Datum

Místo

Akce

Obsah

8.II.2012

Roudnice

knihovníci, kronikáři,

Postup zpracov ání ISRU, databáne proj ektů

9.II.2012

Roudnice

setkání starostů z izemí
MAS Hradecký venkov

Postup zpr acov éníISRÚ, databáze proj ektů

2I.3.2013

Nechanice

setkání učitelůzš a

Postup zpr acov ání ISRÚ, databéae proj ektů

13.I0.2012

Zámek
Hrádek

svatohubertská mše veřejnost

Názory širokéveřejnosti

10. - 11.11
2012

Roudnice

Výstava pro veřejnost

Strategie rozvoje, názory a náměty
veřejnosti, sběr skupina mladých

19.6.2013

Sovětice

Zemědělský den

Nazory širokéveřejnosti

2L9.2013

Zámek
Hrádek

svatohubertská mše veřejnost

Názory širokéveřejnosti

23.5.2014

Suchá u
Nechanic

Noc kostelů

Názory širokéveřejnosti

24.5.2014

Nepolisy

Velká propagační akce Na Nazory širokéveřejnosti
venkově zdravě jíme

26.5,2014

Hořiněves

Muzejní noc

Názory širokéveřejnosti

l0.6.2014

Sovětice

Zemědělský den

Názory širokéveřejnosti

zástupci NNO

Mš

Společná výstava obecních symbolů, kronik, vlajek a dalšíchzaiímavostí z Členských obcí
mikroregionů Nechanicka a Urbanické brázdy

Zástupci obcí z mikroregionů Nechanicko a Urbanická brázda spolu intenzivně spolupracují již
několík let. Y závéru roku 2O!2 se rozhodli uspořádat rozsáhlou vícedenníakci a to výstavu
obecních symbolů, kronik, vlajek a dalSích zajímavostíspojených se životem obce např.
fotografie, kroje, historické hasičskéuniformy, historické kroniky, pamětn1 listy či medaile,
ikace.
Pro uspořádání

pub1

této akce jsme zvolili nově rekonstruovanou Hasičskou zbrojnicí v Roudníci, kde
v pŤízemítéto budovy vznikla téžnalá výstavní expozíce zaméŤená na historii a současnost
venkovských hasiOů.
Výstava byla doprovodnou akcí k setkání knihovníků,kronikářŮ a zástupcŮ neziskových organizací
zúzemíMAS Hradecký venkov, které se uskutečnilo dne 8. í1. 2012.
Hlavním bodem jednání byla odborná přednáška o vedení obecních kronik a vydávání místnich a
regionálních zpravodajů a periodik, kterou přednes1 člen Programového výbou MAS Hradecký venkov
a zaměstnanec Státního archivu pan Pave1 Mrkvička.
Hostem jednání byla zástupkyně Krajskeho úřadu Královéhradeckeho kraje, odboru regionálního
rozvoje paní Renata Fodorová, která informovala přítomné o spolupráci mezi MAS Hradecký venkov
a Krajským úŤadem Královéhradeckeho kraje, o dotačnípolitice kraje a o nutnosti územníhoa
strategického plánování na všech úrovníchveřejné správy.
Závétem jednanr diskutovaly s účastníkyzástupcí MAS }Iradecký venkov paní Iva Horníková,
nanažerka a paní Jana Pečenková, členka správní rady o nožnostech dalSrho rozvoje re8ionu
tlradecký venkov o projektech jednotlivých obcí, neziskových organizací i o společných
projoktech, které realizujt MAS nezi sebou. Účastníci byli infornováni o ton, že probtha sběr
projektových záněrt pro zptacování nové strategie !lAS, jakfu způsoben a ka,n nohou své názory a
náněty zasíLat a kan se nohou se svýni připonínkani a ná,něty obrátit. Závétem by1o dohodrruto,
že Egteriály jak z dosavadní činnosti MAS tak předevšínke strategii na nové obdobt budou
zasílány účastníkúnsetkánt nejlen a průbeZne zveřejňovány na strárŮách
www.

hradeckyvenkov.

cz

.

V Nechanicích dne I0.11,2012

Vypracovala: Iva Horníková
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Společná výstava obecních symbolů, kronik, vlajek a da!ších zajímavostí z členských obcí
mikroregionů Nechanicka a Urbanické brázdy

Zástupci obcí z mikroregionů Nechanicko a Urbanicka brázda spolu íntenzivně
spolupracuji již několik 1et. Y závéru roku 2012 se rozhodlí uspoŤádat rozsáhlou
vícedenní akci a to výstavu obecních syrnbolů, kronik, vlajek a dalšíchzajímavostí
fotografíe, kroje, historické hasičskéuniformy,
spojených se životem obce např.
historické kroniky, pamětní 1isty čímedaile, publikace.
Pro uspořádání této akce jsme zvolíli nově rekonstruovanou Hasičskou zbrojnici v
Roudnici, kde v pŤLzemítéto budovy vznikla téžnala výstavní expozice zaméŤená na

historii a

současnost venkovských hasičů.
Výstava byla doprovodnou akcí k setkání zástupcŮ obci
které se uskutečnilo dne 9. í í. 2012.

z

územíMAS Hradecký venkov,

Hlavnín boden jednant byla činnost Mtstnt akCnt skupiny llradecký venkov, realizace
nístnírozvojové strategie a projektů spolupráce a konpexní tozvoJ re8ionu, který }Í§
zajišťuje. 0 tonto infonnovaly zástupkyně L{AS - paní Iva Horníková, nanažerka, paní
Jana Pečenková, členka správní rady a ing. Jana Rejlová, ředitelka společnosti.
Na závěr společného setkání zástpcú obcí jsne společně diskutovali o dalštn rozvoji
regionu, o rcžnostech spolupráce a tozvíjenínetody Leader na úzeníllradeckeho
verůova. Starostovó na jednantch svých zastupitelstev, svazků obcí i se zástupci
zájwvÝch spolků, podnikatelú i veřejnosti ve svých obcích budou prtběZne infornovat o
činnosti lÁS a o ton jak se zapojit do tealízace stávající a přípravy nové strato8ie
rozvoje.

V Nechanicích dne I0.II.20t2

Vypracovala: ]va Horníková

Společná výstava obecních symbolů, kronik, vlajek a dalšíchzajímavostí z Členských obcí
mikroregionů Nechanicka a Urbanické brázdy

Zástupci obcí z mikroregionů Nechanicko a Urbanicka brázda spolu intenzivně
spolupracují již několik 1et. Y závétu roku 20t2 se rozhodli uspořádat rozsáhlou
vícedenní akci a to výstavu obecních symbolů, kronik, vlajek a dalSích zajímavostí
fotografíe, kroje, historické hasičskéuniformY,
spojených se životem obce např.
historické kroniky, pamětní 1isty či medaile, publikace.

pro uspořádání této akce jsme zvolili nově rekonstruovanou Hasičskou zbrojnici v
Roudnici, kde v přízemí této budovy vzníkla téžmalá výstavní expozice zaméŤená na
historii a současnost venkovských hasičů.
Výstava byla veřejnosti zpřístupněna o víkendu ve dnech 10. a 11. 1istoPadu 20|2 a
zárovei byla doplněna o prodej a drobných vánočních dekorací. Dále byly pro účastníkY
připraveny ukazky rukodělných technik - aranžování, vyšívání,drátkování aPod.

přilákal o tonto víkendu více než 500 návštěvníků.lÍAS llradecký venkov
využila této akce k zlskávání názorů veřejnosti o činnosti MAS. Dévčataze skuPinY
nladých na základé rozhovorů s návštěvníky této akce zjišťovala jejich náněty a
nápady co by bylo v regíonu ltradecký venkov vhodne dále rozvíjet a co jin chYbr Pro
spokojený žívot. Celken hovořily s 75 návštěvníky a jejich nápady a náŇty na
rozvojové projekty byly následně zaptacovány pro projektového zásobníku, který bude
Bohatý progran

využit pro zpracování nové rozvojové strategie na ízemíIIíAS llradeckY

Z této úspěšnéakce byi
www.

pořízen

video

venkov.

záznam, který byl

hradeckyvenkov. cz

V Nechanicích dne 15.L|.2012, zapsala: Iva Horníková
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Příprava Integrované!. strategie
územípro období 2ot4 - zo2o
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kulturní a společenskéakce pro širokou veřejnost pořádané
MAS Hradecký venkov ve spolupráci s regionálními partnery v roce 2o!4

23,5.2074

Suchá u Nechanic, akce Noc kostelů, sběr názorů širokéveřejnosti - doplnění projektových
záměrŮ. Pro tento ÚČel byl na místě stánek MAS, kde manažerky spolu s partnery informovaly širokou
veřejnost o Činnosti MAS a přípravě strategie Místníakčnískupiny Hradecký venkov.

2OI4

Nepolisy, velká propagační akce - Na venkově zdravě jíme, sběr názorů širokéveřejnosti pro
doplnění projektových záměrů formou řízených rozhovorů, tematicky zacílených na jednotlivé skupiny 24. 5.

obecní správu, podnikatele, neziskový sektor. Rozhovory poskytly především data k analýze rozvojových
potřeb.
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Příprava Integrované strategie rozvoie územípro obdobi 2O!4 - 2O2O

6.20L4 Zemědělský den v Sověticích, předsedkyně správní rady informovala široku veřejnost o činnosti
MAS, o charakteru projektů nového Programovacího období 2OL4 -2O2O, Veřejnost byla vyzvána k aktivní
účastina přípravě podkladů k nové strategii a k zapojení do přípravy činnosti v pracovnískupině. Následně
proběhla diskuze především se skupinou podnikatelů a představitelů kraje.
L0.

V MAS Hradecký venkov dlouhodobě aktivně pracuje sedmičlenná skupina mladých, složená převážně ze
studentů vysokých škol, která se zapojila do sběru názorů, do realizace dotazníkových šetření, do přípravy
propagačních akcíi do samotné přípravy nové strategie. Skupina mladých se podílínačinnosti samotné MAS
i

činnosti řídícíhoorgánu.
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lva Horníková, manažerka MAS
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