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ZPRAVODAJ
Spolupráce, která přináši plody...

číslo: 1-2015

Nový propagační materiál
pro programové období 2014-2020
Na základě nového programového období 2014-2020 přistoupila Místní akční
skupina Hradecký venkov ke změně vizuálu své prezentace. Cílem je grafické
odlišení od minulého období při současném zachování návaznosti na dosavadní
prezentaci společnosti.
ROLL UP
Na jaře tohoto roku byl navržen a zhotoven propagační roll up, věnující se území
Místní akční skupiny Hradecký venkov
jako celku.
Jedná se o velmi praktický propagační
předmět – roletové plátno, jehož hlavní
výhodou je jednoduchá přeprava, velmi snadné a rychlé rozložení a okamžitá
instalace. Díky možnosti zavinutí je potištěné plátno chráněno proti poškození
při přepravě, je možné jej bez újmy často
skládat, rozkládat a přemisťovat. Plátno
je možné používat jak ve vnitřních prostorách, tak i venku, aniž by došlo k poškození vlivem deště nebo slunečního záření.

Za účelem zhotovení roll upu byli členové MAS osloveni a požádáni o dodání
fotografií, které by prezentovaly např. historickou památku regionu, zájmovou či
osvětovou činnost. Vítané byly i fotografie z ukončených projektů, které se uskutečnily za pomoci MAS Hradecký venkov.
Bohužel ne všechny fotografie jsme
mohli použít, ale přesto bychom rádi poděkovali všem, kteří byli ochotni s námi
na přípravě spolupracovat a věnovat nám
chvíli ze svého času.
Děkujeme!
Lenka Idunková

NOVÉ VÝZVY NA PROJEKTY

Připravujeme výzvy na projekty

realizované na území
MAS Hradecký venkov.
Více informací se dozvíte na následujících stranách.
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Kam cílí své finanční prostředky
Program rozvoje venkova?
Program rozvoje venkova (PRV) se v programovém období 2014-2020 zaměřuje zejména na obnovu, zachování a zlepšení
přírodních ekosystémů závislých na zemědělské produkci prostřednictvím plošných opatření. Významný podíl finančních
prostředků PRV je cílen do projektových investičních opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství i na inovace
v zemědělských a potravinářských podnicích a také na vytvoření nových pracovních míst na venkově. Prostřednictvím
MAS Hradecký venkov můžete žádat o dotace v níže uvedených oblastech.
M O1 PŘEDÁVÁNÍ ZNALOSTÍ A INFORMAČNÍ AKCE

M 06 ROZVOJ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ
A PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

1.1.1 Vzdělávací akce
Podporováno bude realizování vzdělávacích projektů (tj. školení,
odborné vzdělávání) v oblasti zemědělství a lesnictví. Z důvodu
zajištění kvality budou vzdělávací projekty moci realizovat pouze ty subjekty, které získají k této činnosti akreditaci Ministerstva
zemědělství. Akreditace bude prováděna v souladu s vnitřními
předpisy Ministerstva zemědělství

6.4.1. Investice do nezemědělských činností
Investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu
ve venkovských oblastech, a to podporou vybraných ekonomických činností.

1.2.1 Informační akce
Podporována bude realizace vzdělávacích projektů (tj. informačních akcí) v oblasti zemědělství a lesnictví. Z důvodu zajištění
kvality budou tyto projekty moci realizovat pouze ty subjekty,
které získají k této činnosti akreditaci Ministerstva zemědělství

6.4.2. Podpora agroturistiky
Investice na diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky vedoucí k zajištění diverzifikace příjmů, vytváření pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly, k podpoře širšího využití zemědělských farem a využití venkovských
brownfields.

M 04 INVESTICE DO HMOTNÉHO MAJETKU

M 08 INVESTICE DO ROZVOJE LESNÍCH OBLASTÍ
A ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTASCHOPNOSTI LESŮ

4.1.1 Investice do zemědělských podniků
Investice v živočišné a rostlinné výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných
produktů, zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů a snadnějšímu přístupu k novým technologiím s výrazným inovačním
potenciálem tam, kde je obnova zásadní pro další činnost. Podporována budou například ustájovací a chovatelská zařízení,
skladovací kapacity na produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné výroby, investice do nosných
konstrukcí trvalých kultur, investice do staveb pro zahradnictví,
pořízení speciálních mobilních strojů, či budování peletáren,
jejichž produkce bude spotřebována přímo v zemědělském
podniku.

8.1.1. Zalesňování a zakládání lesů
Operace se zaměřuje na zalesnění zemědělské půdy včetně poskytnutí péče o založený porost a náhrady za ukončení zemědělské činnosti. Podpora je zacílena na vymezenou zemědělskou
půdu v LPIS, která je definována jako vhodná k zalesnění (ha)
a způsobilá pro přímou platbu, resp. SAPS. Založení porostu lze
realizovat na vymezené zemědělské půdě vhodné pro zalesnění,
dle BPEJ a na základě typologie zalesňovaných půd v souladu
s národní legislativou.
8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
Operace má podpořit realizaci preventivních opatření před povodňovými situacemi a podpořit tak následné snížení rozsahu
škod způsobených těmito extrémními jevy. V rámci tohoto opatření jsou podporovány projekty malého charakteru na retenci
vody, např. retenční nádrže nebo opatření na zpomalení odtoku vody a snížení odnosu splavenin zpomalením rychlosti vody
prostřednictvím hrazení bystřin nebo stabilizací strží.

4.2.1. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Operace je zaměřena na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů. Podpora investic do zařízení, která
souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením
výrobků na trh, umožní zemědělským podnikatelům, výrobcům
potravin a krmiv využití moderních technologií.

8.4.1. Obnova lesních porostů po kalamitách
Operace má podpořit snížení rozsahu škod způsobených
přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi. Operace
je zacílena na lesní pozemky na území celé ČR (mimo Prahu)
– cca 2,6 mil. ha.

4.3.2 Lesnická infrastruktura
Podpora rekonstrukcí a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Ke zvýšení
hustoty dojde realizací výstavby nové cesty či zvýšením kategorie stávající cesty její rekonstrukcí. Zohledněn bude rovněž vliv
cestní sítě na odtokové poměry či vybavenost cest pro účely
ochrany lesa.

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
Operace má podpořit snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi. Operace je
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zacílena na PUPFL na území celé ČR (mimo Prahu) (cca 2,6 mil. ha)
a vodní toky, popř. jejich části a vodní útvary, které se nacházejí
v rámci PUPFL.

pouze jednorázové investice, tzn., že daná rekonstrukce porostu náhradních dřevin může být provedena pouze jedenkrát
za programové období.

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
Operace je zaměřena na podporu hromadné ochrany melioračních a zpevňujících dřevin (oplocenek) od doby výsadby do
stádia zajištění. Opatření přispěje k zajištění plnění mimo-produkčních a celospolečenských funkcí lesa a vyšší stabilitě porostů prostřednictvím navýšení podílu a zlepšení zdravotního
stavu melioračních a zpevňujících dřevin. Meliorační a zpevňující dřeviny zabraňují postupné degradaci lesních půd, podílí se
na zlepšování vodního režimu lesních půd, pomáhají zpevňovat
kostru lesního porostu a zvyšují tak odolnost proti povětrnostním vlivům a snižují náchylnost porostů ke kalamitám způsobeným škůdci.

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
Podpora je zaměřena na investice do lesní techniky a postupů
práce, které zvyšují hospodářskou hodnotu lesů prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů při hospodaření
v lesích, omezujících poškození lesní půdy a porostů, techniky
a technologií určených pro výchovu lesních porostů či investic
do produkce kvalitního reprodukčního materiálu lesních dřevin.
Investice jsou směřovány do techniky a technologií s cílem racionalizace obhospodařování lesů, které dále posílí hospodářské využití lesů. Podpora je podmíněna hospodařením v lesích
podle lesních hospodářských plánů nebo lesních hospodářských
osnov, což zajišťuje udržitelné obhospodařování lesů v ČR.

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
Operace je zaměřena na podporu zvyšování environmentálních
a společenských funkcí lesa podporou činností využívajících
společenského potenciálu lesů.

8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
Operace se zaměřuje na podporu strojů a technologií vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva. Podpora je zaměřena na
investice, jejichž výsledkem bude modernizace dřevozpracujícího provozu, a to zejména prostřednictvím technologického
vybavení.

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin
Operace je zaměřena na podporu rekonstrukce porostů náhradních dřevin. Operace je zacílena na lesní pozemky s porosty náhradních dřevin v imisních oblastech A nebo B (více než
20 tis. ha lesa) stanovených dle vyhlášky č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí, případně vymezených stanoveným navazujícím právním předpisem nebo předpisem (více než 20 tis. ha lesa). V rámci této operace jsou způsobilé

Aktuální informace budou postupně uveřejňovány
na www.mashradeckyvenkov.cz

Iva Horníková

Podnikáte v zemědělství a máte v hlavě projekt, který lze přiřadit k některé
z výše uvedených oblastí podpory?
Neváhejte nás kontaktovat.
Rádi si s Vámi sjednáme schůzku, vše probereme a poradíme.
E-mail: kancelarmas@seznam.cz
Tel.: 602 637 137
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Jaké typy projektů podpoří
Integrovaný regionální operační program?
Integrovaný regionální operační program (IROP) se v programovém období 2014-2020 zaměřuje zejména na podporu
vyváženého rozvoje území, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech
a regionech. Těchto cílů bude dosaženo snižováním územních rozdílů, zkvalitněním infrastruktury a posílením konkurenceschopnosti v regionech. Dále pak posílením veřejných služeb, zaměstnanosti, podpory vzdělanosti a posílením institucionální kapacity veřejné správy. Prostřednictvím MAS Hradecký venkov můžete žádat o dotace v následujících oblastech.
stávajících zařízení (i pobytových) pro dosažení deinstitucionalizované.

1.2 ZVÝŠENÍ PODÍLU UDRŽITELNÝCH FOREM DOPRAVY
Typy projektů:
• Výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících
záchytných parkovišť a parkovacích domů v přímé návaznosti
na veřejnou dopravu a systémy pro přestup na veřejnou dopravu P+R, K+R, B+R za účelem podpory veřejné dopravy a multimodality.

• Péče a humanizace pobytových zařízení.
• Infrastruktura pro terénní, ambulantní a nízkokapacitní pobytové formy sociálních, zdravotních a návazných služeb pro osoby
sociálně vyloučené či ohrožené chudobou a sociálním vyloučením a infrastruktura sociální práce a komunitních center.
• Pořízení bytů a bytových domů pro sociální bydlení.

• Výstavba, rekonstrukce nebo modernizace inteligentních
dopravních systémů a dalších systémů pro veřejnou dopravu,
zavádění nebo modernizace řídících, informačních, odbavovacích a platebních systémů pro veřejnou dopravu.

2.2 VZNIK NOVÝCH A ROZVOJ EXISTUJÍCÍCH
PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT V OBLASTI
SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

• Nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro přepravu osob
ve vazbě na principy udržitelné městské mobility, výstavba
plnicích a dobíjecích stanic.
• Nákup vozidel zohledňujících specifické potřeby účastníků
dopravy se ztíženou možností pohybu a orientace.

Typy projektů:
• Výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních
podniků.

• Zvyšování bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, projekty rozvíjející cyklodopravu (výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras.

2.3 ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO POSKYTOVÁNÍ
ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB A PÉČE O ZDRAVÍ

• Budování doprovodné infrastruktury ve vazbě na další systémy
dopravy nebo cyklistické jízdní pruhy).

Typy projektů:
• Zvýšení kvality vysoce specializované péče.
• Zvýšení kvality návazné péče – zlepšení systému funkční
a udržitelné péče.

1.3 ZVÝŠENÍ PŘIPRAVENOSTI K ŘEŠENÍ
A ŘÍZENÍ RIZIK A KATASTROF
Typy projektů:
• Zajištění adekvátní odolnosti s důrazem na přizpůsobení se
změnám klimatu a novým rizikům

• Deinstitucionalizace psychiatrické péče – deinstitucionalizace
psychiatrických nemocnic znamená vybavení mobilních týmů,
zřizováním nových či rekonstrukcí stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče.

• Posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými
prostředky k zajištění připravenosti základních složek IZS v exponovaných územích s důrazem na přizpůsobení se změnám
klimatu a novým rizikům

ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY
PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ

• Modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní
složky IZS (simulátory, trenažéry, polygony apod. a jejich vybavení), zaměřených na rozvoj specifických dovedností a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí

Typy projektů:
• Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a úpravy venkovních prostranství (zeleň, hřiště), rozšíření kapacity zařízení péče
o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol za účelem pokrytí poptávky po předškolním vzdělávání a umožnění zapojení
rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.

2.1 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SLUŽEB
VEDOUCÍ K SOCIÁLNÍ INKLUZI

• Stavební úpravy, v odůvodněných případech stavby, pořízení
vybavení za účelem zajištění dostupnosti kvalitního základního
vzdělávání, ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek
těchto kapacit, zejména v zázemí velkých měst a dalších místech se vzrůstající populací a ekonomickým růstem.

Typy projektů:
• Zřizování či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování
komunitní péče a zřizování nových (i výstavba) či rekonstrukce
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• Výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, center odborné přípravy a pozemků pro výuku přírodovědných
a technických oborů a pro výuku technických a řemeslných
dovedností.

– národních kulturních památek k 1. 1. 2014;
– památek evidovaných v Indikativním seznamu národních
kulturních památek k 1. 1. 2014 součástí revitalizace budou
opatření, nezbytná pro efektivní zpřístupnění, plnohodnotné
využití, zatraktivnění a zabezpečení souboru památek:

• Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav
budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení
vybavení včetně kompenzačních pomůcek a kompenzačního
vybavení pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně
vyloučeným osobám.

– zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení,
restaurování památek, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů, obnova parků a zahrad u souborů památek, modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

• Rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol a školských zařízení
a připojení k internetu.

• Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních
fondů a jejich zpřístupnění

• Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních
školách.
• Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední
a vyšší odborné vzdělávání, sladění požadavků poptávky a nabídky na regionálním trhu práce.

PODPORA POŘIZOVÁNÍ A UPLATŇOVÁNÍ
DOKUMENTŮ ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Typy projektů:
• Pořízení územních plánů.

• Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v oblastech
komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů,
přírodních věd, schopnost práce s digitálními technologiemi.

• Pořízení regulačních plánů.

• Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání.

• Pořízení územních studií zaměřených na veřejnou dopravní infrastrukturu ve vazbě na TEN-T, na veřejnou technickou
infrastrukturu ve vazbě na TEN-E, na veřejná prostranství
vymezená v územních plánech, na řešení krajiny, protipovodňovou ochranu, Evropskou úmluvu o krajině a Adaptační
strategii EU.

• Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání
mládeže.
ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY
A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
Typy projektů:
• Revitalizace a zatraktivnění:

Aktuální informace budou postupně uveřejňovány
na www.mashradeckyvenkov.cz

– památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO;
– památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kultura;

Iva Horníková

Máte-li projektový záměr a pro jeho realizaci byste rádi využili možnosti dotace,
neváhejte nás kontaktovat.
Rádi si s Vámi sjednáme schůzku, vše probereme a poradíme.
E-mail: kancelarmas@seznam.cz
Tel.: 602 637 137
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Ze zasedání Výboru pro veřejnou správu
a regionální rozvoj Parlamentu ČR
Dne 14. 4. 2015 se v obci Holovousy v nově otevřeném Ovocnářském výzkumném institutu uskutečnilo zasedání
Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Parlamentu ČR, kterého se účastnily i zástupkyně MAS Hradecký
venkov, Ing. Jana Rejlová a Iva Horníková.
Na programu jednání byly mimo jiné i informace k problematice rozvoje venkova,
zejména dotační tituly Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
Ing. Klára Dostálová, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj, uvedla, že finanční prostředky z evropských fondů nebude
možné nadále čerpat tak, jak jsme byli
doposud zvyklí. Nová pravidla se týkají
především místních komunikací, hřišť,
veřejných prostranství a drobného kulturního dědictví. Všechna zmíněná „bílá“
místa bude Ministerstvo pro místní rozvoj
mapovat a hledat možnosti jejich podpory z národních zdrojů. Podpora z IROP
se bude orientovat zvláště na komunitní
centra a sociální problematiku v obcích.

Ing. Lucie Krumpholcová z Ministerstva
zemědělství potvrdila informace o finančních prostředcích, které budou čerpat
naši žadatelé přes Místní akční skupiny
– zejména podnikatelé v zemědělství na
zemědělskou a nezemědělskou činnost;
majitelé lesů na investice do lesů, obzvláště pak na posílení rekreační funkce
lesa. Možnosti podpory budou moci využít rovněž drobní podnikatelé.
Ing. Miroslava Tichá z Ministerstva pro
místní rozvoj prezentovala minulé ročníky soutěže Vesnice roku a zároveň představila podmínky letošního 21. ročníku,
do kterého se mohly obce přihlásit do
konce dubna.

6

Za Krajskou síť MAS Královéhradeckého
kraje vystoupil Mgr. Petr Kulíšek se zhodnocením činnosti Místních akčních skupin na území Královéhradeckého kraje
v letech 2007 – 2013. V tomto období se
prostřednictvím MAS získalo pro region
více než 507 mil. Kč na dotacích, k nimž
další subjekty z regionu investovali více
než 235 mil. Kč. Díky MAS bylo v našem
kraji zrealizováno více než tisíc projektů,
jež přispěly k rozvoji prostoru venkova.
Iva Horníková
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Jak může MAS Hradecký venkov pomoci řešit problémy
v oblasti zaměstnanosti v obcích?
Problematiku zaměstnanosti v obcích by mohly do budoucna řešit sociální podniky.
Sociální podnik jako tržní subjekt vytváří
zisk, uspokojuje sociální i ekonomické cíle
a přináší inovativní řešení. Dále poskytuje
služby nebo vytváří produkty. Při své činnosti může využívat veřejné zdroje, avšak
přijímá odpovědnost a rizika v rámci svého podnikání. Vzniklý zisk opět investuje
do rozvoje sociálního podniku. Cílovými
skupinami, pro něž je vhodné sociální
podnik založit, jsou tělesně postižení
a dlouhodobě nezaměstnaní občané.
Příklady sociálních podniků, které může
založit a provozovat obec jsou například
technické a úklidové služby, potravinářství, práce v domech s pečovatelskou
službou, gastronomie, údržba nemovi-

tostí, miniškolky, řemesla, poskytování
kulturního managementu a služeb atd.
Sociální podnik podporuje nejen ekonomické aktivity obce, ale také rozvoj místní
venkovské lokality. K sociálnímu podnikání je možné využít opuštěných budov,
díky čemuž mohou vzniknout venkovské
podnikatelské inkubátory. V rámci vyhlašovaných výzev místní akční skupinou mohou obce požádat o rekonstrukce a vybavení takovýchto budov. Podporu na mzdy
získá obec z příspěvků úřadu práce.

regionální koordinátory, kteří pomáhají
se zakládáním sociálních podniků a s realizací seminářů s pracovníky úřadu práce.
Z pohledu obchodního práva je vhodné,
aby byl založený podnik akciovou společností, společností s ručením omezeným
nebo družstvem.
Iva Horníková

MAS Hradecký venkov podpoří rozvoj
sociálního podnikání metodickou pomocí. Zájemcům také poskytne kontakty na

Seminář pro zástupce a účetní
místních akčních skupin z KHK kraje
Dne 20. května 2015 se Ing. Jana Rejlová
a Bc. Radek Jakubský zúčastnili semináře,
jehož účelem byla příprava na správné
účetní a administrativní postupy při čerpání financí prostřednictvím programu

LEADER v novém programovém období
2014-2020.
Náplní semináře byla hlavní a vedlejší činnost spolku v návaznosti na sta-

novy, mzdové a personální zajištění
v návaznosti na projekty, a také účetní
problematika
Ing. Jana Rejlová
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Vzdělávací akce a exkurze
do Pěstitelského centra v Dubenci
Místní akční skupina Hradecký venkov zorganizovala na čtvrtek 12. 3. 2015 exkurzi do Pěstitelského centra v Dubenci.
Akce zaměřená na zpracování ovoce byla doplněna informacemi o novinkách v ochraně krajiny a návštěvou místní
sušičky ovoce a výrobny moštu.
Úvod vzdělávací akce byl věnován principům výběru ploch, sázení, ochraně
a údržbě zeleně v krajině. Ochranu zeleně a její návrat do krajiny podporuje
i AOPK ČR, která počala vydávat standardy v ochraně přírody. První z nich se týkají
výsadby a péče o zeleň (blíže na http://
standardy.nature.cz). V závěru úvodní
části bylo upozorněno na novelu zákona
o ochraně zemědělského půdního fondu.
Ta by mohla pomoci obcím, které mají
problémy s ochranou před splachy půdy

Pěstitelské centrum
Dubenec

z okolních pozemků do zástavby. Novela
přibližuje nový dozorující orgán, kterým
je ČIŽP.
V další části vzdělávací akce již probíhala exkurze do místní sušárny ovoce a výrobny moštu. Na první pohled jednoduše
zařízená místnost skrývala několik moderních strojů na zpracování ovoce.
Šikovné ruce zdejší obsluhy předvedly,
jak se vyrábí sušené křížaly a mošt.

Vybavení tohoto pěstitelského centra
bylo realizováno v rámci společného projektu MAS Hradecký venkov, MAS Společná CIDLINA a MAS Železnohorský region
s názvem Krajina je naše zrcadlo. Exkurze
do ovocného centra a seminář k zeleni
jsou nedílnou součástí tohoto projektu,
který napomáhá návratu zeleně do krajiny a možnostem zpracování produktů,
které nám ovocné dřeviny poskytují.
RNDr. František Bárta

• Moštárna – lisování ovoce na ovocné mošty, pasterizace
a stáčení moštů
Vždy moštujeme jen Vaše ovoce – žádný výměnný systém.
Mošty stáčíme do Vámi dovezených obalů, dále můžeme nabídnout
PET láhve a Bag-in-boxy do objemu 5 l. Zajišťujeme likvidaci ovocné drti
a výlisků. Prostě dovezete ovoce a odvážíte si mošt.

• Příprava ovocných kvasů prostřednictvím výkonného drtiče
Výkon 300 kg/hod. Jsme schopni drtit jablka, švestky, třešně a jiné druhy
ovoce na přípravu kvasů.

• Sušárna – sušení ovoce a zeleniny v horkovzdušné sušárně
na ploše 12 m2. Sušíme jak ovoce, zeleninu i bylinky. Jsme schopni Vám
i Vaše ovoce připravit a usušit „na zakázku“.

• Prodej– nabízíme i vlastní výrobky – mošty, sušená jablka a hitem
sezony je sušená červená řepa.
Vše potřebné najdete na www.dubenec.cz/obec/pestitelske-centrum
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2. zasedání Pléna MAS Hradecký venkov
Hořiněves, 14. května 2015
Dne 14.5.2015 se v Hankově domě v Hořiněvsi uskutečnilo 2. zasedání Pléna MAS Hradecký venkov.
Na závěr zasedání bylo předáno slovo dvěma hostům.

Jednání zahájila Ing. Jana Rejlová a seznámila přítomné s vypracovanou Výroční zprávou obecně prospěšné společnosti
Hradecký venkov, která obsahuje informace o všech aktivitách
společnosti za rok 2014, výsledky hospodaření a výrok auditora.
Zpráva již byla projednána a schválena Správní radou společnosti a protože účastníci zasedání nevznesli žádné připomínky,
byla schválena v předloženém znění.

Paní Jana Plášilová z Oblastní charity Hradec Králové informovala
o zahájení provozu Potravinové banky v Hradci Králové, jejímž cílem je zdarma získávání potravin a zemědělských přebytků, jejich
následné skladování a distribuce lidem, kteří se ocitli v nouzi.
Potravinové banky neposkytují dary přímo potřebným, předávají je přes organizace, které bojují proti hladu a chudobě. Tyto
potraviny jsou pak poskytovány organizacím zdarma.

Dalším bodem jednání bylo vyhodnocení programovacího
období 2008-2013. Paní Jana Rejlová vysvětlila jakou metodikou
byla evaluační zpráva zpracována a podrobně seznámila ostatní
s jejími jednotlivými částmi. Ani k této zprávě nebyly vzneseny
žádné připomínky a byla schválena plným počtem hlasů.

Zájemci o spolupráci naleznou více informací na www.potravinovabankahk.cz.

Dále bylo přistoupeno ke zprávě o činnosti MAS Hradecký
venkov. Paní Jana Rejlová informovala, že prostřednictvím metody Leader bude MAS Hradecký venkov v programovacím období
2014-2020 rozdělovat finance ze dvou operačních programů:
• Program rozvoje venkova (PRV);
• Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
Předběžná celková alokace na toto období je pro MAS Hradecký
venkov stanovena na 64 mil. Kč.
Paní Iva Horníková následně seznámila přítomné s prezentací projektu těchto dvou programů. Také stručně představila již
schválený Operační program Životní prostředí.

Druhý příspěvek přednesla paní Zuzana Chalupová, která informovala o možnostech Operačního programu Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), a to na konkrétních příkladech projektů. Zároveň nabídla pomoc s řešením velkých podnikatelských projektů.
Po ukončení jednání se přítomní mohli zúčastit prohlídky
Hankova domu a také si mohli projít naučnou stezku hořiněvským lesem, která byla realizována v rámci projektu spolupráce
„Krajina je naše zrcadlo“.
Lenka Idunková

???
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Četsvé ryby
do školních jídelen
Místní akční skupina Společná CIDLINA z.s. a Místní akční skupina Hradecký venkov o.p.s.
uspořádaly pro vedoucí školních jídelen seminář s názvem „Čerstvé ryby do školních jídelen“,
který se uskutečnil dne 16. 6. 2015 v Zámecké restauraci v Chlumci nad Cidlinou v rámci
udržitelnosti projektu Na venkově zdravě jíme.
Pozván byl vedoucí výroby na zpracovně ryb Ing. Pavel Scheiner
z Rybářství Chlumec nad Cidlinou a.s., který představil staletími prověřený chov ryb s velkým podílem ruční práce. Poukázal
také na to, že produkce nabízených ryb je obzvlášť vhodná pro
dětské strávníky, protože pochází z čistého zdravého prostředí,
např. z chráněné krajinné oblasti Český Ráj, Národní přírodní
rezervace Žehuňský rybník nebo Rožďalovické rybníky ze soustavy Natura 2000.
Následovaly ukázky jednotlivých produktů a ochutnávka několika
jídel: kapří medailonky, kapří filet s kuskusem a rajčatovým ragú,
lososové medailonky, filet z lososa se smetanovými brambory
a zeleninou a kapří medailonky s bylinkami se smetanovými brambory a zeleninou. Cílem této prezentace byla nejen ochutnávka,
ale i ukázka vhodných kombinací příloh k rybímu masu.
Ing. Pavel Scheiner upozornil zúčastněné zástupkyně školních jídelen z Praskačky, Sedlice, Dubence, Humburk, Měníka,
Stěžer, Hořiněvse, Všestar a Chlumce nad Cidlinou na snadnou
přípravu rybích medailonků, které neobsahují kosti – lze je
upravit smažením, pečením na grilu či s využitím konvektomatu.
Navíc obsahují velký podíl rybího masa, konkrétně přes 85 %.
Vedoucí a obchodní manažer střediska Hynek Karbula pohovořil o nabídkových listech, cenách a dovozu do školních jídelen.
Zajímal se také o nové náměty, především o to, co by dětem
v jídelnách chutnalo.
Závěrem semináře proběhla diskuze s pracovníky rybářství
a došlo i k výměně zkušeností mezi vedoucími školních jídelen.
Mluvilo se například o aktuálních normách či předpisech, na
místě byly také praktické zkušenosti týkající se přípravy stravy
pro děti.
Iva Horníková
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Udržitelnost projektu spolupráce
„Komunitní venkov“
Obecní úřad Roudnice ve spolupráci se společností Hradecký venkov, o.p.s. pořádal v období leden – červen 2015 keramické kroužky pro děti z Mateřské školy
Roudnice (13 osob), děti ve věku 7-12 let (12 osob) a ženy (9 osob). Celkem bylo
odlektorováno 29 hodin, kurzů se zúčastnilo celkem 34 osob.

VENKOV

Kurz vedla paní Ivana Novotná, lektorka proškolená v rámci projektu spolupráce
Komunitní venkov, který byl finančně podpořen z Programu rozvoje venkova ČR,
osa IV. Leader.

Vyhodnocení znalostní soutěže dětí
vypsané ZO ČSV Nechanice
ve spolupráci s Hradeckým venkovem, o.p.s.
Dne 10. června 2015 proběhlo ve Štolbově knihovně v Nechanicích hodnocení znalostní soutěže, jíž se zúčastnilo
63 dětí ze dvou základních škol (Dubenec a Nechanice).
Každá správná odpověď byla oceněna
jedním bodem; za dokončení povídky
mohli soutěžící podle vtipnosti a originality obdržet 1 až 5 bodů. Body pro celkové
hodnocení se sčítaly. V hodnotící komisi
zasedli Mgr. Zuzana Samleková, Jaroslav
Tesař a Prof. RNDr. Aleš Macela, DrSc.
Vzhledem k tomu, že pouze jeden účastník soutěže obdržel plný počet bodů za
znalostní otázky, ale nedokončil povídku,
bylo rozhodnuto o udělení zvláštní ceny
za znalosti bez ohledu na hodnocení povídky. Veřejné vyhlášení výsledků soutěže
a předání cen proběhlo v rámci Okresní-

ho včelařského dne, který se uskutečnil dne
14. června 2015 v Nechanicích – Komárově.
Vyhodnocené pořadí:
1. místo: Martin Provazník, Dubenec, 7. třída
2. místo: Dan Tobolka, Nechanice, 5.A třída
3. místo: Petr Čtvrtečka, Dubenec, 5. třída
Zvláštní cena za znalosti:
Linda Samková, Nechanice, 5.A třída
Prof. RNDr. Aleš Macela, DrSc.
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O historii i současnosti
Včelařského spolku Nechanice
Včelařský spolek Nechanice byl založen 9. prosince 1888. Spolek má širší územní působnost, jeho členská základna byla
a je roztroušena po celém Nechanicku. V současnosti spadá do regionu spolku 26 obcí, pokrývá oblast vymezenou
od Obědovic, přes Roudnici, Libčany, Těchlovice, Přím, Popovice, Suchou, Staré Nechanice, Budín, Zvíkov, Trnavu
po Kratonohy.
Přestože je úzce specializován, stará se o propagaci včelařství
a snaží se pro tuto záslužnou činnost získávat nové zájemce.
Navazuje na bohaté tradice a využívá nejlepších odborných
zkušeností svých předních členů. Tak tomu bylo již od založení
spolku v roce 1888 a toto úsilí přetrvává dodnes. Podle centrálních včelařských záznamů je sedmnáctým nejstarším včelařským spolkem v zemích koruny České. Včelařské korporace
v Hradci Králové či Novém Bydžově byly založeny dokonce
později. Nechanický spolek vedli přední a vážení občané města, mj. i JUDr. Josef Štolba, notář a spisovatel. Čestným předsedou byl hrabě Jan Harrach. V současnosti působí ve spolku více
než 68 včelařů obhospodařujících přibližně osm set včelstev.
Nemalou zásluhu na dobrých výsledcích organizace má její
šestičlenný výbor v čele s předsedou MUDr. Josefem Hoškem, bývalým předsedou RNDr. Alešem Macelou CSc. a místopředsedou
Jaroslav Tesařem, který se ve spolupráci s jednatelem Vladimírem
Doležalem a Mgr. Zuzanou Samlekovou zaměřuje na vzdělávaní
mládeže a dětí v oblasti včelařství.
Včelařský spolek Nechanice je členem MAS Hradecký venkov
a má pravidelné termíny schůzí, které se obvykle konají každou
první neděli v měsíci, od 9.00 hod., v restauraci U Šimlů. Součastí
činnosti spolku jsou i výjezdní zasedání členské základny, které
se konají vždy u jednoho z včelařů. Posláním těchto výjezdních
členských schůzí je především výměna zkušeností s praktickými
ukázkami chovu včelstev hostitele.
Mezi významné aktivity patří každoročně pořádaný Okresní
včelařský den. Letošní 30. ročník se uskutečnil 14. června v Nechanicích, v prostředí bažantnice Komárov. Cílem akce bylo vytvoření pohodové atmosféry pro děti a dospělé za pomoci zábavného
a vzdělávacího programu zaměřeného na včely a přírodu. Děti
se prostřednictvím her a soutěží dozvěděly jaké úlohy mají včely
v úle, jak pracují a jaké mají produkty.
Na základě potřeb a přaní včelařů svépomocně a dobrovolně
vznikly také webové stránky www.vcelarinechanice.cz, které
informují o činnosti spolku a o aktuálním dění ve včelařství.
Co se týče produkce medu, loňský rok ovlivnilo hodně počasí
a včelí nemoci.
Nechanické včelařství má opravdu
bohatou historii. Včelaření je jedna
z mála činností člověka, která přírodu nedevastuje, ale prospívá
ji. V tom je činnost včelařů nezastupitelná tak, jako má med
nezastupitelné místo mezi
čistými, zdravými přírodními potravinami.

Mgr. Zuzana Samleková
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Kostel v Suché u Nechanic
v minulosti a dnes
První písemná zmínka o vsi Suchá pochází z roku 1384. V některých pramenech je uvedený již
rok 1350, a to v souvislosti se zemanským rodem s přídomkem ze Suché. Ten si tu pravděpodobně vystavěl tvrz, která však byla výslovně zmíněna až v roce 1410 jako majetek Diviše z Kasalic.
V roce 1468 vlastnil tvrz například Aleš ze Suché, stoupenec Jiřího z Poděbrad. Když pak na počátku 16. století ves připadla k nedalekým Nechanicím (k nimž patří dosud), přestala tvrz sloužit
svému účelu a zanikla. Pokud bychom po ní chtěli nalézt nějaké
pozůstatky, hledali bychom marně. Nic se nedochovalo. Podle
místní tradice ale stávala v prostoru dnešního domu č. p. 2. Zdejší zbožní zemané nechali proti tvrzi postavit kostel Nejsvětější
Trojice, jenž zde stával již ve 14. století. Jelikož v průběhu staletí
chátral, musel být v roce 1850 pro špatný stav zbořen. Když se
stal majitelem panství velmi vzdělaný muž, hrabě Jan Nepomuk
Harrach (1828 – 1909), nechal na místě zbořené svatyně vystavět
kostel nový, který stojí v obci dosud. Postaven byl v letech 1885
– 1887 podle návrhu architekta V. Šmida stavitelem J. Pošepným
z Jilemnice jako novogotické podélné jednolodí s pravoúhlým
presbytářem a hranolovou věží. Zasvěcen byl rovněž Nejsvětější
Trojici.

Kostel v Suché žije!

Ale ani novému kostelu v Suché osud nepřál. Jako relativní
„novostavba“ nebyl v 50. letech 20. století uveden na seznam
kulturních památek, jeho údržba byla nulová a nakonec musel
být v 80. letech pro nebezpečí zřícení úplně uzavřen. Na lepší časy se začalo blýskat až v roce 2007, kdy se podařilo kostel
konečně zapsat mezi nemovité kulturní památky a v letech
2008-2011 byla provedena první etapa nejnutnějších oprav. Poté
se do celého dění kolem kostela zapojila Místní akční skupina
Hradecký venkov, která rozjela další etapu renovací díky grantovým programům. Památku se podařilo upravit do takového stavu, že mohla opět začít sloužit svému původnímu duchovnímu
účelu. Útočiště zde nalezla také část kampanologické (zvonařské) expozice Muzea východních Čech v Hradci Králové.

Dne 2. 12. 2014 přijela z Třebíče na prohlídku kostela skupina
25 mladých lidí, jež svoje putování nazvala jako „Královskou cestu“.

Přesto všechno se moc snažíme, aby se v kostele stále něco
konalo. Dne 19. 4. 2014 kostel navštívila Toulavá kamera České
televize. V pořadu seznámila diváky s historií kostela a s kampanologickou expozicí zvonů. Pořad značně přispěl ke zviditelnění
kostela v Suché - následně kostel navštívili lidé z Moravy, Ostravy, Slovenska, Karviné, Liberce, Prahy, manželé z NSR, Benešova
a další. Dne 24. 5. 2014 se zde uskutečnily po 35 letech první
křtiny. Dne 2. 8. 2014 proběhla krásná akce, kdy přijela navštívit kostel 15-ti členná skupina „Veteráni na historických kolech“
z Novobydžovska. Při této akci se sešlo celkem 57 lidí.
Dne 9. 10. 2014 se v kostele uskutečnila velice zajímavá přednáška s názvem „Není zvon jako zvon“, kterou si připravil pan
Zikmund z Muzea východních Čech v Hradci Králové. Přednášky
se bohužel zúčastnilo pouze 10 lidí.

Dne 6. 12. 2014 se konal adventní koncert jičínské skupiny
„Ze šuplíku“. Pásmo koled, písniček a vánočních zvyků si přišlo
poslechnout 129 lidí.
Dne 21. 12. 2014 se v kostele uskutečnil vánoční koncert, jenž
připravila ZUŠ Melodie s. r. o. Hořice (205 lidí).
Dne 11. 1. 2015 se v Suché po celých 54 letech odehrálo divadlo,
a to rovnou v kostele. Herci Královehradeckého Klicperova divadla, paní Marcela Eliášová a pan Jan Sklenář, předvedli skvostnou
hru „Oskar a růžová paní“. Představení bylo realizováno za finanční podpory Královehradeckého kraje a zúčastnilo se ho celkem
69 lidí.

Slavnostní otevření kostela a kampanologické expozice se uskutečnilo dne 24. 5. 2013 za doprovodu Bohoslužby slova, jíž odsloužil páter Marián Benko z římskokatolické farnosti Nechanice.

Dne 4. 4. 2015 představilo Taneční divadlo Honzy Pokusila hru
„O překrásné Vasilise“, kterou si užily především děti (45 lidí).

Ještě téhož roku dne 5. 10. 2013 byl kostel slavnostně požehnán
Mons. Josefem Sochou. Dne 30. 11. 2013 byl uspořádán první
adventní koncert.

Dne 2. 5. 2015 kostel navštívil pěvecký sbor z Nového Města
n. Metují při své cestě na evropskou soutěž v Polsku (45 lidí).
Letos 29. 5. 2015 se již potřetí zapojil sušský kostel do celostátní
akce „Noc kostelů“. Program zahájil dětský klub „Sucháček“ svým
pásmem písní a básniček. Dále vystoupila skupina ZUŠ Melodie
s. r. o Hořice pod vedením paní ředitelky Jahelkové. Dobrovolné
vstupné ze všech jejich koncertů v Suché vždy věnují na opravu
kostela, za což jim patří veliký dík. Koncert měl velký úspěch –
zúčastnilo se ho 92 lidí.

Dobrovolné vstupné z akcí bylo použito na opravu historických
křesel. Tomu všemu předcházelo veliké úsilí z řad pracovníků
Hradeckého venkova se sídlem v Nechanicích; jmenovitě paní
Horníkové, paní Rejlové, paní Pečenkové, dále Městského úřadu
v Nechanicích se starostou panem Pecharem a mnoha dalších.
Díky nim byla zajištěna oprava věží, oken a střechy kostela, čímž
se zabránilo zatékání do objektu. Hodně úsilí a práce odvedli
i místní občané při úklidu kostela. Všem, kteří se podíleli na znovuotevření a zpřístupnění této památky, patří ještě jednou veliké
DÍKY.

Tento výčet obsahuje pouze nejdůležitější akce pořádané v kostele Nejsvětější Trojice v Suché.
Do budoucna bychom si přáli, aby akcí pouze přibývalo a aby se
na kostele začalo opět pracovat.

Od té doby se bohužel veškeré práce na opravě kostela zastavily, přestože jsou některé další úpravy nezbytně nutné. Jedná se
o oplocení kostela, jemuž hrozí zborcení do vozovky; dále je potřebná oprava interiéru, kde hrozí opadání fresek ze zdí, oprava
varhan a obnovení omítek a reliéfů zvenčí.

Hodně zdraví, štěstí, lásky a lidského porozumění
Vám všem ze srdce přejí
Manželé Školníkovi ze Suché
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Uplatňování principu LEADER
v Královéhradeckém kraji
Místní akční skupiny z Královéhradeckého kraje společně realizují projekt spolupráce s názvem Uplatňování principu LEADER v Královéhradeckém kraji.
Účelem projektu je posílit spolupráci MAS mezi sebou
a předávání správné praxe. V rámci projektu vznikne
doporučující metodika se soupisem praktických příkladů,
inspirativních řešení a doporučení.
Na realizaci byla stanovena Koordinančí pracovní skupina
(KPS), která se skládá ze 14 zástupců účastnících se MAS.
Ing. Jana Rejlová

Víte kde nakoupit
kvalitní čerstvé potraviny?
Naše internetová „VENKOVSKÁ TRŽNICE“ stále žije,
je průběžně aktualizována a poskytuje veřejnosti
informace o dostupnosti čerstvých zemědělských
produktů a potravin z regionů Hradecký venkov
a Společná CIDLINA. Regionální producenti potravin tak mohou bez velkých nákladů realizovat přímý prodej za přiměřené ceny bez zprostředkování
obchodníkem. Lidem v regionu je díky tomu umožněn nákup čerstvých a kvalitních lokálních potravin
od prvovýrobců.
A proč to vlastně děláme?
Protože si myslíme, že bychom měli jíst zdravé regionální
potraviny a nakupování přímo u zemědělců nebo výrobců je navíc v tomto ohledu i jakýmsi společenským setkáním, které by mělo přinést jednak zvýšení prodeje, jednak soběstačnost regionálních zemědělců nebo malých,
kvalitních výrobců.
Produkcí kvalitních regionálních potravin a jejich konzumací také přispíváme k podpoře regionálních tradic
a dovedností, k udržení pracovních příležitostí na venkově
i k ochraně životního prostředí.

Chcete zanechat svůj kontakt v nabídce TRŽNICE VENKOVA?
Oslovte nás prostředníctvím e-mailu
hradecky.venkov@seznam.cz
ZVEŘEJNĚNÍ JE BEZPLATNÉ!
14 83, Nechanice 503 15, tel.: 602 637 137
Kancelář MAS Hradecký venkov, Husovo nám.

