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ZÁPIS Z 4. ZASEDÁNÍ 

DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ POLICKA 

V ROCE 2013 
konaného dne 9. 7. 2013 v 9,00 hod. 

ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Polici nad Metují 
 

Přítomní členové: I. Jenková – předsedkyně, V. Friml, J. Krtička, M. Maroul, V. Tlapák, 

V. Vítek, J. Vaněček, P. Šubíř 

 

Hosté:   Miloš Kaválek 

 

Zapisovatelka: Eva Pápaiová 

 

Ověřovatel:   V. Vítek  
 
 

 

PROGRAM: 

 

1) Zahájení 

2) Kniha Kladské pomezí (pan Kaválek) 

3) Geopark Broumovsko 

4) Strategický plán Policka 

5) Různé 

6) Závěr 

 

 

1) ZAHÁJENÍ 

Přítomné uvítala předsedkyně svazku, která všem poděkovala za přijetí účasti na 

prvním pracovním jednání výboru svazku obcí Policka a představila dnešního hosta – pana 

Kaválka, kterému následně předala slovo, aby představil svůj nový produkt. 

 

2) KNIHA KLADSKÉ POMEZÍ 

Knihu s názvem „Kladské pomezí – Krajem podél toku Metuje“ představil jeho 

spolutvůrce pan Miloš Kaválek, grafik z Hronova. Koncepce publikace je tvořena kapitolami 

směrem proti proudu řeky Metuje, páteřního toku Kladského pomezí, a jejích přítoků tak, aby 

byl pokryt plošně celý tento region. Představena byla samozřejmě maketa knihy, kterou si 

měli členové svazku možnost prohlédnout. 

Publikace bude celkem ve 4 jazykových mutacích – v češtině, angličtině, němčině, ale 

i v jazyce polském. Cílem je nabídnout tak variabilitu pro zahraniční klientelu/turisty 

s upozorněním na památky regionu, jeho přírodní krásy v souznění s lidovou architekturou. 

Na tvorbě této knihy spolupracuje tedy nejen grafik pan Kaválek, ale také fotograf pan 

Lubomír Imlauf a texty připravil pan Lukášek. 

Představa autorů je taková, že knihy budou odebrány od hlavního odběratele, v tomto 

případě se nabízí destinační společnost Branka, o. p. s., která by následně bez provize knihy 

distribuovala svým členům. Kniha by měla být nabídnuta na trh v říjnu nebo v listopadu 2013, 

tedy tak, aby zasáhla i vánoční trh. 

I. Jenková – Jaká je předpokládaná cena? 

 M. Kaválek – Cílem je získat maloobchodní cenu v max. výši 335,- Kč vč. DPH. Pro 

členy však může být ceny ještě nižší, nejspíš 300,- Kč vč. DPH. Vše však závisí na množství, 
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které Branka, o. p. s. odebere. 

I. Jenková – Chystá se i propagační DVD „po proudu řeky Metuje“. 

M. Kaválek – Ano, je to tak. Fotograf pan Imlauf nabízí dokonce i putovní výstavu 

fotografií z míst Kladského pomezí s tím, že by bylo možné současně prezentovat i právě 

představovanou knihu, ale také zmiňované DVD. 

I. Jenková – Jaké jsou novinky v propagačních materiálech a předmětech? Chystáte či 

nabízíte něco nového? 

M. Kaválek – Ano, například hrací karty v různých podobách. 

I. Jenková – To je právě představa propagace, jež jsem chtěla ostatním členům DSO 

Policka nabídnout ke zvážení. V jaké cenové relaci se tento produkt pohybuje? 

M. Kaválek – Mohu pro Vás připravit cenovou nabídku, takhle bez podkladů je to 

složité. Domluvím se s E. Pápaiovu. 

V. Vítek – Pexeso se svazkovými fotografiemi také mělo úspěch, mohli bychom vznik 

těchto materiálů sloučit. 

Předsedkyně poděkovala za představení novinky na trhu a pokračovala následujícím 

programem. 

 

3) GEOPARK BROUMOVSKO 

Na březnovém veřejném zasedání DSO Policka požádala předsedkyně MAS 

Broumovsko+, a. s., paní JUDr. Libuše Růčková, členy o finanční podporu česko-polského 

projektu „Geoturistika: první kroky“ ve výši 55.000,- Kč. Ve všech obcích proběhla dle 

domluvy jednání se zastupitelstvem s výsledkem – vyjma obce Česká Metuje, kde návrh 

podpory tohoto projektu nebyl zastupitelstvem odsouhlasen, byly všechny obce pro podporu 

projektu. 

 

Usnesení č. 01/04/2013 

Výbor DSO Policka souhlasí s finanční podporou česko-polského projektu MAS 

Broumovsko+, o. s., který nese název „Geoturistika: první kroky“, ve výši 55.000,- Kč. 

Pro: 7  Proti: 1  Zdržel se: 0 

 

 Usnesení bylo přijato a úkolem pečovatelky E. Pápaiové bude s MAS Broumovsko+, 

o. s., dojednat uzavření smlouvy na tento příspěvek. 

 

Usnesení č. 02/04/2013 

Výbor DSO Policka schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2013 dle předloženého návrhu, 

tedy navýšení výdajů o částku 55.000,- Kč a změnu financování ve výši 55.000,- Kč. 

 Pro: 7  Proti: 1  Zdržel se: 0 

 

4) STRATEGICKÝ PLÁN POLICKA 

Vzhledem k přípravám na nové dotační období je zapotřebí začít pracovat na 

aktualizaci strategického plánu mikroregionu Policko. Tato strategie by měla být připravena 

tak, aby maximálně vykryla dotační období 2014 – 2020. 

V průběhu letních měsíců bude připraven dotazník pro obyvatele obcí Policka s tím, že 

starostové se postarají o jejich distribuci a následný sběr dat, společně s jejich předáním 

E. Pápaiové, která bude strategický plán připravovat. Nejprve je ale třeba zaslat strategické 

výhledy obcí, některé již dodaly. 
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5) RŮZNÉ 

Vesnice roku 

Předsedkyně svazku vyslovila pochvalu obci Suchý Důl za Oranžovou stuhu v soutěži 

Vesnice roku 2013. 

 

Běh z Police do Police  

Poděkování za spolupráci při realizaci akce Běh z Police do Police, především obci 

Velké Petrovice a Žďár nad Metují. Tato akce pokračovala, volně navazovala, Svatojánským 

jarmarkem ve Žďáru nad Metují, který měl stejně jako v loňském roce velký úspěch. 

 

Dotace pečovatel 

Dobrovolnému svazku obcí Policka byla přislíbena dotace na pečovatele ve výši 

38.000,- Kč. Smlouva je připravena k podpisu.  

 

Slavnosti, řemesla a tradiční produkty česko-polského příhraničí – Policko 

Dalším projektem realizovaným a dotovaným v letošním roce je společný česko-

polský projekt „Slavnosti, řemesla a tradiční produkty česko-polského příhraničí – Policko“. 

Finanční prostředky, které DSO na letošní rok má k dispozici, by měly být na tento projekt 

dostačující. A to i s ohledem schválení příspěvku MAS Broumovsko+, o. s. Předpokladem 

však je fakt, že nenastanou neočekávané situace. 

 

POV KHK 

Dle informací nebude projekt předkládaný do POV Královéhradeckého kraje na rok 

2013 zastupitelstvem kraje podpořen. 

 

Příspěvky do Polického měsíčníku 

Předsedkyně svazku požádala starosty obcí Policka o pravidelnou spolupráci při 

zasílání krátkých informací a aktualitách ze života obcí v mikroregionu Policko do periodika 

Polický měsíčník. 

 

Elektronická aukce 

Předsedkyně společně s V. Frimlem připomněli systém elektronických aukcí, 

například na výběr dodavatele energií. Do příštího jednání E. Pápaiová připraví společně 

s místostarostou Mgr. J. Škopem podklad. 

 

6) ZÁVĚR 

Na závěr předsedkyně svazku Ida Jenková poděkovala všem přítomným členům a 

hostům za účast. Další veřejné jednání DSO Policka se uskuteční ve čtvrtek 26. září 2013. 

 
 
 

Zapsala: Eva Pápaiová 

V Polici nad Metují dne 10. července 2013 

 

 

 

 

…………………………………………..        …………………………………………... 

 Mgr. Ida Jenková Vítězslav Vítek 

 předsedkyně svazku ověřovatel 


