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Členové MAS Hradecký venkov se sešli 7. února 
na prvním plénu letošního roku. V místě konání, spor-
tovní hale v Hněvčevsi, nás přivítala starostka paní 
Renata Hladíková. Jednání se zúčastnilo celkem 31 členů 
a hostů.

Plénum MAS Hradecký venkov 

Jednání zahájila předsedkyně programového výboru paní Jana 
Kuthanová. Posléze přišla na řadu volba výběrové komise, která 
se volí každý rok. K její kompetenci náleží posuzování žádostí 
podaných projektů, jež následně doporučuje ke schválení pro-
gramovému výboru. Všech 11 navrhovaných partnerů bylo zvo-
leno. Zároveň bylo poděkováno panu Václavu Hrčkovi a paní Jitce 
Kulhánkové, kteří v komisi ukončili činnost.

Dále došlo k volbě programového výboru. Devíti nominovaným, 
a to MUDr. Josefu Hoškovi (Český svaz včelařů, základní organizace 
Nechanice), Vladimíru Gabrielovi (Mikroregion urbanická brázda, 
svazek obcí), Janě Kuthanové (Obec Hořiněves), Ing. Ivanu Horá-
kovi (Statek Kydlinov s.r.o.), Dr. Ing. Janu Peškovi (AGROHELP s.r.o.), 
Ing. Janu Slezákovi (ZS Kratonohy a.s.), Jaroslavu Huňatovi (Obec 
Dubenec), Andrei Turkové (Pracoviště pečovatelské péče, o.p.s.), 
Dagmar Jarošové (Obec Vilantice) gratulujeme ke zvolení a přejeme 
chuť a sílu do práce. 

V rámci diskuze byl představen velice úspěšný projekt OPZ ,,O krok 
napřed“, který získal uznání nejen v České republice. Projekt 
si klade za cíl připravit děti z dětského domova v Nechanicích 
na samostatný život po ukončení pobytu. Děti se učí praktickým 
věcem jako např. hospodaření v domácnosti a vaření. Kurz  probíhá 
v Hněvčevsi pod patronací paní starostky Renaty Hladíkové.

Po skončení jednání paní Horníková jako třešničku na dortu zajis-
tila představení výzkumu Katedry archeologie FF UHK, věnující se 
válkám období Marie Terezie ve východních Čechách pod vedením 
Mgr. Pavla Drhovského, Ph.D. Výzkum se odehrává převážně na 
území naší MAS a mnozí přítomní byli nadšení, když nalezli svoji 
obec v prezentaci.

Je potěšující, že partneři MAS nespěchají hned po skončení schůze 
domů, ale využívají setkání k výměně zkušeností a přátelským 
rozhovorům.



2

k ancelar.mas@seznam.czZpravodaj  1-2019

Ve čtvrtek 24. ledna se v prostorách pivovaru Mžany sešli poprvé od loňských komunálních voleb zástupci obcí 
s vedením obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov. Pozvaní byli všichni zástupci z 63 obcí, které se na území 
MAS Hradeckého venkova nacházejí.

Paní Jana Kuthanová, předsedkyně správní rady a místo-
předsedkyně krajské a národní sítě MAS, objasnila poslání 
o. p. s., tj. poskytování obecně prospěšných služeb pro rozvoj 
regionu hradeckého venkova. Představila 43 stávajících čle-
nů a pohovořila o tom, čím může být o. p. s. obcím užitečná.  
Jedním z orgánů společnosti je místní akční skupina (MAS) 
Hradecký venkov. Jedná se o územní pracoviště.

Ing. Jana Rejlová, ředitelka společnosti, seznámila přítomné 
s praktickým fungováním a systémem poskytování dotací 
ze tří operačních plánů – Integrovaného regionálního ope-
račního programu, Programu rozvoje venkova a Operačního 
programu zaměstnanost. Je třeba sledovat webové strán-
ky, na kterých jsou vyhlašovány jednotlivé výzvy k podání 
žádostí a v případě nejasností se obracet na kancelář MAS 
v Nechanicích ke zkonzultování. 

Ing. Iva Horníková, vedoucí pracovnice pro realizaci SCLLD, 
vysvětlila chod kanceláře se sídlem v Nechanicích v budově 
obecního úřadu a možnosti a rozsah  pomoci obcím. Další 
kancelář otevřela společnost v Hradci Králové v Horově ulici 
č. 35/29. Zde se budou řešit záležitosti týkající se MAP II.

Jednání provázelo promítání úspěšně dokončených projektů. 
Jako příklad můžeme uvést projekt rekonstrukce skladu 
krmiv a produktů vč. nákupu kypřiče pro Agrodružstvo 
Lhota p. Libčany, projekt rekonstrukce haly v Boharyni pro 
ZS Kratonohy, projekt rekonstrukce chodníku v Urbanicích 
a nový chodník v Libčanech, projekt rekonstrukce hasičské 
zbrojnice ve Lhotě p. Libčany, nákup dřevoobráběcího stroje 
pro truhlárnu AURA Dobřenice,  nákup užitkového vozu pro 
cukrárnu Hvozdnice, stavební úpravy ZŠ Hořiněves, projekt 
rekonstrukce dílny ve Světí Statku Kydlinov a další.

Mgr. Jaroslava Slavíková ve zprávě výběrové komise vysvět-
lila, jak se vybírají a schvalují projekty na čerpání dotací dle 
jednotlivých vypsaných výzev. A poznamenala, že v minulém 
programovém období bylo z 63 žádostí podpořeno a uděleno 
60 dotací. Také upozornila, že v nejbližší době bude vyhlášena 
výzva z Operačního programu životního prostředí, týkající se 
realizace sídelní zeleně. 

Paní Kuthanová objasnila, co je MAP – projekt Místní akční 
plán vzdělávání II na území ORP Hradec Králové (dále jen 
MAP). Navazuje na Místní akční plán, který byl realizován 
2016 - 2017 a z území hradeckého venkova se ho zúčastnily 
školy např. ze Stěžer, Osic, Libčan, Praskačky, Nechanic, 
Smiřic atd. 

Pro projekt MAP II dochází k výraznější změně při realizaci, 
kdy nositelem je zde nyní Hradecký venkov o.p.s. a partnerem 
MMHK. Hlavní cílem Místního akčního plánu II je aktualizace 
dokumentu Strategický rámec MAP II pro ORP Hradec Krá-
lové do roku 2023, přesnější plánování aktivit na jednotli-
vých školách s přímým zapojením konkrétních pracovní-
ků a také implementace některých aktivit z akčního plánu. 
Ve spolupráci s pracovními skupinami budou navrhovány 
další aktivity, které se v průběhu projektu zrealizují. Další část 
projektu je zaměřena na podporu škol v plánování. Cílem je 

posílit přenos reálných potřeb ze škol do plánu v území MAP 
a posílit atmosféru spolupráce v rámci pedagogického sboru 
při společném plánování aktivit ve školách.

A co nás čeká? Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje pro území místní akční skupiny hradecký venkov 
na rok 2014 - 2020 bude končit, takže je třeba připravit strate-
gii na další období, do které by se měly promítnout potřeby 
nejen členů o. p. s., ale celého regionu Hradeckého venkova.

Všechny informace naleznete na stránkách:
www.hradeckyvenkov.cz a www.mashradeckyvenkov.cz

Setkání Mžany 24. 1. 2019
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Celkem 11 odborníků se poprvé setkalo 29. 1. 2019 v Nechanicích, kde diskutovali o tom, čeho již MAS Hradecký 
venkov dosáhla a zda její činnost směřuje správným směrem.

Na začátku února 2019 byla ukončená čtvrtá výzva příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova. Do této výzvy 
se přihlásilo celkem osm žadatelů.

MAS má k 31. 12. 2018 proplaceno již 6 projektů z Integro-
vaného regionálního operačního programu a 4 projekty 
z Programu rozvoje venkova. V realizaci má celkem 14 pro-
jektů. Jednotlivé projekty odborníci zhodnotili, přičemž dis-
kutovali o dopadech a přínosech těchto projektů na území 
naší MAS. Jednoznačně bylo konstatováno, že byly podpoře-
ny velmi kvalitní projekty, které mají významný vliv na rozvoj 
regionu.

Další styčnou otázkou bylo, zda jsou cíle MAS stále dosa-
žitelné a zda je žádoucí projekty nadále realizovat tak, jak 
byly naplánovány při přípravě strategie. Zde se debatovalo o 
změně podmínek pro výzvu číslo 4 – IROP Sociální podnikání 
a výzvu číslo 5 – IROP Sociální bydlení. Od přípravy strate-
gie se změnily podmínky pro podporu a zajištění následné 
udržitelnosti projektů, a proto v těchto dvou výzvách nebyla 
podána žádná žádost o podporu. Odborníci uvažovali 
o přesunu uspořených � nančních prostředků do jiných oblastí.

Zájemci mohli žádat na Fichi 10 nezemědělské aktivity 
a Fichi 12 pozemkové úpravy. Do fiche nezemědělské 
aktivity se přihlásilo celkem sedm podnikatelů. Podnikatelé 
podali velmi zajímavé a pestré projektové záměry. Jednalo se 
o strojní vybavení truhlářské dílny, vybavení keramické dílny 
U dubu, nákup montážního vozu, vybavení pivovaru Beránek, 
modernizaci lakovny nábytku, nákup vybavení na dělení 
kovů a vybavení mobilního fotografického ateliéru.

Oprávněnými žadateli pozemkových úprav pak mohly být 
obce a zemědělští podnikatelé. Do této výzvy se přihlásila 
pouze obec Praskačka. Ta podala projekt s názvem ozele-
nění vybraných lokalit v extravilánu obcí Praskačka, Sedlice 
a Krásnice. 

Další setkání fokusní skupiny proběhlo 7. 2. 2019, kdy se 
zúčastnění opět věnovali tématu, jak rozšířit působnost 
MAS v komunitě, jak zlepšit podporu pro přípravu projektů 
a zrychlit a usnadnit proces předkládání žádostí.   

Fokusní skupina se schází za účelem zhodnocení a zpětné 
vazby realizace strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje Místní akční skupiny Hradecký venkov na období 
2014 - 2020. Členy této skupiny jsou odborníci z území MAS, 
kteří společně hodnotí, zda MAS dosahuje svých původních 
cílů, posuzují, jak zlepšovat aktivity a procesy MAS. Výsledky 
a závěry z jednání fokusní skupiny jsou pak důležitým pod-
kladem pro evaluaci MAS. Evaluace je proces sběru dat 
a informací a jejich vyhodnocování. Cílem je získat spolehlivé 
podklady pro řízení a strategické rozhodování.

Setkání fokusní skupiny

Čtvrtá výzva příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 
byla ukončena
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Obec Hněvčeves je vlastníkem sportovní haly, která byla vybudována před 35 lety v akci Z. Řečí dnešní doby 
by se řeklo, že je to hala víceúčelová. Probíhají zde sportovní akce, společenské akce, schůze, semináře a tréninky 
sportovců a tanečníků. 

O krok napřed

Na podzim loňského roku došlo k rekonstrukci kuchyně u vel-
kého sálu. Byla vyměněna dlažba, dlaždičky, sporák a došlo 
k drobným stavebním úpravám a výměně ústředního topení. 

Kuchyň byla vybavena novými spotřebiči, kuchyňským nábyt-
kem a nádobím.

Aby byla využita co nejvíce, přihlásili jsme se do projektu 
O krok napřed. Jedná se o projekt pro děti z dětského domo-
va, při  kterém by se měly naučit za pomoci profesionálního 
kuchaře připravovat jednoduchá jídla, aby se jednou při 
samostatném životě mimo stěny dětského domova, byly 
schopné se o sebe postarat. Doufám a z reakcí dětí to tak 
cítím,  že je vaření baví a že jim nevadí v sobotu vylézt z postele 
a jet si něco dobrého uvařit.

Když jsem se zajímala o problematiku života v dětském 
domově, zjistila jsem, že při odchodu dětí z domova do sa-
mostatného života, mají značně složitou  a ztíženou situaci. 
Odcházejí minimálně � nančně a materiálně zajištěné. 

Když jsem na veřejném zasedání občany seznamovala 
s tímto projektem, aktivně se zajímali i o jejich život v dětském 
domově. Bylo vidět, že je celá problematika zaujala. To nás při 
dalším rozhovoru mezi členy zastupitelstva a občany inspiro-
valo k tomu, že jsme se rozhodli těmto odcházejícím dětem 
pomoci. Na veřejné schůzi jsme se dohodli, že se spojíme 
s vedením dětského domova a kolegyněmi z Hradeckého 
venkova a domluvíme se na konkrétních potřebách těchto 
odcházejících dětí. Občané přislíbili materiální i � nanční 
pomoc. Sokol Hněvčeves přislíbil také něčím přispět.

A mně nezbývá než doufat, že Vás v příštím článku budu moci 
seznámit s tím, jak celá akce dopadla.

Renata Hladíková

Starostka obce Hněvčeves



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

www.mashradeckyvenkov.cz

V roce 2019 pokračují školy a školky s projekty Šablony 
pro školy I a II. Do navazujícího projektu Šablony II se zapo-
jilo již 14 školských zařízení z území Hradeckého venkova 
a celkem žádají téměř o 11 milionů korun.

Školy a školky se nadále zapojují do Šablon II

V průběhu ledna byla předložená žádost schválena několi-
ka školám. Ve stavu realizace zvolených aktivit je aktuálně 
9 zařízení, ostatní čekají na schválení podané žádosti. Školy 
si rády vybírají personální šablony pro posílení pedagogického 
sboru, žádané jsou také šablony pro výuku ICT a polytech-
nické výchovy. Mnoho škol prozatím dokončuje projekt prvnÍ. 
V případě zájmu o pokračování musí nové žádosti podat 
do konce června letošního roku. 

Sportovní den s biatlonem, ZŠ a MŠ Praskačka

Do Šablon II se zapojila i ZŠ a MŠ Všestary

Šablony II realizují v ZŠ a MŠ KratonohySpolupráce s rodiči, ZŠ a MŠ Praskačka

Tradice svátku Tří králů, MŠ Těchlovice

Pojízdná interaktivní tabule, ZŠ a MŠ Libčany


