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PRVNÍ VÝZVA ROKU 2012
Programový výbor na svém jed- památkových budov, veřejných ploch
nání 11.10.2011 schválil tyto oblasti a prostranství, kulturních objektů
a prvků, výdaje na revitalizaci histopodpory:
rických parků, zahrad, alejí, skupin
stromů i solitérních dřevin, restauFiche č. 2
Záchrana, obnova a rozvoj kul- rování/obnovu movitých předmětů
turního dědictví na území MAS kulturního dědictví venkova, stavební výdaje na novou výstavbu nebo
Hradecký venkov
Cílem Fiche je rozvoj investic za- stavební obnovu budov a ploch pro
jišťující vyšší atraktivitu venkovských realizaci výstavních expozic a muzeí,
oblastí, tj. zlepšení kvality života ve včetně výdajů na pořízení jejich mavenkovských oblastech a diverzifika- teriálně-technického zázemí, apod.
ce ekonomických aktivit. Důvodem
Fiche č.4
zavedení této Fiche je podpora proVybudování dopravní a technicjektů, které využijí ekonomický potenciál kulturního dědictví venkova ké infrastruktury v obcích
Cílem Fiche je zlepšit kvalitu živoa tím zároveň přispějí k jeho ochraně
a k růstu kvalitních podmínek oby- ta ve venkovských oblastech vybudovatel. Způsobilé výdaje: Stavební vý- váním základní dopravní a technické
daje na obnovu, opravy a zhodnocení infrastruktury obcí, spojenou s úpra-

vami veřejných prostranství a umožnit tak další rozvoj venkova. Důvodem zavedení této Fiche je umožnit
realizaci opatření Strategického
plánu Leader (dále SPL) v oblasti
obnovy a rozvoje obcí. Nedostatečná dopravní a technická infrastruktura obcí limituje jejich další rozvoj
a příliv investic. Realizace projektů
této Fiche umožní naplňovat další
opatření SPL zaměřená na rozvoj a
kvalitu bydlení, tvorbu pracovních
míst na venkově, zlepšení využívání turistického potenciálu území a
zlepší vzhled obcí. Způsobilé výdaje:
Výdaje na novou výstavbu či obnovu
místních komunikací III. a IV. třídy,
veřejně přístupných účelových komunikací a veřejných prostranství
obce včetně obnovy/výstavby čeká-

ren na zastávkách hromadné dopravy,
výdaje na parkové úpravy veřejných
prostranství a na nákup techniky pro
údržbu těchto prostranství, nákup
pozemků souvisejících s projektem,
apod.
Možnými příjemci dotace u obou
Fichí mohou být obce, svazky obcí,
nestátní neziskové organizace, církve,
zájmová sdružení právnických osob.
Dotace je 90%. Alokovaná částka je
pro obě Fiche stejná - cca 1,3 mil.
Projekty musí být realizovány na území MAS Hradecký venkov.
Celý text Výzvy včetně všech formulářů najdete na stránkách www.
hradeckyvenkov.cz
Iva Horníková
Manažerka MAS

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

Kvalitní potraviny
z Tržnice Hradeckého venkova

Úspěšná žádost MAS Hradecký
venkov u Nadace Občanského fóra

Za posledních 20 let se spotřebitelská
poptávka po potravinách výrazně změnila.
Dříve spotřebitelé vyhledávali především
zahraniční potraviny, zabalené v atraktivních obalech, později velká část populace
nakupovala především laciné potraviny
v obchodních řetězcích. V poslední době
stále více spotřebitelů vyhledává kvalitní produkty přímo od zemědělců
nebo menších výrobců, kteří garantují čerstvost, případně originalitu.
Své výrobky vyrábí z tradičních surovin – masa, mléka, nepoužívají různé náhražky, separáty, barviva a jen v nezbytné míře konzervanty.
Zvyšující se spotřeba regionálních potravin není jen v České republice,
ale v celé Evropě a především v Rakousku, Německu a Francii, kde stát
tento trend výrazně podporuje. Omezování dovozů a využívání komodit, které vyrábí zemědělci, řeší nejen soběstačnost v potravinách, ale
i péči o kulturní krajinu. Je ověřená pravda, že nejlacinější údržba krajiny je zemědělská činnost.
Větší oblibě regionálních potravin napomáhají i soutěže „Potravina
a potravinář“ a „Regionální potravina“, jejichž vítězové jsou popularizováni a oceňováni na Královéhradeckých dožínkách. Dále větší oblibu získávají FARMÁŘSKÉ TRHY. Jejich nevýhodou je, že se konají jen
v určitých časových intervalech.
Od loňského roku najdete na internetových stránkách Hradeckého
venkova „virtuální“ tržnici. Chceme občany seznámit nejen s kvalitními
výrobky místních zemědělců, ale také ukázat, kde se vyrábí a kde je možné je nakoupit. Spolupracujeme s těmi výrobci, kteří garantují kvalitu
a čerstvost. Chceme podpořit regionální výrobce a zvýšit spotřebu kvalitních potravin, a tím napomoci rozvoji našeho regionu.
Všechny informace o tržnici najdete na webových stránkách, které
jsou stále více navštěvovanější. Předpokládáme, že do budoucna budeme tyto stránky o nové výrobce rozšiřovat.
Pěstujete, vyrábíte a prodáváte kvalitní potraviny a rádi byste byli
součástí naší „tržnice“? K tomu stačí pouze kontaktovat manažerku Ivu
Horníkovou.
Dr. Ing. Jan Pešek

16. listopadu přijaly manažerky MAS Hradecký venkov pozvání do Rezidence amerického velvyslance. Pozvání bylo od Nadace Občanského fóra, kde MAS Hradecký venkov úspěšně žádala finanční prostředky na nová žaluziová okna v projektu Záchrana kostela v Suché a vybudování kampanologického muzea.
Ing. Jana Rejlová krátce uvedla aktivity naší místní akční skupiny
a poté představila dalším 18 podpořeným organizacím a hostitelům náš
projekt. Následovalo předávání certifikátu na finanční prostředky na
projekt z rukou Dagmar Havlové a amerického atašé. V rámci slavnostního večera nám bylo umožněno prohlédnout si krásné prostory rezidence amerického velvyslance a dozvědět se něco o historii vily.
Iva Horníková

Slavnostní předávání certifikátu, zástupkyně MAS Hradecký
venkov s Dagmar Havlovou z Nadace OF. (Foto: Archiv Nadace OF)
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Ohlédnutí za nevšedními akcemi Noc kostelů a Tichá noc
V pátek 27. května 2011 se prvním rokem konala v Nechanicích celorepubliková Noc kostelů. Akci organizovala obecně prospěšná společnost Hradecký
venkov, spolu s Římskokatolickou církví Nechanice a městem Nechanice.
V rámci programu byla zpřístupněna věž, včetně historických hodin a zvonice.
V lodi kostela byla instalována výstava fotografií na téma „Jak šel čas“ a dále
výstava Muzea východních Čech „Křtiny“, výstava mešních rouch (ornátů)
a prohlídka kazatelny. Součástí expozice byla i výstava řemeslných výrobků
z kurzů, které pořádala naše společnost v regionu. Určitě největšímu zájmu
se těšila výstava prostřených tabulí – svatební, hudební a stolování našich babiček. K poslechu hráli žáci ZUŠ Melodie z Hořic, jenž má svou pobočku
i v Nechanicích. Na večerní program vystoupil instrumentálně-vokálního
soubor Solideo.
Volné pokračování této úspěšné akce proběhlo v pátek 25. listopadu 2011
pod názvem Tichá noc. Návštěvníky opět přivítal hudební program, mohli
si prohlédnout bohatou adventní výzdobu kostela, varhany, věž s hodinovým
strojem i prostor kůru.
Cílem obou akcí bylo informovat o potřebnosti opravy nechanických varhan a podpořit založení sbírky na jejich opravu. Výtěžek z obou akcí bude
vložen na účet veřejné sbírky, kterou místní akční skupina založila.
Závěrem děkuji všem, kteří přispěli k báječné atmosféře a pomohli obě
akce organizačně zajistit.
Iva Horníková
Veřejná sbírka na opravu nechanických varhan
Místní akční skupina Hradecký venkov založila veřejnou sbírku, která
byla schválena Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. Sbírka se
koná v období od 06.01.2012 do 06.12.2014.
Účel sbírky: oprava varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Nechanicích. Sbírka probíhá na transparentním bankovním účtu
6725460001/5500.
Aktuální stav transparentního konta naleznete: http://www.rb.cz/
firemni-finance/transparentni-ucty/?tr_acc=vypis&account_number=6725460001

Monitorovací zpráva o výzvách
MAS Hradecký venkov
vyhlašovaných v rámci SPL
Od roku 2009, kdy byla MAS Hradecký venkov vybrána k podpoře
v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV. Leader, byly do
konce roku 2011 vyhlášeny a zadministrovány 4 výzvy pro příjem projektů od žadatelů z regionu Hradecký venkov.

Výzva

Počet
přijatých
projektů

I/2009
I/2010
I/2011
II/2011
celkem

14
16
13
4
47

Počet pod- Celkové náklapořených dy vybraných
projektů
projektů
10
10
11
3
34

4 208 987
3 891 787
4 413 067
2 160 000
14 673 841

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Nechanice. (Plakát: Vladimír Kraus)

Vybrané projekty dle typu žadatele

veřejná
správa
NNO
podnikatelé

Kofinancování (vlastní
zdroje
žadatelů)
3 037 083 1 171 904
3 037 083
854 704
2 389 124 2 023 943
720 000
1 440 000
9 183 290 5 490 551
Přidělená
dotace

Přijato bylo celkem 47 projektů, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti. Tyto projekty byly předány k hodnocení
Výběrové komisi. Každý projekt obodovali vždy 3 nezávislí hodnotitelé,
výsledné body jsou pak součtem bodů od všech 3 hodnotitelů. Výběrová komise na svém závěrečném jednání po hodnocení sestaví bodobé
hodnocení a seznam projektů doporučených k podpoře. Tyto projekty
následně schvaluje Programový výbor.
Ke konci roku 2011 bylo prostřednictvím Strategického plánu Leader
MAS Hradecký venkov podpořeno 34 projektů, mezi které byla rozdělena dotace v celkové výši 9,2 mil. Kč.
Ke konci roku 2011 je zrealizováno a proplaceno celkem 19 žádostí
s celkovou dotací 5,9 mil. Kč. Z průběhu realizace jednotlivých projektů jsou pořizovány videozáznamy, které jsou průběžně zveřejňovány na
stránkách společnosti www.hradeckyvenkov.cz.
Ing. Jana Rejlová
monitorovací výbor

Středisko pro volnočasové aktivity Neděliště (dotace z MAS
Hradecký venkov 278050 Kč). (Foto: Zdeněk Zajfrt)
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PROJEKT ZA PODPORY MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Po sérii úspěšných volnočasových projektů nadace Via
a Ministerstva kultury získala naše společnost pro občany
z území Hradeckého venkova v Programu podpory nestátních neziskových organizací Výběrové řízení pro rok 2011
Ministerstva pro místní rozvoj částku 56000 Kč na volnočasové, kulturní a vzdělávací aktivity pro seniory a děti.
V rámci tohoto projektu se mimo jiné aktivity a kurzy uskutečnily čtyři
exkurze pro seniory z území Hradeckého venkova.
31. května a 14. června to byly exkurze do Dendrologické zahrady v Praze. Zahrada byla založena v r. 1974 na pozemcích Dendrologické společnosti
a přilehlých plochách. Jejím hlavním posláním je studium genofondu domácích a cizokrajných dřevin z hlediska využití v zahradní a krajinářské tvorbě.
Objekt je otevřen pro veřejnost od r. 1990. Pro účastníky exkurze byla k dispozici průvodkyně, která celou výpravu zahradou provázela a informovala

Prohlídka Dendrologické zahrady s výkladem. (Foto: Iva Horníková)

o různých zajímavostech, které se zde nacházejí a odpovídala na dotazy návštěvníku. Návštěvníci se například mohli dozvědět, že v Dendrologické zahradě se nachází přes 5000 druhů rostlin, mezi nimiž jsou také různé druhy
vrb či rododendronů. Velkou inspirací byly pro zúčastněné seniory výsadby
záhonů s trvalkami. Exkurze byla zakončena prohlídkou zeleninových záhonů.
Na podzim byly pro zájemce připraveny další dvě exkurze, tentokrát do
Muzea Krkonošských řemesel do Poniklé v Podkrkonoší. Zde si kromě zpracování obilí a slámy, ukázek drátování a výroby vánočních ozdob z foukaných
perliček vyzkoušeli sami účastníci výrobky z korálků.
Mezi další zajímavé aktivity pro děti bude v rámci tohoto projektu patřit
spolupráce s učilištěm včelařství z Nasavrk. Projekt zahájíme v dubnu 2012
a pozvánky na jednotlivé programy budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách Hradeckého venkova.
Iva Horníková

Exkurze do Muzea Krkonošských řemesel do Poniklé.
(Foto: Iva Horníková)

Včely a med – vzdělávací program pro MŠ a I. stupeň ZŠ
Obecně prospěšná společnost Hradecký venkov
započala v měsíci září realizaci projektu Včely a med,
který je určen dětem ve věku 5 – 10 let a je rozdělen
na několik částí. Děti se po dobu realizace dozvědí
spoustu zajímavého ze života včel. Jsou pro ně připraveny praktické ukázky
výroby medu a dalších produktů. Mohou navštívit včelařství a zúčastnit se
pracovních dílen. Projekt je doplněn informacemi o správném chování v lese,
naučí děti poznávat lesní zvířata, a to nejen z obrázků.
První část projektu na téma „Jak se včely připravují na zimu“, proběhla na
nové naučné stezce v Libčanech. Pro děti byl připraven skleněný úl, ochutnávka medu a další ukázkový materiál. Byly zde k vidění i dřevěné vyřezávané

úly z dílny včelaře Daniela Petra. Dětem se věnovali renomovaní včelaři Prof.
RNDr. Aleš Macela, DrSc. a Jiří Polák. Program o včelách byl doplněn poutavým vyprávěním lesních pedagogů z Lesů ČR a.s., kteří s sebou přivezli dravce a loveckého psa. Vyzkoušeli děti, zda vědí, co do lesa patří, a co ne, naučili
je poznávat zvířata ze dvora, ze zoo a z lesa.
Této akce se zúčastnilo přes 350 dětí z mateřských školek z mikroregionů
Nechanicko, Urbanická Brázda a Hustířanka.
Iva Horníková

Lesní pedagog z Lesů ČR, a.s., naučný program o zvířatech.
(Foto: Iva Horníková)

Praktické ukázky práce se včelami - včelaři profesor Aleš Macela
a Jiří Polák. (Foto: Iva Horníková)

Tento program je spolufinancován Krajským úřadem Královéhradeckého
kraje.

strana 4

ZEMĚDĚLSKÝ DEN - II. ROČNÍK
22. září se uskutečnil II. ročník Zemědělského dne. Tentokrát ve středisku
v Sověticích. Hlavním bodem programu bylo předvedení a hodnocení dojnic.
Jak řekl Dr. Ing. Jan Pešek ředitel společnosti, cílem akce nebyla jen ukázka
šlechtitelské a chovatelské práce, ale i propagace práce zemědělců a výrobců,
především regionálních potravin. Zemědělský den je nejen propagace domácího zemědělství, regionálních produktů, ale i spolupráce metodou Leader.
Tuto metodu společně na této akci propagovaly MAS Hradecký venkov a
MAS Společná CIDLINA. Jde o rozvoj regionu, kdy se do přípravy a realizace

Dr. Ing. Jan Pešek vítá přítomné hosty. (Foto: Iva Horníková)

místní rozvojové strategie zapojí co nejvíce partnerů. Tj. veřejná správa, podnikatelé, neziskový sektor nebo školy. Myšlenkou programu Leader je, aby si
občané v regionu sami určili, které oblasti podpory budou doporučeny k financování. Obě místní akční skupiny se postaraly o program pro školy a mateřské školky, připravily setkání starostů z regionu a podílely se na propagaci
celé akce. O aktivitách místních akčních skupin a myšlence Leader promluvila na akci předsedkyně MAS Hradecký venkov Jana Kuthanová a za MAS
Společná CIDLINA její předseda pan Šustr.

Žáci základní školy Karla IV., z MAS Společná CIDLINA, kteří se
úspěšně účastnili hodnocení zvířat. (Foto: Iva Horníková)

Účast MAS Hradecký venkov na „Ekonomickém, marketingovém a obchodním fórum
MAS Hradecký venkov přijala 6. 12. 2011 pozvání Dr. Ing. Jana Peška - člena výběrové komise a již potřetí se zúčastnila „Ekonomického, marketingového a obchodního fóra předsedů, ředitelů, majitelů, vedoucích manažerů
společností zemědělství, potravinářství, výroby, obchodu, služeb, bankovnictví a pojišťovnictví a zástupců a představitelů MAS a mikroregionů Královéhradeckého kraje a Pardubického kraje“.
Odborná část se skládala z prezentací a vystoupení významných hostů:
pana hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France, vystoupení prezidenta Agrární komory České republiky Ing. Jana Veleby, vystoupení viceprezidenta Potravinářské komory ČR Ing. Zdeněk Kubiska, vystoupení Ing.
Martin Fantyše o aktuálním stavu vyjednávání podmínek SZP v EU a pro
ČR pro roky 2014 – 2020 Ing. Martin Fantyš, aktuality na PGRLF, a.s . přednesl Ing. Martin Karban, předseda představenstva a ředitel PGRLF a.s., možnosti spolupráce s PEF ČZU v Praze, informační technologie – využití v praxi
nabídla Ing. Edita Šilerová, CSc., kancléřka PEF ČZU v Praze a další hosté.
Naše předsedkyně správní rady Jana Kuthanová měla velmi zajímavou prezentaci na téma - Prohlubování spolupráce MAS Hradecký venkov se zemědělským sektorem. Představila zde mimo jiné i již podpořené projekty nejen
z naší MAS, ale i od kolegů z MAS Královéhradeckého kraje. Po skončení
oficiální části odpovídala na otázky a vysvětlovala, jak je možné dotaci na
zemědělství u Místních akčních skupin získat.
Paní Jana Kuthanová také představila Tržnici hradeckého venkova, kdy
MAS prezentuje prvovýrobce kvalitních českých potravin.
Iva Horníková
Z předchozího textu je zřejmě, že i rok 2011 byl pro o.p.s Hradecký
venkov úspěšný. Kromě naší stěžejní činnosti, tj. realizace strategického
plánu LEADER, podpory našich žadatelů v realizaci jejich projektových
záměrů, bylo uskutečněno i několik dalších projektů, které zcela jistě
přispěly k rozvoji našeho regionu a podpoře širokého spektra jejich obyvatel - žáků základních škol - nové interaktivní tabule, dětí a mládeže
- nová dětská hřiště, podpora kulturního dědictví našeho venkova - pořádání různých kulturních společenských akcí vedoucích k prezentaci kulturního dědictví, podpora seniorů - pořádání kurzů, seminářů a zájezdů,
podpora spolků a obcí - zapůjčení vybavení a techniky a další.
Děkuji tedy všem, kteří naši činnost podporují, účastní se našich akcí,
pomáhají nám s jejich realizací a podílejí se i na činnosti místní akční
skupiny v jejich řídících orgánech. Díky této aktivní činnosti jsme tedy i
letos v rámci hodnocení všech 112 místních akčních skupin (MAS) celé

Prezentace MAS Hradecký venkov a metody Leader na fóru.
(Foto: František Chmelíček)

ČR uspěli a byli jsme zařazeni do kategorie „A“ nejlépe hodnocených
MAS v ČR. Toto hodnocení v letošním roce přinese i finanční bonus,
a tak naši žadatelé budou mít větší šanci být úspěšní se svou žádostí o
finanční podporu zajímavých projektů.
V neposlední řadě je také třeba uvést, že i území naší MAS se bude v
tomto roce zvětšovat, zájem o zařazení již požádala obec Lochenice, a
dá se očekávat, že pokrytí sítí MAS území ČR se bude dále rozšiřovat.
Vzhledem k našemu dobrému hodnocení předpokládáme, že projeví zájem o naši činnost i další sousední obce.
Na závěr mi dovolte popřát Vám do nového roku hodně zdraví, osobních i pracovních úspěchů i s přáním, aby i přes všechny potíže a ústrky,
které na nás stále doléhají, jsme se nenechali otrávit a snažili se, aby se
nám na tom našem hradeckém venkově lépe žilo.
Jana Kuthanová, předsedkyně Správní rady

