sládka 
– Oběd na Jiráskově chatě na Dobrošově 
– Prohlídka pevnosti Dobrošov s výkladem 
– Prohlídka soukromé skalky v Sedloňově s výkladem majitele 
– Večerní posezení na chatě v Deštném v Orlických horách 
– Nocleh 
 

Účast : 30 členů všech MAS 
 
Hosté : Vendula Domšová z MAS Pohoda venkova, Pavel Tichý z MAS 
Vyhlídka, zástupci MAS Velký Týnec 

 
Občerstvení : krůta a kýta na roštu, koláčky, nápoje. 

 
Sponzoři : p. Šmerda z Liberka 
 

 
Začíná prohlídka skalky. 
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Po kalíšku. 

 
 
 

13.-14.10.  2006, MAS Region Haná 
- návštěva u partnerské MAS 

 
Program setkání : 

– Uvítání projevy a přípitkem v Těšeticích 
– Prohlídka cyklotras a muzea ve Slatinicích, oběd 
– Prohlídka Bílska, pivovaru Litovel, jeskyně u Mladče 
– Ubytování na Valáškově gruntu v Kozově, večeře, taneček, povídání 
– V sobotu návštěva MAS Velký Týnec – pěstitelská pálenice, 

rekreační areál 
 

Účast : 35 členů MAS a hostů. 
 

Občerstvení : všechno možné. 
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V pěstitelské pálenici. 

 
 



 
 

Místní akční skupina SDRUŽENÍ SPLAV 

Výroční zpráva za r. 2006 
19 

 
Mezinárodní setkání. 
 
Pokračovalo intenzívní hledání partnerů na Slovensku a konečně se povedlo! 
Prostřednictvím paní Tvrdonové získal kontakt na nás Mikroregion Hornád a 
po výměně řady mailů s Markem Šoltézem, jejich manažerem, jsme se i 
několikrát setkali. 
 
21.-24.3.  2006, Mikroregion Hornád 
- oficiální návštěva na setkání obcí mikroregionu 

 
Program setkání : 

– Účast na jednání obcí mikroregionu Hornád, prezentace Sdružení 
SPLAV, nabídka spolupráce 

– První setkání s Markem Šoltézem, manažerem Mikroregionu 
Hornád, porovnání situace v čerpání evropských fondů 

 
Účast : Vláďa Bukovský, Bohouš Dragoun, Katka Holmová – Sdružení 
SPLAV 
 
Zajímavosti : opatrné přijetí, veselé posezení na pokojích, cikánské vesnice, 
mráz. 
 
 

 
 
 
22.-23.5. 2006, MAS Sdružení SPLAV 

- přátelské setkání s Mikroregionem Hornád 
 

Program setkání : 
– Beseda na schůzi MAS 
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– Prohlídka projektů LEADER ČR – Pěstitelská pálenice Brocná, 
archeoskanzen Villa Nova, Farma Brocná 

– Posezení s večeří a nocleh v Rokytnici v O.h. 
 

Účast : 4 slovenští hosté, Pavel Tichý, Petr Hudousek z MAS Vyhlídka 
 

 
Beseda na schůzi. 

 
 

 
Ve skanzenu. 
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5.-7.9. 2006, MAS Sdružení SPLAV, MAS Vyhlídka 

- přátelské setkání s Mikroregionem Hornád a mikroregionem 
Slánsko 

 
Program setkání : 

 
Účast : 4 slovenští hosté, Pavel Tichý, Petr Hudousek z MAS Vyhlídka 
 
Zajímavosti : Výměna informací mezi zemědělci a starosty 
 
 
 
Tradiční je na Rychnovsku partnerství s polskými subjekty, a tak i Sdružení 
SPLAV uskutečnilo několik setkání s partnerskou Lokalnou Grupou 
Dzielania z Gminy Klodzko. Vždy se účastnil i náš největší přítel Stašek 
Longawa. Pro jeho spolehlivost a zájem o společné projekty nám ho ostatní 
MAS i obce závidí. Protože oťukávání a oficiality už máme za sebou, zvali 
jsme staška a jeho kolegy na všechny větší akce, které naše sdružení 
pořádalo. A také jsme připravili několik společných projektů. 
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Na konferenci v Klodzku. 

 
 

 Samostatné projekty 
 

Projekty, které jsme v roce 2006 samostatně realizovali : 
1. LEADER ČR – Budeme žít spolu.  

2,7 mil. Kč rozděleno na realizaci 5 projektů (30 - 80 % dotace) 
0,3 mil. Kč na činnost MAS (80 % dotace) 

2. Společný regionální operační program – Manažerem Nestátní 
neziskové organizace. 
0,317 mil. Kč na uskutečnění projektu (100 % dotace) 

3. INTERREG III.A – Fond mikroprojektů – Společnou cestou 
k rozvoji venkova 
0,260 mil. Kč na uskutečnění projektu (75 % dotace) 
Partneři – LGD Gmina Klodzko 

4. INTERREG III.C – Local Produkt Development Network 
0,8 mil. Kč na uskutečnění projektu (95 % dotace) 
Partneři - Pannon Handcraft Cluster, Maďarsko, MEDES Observatory 
for economic problems,Itálie, LAG Euroleader s. Cons.a.r.l., Itálie 

5. Operační program rozvoj lidských zdrojů – Nová příležitost 
1,02 mil. Kč na uskutečnění projektu (100 % dotace) 

 
6. Vlastní zdroje - Mezinárodní tábor 

0.08 mil. Kč na uskutečnění projektu 
Partneři - LGD Gmina Klodzko, Mikroregion Hornád, 
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LEADER ČR – Budeme žít spolu.  
Náš projekt uspěl mezi 64 podanými záměry MAS a my jsme spolu s dalšími 
20 MAS získali  3 mil. Kč na podporu projektů na území MAS. Veškeré 
činnosti probíhaly podle pravidel programu, ve spolupráci s ředitelem 
Zemědělské agentury a pozemkového úřadu v Rychnově nad Kněžnou panem 
Diblíkem jsme uspořádali školení žadatelů o dotaci, školení pro příjemce 
dotace, vyhlásili jsme výzvu příjmu projektů, projekty vybrali a průběžně 
sledovali jejich realizaci. Z předložených 6 projektů bylo realizováno 5, z toho 
1 obecní, 1 NNO a 3 zemědělské subjekty. Celkem jsme rozdělili 2 700 tis. 
Kč. Zbylých 300 tis. Jsme využili na provoz MAS a také na financování 
projektů a setkání. 

 
 

Projekty podpořené na území MAS Sdružení SPLAV z dotace LEADER ČR 
 
1. Zavlažovací zařízení sportoviště 
 
Investor : SK Solnice 
Termín realizace : 6/2005-9/2005 
Celkové náklady : 573 520 Kč 
Dotace LEADER  ČR : 350 000 Kč 
Vlastní prostředky obce : 223 520 Kč 
Technické parametry : pořízení automatického umělého zavlažování 
 

  
 
 
 
2. Výstavba příjezdové komunikace k farmě 
 
Investor : Farma Brocná, s.r.o. 
Termín realizace : 7/2006-10/2006 
Celkové náklady : 2 196 000 Kč 
Dotace LEADER  ČR : 800 000 Kč 
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Vlastní prostředky společnosti : 1 396 000 Kč 
Technické parametry : Rekonstrukce plochy cca 450 m2, důležitá úprava 
plochy před kravínem, pozitivum pro obec a životní prostředí 
 
 
 

 
 
 
3. Rekonstrukce nádrží na požární vodu  
 
Investor : Obec Liberk, 540 obyv. 
Termín realizace : 7/2006-10/2006 
Celkové náklady : 1 533 000 Kč 
Dotace LEADER  ČR : 600 000 Kč 
Vlastní prostředky obce : 933 000 Kč 
Technické parametry : zpevnění hrází a opěrných zdí dvou požárních nádrží 
Technické parametry : zpevnění hrází a opěrných zdí dvou nádrží na požární 
vodu 
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4. Rekonstrukce stodoly na sklad Biopaliva 
 
Investor : Hana Páchová, soukromě hospodařící zemědělec 
Termín realizace : 7/2006-10/2006 
Celkové náklady : 1 218 000 Kč 
Dotace LEADER  ČR : 470 000 Kč 
Vlastní prostředky obce : 748 000 Kč 
Technické parametry : rekonstrukce a přístavba objektu cca 700 m3 pro 
skladování paliva pro kotle na spalování biopaliva. 
 

 
 
5. Nákup traktoru 
 
Investor : Vladimír Poláček, Osečnice, samostatně hospodařící zemědělec 
Termín realizace : 5/2006 – 10/2006 
Celkové náklady : 812 000 Kč 
Dotace LEADER  ČR : 300 000 Kč 
Vlastní prostředky investora : 512 000 Kč 
Technické parametry : stroj sloužící jako zařízení na nutné čelní zavěšení 
sněhové frézy pro úklid sněhu v podhorské oblasti. 
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Společný regionální operační program – Manažerem Nestátní neziskové 
organizace. 
 S tímhle projektem jsme uspěli už vloni, ale letos jsme ho realizovali. Je to 
první projekt Sdružení mimo program LEADER a my jsme si na něm ověřili, 
že to jde, že na to máme, že nás to těší a ze můžeme hodně prospět. Získali 
jsme 317 tis. Kč na uspořádání seminářů pro nezaměstnané a jinak 
pracovně ohrožené lidi, a to v předmětech, které by se jim mohly hodit 
prakticky při jakékoliv práci. Zúčastnilo se 24 lidí a přednášela řada 
špičkových pedagogů a odborníků. Několik lidí získalo práci už v průběhu 
kurzu a další po jeho absolvování. Celkem 4 z nich jsou zaměstnáni u obce 
Skuhrov nad Bělou v objektu Společenského centra. Projekt se povedl i díky 
dr. Kinclovi a jeho firmě ARTED, kteří celé školení pro MAS zajistili. 
 
 
 

 
Vláďa Bukovský při přednášce. 
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Dr.Kincl při přednášce. 

 
 
 
 
 
INTERREG III.A – Fond mikroprojektů – Společnou cestou k rozvoji 
venkova 
Předmětem projektu byla příprava a uspořádání konference místních 
akčních skupin z České republiky, Polska, Slovenska a příp. dalších zemí. 
Chtěli jsme navázat na tradiční setkání MAS v České republice, které pořádá 
vždy jedna z českých skupin. My jsme zároveň chtěli zúročit i naše výborné 
partnerské vztahy se zahraničními MAS a pozvali jsme je, aby nám řekli, jak 
je program LEADER daleko u nich. Konference se zůčastnili zástupci desítek 
MAS z ČR, Polska a Slovenska, o přípravě EAFRD hovořili  pracovnice MZE, 
o rozvoji venkova Královéhradeckého kraje zástupci Kraje, byly také 
představeny další programy podpory přeshraniční spolupráce. Doprovodným 
programem byly dvě exkurze po projektech LEADER ČR na území MAS 
Sdružení SPLAV a MAS Vyhlídka. Výborné občerstvení zajišťovala firma 
ADEVA, tlumočil pan Romankievič.  
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INTERREG III.C – Local Produkt Development Network 
Tohle je další průlomový projekt pro MAS. Přihlásili jsme se do projektu 
Královéhradeckého kraje GRIP-it společným projektem s třemi zahraničními 
partnery – Maďary a Italy.  Předmětem projektu je navrhnout systém 
společné propagace, marketingu a prodeje výrobků místních drobných 
řemeslníků v každém ze zúčastněných regionů v partnerských zemích. 
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Prozatím jsme ukončili první etapu projektu, která zahrnovala společné 
setkání partnerů a zmapování současné situace v každé ze zemí. 
V druhé etapě uspořádáme společnou prodejní výstavu výrobců a nevrhneme 
opatření k průniku řemeslníků na zahraniční trh. Projekt bude ukončen 
v červnu 2007. 
 

 
 
 

 
Trh místních výrobců Oszkó. 1 
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Operační program rozvoj lidských zdrojů – Nová příležitost 
Projekt je rozšířením projektu Manažerem NNO uskutečněném na jaře 2006.  
Díky úspěšnosti prvního projektu získala MAS finanční prostředky na 
uspořádání dalšího běhu vzdělávacích kurzů, a to jednak základního kurzu a 
dále kurzu nástavbového určeného pro absolventy základního modulu. 
Hlavní aktivity projektu budou probíhat po celý rok 2007, uzavřená první 
etapa obsahovala především zajištění vlastní činnosti MAS. Byla otevřena a 
vybavena nová kancelář v Kostelci nad Orlicí a přijaty dvě zaměstnankyně 
MAS – manažerka a účetní. 
 
 
 
Vlastní zdroje – Mezinárodní tábor 
Na uspořádání tábora jsme nedostali grant Kraje, a tak jsme ho zaplatili 
sami. Chtěli jsme, aby se kromě nás, dospělých, setkali se zahraničními 
partnery naší MAS i naše děti a zajistili tak pokračování našich dobrých 
vztahů. Tábor se konal na základně sdružení Villa Nova v Uhřínově pod 
Deštnou. Z každé ze 4 zemí se zúčastnilo 8 dětí se 2 pedagogy. Program byl 
bohatý – pomoc v archeoskanzenu, procházky po horách, výlety po kraji, 
hry, společné vaření, besedy. Máme radost, že se tu všem líbilo natolik, že 
v roce 2007 bude mít projekt hned tři pokračování – tábor těch už skoro 
dospělých ve Francii, tábor mládeže pod Homolí v Borovnici a tábor 
nejmenších ve Skuhrově. Organizaci zajišťují partneři a členové MAS. 
 
 
 

 
Beseda V Regionální rozvojové agentuře . 
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 Partnerské projekty 
 
V roce 2006 jsme se účastnili těchto společných projektů : 
 

1. Společný regionální operační program - Příležitost 
2,4mil. Kč na realizaci projektu (92 % dotace) 
Nositel projektu : Obec Skuhrov nad Bělou 
Partneři projektu : Sdružení SPLAV, DSO Mikroregion Bělá, Sdružení 
Villa Nova, Svaz tělesně postižených, OA pro tělesně postižené, Jánské 
Lázně 
Město Rychnov nad Kněžnou 

 
Jedná o projekt zaměstnání tělesně postižených osob jako zaměstnanců obce 
při zajištění provozu víceúčelového obecního objektu a v práci s výpočetní 
technikou ve službách pro obce a další neziskové organizace. 
Cílové skupiny : 

• tělesně postižení občané 
• uchazeči o zaměstnání 
• obce a další neziskové org. 
• absolventi OA pro tělesně postižené občany 
 
Sdružení SPLAV zajišťovalo vyškolení zaměstnanců obce a nadále i 
uplatnění jejich práce mezi členskými subjekty a partnery MAS. 
 
Spolupráce všech partnerů na tomto projektu byla oceněna 3. místem 
v soutěži O lidech s lidmi, pořádané ve spolupráci Českých a Japonských 
pořadatelů. Ocenění je o to významnější, že projekt se umístil hned za 
projekty Kraje Vysočina a města Otrokovice mezi dalšími 17 účastníky. 
Získanou cenou je studijní pobyt v Japonsku pro manažerku sdružení 
SPLAV. 
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Předání cen v Senátu ČR. 
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Předání cen v Senátu ČR. 

 
 
 Připravované projekty 
 
Pro rok 2006 a další, připravuje MAS tyto další projekty : 
 
Podané žádosti o dotaci 

1. INTERREG III.A – Fond mikroprojektů – tralala 
Projekt dvou společných konferencí českých a polských NNO 
 
2. Program obnovy venkova – tralala 
Projekt čtyř seminářů z oblastí rozvoje venkova pro veřejnost 
 
3. Grant královéhradeckého kraje – Dětský tábor 
Projekt týdenního tábora pro děti z území MAS zaměřený na poznávání 
regionu a pomoc členům MAS 
 
4.Norské fondy – Krajina s pamětí 
Společný projekt s osmi partnerskými subjekty zaměřený na udržitelný 
rozvoj orlických hor a podhůří. 
 

Připravované žádosti o dotaci 
1. LEADER – projekt uplatnění filosofie LEADER na území MAS 
 
2. Norské fondy – projekt zaměřený na údržbu veřejné zeleně na území 

MAS 
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3. Norské fondy – pravidelné vydávání Zpravodaje MAS a pravidelné 

rozhlasové relace 
 

4. Japonský rozvojový program – výměna zkušeností a příprava 
společných projektů s Japonskými partnery 

 
 
 

9.  Příjmy a výdaje MAS v r. 2006 
 
 

Rozpočet 2006  
Příjmy rok 2006  
Dary 50 000 
Dotace LEADER 776 627 
Dotace MNNO, NP 564 998 
Příspěvek MAS Vyhl 12 000 
Poradenská činnost 5 000 
Prodej služeb 255 000 
Úrok z účtu 358 
Členské příspěvky 125 410,00 
Úvěry 145 590 
Celkem 1 934 983 
  
Výdaje roku 2006  
MNNO 334 998 
LoProDeN 309 732 
Nová příležitost 217 293 
LEADER 379 936 
Konference MAS 281 073 
Vlastní činnost MAS + 
režie 411 951 
 1 934 983 
  

 
 
 
 
10. Plán činnosti pro r. 2007 

 
Projekty k uskutečnění : 
 

1. Nová příležitost – 2. etapa 1.1.  -  31. 12. 2007 
Školení březen – květen, září – listopad (účast MAS!) 

2. Grip-it – 2. etapa 1.1. – 30.6. 2007 
3. Od INTERREGU k přeshraniční spolupráci – celý rok 
 

Leden 
1. Otevření kanceláře MAS 
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2. Zájezd na Regiontour do Brna s DSO Mikroregion Bělá 
 

Únor   
1. Schůze MAS s turnajem v kuželkách 
 

Březen 
1. Schůze MAS 
2. GRIP-It – účast na výstavě Cestování 2007 v Budapešti, Maďarsko, 

29.3. 1.4. 
3. Seminář úprava veřejných prostranství 
 

Duben 
1. Schůze MAS 
2. Konference NNO ČR a PR  
 

Květen 
1. Setkání MAS Rychnovska 
2. Návštěva MAS Region Haná tady 
3. Návštěva Mikroregionu Hornád  

 
Červen 

1.  Schůze MAS 
2. Výlet do Mikroregionu Hornád, Slovensko 
3. Společná výstava partnerů LO-PRO-DEN v Deštném v O.h. 
4. seminář Podnikání v agroturistice 

  
Červenec 

1. Tábor dětí Skuhrov nad Bělou 
2. Tábor mládeže Homole 
3. Mezinárodní tábor Francie 

 
Srpen 

1. Schůze MAS 
 

Září 
1.  Schůze MAS 
2. Účast na Dožínkách Královéhradeckého kraje 
3. seminář pěstování místních produktů 

 
Říjen 

1. Návštěva Regionu Hornád tady 
2. Výlet do  Regionu Haná 
 
 

Listopad 
1. Schůze MAS 
2. Konference NNO ČR a PR  
 

Prosinec 
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1. Výroční schůze MAS Deštné v O.h. 
2. Seminář Vesnická knihovna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V lednu 2007 zpracovala K. Holmová 


