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Spolupráce, která přináši plody...
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Zasedání pléna MAS Hradecký venkov
ze dne 12. 2. 2015
Hodiny ukazují za pět minut pět a ke sportovní hale v Hněvčevsi se pomalu začínají sjíždět všichni pozvaní hosté
– stávající i noví členové MAS Hradecký venkov. Zasedání pléna může začít. Ve vzduchu visí jemné obavy, takové
zasedání bývá obvykle protknuté naškrobeně formální atmosférou. Všechny předsudky jsou ovšem zbořeny hned
na počátku.
Zasedání je zahájeno slavnostním přípitkem a drobným občerstvením, na programu spočívá řešení mnoha zásadních
záležitostí, proto je nutné řádně se předem posílit. Uvolněná
přátelská nálada obklopuje všechny zúčastněné a úžasným
způsobem sbližuje.
Oficiální část zahajuje pan Mgr. Tomáš Chmela ze Sdružení místních samospráv ČR, jenž prezentuje činnost sdružení,
promlouvá o evropských dotacích či službách obcím.
Následně přebírá režii jednání paní Jana Kuthanová. V krátké
prezentaci seznamuje přítomné s fungováním MAS Hradecký venkov, s principy LEADER a informuje o úpravách zakládacích dokumentů obecně prospěšné společnosti Hradecký
venkov, o.p.s., které byly schváleny správní radou a vloženy do rejstříku Obecně prospěšných společností. V dalších
dvou hodinách se projednává přijetí nových členů; dochází ke
schválení jednacího řádu, seznámení členské základny i stanovení počtu členů; uskutečňuje se volba členů orgánů atd.
Všichni zúčastnění jsou řádně vybaveni hlasovacími lístky, jimiž dávají najevo svůj souhlas či výtky ohledně probíraných
záležitostí. Průběžná káva dopomáhá znovunabýt koncentraci, potřebnou pro vřelou diskuzi.

Ručičky hodin právě ukazují půl osmé, když se zasedání pléna dostává ke zdárnému konci. Všichni jsou spokojení, zbývá
už pouze jediný úkol – prostudovat nové stránky MAS Hradecký venkov, www.mashradeckyvenkov.cz, kde jsou všechny důležité a aktuální informace.

NAVŠTIVTE NAŠE NOVÉ STRÁNKY

www.mashradeckyvenkov.cz
www.mashradeckyvenkov.cz

Marie Leinveberová

Kostel v Suché znovu ožívá
I po skončení projektu „Dědictví našich předků“ pokračuje Místní akčí skupina Hradecký venkov v další části obnovy kostela
v Suché. V první fázi byla opravena dvě křesla pořízená rodem Harrachů. Financování této akce bylo provedeno ze zdrojů obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov, z darů ZUŠ Melodie v Hořicích, Římskokatolické farnosti Nechanice
a z dobrovolného vstupného, které vybrali občané Suché na kulturní akci.
V další fázi byla místním farářem páterem Mariánem Benkem zajištěna oprava kazatelny včetně generální opravy silně poškozeného baldachýnu. Osobně se můžete přesvědčit, že tato oprava a renovace byla provedena velmi citlivě a úspěšně.
Ve snaze pomoci nezůstává pozadu ani město Nechanice. Z části jeho příspěvku byla pořízena květinová výsadba v blízkosti
vstupu do kostela a jeho nejbližšího okolí. Další část příspěvku byla použita na zajištění kulturního programu akce Noc kostelů.
Veliký dík patří také obyvatelům obce Suchá, kteří se pravidelnými brigádami starají o údržbu a úklid interiéru i exteriéru kostela.
NOC KOSTELŮ • V pátek 23. května 2014 se kostel zapojil
do 4. ročníku celonárodní akce Noc kostelů. Cílem této události je
přiblížit široké veřejnosti církevní prostředí. V jednom dni se tak
v podvečerních hodinách otevírají dveře kostelů, kaplí a klášterů
po celé republice.
V Suché si mohli návštěvníci prohlédnout veškeré prostory kostela i kampanologickou expozici sádrových odlitků zvonů. Kulturní program zahájilo vystoupení dětí ze ZUŠ Melodie s.r.o. Poté
rozezněla budovu kostela jazzová muzika kapely Little melody
ze ZUŠ Habrmannova. Na závěr odsloužil za hudebního doprovodu páter Marián Benko mši svatou. Pro veřejnost bylo připraveno
také venkovní občerstvení, kde byly kromě kávy a čaje k dostání
výtečné koláčky z cukrárny Rohovládová Bělá.
SLAVNOSTNÍ SVÁTOST KŘTU • Celých 35 let čekal kostel
Nejsvětější Trojice v Suché na významný církevní obřad. Dne
24. května 2014 zde v odpoledních hodinách páter Marián Benko
pokřtil malého Nikolase – Bartoloměje. Obřad křtu, který je chápán jako nový začátek či očištění, můžeme v tomto případě vnímat
paralelně ve spojitosti se samotným kostelem Nejsvětější Trojice.
Za poslední dva roky se totiž tato církevní památka „znovuzrodila“,
a to nejen díky aktivní práci MAS Hradecký venkov.

Kýženým výsledkem celého úsilí všech je, že kostel opět začíná
sloužit svému účelu. Křest malého Nikolase – Bartoloměje je toho
důkazem.
NENÍ ZVON JAKO ZVON • V sobotu 4. října 2014 se v kostele
uskutečnilo povídání s tématem „Není zvon jako zvon“.
Pan Mgr. Jiří Zikmund, bývalý kurátor sbírky kampanologie Muzea
východních Čech v Hradci Králové, v úvodu seznámil posluchače
s historií kampanologické sbírky. Její základ sahá svým vznikem
až do roku 1902. Dozvěděli jsme se mnohé i o výrobě zvonů.
Všechny zvony byly odlévány ze směsi mědi a cínu. Zajímavostí je,
že se toto složení od 14. století po současnost prakticky nezměnilo.
O celé sbírce se mohou návštěvníci více dozvědět z informačních
panelů, které jsou spolu s malou expozicí zvonů umístěny v kostele
v Suché.
TOULAVÁ KAMERA • Kampanologická expozice je bezesporu
zajímavý nápad a informace o ní se rozšířily i do vzdálenějšího okolí.
Svědčí o tom i fakt, že jsme byli osloveni tvůrci celostátně oblíbeného populárně-naučného pořadu Toulavá kamera, kteří zde natáčeli
příspěvek do dalšího dílu.
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„Kvalitní a čerstvé suroviny
jsou základem zdravého životního stylu“
Právě s tímto mottem pracuje projekt „Na venkově zdravě jíme“, který vznikl z podpory Programu rozvoje venkova.
Do projektu, jehož cílem je podpořit místní zemědělce a výrobce, se zapojilo již 90 obcí Královéhradeckého kraje. Veřejnost je
v rámci projektu informována, kde si v okolí svého domova může zdravé potraviny zakoupit. Důležitým aspektem celého procesu
je taktéž fakt, že peníze vydané za místní výrobky zůstávají v regionu, což pomáhá k jeho dalšímu rozvoji.
Obecně prospěšné společnosti MAS Hradecký venkov a MAS společná Cidlina ve spolupráci s obcemi Nepolisy a Hněvčeves
uspořádaly pro širokou veřejnost již několik propagačních akcí zaměřených na šíření zdravého stravování.
První akce nemalého rozsahu se uskutečnila v květnu v obci Nepolisy. Za doprovodného programu se zde regionální výrobci prezentovali v samostatných stáncích. Návštěvníci u nich mohli ochutnat
či rovnou zakoupit některý z produktů. Velký zájem vzbudila i soutěž
ve vaření, které se zúčastnily 4 školní jídelny a 8 amatérských týmů.
Školní jídelny se utkaly v „souboji“ polévek a sladkých hlavních jídel,
amatérské týmy předvedly sladké zákusky a slané dobroty všeho
druhu. Každý návštěvník mohl ochutnat dle libosti a následně hlasovat pro nejlepší jídelnu a nejlepší amatérský tým.
V rámci doprovodného programu byl pro děti připravený speciální
projekt nazvaný „Jak krtek ke kalhotkám přišel“. V sedmi stanovištích se děti dozvěděly, jak se vyrábí látka a postupně si vyzkoušely
práci na opravdových nástrojích ke zpracování lnu.
Na akci proběhla také prezentace obcí Stračov, Sovětice, Obědovice, Mokrovousy, Libčany, Velichovky, Praskačka, Chudeřice, Šaplava, Lovčice a Nepolisy, jež zvítězily v různých kategoriích v celostátní soutěži Vesnice roku.
15. a 16. září se v obcích Nepolisy a Hněvčeves konala přednáška na téma „Zdravé potraviny a vaření z místních potravin“, určená

zaměstnancům školních kuchyní. Přednášku vedla odborná lektorka, paní Zdenka Nováková. Zúčastnění byli seznámeni se základním
složením potravin, správným poměrem živin v jídelníčku a jeho složením. Dále se hovořilo o prevenci dětské obezity a hyperaktivity.
Paní Nováková kladla během přednášky důraz především na užití
kvalitních a čerstvých potravin bez zbytečné chemie. Posluchačům
představila recepty nejen zdravé, ale i velmi chutné. Došlo také
na nabídku produktů místních výrobců.
Poslední propagační akce, určená opět široké veřejnosti, se konala
20. září v obci Hněvčeves. Představil se zde Český svaz zahrádkářů,
konkrétně místní organizace Neděliště a Nechanice. Děti ze základní
školy Dubenec si připravily nádhernou prezentaci své práce v rámci
včelařského kroužku. Poutavé bylo také setkání s myslivci z mysliveckého sdružení Hněvčeves.
I v Hněvčevsi se soutěžilo a ochutnávalo, tentokrát ve vaření polévek z podzimních surovin a v pečení vynikajících štrúdlů.
Všem, kteří s námi spolupracovali, patří ještě jednou náš velký dík.
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Hradecký venkov o.p.s. a včely
Obecně prospěšná společnost Hradecký venkov vznikla 26. července 2007. Její činnost se v podstatě zaměřuje na tři
mikroregiony – jižní Mikroregion Urbanická brázda, střední Mikroregion Nechanicko, a severní Mikroregion obcí Památkové
zóny 1866. Hlavním cílem Hradeckého venkova o.p.s. je uchování a rozvoj tradičních hodnot středozápadní části Královéhradeckého kraje. Zaměřuje se zejména na podporu multifunkčního zemědělství a ochranu životního prostředí. Hlavní, nikoli
však jedinou cestu k dosažení tohoto cíle spatřuje společnost ve výchově a vzdělávání dětí a mládeže.
stezky byl i „odpočinkový“ stan Hradeckého venkova s připraveným
občerstvením pro účastníky kreslící soutěže na téma včelařství.
Nutno podotknout, že tato soutěž pro děti s tematikou včelařství
nebyla jediná, kterou společnost zorganizovala nebo podporovala.
Mimo kreslící soutěž byla např. zorganizována soutěž o třírozměrný objekt vztahující se ke včelařství. Ceny byly poskytnuty ZO ČSV
v Nechanicích a vyhlášení vítězů se většinou odehrávalo v rámci
Tradičních včelařských dnů pořádaných v Bažantnici-Komárov
v Nechanicích, kde byly soutěžní práce vystaveny.

Jedním z podstatných problémů ovlivňujících dosažení vytyčeného
cíle je uchování druhové rozmanitosti rostlin (flóry) v daném území.
Tento problém je celosvětový. V podstatě podmiňuje zachování genetického fondu živočichů (fauny), tak jak se vytvořil v průběhu věků,
a ovlivňuje tím zdroje potravy člověka. Významnou roli v procesu
udržení genetické rozmanitosti v přírodě hrají včely jako významný
opylovač. To je jeden z hlavních důvodů, proč společnost Hradecký venkov od svého vzniku věnuje včelám a problematice včelaření
značnou pozornost. Odbornou pomoc jí v tomto ohledu poskytuje
Základní organizace Českého svazu včelařů v Nechanicích.
Včelaření, tradiční činnost českého venkova se na Nechanicku rozvíjí snad od nepaměti. Samostatný včelařský spolek, který nepřetržitě pracuje dosud, vznikl v Nechanicích 9. prosince 1888. A právě
ve spolupráci s ním byly v uplynulém období činnosti společnosti
Hradecký venkov uspořádány osvětové a vzdělávací akce, napomáhající pochopení problémů spojených s udržením kvality životního
prostředí. Pro děti od 5 do 10 let a doprovázející veřejnost byl připraven program „Včely a med“, který byl prezentován na řadě akcí
pořádaných v mikroregionech společnosti.
Poprvé byl tento program představen dětem Základní a mateřské
školy Libčany v roce 2011. Včelaři předváděli dětem různé možnosti
využití včelího vosku a po promítnutí dokumentárního filmu se včelí
tematikou diskutovali s dětmi o životě včel. V následujících letech
pak byl tento program prezentován opakovaně mateřským školám, základním školám I. stupně a družinám v areálu naučné stezky
v Libčanech. Dne 3. listopadu 2012 byl program „Včely a med“ součástí tradičního „Dýňobraní“, tedy akce pro děti pořádané v Mokrovousech. Celý program, tak jak byl koncipován, tj. s živou účastí
včelařů a včel ve skleněných úlech, s ukázkami práce se včelami,
možností vyzkoušet si práci se včelařským vybavením a v neposlední řadě ochutnávkou medu, se setkal s velkým zájmem dětí
i laické veřejnosti. Program „Včely a med“ nebyl ovšem jedinou akcí
zaměřenou na podporu včelařství v regionu. V rámci Zemědělského
dne Mžany v Sověticích, který se konal 10. května 2012, připravila
společnost Hradecký venkov pro děti a ostatní návštěvníky Včelařskou stezku, na jejíž realizaci se podílela nechanická včelařská
organizace, Lesy ČR, a.s. a Včelařské učiliště Nasavrky. Stezka začínala seznámením s osazenstvem úlu, tedy matkou, trubci a včelami,
s jejich organizací práce při získáváni pylu a nektaru; pokračovala
informacemi o medu a možnostmi jeho získávání a končila informacemi o vosku včetně možnosti vytvořit si vlastní svíčky ze včelího
vosku. Studentky působící ve společnosti Hradecký venkov měly
pro děti připravenu pohádku o včelím společenství, zakončenou
zkouškami znalostí o včelách, rostlinách a jejich plodech. Součástí

Tradiční včelařské dny, které jsou od loňského roku pořádány opět
jako okresní, mají dlouholetou tradici. V roce 2014 se pořádal včelařský den již po dvacáté deváté. Kromě odborné včelařské prezentace jsou k vidění ukázky práce včelařů, pořádá se ochutnávka
medu, medoviny a medových perníků. Prezentují se výrobky z vosku
a dřeva, potřeby pro včelaře a ukázky práce lidových řemeslníků.
Velice populární jsou vystoupení malých dětí Mateřského centra
v Nechanicích, která jsou věnována včelím příběhům z pohádek
a známých písniček.
Tento krátký výčet aktivit, které směřuje o.p.s. Hradecký venkov na
popularizaci včelařství, si nečiní nárok být vyčerpávajícím přehledem
všeho, co se pro propagaci a podporu včelařství v regionu vykonalo.
Pravdou je, že včelařství na Nechanicku nemá nedostatek aktivních
včelařů a celá oblast je dostatečně zavčelena tak, aby zajistila opylování hmyzosnubných druhů rostlin, a to jak kulturních, tedy pěstovaných cíleně, či planě rostoucích. To je, kromě sladké odměny
včelaři v podobě medu, nejžádanější práce včel, jež je podporována
i dotací k „Zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných
plodin“, poskytované Ministerstvem zemědělství ČR.
Spolupráce o.p.s. Hradecký venkov s včelařským spolkem v Nechanicích tak nese doslova reálné plody přispívající k udržení prostředí
příznivého životu, tj. životu v širokém slova smyslu, životu týkajícího se jak člověka, tak zvířat a různých „pišišvorů“ z říše živočišné
a rozmanitých „žabinců“ – není tím myšlen jen Ptačinec žabinec
(Stellaria media)“ z říše rostlinné. Je třeba si přát, aby tato spolupráce byla stejně přínosná a poučná (a zábavná) i v novém programovém období na léta 2014 až 2020.
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Prof. RNDr. Aleš Macela, DrSc.

Sdružení pro mezinárodní přátelství
Od prvního setkání Čechů z Libčan a okolních obcí s Francouzi z Le Mele sur Sarthe a okolí uplyne letos neuvěřitelných
25 let. V této době byla nastartována tradice každoročních výměnných návštěv, která se dosud téměř nepřetržitě dodržuje.
Le Mele sur Sarthe leží v Dolní Normandii, kraji Orne, poblíž města Alencon. Má cca 770 obyvatel a je součástí Společenství
obcí údolí Haute Sarthe.
Vloni byla řada na Češích, kteří v počtu 47 odletěli nebo odjeli do
Francie, kde strávili od neděle 27. července 2014 sedm dnů.
Když jsem dostala nabídku se výměny zúčastnit, dlouho jsem nad ní
přemýšlela. Ne proto, že by se mi nechtělo do Normandie, ale měla
jsem obavy z bydlení v rodině, když francouzsky neumím kromě pozdravu a poděkování nic. Neuměla jsem si představit, jak budu komunikovat s „domácími“. Nakonec se ukázalo, že se vždycky našel
někdo, s kým jsme se domluvili přes tlumočníka, německy nebo jsme
se nasmáli, jaké nesmysly občas vylezly z počítačového překladače.
Přátelské přijetí a připravený program neměly chybu.
Návštěva „malého Versailles“ – Haras du Pin - ozřejmila historii chovu koní až po současnost, a to včetně věcí souvisejících, např. výstavy sedel, kočárů i hrobů významných koní.
Výlet do francouzské metropole Paříže, samozřejmě s prohlídkou
velkolepých historických památek (Louvre, La tour Eiffel, Notre
Damme ...), projížďkou lodí po Seině pod mohutnými mosty mezi
nábřežími se starobylými i současnými stavbami, s atmosférou romantických míst a pařížských kaváren, očaroval každého.
Prohlídka slavného závodního okruhu v Le Mans a muzea automobilů se zdála být zajímavější pro pány, ale i mne dostaly vozy historické či současné závodní formule.
Přechod moře za odlivu k zámku Le Mont Saint Michel s průvodcem, kdy jsme během 4 hodin přebrodili i 3 řeky a voda nám sahala
od kotníků až do půlky stehen, patří k silným zážitkům.
Za naší účasti začala vernisáž výstavy o osvobození předtím vybombardovaného Le Mele po vylodění spojenců v Normandii r. 1944. Byla
naistalována v budově obecního úřadu, který stojí v Rue de Libčany.

Závěrečný společenský večer pro cca 100 lidí s typicky francouzskými „odrhovačkami“ Mireille Mathieu, Gilberta Bécauda, Edith
Piaf a dalších a spoustou místních specialit byl důstojnou tečkou
nakonec.
Když naši hostitelskou rodinu a mne s manželem pozvala na večeři starostka obce paní Marie-Francoise Desvergnes, trochu mne
vyděsilo, že s námi nejde nikdo, kdo by překládal. Ale bývalá učitelka mluví výborně německy, takže jsme spolu probraly, jaký je život
na malé obci u nich a u nás, ekonomickou situaci, sociální služby,
co zajímá občany, co nás na naší práci těší a netěší.
Setkání s presidentem Společenství obcí údolí Haute Sarthe panem
de Balorre jsem využila k předání dopisu a dárku od MAS Hradecký
venkov, kde se píše o našem přání navázat spolupráci mj. v oblasti výměnných pobytů mládeže, spojených s brigádami a pobytem
v rodinách.
Všichni jsme byli opravdu spokojení, takže náš dík předsedkyni
Sdružení pro mezinárodní partnerství Claire Bresson, všem členům
sdružení a hlavně hostitelským rodinám byl zasloužený a od srdce.
Protože letos přijedou v srpnu francouzi do Libčan, začínám počítat,
kolik lidí se vejde na naši zahradu na společný piknik, co budu podávat, aby to bylo alespoň 8 chodů a hlavně, jak důstojně oslavíme
těch 25 let společného partnerství, díky němuž vznikají každým rokem nová a stále trvající přátelství.
Pokud byste se chtěli zapojit i vy, neváhejte nás co nejdříve
kontaktovat.
Mgr. Jaroslava Slavíková,
starostka Libčan

Mgr. Jaroslava Slavíková, starostka Libčan

www.mashradeckyvenkov.cz

Představení nového člena

MAS Hradecký venkov

Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o.
Můžete nám popsat, čím se zabýváte a jaká je oblast Vašeho
působení v regionu MAS Hradecký venkov?
Agentura domácí zdravotní péče s oficiálním názvem Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o. poskytuje ošetřovatelskou
a rehabilitační péči všem klientům bez rozdílu věku a diagnózy.
Působíme v celém okrese Hradec Králové, avšak zajíždíme i do
přilehlých okresů. Záleží na tom, kde sídlí praktický lékař a kde
bydlí klient. Když například praktický lékař sídlí v Hradci Králové a klient bydlí v malé obci Nechanice, jedná se o dojezd,
který máme povolen – klienta tudíž můžeme vzít do péče.
Na doporučení ošetřujících a registrujících praktických lékařů
pro dospělé, registrujících praktických lékařů pro děti a dorost
poskytujeme klientům v jejich vlastním sociálním prostředí následující ošetřovatelské a rehabilitační výkony:
• kontrolu celkového zdravotního stavu (měření krevního
tlaku, pulsu, saturace kyslíkem, glykemie,…)
• aplikaci ordinované terapie (aplikace injekcí, podávání léků,
infuzí, aplikace inzulínů atd).
• převazy (bércových vředů, péče o diabetické nohy,
pooperační a poúrazové rány atd.)
• péči o stomie všeho druhu (tracheostomie, kolostomie,
nefrotomie atd.)
• odběry biologického materiálu (krev, moč, stolice,
výtěry atd.)
• rehabilitační péči (po operacích, úrazech, mozkových příhodách, amputacích, totálních endoprotézách kloubů atd.)
• paliativní péči a mnoho dalšího
Tyto výkony zajišťují kvalifikované všeobecné sestry a fyzioterapeutky, které jsou registrované, mají bohatou praxi ve zdravotnictví
a neustále se vzdělávají.
Ošetřovatelská a rehabilitační péče je hrazena ze zdravotního pojištění příslušné zdravotní pojišťovny, u které je klient

pojištěn, a to na základě ordinace praktického nebo ošetřujícího lékaře. Naše agentura má smluvní vztah se všemi
dostupnými zdravotními pojišťovnami.
V rámci péče o naše klienty zajišťujeme také půjčení rehabilitačních
a zdravotnických pomůcek. Jedná se například o polohovací
elektrická lůžka, kyslíkové koncentrátory, mechanické vozíky,
toaletní křesla (gramofony), různé typy chodítek, injekční dávkovače a mnoho dalšího dle potřeb klientů. Dále je možné zapůjčení pomůcek pro novorozence, jako jsou novorozenecké
postýlky, kojenecké váhy, odsávačky mateřského mléka apod.
Proč jste se rozhodli stát členy MAS?
Je to další možnost prezentovat se a rozšířit činnost sdružení,
a také Vzhledem k tomu, že poskytujeme zdravotně-sociální
péči obyvatelům několika mikroregionů, je pro nás velice důležitý kontakt se zástupci těchto oblastí. Účelem je efektivní
vzájemná spolupráce a informovanost.
V několika posledních letech dochází ke stárnutí populace.
Současně narůstá zájem o sociálně-zdravotní služby v rodinách, kde rodinní příslušníci velice těžko zajišťují péči o své
příbuzné s ohledem na vlastní zaměstnanost nebo nepřítomnost v místě bydliště. Z tohoto důvodu máme připravený projektový záměr, který rozpracováváme a upravujeme dle potřeb
a zájmu obyvatel jednotlivých mikroregionů. Jedná se o péči
pobytovou, odlehčovací, denní formu stacionáře, případně
péči hospicovou - paliativní.
Chtěly bychom, aby bylo toto zařízení i nadále schopné poskytovat terénní péči zdravotní i sociální ve vlastním sociálním prostředí klienta. V případě zhoršení stavu by jej převzalo
do péče zařízení pobytové. Péči by vždy zajišťovaly pouze
kvalifikované pracovnice na pozicích pečovatelek, všeobecných sester, fyzioterapeutů a případně dalších profesí dle
potřeb klientů - obyvatel.

kancelar.mas@seznam.cz

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

Základní informace o MAS Hradecký venkov
Co je Místní akční skupina Hradecký venkov a kdo ji tvoří?
Místní akční skupina (MAS) Hradecký venkov je jedním
z orgánů obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov.
MAS je tvořena partnery MAS, kteří zastupují soukromé
a veřejné místní zájmy.
Jaký je hlavní cíl MAS?
Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního
prostředí ve venkovských oblastech.
Jaké jsou úkoly MAS?
Místní akční skupina spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a také při získávání finanční podpory z EU a z národních programů pro svůj region, a to metodou LEADER.
Co je LEADER?
LEADER je zkratkou pocházející z francouzského „Liaison
Entre Actions Développement de l´Économie Rurale“ neboli
Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku.
Jaké jsou základní principy metody LEADER?
– přístup zdola nahoru – o budoucnosti regionu rozhodují
lidé žijící a pracující v území, kteří znají jeho tradice,
problémy a potřeby
– partnerství veřejných a soukromých subjektů
– místní rozvojová strategie
– integrované a vícesektorové akce
– inovativnost – nalézání nových řešení problémů
venkovských regionů
– síťování – výměna zkušeností mezi skupinami LEADER
– spolupráce – společné projekty MAS v rámci státu,
EU a dalších zemích
Jaký druh služeb poskytuje MAS Hradecký venkov?
MAS Hradecký venkov byla založena za účelem poskytování
obecně prospěšných služeb, zejména:
1. Koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech.
2. Podpora multifunkčního zemědělství a ochrana
životního prostředí.
3. Propagace regionu a rozvoj jeho turistického potenciálu.
4. Posuzování projektů vedoucích k rozvoji regionu.
5. Koordinace projektů a produktů k rozvoji regionu.
6. Zajišťování osvěty a vzdělávání.
7. Služby při ﬁnancování i zpracování projektů
k rozvoji regionu.
8. Výchova, vzdělávání dětí a mládeže.
9. Příprava informačních, metodických i propagačních
materiálů – včetně školních pomůcek.
10. Spolupráce na rozvoji lidských zdrojů.
11. Poradenská činnost.
12. Vytváření nových forem a možností ekonomického
a turistického využití krajiny.
13. Ochrana krajiny, sídel a jejich hodnot.
14. Komunikace s orgány státní správy a samosprávy
při spolupráci na rozvoji regionu.
15. Činnosti spojené se spoluprácí s orgány EU v rámci
rozvoje regionu.
16. Podpora malého a středního podnikání.
17. Vyhledávání dalších ﬁnančních zdrojů pro rozvoj regionu.

Místní akční skupina je otevřeným partnerstvím.
Všechny podmínky pro přistoupení partnerů, včetně práv
a povinností, jsou zveřejněny na internetových stránkách
www.mashradeckyvenkov.cz.
Jaké je členění partnerů MAS Hradecký venkov?
Partner si při přihlášení zvolí své „Sektorové zaměření“:
a) veřejný sektor (obce, mikroregiony, příspěvkové organizace)
b) soukromý sektor (právnická osoba, fyzická osoba,
neziskový sektor)
Každý z partnerů je zároveň zařazen do jedné z následujících
zájmových skupin: veřejné služby, volný čas, správa území,
životní prostředí a infrastruktura, podnikání a zaměstnanost, zemědělství, cestovní ruch.
Jaká jsou hlasovací práva partnerů MAS?
Na rozhodovací úrovni nepředstavuje veřejný sektor ani žádná
z jednotlivých zájmových skupin více než 49 % hlasovacích práv.
Jaké je postavení Místní akční skupiny v rámci společnosti
Hradecký venkov o.p.s.?
Společnost Hradecký venkov má tyto zákonem dané orgány:
1. Správní rada | 2. Dozorční rada | 3. Ředitel
Jako další orgán společnosti zřídila Správní rada územní
pracoviště Místní akční skupinu Hradecký venkov.
Organizační struktura MAS je následující:
1. Nejvyšší orgán = Plénum
2. Rozhodovací orgán = Programový výbor
3. Výběrový orgán = Výběrová komise
4. Kontrolní orgán = Kontrolní komise

HRADECKÝ VENKOV
o.p.s.

Hradecký venkov, o.p.s.
MAS

SPRÁVNÍ
RADA

HRADECKÝ
VENKOV

DOZORČÍ
RADA

Ředitel

Kancelář
o.p.s.

Kdo se může stát partnerem MAS?
Partnery mohou být občané, soukromí podnikatelé, neziskové organizace a zástupci veřejné správy (obcí, svazků obcí
a institucí veřejného moci), kteří mají v daném mikroregionu
bydliště, sídlo, nebo v něm prokazatelně působí.

www.mashradeckyvenkov.cz
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