Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu
PARTNERSTVÍ PRO VENKOV
Údaje o mikroprojektu:
Číslo mikroprojektu

CZ.3.22/3.3.02/12.03017

Název mikroprojektu

Partnerství pro venkov

Konečný uživatel

Hradecký venkov, o.p.s.

Popis realizace mikroprojektu
V rámci projektu se uskutečnily 4 aktivity v České republice a 5 aktivit v Polsku.
Aktivity v Polsku v lázeňském městě Jedlina Zdrój:
3. 5. 2012 Fotbalový turnaj žáků škol (40 účastníků) - mezinárodního fotbalového
turnaje se aktivně zúčastnili děti z fotbalového klubu Lázia Stračov na tuto aktivitu
nežádáme dotaci, náklady byly hrazeny partnerskou obcí Stračov
26. 8. 2012 Festival polévek (40 účastníků) – do soutěže se aktivně zapojili ženy z
partnerské obce Hořiněves, které zde propagovali českou kuchyni
20.10.2012 Festival Tří kultur (40 účastníků) – v kostele v Jedlině Zdrój vystoupil soubor
Cantus Femine z Nechanic
4.5.2013 Mezinárodní turnaj v petanque (40 účastníků) – aktivně se zapojili týmy z
partnerských obcí Velichovky, Stračov a Hořiněves
30.6.2013 Mezinárodní festival pouličních divadel (45 účastníků) – v rámci festivalu
pouličních divadel vystupoval ochotnickýc sbor z partnerské obce Hořiněves
Polský partner připravil na každou akci pro účastníky z ČR podmínky pro aktivní zapojení
do programu dané akce, prohlídku města a památek, setkání se zástupci města a
neziskových organizací. Akce se vždy zúčastnili účastníci aktivně zapojení /soutěžní a
vystupující týmy/, zástupci 4 partnerských obcí (Hořiněves, Stračov, Roudnice, Velichovky)
a žadatele – Hradecký venkov.
Hradecký venkov ve spolupráci s partnery – obcemi Hořiněves, Stračov a
Velichovky připravil pro partnery z Polska 4 akce:
8.-9.9. 2012 Vinobraní na Kuksu (účastníci 45 PL/55 ČR) - dvoudenní akce
První den účastníci navštívili areál zámku Kuks, kde se seznámili s historií tohoto
místa,regionálními tradicemi a realizovanými projekty. Účastníci navštívili vinobraní na
Kuksu. Večer se ve Vilanticích uskutečnilo společenské setkání, kde byli účastníkům
prezentovány zajimavé projekty českých a polských partnerů.

Druhý den byla pro návštěvníky z polska připravena návštěva národní kulturní památky
Hrádek u Nechanic, kde se zároveň seznámili s historií Nechanicka. Dvoudenní setkání
pak bylo zakončeno obědem.
15.9.2012 Hustířanka Cup (účastníci 20 ČR/20 PL)
V rámci tohoto sportovního setkání byla pro dětské účastníky připravena řada sportovních
disciplin a doprovodný program.
24.3.2013 Velikonoční jarmark v Hoříněvsi (účastníci 55 ČR/45PL)
Pro účastníky tohoto setkání byla připravena ukázka velikonočních tradic, dekorací a
ochutnávka jídel včetně bohatého kulturního programu. Po společném obědě zástupci z
partnerského města Jedlina Zdrój předali zástupcům Hradeckého venkova tradiční polské
velikonoční symboly a poté následovalo vyprávění o velikonočních zvyklostech v Polsku a
Česku. Odpoledne se účastníci z polska také seznámili s historií regionu.
25.5.2013 Historie regionů ve Stračově (účastníci 45 lidí PL/58 lidí ČR)
Poslední společnou akcí bylo setkání ve Stračově na téma historie a tradice regionů. Pro
účastníky byla připravena prezentace starých řemesel a ochutnávka tradičních jídel a řada
doprovodných akcí jako např. soutěž o nejlepší bábovku, projížďky obcí kočárem s
koňským spřežením a bohatý kulturní program. Účastníci si vlastnoručně vyzkoušeli řadu
řemesel a vyrobené výrobky si odnesli domů. Po společném obědě vysázeli partneři z
Česka a Polska nové stromy do zřízené česko-polské aleje a dohodli se na pokračování
další spolupráce i v následujících letech.
Pro zástupce partnerských obcí se v rámci této celodenní akce uskutečnil seminář
zaměřený na krajové speciality, výměnu receptů a ochutnávku regionálních produktů.
V rámci projektu byla vydána Česko-polská kuchařka jako propagační materiál, která
obsahuje informace o projektu, jednotlivých partnerech a dále pak české tradice velikonoc,
poutí, dožínek a adventu a tradiční recepty v tomto období. Část velikonoc a adventu je
doplněna o porovnání slavení těchto tradic a tradičními jídly v Polsku. Kuchařka byla
vydána v celkovém počtu 2000 kusů v česko-polské mutaci. Byla slavnostně představena
25.5.2013 ve Stračově na akci Historie a tradice regionů a zdarma předána účastníkům
akce s dalšími propagačními materiály o regionu Hradecký venkov a Královéhradeckém
kraji a dále si jí mohli zdarma vzít účastníci z řad široké veřejnosti, které se této akce
zúčastnili. Zbylé kuchařky byly rozděleny mezi partnery projektu a budou nadále využívány
k propagaci česko-polské spolupráce.

Přeshraniční spolupráce v rámci mikroprojektu a zapojení polského partnera při
realizaci
Polský partner připravil na každou akci, která se uskutečnila v Polsku pro účastníky z
České republiky podmínky pro aktivní zapojení do programu dané akce, prohlídku
lázeňského města a památek včetně výkladu o jeho historii, návštěvu místního sportovněrelaxačního centra a setkání se zástupci města a neziskových organizací, kde si účastníci
vyměňovali zkušenosti s realizovanými projekty.

Do akcí v České republice se partneři zapojovali dodáním podkladů pro prezentaci jejich
města a regionu, jejich památek a historie a každé akce se zúčastnili a aktivně se zapojili
do nabízeného programu. V Polsku pak naše akce prezentovali mezi veřejností.
Na česko-polské kuchařce spolupracovali dodáním podkladů a závěrečnou redakční
úpravou.
Přeshraniční dopad mikroprojektu
Realizované akce z nichž některé se budu opakovat i v dalších letech zvýšily nabídku
vzdělávacích a společenských akcí pro obyvatele a návštěvníky regionů.
Účastníci projektu získali informace o možnostech cestovnícho ruchu, památkách a
lázeňství v obou partnerských regionech – Hradeckém venkovu a Jedlině Zdróji.
Účastníci jednotlivých akcí a setkání si vzájemně předávali zkušenosti z realizace svých
rozvojových projektů, o způsobu používání metody Leader v obou regionech, o
stratetickém plánování a přípravách na nové programové období Evropské unie (20142020).
Při všech akcích byl kladen důraz na propagaci a podporu místních tradic s cílem posílit
sounáležitost obyvatel s místem a vytvořit nabídku pro návštěvníky území.
Realizací projektu byla nastartována dlouhodobá spolupráce mezi partnery – i v
následujícících letech se budou obě strany vzájemně aktivně zapojovat do svých
kulturních, sportovních a turistických akcí.

Vinobraní na Kuksu

Vinobraní na Kuksu - společný večer ve Vilanticích – výměna zkušeností

Velikonoční jarmark v Hořiněvsi

Seminář na zámku ve Stračově

Historie a tradice ve Stračově

