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ŽIVOT NA VENKOVĚ NÁS BAVÍ!

ZPRAVODAJ
Představujeme MAS Litomyšlsko o.p.s
Místní akční skupina (MAS) Litomyšlsko se začala formovat na základě principů metody Leader v roce 2006. MAS
Litomyšlsko byla založena šestnácti zakladateli, rozkládá se na území působnosti 38 obcí a 2 měst a zaujímá plochu
o velikosti 386,038 km2. Počet obyvatel
v území působnosti MAS Litomyšlsko je
ke dni 1.1.2012 29.377. Činnost MAS
Litomyšlsko je financována především z
dotačního titulu Evropské unie Program
rozvoje venkova (PRV), Opatření IV.1.2
- Osa IV. Leader. Hlavní činností MAS
Litomyšlsko je naplňování strategického
plánu Leader (dále SPL). SPL je dokument, ve kterém se MAS Litomyšlsko zavazuje vyvíjet aktivity přispívající k rozvoji
území a ke zlepšení kvality života na venkově. Těmito aktivitami jsou především

Aktivity MAS Litomyšlsko nad
rámec plnění SPL
MAS Litomyšlsko se vedle zprostředkovávání dotací z Programu rozvoje
venkova věnuje také realizaci vlastních
projektů. Zde představujeme několik projektů, které se daří realizovat.
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zprostředkovávání dotací z Programu
rozvoje venkova, vytváření informačního
servisu v oblasti rozvoje venkova a příprava a podpora dalších projektů přispívajících k rozvoji území.
MAS započala svou aktivní činnost v
létě roku 2009 a během dvou let působení
bylo možné realizovat díky dotacím získaným prostřednictvím MAS Litomyšlsko 22 projektů různého zaměření. Další
aktivity MAS jsou směřovány na podporu
subjektů působících v soukromé i veřejné
sféře. MAS podporuje všechny aktivity
zvyšující kvalitu života na venkově a v
případě kladného přínosu pro region se
aktivně zapojuje do přípravy nebo realizace projektů ostatních subjektů (obce,
svazky obcí, podnikatelé, neziskové organizace, církevní organizace). MAS Lito-

myšlsko také iniciuje a připravuje projekty
spolupráce s dalšími MAS v ČR, podala
žádost o dotaci z Evropského sociálního
fondu – Operační program Lidské zdroje
a zaměstnanost na vytvoření nových pracovních míst a plánuje realizaci dalších
projektů, které pozvednou úroveň života
v regionu MAS Litomyšlsko.

Realizace Strategického plánu Leader

Hlavním předmětem činnosti MAS Litomyšlsko je realizace SPL. Jedná se o dokument, ve kterém je zakotvena strategie organizace, hlavní cíle, nástroje pro dosažení
těchto cílů a organizační a administrativní postupy. Cílové skupiny, na které se orientuje činnost MAS, jsou obce, svazky obcí, neziskové organizace, církve, podnikatelské subjekty a zemědělské subjekty. Podpora je těmto cílovým skupinám poskytovaná
především formou zprostředkování dotací z Programu rozvoje venkova, Opatření
IV.1.2 – Implementace místní rozvojové strategie, dále také marketingovou podporou a informačním servisem.
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Propagace MAS Litomyšlsko

MAS Litomyšlsko propaguje svoji činnost a realizované projekty a aktivity všemi dostupnými prostředky. V roce 2011 jsme pořídili vitrínu před kancelář MAS, abychom mohli poskytovat informace
veřejnosti touto dostupnou formou. Zde prezentujeme naše aktivity a na požádání také vybrané akce
a aktivity jiných organizací.
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.
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Osobnosti regionu
Milada Drahošová, starostka obce Perálec, 20 let ve funkci starosty
„Práce starosty je službou pro občany“
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Blanka Vopařilová, ředitelka Oblastní
charity Nové Hrady u Skutče
„Díky pánu Bohu dostáváme potřebnou
sílu a energii“
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František Bartoš, starosta obce Poříčí
u Litomyšle, vítěz soutěže Vesnice roku
2011
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Úvodní slovo ředitelky
Je mi velkým potěšením představit Vám
organizaci MAS Litomyšlsko o.p.s. (dále
MAS Litomyšlsko) a informovat Vás o našich aktivitách. MAS Litomyšlsko vznikla v
roce 2007 za účelem zprostředkování dotací
z dotačního titulu Evropské unie Program
rozvoje venkova na projekty obcí, svazků
obcí, podnikatelských subjektů, neziskových organizací nebo církevních organizací.
V České republice bylo vytvořeno více než
100 dalších místních akčních skupin, které
fungují na podobných principech a které usilují o zkvalitnění života na venkově stejně
jako MAS Litomyšlsko. Všechny místní akční
skupiny fungují na principu metody Leader,
což je jeden z nástrojů Evropské unie pro
rozvoj venkova. Tato metoda je zaměřena
především na nové formy zlepšování kvality života ve venkovských oblastech, posílení
ekonomického prostředí a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví.
Naše organizace začala uplatňovat aktivně tyto principy od listopadu 2009, kdy
byla vyhlášena první výzva k předkládání
žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje
venkova. Za uplynulé 2 roky se pak podařilo
vyhlásit celkem 5 výzev, ve kterých byly finančně podpořeny projekty jednotlivých zájemců a žadatelů o dotaci z území.
K vyhlášeným výzvám v číslech, v průběhu pěti výzev bylo konzultováno celkem
78 projektů v odhadované výši celkových
nákladů 34.213.699,- Kč. MAS Litomyšlsko měla k dispozici na finanční podporu
projektů 14.603.369,- Kč. Je tedy patrné,
že potřeby zájemců o dotace převyšují alokované finanční prostředky více než 2x. MAS
Litomyšlsko má bohužel k dispozici omezený
balík finančních prostředků na financování
předložených projektů, některé projekty tak
nebyly i přes svůj nesporný přínos podpořeny.

V kanceláři MAS
Litomyšlsko
jsme
konzultovali žádosti
o dotaci na různé projekty, o jejichž potřebnosti není nutné diskutovat. Ke každému
žadateli přistupujeme
s maximální péčí
a přesvědčením, že
projekt
odevzdáme
v co nejvyšší kvalitě.
Odměnou za tyto
služby je neustále narůstající zájem žadatelů o dotace, což
nás těší. Je nezbytné
v tomto hospodářsky
nepříznivém období
maximálně podporovat a motivovat
zástupce
organizací ve využívání
všech dostupných cest
k získání finančních prostředků i za
cenu, že budou muset vynaložit nemalé
úsilí
při
sestavování
žádostí
o dotaci, při realizaci projektu a jeho průběžné administraci.
Abychom však nehovořili jen o této činnosti, MAS Litomyšlsko se snaží získávat
finanční prostředky pro potřeby regionu také
jinou cestou. V období 2009 – 2011 jsme podávali žádosti o dotaci do ostatních dotačních
titulů jako jsou Program obnovy venkova
Pardubického kraje, Projekty spolupráce mezi
dalšími MAS z Programu rozvoje venkova
nebo Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Sami realizujeme aktivity, které

podporují kvalitu života v našem regionu.
Vydáváme pravidelně každý měsíc informační plakát s informacemi o plánovaných
společenských, kulturních nebo sportovních
akcích. Realizujeme ekovýchovný projekt
„Chceme čistý les“, který vznikal ve spolupráci se ZŠ Budislav. Vyhlásili jsme soutěž
o nejlepší venkovskou školku v regionu, kde
vítěz může získat odměnu 10.000,- Kč.
Všemi uvedenými aktivitami se snažíme pozvednout úroveň kvality života v regionu
a věříme, že i drobné projekty a akce mohou
přinést zlepšení situace na často opomíjeném
a přehlíženém venkově.
Byla bych velice ráda, kdyby byla MAS
Litomyšlsko vnímána jako
rozcestník
a konzultační místo pro všechny místní organizace i občany se zájmem a chutí aktivně
ovlivňovat a vylepšovat prostředí, ve kterém
žijí. Proto přeji nám všem, kteří usilují různými způsoby o zlepšení kvality života na
venkově, aby se úroveň venkovských regionů
neustále zvyšovala, aby nám vydržely síly
a odhodlání a abychom i přes všechny překážky neztratili chuť do práce.
Můj velký dík patří všem členům statutárních orgánů MAS Litomyšlsko, kteří se
podíleli na formování MAS Litomyšlsko
nebo se nyní aktivně podílejí na jejím fungování.
Ivona Opletalová,
ředitelka MAS Litomyšlsko o.p.s.

www.mas-lit.cz
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Realizace Strategického plánu Leader

Přehled projektů realizovaných prostřednictvím MAS Litomyšlsko
Hlavním předmětem činnosti MAS
Litomyšlsko je realizace SPL. Jedná se o
dokument, ve kterém je zakotvena strategie organizace, hlavní cíle, nástroje pro
dosažení těchto cílů a organizační a administrativní postupy. Cílové skupiny,
na které se orientuje činnost MAS, jsou
obce, svazky obcí, neziskové organizace,
církve, podnikatelské subjekty a zemědělské subjekty. Podpora je těmto cílovým
skupinám poskytovaná především formou
zprostředkování dotací z Programu rozvoje venkova, Opatření IV.1.2 – Implementace místní rozvojové strategie, dále
také marketingovou podporou a informačním servisem.

Výzvy MAS Litomyšlsko v rámci PRV, Opatření IV.1.2 – Implementace místní rozvojové strategie
Výzva

Celkový počet podpořených projektů

Celková výše finanční podpory

1.

– rok 2009/2010

9

2.808.011,- Kč

2.

– rok 2010

7

2.214.351,- Kč

3.

– rok 2010

6

2.030.988,- Kč

4.

– rok 2011

10

3.455.778,- Kč

5.

– rok 2011/2012

Předpoklad 12

4.089.657,- Kč

44

14.598.785,- Kč

Celkem

Od roku 2009 do roku 2011 bylo vyhlášeno 5 výzev k předkládání žádostí o
dotaci. Za tuto dobu již byly realizovány
projekty z prvních třech výzev. Projekty
ze 4. výzvy se nyní realizují, 5. výzva byla
vyhlášena v prosinci 2011 a nyní probíhá

jejich administrace. Celkem bylo rozděleno v 1. – 3. výzvě přes 7 mil Kč, ve
4. výzvě přes 3 mil a na 5. výzvu je alokováno přes 4 mil. Kč. Potřeby žadatelů
značně přesahují možnosti finanční podpory poskytované prostřednictvím MAS.

Přehled realizovaných projektů z PRV
Opatření IV.1.2
Implementace místní rozvojové strategie
1. výzva

Termín vyhlášení výzvy: 27. 11. 2009
Předkládání žádostí o dotaci: 17. 1. – 1. 2. 2010
Počet předložených žádostí o dotaci: 14

Farní sbor Českobratrské církve Evangelické v Proseči u Skutče,
„Dovybavení sborového domu ČCE v Proseči pro rozvoj volnočasových
aktivit dětí, mládeže a dospělých

Počet hodnocených žádostí o dotaci: 14
Počet podpořených žádostí o dotaci: 9
Přehled podpořených projektů
Žadatel

Mikroregion Litomyšlsko
Farní charita Nové Hrady
u Skutče

Město Litomyšl
Římskokatolická farnost
Proseč u Skutče
Naděje o.s.
Obec Morašice
Farní sbor Českobratrské

církve evangelické v Proseči
u Skutče

Myslivecké sdružení

Název projektu
Technika pro trasy běžeckého
lyžování v Mikroregionu
Litomyšlsko

Sklad zdravotnických pomůcek a
drobného spotřebního materiálu

Stopovací zařízení - Město Litomyšl
Multifunkční sál - místo setkávání
pro všechny

Rozšíření zázemí, Dům Naděje
Litomyšl

Oprava zdravotnického střediska v
Morašicích, 2. etapa

Dovybavení sborového domu ČCE v
Proseči pro rozvoj volnočasových

Rozšíření a zkvalitnění areálu

myslivecké klubovny a brokové

Sbor dobrovolných hasičů

Pořízení Požární stříkačky PS 1.8

Sedliště

www.mas-lit.cz

střelnice na Džbánovci
Sport

Farní charita Nové Hrady u Skutče, „Sklad zdravotnických pomůcek
a drobného spotřebního materiálu“

275 400 Kč

450 000 Kč
61 917 Kč
447 156 Kč
450 000 Kč
450 000 Kč

102 038 Kč

aktivit děti, mládeže a dospělých

Březina České Heřmanice
o.s.

Celková výše dotace

450 000 Kč

Město Litomyšl, „Stopovací zařízení Město Litomyšl“

Obec Morašice, „Oprava
zdravotnického
střediska
v Morašicích, 2. Etapa“

SDH Sedliště, „Pořízení
Požární stříkačky PS 1.8
Sport“

121 500 Kč

Naděje o.s., „Rozšíření zázemí,
Dům Naděje Litomyšl“
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Fotografie vybraných realizovaných projektů – 1. výzva

Přehled realizovaných projektů z PRV
Opatření IV.1.2 - Implementace místní rozvojové strategie
2. výzva

Termín vyhlášení výzvy: 24. 3. 2010
Předkládání žádostí: 7. 5. – 21. 5. 2010
Počet předložených žádostí o dotaci: 8
Počet hodnocených žádostí o dotaci: 7
Počet podpořených žádostí o dotaci: 7
Mikroregion Litomyšlsko, „Technika pro
trasy běžeckého lyžování v Mikroregionu
Litomyšlsko“

Přehled podpořených projektů
Žadatel

Název projektu

Obec Poříčí u Litomyšle

komunikace v obci Perálec

Sbor Církve bratrské v Litomyšli

Veřejná prostranství kolem nového
kostela

Obnova veřejného osvětlení a veřejného

Obec Trstěnice

rozhlasu

Oprava místní komunikace v obci

Obec Bohuňovice

Bohuňovice

Obec Janov

Oprava povrchu místní komunikace
Stavební úpravy místní komunikace

Obec Sebranice

Římskokatolická farnost Proseč
u Skutče,
„Multifunkční sál
– Místo setkávání pro
všechny“

odstranění přístupových bariér

Stavební úpravy stávající místní

Obec Perálec

Myslivecké
sdružení Březina, „Rozšíření
a
zkvalitnění
areálu
myslivecké klubovny a
brokové střelnice
na Džbánovci“

Úprava okolí kulturního domu v Poříčí -

Sebranice

Obec Sebranice, „Stavební
úpravy místní komunikace Sebranice“

Celková výše
dotace

446 114 Kč
271 729 Kč
450 000 Kč
95 306 Kč
138 258 Kč
367 444 Kč
445 500 Kč

Obec Perálec, „Stavební úpravy stávající místní komunikace v obci Perálec“

Obec Janov, „Oprava povrchu místní komunikace“

Obec Bohuňovice, „Oprava
místní komunikace v obci Bohuňovice“

www.mas-lit.cz
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Fotografie vybraných realizovaných projektů – 2. výzva

Přehled realizovaných projektů z PRV
Opatření IV.1.2 - Implementace místní rozvojové strategie
3. výzva

Termín vyhlášení výzvy: 28. 7. 2010
Předkládání žádostí: 10. 9. - 24. 9. 2010
Počet předložených žádostí o dotaci: 15
Počet hodnocených žádostí o dotaci: 15
Obec Trstěnice, „Obnova veřejného
osvětlení a veřejného rozhlasu“

Počet podpořených žádostí o dotaci: 6

Přehled podpořených projektů
Žadatel

Název projektu

Římskokatolická farnost
Mladočov

ZO ČSOP 44/03
Obec Budislav
Obec Janov

Úprava okolí kostela sv. Bartoloměje v

Mladočově - obnova komunikačních ploch

442 067 Kč
402 408 Kč

Modernizace vytápění KD Krčma, Budislav

90 364 Kč

Úprava veřejného prostranství u kostela

450 000 Kč

Rekonstrukce sociálního zařízení

Tělocvičná jednota Sokol

Obnova nátěru střechy a výměna okapů na

Proseč

dotace

Naučně-ekovýchovná stezka Pasíčka

Sbor dobrovolných hasičů
Záboří

Celková výše

"Rychtářovy sady"
budově sokolovny

446 277 Kč
199 872 Kč

Sbor Církve Bratrské v Litomyšli, „Veřejná prostranství kolem nového kostela“

SDH Záboří, „Rekonstrukce sociálního zařízení „Rychtářovy sady“

Obec Poříčí u Litomyšle, „Úprava okolí
kulturního domu v Poříčí – odstranění přístupových bariér“

www.mas-lit.cz

Tělocvičná jednota Sokol Proseč, „Obnova nátěru střechy a výměna okapů na budově sokolovny“
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Římskokatolická farnost Mladočov,
„Úprava okolí kostela sv. Bartoloměje
v Mladočově – obnova komunikačních
ploch“

Fotografie vybraných realizovaných projektů – 3. výzva

Přehled realizovaných projektů z PRV
Opatření IV.1.2 - Implementace místní rozvojové strategie
4. výzva

Termín vyhlášení výzvy: 20. 4. 2011
Předkládání žádostí o dotaci: 2. 5. - 13. 5. 2011
Počet předložených žádostí o dotaci: 19
Počet hodnocených žádostí o dotaci: 19
Počet podpořených žádostí o dotaci: 10

Přehled podpořených projektů
Žadatel

Název projektu
Modernizace vybavení - nákup

Vladimír Abraham

olepovacího stroje

CENTRUM ŘEMESEL

Spolek archaických nadšenců,o.s.

Obec Janov, „Úprava veřejného prostranství u kostela“

Rekonstrukce sociálního zařízení

Obec Horní Újezd

kulturního domu v Horním Újezdě

Římskokatolická farnost
Sebranice u Litomyšle

Farní charita Nové Hrady u
Skutče

"Rozšíření zázemí pro komunitní život v

STAVITELSTVI TRYNKL
s.r.o.

Ing. Martin Novák

Chodník na hřbitově v Cerekvici nad
Loučnou

Nákup technologií pro rozvoj

mikropodniku v oblasti stavitelství
Technické vybavení projekční kanceláře

5. výzva

Termín vyhlášení výzvy: 1. 12. 2012
Termín předkládání žádostí o dotaci: 9. 1. – 20. 1. 2012
Počet předložených žádostí o dotaci: 21
Počet hodnocených žádostí o dotaci: 20

5. výzva je v procesu hodnocení a administrace

www.mas-lit.cz
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450 000 Kč

398 004 Kč

Projekty ze 4. výzvy se právě realizují.

ZO
ČSOP
44/03, „Naučně-ekovýchovná
stezka Pasíčka“

449 550 Kč

Zázemí ambulantních služeb

Sebranicích"

Obnova hřbitova - urnový háj v obci Janov

Obec Cerekvice nad Loučnou

294 000 Kč

450 000 Kč

pro údržbu zeleně v obci Desná

Obec Janov

dotace

salesiánském formačním domě v

Obnova veřejného prostranství a vybavení

Obec Desná

Obec Budislav, „Modernizace vytápění
v KD Krčma Budislav“

SEBRANICE

Celková výše

444 718 Kč
428 667 Kč
195 904 Kč
187 134 Kč
157 801 Kč

Aktivity MAS Litomyšlsko nad rámec plnění SPL

MAS Litomyšlsko se vedle zprostředkovávání dotací z Programu rozvoje venkova
věnuje také realizaci vlastních projektů. Zde představujeme několik projektů, které se
daří realizovat.

Akce „Chceme čistý les“

V roce 2010 jsme při projíždění regionem zaznamenali nepříjemnou
skutečnost, že i v 21. století se najdou
jedinci, kteří netuší, že odpady patří do
kontejnerů nebo do sběrného dvora.
Mezi obcí Budislav a městem Proseč je
možné spatřit takovéto obrázky téměř
na každém kilometru.
Tato skutečnost nás přivedla na myšlenku zrealizovat projekt, jehož předmětem je instalace statických tabulí s
informacemi o nevhodnosti odhazování odpadků do volné přírody a informacemi o umístění nejbližšího kontejneru. Abychom zvýšili informační
hodnotu tabulí a podpořili naléhavost
sdělení na tabulích, oslovili jsme základní školu v Budislavi s nabídkou
spolupráce při přípravě těchto tabulí.
Děti nakreslily obrázky, které jsou doprovodným prvkem na tabulích.

MAS Litomyšlsko propaguje svoji
činnost a realizované projekty a aktivity
všemi dostupnými prostředky. V roce
2011 jsme pořídili vitrínu před kancelář
MAS, abychom mohli poskytovat informace veřejnosti touto dostupnou formou.
Zde prezentujeme naše aktivity a na požádání také vybrané akce a aktivity jiných
organizací.

Díky nastavené spolupráci se daří propagovat MAS i přes obecní zpravodaje a
webové stránky jednotlivých obcí. MAS
Litomyšlsko nepravidelně informuje o
dění v organizaci pomocí tiskových zpráv,
které jsou e-mailem rozesílány na obecní
úřady a následně jsou tištěny do zpravodajů obcí.

Na podzim roku 2011 se podařilo
vyřídit všechna potřebná povolení k
umístění tabulí mezi obec Budislav a
město Proseč, zadala se výroba tabulí
a od jara 2012 budete moci shlédnout
výsledek ve formě tabulí umístěných
v místech s častým výskytem odhozených odpadků. K této aktivitě se při-

Pro propagaci činnosti MAS Litomyšlsko využíváme také vlastní webové
stránky. Veškeré informace můžete naleznout na stránkách www.mas-lit.cz. Pro
lepší představu o naší činnosti můžete navštívit sekci „Fotogalerie“.
pojila i obec Desná, která bude
instalovat 2 cedule v místech
ohrožených nezodpovědným
nakládáním s odpadky, kde se
vyskytuje vzácný mlok skvrnitý. Zájem projevila dále obec
Perálec, se kterou bude spolupráce brzy navázána. Vyhovíme také dalším zájemcům o
instalaci tabulí.

www.mas-lit.cz
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Infoleták

MAS Litomyšlsko vydala v listopadu
roku 2011 informační leták o své činnosti
a včetně přehledu realizovaných projektů
z 1. – 3. výzvy. Letáky jsme distribuovali na obecní úřady
v regionu, jsou k dispozici návštěvníkům
MAS Litomyšlsko
a jsou dostupné na
akcích pořádaných
MAS Litomyšlsko.

Infoplakát MAS Litomyšlsko

V únoru 2011 jsme poprvé vydali informační plakát s informacemi o společenských, kulturních a sportovních akcích
pořádaných v daném měsíci v regionu
MAS. Chceme tímto informovat veřejnost o konaných akcích v celém regionu
přehledně na jednom místě a podpořit tak
tyto akce a jejich organizátory. K této aktivitě přistoupila i partnerská MAS, MAS
Železnohorský region. Distribuce informačního plakátu je zajištěna do všech 40
obcí regionu.

Nejlepší venkovská školka regionu MAS Litomyšlsko
V srpnu roku 2011 jsme navrhli realizaci první soutěže vyhlášené MAS Litomyšlsko. Soutěž nesla název „Nejlepší
venkovská školka regionu MAS Litomyšlsko“. Cílem soutěže bylo najít nejlepší
venkovskou školku v regionu. Zúčastněné
školky byly hodnoceny podle tří hlavních
kritérií. Prvním kritériem pro hodnocení
byl vyplněný dotazník, který měl poskytnout hodnotitelům více podrobných informací o fungování přihlášených školek.
Dále pak byl hodnocen výtvarný projekt
dětí z jednotlivých školek „Školička snů
pro Skřítka Vítka“. Všechny zpracované
výtvarné projekty byly vystaveny celý březen v kulturním domě v Poříčí u Litomyšle, kde mohli návštěvníci dát hlas nejvydařenějším domečkům pro Skřítka Vítka.
Hlasovat pro nejhezčí školku snů bylo
možné také na internetu. Všechny tyto
hlasy se pro celkové hodnocení sečetly.
Poslední částí hodnocení byla návštěva
školek hodnotící komisí, která sledovala
celkovou atmosféru ve školkách a ověřovala také údaje vyplněné v dotazníku.
Konečné hodnocení komise bylo velice
těžké, v každé školičce čekalo na členy
hodnotící komise nějaké milé překvapení.

Na základě všech 3 kol hodnocení bylo
určeno pořadí vítězných mateřských školek.
1)
Mateřská škola Desná – hlavní
výhra finanční dar 10.000,- Kč věnovaný
partnerem soutěže a postavička Skřítka
Vítka
2)
Mateřská škola Sebranice – finanční dar v hodnotě 4.000,- Kč věnovaný MAS Litomyšlsko o.p.s.
3)
Mateřská škola Cerekvice nad
Loučnou – finanční dar v hodnotě 2.000,Kč věnovaný MAS Litomyšlsko o.p.s.
Každá zapojená mateřská školka obdržela finanční dar jako poděkování za účast
v hodnotě 500,- Kč.

Výhercům gratulujeme a všech
zúčastněným
mateřským školkám děkujeme a
doufáme, že se
Skřítkovi
Vítkovi bude v nové
školce líbit.

Na přípravě projektu se podílela pracovní skupina složená z žen a dívek, které
mají pedagogickou praxi a svými návrhy a podněty pomohly připravit velice
pěkný a přínosný projekt. Hlavní cenou
pro vítěznou školku je finanční odměna
10.000,- Kč, kterou věnoval partner soutěže. Do soutěže se zapojilo 8 školek
z regionu.
MŠ Sebranice - 2. místo

MŠ Desná - 1. místo

www.mas-lit.cz

MŠ Cerekvice nad Loučnou - 3. místo
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Další činnost MAS Litomyšlsko o.p.s.

MAS Litomyšlsko propaguje svoji činnost také formou účasti na seminářích, veletrzích a dalších vzdělávacích nebo společenských akcích, které jsou pořádány dalšími
spolupracujícími subjekty, dalšími MAS a také přímo na akcích pořádaných MAS Litomyšlsko.

Celostátní síť pro venkov

Účast MAS Litomyšlsko na konferenci Celostátní sítě pro venkov
v Chrudimi. Zde jsme získali informace o připravovaných změnách
v rámci dotačních titulů týkajících se
rozvoje venkova, byla nám prezentována činnost Celostátní sítě pro venkov.

Školení žadatelů 2. výzvy MAS
Litomyšlsko

MAS Litomyšlsko pořádá semináře
na podporu života na venkově, především v oblasti dotací a dalších možností získávání finančních prostředků
na realizaci projektů.

Elektronický průvodce

Projednávání projektu spolupráce
mezi MAS – „Elektronický průvodce“.
Jednalo se o projekt, ve kterém měly
být zapojeny další MAS z Pardubického kraje. Na tomto jednání se předávaly informace o projektu. Žádost o
dotaci nakonec nebyla podaná, jelikož
byly změněny podmínky pro poskytování dotací.
Velkým přínosem tohoto jednání
bylo seznámení se zástupci dalších
MAS a navázání kontaktů s dalšími
MAS.

Venkov 2011

Ve dnech 14. 11. – 16. 11. se naše
MAS zúčastnila konference Venkov
2011 aneb Venkov v Prčici. Konference se konala přímo v obci Sedlec-Prčice. Na semináři jsme získali nové
informace z oblasti rozvoje venkova,
byly zde také zřízeny pracovní skupiny,
ve kterých se řešily jednotlivé problémy
týkající se života na venkově.

Země živitelka

Návštěva v MAS Posázaví

V listopadu 2011 jsme navštívili společně s některými dalšími MAS z Pardubického kraje výborně fungující MAS, MAS Posázaví. Zde jsme shlédli činnost a aktivity MAS, která má již dlouholetou tradici. Inspirativní byly pro všechny zúčastněné informace o způsobech spolupráce s veřejnými i soukromými subjekty v území.

www.mas-lit.cz
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Další přínosnou aktivitou byla účast
na veletrhu „Země živitelka“ 31. 8.
2011. Zde byl pro všechny MAS Pardubického kraje vyhrazený jeden stánek, kde jsme mohli prezentovat naši
činnost. Nutno podotknout, že se
návštěvníci veletrhu zajímali nejvíce
o turismus, turistický ruch a zajímavosti
z našeho kraje.

Osobnosti regionu

Velmi rádi Vás prostřednictvím zpravodaje seznámíme se zajímavými osobnostmi našeho regionu. Zde Vám je představujeme.

Milada Drahošová, starostka obce Perálec, 20 let ve funkci starosty
„Práce starosty je službou pro občany“

„Za sedmero kopci v malebné krajině našli bychom malé království zvané Perálec, kterému už odnepaměti vládne moudrá
žena…“. Možná právě takto by začínala pohádka o vesničce poblíž Proseče, čítající 244 obyvatel, jejíž starostkou je od 1.března
roku 1992 paní Milada Drahošová. Ač nemám oře, rozhodla jsem se do těchto končin zavítat a položit paní starostce pár otázek.
Strastiplný příběh plný dobrodružství a nečekaných zvratů ovšem nečekejte, Perálec je totiž obec jak se patří: našli byste tu školu,
kostel i hospodu. A nejen to, paní Milada Drahošová tu za dobu jejího téměř dvacetiletého „kralování“ stihla zrealizovat mnoho
věcí. Ostatně o tom Vám povypráví v následujících řádcích…

Paní Milada Drahošová, starostka obce Perálec
Pojďme trochu zabrousit do minulosti… Kdy vznikl prvotní impuls, který
vedl k rozhodnutí oddat se práci starostky?
K tomu, abych se oddala práci starostky, mne přesvědčil bývalý předseda
MNV Josef Němeček spolu s tehdejším
tajemníkem MNV p. Josefem Rabou a
Václavem Nekvindou, členem rady MNV
v Perálci - tak jsem do toho šla. Tehdy,
když jsem byla zvolena, jsem říkala členům zastupitelstva: „Věřím, že mne v tom
nenecháte a nedopustíte, aby se říkalo:
hanba mužům, kterým žena vládne“.
Můžete nám popsat Vaše začátky?
Práce v samosprávě obce mi nebyla cizí.
Od roku 1974 jsem pracovala na tehdejším místním národním výboru v Proseči,
nejdříve jako účetní a před odchodem do
důchodu v roce 1993 jako vedoucí hospodářsko-správního odboru. Navíc jsem se
v Perálci narodila, věděla jsem, co by se
mělo v obci vylepšovat.
Nastal někdy okamžik, kdy jste litovala, že jste se stala starostkou?
Myslím, že ani ne. Ale nejhorší, co pro
mne do dneška je, když se mají v obci řešit sousedské spory.

To nejsem schopná posoudit, ale
osobně si myslím, že ženy ve funkci jsou
zodpovědnější než někteří muži.
Dvacet let ve funkci starostky, to je
úctyhodná doba… Co všechno jste za tu
dobu stihla zrealizovat?
Mám radost z každého sebemenšího
vylepšení, které se v obci podaří. Ve stručnosti by se ty nejdůležitější a největší akce
daly shrnout takto: v roce 1993 se začalo
s opravou kostela, která byla spolu s opravami interiéru dokončena v roce 1997.
Tentýž rok proběhla výstavba vodojemu
s propojením vodovodních řádů. V roce
2001 jsme postavili asfaltové hřiště. I přes
předsudky Východočeských plynáren v
Hradci Králové, které tvrdily, že do naší
obce nebude možné zavést plyn, následovala plynofikace obce. Největší akcí byla
celková rekonstrukce stávající hospody,
kterou obec zakoupila v roce 2002. Od
roku 2004 jsme se pokoušeli získat dotaci, což se podařilo až v roce 2007, takže
v roce 2008 byla zahájena rekonstrukce
na „Společenské a sportovní centrum v
Perálci“. Týž rok proběhla i rekonstrukce
čerpací stanice vodovodu.

Mají (nebo by měli mít) starostové nějaké poslání?
Nevím, jestli by měli mít poslání. Určitě by ale měli vědět, proč do toho jdou.
Stejně tak by si měli uvědomovat, že
práce starosty nebo zastupitele je službou
pro občany dané obce či města. A potom
také záleží na zázemí rodiny. Já jsem měla
a mám to štěstí, že rodina má pro mou
práci pochopení.
Neznám moc starostek… Myslíte si,
že pro ženy je obecně těžší vypracovat se
na takový post, nebo to je pouhý mýtus?

www.mas-lit.cz

str. 10

Milada Drahošová, starostka
obce Perálec, 20 let ve funkci
starosty
Práce starosty je službou pro
občany
Prozraďte nám, jak se Vám podařilo udržet ve funkci 5 volebních období? Existuje nějaký „recept“, jak si
udržet důvěru a oblibu u obyvatel?
Tak na to byste se musela zeptat našich spoluobčanů. Já mohu říct jen tolik, že bez občanů, kteří pomáhají naši
vesničku zvelebovat, a stejně tak i bez
dobré spolupráce všech členů zastupitelstva, by to nešlo.

Blanka Vopařilová, ředitelka Farní charity Nové Hrady u Skutče
Díky pánu Bohu dostáváme potřebnou sílu a energii

Mohlo by se zdát, že čím více se svět „modernizuje“ a stoupá životní úroveň, tím
vyšší zdi postavené z cihel lhostejnosti a nezájmu si kolem sebe budujeme. Když ale
dokořán otevřeme oči a rozhlédneme se kolem, zjistíme, že ty pomyslné zdi, které
mezi nás staví dnešní přetechnizovaný svět dokážeme překročit a jít si vzájemně
naproti. Blízkost mezi lidmi nevymizela a my jsme schopní si vzájemně pomáhat.
Jedním z důkazů jsou celosvětové charitní sítě, jejichž posláním je pomáhat na principech křesťanské lásky lidem v nouzi. Je mi potěšením, že vám mohu představit
paní Blanku Vopařilovou, ředitelku Oblastní charity Nové Hrady se sídlem v Chotovicích, která našla smysl života právě v pomoci druhým lidem. A co víc: její práce
ji naplňuje, vykonává ji s radostí a obdivuhodným zápalem.

Máte pocit, že se zdejší obyvatelé
dostatečně zajímají o dění v obci?
Proč?
Jak kteří, ale mohu říci, že většina
obyvatel se o to, co se v obci děje nebo
připravuje, zajímá.
Na závěr pojďme trochu nahlédnout do budoucnosti… Seznámíte
nás se svými plány a vizemi, které
byste v nejbližší době ráda uskutečnila?
Jednou z větších akcí je připravený
projekt s územním řízením na část kanalizace s čističkou odpadních vod, na
který budeme v současné době podávat žádost. Pro naši malou obec to je
opravdu velké sousto. V letošním roce
nás čeká např. montáž technologie na
snížení dusičnanů v pitné vodě, což se
vyšplhá na částku větší než jeden milion. Dále část kanalizace v Kutříně,
oprava vodní nádrže, dokončení výměny oken a rekonstrukce ústředního
topení ve škole, sociální zařízení v
budově obecního úřadu a další a další
drobnější potřebné akce.
„Na závěr bych chtěla říct, že je pro
mne štěstím, když mohu svou prací
přispět k tomu, aby se zde lidem nejen
líbilo, ale i spokojeně žilo. Přála bych
si, aby k nám přicházelo víc mladých
lidí a o obec se tak mohla dál rozšiřovat.“ Přesně těmito slovy se paní
starostka rozloučila. Já jí moc děkuji
za rozhovor a přeji jí hodně štěstí při
uskutečňování dalších plánů v obci.
Rozhovor s paní Miladou Drahošovou vedla slečna Tereza Štochlová,
Sloupnice

www.mas-lit.cz

Mohla byste nám na začátku našeho
rozhovoru popsat pomyslnou cestu, po
níž jste došla až k této činnosti?
Před devíti lety jsem byla oslovena zakladatelkou charity, mojí tchýní, Stanislavou Vopařilovou. Nabídla mně, jestli
bych jí nechtěla pomoct. V té době jsem
měla ještě malé děti, proto jsem nejprve
začala pracovat na půl úvazku jako osobní
asistentka. Během prvních dvou let mé
práce se podal projekt na stavbu Domu
sv. Josefa v Chotovicích. Postupně jsem
se stala vedoucí osobní asistence a později
koordinátorkou Domu sv. Josefa. Před
pěti lety jsem se stala ředitelkou, protože
paní Vopařilová odešla do zaslouženého
důchodu. Začali jsme se vyvíjet, rozšiřovat, profesionalizovat, zakládali jsme nové
služby…
Je to velice záslužná aktivita, která
často nebývá dostatečně oceněna. Měla
jste obavy z této práce?
Přiznám se, že jsem neměla čas mít
obavy (smích). Sled událostí byl nesmírně
rychlý. Růst charity je strašně ovlivněn
tím, co se okolo děje, musíme pružně reagovat na vývoj společnosti. Myslím si, že
to se nám zatím daří dobře. Nedá se říci,
že bych se bála, nicméně když chci za to
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tu odpovědnost nést, tak se tam ta obava
neustále vkrádá. Ale díky Bohu dostáváme potřebnou sílu a energii, a tak nám
to zatím všechno vychází.
Musela jste čelit nějakým překážkám?
Největší překážkou bylo dát to všechno
do pořádku, když jsem začínala dělat ředitelku. Nejvíc jsem se bála toho, že na to
neseženu peníze. Dneska už vidím daleko
větší problémy v komunikaci s lidmi spíše
než s penězi.
Můžete nám stručně specifikovat výsledky jednotlivých projektů?
Máme dva druhy projektů: investiční a
měkké (neboli neinvestiční). Když se tady
rozhlédnete kolem, výsledky investičních
projektů jsou na první pohled zřejmé. Je
to Dům sv. Josefa, ve kterém je stacionář
a zázemí sociálně terapeutických dílen .
Máme zde i prosperující a dobře vybavenou prádelnu a další dílny.
Naše neinvestiční projekty tvoří zejména vzdělávací programy, ve kterých
vzděláváme zaměstnance či klienty. Zde
jsou hmatatelným dokladem vzdělané
osoby. Naši klienti se vzdělávají v desetiměsíčních cyklech. Díky těmto projektům
přišla i myšlenka založit chráněnou dílnu,
protože jsme viděli, že je nereálné našim
klientům sehnat v okolí zaměstnání.
Kterou činnost považujete za nejvíce
potřebnou?
V charitě jsou nejpotřebnější sociální
služby našim klientům. Máme zde Sociálně terapeutické dílny, což je vlastně
služba sociální prevence, kde zadarmo klientům poskytujeme služby v dílnách. Potom je zde Denní stacionář, ten je pro ty
více postižené lidičky. V terénu máme tři
služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Pomáháme rodinám, které
mají buď nějaké výchovné nebo finanční
problémy. Dále to je Charitní pečovatelská služba a Centrum osobní asistence,
ve které poskytujeme pomoc klientům v
domácím prostředí u lůžka nebo ve speciálních školách.

Blanka Vopařilová, ředitelka Farní charity Nové Hrady u Skutče
Díky pánu Bohu dostáváme potřebnou sílu a energii

Kolik klientů máte ve vašem centru?
V Denním stacionáři je čtrnáct klientů, v Sociálně terapeutických dílnách
je šestnáct klientů, Charitní pečovatelská
služba zahrnuje dvě sta klientů, Centrum
osobní asistence využívá dvacet klientů a v
Sociálně aktivizačních službách je dvacet
rodin. V současné době přebíráme městskou pečovatelskou službu v Hlinsku, tím
pádem nám od nového roku přibude dalších sto padesát klientů.
Zaměstnáváte i pracovníky, kteří se o
klienty starají. Prozradíte nám, jak probíhá výběr takového pracovníka? Máte
nějaké speciální podmínky pro přijetí?
Ano, to určitě. Zaměstnanci musí mít
splněno vzdělání podle zákona 108/2006
Sb. Vybíráme je na základě výběrového
řízení, kdy nejprve projdeme životopis a
pak proběhnou pohovory. Máme systém
otázek, které tříčlenný tým naší charity
zájemcům pokládá. Na základě pohovorů vybereme človíčka, který se může
začít zaučovat. Naši pracovníci musí mít

kurz osobní asistence, přímá obslužná
péče nebo ošetřovatelský kurz. Pro nás
jsou nejdůležitějšími předpoklady lidskost
a empatie. Protože k čemu je potřebné
vzdělání, když nemáte vztah k lidem?
Reaguje na vaši aktivitu veřejnost
pozitivně, nebo se spíše setkáváte s lhostejností?
Myslím si, že velmi pozitivně. Když
jsem zde začala pracovat, měla jsem pocit,
že každý vnímá charitu jako dobročinný
spolek, který dává lidem peníze a jídlo.
Dnes je to jiné. Charita se stala klasickou
součástí profesionální sociální péče.
Přemýšlela jste i tom, že byste se dále
rozšiřovali?
Určitě. Máme spoustu nápadů. Musím
říct, že v součastné době jsme nejvíce bržděni finančními prostředky, které se stále
ztenčují. Rok 2012 pro nás nebude jednoduchý, a když se nám povede zachovat
všechna střediska, budu to považovat za
velký úspěch.

Není tedy zrovna jednoduché potřebné finance sehnat…
Ne, není to vůbec jednoduché. Člověk
se za ty léta praxe naučí, kde má peníze
shánět, ale je to čím dál složitější. Velký
poměr financí máme v evropských projektech, takže já se teď zabývám otázkou,
co budeme dělat, až tyto projekty nebudou. Ale to se uvidí.
Sdělíte nám na závěr nějaké vaše
přání do budoucích let?
Jedno velké charitní přání mám. Můj
kamarád, který je architektem a má postižené dítě, nám namaloval chráněné bydlení. Naším velkým snem je v návaznosti
na naše služby toto chráněné, nebo nízkoprahové bydlení postavit. Ale zatím to
jsou jen vzdálené vize…
Paní Vopařilové moc děkuji za rozhovor a přeju jí, aby se všechny její velké
charitní sny v budoucích letech proměnily v realitu s jasnými a ostrými konturami.
Rozhovor s paní Blankou Vopařilovou

František Bartoš, starosta obce Poříčí u Litomyšle, vítěz soutěže Vesnice roku 2011
1) Když se vrátíte na úplný začátek
do období, kdy jste se rozhodoval, zda
funkci starosty vzít či ne, bylo to těžké
rozhodování? Co Vás nejvíce ovlivnilo?
Změna zaměstnání je vždy těžké rozhodnutí. Chtěl jsem poznat úplně jiné
odvětví, než bylo moje původní povolání, i když zemědělství a venkov k sobě
patří a spolupráce obcí a zemědělců je
velice důležitá.
2) Jaké byly vaše první měsíce ve
funkci, co Vás zaskočilo, na co jste nebyl připraven a nebo co Vás naopak potěšilo?
Každý začátek je těžký a opravdu si ani
nevzpomínám, co bylo nejtěžší. Velice
často se potkávám se situacemi, na které
se nedá připravit a musí se řešit operativně. V začátcích mi velice pomohla
znalost obce a místních lidí. Potěšila mě
právě aktivita občanů. Kdykoliv jsem
požádal o pomoc, neměl jsem problém.
Za toto jsem velice rád a vážím si tohoto
přístupu.
3) Název Vaší funkce „starosta“
mluví sám za sebe a ukazuje, co je
hlavní náplní Vaší práce (jsou to starosti a starání se). Přesto se ptám,
zbývá Vám čas na koníčky?

www.mas-lit.cz

Čas na koníčky není momentálně
v podstatě žádný, ale snad se to vylepší.
Celý život mne baví sport, zejména fotbal
a tenis.
4) Současný trend směřuje spíše
k tomu, že mladí lidé odcházejí z malých
vesnic do měst a tam zakládají rodiny.
V Poříčí ale naopak počet obyvatel stále
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vzrůstá. Čím to podle vás je? Co sem
mladé lidi láká?
Pokud má být obec životaschopná,
musí v ní žít lidé, proto se snažíme
dlouhodobě vytvářet takové podmínky,
abychom byli pro nastupující generaci
atraktivní oblastí. Letos připravujeme
lokalitu pro 14 stavebních parcel.

František Bartoš, starosta obce Poříčí u Litomyšle, vítěz soutěže Vesnice roku 2011
Probíhá také výstavba kanalizace.
A ani dostupnost obce není vyloženě
špatná.
5) Máte v plánu nějaké další projekty, které by Poříčí mladým rodinám
ještě více zatraktivnili?
Až bude dokončena kanalizace, budeme mít základní infrastrukturu vybudovanou. Připravujeme projekt, který je
zaměřen na prostranství u informačního
centra a hospody Na ranči. Mimo jiné
by zde měl být vystavěn víceúčelový objekt, který by měl podporovat podnikatelské aktivity v obci (služby, obchody). I
když mladé rodiny jsou bezpochyby perspektivou do dalších let, snažíme se být
atraktivní pro všechny věkové kategorie.
Myslím si, že obec vytváří podmínky k
různým aktivitám a teď záleží na občanech samotných. Můžu slíbit, že obec
podpoří jakýkoli dobrý a životaschopný
nápad, jako je tomu v případech cvičení
pro ženy, klubu maminek nebo tanečních pro všechny věkové kategorie.
6) Jaká byla Vaše první myšlenka,
když jste se dozvěděl, že Vaše obec
zvítězila v soutěži o Vesnici roku 2011
Pardubického kraje.
Informaci jsem obdržel telefonicky a
tak jsem pro jistotu sháněl další zdroje,
abych si tuto zprávu ověřil. Každopádně
jsem byl nesmírně šťastný.
7) Co si myslíte, že komisi nejvíce
zaujalo?
Na toto se těžko odpovídá. Hodnotí
se mnoho oblastí, určitě k vítězství při-

spěla celková proměna obce za posledních
20 let.
8) V jaké fázi soutěže jste cítil, že má
Vaše obec šanci vyhrát?
Průběh soutěže nelze sledovat, komise
navštíví všechny přihlášené obce a následně rozhodne. Rozdíly jsou někdy minimální a mohou rozhodovat maličkosti.
9) Za co vy osobně byste dal Poříčí
ocenění, co si myslíte, že je její největší
devízou?
Ocenění si zaslouží především všichni
občané, jejich práce je dnes vidět na většině nemovitostí a tím se podílí na celkovém obrazu obce. Já osobně oceňuji snahu
a ochotu dohodnout se. Jsem ve čtvrtém
zastupitelstvu a při řešení problému jsme
vždy našli východisko, které bylo v zájmu
obce.
10) Vítězství obce v takovéto soutěži
je určitě mezník v období Vaší funkce a
důvod ohlédnout se zpět. Tím se nabízí
otázka: Co Vám život starosty dal a vzal?
Starostování vezme v podstatě veškerý
volný čas, avšak zkušenosti získané v průběhu výkonu tohoto povolání jsou k nezaplacení.
11) V roce 2010 jste získal dotaci přes
MAS Litomyšlsko na vybudování přístupových chodníků okolo kulturního
domu v Poříčí u Litomyšle. Můžete nám
říci, jak se Vám spolupracovalo s organizací MAS a jaký je Váš názor na získání
finančních prostředků přes MAS?

Spolupráce s MAS byla na výborné
úrovni, oceňuji zejména rychle a operativně dostupné informace týkající se
zpracování žádosti o dotaci. Důležité je,
že zdroj informací je přímo v regionu.
Jelikož jsem byl u zakládání MAS Litomyšlsko, byl jsem přesvědčen, že tato
aktivita přinese do regionu potřebné finanční prostředky pro jeho další rozvoj.
Toto se v současné době potvrzuje a v
mnoha obcích už jsou realizované projekty prostřednictvím MAS viditelné a
finanční prostředky slouží původně plánovanému účelu. Ale jak tomu u dotací
bývá, ne všem žádostem je vyhověno.
Osobně bych chtěl poděkovat každému,
kdo pomáhá neprávem diskriminovanému venkovu, zejména bývalému starostovi Proseče ing. Martinu Novákovi,
který se nejvíce zasloužil o vznik MAS
Litomyšlsko. Takovýchto lidí bychom si
měli vážit.
12) Na závěr se chci zeptat, co vy
osobně byste své obci popřál nebo dopřál, bez ohledu na to, zda je to ve Vašich silách.
Osobně si přeji, aby v naší obci žili
lidé, kteří potáhnou za jeden provaz a
budou patřičně hrdí na místo, kde žijí,
kam se přistěhovali, kde pracují a kde se
taky společně baví.
Rozhovor s panem Františkem Bartošem vedla paní Marie Rosypalová, Zrnětín

www.mas-lit.cz
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Adresář obcí regionu MAS Litomyšlsko
Obec Benátky

Obec Bohuňovice

Obec Bor u Skutče

570 01 Benátky u Litomyšle

570 01 Bohuňovice

539 44 Bor u Skutče

Benátky 19

Bohuňovice 13

Boru u Skutče 35

Email: j.rada@vhos.cz

Email: obec.bohunovice@o2active.cz

Email: obec.bor@seznam.cz

Telefon: 731 151 868

Telefon: 724 183 077

Telefon: 602 443 735

Starosta: Jan Rada, DiS

Starosta: Jaromír Gregor

Starosta: Ing. Vlaďko Beneš

Obec Budislav

Obec Cerekvice nad Loučnou

Obec Čistá

569 65 Budislav

569 53 Cerekvice nad Loučnou

569 56 Čistá

Budislav 64

Cerekvice nad Loučnou 132

Čistá 376

Email: starosta@obecbudislav.cz

Email: obec@cerekvice.eu

Email: obec.cista@iol.cz

Telefon: 603 354 241

Telefon: 723 566 013

Telefon: 777 634 903

Starosta: Luboš Šplíchal
Obec Desná

Starosta: Ing. Josef Abrahám

Starosta: Bohumil Pavliš

Obec Dolní Újezd

Obec Hluboká

569 61 Dolní Újezd

539 73 Hluboká

Desná 100

Dolní Újezd 281

Email: ou@obecdesna.cz

Email: starosta@dolniujezd.cz

Email: ou.hluboka@worldonline.cz

Telefon: 736 432 426

Telefon: 736 629 804

Telefon: 724 186 250

570 01 Desná

Starosta: Josef Jebousek

Hluboká 36

Starosta: Ing. Stanislav Hladík

Starosta: Václav Tmej

Obec Horky

Obec Horní Újezd

Obec Chmelík

570 01 Horky

570 01 Horní Újezd

570 01 Chmelík

Email: obec.horky@lit.cz

Email: starosta@horniujezd.cz

Email: obec.chmelik@tiscali.cz

Telefon: 461 633 148

Telefon: 602 487 200

Telefon: 461 634 100

Horky 55

Starosta: Josef Pechanec

Horní Újezd 1

Chmelík 76

Starosta: Ing. Radek Boštík

Starosta:

Obec Chotěnov

Obec Chotovice

Obec Janov

570 01 Chotěnov

570 01 Chotovice

569 55 Janov

Chotěnov 23

Email: obec.chotenov@seznam.cz

Starosta: Jitka Boštíková
Telefon: 464 601 777

Chotovice 62

Janov 216

Email: ou.chotovice@tiscali.cz
Starosta: Jiří Vopařil

Telefon: 733 503 691

Email: obec@janov-sy.cz
Starostka: Miloš Štika
Telefon: 731 616 717

Obec Jarošov

Mikroregion Litomyšl

Obec Lubná

569 66 Jarošov

570 20 Litomyšl

569 63 Lubná

Jarošov 96

Email: obec.jarosov@tiscali.cz

Bratří Šťastných 1000

Lubná 327

Email: miroslava.kubesova@litomysl.cz

Email: lubna@quick.cz

Telefon: 775 653 305

Telefon: 606 725 707

Starosta: Ing. Martin Olbrich

Starosta: Ing. Miroslava Kubešová

Obec Makov

Obec Morašice

Obec Němčice

570 01 Makov

538 02 Morašice

561 18 Němčice

Telefon: 724 488 212
Makov 113

Email: makov@asc.cz

Starosta: Mgr. Dana Drahošová
Telefon: 732 386 311
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Morašice 17

Starosta: Josef Chadima

Němčice 107

Email: starostka@morasice.cz

Email: nemcice@uo.cz

Telefon: 723 249 667

Telefon: 461 610 113

Starosta: Mgr. Hana Štěpánová
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Starosta: Josef Racek

Obce Nová Sídla

Obec Nová Ves u Jarošova

Obec Osík

570 01 Nová Sídla

570 01 Nová Ves u Jarošova

569 66 Osík

Nová Sídla 70

Nová Ves u Jarošova 41

Osík 240

Email: novasidla@centrum.cz

Email: ou.novavesujar@seznam.cz

Email: osik@lit.cz

Telefon: 461 614 424

Telefon: 739 497 304

Telefon: 461 612 573

Starosta:

Starosta: Josef Holomek

Starosta: Ing. Karel Rothschein

Obec Perálec

Obec Poříčí u Litomyšle

Město Proseč

539 44 Perálec

570 01 Poříčí u Litomyšle

539 44 Proseč

Perálec 24

Poříčí u Litomyšle 81

Proseč 18

Email: info@peralec.cz

Email: starosta@obecporici.cz

Email: starosta@prosec.cz

Telefon: 724 180 911

Telefon: 731 183 315

Telefon: 777 119 957

Starosta: Milada Drahošová

Starosta: František Bartoš

Starosta: Jan Macháček

Obec Příluka

Obec Řídký

Obec Sebranice

539 44 Příluka

570 01 Řídký

569 62 Sebranice

Příluka 80

Řídký 4

Sebranice 30

Email: obec@priluka.cz

Email: info@obecridky.cz

Email: obec.sebranice@lit.cz

Telefon: 724 781 080

Telefon: 737 721 801

Telefon: 737 971 037

Starosta: Bohumil Nešpor

Starosta: Václav Beneš

Starosta: Lenka Karalová

Obec Sloupnice

Obec Strakov

Obec Sedliště

565 53 Sloupnice

570 01 Strakov

570 01 Sedliště

Soupnice – Horní Sloupnice 196

Email: starosta@sloupnice.cz

Strakov 3

Sedliště 46

Email: ou.strakov@tiscali.cz

Email: obec.sedliste@tiscali.cz

Telefon: 725 427 640

Telefon: 724 880 005

Starosta: Josef Škeřík

Starosta: Mgr. Jan Janypka

Obec Trstěnice

Obec Tržek

Obec Suchá Lhota

569 57 Trstěnice

570 01 Tržek

570 01 Suchá Lhota

Telefon: 465 549 129
Trstěnice 238

Email: obec@trstenice.cz
Starosta: Jan Sigl

Telefon: 736 629 801

Tržek 21

Starosta: Pavel Novák

Suchá Lhota 12

Email: outrzek@trzek.lit.cz
Starosta: Miroslav Krýda
Telefon: 461 619 161

Email: suchalhota@lit.cz
Starosta: Jiří Koníček

Telefon: 461 635 176

Obec Vidlatá Seč

Obec Vlčkov

Obec Újezdec

570 01 Vidlatá Seč

560 02 Vlčkov

570 01 Újezdec

Vidlatá Seč 86

Vlčkov 45

Újezdec 21

Email: vidlata.sec@worldonline.cz

Email: obec.vlckov@wo.cz

Email: akbdostalova@tiscali.cz

Telefon: 737 628 272

Telefon: 606 646 447

Telefon: 723 632 420

Starosta: Oldřich Kuta

Starosta: Milan Novák

Obec Zderaz
Zderaz 54

539 44 Zderaz
Email: obec.zderaz@worldonline.cz

Starosta: František Zavoral
Telefon: 607 115 384

www.mas-lit.cz
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Starosta: Barbora Dostálová

Obce v území působnosti MAS Litomyšlsko

Benátky, Bohuňovice, Bor u Skutče, Budislav, Cerekvice nad Loučnou, Čistá, Desná, Dolní Újezd, Hluboká, Horky, Horní
Újezd, Chmelík, Chotěnov, Chotovice, Janov, Jarošov, Litomyšl, Lubná, Makov, Morašice, Němčice, Nová Sídla, Nová Ves u
Jarošova, Osík, Perálec, Poříčí u Litomyšle, Proseč, Příluka, Řídký, Sebranice, Sedliště, Sloupnice, Strakov, Suchá Lhota, Trstěnice, Tržek, Újezdec, Vidlatá Seč, Vlčkov, Zderaz.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.
Tiráž: Zpravodaj MAS Litomyšlsko vydala organizace MAS Litomyšlsko o.p.s. jako neprodejný a propagační materiál. 1. vydání,
rok 2012. Kontakt: MAS Litomyšlsko o.p.s., Proseč 125, 539 44, Proseč, mas-lit@seznam.cz, www.mas-lit.cz, 733 705 320
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