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Hradecký venkov v roce 2010
Vážení čtenáři, už jste si zvykli, že se v obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov stále něco nového děje. Již třetím rokem budeme
administrovat žádosti o dotace z Programu rozvoje venkova. Jsou to
projekty obcí, neziskových organizací a podnikatelů z území Hradeckého venkova. Ve spolupráci s MAS Společná Cidlina se nám podařilo úspěšně zrealizovat dva Projekty spolupráce „Partnerství pro venkov“
a „Dětem pro radost“. Jsou to projekty ve spolupráci s MAS Společná CIDLINA o.s., které jsme ukončili v říjnu 2010. V současné době se realizuje Projekt
spolupráce „Dětem pro radost II“, který je jeho volným pokračováním.

Naše činnost je opravdu pestrá. Pro členy jsme získali finanční prostředky na
projekt z Nadace Via „Babičko, dědečku, vyprávěj“. Jde o tvořivé dílny, výstavy a přednášky, které finančně zajišťuje Hradecký venkov a organizují naši
členové: Rodinné a mateřské centrum Lhota pod Libčany o.s., Mateřské centrum Nechanice o.s., Klub přátel dětského domova v Nechanicích, Český svaz
včelařů, základní organizace Nechanice, Svaz důchodců Hořiněves, Římskokatolická církev Nechanice a další. Nezapomínáme ani na širokou veřejnost
a z programu Ministerstva kultury ČR realizujeme projekt „Venkovská kultura pro seniory a tělesně postižené“.

Podpořené projekty z I. Výzvy roku 2010

Projekt Klubu přátel dětí dětského domova v Nechanicích

V první Výzvě 2010 Místní akční skupiny Hradecký venkov jsme přijímali projekty do Fiche č. 5 Obnova a vybavení objektů občanské vybavenosti.
Schválenou žádost mělo Rodinné a mateřské centrum Lhota pod Libčany
o. s. – projekt Instalace herních prvků na veřejném prostranství ve Lhotě pod
Libčany, obec Praskačka – projekt Zázemí pro kulturní a společenské aktivity
místní část Krásnice, obec Roudnice – projekt Výměna oken na budově obecního úřadu a mateřské školy Roudnice, obec Velichovky – projekt Mateřská
škola výměna střešní krytiny a latí, město Nechanice – projekt Výměna vrat

Projekt obce Velichovky - rekonstrukce střechy na MŠ

Hasičské zbrojnice Nechanice, Myslivecké sdružení Libčanská dubina o.s.
– projekt Modernizace brokové střelnice, Sbor dobrovolných hasičů Sovětice
– projekt Hasičská zbrojnice, výměna dveří, vrat, zateplení fasády, Klub přátel
dětí dětského domova rodinného typu v Nechanicích o.s. – Vybavení školícího pracoviště v budově DD a ŠJ Nechanice, TJ Sokol Hořiněves – projekt
Fasáda sokolovna Hořiněves, obec Stračov - Výměna oken v MŠ Stračov. Celkem jsme rozdělili mezi tyto projekty cca 3 mil. Kč.

Podpořené projekty z I. Výzvy roku 2010
V roce 2010 jsme vyhlašovali dvě Fiche pro realizaci vašich projektů: Fiche
č. 5 Obnova a vybavení objektů občanské vybavenosti a Fiche č. 2 Záchrana,
obnova a rozvoj kulturního dědictví. Celkem jsme rozdělili cca 3 mil. Kč.
V listopadu 2010 byly schváleny tyto projekty: obec Roudnice – Hasičská klubovna, obec Hořiněves - Zapáleným hasičem kvalitně s profesionálním přístupem - SDH Hořiněves, město Nechanice - Výměna oken a vrat
na budově Městského úřadu Nechanice, obec Kratonohy - Rekonstrukce

Obec Hrádek - Oprava hřbitovní zdi a přístupových komunikací
a nasvícení kostela.

objektu klubovny, obec Neděliště - Středisko pro volnočasové aktivity, obec
Stěžery - Výměna oken v tělocvičně, Komitét pro udržování památek z války
roku 1866 - Záchrana památek z války roku 1866 na bojišti u Hradce Králové
- soubor 24 pomníků, obec Všestary - Rekonstrukce pomníku “Šrámův kříž”
v Rozběřicích, obec Hrádek - Oprava hřbitovní zdi a přístupových komunikací a nasvícení kostela, obec Hněvčeves - Výměna oken, zlepšení tepelných
vlastností stropní konstrukce - víceúčelová hala Hněvčeves.

Obec Neděliště - Středisko pro volnočasové aktivity
(Místnost
Místnost určená k výstavbě posilovny).
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Programový výbor na svém zasedání 7. října 2010 schválil vyhlášení žádostí najdete na www.hradeckyvenOPZ 1866
Výzvy pro rok 2011 v celkové alokované výši cca 3 mil. Kč.
kov.cz.
NECHANICKO
Vyhlášeny budou Fiche č. 3 – Konkurenceschopnost zemědělství,
• Projekt musí žadatel realizovat na
Fiche č. 4 – Vybudování technické a dopravní infrastruktury, Fiche č. 5 území MAS Hradecký venkov
– Obnova a vybavení objektů občanské vybavenosti.
• V rámci jedné Fiche může žadatel
podat pouze jeden projekt. Projekt
URBANICKÁ BRÁZDA
Fiche č. 3 - Konkurenceschopnost zemědělství.
bude předkládán: Žádost o dotaci v
Cílem je zvýšit konkurenceschopnost a posílit ekonomickou výtěžnost předepsaném formátu pdf. 2x v tišmístních zemědělských podniků.
těné formě, osnova projektu 5x v tišPříjemci dotace: Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnic- těné formě, preferenční kritéria MAS
ká osoba, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem 4x v tištěné formě, ostatní přílohy 2x v tištěné
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Podnikatel- formě.
ský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvový- • Na CD nosiči (2x) v aplikaci ADOBE (ve formátu pdf.) předloží žadarobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, tel osnovu projektu a žádost o dotaci. Předložení žádosti musí učinit
které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí žadatel osobně nebo jím pověřená osoba na základě zmocnění s vymezeprostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě.
ním obsahu a platnosti (plná moc musí mít úředně ověřený podpis).
• Závazná osnova projektu, přesné znění Fichí, formulář žádosti
Fiche č. 4 - Vybudování dopravní a technické infrastruktury v obcích. o dotaci a souvisejícími dokumenty budou k dispozici na webových
Cílem je zlepšit kvalitu života ve venkovských oblastech vybudováním stránkách MAS www.hradeckyvenkov.cz
základní dopravní a technické infrastruktury obcí a úpravami veřejných
• Další informace týkající se osy IV Leader Programu rozvoje venkova
prostranství a umožnit tak další rozvoj venkova.
(PRV) můžete nalézt na stránkách www.mze.cz a www.szif.cz zejména
Příjemci dotace: Obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, Pravidla IV.1.2 a Samostatná příloha č.9 Pravidel IV.1.1.
zájmová sdružení právnických osob, církve a jejich organizace.
• Další informace týkající se osy IV. Leader Programu rozvoje venkova
Fiche č. 5 - Obnova a vybavení objektů občanské vybavenosti - posilo- (PRV) můžete nalézt na stránkách www.mze.cz a www.szif.cz zejména
vání sounáležitosti obyvatel s územím.
Pravidla IV.1.2 a Samostatná příloha č.9 Pravidel IV.1.1.
Cílem je podpořit obnovu a rozvoj obcí a stávající občanské vybavenosti,
podpořit rozvoj služeb, a tím zvýšit kvalitu života ve venkovských oblasKontaktní informace:
tech.
Manažerka SPL, osobní konzultace – Iva Horníková, kancelar.mas@
Příjemci dotace: Obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, seznam.cz, tel. 602637137, Předsedkyně MAS – Jana Kuthanová, ou@
zájmová sdružení právnických osob, církve a jejich organizace.
horineves.cz, tel. 724186825, Poradenství – Ing. Jana Rejlová, rejlovajana@seznam.cz , tel. 731516980
Informace pro žadatele:
Iva Horníková, manažerka MAS
• Text Výzvy se všemi potřebnými dokumenty včetně termínu příjmů
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Kontaktní informace a osobní konzulatce: Kancelář MAS, Husovo nám. 83, Nechanice 503 15,
e-mail: kancelar.mas@seznam.cz, tel. 602 637 137; kontaktní osoby: Iva Horníková (manažerka SPL), Jana Kuthanová
(Předsedkyně MAS): ou@horineves.cz, tel. 724186825, Ing. Jana Rejlová (poradenství): rejlovajana@seznam.cz, tel. 731516980
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na propagační akce MAS Hradecký venkov ve spolupráci
s neziskovými organizacemi a nadací VIA







V programu akcí budou výstavy, koncerty, přednášky,
prezentace činnosti MAS Hradecký venkov a dalších organizací.
Další informace budou aktuálně zveřejňovány na www.hradeckyvenkov.cz

Projekt Sportovní víceúčelové hřiště a tenisové hřiště Hořiněves
reg. číslo projektu CZ.1.13/2.3.00/10.00552,
je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod“.

Dětská hřiště a technické zázemí v území MAS díky projektům spolupráce
Místní akční skupiny Hradecký venkov a Společná Cidlina zrealizovaly dva
2. DĚTEM PRO RADOST
projekty spolupráce, které byly podpořeny z Programu rozvoje venkova ČR,
Předmětem projektu spolupráce je instalace dětských herních prvků do
osa IV. Leader, opatření VI.2.1.Realizace projektů spolupráce. Třetí projekt se veřejných prostranství v obcích na území obou MAS. Podstata projektu spobude realizovat v letošním roce.
čívá v procesu spolupráce veřejného, neziskového a soukromého sektoru při
realizaci dětských hřišť a následné využívání ke vzdělávacím a kulturním akti1. PARTNERSTVÍ PRO VENKOV
vitám. V regionu bylo instalováno 29 dětských hřišť, z toho 19 na území HraProjekt je zaměřen na vytvoření materiálně-technického zázemí pro rozvoj deckého venkova a 10 na území Společné Cidliny. Na podzim byla některá
regionálních, společenských, sportovních, spolkových, environmentálních hřiště slavnostně otevřena. Pro děti organizátoři připravili doprovodný proa církevních aktivit na území obou MAS. Pořízené materiálně technické gram se spoustou her a soutěží, veřejnost byla informována o činnosti MAS
vybavení tj. stany a další mobiliář pro pořádání venkovních akcí využívá a byla vyhlášena výtvarná soutěž nazvaná: „Jak si hraji na novém dětském
nejen MAS a její členové, ale i obce a další neziskové subjekty z obou regi- hřišti“. Vybrané výkresy byly oceněny a vznikla putovní výstava.
onů. Stany a další mobiliář je uložen na 2 místech na území MAS Hradecký venkov a na 3 místech na území MAS Společná Cidlina. V rámci tohoto
3. DĚTEM PRO RADOST II
projektu byla nábytkem a prezentační technikou vybavena zasedací místnost
Tento projekt volně navazuje na předchozí již zrealizovaný projekt Dětem
MAS Hradecký venkov (sloužící celoročně i jako školící sál) v Nechanicích pro radost. I v rámci něj budou na území obou MAS instalovány dětské herní
a kulturní středisko Mekka v Novém Bydžově. Semináře na téma zakládání prvky. Jeho součástí je i nákup interaktivních tabulí pro pořádání vzdělávacích
podniků na venkově, obnova a rozvoj vesnic, rozvoj občanské vybavenosti a environmentálních aktivit. Projekt je v současné době částečně zrealizován.
a nezemědělské podnikání se uskutečnily právě v nově vybaveném školícím Bylo zakoupeno a předáno 7 interaktivních tabulí s příslušenstvím a v průběhu
sále v Nechanicích.
září 2010 byli proškoleni zaměstnanci a partneři MAS. Tabule jsou umístěny
V letošním roce se jako součást celého projektu uskutečnily tři propagační v základních školách na území MAS Hradecký venkov a budou využívány
akce. První – „Den veřejné správy“ 24. dubna v Chlumci nad Cidlinou, druhá pro environmentální vzdělávání, audiovizuální kulturní a vzdělávací akce
– „Veletrh úspěšných projektů“ 15. srpna v areálu zámku Hrádku u Nechanic MAS a partnerů MAS. Začátkem roku 2011 bude zrealizováno výběrové
a poslední „Zemědělský den“ 23. září ve Mžanech.
řízení na dodavatele dětských hřišť, která by měla začít dětem sloužit na jaře
K projektu byly zřízeny samostatné internetové stránky www.partnerstvipro- a v létě roku 2011.
venkov.cz, kde najdete nejen úplný seznam pořízeného vybavení a pravidla jejich
půjčování, ale také spoustu fotografií a reportáže z již uskutečněných akcí.

Zemědělský den ve Mžanech

Bez dobrovolníků to nejde ...

Den veřejné správy v Chlumci nad Cldinou

Veletrh cestovního ruchu na zámku Hrádku u Nechanic

Venkovská kultura
pro seniory
a tělesně postižené
„Venkovská kultura pro seniory a tělesně postižené“ … je název
projektu Společnosti Hradecký venkov podpořený ministerstvem
kultury. Projekt jsme připravili pro seniory a zdravotně znevýhodněné občany z regionu. Na různých místech regionu se konaly kurzy
zaměřené na lidové tradice a řemesla. V Roudnici, kde je na obecním úřadě vybavená učebna i s pecí, to byly keramické dílny. Náplní
dalších kurzů konaných v Třesovicích, Nechanicích, Mokrovousích
a Hořiněvsi, byla například práce se skleněnými korálky, tisk na
plátno, malba na hedvábí či pletení z pedigu.
Keramická dílna v Roudnici

Babičko, dědečku, vyprávěj...
Společnost Hradecký venkov uspěla v grantovém řízení Fondu místního rozvoje nadace Via s projektem Babičko, dědečku, vyprávěj. Podpořeny byly projekty, které rozvíjejí a upevňují vztah lidí k místu, kde
žijí; upevňují sousedské vztahy a rozvíjejí partnerské vztahy mezi všemi,
kdo se podílejí na místním dění; podporují aktivní zapojování lidí do
veřejných procesů a rozvoje komunity.
Cílem projektu je zapojit členy MAS do dění v regionu a podpořit
rozvoj nových partnerství mezi členy. Do projektu se zapojili členové,
kteří sdružují seniory a děti např. Rodinné a mateřské centrum Lhota pod Libčany o.s., Mateřské centrum Nechanice o.s., Svaz důchodců
Hořiněves a další. Společně jsme připravili řadu programů a společných
tvoření. Jedno z těchto setkání se konalo v adventním čase - 2. prosince 2010 v dětském domově v Nechanicích. Ve spolupráci s Českým
svazem včelařů, místní organizací Nechanice byla připravena přednáška učitele včelařství. Přednáška byla určena nejen dětem, ale i široké
veřejnosti. Pro menší děti jsme jsme nachystali vánoční dílnu a soutěž,
do které místní včelaři věnovali dětem z dětského domova med.

Přednáška v dětském domově v Nechanicích

Úspěšný rok je za námi
Že loňský rok byl pro činnost o.p.s. Hradecký venkov velmi plodný,
to je zřejmé z předcházejících příspěvků. Společnost realizovala ve spolupráci s partnery a členy projekty, které zcela jistě přispějí k rozvoji
území MAS Hradecký venkov.
Za zmínku stojí hodnocení všech 112 místních akčních skupin ČR,
které proběhlo v létě 2010. Hradecký venkov si dle hodnotitelů vede
velmi dobře a naše MAS byla zařazena do kategorie „A“ nejlépe hodnocených místních akčních skupin v ČR. Hodnocení prováděli zástupci
Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního
fondu a Národní sítě MAS ČR. Hodnocení se zúčastnili jako pozorovatelé také zástupci našeho Krajského úřadu. Výsledek se zatím neprojeví
ve výpočtu alokací a měl by spíše sloužit jako vodítko pro další činnost.
Pro nás je tato zkušenost velmi cenná, a to především proto, že v roce
2011 již další hodnocení ovlivní i finanční rozpočet MAS. Věřím, že
i letos budou výsledky činnosti natolik pozitivní, že hodnocení bude
stejně výborné jako v loňském roce, a díky tomu bude možné realizovat
více projektů našich četných žadatelů.

Prezentace činnosti MAS na Ekonomickém, marketingovém a
obchodním fóru v Pardubicích.

Touto cestu bych ráda poděkovala všem, kteří se na činnosti o.p.s. Hradecký venkov podílejí, jak při účasti na jednáních místní akční skupiny - pléna, programového výboru, výběrové komise, tak i při realizaci našich projektů, při akcích jako byl Den zemědělců, Den cestovního
ruchu, Den veřejné správy, Dožínky, Slavnostní otevření dětských hřišť atd., tady je třeba poděkovat i všem dobrovolníkům, kteří napomohli
k jejich úspěšnému průběhu.
Dovolte mi popřát Vám hodně zdraví, osobních i pracovních úspěchů v roce 2011 a ať se Vám na našem venkově co nejlépe žije.
Jana Kuthanová, předsedkyně Hradecký Venkov, o.p.s.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Evropa investuje do venkovských oblastí.

