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1. identifikační údaje MAS 
 

název: Sdruţení SPLAV, o.s. 
sídlo: Skuhrov nad Bělou čp. 84, 517 03 Skuhrov nad Bělou 
hlavní kancelář: Palackého náměstí čp. 23, 517 41 Kostelec nad Orlicí 
spojení: tel./fax: +420 494 323 650, mobil manaţerka: +420 732 578 889,  
e-mail: katerina@sdruzenisplav.cz, www: www.sdruzenisplav.cz     
statutární zástupce: předseda sdruţení Pavel Tichý 
manaţerka MAS: Ing. arch. Kateřina Holmová 
IČO: 269 83 389 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:katerina@sdruzenisplav.cz
http://www.sdruzenisplav.cz/
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2. Popis území MAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kraj: Královéhradecký 
okres: Rychnov nad Kněţnou 
 

katastrální území obcí: 
část ZÁPAD - Bílý Újezd, Byzhradec, Černíkovice, Deštné v O. h., Javorniíce, Kvasiny, Libel, Liberk, 
Lično, Lukavice, Osečnice, Rychnov n. K., Skuhrov n. B., Solnice, Synkov-Slemeno, Třebešov, 
Voděrady 
část VÝCHOD - Bartošovice v Orlických horách, Doudleby nad Orlicí, Jahodov, Lupenice, Orlické 
Záhoří, Pěčín, Potštejn, Rokytnice v Orlických horách, Rybná nad Zdobnicí, Říčky, Slatina nad 
Zdobnicí, Tutleky, Vamberk, Záměl, Zdobnice 
 

rozloha:  52.015 km2              
počet obyvatel:  36.630 
hustota: 70,42 obyvatel/km2 
 
Zájmové území Místní akční skupiny Sdruţení SPLAV se nachází ve střední a jiţní části okresu 
Rychnov nad Kněţnou a zaujímá většinu jeho území, tedy cca 520 km2 o 36 630 obyvatelích. Území je 
kompaktní, zhruba čtvercového půdorysu, na severovýchodě přiléhá k hranici s Polskem, na 
jihovýchodě kopíruje hranici Královéhradeckého kraje a tok řeky Orlice. Jihozápadní hranice území 
sousedí s Místní akční skupinou NAD ORLICÍ a severozápadní s místní akční skupinou POHODA 
venkova.   
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MAS Sdruţení SPLAV vznikala postupně z původního mikroregionu Bělá a rozrůstala se v několika 
vlnách. Prvním významným rozšířením původního území bylo v roce 2004 zaloţení MAS, kdy k obcím 
Mikroregionu Bělá byly připojeny sousedící obce z regionu. Druhým bylo připojení katastrálních území 
obce Deštné v Orlických horách a města Rychnov nad Kněţnou koncem roku 2006. Zásadní rozšíření 
správního území MAS nastalo vstupem sousední MAS Vyhlídka do Sdruţení SPLAV a sloučením 
katastrálních území obcí na území obou subjektů pod správu Sdruţení SPLAV. Tento fakt byl 
odsouhlasen obecními zastupitelstvy obcí všech členských obcí na území sloučených MAS. Důvodem 
sloučení území byla blízká spolupráce obou MAS a také blízkost priorit rozvoje.  
 

Členskými obcemi MAS je 32 obcí střední velikosti od 200 do 1 000 obyvatel, výjimku tvoří města 
Rychnov nad Kněţnou, Vamberk, Rokytnice v Orlických horách a Solnice a obce Doudleby nad Orlicí, 
Kvasiny, Skuhrov nad Bělou a Potštejn, které tuto velikost převyšují. Největší a nejméně osídlené území 
mají obce s výrazným horským charakterem – Liberk, Orlické Záhoří, Bartošovice v Orlických horách a 
Zdobnice; intenzivnější osídlení je v průmyslových centrech území, tedy Rychnově nad Kněţnou a 
Vamberku, a také poblíţ těchto měst, tedy v Doudlebách, Záměli, Potštejně, Kvasinách, Solnici, 
Lukavici a Javornici. Průměrná hustota osídlení území je 70,4 obyvatel/km2.  
 

Oblast ve správě Sdruţení SPLAV je součástí regionu Rychnovsko ve správě města Rychnov nad 
Kněţnou a částečně zasahuje i do správního území Kostelce nad Orlicí. Tento region se dělí na část 
horskou – Orlické hory, a na spíše rovinaté Podorlicko. Hranice probíhá po katastrálních hranicích obcí 
Osečnice, Skuhrov nad Bělou, Liberk a Pěčín a je i hranicí CHKO Orlické hory.  Zjednodušeně se dá 
říci, ţe tato hranice vyznačuje odlišný rozvojový potenciál obou oblastí – turisticky přitaţlivé horské 
oblasti méně atraktivní pro trvalé usídlení a Podorlicko poskytující velmi solidní ţivotní podmínky trvalým 
obyvatelům, ale aţ na výjimky tápající při nalézání vlastní charakteristické tváře zajímavé pro 
návštěvníky odjinud. 
 
Společným znakem všech obcí části Podorlicka je dobré vybavení sluţbami, technickou a dopravní 
infrastrukturou, dostatečná nabídka zaměstnání, vzdělávání i bydlení. Za nadstandardní se dá označit i 
společenský ţivot v obcích a z toho všeho pramenící stabilizace a soudrţnost obyvatelstva. Důvodem 
těchto pozitivních skutečností je dlouhodobý kontinuální rozvoj obcí zohledňující postupně se objevující 
potřeby obyvatelstva. Region nebyl v novější historii postiţen sociálním ani ekonomickým kolapsem, 
nedošlo, aţ na výjimky, k výraznější migraci obyvatelstva ani ukončení činnosti tradičních 
zaměstnavatelů.  
 

Přes všechny pozitivní vlivy postihující celkově toto území, zůstávají i v Podorlicku oblasti, které 
vyţadují zvláštní pozornost při formulaci strategických cílů. 
 

Především rozvoj obcí Vamberecka donedávna stagnoval v důsledku postupného upadání významu 
menších regionálních center Vamberka a Doudleb nad Orlicí ve prospěch dravějšího Rychnova nad 
Kněţnou a v posledních letech i kvůli odchodu několika větších tradičních zaměstnavatelů místních 
obyvatel. Obce se tak dodnes potýkají s vyšší nezaměstnaností a z toho plynoucím ekonomickým a 
sociálním oslabením obyvatel a také s existencí nevyuţívaných chátrajících průmyslových objektů  
 

přímo v centrech obcí. Dalším zásahem do ţivota obyvatel jsou opakující se jarní povodně postihující 
zejména části obcí Záměl, Potštejn a Doudleby nad Orlicí.  
  

Intenzívní zemědělská výroba v Podorlicku je zaměřena především na chov dojnic a rostlinnou výrobu, 
tradičním odvětvím také je ovocnářství. 
 

Významným impulsem rozvoje posledního období se stal záměr firmy Škoda Auto, a.s. v  Kvasinách 
zásadně rozšířit výrobu o cca 3 000 nových zaměstnanců.  
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Horské části území MAS postihly v minulých obdobích všechny problémy pohraničních území. Výrazný 
odliv původního obyvatelstva během a po 2. světové válce, přistěhování nových osadníků bez vazeb a 
pocitu zodpovědnosti k území a likvidace tradičních zaměstnavatelů, to vše přivedlo tuto část okresu 
Rychnov nad Kněţnou mezi hospodářsky slabé oblasti s velkým procentem nezaměstnanosti a nízkou 
hustotou stálých obyvatel. Zemědělská výroba je extenzívní, zaměřená na údrţbu krajiny formou pastvy 
masných plemen skotu a na pěstování energetických plodin. Málo je rozšířená agroturistika a další 
nezemědělské aktivity zemědělských subjektů. 
 

Významnou předností tohoto území MAS je řada přírodních i historických zajímavostí, které znamenají 
velký turistický potenciál. Zejména v případě turistických středisek Orlických hor, jsou tyto přednosti 
doposud málo ekonomicky vyuţívány, hlavně v letním období, kdy chybí širší nabídka sluţeb. Stejný 
problém se týká i některých významných historických objektů, které v důsledku dlouhotrvající 
nedostatečné údrţby nejsou pro cestovní ruch ani jinak vyuţívány.  
 

Specifickým produktem vyráběným na území MAS je Vamberecká vláčková krajka, jejíţ tradice sahá 
hluboko do minulosti. Výrobky Krajkářské školy ve Vamberku vyuţívá Sdruţení SPLAV i k vlastní 
propagaci. Mezi další místně charakteristické výrobky patří výrobky z medu Pleva, pekárny Lično, 
Deštné a Rokytnice, řezbářské práce Haldová a další. Existuje však i řada drobných řemeslníků a 
lidových umělců, kteří nejsou veřejně známi, a odbyt jejich výrobků v důsledku nedostatečné propagace 
vázne. 
 

V posledním období se situace stabilizovala a začíná se pomalu zlepšovat. Města, obce i podnikatelé si 
uvědomují svůj rozvojový potenciál a začínají jej vyuţívat ve prospěch zlepšení ţivota místních 
obyvatel. 
 

 

3. Právní statut, členové a orgány MAS 
 

Místní akční skupina Sdruţení SPLAV byla zaloţena 15. 12. 2004 jako sdruţení osob podle zákona 
č.83/1990 Sb. O sdruţování občanů.  
 

vznik Sdruţení SPLAV 
První informativní setkání moţných 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 Sdruţení růţe z Nových Hradů v Jiţních Čechách.  
 

S vědomím, ţe vznikající skupina musí mít svou samostatnou právní subjektivitu, zaloţili nejaktivnější 
členové přípravné skupiny sdruţení a poţádali o jeho registraci a přidělení IČO.  
Zakladateli Sdruţení SPLAV, registrovaného Ministerstvem vnitra ČR dne 15.12.2004 pod č.j. VS/1-
1/59398/04-R byl pan Bc. Vladimír Bukovský, předseda DSO Mikroregion Bělá, pan Vítězslav Kapčuk, 
starosta obce Synkov-Slemeno a pan Rudolf Poláček, ředitel fy. Statek Uhřínov, a. s. 
Název sdruţení – SPLAV je připomínkou společně sdílené radosti i trápení – řeky a jejích povodní a 
zároveň zkratkou hesla sdruţení – Společně pro lidi a venkov. 
 

vznik Místní akční skupiny Sdruţení 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 subjekty – školy, tělovýchovné jednoty a další neziskové organizace.  
místní akční skupina Sdruţení SPLAV byla zaloţena dne 15. 12. 2004 v Solnici. Na tomto prvním 
jednání MAS byl schválen název, stanovy, statutární zástupci a další orgány MAS. Předsedou Místní 
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akční skupiny byl zvolen pan Bc. Vladimír Bukovský, starosta obce Skuhrov nad Bělou a předseda 
Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Bělá. Dále byly stanoveny další kroky činnosti. 
 

 

Členové MAS Sdruţení SPLAV: 
 

V současné době má MAS 26 členů, z toho 9 zastupuje veřejný sektor – obce a mikroregiony a 17 
soukromý sektor – podnikatelské subjekty, zemědělci a neziskové organizace. 
 

 

Veřejný sektor: 
1. DSO Mikroregion Bělá (IČ 709 69 655)    
Zastoupená předsedou svazku Bc. Vladimírem Bukovským     
517 03 Skuhrov nad Bělou 84     
 

2. obec Libel (IČ 005 79 301) 
zastoupená starostkou obce Boţenou Šedovou 
517 41 Libel 28 
 

3. obec Lično (IČ 002 75 069)      
zastoupená starostou obce Bc. Tomášem Vilímkem      
517 35 Lično 17       
 

4. obec Lukavice (IČ 005 79 301) 
zastoupená starostou obce Jiřím Hanušem 
516 03 Lukavice 190 
 

5. obec Synkov-Slemeno (IČ 005 79 289)     
zastoupená starostou obce Vítězslavem Kapčukem      
516 01  Synkov 46      
 

6. obec Voděrady (IČ 002 75 706) 
zastoupená starostou obce Josefem Šmídou 
517 34 Voděrady 70 
 

7. obec Deštné v O. h. (IČ 002 74 844)     
zastoupená starostkou obce Alenou Kříţovou       
517 91 Deštné v O. h. 61     
 

8. ZŠ Javornice (IČ 709 79 936) 
zastoupená Vlastimilem Zachovalem 
517 11 Javornice 2 
  

9. Dům dětí a mládeţe (IČ 712 35 698)                                        
zastoupený Mgr. Josefem Solárem          
Nám. Karla Poláčka 88, 516 01 Rychnov n/K  
 
Soukromý sektor: 
10. Sdruţení VILLA NOVA středisko experimentální archeologie a regionálních dějin (IČ 608 
84 037) 
zastoupené předsedou PhDr. Bohumírem Dragounem 
Nám. Karla Poláčka 88, 516 01 Rychnov n/K 
 

11. TJ Sokol Černíkovice (IČO  486 13 258)     
zastoupený jednatelem Václavem Duškem        
517 04  Černíkovice 188 
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12. SK Solnice (IČO 150 40 551) 
zastoupený předsedou Milanem Hrubým 
Komenského 330, 517 01 Solnice  
 

13. MAS Vyhlídka, o. s. (IČ 270 04 601)     
zastoupená Pavlem Tichým, Milanem Plevou, Jiřím Petrlákem, Petrem Marešem a Petrem Hudouskem 
Záměl 226, 517 43 Potštejn     
 

14. ´´Má vlast – můj domov, o.s.´´ (IČ 285 54 744) 
zastoupená předsedkyní Marií Trejtnarovou 
Záměl 27, 517 43 Potštejn 
 

15. Greenstorming – zelená škola, o. s. (IČ 285 61 210)     
zastoupená členkou Pharm. Dr. Ilonou Mikušovou     
Palackého nám. 23, 517 41 Kostelec n/Orl.     
 

16. Aqua klub RK, o. s. (IČ 226 92 720) 
Zastoupená Mgr. Martinou Charvátovou 
Wolkerova 1195, 516 01 Rychnov n/K. 
 

17. Občanské sdruţení rodičů a přátel dětí s handicapem ORION (IČ 682 46 901)  
zastoupené Ing. Miroslavou Červinkovou     
Javornická 1581, 516 01 Rychnov n/K.    
 

18. Ing. Věra Kulštejnová (IČ 727 92 132 ) 
soukromý podnikatel 
Mírová 1436, 516 01 Rychnov n/K. 
 

19. Farma Brocná s.r.o. (IČ 609 13 436) 
zastoupená jednatelem Josefem Kuncem      
Brocná 64, 517 03 Skuhrov n/B.      
 

20. Miroslav Bartoš (IČO 485 97 244) 
soukromě hospodařící rolník 
Byzhradec 3, 518 01 Dobruška 
 

21. Statek Uhřínov, a.s. (IČO 601 08 754)     
zastoupený ředitelem Ing. Bohumilem Staňkem                                                                                                             
Liberk – Uhřínov 57, 516 01 Rychnov n/K.    
 

22. HORAL a.s. Hláska (IČO  481 71 093) 
zastoupená Ing. Jiřím Dostálem 
Liberk – Hláska 1, 516 01 Rychnov n/K. 
 

23. Vít Kovář (IČO  145 22 039)                 
soukromě hospodařící rolník                    
Bílý Újezd 30                                 
 

24. Karel Pácha (IČ 455 90 648)                       
soukromě hospodařící rolník    
Liberk – Prorubky 15, 516 01 Rychnov n/K.                 
 

25. Vladimír Hostinský (IČ 608 85 262)     
soukromě hospodařící rolník                  
Dlouhá Ves 15, 516 01 Rychnov n/K.                
 

26. Ing. Eva Kotyzová  
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soukromý podnikatel  
517 91 Deštné v O. h. 424  
 

 
Orgány MAS a struktura Sdruţení SPLAV: 
 

 předseda (statutární zástupce): Pavel Tichý (předseda představenstva Farma Tichý a spol., 
a.s.)  

 místopředsedové: Bc. Vladimír Bukovský (předseda DSO Mikroregion Bělá, Skuhrov n/Bělou), 
PhDr. Bohumír Dragoun (předseda Sdruţení VILLA Nova, střediska experimentální archeologie 
a regionálních dějin, Liberk, Uhřínov pod Deštnou) 

 valná hromada: všichni členové MAS 
 programový výbor: Pavel Tichý (MAS Vyhlídka, o.s.), PhDr. Bohumír Dragoun (Sdruţení 

VILLA Nova, středisko experimentální archeologie a regionálních dějin, Liberk, Uhřínov pod 
Deštnou), Bc. Bohumír Bukovský (předseda DSO Mikroregion Bělá, Skuhrov n/Bělou), Ing. Jiří 
Dostál (HORAL, a.s., Liberk, Hláska), Boţena Šedová (obec Libel), Pharm. Dr. Ilona Mikušová 
(Greenstorming – zelená škola, o.s.), Petr Mareš (MAS Vyhlídka, o.s.) 

 výběrová komise: Vítězslav Kapčuk (obec Synkov-Slemeno), Josef Kunc (Farma Brocná 
s.r.o., Skuhrov n/Bělou), Jiří Hanuš (obec Lukavice), Ing. Bohumil Staněk (Statek Uhřínov, a.s., 
Liberk, Uhřínov pod Deštnou), Marie Trejtnarová (´Má vlast . můj domov o.s.´, Záměl), Milan 
Pleva (MAS Vyhlídka, o.s.), Ing. Jiří Petrlák (MAS Vyhlídka, o.s.) 

 kontrolní komise: Petr Hudousek (MAS Vyhlídka, o.s.), Václav Dušek (Sokol Černíkovice, 
Černíkovice), Milan Hrubý (SK Solnice, Solnice) 

 pracovní skupina Ţeny: Marie Trejtnarová, Boţena Šedová, Pharm. Dr. Ilona Mikušová, 
Renata Horáková, Ing. arch. Kateřina Holmová, Ing. Miroslava Červinková, Ing. Věra 
Kulštejnová 

 pracovní skupina Mládeţ: RNDr. Tomáš Kytlík, Ing. Martina Broţenská, Mgr. Zuzana 
Bukovská, Kateřina Dostálová, Jiří Dostál, Matouš Zachoval, Klára Vilímková, Petra 
Drašnerová, Milena Ulrichová, Vojtěch Kapčuk, Kateřina Šedová 

 pracovní skupina Zemědělci: Ing. Jiří Petrlák, Stanislav Juřička, Ing. Vladimír Pop, Ing. Jiří 
Dostál, Miroslav Petr, Karel Pácha  

 manaţer – Ing. arch. Kateřina Holmová, zaměstnanec Sdruţení SPLAV 
 účetní – Vladana Kinclová, zaměstnanec Sdruţení SPLAV 
 kontrola a monitoring programu LEADER: Renata Horáková  
 administrátor programu LEADER: Ing. Kristina Garrido Holmová 
 pracovník pro monitoring programu LEADER a evaluaci SPL: Bc. Vladimír Bukovský 

 
Činnost jednotlivých orgánů: 
 

 předseda a místopředsedové 
1. Předseda je statutárním zástupcem Sdruţení a jedná jeho jménem 
2. Za svoji činnost je předseda odpovědný Programovému výboru 
3. Předseda i místopředsedové jsou voleni na dobu 3 let 
4. Předseda řídí práci Programového výboru a vede jeho zasedání 
5. Předseda svolává Valnou hromadu sdruţení a řídí její průběh 
6. Předseda můţe delegovat pravomoc ke konkrétním jednáním na kteréhokoli člena Sdruţení 
7. Předseda je v době své nedosaţitelnosti zastupován místopředsedy 
8. Právo podpisu jménem Sdruţení má předseda i kaţdý z obou místopředsedů samostatně 
9. Místopředsedové monitorují a kontrolují realizaci projektů Sdruţení i konečných příjemců 

programu LEADER 
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10. Předseda a místopředsedové přijímají zaměstnance sdruţení, určují pracovní náplň a platové 
podmínky příslušné ke kaţdé pracovní pozici.  

 

 valná hromada  
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Sdruţení 
2. Valnou hromadu tvoří členové Sdruţení 
3. Valnou hromadu svolává předseda Sdruţení podle potřeby, nejméně však 1 x ročně. Předseda 

dále svolá Valnou hromadu vţdy, kdyţ o to poţádá nejméně 30% členů Sdruţení. 
4. Valná hromada zejména: 
- schvaluje stanovy Sdruţení, jejich změny a doplňky 
- schvaluje úkoly Sdruţení pro příslušné období, výroční zprávu Sdruţení, rozpočet Sdruţení a 

roční uzávěrku hospodaření 
- schvaluje jednací řád Valné hromady 
- rozhoduje o zrušení členství v Sdruţení 
- schvaluje strategii rozvoje regionu 
- schvaluje strategické dokumenty Sdruţení a výběr projektů k realizaci Strategického plánu 

LEADER 
- volí na dobu 3 let členy Programového výboru a Revizní komise a odvolává je 
- deleguje podle potřeby úkoly na další orgány sdruţení 

       5. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů Sdruţení 
 

 programový výbor 
1. Programový výbor má 7 členů a je volen na dobu 3 let 
2. Programový výbor je tvořen předsedou a místopředsedy a dalšími členy 
3. schází se dle potřeby 
4. za svoji činnost odpovídá Valné hromadě 
do působnosti výboru patří jednat a rozhodovat ve všech věcech Sdruţení, které nepatří do 
působnosti Valné hromady - zejména: 
- koordinuje činnost Sdruţení 
- stanoví krátkodobé a střednědobé cíle sdruţení 
- schvaluje podávané projektové ţádosti 
- schvaluje výběrová kriteria a výběr projektů provedených Výběrovou komisí  
- jmenuje na dobu 3 let členy Výběrové komise a odvolává je 
- vytváří další pracovní orgány Sdruţení a dohlíţí na odpovídající sloţení Sdruţení 
- rozhoduje o přijetí za člena Sdruţení 
- schvaluje přijetí zaměstnanců sdruţení 

 

 výběrová komise  
1. Výběrová komise má 7 členů a je jmenována na dobu 3 let.  
2. Schází se dle potřeby. Za svoji činnost odpovídá Programovému výboru.  
3. Do působnosti komise patří zejména: 
- výběr projektů podle výběrových kriterií 
- sestavení seznamu projektů podle bodové hodnoty, vyznačení projektů navrţených ke 

schválení v rámci finančního limitu a projektů náhradních 
 

 kontrolní komise   
1. Revizní komise je kontrolním orgánem Sdruţení, má 3 členy. 
2. Za svou činnost odpovídá Valné hromadě.  
3. Komise vykonává dohled nad hospodařením Sdruţení a upozorňuje výbor na zjištěné 

nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 1x ročně. 
4. Pro zasedání Valné hromady připravuje komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti 
5. Monitoruje a kontroluje průběh realizace projektů sdruţení 
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 pracovní skupina mládeţe 
1. navrhuje a sestavuje plán činnosti sdruţení v oblasti práce s dětmi a mládeţí 
2. vyhledává moţné finanční zdroje pro uskutečňování záměrů a vlastní činnost 
3. realizuje projekty 
4. hospodaří se svěřenými finančními prostředky a provádí jejich vyúčtování 

 

 pracovní skupina ţen 
1. navrhuje a sestavuje plán činnosti sdruţení v oblasti vzdělávání, výchovy, práce s veřejností 
2. vyhledává moţné finanční zdroje pro uskutečňování záměrů a vlastní činnost 
3. realizuje projekty 
4. hospodaří se svěřenými finančními prostředky a provádí jejich vyúčtování 
5. organizuje společenské akce sdruţení, partnerské návštěvy a setkání 

 

Členové všech orgánů MAS vyjma Valné hromady jsou voleni na dobu 3 let. Podmínkou moţnosti být 
zvolen je členství v místní akční skupině, zájem o její činnost a pravidelná účast na akcích MAS. Návrh 
na člena orgánu vychází obvykle z odcházejících členů, rsp. členů Valné hromady.  Při sestavování 
jednotlivých orgánů MAS je dbáno na spravedlivé zastoupení všech profesních, zájmových, věkových a 
dalších skupin, také na spravedlivé zapojení ţen i muţů. Kaţdý ze členů MAS můţe být zároveň 
členem pouze jednoho orgánu MAS vyjma předsedy a místopředsedů, kteří jsou automaticky členy 
Programového výboru, resp. Výběrové komise. 
Zaměstnanci MAS jsou přijímáni Programovým výborem na základě písemné ţádosti včetně ţivotopisu.  

 
 

4. Zaměstnanci MAS 
 

Sdruţení SPLAV, o. s. má pět zaměstnanců: 
 

Vladana Kinclová pracuje jako účetní a administrativní pracovnice. Má 14 let praxe v administraci 
Programu obnovy venkova (OkÚ Hradec Králové, KÚ Královéhradeckého kraje), 20 let praxe jako 
účetní neziskového i podnikatelského sektoru. Vede účetnictví MAS, zpracovává účetní a daňovou 
agendu MAS, vede kancelář MAS, zajišťuje archivaci dokumentace. Hovoří česky, anglicky a rusky.  
Získané odbornosti: gymnasium, certifikát Word, Exell, Power-Point, certifikát ISO 9001: 2001 realizace 
programu LEADER 
 

Ing. arch. Kateřina Holmová pracuje jako manaţerka sdruţení od jeho zaloţení. Má 9 let praxe 
v administraci programů SAPARD (MMR, RP Hradec Králové), PHARE a INTERREG (RDA Rychnov 
n/K.), POV (OkÚ Rychnov n/K), je externí hodnotitelkou projektů ESF, zpracovatelkou více neţ 20 
projektů s finanční pomocí EU (RDA Rychnov n/K.). Pro Sdruţení SPLAV připravila Záměry LEADER 
ČR 05, 06, Ţádost L+ 04, projekty do SROP, OPRLZ, INTERREG, POV. Zpracovává prezentace MAS, 
zastupuje MAS při setkáních LEADER v ČR i zahraničí, vede jednání s partnery MAS. Hovoří česky, 
anglicky, rusky, částečně německy a řecky. Má řidičský průkaz B. Získané odbornosti: FA ČVUT, 
Základy účetnictví, Zvláštní způsobilost ve stavebním řádu, certifikát Word, Exell, Power-Point, Archi 
Cad, certifikát ISO 9001: 2001 realizace programu LEADER 
 

Ing. Kristina Garrido Holmová pracuje jako projektová manaţerka projektů LEADER a projektů 
mezinárodní spolupráce. Má 4 roky praxe v přípravě a realizaci záměrů sdruţení podpořených fondy 
Evropské unie a ČR – Fond mikroprojektů INTERREG, LEADER, LEADER-Spolupráce, Meziregionální 
spolupráce INTERREG. Vede webové stránky sdruţení, připravuje prezentace, překládá prezentace a 
dokumenty sdruţení do angličtiny, udrţuje mezinárodní kontakty sdruţení, tlumočí jednání se 
zahraničními partnery. Hovoří anglicky a španělsky.  Má řidičský průkaz skupiny B. Získané odbornosti: 
Ústav zahradní a krajinářské architektury MZLU Brno, odborná stáţ 12 měs. se závěrečným certifikátem 
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odbornosti  Botanical Gardens and Glasshouses of Birmingham, First Certificat in English, kurz 
Manaţerem venkovského prostoru. 
 

Renata Horáková pracuje jako pracovník pro kontrolu a monitoring projektů LEADER, je zodpovědná 
za kontrolu a monitoring realizace projektů LEADER na území MAS Sdruţení SPLAV. Má 26 let praxe, 
s dotacemi pracuje od roku 2003. Zajišťuje sběr, zpracování a vyhodnocení monitorovacích ukazatelů u 
jednotlivých projektů, zpracovává plán kontrol, kontrolní zprávy, konzultuje a účastní se výběrových 
řízení u příjemců dotace, konzultuje účetní postupy, konzultuje Hlášení o změnách a Ţádosti o 
proplacení výdajů příjemců dotace a zajišťuje další informační a konzultační činnost k programu 
LEADER. Hovoří rusky a částečně anglicky. Má řidičský průkaz skupiny B. Další odbornosti: Kaţdý rok 
absolvuje 2-3 školení z oblasti účetnictví - podvojné, rozpočtové a daňovou evidenci. V roce 2008 se 
zúčastnila vzdělávací akce Učením k budoucnosti venkova, která byla zaměřená na stavební zákon, 
legislativu podnikání, marketing a propagaci, účetní a daňovou legislativu, úvěry a smluvní vztahy, 
výběrová řízení pro veřejné zadavatele, podnikání obcí zahrnující ţivnostenské předpisy, normy, 
hygienické předpisy, bezpečnost práce. Hovoří rusky a částečně anglicky.  
 

Bc. Vladimír Bukovský pracuje jako pracovník pro monitoring programu LEADER a evaluaci SPL. Je 
zodpovědný za monitoring realizace programu LEADER na území MAS Sdruţení SPLAV ZÁPAD a 
dalších projektů MAS. Zajišťuje zpracování a vyhodnocení monitorovacích ukazatelů u projektů 
LEADER v části ZÁPAD, zpracovává monitorovací zprávy pro potřeby programu LEADER, zajišťuje 
aktualizaci a evaluaci Strategického plánu LEADER v části ZÁPAD, zajišťuje komunikaci s veřejností 
v části ZÁPAD, zajišťuje komunikaci s orgány státní správy, samosprávy, bankovními ústavy a dalšími 
spolupracujícími veřejnými institucemi. Hovoří rusky a německy. Má řidičský průkaz skupiny B.  
 

Ing. Jarmila Zemanová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor systémové inţenýrství. 
Má dlouholetou praxi a zkušenosti z práce v bankovní sféře (firemní bankéř), dále pracovala 5 let na 
pozici vedoucího ekonomického oddělení na Úřadu práce v Rychnově nad Kněţnou, a v hospodářské 
komoře. S problematikou zaměstnanosti a jejich důsledcích se setkala jak ze strany úřadu práce, tak ze 
strany podnikatelů. Zajímá se o problematiku zdravotního ţivotního stylu, je aktivním lektorem cvičení 
Pilates a studuje dálkově Institut tradiční čínské medicíny. Hovoří anglicky. 
 
 

 
5. Technické a finanční zdroje MAS 

 

 technické zdroje MAS 
 

Sídlo Sdruţení SPLAV je v obci Skuhrov nad Bělou, v objektu obecního úřadu. 
 
Sdruţení SPLAV má kancelář v Kostelci nad Orlicí v soukromém objektu. Kancelář je vybavena pro 
současnou práci 5 osob výpočetní a veškerou potřebnou kancelářskou technikou – 5x PC, 4x notebook, 
2x tiskárna, kopírka, scanner, telefon, kancelářský nábytek a kancelářské potřeby. Všechny počítače 
jsou vybaveny programovým vybavením MS OFFICE, AdobeAcrobat, Norton Antivirus, Nero a připojeny 
na internet. Smlouva o pronájmu je uzavřena na dobu neurčitou. V prostorách kanceláře se uskutečňuje 
většina jednání a je otevřena členům MAS i další veřejnosti. 
 

Od r. 2006 provozuje Sdruţení SPLAV webové stránky: www.sdruzenisplav.cz, kde průběţně 
informuje své členy a další zájemce o aktuálním dění ve sdruţení, vyvěšují se zde dokumenty sdruţení, 
veškeré materiály potřebné k úspěšné realizaci projektu a další. Zaměstnanci pouţívají také jednotné 
emailové adresy: info@sdruzenisplav.cz, katerina@sdruzenisplav.cz., kristina@sdruzenisplav.cz, 
vladana@sdruzenisplav.cz, vladimir@sdruzenisplav.cz a renata@sdruzenisplav.cz. Informovanost 

http://www.sdruzenisplav.cz/
mailto:info@sdruzenisplav.cz
mailto:katerina@sdruzenisplav.cz
mailto:kristina@sdruzenisplav.cz
mailto:vladana@sdruzenisplav.cz
mailto:vladimir@sdruzenisplav.cz
mailto:renata@sdruzenisplav.cz
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členů je zajištěna především telefonickou a e-mailovou komunikací, všichni členové mají elektronickou 
adresu, na kterou jsou jim odesílány pozvánky na schůze MAS a další informace. Většina informací je 
členům MAS předávána také na pravidelných setkáních, na která jsou zváni všichni členové sdruţení. 
Většina z nich se jich těchto setkání a dalších akcí účastní. Veřejnost je o akcích MAS informována 
obvykle regionálním tiskem (Orlický týdeník, deník Rychnovska, Dnes), Zpravodaji obcí, prostřednictvím 
úředních desek obcí a zejména webových stránek. 
 

 
 finanční zdroje MAS 

 
Jako u kaţdé neziskové organizace je i financování činnosti Sdruţení SPLAV sloţitou záleţitostí. Příjmy 
MAS se dělí na příjmy z členských příspěvků, regionálních příspěvků a dotace na realizaci projektů.  
  

Členské příspěvky tvoří malou část příjmů, protoţe snahou MAS je nezatěţovat členy další finanční 
zátěţí. Členské příspěvky jsou jednotné pro kaţdého člena 1.500 Kč za rok. Tyto prostředky jsou 
vyuţívány na pořádání schůzí sdruţení.  
 

Většina finančních prostředků sdruţení je získávána pomocí projektů uplatňovaných v nejrůznějších 
dostupných a vhodných dotačních programech. Snahou MAS je vyuţívat takové programy, které 
nabízejí 100% dotaci přijatelných výdajů a průběţné financování. Bohuţel, většina vhodných programů 
je zaloţena na předfinancování projektu ţadatelem, a proto uzavřelo Sdruţení SPLAV dohodu o 
spolupráci s českou Spořitelnou, která na takové projekty poskytuje sdruţení úvěry.  
 

Finanční prostředky získané v rámci projektů jsou vţdy určeny na uskutečnění samotného projektu 
s tím, ţe pomohou sdruţení např. při zajištění vlastní propagace, mzdových a provozních prostředků, 
nákupu techniky, cestovného atp. 
 

členské příspěvky 27.000 Kč 

mimořádné příspěvky 181.200 Kč 

vlastní trţby 62.000 Kč 

Vyhlídka - sloučení 142.512 Kč 

úroky 1.679 Kč 

dary 12.000 Kč 

dotace kraj 190.000 Kč 

dotace SZIF 1.429.372 Kč 

dotace ESF Vzájemná pomoc 1.712.697 Kč 

dotace ESF Zahrady u SPLAVu 1.943.864 Kč 

dotace ESF Stejné problémy, různá řešení 536.054 Kč 

dotace MZE 30.000 Kč 

 
6.268.378 Kč 

 
 
 
 
 

6. Partneři MAS 

 
Sdruţení SPLAV má partnery z České republiky i ze zahraničí: 
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 MAS Vyhlídka, Česká Republika 
 MAS Nad Orlicí, Česká republika 
 MAS Region Haná, Česká republika 
 Zlatá cesta, Slovensko 
 NGO Jarva Development Partners, Estonsko 
 FundacjaKlodzkaWstegaSudetów-LokalnaGrupaDzialania, Polsko 
 Pannon Handcraft Cluster, Maďarsko 
 MEDES Observatory for economic problems, Itálie 
 LAG Euroleader s. Cons.a.r.l., Itálie 
 Město Paracin, Srbsko 
 Pirkan Helmi ry, Finsko 
 Kalukukko ry, Finsko 

 

Vzájemná partnerská spolupráce je dvojího druhu – společné projekty a společenská setkání a 
návštěvy. Oba způsoby spolupráce jsou velmi cenné, a proto se také Sdruţení SPLAV snaţí o jejich 
udrţování a posilování. 
 
 

7. Činnost Sdruţení SPLAV v roce 2012 
 

 program LEADER 

 
název projektu: LEADER – Společnou cestou k rozvoji venkova 
název programu: Program rozvoje venkova – osa IV. LEADER 
garant: MZE Česká Republika 
 
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 zaloţen jiţ v roce 1999 jako přirozené vyústění tradiční spolupráce těchto 
obcí. V roce 2003 se mikroregion Bělá stal rovněţ 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 jiţ v rámci 
DSO Rychnovsko. 
 
LEADER – Společnou cestou k rozvoji venkova je stěţejní činností Místní akční skupiny Sdruţení 
SPLAV. V roce 2008, získala MAS ve spolupráci se sousedící MAS Vyhlídka takřka 80 mil. Kč, které 
rozděluje na území obou MAS aţ o roku 2013. Podporované záměry musí být zaměřeny na jedno 
z následujících témat: 
 

1. Modernizace zemědělské výroby na území MAS Sdruţení SPLAV 
2. Obnova vesnic a venkovské krajiny v MAS Sdruţení SPLAV 
3. Rozvoj podnikání v obcích – zemědělské subjekty 
4. Rozvoj podnikání v obcích – nezemědělské subjekty 
5. Vzdělávání a informace na území MAS Sdruţení SPLAV 
6. Kulturní a historické dědictví na území MAS Sdruţení SPLAV, o.s. 
7. Obchod, sluţby, kultura a sport na území MAS Sdruţení SPLAV, o.s. 
8. Turistický ruch na území MAS Sdruţení SPLAV, o.s. 
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V roce 2012 byly vyhlášeny 2 výzvy – 10. a 11. výzva. V roce 2012 však probíhala také výzva 9., která 
byla vyhlášena těsně před koncem roku 2011 a naopak 11. Výzva vyhlášená těsně před koncem roku 
2012 reálně probíhala aţ v roce následujícím.  
 
Státní Zemědělský Intervenční fond vyplatil v  roce 2012 ţadatelům realizovaných projektů částku 
5.610.142 Kč. 
 

9. výzva 
 

datum vyhlášení výzvy: 19. 12. 2011 
oblasti podpory: 
fiche 2. Obnova a rozvoj vesnic v MAS Sdruţení SPLAV      
fiche 3. Rozvoj podnikání v obcích - zemědělské subjekty        
fiche 6. Kulturní a historické dědictví na území MAS Sdruţení SPLAV, o. s.       
fiche 8. Turistický ruch na území MAS Sdruţení SPLAV, o. s.       
příjem ţádostí: 9. 1. - 18. 1. 2012  
školení pro ţadatele: 5. 1. 2012  
 

Přijato bylo celkem deset projektů do třech fichí. Dva projekty byly ukončeny jako nepřijatelné a jeden 
neprošel administrativní shodou. Ze sedmi projektů předloţených Výběrové komisy bylo k financování 
doporučeno pět projektů. Celková částka poţadovaných dotací za jednotlivé schválené projekty byla 
2.824.862 Kč, skutečná čerpaná částka byla 2.721.768 Kč. 
 

Vybrané projekty: 
fiche 2. Obnova a rozvoj vesnic v MAS Sdruţení SPLAV 

obec Záměl: Chodník Záměl podél silnice III/3167 

obec Černíkovice: Oprava místní komunikace v Domašíně 
fiche 6. Kulturní a historické dědictví na území MAS Sdruţení SPLAV, o.s. 
Sdruţení přátel lidových řemesel v podhůří Orlických hor: Úprava bývalé fary na výstavní prostor a 
umělecké dílny Skuhrov nad Bělou - Hraštice 1 - 1. etapa 

Ochranovský sbor při českobratrské církvi evangelické v Potštejně: Kostel Jednoty bratrské v  
fiche 8. Turistický ruch na území MAS Sdruţení SPLAV, o.s. 
Kovářův dvůr s.r.o.: Hippostanice Kovářův dvůr 
 

Nevybrané projekty: 
fiche 6. Kulturní a historické dědictví na území MAS Sdruţení SPLAV, o.s. 
paní Soňa Klímová: Oprava fasádyseverozápadního průčelí zámku a oprava balkonu zámku Kvasiny 

fiche 8. Turistický ruch na území MAS Sdruţení SPLAV, o.s. 
Sdruţení Rodiny: Ubytovací zařízení v Říčkách 
 

Projekty vyřazené jako nepřijatelné: 
obec Libel: Veřejné osvětlení v Libli 
obec Liberk: Rekonstrukce vozovky v Prorubkách 
 

Projekty vyřazené v rámci administrativní shody: 

obec Orlické Záhoří: Výměna vrat hasičské zbrojnice 

 

 

10. výzva 
 

datum vyhlášení výzvy: 20. 8. 2012 

oblasti podpory: 
fiche 1.  Modernizace zemědělských podniků na území MAS Sdruţení SPLAV    
fiche 4. Rozvoj podnikání v obcích - nezemědělské subjekty   
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fiche 5. Vzdělávání a informace na území MAS Sdruţení SPLAV, o. s.   
fiche 7. Obchod, sluţby, kultura a sport na území MAS Sdruţení SPLAV, o. s.   
příjem ţádostí: 27. 8. 2012 od 8:00 do 11. 9. 2012  
školení pro ţadatele: 28. 8. 2012  
 

Přijato bylo celkem dvacet dva projektů do všech otevřených fichí. Všechny projekty byly předloţeny 
Výběrové komisi k hodnocení. K financování bylo doporučeno celkem šestnáct projektů. Celková částka 
poţadovaných dotací za jednotlivé schválené projekty byla 4.541.882 Kč, skutečná čerpaná částka byla 
4.483.828 Kč. 
 

Vybrané projekty: 
fiche 1. Modernizace zemědělských podniků na území MAS Sdruţení SPLAV 
ZEA Rychnovsko a.s.: Stavební úpravy polního hnojiště Javornice 
Statek Uhřínov a.s.: Modernizace ustájení hovězího dobytka 
pan Zdeněk Otčenášek: Linka na odkliz chlévské mrvy 
pan Miloslav Pop: Nákup čelního nakladače 
ORLICKO a.s.: Nákup svinovacího lisu na kulaté balíky 

pan Miloslav Pop: Nákup čelního nakladače 
SELKA, a.s.: Nákup shrnovače píce 
fiche 4. Rozvoj podnikání v obcích - nezemědělské subjekty 

Potraviny u Kalousů s.r.o.: Stavební úprava provozovny čp.98-obchod s potravinami 
fiche 5. Vzdělávání a informace na území MAS Sdruţení SPLAV, o. s. 
Oblastní spolek ČČK Rychnov nad Kněţnou: Den s první pomocí 
Greenstorming-zelená škola, o. s.: Rostliny zahrady kolem nás 

fiche 7. Obchod, sluţby, kultura a sport na území MAS Sdruţení SPLAV, o. s. 
obec Říčky v Orlických horách: Zóna aktivního odpočinku v Říčkách v Orlických horách 

Sbor dobrovolných hasičů Brocná: Stavební úpravy objektu č.p. 23 - I. etapa hasičská zbrojnice 

Obec Bílý Újezd: Vybavení obecní klubovny v Bílém Újezdu nábytkem a technickým zařízením 

Občanské sdruţení Na Venkově: Ţivot na Venkově 

Obec Javornice: Hřiště pro MŠ a ZŠ Javornice 

Obec Slatina nad Zdobnicí: KULTURA VE SLATINĚ 
 

Nevybrané projekty:  
fiche 1. Modernizace zemědělských podniků na území MAS Sdruţení SPLAV 
paní Hana Páchová: Nákup rozmetadla průmyslových hnojiv 
fiche 7. Obchod, sluţby, kultura a sport na území MAS Sdruţení SPLAV, o.s. 
Sbor dobrovolných hasičů Merklovice: Výstavba zázemí hřiště Merlovice II. etapa  

LLAMARO MARTIAL ARTS CLUB o.s.: Vybavení centra pro sportovní rozvoj dětí a mládeţe 

OS ORION: Centrum ORION - Centrum denních sluţeb pro osoby se zdravotním postiţením 

SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů v Prorubkách: Nákup hasičské stříkačky 

TÁBOROVÝ KLUB HRADEČTÍ LVI, o.s.: Táborová základna lísteček 

 
 

 projekty Sdruţení SPLAV 

 

Villages without fences – Otevřené vesnice 
 

název projektu: Villages without fences – Otevřené vesnice 
název programu: LEADER Mezinárodní Spolupráce 
garant: MZE Česká Republika 
zahájení projektu: únor 2012 

ukončení projektu: červenec 2013 
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výše grantu: 1.499.800 Kč 
 

o projektu: 
Projekt Villages without fences - Otevřené vesnice připravila MAS Sdruţení SPLAV spolu se dvěma 
finskými MAS, MAS Pirkan Helmi ry a MAS Kalakukko ry. Sdruţení SPLAV je v tomto projektu 
koordinační MAS.  

Projekt je zaměřen na výměnu informací a zkušeností v oblasti udrţitelného souţití člověka a přírody a 
přenos dobré praxe mezi partnerskými regiony z ČR a Finska. Oblasti spojuje obdobný přírodní 
charakter regionů – venkovská krajina s bohatstvím lesů, luk a řek, lesních plodů, ovoce a zvěře, i 
obdobná společenská situace – starší venkovské obyvatelstvo v  mnoha malých odlehlých 
sídlech. Místní akční skupiny spojuje také tříletá komunikace a setkávání. Aktivity projektu jsou 
rovnoměrně rozděleny do všech 3 zúčastněných regionů. 
 ´Chtěli bychom, aby se setkalo co nejvíce lidí, aby se toho hodně naučili a dověděli, aby se jejich 
dovednosti projevily v  trvalých stavbách, abychom  místním podnikatelům přinesli  nové moţnosti, aby 
vznikly nové tradice a aby MAS získaly nové náměty pro svou dobrou činnost. ´ 
Výstupy a aktivity projektu: tři mezinárodní workshopy, tři tradiční akce, vzdělávací kurzy, virtuální 
turistická kancelář, naučná stezka, virtuální řemeslný obchod, řemeslný obchod, sbírka regionálních 
receptů, venkovská udírna, DVD, pamětní lavice, www projektu. 
 

zaměstnanci projektu:  
- mezinárodní koordinátor projektu: Ing. Kristina Garrido Holmová 0,5 úvazku 
- národní koordináto projektu: Ing.arch. Kateřina Holmová 0,5 úvazku 
- finanční manaţer: Vladana Kinclová 0,2 úvazku 
 

v roce 2012: 
Projekt byl zahájen v únoru 2012. Byly sestaveny tři pracovní skupiny, kaţdá zaměřená na jedno 
z hlavních témat projektu – Příroda, Řemeslo a Produkty. Tyto skupiny mají mezinárodní sloţení a byly 
vytvořeny proto, aby proběhl co nejuţší přenos informací a dovedností. Skupiny měly za úkol přípravu 
aktivit jednotlivých workshopů a plánovaní a pomoc při realizaci jednotlivých výstupů.  
Na začátku března proběhlo mezinárodní koordinační setkání zástupců všech MAS v regionu MAS 
Kalakukko ve Finsku. Byly naplánovány termíny všech tří týdenních workshopů a formulovány základní 
poţadavky na program a organizační zajištění. Dále byla diskutována realizace jednotlivých aktivit a 
rozděleny úkoly. První workshop byl naplánován na červen 2012 v MAS Pirkan Helmi ve Finsku, druhý 
na říjen 2012 v MAS Sdruţení SPLAV v České republice a třetí na březen 2013 v MAS Kalakukko opět 
ve Finsku. Díky zvoleným termínům bylo moţné rozdělit finské aktivity na letní a zimní a přenést tak do 
České republiky co největší počet aktivit. 
 
1. workshop:  

1. workshop byl ve Finsku, na území MAS Pirkan 
Helmi ve dnech 3. - 9. 6. Ze Sdruţení SPLAV se 
na workshop vypravila 15ti členná skupina, 
z MAS Kalakukko dorazilo 16 osob. Do aktivit se 
programu se zapojili také místní obyvatelé. 
V průběhu týdne měli účastníci moţnost poznat 
místní tradice, naučit se vařit či vyrábět typická 
finská jídla a předměty i podívat se na zajímavá 
místa regionu: 

Ubytování bylo zajištěno na farmě Ilola, kde se 
obě skupiny po příjezdu ubytovaly.  

První den dopoledne probíhaly netradiční 
seznamovací hry finských a českých účastníků, mnohá finská i česká jména byla obtíţně 
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zapamatovatelná. Pak byl program rozdělen podle pracovních skupin – rybaření, příprava tradičních 
českých pokrmů a výroba finských dřevěných noţíků na máslo. Večer byl na programu společenský 

večer v českém duchu s občerstvením, lidovými písněmi a 
krátkým filmem představujícím Českou Republiku. 

Druhý den hned po snídani následovalo tradiční saunování 
s prvky jógy, opracovávání dřeva v místní truhlárně nebo sběr 
lesních plodů a bylin a následná výroba čajových směsí. 
Odpoledne si všichni prošli zajímavou archeologickou stezku 
s překrásnými výhledy na jezera a někteří si vyzkoušeli 
zpracovávání ovčí vlny na dřevěných kolovratech a výrobu 
březových metliček do sauny. Ty se pak vyuţily při večerním 
saunování. 

Následující den byl společný program v historické sklářské vesnici 
Urjala. Nejdřív celá skupina 
absolvovala  prohlídku 

celého pracovního procesu výroby uměleckých skleněných 
předmětů, který zde probíhá ručně jen starými sklářskými 
způsoby. Pak si kaţdý mohl vyzkoušet vyfouknout ze skla vázičku 
nebo dţbánek. Po obědě byla ještě moţnost prohlédnout si stálou 
expozici muzea a prodejnu sklářských a ze ţeleza kovaných 
výrobků. Odpoledne po zastávce na zemědělské farmě 
následovala akce Řemeslný trh ve městečku Valkeakoski, kde 
byla moţnost se seznámit s tradičními finskými výrobky – 
veřejnost si zde mohla zkusit, jak se některé věci dělají a 
nakoupit, co kaţdého zaujalo přímo od výrobců. Večer se zájemci 
mohli naučit tančit sambu a další tance v typické finské letní 
tančírně pod širým nebem. 

Čtvrtý den byl sportovní – orientační běh a večer plavba na pro nás neobvyklé dřevěné patnáctiveslici, 
která se dřív pouţívala jako běţný dopravní prostředek. Nechybělo ale ani místní kulinářské uměmí – 
sobí koláč, zelný salát nebo tygří dort. Finové měli v průběhu dne také moţnost naučit se od českých 
kolegů jejich dovednosti – výrobu dřevěných 
hřebíků, základy paličkování nebo výrobu 
ţloutkových věnečků. 

Poslední den byla na programu prohlídka hlavního 
města regionu Tampere, návštěva vinařství 
s výkladem o výrobě ovocných vín a 
s ochutnávkou a prohlídka vrbové farmy 
s výkladem o pěstování různých druhů vrb a 
vlastní technika výroby vyplétaných předmětů a 
košíků. 

První workshop byl velmi dobře připraven a ohlasy 
na něj byly velmi pozitivní. 
 
 
 
 
 

2. workshop: 
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2. workshop proběhl ve dnech 1. - 7. 10. na území MAS Sdruţení SPLAV. Přijelo 34 finských účastníků 
z obou partnerských MAS, z MAS Sdruţení SPLAV se do programu zapojila celá řada členů a obyvatel 
z regionu. Uvítali jsme také účast veřejnosti na mnohých aktivitách. Program byl opravdu pestrý: 
První den hned po příjezdu do Deštného v Orlických horách proběhla komentovaná prohlídka obce se 
zaměřením na historii. 

Druhý den začal návštěvou Muzea 
zimních sportů, turistiky a řemesel v 
Deštném v Orlických horách, odkud část 
účastníků pokračovala pěšky do Uhřínova 
pod Deštnou s odborným výkladem o 
rostlinách a lesním hospodářství Orlických 
hor, a část odjela přímo do Skanzenu Villa 
Nova, kde byla po prohlídce moţnost 
výroba tradiční keramiky, tesání ze dřeva, 
práce s kovářem nebo příprava 
chlebových placek v hliněné peci... 
Třetí den byl na programu výlet na 
vyhlídky a vrcholy Orlických hor, 

s výkladem o historii osidlování hor a o ochraně přírody v CHKO, po té následovala návštěva Muzea 
ţeleza ve Skuhrově nad Bělou a po obědě se účastníci ve skupinách naučili ţloutkové věnečky, ovocné 
knedlíky a vaječný likér, vypalovat a rýt obrázky do 
dřeva, plést z pedigu a ze slámy. Zájemci měli moţnost 
navštívit rybářství a oboru v Opočně. Večer byl pod 
taktovkou Finů s ochutnávkou tradiční houbové polévky, 
sýrů a dezertu. 
Následující ráno část skupiny navštívila pivovar v 
Rychnově a část měla dílny v ORIONU – v centru přátel 
dětí a rodin s handicapem. Pak násled 
ovalo Štrůdlobraní v Černíkovicích a tradiční zabijačka 
v Javornici. Účastníci se učili připravovat jitrnice, prejt, 
polévku a kroupy a v místní škole si vyzkoušeli výrobu 
figurek z kukuřičného šustí, malování voskem na sklo a 
zahráli si tradiční Javornický pětiboj. Po večeři všichni 
navštívili památních V. a M. Sedláčkových.   

Pátý den byly celodenní Zemědělské slavnosti v Záměli. 
Dopoledne probíhaly přednášky, diskuze s farmáři a 
návštěva farmy, po obědě v Hostinci u Karla IV. – nejstarší 
stavení v Záměli – vlastní slavnosti. Byly zde stánky s 
ukázkami řemesel, probíhaly zde zajímavé soutěţe 
(poznávání zemědělských komodit, nejlepší návrh na koláč 
atd.) a tradiční venkovské hry (kuţelky, kuličky atd.). 
Účastníci projektu i veřejnost mohli ochutnat domácí kozí 
sýry a zjistit, jak se vyrábějí, naučit se bramboráky nebo 
škvarkovou pomazánku a to vše za doprovodu flašinetáře... 
Program pokračoval druhý den odpoledne v Synkově.   
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Poslední den byla na programu návštěva dne otevřených 
dveří ve Škodovce v Kvasinách a tradiční výstava Zahrada 
východních Čech v Častolovicích. Po obědě pak návštěva 
Sadů Synkov s odborným výkladem, návštěva školy, 
výroba draků a soutěţ v jejich létání a pečení chleba v 
Synkově. 
Celý týden byl velmi zdařilý, velkou výhodou bylo, ţe se 
někteří Češi a Finové znali jiţ z předchozího pobytu. 
Kontakty ze začátku rozpačité začaly přerůstat v 
opravdová přátelství a výměna zkušeností, názorů, 
informací a umů byla opravdu velká.   
 

Oběma workshopům předcházela setkávání jednotlivých 
zájmových skupin. Začalo se pracovat na návrhu přírodní 
stezky s informačními tabulemi a táborovou chatkou, do sbírky regionálních receptů začaly přibývat 
pokrmy, sestavovaly se turistické balíčky a seznamy výrobců ze všech partnerských regionů. V průběhu 
obou workshopů se také začal natáčet materiál na plánované DVD. Vznikly také webové stránky 
projektu.  
 
 

Vzájemná pomoc 
 

název projektu: Vzájemná pomoc 
název programu: Evropský sociální fond 
garant: Ministerstvo práce a sociálních věcí 
zahájení projektu: 1. 7. 2012 

ukončení projektu: 31. 12. 2013 

výše grantu: 4.281.742 Kč 
 

o projektu: 
Předmětem projektu je ověření programu pracovního uplatnění 
pracovně znevýhodněných obyvatel obcí Rychnovska. Do 
projektu jsou jako zaměstnanci, zaměstnavatelé i organizátoři  
zapojeny místní iniciativy a místní občané. Záměr vychází z 
předpokladu, ţe řada občanů z cílové skupiny  je schopná 
vykonávat různou manuální práci, ale nemá potřebné 
sebevědomí  a znalosti jak tuto práci nabídnout, zajistit si 
potřebné materiální vybavení  a administrativní náleţitosti, přitom 
jejich práce by byla potřeba.  
Záměrem Sdruţení SPLAV, 
o. s., neziskové organizace 
sdruţující jak zástupce 

obcí, tak i podnikatelského a neziskového sektoru z Rychnovska, 
tímto projektem napomoci novému vstupu občanů starších 50 let 
na trh práce pracovní zkušeností u obcí. Obce, jako  garant 
sociální stability a sousedské pospolitosti svých občanů v projektu 
působí nejen jako zadavatelé a zprostředkovatelé prací, ale 
hlavně jako jistota a záruka korektních vztahů mezi všemi 
zúčastněnými. Odborným garantem vzdělávacích kurzů jsou 
akreditované organizace.   
Výstupy a aktivity projektu: V rámci předkládaného projektu 
projde min. 30 osob starších 50 let osobnostní přípravou k 
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zapojení do pracovního procesu,  z nich bude  min. 20  osob  rekvalifikováno v oborech zahradník, 
práce s motorovou pilou a traktorista a následně min. 8 z nich (8 plných PÚ) bude zaměstnáno po dobu 
jednoho roku při  údrţbě zeleně v 5 obcích DSO Bělá i dalších obcích z území Sdruţení Splav, o. s. 
 

zaměstnanci projektu:  
koordinátor projektu: Bc. Vladimír Bukovský 0,5 úvazku 

finanční manaţer a personalista: Renata Horáková 0,4 úvazku 
 

v roce 2012: 
Účastníci projektu, kteří byli do té doby v evidenci Úřadu práce, v jeho úvodu absolvovali několik 

základních kurzů, jejichţ smyslem bylo připravit 
je pro následné zaměstnání. Jednalo se o 
následující kurzy – Osobnostní příprava, 
Zahradník, Práce s motorovou pilou a 
křovinořezem, Příprava na zaměstnání a 
Příprava na vlastní podnikání. V první fázi 
projektu probíhal nábor z řad cílových skupin a 
blok Osobnostní přípravy. Od září, ve druhé fázi, 
potom probíhaly rekvalifikační kurzy. Tyto kurzy 
úspěšně absolvovalo celkem 20 účastníků. Od 
ledna 2013 bude 8 absolventů zaměstnáno na 
plný úvazek ve Sdruţení SPLAV, o. s. a bude 
pracovat u zájemců v regionu. 

 
 

Zahrady u SPLAVu 
 

název projektu: Zahrady u SPLAVu – Gardens at the Weir 
název programu: Evropský sociální fond 
garant: Ministerstvo práce a sociálních věcí 
zahájení projektu: 17. 12. 2012 

ukončení projektu: 17. 12. 2014 

výše grantu: 6.479.545 Kč 
 
o projektu: 
Projekt je zaměřen ve prospěch cílových skupin občanů starších 50 let a rodičů s malými dětmi. Tyto 
osoby jsou znevýhodněné na pracovním trhu i v sociálním uplatnění z důvodu  věku, resp. náročné 
péče o rodinu. I kdyţ v regionu je poměrně vysoká zaměstnanost díky několika strojírenským podnikům, 
tyto cílové skupiny, zejména ţeny, jsou zaměstnavateli odmítány. Na základě dosavadních zkušeností a 
s pomocí dvou zahraničních partnerských organizací bychom chtěli tímto projektem nabídnout 30 
osobám moţnost zjištění vlastních schopností, jejich uplatnění, prohloubení současné nebo získání 
nové odbornosti, zaměstnání a přípravu na vlastní podnikání. Oborem, ve kterém budou tyto aktivity 
probíhat je zahradní terapie (Horticulture Therapy) a práce ve farmářské zahradě – pěstební a 
zahradnické práce a zpracování vypěstovaných rostlin a plodin, která dosud není v ČR příliš rozšířená. 
Na projektu spolupracujeme s  Juankoski Heritage society z Finska, která sama provozuje komunitní 
zahrady a  společností Riverside Market Garden z Velké Británie, která se zabývá zakládáním 
farmářských zahrad jako zdroje sociálního a pracovního uplatnění znevýhodněných osob. Realizační 
tým se skládá z 6 českých a 2 zahraničních členů. 
Výstupy a aktivity projektu: 
1. Přípravné kurzy osobnostní aktivizace pro cca 30 os. 
2. Zahradnické terapie  v komunitní zahradě pro cca 18-22 os. 
3. Rekvalifikační kurzy - Poradce pro výţivu, Obecné zemědělské činnosti, Zahradník pro cca 12-15 os. 
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4. Zaměstnání cca 8 os. ve 2 farmářských zahradách a příprava dalších na samostatné podnikání. 
5. Publicita formou sestavení a zveřejnění metodiky Zahradní terapie a zaloţení komunitní a farmářské 
zahr. v podmínkách ČR. 
Výsledkem projektu bude nejen zlepšení pracovního uplatnění účastníků projektu, ale zejména  
přinesení a ověření  metody Zahradnické terapie v ČR a také posílení vzájemné soudrţnosti 
různorodých místních subjektů. 
 

zaměstnanci projektu:  
projektový manaţer: Ing.arch. Kateřina Holmová 0,5 úvazku 
finanční manaţer: Ing. Jarmila Zemanová 0,8 úvazku 
odborný garant: Ing. Kristina Garrido Holmová 0,5 úvazku 
 
v roce 2012: 
Projekt byl zahájen těsně před koncem roku 2012, proto v tomto roce neproběhly ţádné z výše 
uvedených aktivit. Proběhlo několik diskusních setkání nových zaměstnanců a byly formulovány úkoly 
na leden 2013, kdy byl projekt reálně zahájen. 
 

 
 další činnost Sdruţení SPLAV 

 
leden     
přednáška – Vyuţití přebytků ovoce 
 

únor    
setkání pracovní skupiny Mládeţ 
valná hromada  
turnaj ve stolních hrách 
zimní radovánky a soutěţe – Rokytnice v O.h. 
setkání se slovenským partnerem Zlatá cesta 
 

  březen 
6. Turnaj v kuţelkách O předsedovo koleno, Solnice 

malování a zdobení kraslic – Libel 
setkání pracovní skupiny Samospráva  
 

duben 
valná hromada  
přednáška – Péče o památky v obcích 
návštěva divadla v Pardubicích 
setkání pracovní skupiny Ţeny 
setkání pracovní skupiny Zemědělci   
 

květen         
přednáška ´Uţ rostou (houby)´ 
výlet na kolech 
kurz – Počítač nejen jako psací stroj 
 

červen           
7. sjezd řeky Orlice 
valná hromada Sdruţení 
víkendový pěší výlet po Orlických horách 
posezení u táboráku 
přebor Sdruţení ve střelbě ze vzduchovky 
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přednáška ´Venkovská veřejná prostranství 
červenec            
výstava ´Květy léta´, Libel 
soutěţ ´Rozkvetlé okno´, celý region 
 

srpen 
valná hromada  
turnaj v golfu 
8. sjezd řeky Orlice 
setkání pracovní skupiny Samospráva 
 

září                  
doţínky Hradec Králové 
gulášové soutěţení, Synkov-Slemeno 
přednáška ´Podzimní houby 
´doţínky Gminy, Klodzko 
setkání pracovní skupiny Zemědělci 
 

říjen                 
valná hromada 
vesnická zabíjačka, Javornice 
Štrůdlobraní, Černíkovice 
prohlídka historické Prahy, návštěva divadla 
setkání pracovní skupiny Ţeny 
 

listopad            
přednáška ´Tradice v Orlických horách´ 
soutěţ ´Jak znáš Splav´ 
setkání pracovní skupiny Mládeţ 
soutěţ ´O největší dýni´ 
 

prosinec          
valná hromada 
vánoční posezení 
soutěţ ´O nejhezčí vánoční strom´ 
školení ´Jak na Program obnovy venkova a granty KHK´,  Skuhrov n. B. 
  

 
 

 


