NOVINKY Z VENKOVA
Aktuální informace z MAS Hradecký venkov

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
ráda bych Vás pozvala ke čtení prvního letošního zpravodaje MAS Hradecký venkov. Od
posledního zimního čísla jsme se přesunuli k jarnímu období. Mám tento čas moc ráda,
konečně se potkáváme a můžeme začít plánovat společná venkovní setkání. Hned to první
proběhlo v obci Sadová, kam jsme byli pozváni na obecní zabíjačku. Spolu s kolegyněmi z
projektu Komunitní sociální práce na venkově jsme připravili program pro děti, povídali si s
rodiči, ale hlavně jsme rozdávali náš nápoj „Sladký venkov“, který jsme měli připravený na
zimní období. I v kanceláři jsme pilné jako včelky, máme ukončenou 8. výzvu z Programu
rozvoje venkova, kterou právě hodnotíme. Na nové období nám řídící orgán připravuje
podmínky a kritéria přijatelnosti na projekty pro jednotlivé aktivity. I když jsem zpravidla
optimistická, tak tyto podmínky mi přijdou v některých opatřeních hodně přísné pro naše
malé venkovské obce. Zatím musíme doufat, že řídící orgány přistoupí na připomínky a já
Vám již brzy budu moci představit dotační možnosti v Integrovaném regionální operačním
programu na nové období.
Jana Štěpánková, vedoucí pro realizaci SCLLD
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Co je u nás nového...
V letošním roce se budou na našem území realizovat
tři nové projekty z Programu rozvoje venkova v obci
Litíč, Třesovice a Osice. Budou vybudovány altány,
doplněné herními a naučnými prvky pro děti. Každý
projekt bude po realizaci představen veřejnosti za
účasti zástupců MAS. Na území nám díky těmto
projektům vzniknou krásná odpočinková místa, která
budou přístupná všem občanům.

"Milá místa a milí lidé. Právě to je
Hradecký venkov"

... a co náš klíčový projekt?

Náš klíčový projekt Komunitní sociální práce na venkově se realizuje již třetím rokem.
I přesto, že pracuje pouze na území Mikroregionu Nechanicko a Urbanická brázda,
ukazuje se, jak je důležité takové projekty na území mít. Projekt pilotně ověřil potřebu
komunitní sociální práce a spolupráci samospráv, místních spolků a organizací tak, aby
byla vytvořena fungující síť spolupracujících osob.
Vzhledem

k

velmi

pozitivním

ohlasům

a

již

dosaženým výsledkům budeme i v dalším období
podávat

Akční

Zaměstnanost+,

plán

do
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Operačního
tento

model

programu
projektu

aplikovali na celém našem území. Sledujte naše
webové stránky, přijměte pozvání na připravované
akce a zapojte se do realizaci projektu osobně.
Jana Štěpánková, vedoucí pro realizaci SCLLD
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UKRAJINA
Україна
V loňském roce jsme byli pozváni na návštěvu Ukrajiny
a ani ve snu nás nenapadlo, co se za pár týdnů stane.
A možná i právě pro naše skvělé vzpomínky na starosty
a představitele jednotlivých obcí nás situace na Ukrajině
opravdu zasáhla. Okamžitě jsme se zapojili, jako snad
všichni, do humanitární pomoci. Spojili jsme se s našimi
průvodci po Ukrajině manželi Prodanetsovými, kteří po
napadení Ruskou federací založili neziskovou organizaci
Leader Projects z.u. Humanitární pomoc proudí do
Užhorodu a ve spolupráci s ukrajinskou neziskovou
organizaci Asociace pro Evropský rozvoj Karpatského
regionu se již přímo v místě rozváží do obcí, kde je
nejvíce potřeba.
P O M ÁHÁME
S P O LEČNĚ

Jak můžeme pomoci teď?
Situace ani nadále není jednoduchá. Vlna solidarity je
nebývalá, každý pomáhá tak, jak je v jeho silách. V
tento moment jsou hlavní požadavky na trvanlivé i
čerstvé potraviny.

Potravinová banka Hradec Králové
Potravinová banka HK poskytuje základní pomoc v zajištění primárních potřeb pro
uprchlíky, kteří přijedou do našeho kraje. Je distribuována prostřednictvím charit,
neziskových organizací měst a obcí. Pokud jste ve své obci poskytli azyl, na adrese
sklad@pbhk.cz zajistíte pro ubytované poskytnutí potravinové pomoci, doporučená je
předchozí telefonická domluva na tel. 604 921 959. Při žádosti o poskytnutí se uvádí
počet dospělých osob a počet dětí, u dětí navíc informace o jejich věku.

Místní akční plán vzdělávání II na území
obce s rozšířenou působností
Hradec Králové

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009124

Jaro už je cítit ve vzduchu. A ve školách i vidět.
Venku už si užíváme rozkvetlých
kytiček plných poletujících včel
a nastavujeme nos sluníčku. Ve
školách se v oknech objevila jarní
výzdoba a některé školy dokonce
oprášily megavejce, která si vyzdobily vloni na jaře. Vejce na
obrázku

najdete

před

ZŠ

ve

Stěžerách.

Čas bylinek
Jarní slunečné paprsky již mají sílu. Nebojíme se
už mrazíků a jali jsme se do vysévání semen
V I S I T WEB
různých bylinek, které na zahrádce ještě samotné
neobrazily, ale my už bychom rádi sledovali jejich
počínání a ještě radši bychom je už čerstvé užili do
naší kuchyně. Dnes sejeme petržel hladkolistou,
bazalku, pažitku, tymián a rozmarýn. A protože
dne 22. 3. byl současně i "den vody", povídali jsme
si o její důležitosti, nezbytnosti a vzácnosti - pro
člověka, zvěř i rostliny. Také jsme si pohádkou
přiblížili, co je "koloběh vody", a samotné kapičky
vody nám byly inspirací pro množství her, kterým
se budeme věnovat celý týden.

Gabriela Melounová, ředitelka MŠ Třesovice

map@hradeckyvenkov.cz
Pražské Předměstí , Horova 36/29, Hradec králové 500 02

@MAPIIORPHK

KOMUNITNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA VENKOVĚ
Konečně jsme se dočkali. Můžeme se scházet bez omezení a
chuť podnikat nové věci nikomu nechybí. I když působnost
našeho projektu nezasahuje do celého území MAS, rozhodně
může být inspirací všem obcím. I my jsme se inspirovali, a to
při organizaci Virtuální univerzity třetího věku. Ta pokračuje
druhým semestrem v Libčanech, kde aktivně studuje 7
studentek. Prvním semestrem zahájila své studium skupina
ve Stěžerách. Přejeme všem studentkám a studentům, aby je
studium těšilo a radovali se ze společně získaných vědomostí.

Únor a březen ve znamení
komunitních akcí

"Venkov je náš domov, pojďme
ho dělat krásným pro nás
všechny"

Další aktivitou projektu Komunitní sociální práce na venkově jsou „zdravotní
procházky“, při kterých získáváme základní znalosti o tom, jak si správnou chůzí zlepšit
své zdraví.
Na procházku je možné vyrazit s Mgr.
Lenkou Holáskovou. Úspěšné setkání
již

proběhlo

v

Nechanicích

a

Libčanech, další je domluvené ve
Hvozdnicích a v Dohalicích. Pokud i
ve Vaší obci máte zájem, přidejte se.
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Dvě velká sousedská setkání, kterých se účastnily naše cílové skupiny pospolu,
proběhla v Osicích a Hněvčevsi. Akce „Vaříme z místních produktů, zn. zdravě“, se
setkala s velkým ohlasem. Nejenže jsme ochutnali vynikající menu, ale také jsme se
dozvěděli řadu informací ke zdravému životnímu stylu, jak zacházet s cukry a solí a jak
se vyhnout nebezpečí, které na nás ve stravě číhá.

V rámci setkání jsme účastníkům k dispozici ke konzultaci sociálních témat, která
vyplývají z různých životních situací. Konzultace a osobní podporu poskytujeme i
jednotlivcům, obvykle na žádost zástupce obce.
V Homyli, Hubenicích, Lhotě pod Libčany a v Roudnici můžete potkat naše komunitní
pracovnice. Snaží se oslovit a aktivizovat osaměle žijící sousedy a zapojit je do dění v
obci, třeba jen povídáním. Jste i Vy takovou dobrou duší? Znáte někoho takového u
vás? Ozvěte se nám, rádi rozšíříme naše řady.
Eva Vašáková, koordinátorka projektu
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A co nás čeká v dubnu?

Těšíme se na jarní tvoření s Kateřinou
Novákovou

v

Mokrovousích.

Osicích,

Roudnici

Stihneme

to

ještě

a
do

Velikonoc tak, aby dekorace potěšila i
koledníky.
Daří se nám také navázat spolupráci se
školami

a

školkami,

kde

nabízíme

přednášky psychologa, vaření rodičů s
dětmi a jak na první pomoc u dětí.

Jako

první

bude

Mgr.

Čermáková

Pedagogicko-psychologické
mluvit

v

Roudnici

o

potížích

z

poradny
dětí

s

přechodem z mateřské školy do základní.
První pomoc u dětí budeme 22. 4. 2022
nacvičovat v Libčanech.

Eva Vašáková, koordinátorka projektu
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A JAK POKRAČUJÍ ŠABLONY PRO ŠKOLY?
V každém čísle Vás informujeme, jak naše školy realizují jednoduché projekty Šablony.
Díky nim je možné podpořit školní asistenty, chůvy, získat finance na realizaci
projektových dní pro děti či nakoupit IT a jiné vybavení. První jarní dny byly pro naše
školy ve znamení souhrnů a předkládání výstupů, co se z projektů podařilo splnit. Jsme
velice rádi, že pravidla projektů umožňovala vstřícnost při realizaci po době covidové a
školy se tak nemusely potýkat s problémy z předchozích dvou let. Byly úspěšně
schváleny a podány poslední zprávy ve II. vlně šablon. A první zprávy ve vlně III.

A co je například projektový den?
Jednou z nejvíce volených a nejoblíbenějších aktivit o které školy v šablonách žádají je
projektový den, jak přímo ve škole nebo mimo školu. Oživení výuky přizváním
odborníků z řad včelařů, tesařů, hasičů a mnoho dalších. Podívejte se, jaké krásné
projektové dny realizují v mateřské škole Číbuz.

Projektový den - ZUBAŘ

Projektový den - Výroba divadla a loutek

+ 420 720 988 767

@hradeckyvenkov

mas@hradeckyvenkov.cz

Husovo nám. 83, 503 15 Nechanice

Školní asistent
Chůva

Co šablony do venkova přinesly ..
Pojďme se podívat, co šablony přinesly do území Hradeckého venkova:

3 vlny podávání žádostí
28 zapojených škol

ICT
technika

16 škol administrovaných kanceláří MAS
131 monitorovacích zpráv v průběhu projektů
50 závěrečných zpráv o realizaci projektů
7 let trvání šablon
43 858 140 Kč bylo schváleno a poskytnuto do škol

Projektový
den ve výuce

Vzdělávání
pedagogů

Šablony budou pokračovat i nadále. Nyní budou v novém operačním programu Jana
Amose Komenského.
Předběžné termíny, kdy mohou školy moci žádat o podporu jsou stanoveny na květen
2022 až duben 2023.
Základní a mateřské školy budou moci žádat finance na následující aktivity:
personální podpora (včetně pozic školního psychologa a speciálního pedagoga),
osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT, rozvojové
aktivity, na aktivity spojené se spoluprácí ZŠ a SŠ, vzájemná online spolupráce
pedagogů na platformě eTwinning, individualizace výuky pro podporu speciálních
potřeb včetně nadání .

Eva Kalenská, animace pro školská zařízení
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Energetika u nás na venkově
Naše MAS podala žádost o dotaci do Státního fondu životního prostředí, která
podporuje dosažení klimaticko-energetických závazků. Akční plán SECAP v rámci této
výzvy zpracovávat nebudeme, protože ten již pro zapojené obce zpracovává
společnost ENVIROS. V rámci této výzvy chceme získat finanční prostředky na zřízení
jednoho nového pracovního místa. Nový zaměstnanec bude působit na MAS jako
energetický koordinátor jak pro obce, tak i pro občany na našem území. Bude
pomáhat s přípravou projektů, které povedou k celkovým energetickým úsporám.
Občané ho budou moci požádat o pomoc při získání dotace na nová okna, nový kotel
apod. V současné době je tato problematika velmi aktuální, a proto bude výborné mít
na území odborníka.
Jana Štěpánková, vedoucí pro realizaci SCLLD
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