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Vážení čtenáři,
rádi bychom vás informovali o vydání našich elektronických novin. Každý měsíc vám budeme zasílat aktuality z naší místní
akční skupiny, informace o novém programovacím období 2014 – 2020 a informace, které by pro vás mohly být užitečné.
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Akce v regionu

Další kolo udělování značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt ® pro
výrobky a produkty
Místní akční skupina Podchlumí vyhlašuje 7. kolo pro udělování
a prodloužení značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt®.
Značku mohou získat výrobky a produkty z regionu Podkrkonoší.
Regionální značení výrobků a produktů je určeno zejména pro
turisty, kterým dovoluje objevovat region a užívat si jeho
atmosféru novým netradičním způsobem, a místním
obyvatelům, kteří mohou nákupem značených výrobků podporovat své místní výrobce. Výrobci získají díky značce různé výhody, zejména jednotnou
propagaci své produkce, nové kontakty a možnost nových forem spolupráce. Regionální značkou se označují zpravidla řemeslné výrobky, potraviny, zemědělské a přírodní
produkty. Značku uděluje MAS Podchlumí ve spolupráci se sdružením Podzvičinsko a
Asociací regionálních značek, o. s. O značku PODKRKONOŠÍ regionální produkt®
mohou do konce srpna požádat velké i malé firmy, živnostníci a dokonce i fyzické
osoby.
Podrobné podmínky udělování značky včetně přihlášky jsou ke stažení na
www.maspodchlumi.cz nebo www.regionalni-znacky.cz. Zájemci o značku
PODKRKONOŠÍ regionální produkt® se mohou do 31. srpna 2014 obracet na koordinátora - P. Barešovou, tel.: 724 164 673 nebo e-mail: mas@podchlumi.cz

Putování po dědictví našich předků

Místní akční skupina Podchlumí realizovala v loňském roce projekt spolupráce s názvem "Dědictví našich předků". Jedním z
výstupů projektu byla publikace Putování po dědictví našich předků, kterou zpracovaly čtyři místní akční skupiny: Podchlumí,
Společná CIDLINA, Hradecký venkov a Zálabí. V této publikaci najdete specifické regionální památky a vybrané lidové a kulturní tradice partnerských MAS, které stojí za to zhlédnout při vašem putování po regionech.
Součástí publikace je cestoknížka, která obsahuje úkoly. Ten, kdo je vyplní všechny správně, dostane na vybraných místech (Infocentrum Hořice, Obecní úřad
Holovousy) malý dárek!
Tak neváhejte a vydejte se prozkoumávat krásy našeho
regionu.
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Venkovská tržnice je výsledkem spolupráce partnerského projektu místních akčních skupin podpořeného dotací z Programu
rozvoje venkova ČR. Cílem projektu je zlepšit kvalitu života místních obyvatel a snížit závislost regionu na vnějších zdrojích.
Projekt podporuje vzdělávání, rozvoj služeb, podnikání, vzájemnou spolupráci a komunikaci lidí, kteří žijí na území partnerských
místních akčních skupin. Venkovská tržnice je postupně rozšiřována o další funkce využitelné ve venkovském prostředí.
Mezi základní sekce venkovské tržnice patří:
Akce – Smyslem této sekce je informovanost o aktuálních společenských a kulturních
akcí nebo sportovních akcích. Pořádáte nějakou akci? Vložte o ní informace do
této sekce a případně přidejte i plakát, logo nebo fotografii.
Aktuality – Do této sekce řadíme novinky, o kterých je důležité informovat naše
čtenáře a všechny obyvatele regionu.
Bazar – je určen všem návštěvníkům portálu Venkovská tržnice zcela zdarma, je možné vkládat inzeráty podle třech typů (nabídka, poptávka, výměna), bazar je rozčleněn
do 14-ti kategorií, například Auto-moto, Dům a zahrada, Elektronika, Nábytek atd.
Vládání inzerátu je velice snadné a jako všechny funkce zcela zdarma,
vyzkoušejte to.
Katalog – jde o elektronickou verzi katalogu místních subjektů – podnikatelů, neziskových organizací. V případě, že máte zájem
o zařazení do katalogu, zvolte „Přidat subjekt“ a vyplňte požadované informace. Správce stránek poté informace zkontroluje a
přidá vás do katalogu. Být v našem katalogu je jednoduchý způsob, jak informovat o vaší činnosti obyvatele regionu.
E-shop – Tato sekce je velmi unikátní a užitečná, místní výrobci a prodejci mají možnost zřídit si na
Venkovské tržnici vlastní obchod a to zcela zdarma. Zboží je možné umísťovat do těchto sekcí: Zemědělské a přírodní produkty,
Potraviny, Bytové doplňky a dekorace, Užitná keramika a sklo, Tradiční a řemeslné výrobky, Nábytek, Šitá a pletená móda, Šperky
a módní doplňky, Pro zdraví a krásu, Hračky, Zvířata, Obrazy a umělecké objekty, Aranžmá a suchá vazba. Založit si e-shop je
velmi jednoduché a navíc zcela zdarma, zkuste to také! Tržnici najdete na internetových stránkách
www.venkovskatrznice.eu

Mezinárodní spolupráce

Místní akční skupina Podchlumí hledá zahraniční
partnery. V současnosti hledáme vhodného partnera v
Polsku. V novém programovacím období bude možné
čerpat finanční prostředky z Operačního programu
spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou
řízeném Ministerstvem pro místní rozvoj. Prioritní osy
programu: Společné řízení rizik, Rozvoj potenciálu
přírodních přírodních a kulturních zdrojů pro podporu
zaměstnanosti, Vzdělání a kvalifikace, Spolupráce
institucí a komunit, Technická pomoc.
V případě, že máte partnera v Polsku nebo ho teprve hledáte, neváhejte nás kontaktovat. Naším cílem je vybrat
partnera, který bude přínosem nejen pro nás, ale také pro
místní obce, instituce, firmy a neziskovky.
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Vernisáž fotografií
Programové období 2007—2013 skončilo, je čas si
připomenout zrealizované projekty. Na významných akcích v regionu bude mít naše místní akční skupina stánek s panely, na kterých budou umístěny fotografie
zrealizovaných projektů.
Přijďte se podívat, jaké projekty byly realizovány ve vaší
obci.
Přemýšlíte o svém vlastním projektu? Vernisáž
zrealizovaných projektů je to ideální místo, na kterém
můžete načerpat inspiraci a pohovořit s námi o vašich
záměrech.
Stánek využijeme také k propagaci výrobků a produktů
oceněných značkou PODKRKONOŠÍ regionální
produkt ®.

Plánovaná akce— Souboj starostů

Na měsíc září plánuje Místní
akční skupina Podchlumí, ve
spolupráci s Mikroregionem
Podchlumí, uspořádat zábavné odpoledne pro starosty
obcí spadajících do územní
působnosti Místní akční skupiny Podchlumí.
Starostové budou moci vytvořit
několikačlenné týmy, tvořené z obyvatel
jejich obcí. Jednotlivé týmy budou mezi
sebou soupeřit o putovní pohár.
Bližší informace o místě a datu konání akce
včas zveřejníme.
Vzhledem k tomu, že někteří starostové
nebudou v podzimních volbách již
kandidovat, může být tato akce brána jako
příjemné a zábavné rozloučení.
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Recept z Podchlumí—Buchty s mrkvovou náplní s jablky
Těsto: 1 kg polohrubé mouky, sůl, 150 g cukru, 150 g Hery, 4 žloutky, 50 g
droždí, mléko, mouka na vál, máslo na pekáč, na posypání moučkový cukr
s vanilkovým
Náplň: 300 g mrkve, 300 g jablek, citrónová kůra, 2 lžíce džemu, 50 g
rozinek
Nejdříve připravíme kvásek. Do malého množství vlažného mléka se lžící
cukru rozdrobíme droždí, přikryjeme a necháme kynout. Do mísy s moukou
přidáme cukr, rozehřátý tuk, rozmíchané žloutky, sůl. S vlažným mlékem a
vykynutým droždím zpracujeme středně husté těsto, povrch v míse
posypeme moukou a přikryté necháme na mírně teplém místě nejméně
hodinu kynout. Dobře vykynuté těsto na pomoučeném vále rozválíme asi na
1 cm silný plát, nakrájíme z něho čtverce, poklademe je připravenou
mrkvovou náplní s jablky, dobře uzavřeme a znovu necháme kynout. Asi po
půl hodině klademe buchty na vymazaný pekáč, dobře je ještě s máslem
promašťujeme a dáme do trouby zvolna upéci. Upečené a částečně vychladlé
teprve sypeme moučkovým cukrem smíchaným s vanilkovým.
Příprava náplně: dobře očištěnou mrkev jemně nastrouháme, oloupaná
jablka nahrubo a doplníme džemem a omytými rozinkami. Dobře vše
promícháme.

Statistika pro květen—Graf nezaměstnanosti v obcích MAS Podchlumí
(k 30. 4. 2014)

Bašnice
Bílsko u Hořic
Boháňka
Borek
Bříšťany
Butoves
Cerekvice nad Bystřicí
Červená Třemešná
Dobrá Voda u Hořic
Holovousy
Hořice
Chomutice
Jeřice
Konecchlumí
Kovač
Lískovice
Lukavec u Hořic
Miletín
Milovice u Hořic
Nevratice
Ostroměř
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11,76
2,7
8,05
1,47
3,43
6,41
5,42
7,08
6,65
4,07
6,09
8,22
6,83
4,43
3,19
5,84
4,64
7,23
5,71
10,68
8,17

Petrovičky
Podhorní Újezd a
Rašín
Rohoznice
Sběř
Sobčice
Staré Smrkovice
Sukorady
Šárovcova Lhota
Trotina
Třebnouševes
Třtěnice
Úhlejov
Volanice
Vrbice
Vřesník
Vysoké Veselí
Zdobín
Žeretice

13,64
4,61
4,26
3,06
7,98
11,06
10,67
9,42
5,93
8,3
4,57
4,5
6,86
6,29
11,59
9,09
9,27
7,6
7,18

Akce v měsíci červnu
31. 5. 2014 od 11:00 —Miletín: Miletínské pivní slavnosti
1. 6. 2014 od 14:00—Hořice: Dětský den s Klokánkem
5.—7. 6. 2014 — Hořice: Studentský divadelní festival
7. 6. 2014 od 10:00— Chomutice: 80. výročí založení fotbalového oddílu
8. 6. 2014 od 14:30— Ostroměř: Cesta pohádkovým lesem
14.6. 2014 od 7:00 —Miletín:Turistický pochod K. J. Erbena
14. 6. 2014— Sobčice: Bramborákiáda
14. 6. 2014 od 14:00—Bílsko: Se sadařem do ekosadu
20.—22. 6. 2014—Ostroměř: 6. ročník Ostroměřských slavností
20. 6. 2014—Miletín: Běh naděje
21. 6. 2014—Dobrá Voda u Hořic: Dětské rybářské závody

Vážení čtenáři,
další vydání Novinek z Podchlumí vyjde
na konci června. Přejeme si, aby se vám
toto číslo líbilo a přineslo vám mnoho zajímavých informací nejen o
činnosti Místní akční skupiny Podchlumí, ale také důležité
informace z našeho regionu.
Přejeme vám krásný zbytek jara a mnoho úspěchů.
Za Místní akční skupinu Petra Barešová a Jan Baleja.

Novinky z Podchlumí, květen 2014, č. 1/2014, kontaktní osoba: Bc. Jan Baleja, 777 854 526, www.maspodchlumi.cz
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