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MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA STOLOVÉ HORY (MAS Stolové hory)
Vznikla jako občanské sdružení v roce 2012. Podnět k
založení MAS Stolové hory vzešel od představitelů obcí a
měst Policka, Hronovska a Náchodska, kteří byli ve svém
snažení na úvod podpořeni silnou skupinou podnikatelů,
zemědělců, neziskových organizací a řadou lidí z regionu,
kteří měli zájem o pomoc při dalším rozvoji celého regionu,
který byl do roku 2012 s ohledem na skutečnost, že v tomto
území nebyla v minulosti žádná MAS založena, nazýván tzv.
bílým místem. MAS Stolové hory je tedy společenstvím
občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské
sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí), které má podobu
spolku. MAS Stolové hory byla zaregistrována v březnu roku
2012 a působí na území obcí Bezděkov nad Metují, Bukovice,
Česká Metuje, Machov, Police nad Metují, Suchý Důl, Velké
Petrovice, Žďár nad Metují, Hronov, Žďárky, Stárkov, Vysoká
Srbská, Velké Poříčí, Náchod, včetně území všech místních
částí.
Od svého vzniku až do dnešních dnů pracují představitelé i
jednotliví členové MAS na přípravě rozvojového dokumentu
pro období 2014 – 2020, jehož prostřednictvím by byl zajištěn
nejen koordinovaný rozvoj regionu, ale i zajištěno financování
potřeb regionu.
Již od počátku se naše MAS může pyšnit správně rozvrženou
členskou strukturou, která – jak již bylo výše uvedeno –
zahrnuje obce, podnikatele, zemědělce, neziskové
organizace, ale i fyzické osoby, se zájmem na rozvoji území.
MAS byla takto od počátku koncipována nejen z důvodu
podmínek programů LEADER+ či LEADER ČR, ale právě
z důvodu maximální snahy zakládajících členů o dosahování
shody stran rozvoje velkého a zájmově roztříštěného regionu
napříč celým regionem. MAS tedy byla založena zejména
proto, aby byl dán právní rámec spolupráce výše zmíněných
subjektů, a aby mohlo být prohlubováno partnerství mezi nimi.
Je na pak místě zdůraznit, že toto partnerství bylo od počátku

vnímáno jako nikoliv pouze formální, ale právě naopak, jako
takové, které bude pro partnery výhodné a povede ke
společným výsledkům, neboť každý z partnerů může toho
druhého něčím obohatit.
MAS Stolové hory je jedinou organizací v regionu Policka,
Hronovska a Náchodska, která se může účastnit dotačních
programů Ministerstva zemědělství, a sice programů
LEADER+ a LEADER ČR, přičemž v dalším programovacím
období EU se předpokládá možnost účasti MAS i na jiných
dotačních programech (práce a sociální věci, životní
prostředí, apod.). Zmíněné dotační programy jsou zaměřeny
na podporu venkovských regionů právě prostřednictvím
místních akčních skupin, které s ohledem na znalost regionu,
připravují jeho rozvojovou strategii, přičemž pak na realizaci
této strategie mohou získat finanční podporu. Tu si potom
neponechávají, ale v rámci vlastního dotačního systému ji
přidělují nejlepším projektům z regionu, vzešlých od obcí, ale i
od podnikatelů či neziskových organizací.
MAS Stolové hory podala v roce 2013 záměr nazvaný
„Osvojování zkušeností a příprava podkladů ISÚ MAS Stolové
hory, o. s.“, se kterým se ucházelo o finanční podporu od
Ministerstva zemědělství, a to v rámci Programu LEADER
ČR. Na realizaci uvedeného projektu jsme získali dotaci ve
výši 360.000 Kč. Z této částky bylo zajištěno financování
vzdělávacích seminářů, informačních akcí pro základní školy,
příprava integrované strategie území, financování manažera
projektu a konečně také exkurse za příklady dobré praxe.
V současné době se pracuje na analytické a návrhové části
strategického dokumentu MAS, a v území jsou prováděna
dotazníková šetření, na která budou navazovat veřejná
projednání návrhu strategie MAS pro období 2014 – 2020
s občany.
Mgr. Jiří Škop, předseda MAS Stolové hory

SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN ve Žďáře nad Metují
Ve čtvrtek 24. dubna 2014 se od
15,30 hod. uskutečnilo ve žďárské
hospůdce
pracovní
setkání
představitelů obcí a členů
pracovních skupin. Cílem setkání
bylo představení dotazníků, které
vznikly jako nedílná součást zpracovávané Integrované
strategie území /ISÚ/ MAS Stolové hory. Spolutvůrcem a
koordinátorem dotazníkového šetření je mimo členy MAS
Stolové hory i společnost Východočeská rozvojová, s. r. o.
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z Nového Města nad Metují. Celkem byly představeny tři
druhy dotazníků - pro občany, pro starosty obcí a pro
neziskové organizace. Jejich úkolem je shromáždit co nejvíce
informací o životě v našem regionu. Schůzka byla rozdělena
do dvou částí – první pro členy pracovních skupin
(Zemědělství a lesnictví, Drobné podnikání, Cestovní ruch,
Obnova a rozvoj venkova a Sport) a zástupce samospráv.
Druhá část byla věnována představitelům obcí MAS Stolové
hory, kteří byli seznámeni s průběhem dotazníkového šetření
z pohledu obce a s verifikací zjištěných dat.
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Východočeská rozvojová, s.r.o.
se podílí, jak bylo výše uvedeno, na tvorbě nejdůležitějšího dokumentu MAS. Rádi bychom vám tedy tuto společnost krátce představili.
Společnost poskytuje služby svým klientům v oblasti regionálního rozvoje a dotačního poradenství. Kvalita poskytovaných služeb a vysoká
úspěšnost realizovaných projektů vychází zejména z dlouholetých zkušeností našich expertů, včetně jejich působení v orgánech státní správy v
oblasti regionálního rozvoje (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Centrum pro regionální rozvoj ČR).
Společnost Východočeská rozvojová s.r.o. se zaměřuje zejména na poskytování:
• poradenství v oblasti fondů Evropské unie pro centrální orgány veřejné správy - expertní podpora při zpracování programových
dokumentů, analýz a dalších podkladů pro vyjednávání s Evropskou komisí a dalšími evropskými institucemi
• poradenství pro samosprávy v oblasti místního a regionálního rozvoje - zpracování rozvojových a strategických dokumentů, analýz,
šetření apod.
• komplexního servisu při vyhledávání dotačních možností, přípravě a realizaci dotačních projektů jak z evropských fondů, tak národních
zdrojů, pro žadatele z řad měst a obcí a jejich organizací, neziskového sektoru a podnikatelů.
Územní těžiště realizace našich služeb je, jak i název společnosti napovídá, ve východních Čechách, zejména v Královéhradeckém kraji, ale mnohé
projekty jsme úspěšně realizovali či realizujeme za hranicemi kraje, ale i České republiky.
Díky mnohaletým zkušenostem našich expertů (od r. 2003) s evropskými fondy a dobré orientaci v problematice místní správy a regionálního
rozvoje, známe potřeby našich klientů a jsme připraveni napomoci jejich uskutečnění.
Ing. Jiří Škoda

V MAS probíhá plošné dotazníkové šetření
a pracuje se na přípravě strategie pro rozvoj území
Místní akční skupina Stolové hory (MAS) pokračuje v přípravě
strategického plánu, na jehož podkladě bude v období 2014 –
2020 možné do našeho regionu možné získat celkem značné
množství dotačních prostředků, které budou moci čerpat,
obce, podnikatelé, či neziskové organizace.
Pro osvěžení paměti připomínám, že MAS je tvořena
členskou základnou, kde mají jak obce, tak podnikatelé a
konečně i neziskový sektor své zástupce, přičemž celá
strategie na budoucí období se připravuje tzv. komunitním
způsobem – tedy vzniká zdola od občanů a není nařízena
shora veřejnou správou! Každý z nás tedy může svou aktivní
účastí ovlivnit budoucí tvář a fungování MAS v našem území.
Jakou formou? To je na rozhodnutí každého, zapojit se může
každý buď vstupem do MAS, případně účastí na veřejných
projednáních strategického plánu, či vyplněním dotazníku,
který je pro Vás připraven.
K dotazníkovému šetření doplňuji, že dotazníkové šetření
probíhá jak po linii občanů, tak po linii neziskových organizací
(spolků, nadací, sdružení), jakož i po linii podnikatelů a obcí.
Jelikož občané jsou nejširší skupinou, distribuujeme dotazník
prostřednictvím místních zpravodajů, škol, úřadů, přičemž
žádáme každého, komu není rozvoj našeho regionu do
budoucna lhostejný, aby nám vyplněním a odevzdáním
dotazníku pomohl připravit kvalitní strategický materiál, o
který se následně budou opírat dotační programy
vyhlašované naší MAS.
Podnikatelé, obce a neziskové organizace byly dotazníkem
obeslány přímo, respektive si jej mohou otevřít a vyplnit
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prostřednictvím webových stránek Místní akční skupiny
Stolové hory.
Dotazníkové šeření probíhá od začátku května a bude
ukončeno 16. 5. 2014. Vyplněné dotazníky je možné
odevzdávat na místech, která jsou uvedena na úvodní
straně každého dotazníku.
Harmonogram dalších kroků MAS
do 26. 5. bude provedeno vyhodnocení dotazníků
ve dnech 26. – 30. 5. proběhnou jednání pracovních
skupin MAS
do 9. 6. zpracování podnětů z pracovních skupin
zveřejnění analytické části strategického dokumentu
(možnost veřejnosti připomínkovat)
ve dnech 16. – 25. 6. proběhnou v Náchodě, Hronově a
Polici veřejná projednání strategického dokumentu
v červenci dojde k finalizaci strategického dokumentu a
vypracování tzv. návrhové části strategického
dokumentu
v září předpokládáme projednání návrhové části.
Děkujeme předem za Váš zájem a o Vaše zapojení se do
přípravy dokumentu, díky němuž budeme moci nejen získat
do území značné finanční prostředky, ale na jehož základě
budeme sami (prostřednictvím MAS) tyto prostředky
v místních dotačních programech rozdělovat.
Jiří Škop, předseda
Eva Papaiová
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ČLENOVÉ SE PŘEDSTAVUJÍ
v této části bychom vám vždy rádi představili některé z našich členů a to zástupce z veřejného,
soukromého i neziskového sektoru. Doufáme, že tato rubrika přispěje k lepšímu poznání členů navzájem a možná i ke zjištění, jaké
činnosti je možné u ostatních využít a případně je i nějakým způsobem podpořit.

Mlýn Dřevíček – pan Arne Šubrt
Muzeum „Mlýn Dřevíček“ bylo pro návštěvníky otevřeno v roce 2011. Jeho hlavním účelem je názorně
ukázat, jakým způsobem se z obilí získávala mouka v době před 80 lety. Mlýn je vybaven kompletní
původní mlynářskou technologií, která naplno pracovala před druhou světovou
válkou a využívala se ještě krátce po ní do roku 1949, kdy byl mlýn uzavřen. Veškeré
zařízení přečkalo léta totality a i dnes umožňuje ukázkový provoz, který vám mlynář
při prohlídce předvede. Mlýn byl (a částečně i je) schopen mlít mouku bez jakékoliv
dodávky elektrické energie, protože k jeho pohonu je využita voda z blízkého potoka.
NOVINKA - od letošního roku k prohlídkovému okruhu přibyla chlebová pec postavená v roce 1925, ve které se
daří péct kvasový žitno-pšeničný chléb přesně tak, jak se dělal na počátku minulého století. www.mlyndrevicek.cz

Obec Suchý Důl
Obec Suchý Důl leží v údolí potoka Ledhujka východně od Police nad Metují. Byla založena okolo roku
1253 břevnovským opatem a první písemná zmínka o ní je z roku 1395. Suchý Důl býval největší obcí
na Polickém klášterním panství. Je to malebná vesnice s udržovanými zděnými statky broumovského
typu, s roubenými podhorskými chalupami i se staveními s vysokými dřevěnými štíty, které jsou typické
pro oblast Slezka. Mezi ně patří i Šolcovna čp. 1 ve středu obce. Obec Suchý Důl má 420 obyvatel,
rozloha činí 1327 ha a nachází se v CHKO Broumovsko. V roce 1961 došlo ke sloučení obce Suchý
Důl s osadou Slavný, jež byla založena opatem Janem Chotovským v roce 1561. www.suchydul.cz
VĚDĚLI JSTE, ŽE:
obec Slavný je nejvýše položenou obydlenou osadou na Policku ?
osadu Slavný spojovala s kladskými Vambeřicemi tzv. Vambeřická poutní cesta, po které putovala procesí věřících?
na Pohoři se nachází chráněná lípa, která je stará více než 300 let, s obvodem kmene 625 cm a je zařazena mezi památné
stromy?

TJ Sokol Žďár nad Metují
Co by byla malá, i když dynamicky se rozvíjející vesnice, bez aktivních spolků. Jedním z takových
spolků je i TJ Sokol Žďár nad Metují. Má 64 členů, od malých dětí přes dorost a dospělé. Pravidelně je
pořádáno cvičení dětí, žen, rodičů s dětmi. Pro mladé sportovce nechybí kroužek florbalu, badmintonu
a šachů. Své dovednosti si pak děti zkoušejí na turnajích v blízkém okolí. Pro šachisty jsou šachové
turnaje pořádány panem Michlem přímo ve Žďáře nad Metují. Původní myšlenku založení sokolských
spolků pro rozvoj sportovních zdatností zde rozvíjejí i pořádáním kulturních akcí. A tak každoročně
nechybí dětský karneval, pálení čarodějnic či drakiáda.

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY MAS Stolové hory
V rámci realizace projektu „Osvojování zkušeností a příprava
podkladů ISÚ MAS Stolové hory, o.s.“, reg. č.
13/018/34100/452/000022 připravujeme zajímavé propagační
materiály našeho spolku. V první řadě vznikne brožurka, kde
budou krátce představeni všichni členové. Tento materiál by
měl také podrobněji informovat o tom, co Místní akční skupina
je, jak funguje, čeho chce v budoucnu dosáhnout, co chce ve
svém území zlepšit a do čeho investovat. Brožurka vyjde
v nákladu 1 000 ks a k dostání bude v informačních centrech
a na obecních a městských úřadech na území MAS. Díky této
publikaci chceme naši MAS zviditelnit a nabídnout zajímavé

informace zájemcům o členství. Dalším propagačním
materiálem bude skládaný letáček, který jen okrajově
seznámí širokou veřejnost s tím, že MAS Stolové hory
existuje, na jakém území působí, čím se zabývá nyní a čím se
chce zabývat v budoucnu. S propagací MAS Stolové hory se
mohli setkat také účastníci akcí podpořených v rámci
realizace Tréninkové výzvy. Při jejich konání pořadatelé
umístili na viditelné místo banner s povinnými logy programu,
fotografiemi či mapkou. Více informací o MAS Stolové hory, o
dotačních projektech či tréninkové výzvě se dočtete na
webových stránkách www.mas-stolovehory.cz.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.
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TRÉNINKOVÁ VÝZVA
Tréninková výzva, jako nedílný výstup z probíhajícího projektu " Osvojování, zkušenosti a příprava podkladů ISÚ MAS Stolové hory,
o.s.“ realizovaného z Opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění Programu rozvoje venkova, byla vyhlášena 4.
března a jejím cílem je vyzkoušet spolupráci MAS Stolové hory a pořadatelů akcí při přerozdělování finančních prostředků a připravit
se tak na léta budoucí. Termín vyhlášení výzvy byl 4.-17.3., poté došlo k otevírání obálek a prvnímu zasedání Výběrové komise ve
složení Mgr. Nataša Šancová, ing. Jiří Krtička, Mgr. Josef Thér a Pavel Šubíř. Celkem bylo podáno 24 žádostí,
z nichž jedna byla pro nesplňující krtitérium /akce mimo území MAS Stolové hory/ vyřazena. Na zasedání Výběrové komise ve středu
19.3.2014 pak vyzvaní žadatelé, u kterých měla Výběrová komise nějaké pochybnosti, představili veřejně svůj projekt. Následné
zasedání Programového výboru a Valné hromady potvrdilo vybrané žádosti. Níže přinášíme reportáže ze 3 úspěšných, již proběhlých
akcí podpořených právě z Tréninkové výzvy.
.Dobrovolnická

cena KŘESADLO

V pondělí 28. dubna 2014 byly v
Městském divadle Dr. J. Čížka v
Náchodě předány dobrovolnické
ceny Křesadlo – ceny pro
obyčejné lidi, kteří dělají
neobyčejné věci.
Letošního 4. ročníku se díky
Tréninkové výzvě zúčastnila i MAS Stolové hory a to
nejen finanční podporou, ale i účastí v porotě a při
předávání cen.
V České republice byla poprvé dobrovolnická cena udělena v
roce 2001 Národním dobrovolnickým centrem Hestia v Praze.
V Náchodě se tak poprvé stalo v roce 2010.
Předávání dobrovolnických cen připravila skupina studentů,
která si říká Hledači příběhů za podpory střediska volného
času Déčko Náchod, Místní akční skupiny Stolové hory,
Mládeže v akci, Kulturní a sportovní nadace města Náchod a
osobní podpory pana starosty Birke. Novinkou oceňování
dobrovolníků v letošním roce bylo udělení křesadla v kategorii
BEZVA TÝM.
O držitelích Křesadla /dorazilo 16 nominací na jednotlivce a 3
nominace týmů/ za rok 2013 rozhodovala šestičlenná porota
ve složení – Drahomíra Benešová (místostarostka města
Náchod), Jiří Tošner (předseda občanského sdružení
HESTIA/, Ludmila Pohanková (ředitelka SVČ Déčko Náchod),
Markéta Machová (zástupce Místní akční skupiny Stolové
hory), Jacek Kowalczyk (zástupce polského partnera Fundus
Glacensis) a v neposlední řadě pan Pavel Bohadlo, který
převzal cenu v minulém roce.
Cenu v kategorii BEZVA
TÝM si odnesl Sbor
dobrovolných hasičů z
Nového
Hrádku,
v
kategorii jednotlivců byli
oceněni Milan Kligl /SDH
Běloves/, Dušan Gajdoš
/SDH a ČČK Rožmitál/ a Ivana Richterová /Senior klub
Ostaš/.
O doprovodný program slavnostního večera se postaralo
bubenické seskupení Tus TuDuKa ZUŠ Náchod pod vedením
Stanislava Víta.
Děkujeme Všem, kteří přišli do Beránku a všem
nominovaným - zdánlivě obyčejným lidem -přejeme dostatek
chuti a energie v další dobrovolnické činnosti.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
9. – 11. 4. 2014, Pellyho
domy, Police nad Metují
Velikonoční výstava probíhala ve
dnech 9. až 11.4.2014 na sále
Pellyho domů v Polici nad Metují.
Jednalo se již o 6. ročník této
akce. V letošním roce byla akce
podpořena finanční dotací z MAS Stolové hory.
Letošní výstavy se zúčastnily následující školy a školky
z Policka. ZŠ Police nad Metují (1.A, 1.B, 2.B, 3.A, 4.A a 5.
třídy), MŠ Police nad Metují (Zvonečky, Sluníčka, Kopretiny a
Berušky), ZŠ a MŠ Suchý Důl, ZŠ a MŠ Bezděkov, ZŠ a MŠ
Bukovice, MŠ Česká Metuje, ZŠ Žďár nad Metují, Školní
družina ZŠ Police nad Metují, Zvídálek MC MaMiNa,
Keramický kroužek MC MaMiNa a Muzeum papírových
modelů v Polici nad Metují.
Během výstavy probíhaly
tvořivé dílničky pro děti.
Připravily je Martina Nosková
a Martina Váňová. Děti si
mohly vytvořit z domácí
modelíny zvířátko nebo
z papíru vytvořit velikonoční
vajíčko,
slepičku
nebo
zajíčka. O dílničky byl veliký zájem nejen z řad škol a školek,
které se přišly podívat na svoje výtvory ale i z řad veřejnosti.
Návštěvnost během výstavy byla vysoká. Výstavu vidělo
celkem 384 dětí a 188 dospělých.
Tímto bychom rádi poděkovali všem účastníkům výstavy za
krásné nápady a budeme se
těšit na spolupráci v příštím
roce!
Dále bychom rádi poděkovali
Senior klubu Ostaš, který se
podílel dobrovolně na hlídání
výstavy. Děkujeme!
V neposlední řadě děkujeme i Městu Polici nad Metují a
Centru kultury a vzdělávání Pellyho domů!
Mateřské centrum MaMiNa

Monika Hovádková, SVČ Déčko Náchod
Bulletin MAS Stolové hory

Stránka 4

POŘÍČSKÉ TOULKY 2014
Na státní svátek dne 8. května
2014 proběhl ve Velkém Poříčí
již 10. ročník turistického a
cykloturistického
putování
s názvem Poříčské toulky.
Všechny trasy, kromě trasy
nejkratší, vedly tentokrát do
Polska. Vzhledem k okolní kopcovité krajině se hlavně

cyklisté na některých úsecích
trasy
hodně
zapotili.
Protože
počasí hrozilo
přeháňkami, pořadatelé očekávali menší účast, ale tento
předpoklad se nenaplnil. Oproti loňskému roku se
návštěvnost zvýšila o více než 200 účastníků, tedy konečný
počet přihlášených byl 1 427, a opět byl rekordní. Letos
poprvé tratě absolvovalo více pěších než cyklistů. Pořadatelé,
jež tvoří zaměstnanci úřadu městyse společně s místním
SDH, vše zvládli, a dokonce byli odměněni pochvalnými slovy
ze strany účastníků. Spokojenost aktérů vždy potěší, zahřeje
u srdíčka a dodá chuť do další práce.

Webové stránky MAS Stolové hory www.mas-stolvehory.cz
Vážení členové a přátelé MAS Stolové hory,
jednou z propagací a prezentací naší Místní akční skupiny Stolové hory jsou webové stránky. Záleží nám proto na tom, aby byly nejen
funkční, ale především plné smysluplných informací, budily živý dojem a byly co nejvíce ku prospěchu nejen členům, ale i široké
veřejnosti. Proto bychom byli rádi, kdybyste nám i vy poslali své nápady, návrhy a připomínky. Z vašich postřehů se rádi poučíme.
Podněty, prosíme zaslat na info@icnachod.cz. Děkujeme!

Chcete se stát členem MAS Stolové hory?
Není nic jednoduššího! Stáhněte si přihlášku na www.mas-stolovehory.cz/ke-stazeni a zašlete nám ji na níže uvedené kontakty.

MAS Stolové hory, o. s.
IČ 22741453
Masarykovo nám. 98
549 54 Police nad Metují
Mgr. Jiří Škop, předseda sdružení
tel.: +420491541118
e-mail: skop@meu-police.cz
Mgr. Josef Thér, místopředseda sdružení
tel.: +420491483622
e-mail: mistostarosta@mestohronov.cz
www.mas-stolovehory.cz

Zpracovala: Radka Beranová a Markéta Machová
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