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 V Ústí nad Orlicí, 31.5.2012 

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 

Svazek obcí Region Orlicko-Třebovsko vznikl v roce 2000 transformací ze Sdružení 
Orlicko-Třebovsko, a to v souvislosti se novým zákonem o obcích č. 128/2000 Sb.  

Základním dokumentem upravujícím činnost svazku jsou Stanovy v aktualizovaném znění č.4 ze 14.12.2007 a s dodatkem č. 1 z 20.6.2008, nyní v aktualizovaném znění č. 5 z 2.12.2011. Pro činnost svazku jsou platné zákony ČR, zejména vztahující se k územně-samosprávným celkům, a 
standardy Evropské unie. Činnost svazku obcí Region Orlicko - Třebovsko v roce 2011 zajišťoval 
jeho výkonný orgán - správní rada v souladu s plánem činnosti na rok 2011, schváleným valnou 
hromadou dne 10.12.2010, s využitím externích služeb odborných firem. Kontrolu činnosti 
zajišťovala revizní komise.  
 

Orgány svazku pracovaly v roce 2011 v tomto složení: 
 

Valná hromada:  starostové všech 22 obcí  
Předseda:   Petr Tomášek (Město Brandýs nad Orlicí) 
 

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

Správní rada: Petr Tomášek (Město Brandýs nad Orlicí) 
Miloš Barvínek (Obec velká Skrovnice) 
Dobromil Keprt (Město Česká Třebová)  

   Josef Škeřík (Obec Sloupnice) 
   Pavel Šisler (Obec Dolní Dobrouč) – zvolen na VH ROT 10.6.2011 
   Josef Novák (Obec Orlické Podhůří)  
    
Revizní komise: Jan Antušek (Obec Sopotnice)  

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 Šedová a Pavel Neumeister, částečně 
Lenka Bezděková (POV) a Silvie Králová (propagace) a Ing. Vladimír Hofrichter (web 
svazku). 
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, agenda daně z nemovitostí, doplňování informací na web svazku, 
vedení archivu a distribuce propagačních materiálů, pošta fyzická  i elektronická. 
Ekonom svazku obcí: Město Ústí nad Orlicí - Ing. Josef Polák, účetní Věra Zemanová  
Ekonom svazku vede kompletní účetní a ekonomickou agendu svazku včetně rozpočtu svazku a 
jeho změn, související statistiku, 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. 
Pozemkové agendy, posudky: VAFEL s.r.o. Ústí nad Orlicí - JUDr. Václav Felgr (komplexní 
agenda pozemků, především na cyklostezkách); Ing. Rudolf Junger a Ing. Zdeněk Šeda (znalecké 
posudky na oceňování nemovitostí pro finanční úřady). 
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Údržba a opravy na cyklostezkách: tyto činnosti provádějí dodavatelsky odborné organizace 
služeb Tepvos Ústí nad Orlicí, TS Letohrad, TS Choceň, Eko Bi Česká Třebová na základě 
dlouhodobých smluv vykonávají v daných termínech standardní činnosti (zametání, sečení, prořezy, 
odmetání, odvodňovací systémy, kontrolu dopravního značení, revize lávek a prolézaček, odvoz 
odpadků, nátěry, drobné opravy). KČT Horal Ústí nad Orlicí  na základě roční smlouvy provádí na 
výzvu služby cestářské (reakce na důsledky dešťů a vichřic či vandalů). 
Pojištění: Kooperativa VIG (živelní pojištění, odcizení, vandalismus, odpovědnost za škodu). 
Bankovní služby: Komerční banka a.s.Praha (běžný účet, 2 zvláštní účty, 2 úvěrové účty). 
Drobná architektura: K ČT Horal (údržba a opravy souboru externí drobné architektury = 
mapovnice, ukazatele, značky, odpočívky, útulny, geologické a přírodní muzeum v přírodě, 
odpadkové koše). 
Internetové služby: Orange-Green Resal Ústí nad Orlicí (doména, technické provozování webu, 
inovace webu). 
Ostatní dodávky: doplňkové investice, propagační materiály, organizace některých akcí (Cyklo 
Glacensis, Orlické cykloklání, Den regionu,), geometrické oddělovací plány jsou zadávány 
individuálně případ od případu v režimu VZMR. 
 

V roce 2011 se uskutečnilo celkem: 
•   2 x zasedání Valné hromady 
• 11 x zasedání Správní rady 
•   1 x zasedání Revizní komise  

 

Na VH ROT dne 2.12.2011 byla přijata velmi důležitá usnesení: aktualizovány byly stanovy 
svazku, schválen byl Jednací řád a za členy svazku byly přijaty obce Libchavy a Sudislav nad Orlicí 
K 31.12.2011 má tedy svazek obcí ROT celkem 24 členů (21 obcí a 3 města) s celkem 48.145  
obyvateli. 
 Členský příspěvek je několik let neměnný a činí 20 Kč na obyvatele. 
Svazek ROT je spoluzakladatelem destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko. 
 
 

2. HOSPODAŘENÍ SVAZKU A DOTACE 2011 
Výkonný orgán - Správní rada - postupovala podle schváleného plánu a rozpočtu na rok 

2011 a dále v souladu s pověřením Valné hromady z prosince 2010 prováděla potřebné rozpočtové 
změny, zejména v souvislosti s využitím konkrétních získaných dotací v roce 2011.  
Souhrnný přehled přijatých dotací a dalších druhů příjmů v kontextu všech příjmů v roce 2011: 
 

účetnická 
organizace 

Příjmy a dotace svazku ROT v roce 2011 v Kč 
0000 Dotace od obcí na činnost ROT (členské příspěvky) 929 300 
0000 Ostatní příjmy z finančních operací 176 
0010 Prodej obrazových publikací 2350 
0070 Investiční dotace od obcí  - partnerů cyklostezek 3 172 617 
0071 Neinvestiční dotace od obcí – partnerů cyklostezek 1 857 546 
0071 Ostatní příjmy – z pronájmů v souvisl. s cyklostezkami 115 669 
0123 Dotace na Cyklo Glacensis 2011 (FM OPPS ČP) 455 383 
0140 Dotace Pardubického kraje na poradenskou činnost  75 000 
0151 Přijaté náhrady – pohledávky z minulých let 0 
0180 Dotace na obnovu veřejných prostranství ROT od obcí 376 352 
0180 Dotace na obnovu veřejných prostranství ROT od PK 400 000 
 Příjmy a dotace celkem 7 497 193 
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Strukturované výdaje jsou zřejmé ze závěrečného účtu svazku za rok 2011, který je v podobě 
manažerské i účetnické přílohou této výroční zprávy. 

Rozpočet svazku byl v roce 2011 následující:  

 Kč Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek 

Příjmy celkem  6 060 800 7 472 682 7 497 193 
Výdaje celkem  6 318 800 7 228 200 6 639 309 
Saldo příjmů a výdajů + 857 884 
Financování - 857 884  
 

Základní běžný účet : stav k 1.1.2011 stav k 31.12.2011 
    9 918 Kč  325 878 Kč 
Rozpočtové změny byly dány zejména přijetím dotací, a to z POV (od PK i od čerpajících obcí) a 
na CG 2011. Finančně i časově náročnějšími se trvale ukazují výkupy pozemků pro cyklostezky 
(financováno v principu z příspěvků partnerů cyklostezek). Financování pozemků bylo v roce 2011 
zabezpečeno též dočerpáním dlouhodobého úvěru. Krátkodobá insolventnost svazku ROT na 
počátku roku byla vyřešena dvěma krátkodobými úvěry od soukromých firem (v termínu 31.3.2011 
splaceny).   

 

 

3. CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI V ROCE 2011 
Rok 2011 byl pro svazek obcí Region Orlicko - Třebovsko již tradičně velice činorodým 

a živým. 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, rutinní je již společný vztah k OSA pro obecní 
rozhlasy. Investiční aktivity byly v roce 2011 minimální a týkaly se doplňků cyklostezek; 
v provozní oblasti byl jedním z hlavních bodů systém cyklostezek, dále program obnovy venkova 
(grant Pardubického kraje) a průzkum společných možností např. ve sdružených nákupech, 
uzavřený zahájením kroků ke společnému nákupu plynu a elektřiny a výběrem organizátora. Ke dni 
sepsání této zprávy jsou aukce v obou komoditách ukončeny a dobíhá administrace.  

K 30.6.2011 byla předložena žádost o 100% dotaci na projekt „Škola hrou v kraji 
Komenského“ z dotace EU OPVK byl vyhodnocen k podpoře a koncem roku byly připravovány 
podklady k podpisu smlouvy tak, aby realizace mohla započít v plánovaném termínu od 03/2012. 
Podstatou projektu je tvorba výukových materiálů se zohledněním místních daností. Ke dni 
kompletace této zprávy je po podpisu dotační smlouvy projekt v realizaci. 

Nadregionální marketingový projekt Aktivní turistika v Česku, realizačně ukončený v roce 
2007, pokračoval v roce 2010 stejně jako v letech 2008 a 2009 fází udržitelného provozu  Provozní 
fáze projektu v roce 2010 skončila, evidovaný majetek byl v 1. pololetí 2011 předán partnerům dle 
původních smluv a projekt tak z hlediska ROT definitivně skončil. 

V roce 2011 pokračoval rutinní provoz projektu „Aktivní turistika na Orlicko – 
Třebovsku“ (cyklostezky údolím Tiché Orlice a Třebovky) vzniklého dvoufázově, tedy fází 
prvou, realizovanou v programu SROP a dokončenou 18.4.2008, a druhou fází – Cyklostezkou z 
Bezpráví do Chocně - realizovanou v programu ROP a předanou veřejnosti do užívání dne 
4.9.2009 a finančně ukončenou 30.4.2010. Síť cyklostezek a in-line drah pořízená svazkem ROT 
tím dosáhla celkové délky 40 km a ve spojení s úseky sousedních svazků (Choceň – Vysoké Mýto a 
Letohrad - Žamberk) jsou uživatelům k disposici cyklostezky dlouhé 60 km. V roce 2011 bylo 
postaveno parkoviště v Černovíru a od letošního jara je v provozu. 
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Byla dokončena projekční příprava cyklostezky Ústí n.O. – Potštejn ve stupni DSP, 
obstarání SP a pro úsek České Libchavy – Paseky bylo předáno investorství; příprava spojky 
Valdštejn – Šušek byla ukončena ve stupni DÚR; obojí s převažujícím financováním obcemi „na 
trasách“. 

V roce 2011 svazek obcí pokračoval ve své běžné činnosti zahrnující informační servis pro čelny svazku, vztah k OSA, koordinaci a propagaci. Získal dotaci z krajského grantu Programu 
obnovy venkova, tentokrát na Obnovu veřejných prostranství Regionu Orlicko – Třebovsko a 
standardně na poradenskou činnost. Opět byly úspěšně zorganizovány i tradiční akce Dny 
Regionu Orlicko – Třebovsko (již po jedenácté) a Cyklo Glacensis 2011 (jubilejní desátý ročník, 
s dotací z FM OPPS ČP). Propagace ROT na veletrzích proběhla v koordinaci s projektem 
Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko, jejímž je ROT spoluzakladatelem.   

Svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko se svými aktivitami a realizací velkých 
nadregionálních projektů (a jejich dlouhodobým úspěšným provozem), spolufinancovaných 
v realizační fázi 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. 
Opakovaně se potvrdilo, že výsledky projektů znamenají pro občany regionu a jeho návštěvníky 
značné přínosy a v rámci kraje i státu stále roste prestiž regionu.  

 

4.  KRAJSKÉ GRANTY, PROGRAM  OBNOVY       
 VENKOVA V ROCE 2011 

Region Orlicko – Třebovsko pravidelně využívá krajského grantu Pardubického kraje, 
zaměřeného na obnovu venkova (POV) s následujícím detailem:  
Realizace projektů z Programu obnovy venkova v roce 2011  
Dotační titul 6: Poradenské služby pro svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko 
  celkové náklady 220 000,- Kč 
  schválená dotace 75 000,- Kč  (34,09%) 
  vlastní zdroje ROT  145 000,- Kč  (65,51%) 
 

Dotační titul 7: Obnova veřejných prostranství Regionu Orlicko – Třebovsko                                                        
  celkové náklady  776 352,- Kč 
  schválená dotace    400 000,- Kč  (51,52%) 
  vlastní zdroje  376 352,- Kč  (48,48%)  
Detail POV 2011 , DT 7 - obnova veřejných prostranství: 

náklady celkem 
(minimálně) 

 dotace  
vlastní zdroje 
(minimálně) Obec Aktivity projektu POV 2011 

Kč % Kč % Kč % 

Jehnědí 
opravy chodníků novým asfaltovým 
povrchem, úpravy prostranství u kaple a 
před školou 

114 286 100 80 000 70 34 286 30 

Dlouhá Třebová rekonstrukce veřejného osvětlení 114 286 100 80 000 70 34 286 30 Řetůvka 
obnova centra obce Řetůvka - parková 
úprava 

114 286 100 80 000 70 34 286 30 

Rybník 
zřízení odpočinkového místa pro 
cyklostezku č. 4050 - Rybník - Třebovské 
stěny 

114 286 100 80 000 70 34 286 30 

Němčice 
úprava veřejného prostranství v obci - 
chodníky, oplocení, mobiliář 114 286 100 80 000 70 34 286 30 

Celkem  (minimáln ě) 571 430   400 000   171 430   

Celkem  (skute čnost) 776 352   400 000   376 352  
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Poznámky: 
V příloze je k dispozici přehled dotací POV (čerpání členy svazku i po letech) v celé historii , od 
roku 2000 do roku 2012 včetně.  
Na rok 2012 bylo v DT 6 (poradenství) žádáno o 110.000 Kč, přiděleno bylo 30.000 Kč. V DT 7, 
prioritě 1 (veřejná prostranství) bylo žádáno o dotaci 707.000 Kč při rozpočtovaných nákladech 
1.010.000 Kč; přiděleno bylo 200.000 Kč a ty jsou umístěny následovně: 

 
 Ostatní granty a dotace od krajů a obcí v roce 2011 úhrnem: 951.735,40 Kč v tom 
 a) Dotace na Cyklo Glacensis 2011:   575 383,40    

 dotace z FM OPPS ČP   455 383,40 Kč 
 Královéhradeckého kraje        20 000,-    Kč 
 dotace hejtmana Pardubického kraje      25 000,-    Kč 
 dotace svazků a měst        75 000,-    Kč 

 b) Dotace od obcí, ve kterých se realizoval POV 2011  
 (DT7 - Obnova veřejných prostranství)   376 352,- Kč  

 

5.  INVESTIČNÍ AKCE A VELKÉ PROJEKTY 
Z EVROPSKÝCH FONDŮ  

Aktivní  turistika v Česku (projekt SROP, opatření 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 realizačně a finančně ukončen v roce 2007. V letech 2008 - 2010 pokračoval fází 
udržitelného provozu zajišťovanou jednotlivými partnerskými areály,  administraci (monitorovací 
zpráva, kontrola, inventura) zajišťovala  OHGS s.r.o. a externí manažer, vše bez finančních 
požadavků vůči ROT. Provozní fáze projektu v roce 2010 skončila, evidovaný majetek byl v 1. 
pololetí 2011 předán partnerům dle původních smluv a projekt tak z hlediska ROT definitivn ě 
skončil. 
 
 

Aktivní turistika na Orlicko – T řebovsku (Cyklostezky údolím Tiché Orlice a Třebovky), 
projekt SROP, opatření 4.2.1  + projekt ROP, oblast podpory 1.2 
 

Infrastrukturní nadregionální projekt  SROP, opatření 4.2.1., spolufinancovaný v investiční fázi 
Pardubickým krajem, SFDI, 10 partnerskými obcemi a OKČT Horal; v provozní fázi je financování 
zajištěno příspěvky partnerů. V letech 2007 a 2008 byly realizovány větve Ústí nad Orlicí – 

náklady celkem 
minimálně 

 dotace  
vlastní zdroje 

minimálně Obec Aktivity projektu POV 2012 
Kč % Kč % Kč % 

Semanín 
oprava prostranství u bytových domů 
- přístřešky 

57 143 100 40 000 70 17143 30 

Němčice 
obnova veřejných prostranství v obci 
– komunikace, chodníky, oplocení,.. 

57 143 100 40 000 70 17143 30 

Orlické 
Podhůří oprava a zateplení fasády obecního 

úřadu v Dobré Vodě 57 143 100 40 000 70 17143 30 

Hnátnice 
úprava středu obce – přechod pro 
chodce 

57 143 100 40 000 70 17143 30 Řetová 
úprava prostranství před obecním 
úřadem a autobusová zastávka 

57 143 100 40 000 70 17143 30 

Celkem   285 715   200 000   85 715   
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Letohrad, Ústí nad Orlicí - Česká Třebová a Ústí nad Orlicí – Bezpráví. Projekt byl fyzicky 
ukončen k 30.6.2008, zařazen do majetku svazku, v září 2007 byl zahájen provoz, který se od 
následujícího roku stal rutinním. Finančně je provoz zabezpečen partnerskou smlouvou s deseti 
městy a obcemi „na trase“. 
 

Cyklostezka Bezpráví - Choceň (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. Stavba byla fyzicky zahájena v dubnu 2009 a veřejnosti předána k užívání v září 
téhož roku. Finančně byl projekt ukončen 30.4.2010 a následně byla čerpána dotace a vzniklý 
majetek zařazen. Projekt je fázi udržitelnosti a každoročně je z úrovně donátora sledován 
prostřednictvím monitorovacích zpráv. 

Další informace se vztahují k projektu cyklostezek jako k celku: 
• Na účtu 021 – stavební díla je m.j. evidován majetek vzniklý z projektů SROP a ROP a 

vlastního investování v úhrnné hodnotě  145.968.143,40 Kč následovně: 
 10. cyklistická a víceúčel. komunikace Ústí nad Orlicí – Letohrad 76 286 030,93 Kč 
 11. turistická ubytovna Cakle 3 010 155,51 Kč 
 12. zpřístupnění hradu Lanšperk 979 079,87 Kč 
 13. cyklistická a víceúčelová komunikace Ústí n.O.-Č.T.                  23 602 517,92 Kč 
 14. cyklistická a víceúčelová komunikace Ústí n. O. – Choceň 14 760 475,77 Kč  
 18. cyklostezka Bezpráví – Choceň 24 610 898,56 Kč 
 19. parkoviště Letohrad 457 079,84 Kč 
 20. přivaděč Mítkov 2 458 484,00 Kč 
 21 parkoviště Černovír     348 824,90 Kč     
• Na účtu 031 jsou evidovány pozemky v úhrnné hodnotě 5.100.599,00 Kč. 
• Pro potřeby partnerů cyklostezek byla v prosinci 2011 zpracována tabulka příspěvků 

s rozdělením na investice/neinvestice na roky 2012 až 2019. 
• Provoz projektu je financován pouze z přípěvků partnerů (10 měst a obcí „na trase“). 
• 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, TS Choceň) 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 jejichž příspěvků se 
hradí běžný provoz i splátky dlouhodobých úvěrů. 

• Z úrovně donátora je provoz sledován prostřednictvím Monitorovacích zpráv a externích 
kontrol. 

• Na řízení projektu se na rozhodovací úrovni podílí Řídící tým projektu (zástupci 10 + 1 
partnera, SR ROT a managementu), v roce 2011 proběhla 2 jednání, a na výkonné úrovni SR 
ROT.  

• Doplňkové vlastní investice v roce 2011 č. akce specifikace dodavatel cena poznámka 
1/2011 vodor. navigač. znač. 

3 plákatnice, 1 koš 
modré čáry Zd. Blažek, ÚO 25.000 hotovo 

2/2011 billboardy „U nás se..“ 3 ks Profip RK 22.154 hotovo 
3/2011 parkoviště Černovír stavba Rekop DD 247.465 zkolaudováno 
4/2011 vlečený smeták mech. nářadí BoCO ÚO 12.996 hotovo 
5/2011 výkupy pozemků na trasách vlastníci 630.200 výkupy a zálohy 
6/2011 labyrinty 3 ks Zd. Blažek ÚO 7.500 hotovo 
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• V rámci oprav bylo v roce 2011 m.j. provedeno: mostní prohlídky a odstranění zjištěných 
závad na 11 mostních objektech (Tepvos a KČT, 60.000), oprava nátrže v Červené ve 
spolupráci s Povodím Labe (M-Silnice Pce, 21.856), oprava značek na Luhu (BoCo, 6.480), 
demontáž konstrukce „stavebního billboardu na Lhotce a za Mazdou (Vorel DD, 1.150), 
oprava plotů a značek na Lanšperku (Rekop, 8.115). 

• V rámci reklamačních oprav f. Strabag odstranila skokové diskrepance nivelety u nájezdů na 
některé lávky, opravila trhlinu v ASB krytu u Valdštejna (ta je však chronická v důsledku 
vlastností násypu) a odstranila zvlněný nájezd na lávku v Brandýse nad Orlicí. 

• Stejně jako v roce 2010 byly rovněž v roce 2011 a ještě budou i v letošním roce 2012 
cyklo&in-line stezky propagovány v rámci propagace Východních Čech  a destinace OHP (to 
je mimo rozpočet ROT i ŘT).  

• Samozřejmostí jsou tiskové zprávy rozesílané mediím, články jsou zveřejňovány v místních 
periodicích a regionálních denících, relace v rozhlase a kabelové televizi. 

• V roce 2012 bude zahájení/ukončení sezony, podobně jako tomu bylo loni 25.6.2011, 
koncipováno do jedné centrální akce „Orlické cykloklání“ dne 30.6.2012 v Cakli. 

• Podrobné informace o projektu jsou trvale rovněž na webu ROT www.orlicko-trebovsko.cz, 
kde mají cyklostezky vlastní rubriku 

• Doplňkovými příjmy jsou pronájmy billboardů (smlouvy s firmami), pronájem ubytovny 
(smlouva s KČT), pronájem zemědělských pozemků, fond údržby (dobrovolní dárci). 

• Cyklostezky lze považovat za mimořádně zdařilý dotovaný projekt  - v podstatě se jedná o 
celoročně bez omezení volně přístupné venkovní hřiště pro všechny kategorie obyvatelstva 
včetně handicapovaných. 

 

Spojka Valdštejn – Šušek 
SoD na DÚR+ÚR+IIČ s f. Tranconsult HK (cena je 231 tis. Kč, z toho 200 tis. Kč sdruženo obcemi 
„na trase a v blízkosti“, 31 tis. Kč z prostředků ŘT) je podepsána od r.2009. DÚR byla v roce 2011 
dokončena, předána a uhrazena. Předpokládá se získání ÚR do konce roku 2012.  

Informace o cyklostezce Ústí nad Orlicí – Potštejn 
V roce 2011 skončila přípravná fáze projektu se 2 pracovními výbory zainteresovaných obcí 
(Libchavy, České Libchavy, Sopotnice, Potštejn, Záchlumí + Ústí n.O.). Byla objednána a 
dokončena DSP. Pro území Českých Libchav bylo zajištěno pravomocné stavební povolení, pro 
území Potštejna byl zajištěn souhlas s ohlášením. V roce 2011 byla „salámovou metodou“, tedy na 
území Českých Libchav, z iniciativy a prostředků Českých Libchav, kterým bylo 17.12.2010 
dohodou převedeno investorství s právy a povinnostmi na jejich správním území, realizována část 
projektu z Českých Libchav do Pasek. Z hlediska svazku ROT jsou další kroky pozastaveny. 

 

1.1  

 
6.  AKCE, PROPAGACE A PUBLICITA  
 

 V roce 2011 se uskutečnily tradi ční propagační akce a také jednorázové účasti na veletrzích CR 
(organizačně i finančně kryté d.s. OHP). Prezentace se uskutečnily 13.1.2011 na veletrhu Region Tour Brno 
a dne 10.2.2011 na veletrhu Hollyday World Praha  za účasti královské družiny, dále na veletrzích Info 
Tour  18.3.2011 v Hradci Králové a For Bikes dne 25.3.v Praze a na cyklokonferenci 31.5.2011. 
Samozřejmostí jsou tiskové zprávy rozesílané mediím, články jsou zveřejňovány v místních periodicích a 
regionálních denících. 
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Jubilejní 10. ročník  CYKLO  GLACENSIS 2011 
 Tato největší propagační akce na česko-polském pomezí, jejímž tradičním organizátorem je svazek 
obcí Region Orlicko-Třebovsko, se opakovaně konala pod záštitou vicehejtmana Pardubického kraje 
Romana Línka. Na české straně startovaly 20.5.2011 kmenové týmy z 10 českých míst - Bačetín, Brandýs 
nad Orlicí, Česká Třebová, Choceň, Králíky, Lanškroun, Náchod, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Žamberk, 
společným cílem byla Dolní Čermná. Sem dorazily také polské týmy z 8 startovních polských měst, jejichž 
jízda byla připravena paralelně na polské straně.  
V Areálu zdraví v Dolní Čermné se sjelo rekordních 500 cyklistů, pro které byly připraveny sportovní 
hry na motivy Her bez katastru. Večer se účastníkům představil čermenský dětský folklórní soubor Jitřenka a 
soubor místních tanečnic Dolce baby. Společenský program pokračoval do pozdních nočních hodin taneční 
zábavou. Účastníci v cíli přespali a v sobotu 21.5.2011 ráno se rozjeli za dalšími výlety a po té do svých 
domovů.  
 
Cykloklání 25.6.2011 se uskutečnilo tradi čně v Cakli, s programem pro cyklisty, bruslaře a rovněž pro 
děti. V důsledku špatného počasí byla účast veřejnosti pod očekáváním, přítomní si ovšem užili skvělé 
vystoupení šermířské skupiny Balestra. Po skončení akce bylo se Sborem pro záchranu hradu Lanšperka, 
který v témže termínu pravidelně organizuje „putování“, předběžně dohodnuto spojit od příštího ročníku síly 
i prostředky. 

 
  
 

Nejvýznamnější propagační akcí roku 2011 byl slavnostní Den regionu. 
Každým rokem region na svých dnech představuje činnost za uplynulé období, 
turistické atraktivity a další zajímavosti. Do místa konání v Sopotnici dorazil 
10.9.2011 tradičně peloton cyklistů s využitím nového úseku cyklostezky 

z Habřinky do Pasek, když před tím byla starostou Janem Krčmářem moderovaná exkurze do 
renovovaných škol v Českých Libchavách, a byl přivítán výstavou auto-moto veteránů na 
upraveném veřejném prostranství ve středu Sopotnice. Po přivítání starostou Janem Antuškem  
následovaly prohlídky po skupinách a samozřejmě i chvilka oddechu při muzice.  
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 Od roku 2009, kdy byly webové stránky www.orlicko-trebovsko.cz  kompletovány 
modulem fotogalerie, jsou průběžně naplňovány aktuálními daty k cyklistice, turistice, kultuře a 
událostem v regionu. K propagaci svazku ROT jsou využívány i příležitosti v rozhlase a místní 
kabelové televizi. 
 Objednáno bylo 1000 ks turistických a cykloturistických map Orlicko-T řebovska 
v měřítku 1:25000 s možností aktualizace údajů před tiskem všemi členy svazku. Ke din sepsání 
této zprávy jsou mapy vytištěny a na dnešní VH je možnost odběru za režijní cenu 50 Kč/ks. 
 K dispozici – odběru je zbytek 2.vydání regionální publikace ROT, a to za cenu 150 Kč/ks. 

 
 
 

7.  OSTATNÍ ČINNOST   
 

V roce 2011 zajišťoval svazek Region Orlicko – Třebovsko také 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, poskytování servisu o dotačních 
možnostech. Výčet těchto činností je, aniž by si činil nároky na úplnost, následující:  

• proběhla údržba a obnova rozsáhlého sortimentu drobné turistické 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 cyklobusů z Podorlicka do Orlických hor 
• ROT přispěl na provoz INFOBUSU 
• ROT dlouhodobě přispívá na údržbu lyžařských tras a jejich značení 
 

Doplňující a podrobnější 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  
 
 
 
     Petr Tomášek – předseda svazku obcí ROT 
 
 
 
Kontakt :  
OHGS s.r.o. , 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí 
tel. 465 526 075, sedova@ohgs.cz 


