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Konference MAS Hradecký venkov 2016
Dne 22. 9. 2016 se v Libčanech konala Konference Místní akční skupiny Hradecký venkov.
V úvodu přivítala účastníky starostka obce Libčany a představila historii i současnost obce. Následovalo vystoupení
předsedkyně Programového výboru, Jany Kuthanové, která
pohovořila o problémech se schvalováním strategií MAS
a vyjádřila svoji obavu, že nebudeme schopni rozdělit alokované částky mezi projekty, které jsou na území MAS potřeba
realizovat. Dále seznámila přítomné s bohatou činností MAS,
především s animačními aktivitami pro školy, prezentačními
akcemi pořádanými společně s našimi partnery pro širokou

veřejnost a se vzdělávacími aktivitami v MAS. Zmínila také
činnost poradenských míst v regionu, které MAS provozuje.
Děkujeme za účast všem našim partnerům, pro které byly
připraveny drobné propagační dárky a slavnostní občerstvení. Za pomoc při organizaci akce děkujeme obci Libčany
a Spolku Brigádník z Libčan.
Bc. Iva Horníková
vedoucí zaměstnanec pro realizaci CLLD
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Animační aktivity pro školy
na území MAS Hradecký venkov
Místní akční skupina Hradecký venkov se v současné době věnuje metodické pomoci školám. Cílem této pomoci
je čerpání dotací z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Programové období 2014 - 2020.
Průběžně připravujeme semináře, první se konaly během
měsíce srpna v prostorách městského úřadu Nechanice a zasedací místnosti obecního úřadu v Dubenci. Semináře byly
zaměřeny na podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ. Program seminářů
byl zaměřen na základní informace k projektu a podrobné
představení systému MS2014+ a praktické ukázky zpracování celé žádosti v tomto informačním systému.

bude také určeno k domluvě vzájemných návštěv pedagogů
v rámci projektu. Pracovníci MAS připraví prezentaci k procesu realizace projektu.
Mateřské školy a základní školy, které se ještě nerozhodly
a potřebují poradit s výběrem šablon a přípravou žádostí
mohou kontaktovat pracovníky MAS Hradecký venkov –
kancelar.mas@seznam.cz, kde dostanou všechny potřebné
informace.

Na měsíce říjen – listopad připravujeme setkání pedagogů,
kde si vymění první zkušenosti s přípravou projektu. Setkání

Bc. Iva Horníková
vedoucí zaměstnanec pro realizaci CLLD

Animační aktivity pro veřejnost
a vzdělávací aktivity MAS
MAS Hradecký venkov pořádá ve spolupráci se svými partnery animační aktivity pro veřejnost. Součástí každé takovéto akce je jak prezentace a propagace činnosti MAS a jejích partnerů, tak i informování veřejnosti o připravených
výzvách a plánovaném časovém harmonogramu.
Mezi letošní významné animační aktivity patří prezentace MAS
na Zemědělském dni 2016 v Sověticích, prezentace na Staročeském jarmarku v Libčanech, dále na Královéhradeckých
dožínkách a prezentace na Libčanském posvícení. O všech
akcích MAS je veřejnost předem informována hlavně prostřednictvím webových stránek, příp. elektronickou poštou.

Zaměstnanci MAS se pravidelně účastní vzdělávacích seminářů a školení především se zaměřením na sociální podnikání a rozvoj komunitních center, které patří mezi nově
podporované aktivity. Přínosem byl také seminář na Úřadu
vlády ČR zaměřený na podporu komunitních center a sociální práci a exkurze v sociálních podnicích.

Žadatelům poskytujeme aktuální informace k Výzvám,
které jsou připraveny z IROP, PRV a OPZ.
Více informací k poradenství naleznete na www.mashradeckyvenkov.cz
E-mail: kancelarmas@seznam.cz | Tel.: 602 637 137
2

w w w.m a s h ra dec k y ve nkov.cz

Zpravodaj 2-2016

Studijní cesta gruzínské delegace do České republiky
Zástupci gruzínského Ministerstva zemědělství a nově vzniklých Místních akčních skupin navštívili Českou republiku
na čtyři studijní dny. V rámci svého pobytu zavítali v pátek 15. 4. 2016 také na území MAS Hradecký venkov, kde se zajímali
zejména o podnikatelské aktivity a spolupráci veřejné správy a podnikatelů v regionu.
přičemž si vše pečlivě zdokumentovali, poznamenali a v neposlední řadě také nakoupili pro vlastní potřeby nářadí, semena, misky – byli ovšem zklamáni, že rostliny bez povolení
mimo EU převážet nemohou. Pan Jaroslav Pišl jim zklamání
vynahradil darováním vlastní knihy o pěstování bonsaí v anglickém překladu. Hosté byli nadšení a přátelsky jej požádali
o podpis do knihy a možnost se vyfotit.

Exkurzi zahájili ve Lhotě pod Libčany v malé rodinné firmě
Rakyt s.r.o. pana Ing. Pavla Cvrčka. Firma se zabývá především
zpracováním rakytníku řešetlákového, ale i dalšího ovoce
jako jsou brusinky, borůvky, maliny, ostružiny, rybíz nebo jablka. Našim hostům představil majitel firmy Ing. Pavel Cvrček
bohatý sortiment výrobků, pohovořil o výrobě jednotlivých
produktů a předvedl stroj na balení čajů, který byl finančně
podpořen z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS
Hradecký venkov. Hosté se zajímali především o získávání
suroviny a její skladování. S chutí rovněž testovali připravené rakytníkové marmelády, lívance, rakytníkové víno, šťávy,
želé a další připravené ochutnávky.

Gruzínští hosté představili také svůj region, který se rozkládá
v horském regionu Kazbegi ve výškách kolem 2 000 m.n.m.
v pohoří Kavkaz. Nejvyšším bodem je vrchol Kazbegi s výškou 5 047 m.n.m. a hlavním centrem Stephansminda. Celý
region má 5 tisíc obyvatel a je velmi chudý s nezaměstnaností přesahující 50 % obyvatel. Největší potenciál rozvoje
spočívá momentálně v rozmachu cestovního ruchu a drobném podnikání jako je zemědělství, včelařství a zpracování
produktů zemědělské prvovýroby.

Delegace pokračovala do obce Libčany, kde navštívila firmu
Bonsaicentrum Libčany, jež představuje největší a nejstarší
bonsai centrum v České republice. Pan Jaroslav Pišl, světový
odborník na pěstování bonsaí, návštěvníkům představil
bohatou činnost rodinné firmy. Návštěvníky také přivítala
starostka obce Mgr. Jaroslava Slavíková, která pohovořila
o spolupráci obce a místních podnikatelů. Následovala živá
diskuze ohledně podnikatelského záměru, tedy pěstování
bonsaí a jejich prodeje či potřeb a vybavení pro bonsajisty. Naši hosté obdivovali několik desítek let staré rostliny,

Závěr dne delegace strávila v Pivovaru Lindr ve Mžanech,
kde byla připravena prohlídka pivovaru, večeře a přespání. Delegace navštívila celkem čtyři místní akční skupiny
a viděla dvacet projektů. Od nás je již čekala cesta domů
do Gruzie.
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Zemědělský den 2016
Již posedmé prezentovala Místní akční skupina Hradecký venkov svoji činnost na Zemědělském dni v Sověticích, letos
ovšem poprvé ve společném stánku se zástupci Celostátní sítě pro venkov, kde byly zájemcům poskytovány informace
o plánovaných výzvách pro území MAS.
Program Zemědělského dne byl i tento rok bohatý a dobře propracovaný. Pořadatelé připravili ukázky zemědělské
techniky, přehlídku dojnic, soutěže a mnoho dalšího. Tuto
velkou zemědělskou akci navštívilo i několik významných
hostů, jimiž byli předseda Senátu Parlamentu České republiky, Milan Štěch, hejtman Královéhradeckého kraje, Lubomír Franc, předseda Zemědělského svazu České republiky,
Martin Pýcha a další hosté.

mení řemesel. Více než 450 dětí mělo možnost vyzkoušet si
různé řemeslné techniky, mohly se na chvíli stát např. včelaři
či pekaři. Na několika stanovištích si vyzkoušely i tvořivou
práci s papírem, např. výrobu papírové peněženky, přání
a trhaných motivů.

Členky skupiny mladých MAS Hradecký venkov připravily
odborný program pro děti – letošní ročník se nesl ve zna-
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Noc kostelů v Suché u Nechanic
Po roce se opět dne 10. 6. 2016 konala Noc kostelů. Tato každoročně pořádaná akce vznikla v roce 2001 v Německu
a do České republiky se rozšířila z Rakouska. První ročník této akce se v České republice konal v roce 2009.
V kostele Nejsvětější Trojice v Suché u Nechanic začal program
již v 15.00 hodin.
Přítomné přivítal pater Mgr. Marián Benko, který také připomněl, proč se tato akce koná. Vždyť kostely v tento den navštěvují nejen věřící, ale i lidé, kteří se chtějí dozvědět něco z historie kostelů, nasát atmosféru církevních chrámů, ale hlavně se
s hlubokou úctou poklonit práci a umění našich předků. Zde
by si lidé měli především uvědomit, jak je nesmírně důležité
vážit si jejich práce, když za velice skromných podmínek dokázali vystavět takovéto historické skvosty.

Následoval koncert ZUŠ Melodie Hořice s.r.o., pod vedením paní ředitelky Jahelkové a ostatních profesorů, jimž
patří dík za přípravu žáků, kteří zprostředkovali návštěvníkům krásný hudební zážitek, ať už zpěvem nebo hrou na
hudební nástroje. Zvlášť bychom chtěli poděkovat všem
účinkujícím, kteří v kostele koncertovali bez nároků na
odměnu a výtěžek z dobrovolného vstupného věnovali
na opravu kostela v Suché.
Manželé Školníkovi
Suchá u Nechanic

5

w w w.m a s h ra dec k y ve nkov.cz

Zpravodaj 2-2016

Staročeský jarmark v Libčanech
V sobotu 25. června 2016 proběhla na libčanském hřišti propagační akce Staročeský jarmark na jehož přípravě
a organizačním zajištění se podílela také MAS Hradecký venkov a její partneři.
Akce byla určena široké veřejnosti a měla za úkol propagovat
partnerství na venkově a možnosti, které přináší nové programové období 2014 - 2020 Evropské unie pro obce, školy, neziskové organizace podnikatele i širokou veřejnost. V informačním
stánku MAS Hradecký venkov jsme návštěvníky informovali

nejen o činnosti MAS, jejím významu pro rozvoj partnerství
v regionu, spolupráci s dalšími partnery, ale i o nových dotačních možnostech, které MAS bude poskytovat.
Ing. Jana Rejlová
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Královéhradecké dožínky 2016
Krajské sdružení místních akčních skupin Královéhradeckého kraje a Celostátní síť pro venkov připravily společný
propagační stan na Královéhradeckých krajských dožínkách.
Byla zde prezentována činnost obou organizací a proběhlo
také jednání k aktuálnímu tématu schvalování strategií
MAS. Jednání se zúčastnili zástupci Královéhradeckého kraje
a Centra pro regionální rozvoj.
Místní akční skupina Hradecký venkov připravila program
pro školní mládež, který byl zaměřený na historii zemědělství.
Děti zkoušely mletí obilí, poznávaly plodiny a obilniny, při-

pravena byla výtvarná dílna, kde kreslily zemědělské nářadí.
To byla jen část bohatého programu, děti se mohly ještě
zúčastnit minigolfu, navštívit mobilní hvězdárnu a další aktivity
připravené partnerskými MAS.
Bc. Iva Horníková
vedoucí zaměstnanec pro realizaci CLLD
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Libčanské posvícení
Posvícení uspořádala dne 24. září 2016 obec Libčany ve spoupráci s MAS Hradecký venkov a Mikroregionem Urbanická
brázda. Akce se konala v příjemném prostředí u rybníka Brigádník. Počasí bylo stále ještě letní, občerstvení výborné,
a tak si návštěvníci mohli do sytosti vychutnat krásné sobotní odpoledne.
Posvícení bylo zpestřeno soutěží „O nejlepší marmeládu“.
Každý, kdo se chtěl zúčastnit klání, musel odevzdat soutěžní
vzorek vlastnoručně vyrobené marmelády, připravené bez jakýchkoli chemických přísad. Vzorky tradičních i velmi netradičních marmelád hodnotila veřejnost a odborná porota. Zhruba
po 3 hodinách již byli známi vítězové v obou kategoriích.
MAS Hradecký venkov připravila pro návštěvníky prezentaci
s ochutnávkou na téma „Zdravá svačinka“, která je součástí
programu Na venkově zdravě jíme. Paní šéfkuchařka Radmila
Kozáková pro tuto příležitost připravila několik druhů vynikají-

cích pomazánek a také něco pro zdravé mlsání. Zájem návštěvníků byl veliký, ochutnávalo se a diskutovalo až do pozdního
odpoledne. V tvořívých dílnách si pak mohli malí i velcí vyzkoušet svou zručnost a trpělivost a vyrobit si něco pro radost.
Součástí programu MAS byla také propagace jí a jejích patnerů. Návštěvníci byli informování o činnosti MAS, o možnostech
partnerství a spolupráce v regionu a samozřejmě i o dotačních
možnostech, které přináší programové období 2014 - 2020.
Bc. Lenka Idunková
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Farma Roudnice
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Kancelář MAS Hradecký venkov, Husovo nám.

