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ZPRÁVA O ČINNOSTI
MIKROREGIONU PODCHLUMÍ
r. 2009
•

Členské obce Mikroregionu Podchlumí:
- Bašnice
- Butoves
- Jeřice
- Milovice u Hořic
- Podhorní Újezd a Vojice
- Staré Smrkovice
- Vrbice

- Bílsko u Hořic
- Dobrá Voda u Hořic
- Konecchlumí
- Nevratice
- Rašín
- Třebnouševes
- Vysoké Veselí

- Boháňka
- Holovousy
- Kovač
- Ostroměř
- Sobčice
- Třtěnice
- Žeretice

- Bříšťany
- Chomutice
- Lískovice
- Petrovičky
- Sukorady
- Volanice
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2. Základní informace, zasedání, členská základna ……..
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Podchlumí má 27 členských obcí. Sídlem svazku je obec
Ostroměř. Rada Mikroregionu Podchlumí, která je tvořena 5 zástupci obcí MP (Holovousy, Ostroměř,
Dobrá Voda u Hořic, Sobčice, Podhorní Újezd a Vojice), se schází každý první čtvrtek v měsíci.
Shromáždění starostů MP se koná každé 2 měsíce, tj. 6x ročně.
Předseda svazku:
Na začátku roku 2008 proběhly v Mikroregionu Podchlumí personální změny. Pan František
Kozel rezignoval na funkci předsedy MP a novou předsedkyní Mikroregionu Podchlumí (od ledna
2008) je Mgr. Martina Berdychová – starostka obce Holovousy.
Počet obyvatel MP:
V mikroregionu žije 9263 obyvatel. 21 obcí MP má do 500 obyvatel, 6 obcí nad 500 obyvatel a
jedna obec „Vysoké Veselí“ má statut města.

Bašnice

Počet obyvatel
k 1.1.2009
187

Bílsko u Hořic

114

Boháňka

221

Bříšťany

227

Butoves

201

Dobrá Voda u Hořic

569

Holovousy

515

Chomutice

639

Jeřice

407

Konecchlumí

349

Kovač

129

Lískovice

199

Milovice u Hořic

297

Nevratice

141

Ostroměř

1413

Petrovičky

43

Podhorní Újezd a Vojice

622

Rašín

66

Sobčice

306

Sukorady

214

Název obce
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Staré Smrkovice

268

Třebnouševes

267

Třtěnice

338

Volanice

242

Vrbice

96

Vysoké Veselí

917

Žeretice

276

CELKEM

9263 obyvatel

3. Dotace Mikroregionu Podchlumí

3.1. DOTACE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE:
o

3.1.1. PROGRAM OBNOVY VENKOVA KHK

GRANT "Profesionalizace svazků obcí"
Mikroregion Podchlumí podal žádost na „Profesionalizaci Mikroregionu Podchlumí“ r. 2009.
Celkové náklady činily 141.856,- Kč (pozn.: dotace 99.200,- Kč; spoluúčast 42.656,- Kč - členské
příspěvky).
Účel dotace:
V rámci tohoto projektu bylo zajištěno profesionální zázemí (odborný servis s poradenstvím
pro jednotlivé obce Mikroregionu Podchlumí. Finančně byl ohodnocen manažer, účetní svazku
obcí a další činnosti s tím související.
Manažer (Petra Václavíková) ve spolupráci s Radou Mikroregionu Podchlumí zajišťoval
vyhledávání dotačních titulů pro jednotlivé obce svazku, připravoval a zpracovával žádosti o
dotace (POV KHK, PRV), dále zajišťoval aktualizaci webových stránek Mikroregionu Podchlumí
(www.podchlumi.cz), organizoval zasedání svazku apod.
V průběhu celého roku byl Mikroregion Podchlumí prezentován v místních periodikách, na
veletrzích cestovního ruchu v Brně, Praze, Plzni, dále na jarmarcích, slavnostech apod. Dále úzce
spolupracuje s místní akční skupinou Podchlumí o.s. a se sdružením Podzvičinsko, které náleží do
turisticky významného území Krkonoše a Podkrkonoší.

„Integrované projekty venkovských mikroregionů“
MP zpracoval žádost do POV KHK na projekt "Vybavení veřejných prostranství Podchlumí
mobiliářem a zelení 2009". Jednalo se o pokračování v projektu, který byl v loňském a
předloňském roce u obcí MP velice oblíben.
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V dubnu byly Královéhradeckým krajem vyhlášeny výsledky. Mikroregion Podchlumí získal
dotaci ve výši 500tis. Kč z původní žádané částky 1mil. Kč. Pan M. Adam – starosta obce Podhorní
Újezd a Vojice vypracoval tabulku "návrh čerpání datací z POV r. 2009", která byla zaslána všem
členským obcím. Nakonec Shromáždění starostů MP odsouhlasilo dotaci ve výši 60%, která byla
rozdělena mezi 12 obcí:
-

Bílsko u Hořic
Lískovice
Volanice

- Butoves
- Rašín
- Vrbice

- Chomutice
- Sobčice
- Vysoké Veselí

- Kovač
- Sukorady
- Žeretice

V rámci projektu byla provedena úprava a výsadba zeleně a pořízen nový mobiliář (lavičky,
odpadkové koše, květináče, autobusová zastávka, dětská hřiště, odpočinkové místo apod.).
V obci Bílsko u Hořic přibude nové odpočinkové místo s infotabulí a stojanem na kola, Butoves
provedla výsadbu zeleně, Chomutice pořídily nové lavičky a stoly, Kovač se může pochlubit novými
lavičkami, odpadkovými koši, fotbalovými brankami a zelení. Lískovice vybavily svoji obec zahradním
altánem a zelení, Rašín autobusovou zastávkou, Sobčice, Vrbice a Žeretice mají nové dětské hřiště.
Vysoké Veselí provedlo výsadbu zeleně. V obci Sukorady, Vrbice můžete vidět nové lavičky.
Přehled získané dotace r. 2007 – 09
• r. 2007 ............................... 500.000,- Kč
• r. 2008 ............................... 500.000,- Kč
• r. 2009 ............................... 500.000,- Kč

„Úroky z úvěru“
Dále Mikroregion Podchlumí zpracoval žádost do Programu obnovy venkova na úroky
z úvěru na předfinancování projektů z Programu rozvoje venkova. V rámci této dotace budou
uhrazeny úroky z úvěru z dotace „Pískovcové památky Mikroregionu Podchlumí (obce do 500
obyvatel).

o

3.1.2. VYBAVENÍ SVAZKŮ OBCÍ ZÁKLADNÍ TECHNIKOU

V březnu Mikroregion Podchlumí zpracoval žádost na vybavení svazků obcí základní
technikou. Cílem programu bylo podpořit svazky obcí při zajišťování základních funkcí v údržbě
veřejných prostranství, obecního majetku a jeho ochrany na svém území.
Závěr: tato žádost nebyla vybrána k podpoře.
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3.2. PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV)
3.2.1.

Opatření III.2.2., Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

„Pískovcové památky Mikroregionu Podchlumí (obce do 500 obyvatel)“ – tuto žádost o
dotaci vypracoval a podal do Programu rozvoje venkova pan Fr. Kozel. Na začátku r. 2008 pan Fr.
Kozel rezignoval na funkci předsedy a projekt převzala nová předsedkyně MP paní M. Berdychová.
Projekt byl rozdělen do 2 etap. Doba realizace r. 2008-09.
Cíl projektu:
Cílem projektu bylo vypracování studie zahrnující zmapování, dokumentaci, návrh
restaurování památek na území 21 obcí Mikroregion Podchlumí, které mají méně než 500
obyvatel. Výstupem druhé etapy projektu je tisk publikace.
Návrh na rozšíření publikace:
Na prosincovém shromáždění starostů bude projednáván návrh na rozšíření publikace, ve které by byly
zpracovány i obce Mikroregionu Podchlumí, které mají více než 500 obyvatel. Publikace by tedy byla
zpracovaná pro všech 27 obcí MP a sloužila by ke komerčnímu využití/k prodeji.

Celkové náklady projektu:
Celkové náklady projektu činily 1.055.000,- Kč
Soupis provedených prací v rámci projektu:
- soupis pomníku MP; bylo zpracováno 130 pomníků a soch
- zpracování historie obce; zpracováno 21 obcí
- zpracování restaurátorských zpráv; zpracováno 78 restaurátorských zpráv
- zpracování architektonických studií – úpravy okolí; zpracováno 7 obcí
- zpracování znaleckých posudků – ocenění; zpracováno 30 znaleckých posudků – ocenění
- zpracování čestných prohlášení pro zařazení pomníků a soch do majetku obce; zpracováno 14
obcí
- zpracování publikace formátu A5; zpracováno 40 výtisků
Úspěchy MP:
V roce 2008 10 obcí Mikroregionu Podchlumí na základě vyhotovených restaurátorských
zpráv obdrželo dotaci z Programu rozvoje venkova na opravu pomníků a soch ve výši 2 mil. Kč.
Žádost obcím zpracovala P. Václavíková.

Dotaci získaly tyto obce:
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-

Bašnice
Lískovice

- Bílsko u Hořic
- Milovice u Hořic

- Boháňka
- Nevratice

- Jeřice
- Rašín

- Kovač
- Volanice

V letošním roce podaly další obce MP žádost o dotaci na opravu památek. Mezi ně patří
obec: Kovač, Lískovice, Butoves, Sukorady, Jeřice a Staré Smrkovice.
Zdali jejich žádost bude vybrána k podpoře či nikoliv, se dozvědí v březnu příštího roku.

P. Václavíková a T. Peterová zajišťuje obcím MP odborný servis s poradenstvím „kde, jak, o
co zažádat“.
V Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj uspěla obec:

-

Ostroměř
Sukorady
Holovousy

Název projektu
Oprava Kaple nejsvětější trojice
Restaurování sochy Sv. J. Nepomuckého
Obnova kamenných křížů

Získaná dotace
400tis. Kč
115tis. Kč
187tis. Kč

V programu Nadace Via uspěla obec, která získala dotace ve výši 40tis. Kč.

3.2.2. Architektonické dědictví Podchlumí

Na shromáždění starostů MP konaného dne 30. září 2009 v Holovousích byla starosty
odsouhlasena příprava a případné podání žádosti do Programu rozvoje venkova na zpracování „studie
obnovy a využití kulturního dědictví“. Žádost s názvem „Architektonické památky Podchlumí“ byla
zpracována a podána dne 23.10.2009 na SZIF KHK. Navrhované celkové náklady projektu činí
3.030.700,- Kč vč. DPH a jsou v něm zahrnuty tyto aktivity:
-

soupis památek
dokumentace památek – návrhy obec. symbolů (znak + vlajka)
kulturně-historické podklady
fotodokumentace objektů
studie obnovy a využití kulturního dědictví
publikace

Výsledky vybraných žádostí o dotaci budou vyhlášeny v březnu příštího roku.
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4. Program LEADER
4.1. Místní akční skupina Podchlumí o.s.
V říjnu 2008 MAS Podchlumí o.s. podala žádost o realizaci SPL do Programu LEADER. V červnu
2009 byly vyhlášeny výsledky. MAS Podchlumí o.s. byla vybrána k podpoře a v následujících letech
bude podpořena částkou cca 3,5mil. Kč ročně do r. 2013. Finanční prostředky budou určeny na
projekty spojené s podporou zemědělců a jejich činností, na podporu cestovního ruchu, obnovu a
rozvoj vesnic, občanské vybavenosti, ochranu a rozvoj kulturního dědictví a další. První výzva
k předkládání žádostí o dotaci byla vyhlášena 25.8.2009. Celkem bylo přijato 14 žádostí
s požadovanou dotací 4.715.618,- Kč, k rozdělení bylo pouze 2.768.440,- Kč.
Závěr:
Celkem uspělo 9 žádostí z toho 6 obcí Mikroregionu Podchlumí:
• obec Milovice u Hořic
Rekonstrukce parkových cest na návsi
277tis. Kč
• obec Holovousy
Obnova chodníku v Chodovicích
255tis. Kč
• obec Dobrá Voda u Hořic
Rekonstrukce obecního/kulturního domu
449tis. Kč
• obec Volanice
Dětské zázemí
216tis. Kč
• obec Chomutice
Restaurování 2 pískovcových památek
243tis. Kč
• obec Ostroměř
Restaurování pískovcových památek
256tis. Kč
Projekty obcím pomohla zpracovat manažerka MAS Podchlumí o.s. Ing. Tereza Peterová a Petra
Václavíková.
4.2. Projekt spolupráce "Venkovské tradice v krajině"
na podzim do programu LEADER PRV, opatření IV.2.1 byl podán projekt spolupráce, zaměřen
na obnovu a využití venkovských tradic s důrazem na vztah ke krajině. Na tomto projektu se podílely
4 MASky: MAS Nad Orlicí, o.p.s., MAS Strážnicko, MAS České středohoří a MAS Podchlumí o.s. Cílem
tohoto projektu je zaměřen na realizaci vzdělávacích aktivit, dále na aktivity v území využívající
místního bohatství pro zlepšení identity regionů apod. Výstupem projektu pro MAS Podchlumí o.s.
bude nákup informačních panelů, vybavení (stánky, parket, pódium se zastřešením) pro jarmarky,
k rozvoji tradičních trhů. Bude vytvořeno zázemí pro kulturní a společenské akce.
Toto vybavení bude moci využívat i Mikroregion Podchlumí, jako člen Podchlumí o.s.!
Celkové výdaje projektu:
cca 1.400.000,- Kč
Pozn.: Kalendář půjčování techniky je uveřejněn na stránkách www.podchlumi.cz nebo na
www.podchlumi.cz/mas
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5. Různé

5.1. TECHNIKA Mikroregionu Podchlumí
V současné době má MP v majetku tuto techniku: party stan, zametač, štěpkovač, vodní vysavač,
naviják a vozík. Na koupi techniky se podílely následující obce:
- party stan: Nevratice, Chomutice, Ostroměř, Sobčice, Staré Smrkovice, Holovousy,
Jeřice, Podhorní Újezd a Vojice, Kovač a Konecchlumí.
- zametač: Staré Smrkovice, Ostroměř, Podhorní Újezd a Vojice, Konecchlumí,
Chomutice, Jeřice, Bříšťany, Milovice u Hořic, Sobčice a Třtěnice.
- štěpkovač: Bašnice, Bříšťany, Holovousy, Kovač, Staré Smrkovice, Sukorady a
Třtěnice.
- vodní vysavač, naviják, vozík: Bříšťany, Konecchlumí, Ostroměř, Podhorní Újezd a
Vojice, Třtěnice, Dobrá Voda u Hořic.

Zapsala: P. Václavíková, Holovousy

