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Pár slov k projektu...
Náš projekt funguje více než rok
v mikroregionech Nechanicko
a Urbanická brázda, kde aktivně pomáhá
v mnoha životních situacích cílovým
skupinám. Významná část činností směřuje
k seniorům a zdravotně znevýhodněným
občanům, kterým pracovnice pomáhají
např. zajistit místo při očkování, požádat
o sociální dávky, zapůjčit či zakoupit
kompenzační pomůcky, hledat zdroje
pomoci a podpory v rodině. Prostor však
vzniká i pro běžné popovídání s osaměle
žijícími sousedy. "Podařilo se nám také zajistit
výpočetní techniku pro rodiny, které musí
se svými dětmi absolvovat distanční výuku.
Dokážeme pomoci i s chybějícím ošacením,
obutím, mobilním telefonem. Od počátku
března funguje také bezplatná právní
poradna." upřesňuje komunitní pracovnice
Ladislava Tichá

Komunitní pracovnice v terénu
Od února 2021 se můžete v některých obcích
mikroregionů Nechanicko a Urbanická brázda potkat
s komunitními pracovnicemi. Působí ve Lhotě
pod Libčany, Roudnici, Homyli a v blízké době
na Dolním Přímu, kde navštěvují seniory a ostatní
samostatně žijící sousedy. Náplní jejich práce jsou
aktivity, které povedou k zamezení izolace klienta,
rozvoji zájmu o dění v obci, předávání informací
ze života v místě. Např. povídání u čaje, procházky
nebo, jakmile to bude možné, společné návštěvy akcí
pořádaných v rámci projektu Komunitní sociální práce
na venkově. Frekvenci setkání si určuje klient.
V případě zájmu o bližší informace nás neváhejte
kontaktovat. Služba je poskytována bezplatně.

schůzka s komunitními pracovnicemi
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bobování v Praskačce u sokolovny

Sbírka pletených ponožek
Ve dnech 1. - 7. března proběhla
rychlá sbírka pletených ponožek
pro královéhradecké nemocnice.
Ponožky jsou určeny pro pacienty,
kteří museli být transportováni,
a na nohou jim tento kousek
oděvu chyběl. Děkujeme každému,
kdo věnuje pár nebo "pár"
pletených ponožek.
I zdánlivě obyčejná věc pomůže
a udělá radost.

dírkaření na písníku

Zimní radovánky v našich obcích
Konečně sníh je u nás! Lyžařské areály byly sice zavřené, ale i tak
sousedé v našich obcích trávili každou volnou chvíli venku, a užívali
si zimní počasí. Děkujeme všem, kteří nám zaslali fotografii,
jak tráví tento čas.

u Lhoty pod Libčany

na Probluzi

Hořiněves
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Ověřte si, jak dobře znáte naše
mikroregiony
V této nelehké době, kdy se na nás valí jedna
negativní zpráva za druhou, se zkuste na chvíli
odreagovat mini kvízem o mikroregionu
Urbanická brázda nebo Nechanicko. Nemusíte
se bát, čeká Vás výběr ze 4 odpovědí, z nichž
jen jedna je správná. Otázky z různých oblastí
se vztahují k našim regionům.
Dejte nám vědět, která otázka pro vás byla
nejlehčí či naopak nejtěžší. Pokud vás napadají
místní zajímavosti, které by se hodily jako
otázky do dalších kvízů, určitě nám je napište.
Budeme rádi!
Kvíz lze spustit zde:
Urbanická brázda:
https://www.fyrebox.com/play/znatedobre-mikroregion-u_KyAxDGx6W
Nechanicko:
https://www.fyrebox.com/play/znatedobre-mikroregion-n_OgBRRDQYY

Bezplatná právní poradna
Od 1. března 2021 je nově pro občany mikroregionů
Urbanická brázda a Nechanicko zřízena bezplatná
právní poradna. Zájemci mohou své dotazy psát
kdykoliv na email:
poradna.hradeckyvenkov@gmail.com nebo
mohou využít telefonický kontakt každou středu v čase
od 17 do 19 hodin na čísle: 605 232 464.

A jak to dopadlo se sbírkou ponožek?
Narychlo uspořádaná sbírka pletených ponožek je
úspěšně za námi. V několika obcích mikroregionů
Urbanická brázda a Nechanicko se vybralo dohromady
neuvěřitelných 148 párů teplých ponožek! Ve čtvrtek,
11. března, jsme je předali ve Fakultní nemocnici
v Hradci Králové, kde je s nadšením přijali. Ponožky
poputují na různá oddělení, kde je využijí pacienti
během převozů.
Každému, kdo nám do rychlé sbírky přidal pár nebo
"pár" teplých ponožek, patří velké DÍKY!

148 párů ponožek
předání ponožek
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Víte co je napsáno v památníčku
vaší vesnice?
Čtení příspěvků, které již někdo do památníčku
zapsal, je příjemným zážitkem v této nelehké době
koronavirové. Dozvěděli jsme se například,
že návštěvy místní knihovny a povídání s knihovnicí
a kronikářkou probudilo zájem o historii a ovlivnilo
výběr budoucího povolání, kterému se pisatelka nyní
věnuje. Čtením jiného příspěvku jsme se přenesli
do časů minulých a vzpomínali, jak se dříve slavily
velikonoční svátky, jak se chodilo koledovat, jak se
slavily čarodějnice. Také jsme si podle napsaného
receptu upekli výborné zákusky.
Pátrejte tedy ve svých obcích, kde právě památníček
je, připravujte si svůj příběh či vzpomínku, kterou
do něho chcete napsat, abyste jej mohli poslat
k dalšímu sousedovi či kamarádovi. Také nám
můžete svůj příspěvek poslat ke zveřejnění na našich
webových stránkách, aby si jej mohli přečíst
i v ostatních obcích.
Památníčky budou po skončení této akce předány
na Váš obecní úřad a stanou se součástí obecních
kronik a dokumentů, které budou vypovídat dalším
generacím o životě v obci. Plánujeme také
uspořádání výstavy obecních kronik a časopisů.
Jana Rejlová, Roudnice

Sčítání lidu 2021
"Bezpečně a jednoduše" Tak zní heslo pro letošní
sčítání lidu, které začne online 27. března.
Na webu Scitani.cz bude možné vyplnit údaje
za celou domácnost i vaše blízké. Nestihnete to?
Nechce se vám vyplňovat elektronicky? Pak můžete
od 17. dubna vyplnit listinný formulář. Informace
o osobě sčítacího komisaře pro vaši obec i další
podrobnosti získáte na obecním úřadě. Můžete se
obrátit i na nás, pomůžeme nebo poradíme
na tel.: 775783231, email:
ksp.hradeckyvenkov@gmail.com.

Setkání se starosty

Se starosty obcí mikroregionů Urbanická brázda
a Nechanicko jsme se původně měli sejít osobně
v Libčanech, avšak situace to nedovolila. Proto jsme
se 11.3.2021 sešli v online, abychom starosty
seznámili s novinkami v projektu Komunitní sociální
práce na venkově. Hlavním tématem setkání byla
účast obcí na financování sociálních služeb.
O tom, jak to funguje na Novobydžovsku, nám přišel
povědět Ing. Martin Kořínek, MBA, místostarosta
v Novém Bydžově.
I když bylo setkání zajímavé, mrzelo nás, že jsme se
neviděli osobně. Tak snad příště!

