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Blíží se konec roku 2013 a s ním i konec současného programovacího období 2007 - 2013. Měli bychom tedy bilancovat a hodnotit,
co nám tato doba přinesla.
Zároveň je však nutné připravovat se na další plánovací období
2014 - 2020, proto nám na úvahy tohoto typu moc času nezbývá.
Zkušenosti, které jsme za tuto dobu získali, jsou bezesporu k nezaplacení, proto jich plně využijeme při přípravě strategických dokumentů pro další období. Jedná se o zkušenosti s realizací mnohých
projektů, dále o vzájemnou spolupráci s neziskovými organizacemi,
s obcemi, s podnikateli, školami a mnoha dalšími subjekty z území
MAS Hradecký venkov.
V současné době se mnohé dokumenty, programové nástroje,
vytváří na národní úrovni se zapojením různých aktérů z oblasti
venkova. Místní akční skupiny se v tomto směru připravují na tzv.
multifondové financování, které umožní čerpat finanční prostředky

Spolupráce, která přináši plody...
i z jiných programů metodou LEADER, a to na projekty žadatelů
(subjektů) v území. Dosud byl pro nás jediným nástrojem Program
rozvoje venkova ČR. V rámci multifondového financování bude
nutné podrobně rozpracovat analytická data území. S pomocí
široké veřejnosti poté dojde k vytyčení největších potřeb, které
budou zapracovány do jednotlivých programových rámců operačních programů.
Děkujeme všem, kteří se aktivně podíleli na rozvoji území Hradeckého venkova. Věříme, že i pro další období se nám podaří se zapojením široké veřejnosti zpracovat kvalitní strategický dokument,
který bude odrážet potřeby tohoto venkovského prostoru a přispěje k jeho rozvoji.

Nový člen MAS Hradecký venkov
Jaké je poslání Vaší organizace?
Občanské sdružení pro mezinárodní partnerství v Libčanech dlouhodobě utužuje přátelské vztahy s evropskými partnery, a to s německým Falkensteinem, který se nachází nedaleko Frankfurtu nad
Mohanem (jako součást městečka Königstein), a s anglickým městem
Faringdon, které leží asi 50 km západně od Oxfordu.
Zejména se však rozšiřují a prohlubují vzájemné výměny dospělých
i mládeže a rozvíjejí se pochopení a přátelství mezi obyvateli Libčan
a okolních vesnic s obyvateli Pays Mêlois (Francie). Obě sdružení tak
přispívají k obohacení mezilidských i kulturních vztahů mezi oběma
našimi zeměmi.
Při výměnných pobytech, kdy jsou členové sdružení ubytováni v hostitelských rodinách, se daleko lépe poznává, jak žijí obyvatelé daného
regionu, jaké jsou jejich kulturní a další tradice i přírodní a kulturní
krásy dané země.
Společné pobyty jsou plné aktivit v podobě celodenních výletů, společných setkání, grilování, tanečního večera, ale i volných chvil strávených v hostitelských rodinách. Avšak návštěvy se neomezují jen
na vzájemné poznávání života, tradic, přírodních krás, fotbalových
turnajů, ale začaly se vyměňovat i informace z oblasti státoprávního
uspořádání a místních samospráv, kdy můžeme v těchto oblastech
porovnat naši republiku s hostitelskou zemí.
Jaký je cíl Vašeho sdružení?
• Realizovat konkrétní vztahy mezi obyvateli „Libčanska“ v České
republice z jedné strany a obyvateli komunity Melska ve Francii,
dále Falkensteinu ve Spolkové republice Německo a Faringdonu
ve Velké Británii z druhé strany.
• Organizovat vzájemné návštěvy v rodinách, výměnu kulturních
a sportovních akcí.
• Informovat své členy o životě v uvedených komunitách a zemích.
• Přispívat k začleňování České republiky do Evropské unie.
Proč jste se rozhodli vstoupit do MAS?
Je to další možnost prezentovat se a rozšířit činnost sdružení, a také
získat nové členy. Zejména zapojení mladých lidí a mladých rodin
s dětmi, které mohou navázat celoživotní přátelství s hostitelskými
rodinami, a tak dále rozvíjet původní ideu přátelství, je jedním z důležitých cílů sdružení. Dále bude jistě přínosné spolupracovat s jednotlivými členy MAS a při návštěvách našich zahraničních přátel je
představovat.
Kdo bude zastupovat Vaše sdružení v MAS?
Naše sdružení bude zastupovat paní Zuzana Chalupová.

www.hradeckyvenkov.cz

Jana Kuthanová
– předsedkyně správní rady

Dědictví našich předků
MAS Hradecký venkov ve spolupráci s MAS Společná CIDLINA, Pochlumí a Zálabí zrealizovaly projekt s názvem Dědictví našich předků,
který byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova ČR, osa IV. Leader. Projekt byl ukončen v srpnu letošního roku a v současné době
probíhá kontrola jeho realizace a vyúčtování.
Na území partnerských MAS byly v rámci projektu opraveny regionální památky, vznikly stálé výstavní expozice, bylo pořízeno mobilní,
výstavní a prezentační vybavení a společná publikace o historii, kulturních hodnotách a lidových tradicích všech partnerských MAS.
V rámci projektu byly uspořádány 3 společné propagační akce pro širokou veřejnost.
Do Hankova domu v Hořiněvsi se zakoupily prezentační vitríny,
do nichž byla umístěna stálá expozice písemnictví.
Propagační materiál nazvaný „Kulturní dědictví našich předků“ zajímavou formou propaguje specifické regionální památky a lidové
a kulturní tradice partnerských MAS. Výstupem je tištěná publikace
včetně putovní knížky pro děti a kvarteta. Hru kvarteto si mohou děti
vyzvednout v sídlech partnerských MAS, poté co navštíví alespoň
některou z konkrétních památek a splní úkoly v putovní knížce. Publikace je všem k dispozici v knihovnách jednotlivých obcí nebo v elektronické verzi na webu www.hradeckyvenkov.cz.
V rámci projektu byly v kostele Nejsvětější trojice v Suché u Nechanic,
který byl do té doby zavřený, provedeny opravy – rekonstrukce oken
a mříží, venkovní odvodnění, renovace dveří včetně historických klíčů
a celkový úklid kostela. Na závěr zde byla nainstalována jedinečná
kampanologická expozice tvořená sádrovými odlitky zvonů ze sbírky
Muzea východních Čech Hradec Králové. Slavnostní otevření kampanologické expozice a zpřístupnění kostela veřejnosti se uskutečnilo
24. 5. 2013 jako druhá společná akce partnerských MAS.
Kostel Nejsvětější trojice v Suché byl po mnoha letech znovu zpřístupněn veřejnosti jednak díky práci pátera Mariána Benka, dobrovolnické práci občanů ze Suché a řady dalších lidí, a jednak díky
realizaci projektu Dědictví našich předků. V sobotu 5. října 2013
Mns. Josef Socha udělil kostelu slavnostní požehnání za doprovodu
skupiny Cantus Feminae z Nechanic. Paní Simona Gleissnerová připravila pro návštěvníky kostela autorskou výstavu porcelánových
plátů a origami lampionů. Návštěvníci této významné kulturní události na dobrovolném vstupném poskytli 6 000,- Kč. Tyto finanční
prostředky poslouží ke zrestaurování historického křesla. Opravené
křeslo bude k vidění již o vánočních svátcích, kdy v kostele v Suché
vystoupí flétnový soubor Berušky.

Komunitní venkov
V letošním roce jsme zahájili ve spolupráci s MAS Společná CIDLINA
a Podchlumí realizaci nového projektu spolupráce s názvem Komunitní venkov. Tento projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje
venkova ČR, osa IV. Leader.
Jeho cílem je vytvoření podmínek pro pořádání volnočasových,
zájmových, společenských a kulturních aktivit pro širokou veřejnost, dále zajištění proškolených lektorů a pořádání kurzů na různá
témata. Na území hradeckého venkova bude nově vybaveno
5 společenských center – keramické a výtvarné centrum v Dětském domově v Nechanicích, zázemí pro volnočasové aktivity
ve Stračově, zázemí pro kulturní aktivity a kurzy vaření v Hněvčevsi,
keramická dílna v Hořiněvsi a zázemí pro volnočasové aktivity pro
seniory v Dubenci.
V těchto centrech budou v průběhu roku 2014 realizovány kurzy pro
veřejnost – keramické dílny, kurzy vaření, školení zdravotníků apod.
V rámci projektu budou proškoleni lektoři vaření a keramiky, kteří
v následujících letech povedou kurzy pro veřejnost v obcích na území naší MAS. V říjnu byl ukončen v Hněvčevsi kurz vaření a zároveň
zahájen v Dětském domově v Nechanicích kurz keramiky. Další kurzy budou probíhat na území partnerských MAS.
Celý projekt a jeho výstupy budou partnerské MAS propagovat na
společné propagační akci pro širokou veřejnost na zámku ve Sloupně.

kancelar.mas@seznam.cz

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis

Partnerství pro venkov
V červenci letošního roku byl dokončen projekt česko-polské
spolupráce „Partnerství pro venkov“, který byl spolufinancován
z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Cílem
projektu bylo rozvíjet partnerské vztahy mezi regiony Hradecký venkov a lázeňským městečkem Jedlina Zdrój. Za tímto účelem se během letošního roku uskutečnily další 4 společné akce.
Zástupci z Čech se aktivně účastnily 2 akcí pořádaných polským
partnerem v městě Jedlina Zdrój. 4. 5. 2013 se zapojily týmy z partnerských obcí Velichovky, Stračov a Hořiněves do Mezinárodního
turnaje v petanque a 30. 6. 2013 předvedl ochotnický soubor z Hořiněvsi pohádku o Jeníčkovi a Mařence na Mezinárodním festivale
pouličních divadel.
Polští přátelé nás navštívili 24. 3. 2013 v Hořiněvsi na Velikonočním jarmarku. Pro účastníky tohoto setkání byla připravena ukázka
velikonočních tradic, dekorací a ochutnávka jídel včetně bohatého
kulturního programu. Po společném obědě zástupci z partnerského
města Jedlina Zdrój předali zástupcům Hradeckého venkova tradiční polské velikonoční symboly. Poté následovalo vzájemné vyprá
vyprávění o velikonočních zvyklostech v Polsku a Česku. Odpoledne se
účastníci z Polska seznámili s historií regionu.

Poslední společnou akcí bylo setkání dne 25. 5. 2013 ve Stračově.
Na téma historie a tradice regionů zde byla pro účastníky připravena
prezentace starých řemesel a ochutnávka tradičních jídel. Program
zahrnoval řadu doprovodných akcí jako např. soutěž o nejlepší bá
bábovku, projížďky obcí kočárem s koňským spřežením apod. Účastníci si vlastnoručně vyzkoušeli řadu řemesel a vyrobené výrobky si
odnesli domů. Po společném obědě vysázeli partneři z Česka a Polska nové stromy do zřízené česko-polské aleje a dohodli se na pokračování další spolupráce i v následujících letech. Pro zástupce
partnerských obcí byl v rámci této celodenní akce připraven seminář
zaměřený na krajové speciality, výměnu receptů a ochutnávku regionálních produktů.
V rámci projektu byla vydána Česko-polská kuchařka jako propagační materiál. Obsahuje informace o projektu a jednotlivých partnerech. Zabývá se také českými tradicemi v období velikonoc, poutí,
dožínek a adventu a představuje tradiční recepty s nimi spojené.
To vše je pro srovnání doplněno typicky polskými tradicemi a recepty
v rámci stejných příležitostí. Kuchařku stejně jako publikaci o řemeslech naleznete v elektronické verzi na www.hradeckyvenkov.cz.

Na venkově zdravě jíme
MAS Hradecký venkov ve spolupráci s MAS Společná CIDLINA připravily další společný projekt s názvem Na venkově zdravě jíme, který
je v současné době doporučen k financování z Programu rozvoje venkova ČR, osa IV. Leader.
Cílem projektu je zprostředkovat lidem v regionu pomocí internetové nabídky možnost nakoupit si potraviny přímo u jejich výrobců
a zemědělců v okolí domova, dále zavést v regionu možnost elektronické objednávky s čerstvými potravinami od pěstitelů a chovatelů. V projektu je zahrnuta také propagace zdravých potravin
z blízkého regionu ve školních jídelnách. Pro veřejnost budou

uspořádány 2 velké akce zaměřené na zdravý životní styl a propagaci místních výrobků.
Pro školní jídelny budou každoročně pořádané prezentační akce
s nabídkou regionálních potravin, v jejichž rámci se bude konat
kurz zdravého vaření z čerstvých potravin.

Krajina je naše zrcadlo
MAS Hradecký venkov ve spolupráci s MAS Společná CIDLINA, Pochlumí a Železnohorský region připravily společný projekt s názvem
Krajina je naše zrcadlo, který je v současné době doporučen k financování z Programu rozvoje venkova ČR, osa IV. Leader.
V rámci projektu bude na území partnerských MAS na vybraných místech revitalizována zeleň v obcích, v krajině a podél polních a účelových komunikací. Dále bude propagována a školena péče o zeleň
a krajinu. Cílem je zkvalitnit životní a obytné prostředí obyvatel, zpestřit a rozšířit životní prostor pro volně žijící živočichy a vytvořit podmínky pro zodpovědnou péči o veřejnou zeleň na území partnerských
MAS. Do projektu bude zapojena veřejnost a další regionální partneři.

Pro zástupce obcí a neziskových organizací (myslivci, včelaři, apod.)
budou realizovány semináře zaměřené na výsadbu nové zeleně v sídlech a krajině. Uskuteční se také exkurze do Železnohorského regionu. Na území MAS Hradecký venkov se vysadí 4 aleje v krajině
na území obce Stračov a Stěžery, vybudují se 2 nové naučné stezky
v Hořiněvsi a Světí a jedno pěstitelské centrum v Dubenci.

Autorkou článků na této dvoustraně je Ing. Jana Rejlová – manažerka projektů spolupráce

www.hradeckyvenkov.cz

Kancelář MAS Hradecký venkov, Husovo nám. 83, Nechanice 503 15, tel.: 602 637 137

Podpořené projekty – Místní akční skupina Hradecký venkov
I. výzva 2013
Fiche č. 1 – Podpora rozvoje cestovního ruchu na území MAS Hradecký venkov
Název projektu: Minigolf a naučná stezka
V obci vznikne osmnáctijamkové minigolfové hřiště a naučná zemědělská stezka,
určená pro obyvatele a návštěvníky obce Stračov.

Žadatel: Obec Stračov
Celkové náklady projektu: 496 100,Přidělená dotace: 397 600,-

Fiche č. 6 – Podpora zavádění činností nezemědělské povahy
Název projektu: Pneuservis v ZAS Mžany, a.s.
Ve společnosti vznikne nová služba nezemědělské povahy. Nově vybavená
provozovna se bude zaměřovat na opravu zemědělských a nákladních pneumatik.

Žadatel: ZAS Mžany a.s.
Celkové náklady projektu: 1 210 000,Přidělená dotace: 500 000,-

Fiche č. 7 – Podpora stávajících podniků a podpora zakládání mikropodniků
Název projektu: Nákup techniky pro údržbu krajiny
Společnost se zaměří na služby pro obce a občanská sdružení
(např. myslivecká sdružení). Z projektu zakoupí příkopové vyžínací
rameno, mulčovač a zahradní traktor.

Žadatel: AGROHELP s.r.o.
Celkové náklady projektu: 496 100,Přidělená dotace: 397 600,-

Název projektu: Modernizace stanice měření emisí
Pan Aliňák realizuje nákup nového diagnostického přístroje na měření
stavu emisí.

Žadatel: Jiří Aliňák
Celkové náklady projektu: 308 550,Přidělená dotace: 153 000,-

Název projektu: Nákup balicího stroje se šnekovým dávkovačem
Nákup vah se šroubovým dávkovačem a balicího stroje na produkty
pod obchodní značkou Rakyt.

Žadatel: Pavel Cvrček
Celkové náklady projektu: 1 403 600,Přidělená dotace: 600 000,-

Název projektu: Veterinární klinika Puchlovice
Vybudování a vybavení veterinární kliniky Puchlovice. Projekt je zaměřen
na vybavení kliniky moderními technologiemi nutnými k tomu, aby pracoviště
mohlo poskytovat nadstandardní služby klientům v našem regionu.

Žadatel: MVDr. Hana Fialová
Celkové náklady projektu: 912 340,Přidělená dotace: 452 400,-

Název projektu: Výměna oken, vybudování zpevněné manipulační plochy
a výměna cihelné podlahy za betonový povrch
Projekt realizuje výměnu oken, vybudování zpevněné manipulační plochy
a výměnu cihelné podlahy za betonový povrch.

Žadatel: Zdeněk Pavlíček
Celkové náklady projektu: 302 500,Přidělená dotace: 150 000,-

Název projektu: Nákup strojů do truhlářství Tománek
Obnova strojního vybavení, a to zakoupením nové formátovací pily
a kolíkovacího stroje.

Žadatel: Jaroslav Tománek
Celkové náklady projektu: 992 200,Přidělená dotace: 492 000,-

II. výzva 2013

Fiche č. 5 – Obnova a vybavení objektů občanské vybavenosti
Název projektu: Vybavení pečovatelské služby Obecný zájem, o. s.
Projekt řeší vybavení, které by mělo sloužit pracovnicím sociální služby za účelem kvalitnější, odbornější a bezpečnější péče o klienty.

Žadatel: Obecný zájem, o.s.
Celkové náklady projektu: 312 500,Přidělená dotace: 250 000,-

Název projektu: Rekonstrukce sportovního areálu v kempu Lanžov
SDH Lanžov vybuduje sportovní zázemí pro členy sdružení a obyvatele obce.

Žadatel: SDH Lanžov
Celkové náklady projektu: 223 000,Přidělená dotace: 178 400,-

Název projektu: Rekonstrukce hasičského zázemí pro SDH Mokrovousy
V hasičské zbrojnici dojde k provedení izolace proti zemní vlhkost, k rekonstrukci
stávající části opěrné zídky a k zakoupení elektrocentrály a zásahové hadice.

Žadatel: SDH Mokrovousy
Celkové náklady projektu: 499 000,Přidělená dotace: 299 400,-

Název projektu: Vybavení JSDH Sovětice JPO III.
Projekt řeší vybavení výjezdové jednotky pro ochranu obyvatelstva v celém
regionu z důvodu povodní a mimořádných událostí na území a vybavení jednotky
sboru dobrovolných hasičů Sovětice.

Žadatel: SDH Sovětice
Celkové náklady projektu: 302 200,Přidělená dotace: 241 760,-

Název projektu: Rekonstrukce umělého povrchu
Jedná se o rekonstrukci multifunkčního hřiště v obci Stěžery.

Žadatel: TJ Sokol Stěžery
Celkové náklady projektu: 761 250,Přidělená dotace: 609 000,Iva Horníková
– manažerka MAS Hradecký venkov

