Tisková zpráva

Region Orlicko – Třebovsko volil na valné hromadě své nové zástupce na další
čtyři roky, bilancoval a plánoval.

10.prosince 2010 se na chatě Hvězda na Andrlově chlumu v Ústí nad Orlicí konala
jubilejní valná hromada svazku obcí Regionu Orlicko–Třebovsko. Na valnou hromadu
svazku, který sdružuje 22 obcí se 46 tisíci obyvateli, přišli starostové nebo pověření zástupci
z 18 obcí. Z nich více než polovina byla nově zvolena do svých funkcí.
Schůzi zahájil a její začátek řídil úřadující předseda Luboš Bäuchel. Hned v úvodu
poděkoval všem starostům, kteří dosud pracovali v orgánech svazku a přivítal nově zvolené
zástupce členských obcí. Následovala volba orgánů valné hromady a volba orgánů svazku
na další 4 roky s poměrně rozvinutou debatou. Novým předsedou byl zvolen Petr Tomášek,
staronový starosta Brandýsa nad Orlicí a ujal se dalšího řízení valné hromady. Manažerská
firma OHGS s.r.o. jménem svazku upřímně poděkovala Lubošovi Bäuchelovi za poctivých a
přínosných osm předsednických let. Ve funkcích místopředsedů byli potvrzeni Dobromil
Keprt - místostarosta z České Třebové a Josef Škeřík – starosta Sloupnice. Dalšími členy
správní rady se stali Josef Novák z Orlického Podhůří, který tuto funkci zastával již
v minulém období a nováčky ve správní radě jsou Miloš Barvínek z Velké Skrovnice a Libor
Gremlica z Třebovice. Poslední místo ve správní radě nebylo obsazeno a zůstává
rezervováno pro sídelní město svazku Ústí nad Orlicí. Zvolena byla rovněž revizní komise
v obsazení Jaroslav Kašpar z Dlouhé Třebové, Radoslav Budil z České Třebové a Jan
Antušek ze Sopotnice.
Valná hromada vzala na vědomí obsáhlou zprávu o činnosti a hospodaření svazku obcí
v roce 2010, včetně realizace a provozu velkých projektů, získaných dotací a řady
drobnějších činností, které svazek obcí pro své členy zařizuje.
Diskuse se týkala také plánu a rozpočtu na rok 2011, za kterého je patrno, že svazek obcí
zastává vskutku regionální funkci. Jedná se o drobné, ale nezbytné záležitosti, jako podpora
drobných projektů obnovy venkova v obcích, doplňování a údržba drobné turistické
architektury a cykloznačení, podpora cyklobusů a prohrnování lyžařských stop, smlouva o
autorských právech pro veřejné rozhlasy, vydávání propagačních materiálů a presentace
regionu navenek vůči médiím a na veletrzích, provoz aktivních webových stránek a pořádání
tradičních akcí Cyklo Glacensis, Den regionu a Orlické cyklo&in-line klání. Svazek obcí dále
zastává obtížnou funkci provozovatele cyklostezek regionu, včetně jejich údržby. Současně
připravuje celoregionální projekt Zkvalitnění vzdělávání a spolupráce základních škol regionu
a zastřešuje přípravu tolik žádané cyklospojky Valdštejn – Šušek. Kromě toho se svazek
podílí na nadregionálních projektech, jako je marketingová kampaň Orlických hor a
Podorlicka, Orlické cyklo&in-line království a Vodácká řeka Orlice. O podrobnostech vás
zpravíme v dalších tiskových informacích.
Valnou hromadu ukončil optimisticky nový předseda Petr Tomášek a popřál svazku obcí
úspěch při plnění plánu roku 2011 a všem popřál klidné vánoce a šťastný nový rok.
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