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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 

Činnost svazku obcí Region Orlicko - Třebovsko v roce 2009 zajišťovala správní rada            
v souladu s plánem činnosti na rok 2009, schváleným valnou hromadou, s využitím 
externích služeb odborných firem . Kontrolu činnosti zajišťovala revizní komise .  
 

Orgány svazku  pracovaly v roce 2009 v tomto složení: 
 

Valná hromada:  starostové všech 22 obcí  
 

Předseda:    Mgr. Luboš Bäuchel  
 

Místop ředsedové:  Dobromil Keprt (Město Česká Třebová)  
   Josef Škeřík (Obec Sloupnice)  
 

Správní rada :  Mgr. Luboš Bäuchel (Město Ústí nad Orlicí) 
Dobromil Keprt (Město Česká Třebová)  

   Josef Škeřík (Obec Sloupnice) 
Jaromír Šebetka (Město Brandýs nad Orlicí)  

   František Šalda (Obec České Libchavy) 
   Josef Novák (Obec Orlické Podhůří)  
   Antonín Jedlička (Obec Řetová) 
 

Revizní komise : Jan Smola (Obec Semanín) – předseda revizní komise 
Jaroslav Kašpar (Obec Dlouhá Třebová) 
Ing. Radoslav Budil (Město Česká Třebová)  

 

Externí služby  související se zajištěním základního chodu svazku obcí:  
Manažer svazku obcí: OHGS s.r.o. - RNDr. Renata Šed ová a Pavel Neumeister 
Manažerská organizace zajišťuje základní administrativní chod svazku obcí: přípravu podkladů, 
svolávání jednání, pořizování zápisů z jednání orgánů svazku a dalších souvisejících jednání, 
komunikaci s ekonomickým úsekem (příprava a čerpání rozpočtu, analytické účetnictví apod.), 
tipování možností na přípravu projektů a využití dotací, přípravu a administraci drobných žádostí 
o dotace (krajské granty aj.), pracovní zastupování svazku navenek, včetně publicity o činnosti 
ROT, vedení archivu svazku obcí, vedení archivu a distribuci propagačních materiálů. 
 

Ekonom svazku obcí: M ěsto Ústí nad Orlicí - Ing. Josef Polák, ú četní Ing. Šárka Benešová 
a Dana Páchová 
Ekonom svazku vede kompletní účetní a ekonomickou agendu svazku, ekonomický archiv 
svazku, analytickou evidenci o jednotlivých projektech, připravuje podklady a sjednává úvěry, 
komunikuje s projektovým manažerem a s orgány svazku, zajišťuje audit, předkládá závěrečný 
účet. 
 

V roce 2009 se uskutečnilo celkem: 
•   3 x zasedání Valné hromady 
• 12 x zasedání Správní rady 
•   2 x zasedání Revizní komise  

 

K 31.12.2009 má svazek obcí ROT celkem 22 členů (19 obcí a 3 m ěsta) . 
 
 

2. HOSPODAŘENÍ SVAZKU A DOTACE 2009 
 

Výkonný orgán - Správní rada - postupovala podle schváleného plánu a rozpo čtu na 
rok 2009 a dále v souladu s pověřením valné hromady z prosince 2008 prováděla potřebné 
rozpo čtové zm ěny , zejména v souvislosti s využitím konkrétních získaných dotací v roce 2009.  
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Souhrnný přehled přijatých dotací v kontextu dalších příjmů v roce 2009: 
 

položka Dotace svazku ROT výše v tis. K č 
000 Dotace od obcí na činnost ROT (řádné členské příspěvky) 931 440 Kč 
000 Dotace Pardubického kraje, zahrnující :  665 000 Kč 
 - dotace grantu na marketingové aktivity 75 000,- Kč  
 - dotace z Programu obnovy venkova, DT7 (obnova 

veřejných prostranství) : 500 000,- Kč  
 - dotace z Programu obnovy venkova, DT6 (poradenství 

svazku) : 75 000,- Kč  
 - dotace od PK na cyklo Glacensis (2009) 15 tis. Kč  
010 Prodej obrazových publikací 17 155 Kč 
070 Investiční dotace od obcí na cyklostezky údolím Tiché 

Orlice a Třebovky (partneři) 3 513 163 Kč 
071 Neinvestiční dotace od obcí na cyklostezky Tiché Orlice a 

Třebovky (partneři) 1 865 000 Kč 
071 Ostatní příjmy – z pronájmu v souvisl. S cyklostezkami 121 677 Kč 
074 Neinvestiční dotace pardubického kraje na slavnostní 

otevření cyklostezky Bezpráví – Choceň 5 000 Kč 
074 Dotace ze SR a EU na cyklostezku Bezpráví – Choceň  0 Kč 
079 Přijaté dary – fond údržby cyklostezek 5 500 Kč 
123 Příspěvky partnerů na Cyklo Glacensis 70 000 Kč 
123 Dotace od Pardubického (25 tis. Kč) a Královéhradeckého 

kraje (20 + 20 tis. Kč) na Cyklo Glacensis 2009 a 2010 65 000 Kč 
151 Přijaté náhrady – pohledávky z minulých let 0 Kč 
180 Dotace na obnovu veřejných prostranství ROT od obcí 481 450 Kč 
195 Dotace od obcí - Cyklostezka Valdštejn - Šušek 175 000 Kč 
240 Dotace od obcí na dětská a víceúčelová hřiště 120 000 Kč 
 Příjmy celkem  8 035 385 Kč 
 
Rozpočet svazku  byl v roce 2009 následující:  

 Kč Schválený rozpo čet Rozpočet po zm ěnách Výsledek 

Příjmy celkem  16 068 670 Kč  8 944 150 Kč 8 035 385 Kč  
Výdaje celkem  16 778 670 Kč 32 027 120 Kč 31 987 045 Kč  
Saldo p říjmů a výdaj ů -23 951 660 Kč  
Financování 23 951 660 Kč 
 

Základní b ěžný účet : stav k 1.1.2009 stav k 31.12.2009 
    1 407 389 Kč  1 541 520,- Kč  
 

Výrazné rozpočtové změny byly dány jednak posunutím v čerpání dotace, jednak zrychlením 
realizace investic. Financování bylo zabezpečeno čerpáním úvěrů.  

 
 

3. CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI V ROCE 2009 
 

Rok 2009 byl pro svazek obcí Region Orlicko - Třebovsko velice činorodým a živým 
rokem. Svazek obcí působil již standardně v oblasti péče o zájmy menších obcí prostřednictvím 
zapojení do programu obnovy venkova, péče o turistickou architekturu vlastněnou a udržovanou 
svazkem v regionu a v propagaci celého území. Investičním aktivitám tradičné vévodily 
cyklostezky, program obnovy venkova (grant Pardubického kraje) a průzkum společných 
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možností např. v rychlostních tabulích, tzv. radarech, a v nakládání s odpady - sběrných 
dvorech.  

 

Nadregionální marketingový projekt Aktivní turistika v Česku,  realizačně ukončený 
v roce 2007, pokračoval stejně jako v roce 2008 fází udržitelného provozu  zajišťovanou areály 
partnerů, OHGS s.r.o. (byla podána monitorovací zpráva) a externím manažerem, bez 
finančních požadavků na rozpočet svazku ROT.  

 

V roce 2009 vstoupil do rutinního provozu projekt „Aktivní turistika na Orlicko – 
Třebovsku“ (cyklostezky údolím Tiché Orlice a T řebovky) oběma svými fázemi, tedy  fází 
prvou, realizovanou v programu SROP a dokončenou 18.4.2008, a druhou fází – Cyklostezkou 
z Bezpráví do Chocn ě - realizovanou v programu ROP a předanou veřejnosti do užívání dne 
4.9.2009. Síť cyklostezek a in-line drah tím dosáhla celkové délky 40 km.  

Pokračovala projekční příprava cyklostezky Ústí n.O. – Potštejn, spojky Valdštejn – 
Šušek a dokončena byla studie propojení Hrádoveckým údolím  do Litomyšle.  

 

V roce 2009 svazek obcí pokračoval ve své běžné činnosti zahrnující informační servis, 
vztah k OSA, koordinaci a propagaci. Získal dotaci z krajského grantu Programu obnovy 
venkova, tentokrát na Obnovu ve řejných prostranství Regionu Orlicko – T řebovsko, na 
marketingové aktivity a standardn ě na poradenskou činnost . Opět byly úspěšně 
zorganizovány i tradiční akce Dny Regionu Orlicko – T řebovsko a Cyklo Glacensis 2009. 
Uskute čnila se návšt ěva Princezen sv ěta v regionu . Propagace ROT na veletrzích proběhla  
v koordinaci s projektem Destinační společnosti Východní Čechy. Svazek obcí se stal v dubnu 
2009 spoluzakladatelem destina ční spole čnosti Orlické hory a Podorlicko , určené 
k propagaci cestovního ruchu v této široké destinaci.   

 

Svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko se svými aktivitami a realizací velkých 
nadregionálních projektů spolufinancovaných z evropských fondů řadí mezi zcela výjimečné 
svazky obcí. Tyto aktivity kladou obrovské nároky na práci a odpovědnost orgánů svazku a stále 
větší úkoly na management svazku. Výsledky projektů však znamenají pro ob čany regionu              
a jeho návšt ěvníky zna čné přínosy  a v rámci kraje i státu stále roste prestiž regionu .  

 
 
 

4.  KRAJSKÉ GRANTY, PROGRAM OBNOVY       
 VENKOVA  

 

Region Orlicko – Třebovsko pravidelně využívá krajského grantu Pardubického kraje, 
zaměřeného na obnovu venkova (POV) s následujícím detailem:  
 

Realizace projekt ů z Programu obnovy venkova v roce 2009   
 

Dotační titul 6: Poradenské služby pro svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko  
  celkové náklady 150 000,- Kč 
  schválená dotace 75 000,- Kč (50%) 
  vlastní zdroje ROT  75 000,- Kč (50%) 
 

Dotační titul 7: Obnova ve řejných prostranství Regionu Orlicko – T řebovsko                                                                                    
  celkové náklady  733 683,- Kč 
  schválená dotace    500 000,- Kč (69%) 
  vlastní zdroje  233 683,- Kč (31%)  
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Realizovány byly tyto dílčí akce projektu: 
Sopotnice  – obnova 4 ks autobusových zastávek a II. etapa parkových úprav u ZŠ                               

 

143 000,- Kč 
 

Semanín – úprava parku na návsi                                                                    148 950,- Kč 

Ústí nad Orlicí - Staré Oldřichovice – úprava zeleně a úprava schodiště 150 000,- Kč 

Hnátnice – terénní úpravy, chodníky, zpevněné plochy, osvětlení, zeleň                                   144 980,- Kč 

Orlické Podh ůří – úprava prostranství kolem pomníku padlým                                146 753,- Kč 
 

Podané žádosti o dotace z Programu obnovy venkova n a rok 2010  (září 2009) 
Připraveny byly celkem 3 žádosti o dotace POV 2010: 
 

Dotační titul 7: Obnova ve řejných prostranství Regionu Orlicko - T řebovsko  v roce 2010  
(základní rozpočet projektu 1 054 mil. Kč, požadovaná dotace 738 tis. Kč) 
 

Pro rok 2010 byla v DT 7, prioritě 1 navržena realizace tohoto souboru dílčích projektů: 
Brandýs nad Orlicí  - úprava veřejných prostor - úprava zeleně, instalace 
laviček, oprava oplocení 

180 000,- 

Česká Třebová - veřejné prostranství Kozlov - terénní úpravy, oprava 
komunikace, zpevněné plochy pro kontejnery, osazení laviček 
- veřejné prostranství Skuhrov - na nevyužité části sportovního hřiště 
osazení malého dětského hřiště 

200 000,- 

České Libchavy -  oprava prostranství před konzumem - vývěsní skříňky, 
lavičky, zámková dlažba 

300 000,- 

Sloupnice - úprava veřejného prostranství - oprava schodiště u ZŠ 224 000,- 

Velká Skrovnice -  zřízení odpočívadel na vycházkové trase                    a 
úpravy a ozelenění veřejných prostranství v obci 

150 000,- 

 
 

Dotační titul 7: Sportovišt ě Regionu Orlicko – T řebovsko v roce 2010 
(základní rozpočet 460 tis. Kč, požadovaná dotace 322 tis. Kč) 

 

Pro rok 2010 byl v DT 7, prioritě 2 navržen následující rozsah prací:  
Brandýs nad Orlicí  – zavlažování fotbalového hřiště  80 000,- 
Řetová  - dokončení opravy fotbalového hřiště (šatny, oplocení, sociální 
zařízení) 200 000,- 

Orlické Podh ůří - oprava oplocení, osvětlení a terénní úpravy víceúčelového 
hřiště v obci Říčky  180 000,- 

 
Dotační titul 6:  Management činnosti a agendy svazku obcí Region Orlicko – T řebovsko 
(základní rozpočet 220 tis. Kč, požadovaná dotace 110 tis. Kč) 

 
Ostatní granty a dotace kraj ů v roce 2009  
 

ROT získal v roce 2009 od Pardubického kraje dotaci v rámci grantu  Podpora realizace 
marketingových aktivit v oblasti cestovního ruchu v Pardubickém kraji 75.000 Kč ve prosp ěch 
marketingových aktivit  (pořízení rollbannerů, doplnění webových stránek, pořízení fotografií).  
 
 Ostatní krajské dotace . Na Cyklo Glacensis 2009/2010 byla poskytnuta dotace 
Pardubického kraje (15 tis. Kč na rok 2009 a 25 tis. Kč na rok 2010) a dotace 
Královéhradeckého kraje (20 tis. Kč na rok 2009 a 20 tis. Kč na rok 2010). Na slavnostní 
otevření cyklostezky Bezpráví – Choceň poskytl Pardubický kraj dotaci 5 tis. Kč. 
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5.  INVESTIČNÍ AKCE A VELKÉ PROJEKTY 
Z EVROPSKÝCH FONDŮ  

 
 
 

Aktivní  turistika v Česku (projekt SROP, opat ření 4.1.1) 
 

Tento národní marketingový projekt (www.aktivni-turistika.cz), spolufinancovaný z programu 
SROP, opatření 4.1.1, Pardubickým krajem a 25 partnerskými areály aktivní turistiky, byl 
ukon čen v roce 2007. V roce 2009 pokračovala fáze udržitelného provozu (podána byla 
monitorovací zpráva), zajišťovaná jednotlivými areály, OHGS s.r.o. a externím manažerem, bez 
finančních požadavků vůči ROT.  
 
 

Aktivní turistika na Orlicko – T řebovsku (Cyklostezky údolím Tiché Orlice a T řebovky), 
projekt SROP, opat ření 4.2.1  
 

Infrastrukturní nadregionální projekt , spolufinancovaný z programu SROP, opatření 4.2.1., 
Pardubickým krajem, SFDI a 10-ti partnerskými obcemi a OKČT Horal.   
- V letech 2007 a 2008 byly realizovány větve Ústí nad Orlicí – Letohrad, Ústí nad Orlicí - 
Česká Třebová a Ústí nad Orlicí – Bezpráví. Projekt byl fyzicky ukončen k 30.6.2008, zařazen 
do majetku svazku, byl zahájen provoz. Finanční údaje viz tabulka: 

 

- Od roku 2009 je majetek pojištěn (krádež, katastrofa, vandal, odpovědnost). Provoz je 
zajištěn smlouvami uzavřenými s odbornými organizacemi služeb v oblasti údržby (Tepvos 
Ústí nad Orlicí, TS Letohrad, EkoBi Česká Třebová) i administrativy (OHGS ÚO, Město ÚO, 
Vafel). Sjednána byla služba cestáře (smlouva s KČT Horal). Finančně je provoz zabezpečen 
dlouhodobou partnerskou smlouvou s 10 městy a obcemi. 

- Z úrovně donátora je provoz sledován prostřednictvím Monitorovacích zpráv, poslední byla 
manažerem svazku zpracována v 09/2009. Donátor souhlasil i se změnou na projektu 
spočívající ve výpůjčce cyklostezek v souvislosti se službami cestáře. 

- Na řízení projektu se podílí Řídící tým projektu (zástupci 10 + 1 partnera, SR ROT a 
managementu), v roce 2009 proběhla 2 jednání, a na výkonné úrovni SR ROT.  

- Z rozhodnutí Řídícího týmu byly v roce 2009 pořízeny doplňkové investice a bezpečnostní 
prvky (parkoviště Letohrad, dopravní značení na několika místech, zrcadlo Valdštejn, zábradlí 
Tichá Orlice). Probíhala dokumentační příprava parkoviště v Klopotech (nakonec zastaveno 
pro změnu postoje vlastníka pozemku) a parkoviště v Černovíře. 

- Administrativně doběhly agendy vynětí ze ZPF a PUPFL. 

 rozhodnutí MMR 
7.6.2006 

rozhodnutí MMR 
27.6.2008 

skute čnost podíl % 
z celku 

SROP % 
z uznatel. 

dotace SROP  65.000.000,00 65.000.000,00 61.835.297,00 55,037 62,287 
Pardubický kraj 7.726.010,00 7.726.010,00 9.816.010,00 8,737  
SFDI 0,00 15.640.000,00 15.640.000,00 13,921  
vlastní prostředky 41.088.756,00 40.677.430,21 25.060.069,82 22,305  
součet 113.814.766,00 122.090.031,21 112.351.376,82 100,000  
v tom uznatelné 
(organizace 72) 

103.786.326,00 103.786.326,00 99.275.019,30 88,361 100,000 

neuznatelné 
(organizace 73) 

10.028.440,00 18.303.705,21 13.076.357,52 11,639  
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- Byly zahájeny výkupy pozemků a související agendy (odhady, vklady do KN), k financování 
výkupů byl částečně užit nedočerpaný úvěr u KB. 

- Doplňkovými příjmy jsou pronájmy billboardů (smlouvy s firmami), ubytovny (smlouva s KČT), 
fond údržby (dobrovolní dárci). 

- Dalšími výdaji projektu jsou zejm. odstraňování následků vandalských útoků, bankovní 
poplatky, splátky jistin úvěrů a úroků z úvěrů, pronájmy pozemků. 

- Součástí marketingu byly akce přímo či nepřímo na cyklostezkách (zahájení sezóny, Miss 
Junior, den regionu, ukončení sezóny) a prezentace na veletrzích a v mediích. Cyklostezkám 
je věnován jeden oddíl webu ROT. 

- Smysluplnost projektu je opakovaně potvrzována monitoringem frekvence uživatelů. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cyklostezka Bezpráví - Choce ň (projekt ROP, oblast podpory 1.2)  
Jedná se o druhou část projektu, spolufinancovaného 10 obcemi na základě partnerské 
smlouvy. Projekt má registrační číslo CZ.1.13/1.2.00/06.00410 a dne 14.10.2008 obdržel dotaci 
74 % na způsobilé výdaje. Po zúřadování 11 výběrových řízení na dodavatele stavby a služeb 
byla stavba fyzicky zahájena v dubnu 2009. Realizaci provázely některé nepředvídatelné 
okolnosti (např. prohlášení lávky v Brandýse nad Orlicí národní památkou), projektový tým je na 
pracovních výborech (2 jednání) a kontrolních dnech (8 jednání) všechny vyřešil. 
- Financování úseku je spolehliv ě zajišt ěno  v souladu s původním principem vnímání 

cyklostezek údolími řek jako celku. Původní tabulka CF je platná a udržitelná. 
K profinancování stavby byly u KB otevřeny dva úvěry, krátkodobý (předfinancování dotace) a 
dlouhodobý (podíly partnerů). 

- Plánované termíny fyzické realizace, tedy zahájení 03/2009 a dokončení 04/2010 byly 
dodrženy. Rychlý průběh realizace umožnil předat cyklostezku dne 4.9.2009 do užívání 
veřejnosti. 

- V roce 2009 byly zpracovány 4 průběžné monitorovací zprávy, 1 etapová monitorovací zpráva 
se žádostí o platbu, 3 oznámení o změnách na projektu. 

- V souvislosti s vícepracemi bylo vedeno 1 jednací řízení. 
- V průběhu stavby docházelo při zpřesňování detailů a při vyčíslení salda víceprací a 

méněprací k úsporám, ty jsou kvantifikovány v následující tabulce 
 

Ukazatel 1.1.2009 2.6.2009 5.10.2009 31.12.2009 
Celkové výdaje  27.696.870,82 27.669.061,00 27.666.173,58 25.299.431,70 
hlavní způsobilé výdaje 25.490.421,42 25.469.271,42 25.466.383,42 23.160.156,70 
dotace ROP (max) 18.889.329,41 18.873.678,41 18.871.541,29 17.138.515,56 
vlastní prostředky (min) 8.807.541,41   8.795.382,59   8.794.632,29   8.160.916,14 

 

- Základní údržba je smluvně zajištěna u firem Tepvos Ústí nad Orlicí  a TS Choceň. 
- V závěru roku 2009 byly spuštěny agendy k získání povolení k trvalému provozu (stavba je 

v režimu předčasného užívání), k definitivnímu vynětí dotčených pozemků ze ZPF a PUPFL a 
zejména k výkupům pozemků cyklostezky. 

- Mimo projekt ROP, ale ve vazbě na něj, bylo v roce 2009 z vlastních zdrojů partnerů masivně 
investováno do přivaděče na Mítkově. 
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Cyklostezka Ústí nad Orlicí – Potštejn s vazbami na  okolní turistické cíle  
V roce 2009 pokračovala přípravná fáze projektu s 6 pracovními výbory zainteresovaných obcí 
(Libchavy, České Libchavy, Sopotnice, Potštejn, Záchlumí a Ústí n.O.). Ze sdružených 
prostředků byla dokončena DÚR, komplikace nastaly v získávání práv k pozemkům a bylo třeba 
hledat varianty. Cílem je zajistit v roce 2010 DSP, což je reálné, a  v roce 2011 zahájit realizaci.  
Akce je v přípravné fázi financována obcemi „na trase“, svazek ROT ji zastřešuje. Cyklostezky 
nejsou prioritou současného vedení PK, tudíž nelze získat podporu  z evropských dotací, žádost 
pro rok 2011 bude směrována na SFDI. 
 

Cyklostezka Hrádoveckým údolím  
Kvarta Choceň zhotovila na objednávku svazku v roce 2009 vyhledávací studii. Znamenalo to 
několik pracovních výborů, návrh trasy a její projednání s obcemi, uživateli pozemků a městem 
Litomyšl. K úhradě studie byl m.j. použit výtěžek ze soutěže Unilever – Sprinter z roku 2008. 
Studie je k disposici obcím „na trase“ a městu Litomyšl, které tvoří generel cyklostezek ve svém 
obvodu. Další využití studie svazkem ROT závisí na dotačním prostředí. 
 

Cyklostezka Valdštejn – Šušek  
ROT inicioval v roce 2008 úvodní jednání zainteresovaných, z něhož resultovala skica 
s odhadem nákladů. První fáze přípravy, kterou je získání práv k pozemkům, zpracování DÚR a 
obstarání ÚR, je zcela financována ze sdružených prostředků obcí „na trase a v blízkosti“. 
Tradičně jsou těžkosti s podmínkami některých vlastníků (např. evidujeme požadavek na 
vykoupení celého lesa nebo na zhotovení přístupové cesty k parcelám vlastníka v jiné obci). 
Práce na DÚR budou pokračovat i v roce 2010. K financování další fáze přípravy, tedy DSP, 
stanovil Řídící tým cyklostezek požadavek na částečné spolufinancování obcemi „na trase“. Ten 
je podepsáním smluv o sdružení financí splněn, DSP bude zadána po získání ÚR.  

 

Dětská a víceú čelová h řiště Orlicko – T řebovska  
ROT v roce 2009 dokončil přípravu regionálního projektu „Dětská a víceú čelová h řišt ě Orlicko 
– Třebovska “ , do něhož se svými dílčími akcemi se zapojily obce Semanín, Sloupnice, Řetová, 
Řetůvka, Dlouhá Třebová, Orlické Podhůří a Brandýs nad Orlicí. Účastnické obce na přípravě 
(včetně DSP a získání stavebních povolení) participovaly i finančně. Žádost o dotaci nebyla 
úspěšná, technická dokumentace je účastnickým obcím k dispozici a některé již realizaci 
provádějí z vlastních zdrojů. 
 

 

6.  AKCE, PROPAGACE A PUBLICITA  
 

 V roce 2009 byly opět pořádány různé akce zaměřené na propagaci regionu a jeho 
činnosti na veřejnosti:  

V pátek 17. dubna 2009 proběhlo v areálu zimního stadionu v Ústí nad 
Orlicí za přítomnosti náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana 
Línka a krajského radního Petra Šilara slavnostní zahájení cyklo&in-
line sezóny . Své umění předvedly děti z in-line školičky, představil se 
spolek C-Dance a pro pobavení zahrála kapela Haťa Paťa. Ve 
freestylové exhibici své triky předvedli kluci z FFT Bikecentra, špičkový 

jezdec v aggressive in-line Jirka Tomášek a skateboardisté. Kromě toho si zájemci mohli 
vyzkoušet nové modely bruslí Rollerblade v Test centru HEPA. Pro děti byly připraveny soutěže 
na bruslích i bez bruslí, za které dostaly drobné odměny. V 16 hodin byl odstartován cyklo a in-
line okruh a soutěže pro malé bruslaře. Cyklo i in-line trasa končila v areálu aktivní turistiky 
v Cakli, kde bylo pro soutěžící připraveno malé občerstvení. V Cakli bylo připraveno promítání 
videí o bajkingu a fotografií z cykloexpedice na Kubu pod názvem KUBA COLO RON. 
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 Součástí zahájení cyklo sezóny bylo i odstartování fotosout ěže „Život na 
cyklostezkách“ , která probíhala od 1.5.2009 do 30.9.2009. 

 
Smyslem soutěže bylo vybrat původní autorské snímky, 
vystihující život na cyklo & in-line stezkách Regionu 
Orlicko – Třebovska. Slavnostní vyhlášení vítězů 
a předání hodnotných cen proběhlo dne 23. 10. 2009           
u  příležitosti „Ukončení sezóny na cyklo & in-line 
stezkách“ v České Třebové, za přítomnosti představitelů 
ROT, členů poroty a dalších hostů. 
Informace o výsledcích soutěže byly zveřejněny na 

www.orlicko-trebovsko.cz, vítězné fotografie byly otištěny v Orlickém deníku a také proběhla 
výstava oceněných a vybraných soutěžních prací. 

 
Tradiční mezinárodní propagační cyklojízda Cyklo Glacensis 2009 se konala 
ve dnech 15. - 16. května 2009. Již 8. ročník byl uspořádán ve spolupráci se 

Sdružením obcí Orlicko, mikroregiony Vysokomýtsko a Lanškrounsko, městy Choceň a Náchod, 
DSO Regionem Orlické hory a s okresem kladským. Tato akce zahajuje cykloturistickou sezónu 
a koná se za finanční podpory zúčastněných regionů a Pardubického a Královéhradeckého 
kraje. Osobní záštitu nad osmým ročníkem přijal vícehejtman Pardubického kraje Roman Línek. 
 Akce se zúčastnilo 18 týmů startujících v pátek 15. 5. 2009 z 18 různých míst 
pořádajících českých a polských regionů - z českých měst se tradičně startovalo z Ústí nad 
Orlicí, České Třebové, Brandýsa nad Orlicí, Žamberka, Králík, Lanškrouna, Vysokého Mýta, 
Chocně, Náchoda a Bačetína. V každém týmu jelo dvacet cyklistů se společným cílem na 
Šlechtově palouku v Pastvinách. 
 V cíli se páteční večer sešlo na čtyři sta cyklistů. Pro všechny zúčastněné byl připraven 
společenský večer s prezentací činnosti českých i polských pořádajících regionů. Tato spanilá 
jízda tak otevřela novou cyklistickou sezónu v česko-polském příhraničí. 
 
 
 
  

 
 
 
 

 Významnou akcí v roce 2009 bylo slavnostní otev ření nového úseku cyklostezky              
z Bezpráví do Chocn ě. Akce se konala v pátek 4. září 2009 u penzionu Mítkov za účasti 
zástupců krajské samosprávy, parlamentu České republiky, starostů, zástupců dodavatelů, 
médií, správců sítí a pozemků a široké veřejnosti.  

 
Tímto úsekem byla dobudována síť 40 km cyklo&in-line stezek údolím řek 
Tiché Orlice a T řebovky . Úsek je spolufinancován z evropských fondů                    
z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, zejména však 
deseti partnerskými městy a obcemi regionu.  
Po slavnostním zahájení a projevech, následovalo slavnostní přestižení pásky, 
křest šampaňským a recesně pojaté i okomentované dovednostní jízdy, které si 
vyzkoušeli politici i cykloturisté. Prvním peletonem po zprovoznění byla necelá 
stovka přítomných cyklistů, kteří se vydali po stezce do Brandýsa nad Orlicí a 

v cílovém místě  „U Konťáku“ byli drobně naturálně odměněni. Tam, v parku na břehu řeky Tiché 
Orlice u rekonstruované secesní lávky, se totiž brandýští hasiči postarali nejen o tyto cyklisty, ale 
rovněž o dalších asi 120 účastníků druhé části oslav, k níž svým zdařilým muzicírováním 
vydatně přispěla kapela Šedous bend vyhrávající až do půlnoci. 
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Po slavnostním otevření nového úseku cyklostezky Bezpráví – Choceň, 
uspořádal Region Orlicko – Třebovsko v pátek 11. září 2009 8. ročník Dne 
regionu , který byl již tradičně spojen s cyklojízdou starostů členských obcí a 
měst. Každým rokem region na svých dnech představuje činnost za uplynulé 

období, turistické atraktivity a další zajímavosti. Letos se zaměřil na dva ze tří hradů na území 
regionu a  na domov pro osoby se zdravotním postižením pod hradem Žampach.  
 

Akce odstartovala za asistence člena Rady Pardubického kraje, 
zodpovědného za cestovní ruch, Miroslava Stejskala                         
a místostarosty města Česká Třebová Dobromila Keprta 
ve 13.30 hod. z náměstí v České Třebové . Třicetičlenný 
peloton vyjel po cyklostezce do Ústí nad Orlicí,  kde jej na 
Mírovém náměstí očekávala početná skupina cyklistů v čele 
s předsedou Regionu Orlicko – Třebovsko Lubošem Bäuchelem 
a společně všichni na kolech zamířili na hrad Lanšperk .                    
V podhradí je očekával jednatel Sboru pro záchranu hradu 

Lanšperka a místní patriot Radim Dušek a provedl téměř stovku účastníků Dne regionu „svým 
hradním panstvím“. Poté nastoupili šermíři historické skupiny Lucrezia z Dolní Dobrouče se 
svým představením válečných šarvátek a soubojů.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Z Lanšperka účastníci „Dne regionu“ pokračovali přes Valdštejn, kolem rybníka Šušek a obcí 
Písečná na hrad Žampach . Pod hradem se k účastníkům připojili také náměstek hejtmana 
Pardubického kraje Roman Línek a starosta obce Žampach Jaromír Zahrádka a společně si za 
perfektního výkladu Mgr. Cejpové prohlédli charakteristický zalesněný vrch se zbytky hradebních 
zdí. Poté sestoupili do zámeckého areálu v obci. 
Cílem  cyklojízdy byl Domov pod hradem Žampach , zařízení Pardubického kraje pro osoby  s 
mentálním postižením. Účastníky v cíli přivítal ředitel Domova pod hradem Luděk Grätz a v kapli 
sv. Bartoloměje je seznámil s historií, vývojem a současností zařízení a přilehlého arboreta.  
Účastníky regionální akce přijel do Domova pod hradem pozdravit také Petr Šilar, radní 
Pardubického kraje. V přírodních prostorách zámeckého parku u zahradního altánu pokračoval 
program od 18.30 hod. koncertem kapely Tiché Wody, setkáním starostů členských obcí                   
a příjemným občerstvením organizovaným Domovem pod hradem. 
 
 Další významnou akcí, která proběhla v 
Regionu Orlicko – Třebovsko v roce 2009, byla 
návštěva nejkrásnějších dívek světa ve věku 16 – 23 
let, které se účastnily prestižní soutěže Miss 
Europe&World Junior pod názvem „Princezny sv ěta“.  
Česká agentura manažera pana Krči, která soutěž pořádá, vozí adeptky před finále po 
propagačních akcích v České republice a v Maďarsku. Finále této soutěže s galavečerem a 
afterpárty se uskutečnilo 26. září v Praze.  
 Na pozvání města Ústí nad Orlicí a Regionu Orlicko -Třebovsko přijelo 18. září dopoledne 
38 finalistek na několikahodinovou návštěvu regionu, během níž absolvovaly velmi nabitý 
program. 

Po slavnostním přivítání vedením Města a vedením Regionu 
Orlicko-Třebovsko v reprezentačních prostorách Hernychovy vily v 
Ústí nad Orlicí, následoval adrenalinový dopolední program v areálu 
aktivní turistiky v Cakli, na cyklostezkách a na ústeckém stadionu. 
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Dívky si vyzkoušely lezení po umělé horolezecké stěně a učily se zvládat řeku v rodeovém 
kajaku nebo na raftu. Na cyklostezce mezi Černovírem a Václavovem, si vyzkoušely jízdu na 
kolech a in-line bruslích. Na ústeckém fotbalovém a atletickém stadionu pokračoval program 
ukázkami z tréninku fotbalistů, atletikou a minirautem.  

 
Na všech místech na dívky čekali organizátoři, 
tlumočníci, instruktoři, fotografové, kameramani, hosté 
a sponzoři. Cílem celé akce bylo ukázat co nabízí náš 
region a především propagovat Město Ústí nad Orlicí 
a Region Orlicko -Třebovsko.  
 
 

  

 Region Orlicko – T řebovsko ukon čil v pátek 23. října 2009 netradi čně sezónu na 
cyklo&in-line stezkách  v prostorách radnice v České Třebové. Předseda svazku obcí 
Mgr. Luboš Bäuchel shrnul, co se letos podařilo dobudovat a jaké aktivity jsou v plánu. Informace 
doplnili manažeři z firmy OHGS s.r.o. Pochvalně se vyjádřili také 1. náměstek hejtmana 
Pardubického kraje Ing. Roman Línek a krajský radní pro cestovní ruch JUDr. Miroslav Stejskal. 
Perličkou odpoledne byla ukázka jízdy na velocipédu z konce předminulého století, kterou 
mistrně předvedl Josef Pešek.  
 

Účastníci měli možnost shlédnout presentaci 
fotografií objektivem profesionála Petra 
Wagenknechta, výstavu fotografií účastníků 
soutěže - amatérů a promítání fotografií 
princezen světa z návštěvy v regionu. Ústřední 
částí programu  bylo vyhodnocení laické  
fotosout ěže „Život na cyklostezkách“ . Soutěž 
byla odstartována 17. dubna při zahájení sezóny 
a vyhlašovatel Region Orlicko – Třebovsko obdržel do uzávěrky 30. září 
celkem 34 fotografií od 13 autorů. Pětičlenná odborná porota složená ze 

starostů a profesionálních fotografů, stanovila pořadí nejlepších fotografií a navíc udělila dvě 
ceny poroty. Vítězům a oceněným byly předány ceny outdoorového a cyklistického vybavení, 
poskytnuté  od sponzorů SPORT KLUB Ústí nad Orlicí a CYKLO SPORT Jiří Dvořák Lanškroun 
a také pamětní desky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aby mohla fotografie ohodnotit i laická veřejnost, bylo po skončení soutěže deset 
vybraných fotografií vystaveno na radnicích nebo info centrech pěti měst (Ústí nad Orlicí, Česká 
Třebová, Brandýs nad Orlicí, Letohrad a Choceň), která leží na trase cyklostezek, pod názvem 
„O nejlepší laické foto ze stezek o čima ve řejnosti“.  Současně probíhalo i on-line hlasování 
na webových stránkách Orlického deníku (www.orlickydenik.cz), kde byly fotky vyvěšeny. 
Výstava trvala do konce roku 2009. Výsledky veřejného hlasování byly zveřejněny v Orlickém 
deníku v měsíci lednu 2010.  
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 V intencích rozpočtu a plánu činnosti svazku proběhlo zajištění propagace, medializace 
a publicity ROT  distribucí propagačních materiálů na stáncích Regiontour v Brně a Holiday 
World v Praze. 
 

              V roce 2009 bylo distribuováno 11 ks Obrazové publikace Orlicko – T řebovsko 
v prom ěnách tisíciletí. 1 ks byl předán hejtmanovi Pardubického kraje Mgr. Radku Martínkovi, 
1 ks byl zaslán Moravské zemské knihovně v Brně, 3 kusy odebrala obec Dolní Dobrouč, 5 ks 
bylo použito jako ceny do fotosoutěže a 1 ks byl předán na soutěži turistických produktů EDEN          
v Brně. 

 
Region Orlicko – Třebovsko podal jako 
zástupný subjekt za destinaci Orlické hory 
a Podorlicko přihlášku do soutěže 
Evropské komise o nejlepší evropskou 
destinaci EDEN 2009, postavenou na 
produktu Aktivní turistika na Orlicko – 
Třebovsku. Destinace byla zařazena mezi 
první tři finálové destinace.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 V dubnu 2009 byla založena za účasti osobností veřejného života a médií destinační 
společnost Orlické hory a Podorlicko . Toto zájmové sdružení právnických osob má 21 členů, 
jedním z nich je svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko. Jedná se o neziskové sdružení 
založené za účelem marketingových aktivit cestovního ruchu a společné propagace destinace 
Orlických hor a Podorlicka. Zástupci ROT se zúčastňovali jednání orgánů tohoto subjektu.  
 
 V roce 2009 bylo navázáno na rekonstrukce webových stránek www.orlicko-trebovsko.cz  
a naplnění aktuálními daty vložením atraktivních rubrik k cyklistice, turistice a událostem 
v regionu. 

 
 

7.  OSTATNÍ ČINNOST   
 

V roce 2009 vyvíjel také Region Orlicko – Třebovsko další činnosti v souladu se 
schváleným plánem a související s cíli a posláním svazku obcí. Jedná se o aktivity, pečující 
o majetek svazku (drobnou turistickou architekturu), aktivity prospěšné pro všechny členské 
obce, pro občany regionu a směřující k přípravě dalších projektů regionu. Výčet těchto činností 
je, bez nároku na úplnost, následující:  

• proběhla údržba a obnova rozsáhlého sortimentu drobné turis tické architektury  
vlastněné regionem: 

- 2x sečení trávy u odpočívadel, nátěry, úklid odpadků 
- 14x ročně drobné opravy odpočívadel, a to z vlastních prostředků svazku mimo 

dotační granty. 
• ROT se nadále podílel na pokračování v přípravě regionálního projektu Vodácká řeka Orlice 
• pro obce, které projevily zájem, zajistil ROT uzavření kolektivní smlouvy s OSA, týkající se 

provozu veřejných rozhlasů v obcích 
• ROT přispěl na provoz cyklobus ů z Podorlicka do Orlických hor 
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Doplňující a podrobn ější informace k uvedeným informacím a k projektům poskytne na 

vyžádání manažerská firma OHGS s.r.o. na níže uvedeném kontaktu. V sídle OHGS je také na 
základě smlouvy veden centrální archiv svazku obcí, do kterého mohou členové svazku obcí 
nahlížet a v případě potřeby pořizovat kopie vybraných částí dokumentů.  

 
 
 

 RNDr. Renata Šedová a Pavel Neumeister 
     OHGS s.r.o., za management svazku obcí ROT  
 
     Mgr. Luboš Bäuchel – předseda svazku obcí ROT 
 
 
 
 
Kontakt :  
OHGS s.r.o. , 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí 
tel. 465 526 075, sedova@ohgs.cz 
 


