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Aktuální informace z území MAS Hradecký venkov

HODNOT Í ME A
BILAN C UJEME!
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

12/2020
VYDÁNÍ Č.4

čtete poslední, čtvrté číslo zpravodaje MAS Hradecký venkov v roce
2020. Konec roku již zpravidla patří k bilancování a hodnocení. Možná si
řeknete, já to určitě nedělám. Když se ale zamyslíme, tak si nakonec
uvědomíme, že každý způsobem sobě vlastním, uplynulou dobu hodnotí
a bilancuje. Letošní rok byl pro mnohé z nás jiný, pro někoho složitý a
nelehký, pro někoho jako každý jiný. U nás v MAS máme z uplynulého

www.hradeckyvenkov.cz
mas.hradeckyvenkov@
gmail.com
tel: +420 720 988 767

roku opravdu příjemný pocit. Podařilo se nám schválit k podpoře
několik velmi pěkných projektů. Přibudou nám nové chodníky, nové
stroje,

opraveny

budou

některé

staré

zemědělské

budovy.

V

předchozích číslech jsme Vám postupně některé projekty představily a
ukázaly. V tomto čísle si budeme s žadateli povídat. A jak už jsem uvedla
na začátku, budeme hodnotit a bilancovat, jaký právě pro ně byl rok
2020.
A jaký by měl být rok 2021? Přejeme Vám, ať je každý den pro Vás
pohodový, pozitivní a plný dobrých nápadů. Věříme, že situace nám
dovolí brzy se častěji setkávat a těšíme se na další společnou spolupráci.

JANA ŠTĚPÁNKOVÁ, VEDOUCÍ PRO REALIZACI SCLLD

PODNIKÁN Í NA VENKOV Ě
LETOŠNÍ ROK BYL BEZESPORU PŘINEJMENŠÍM JINÝ PRO VŠECHNY Z NÁS.

I MY JSME SE VELMI TĚŠILI, AŽ SE S VÁMI BUDEME MOCI VIDĚT OSOBNĚ. V
RÁMCI ZAMYŠLENÍ A POSTŘEHŮ K BILANCI ROKU 2020 JSME NAVŠTÍVILI NAŠE
ŽADATELE A BYLI TROCHU ZVĚDAVÍ.
VYZPOVÍDALI

JSME

PANA

POLÁKA,

MAJITELE

FIRMY

FARMA

POLÁK

V

LOCHENICÍCH. FARMA POLÁK ZÍSKALA DOTACI PŘES MAS V RÁMCI PROGRAMU
NA ROZVOJ VENKOVA NA ZÁKLADĚ NÍŽ BYLA POŘÍZENA PŘÍJMOVÁ VANA, KTERÁ
URYCHLUJE

PROCES

NASKLADŇOVÁNÍ

PRODUKTŮ.

NAVŠTIVTE.
Měla situace, která v ČR nastala spojená s Covid 19
vliv na Vaše podnikání?
„Na podzim se nás týkalo především hygienické
omezení a jejich zavedení do provozu. Celkově byl
problém sehnat dostatek zaměstnanců na sezónní
práce.“
Jaký byl pro Vás rok 2020?
„Turbulentní a velmi mokrý rok jako pro zemědělce.
Taky hodně nejistý, máme plné sklady, obchody a školy
byly zavřené a momentálně je situace opět nejistá.“
Chystáte nějakou změnu pro rok 2021?
„Spíše jsou to změny a návrhy do budoucna. Nápady by
byli právě s ohledem na tu nedostatečnou pracovní
sílu. Automatizace, stroje a vybavení.“

ROZHOVOR VEDLA EVA KALENSKÁ,
PROJEKTOVÁ MANAŽERKA

URČITĚ

NEVÁHEJTE

A

PODNIKÁN Í NA VENKOV Ě
PANÍ RÁBOVÁ PROVOZUJE KREJČOVSTVÍ. V RÁMCI PRVNÍ VÝZVY PROGRAMU
ROZVOJE VENKOVA ZÍSKALA DOTACI PRO VYBAVENÍ KREJČOVSKÉ DÍLNY NA
NÁKUP PRŮMYSLOVÉHO FIXAČNÍHO LISU A PRŮMYSLOVÉHO AUTOMATICKÉHO
DÍRKOVACÍHO STROJE, DÍKY NIMŽ DOŠLO KE ZKVALITNĚNÍ A ZRYCHLENÍ
PROCESU VÝROBY.
Měla situace, která v ČR nastala spojená s Covid
19 vliv na Vaše podnikání?
„Rok

2020

hodnotím

z

profesního

hlediska

pozitivně. Zaměřujeme se s mamkou na zakázkové
krejčovství, což znamená šití na míru přímo na

"Internetový obchod
nechystáme, jelikož si
zakládáme na kvalitní práci, šití
přímo na postavu"

postavu zákazníka, které je v posledních letech
velice žádané. Celoroční oblibou je hlavně šití

Chystáte nějakou změnu pro rok 2021?

obleků a košil na míru z kvalitních materiálů, které

„V příštím roce nemám v plánu změny, internetový

poptává rok od roku čím dál tím více mužů. Stoupá

obchod

také poptávka šití svatebních šatů, kterým se

kvalitní práci, šití přímo na postavu. Pokud nastane

věnujeme hlavně od jara do konce léta. Dále se k

další omezování služeb, nebude na výběr než zavřít

nám vrací stálé zákaznice s šitím oděvů pro denní

provozovnu a doufat, až se po otevření zákazníci

nošení, restaurační zařízení pro šití interiérů a

začnou objednávat a bude dostatek práce.“

nechystáme,

jelikož

si

zakládáme

na

oděvů pro personál.“
ROZHOVOR VEDLA JANA ŠTĚPÁNKOVÁ,
VEDOUCÍ PRO REALIZACI CLLD

"Po znovuotevření se zákazníci
začali ihned ozývat, především
nevěsty a ženichové."
Je něco, co byste udělala nyní jinak?
„Situace spojená s virem nás určitě ovlivnila.
Uzavření

služeb

nám

znemožnilo

kontakt

se

zákazníkem, což je pro nás klíčové. Jarní uzavření
jsme si vykompenzovaly tím, že jsme s přáteli z
Hvozdnic

šili

roušky.

Po

znovuotevření

se

zákazníci začali ihned ozývat, především nevěsty a
ženichové. Situace se ale zhoršila na podzim. V
předešlých

letech

byl

podzim

ve

znamení

maturitních šatů. Tento rok jsme o tyto zakázky
přišly, jelikož maturitní plesy jsou jeden velký
otazník. Máme co šít, vždy se něco najde, ale
musím říci, že pokles zákazníků jsme pocítily. Za
jakoukoliv

podporu

nemůžeme si stěžovat.“

od

státu

jsme

vděčné,

MAP II

Opět jsme se dostali do stejné situace jako na jaře a
museli jsme přesunout naše vzdělávací aktivity do
online prostoru. I když víme, že osobní
nenahraditelný,

snažíme

se

kontakt je

pedagogům

přinést

zajímavé webináře, které zpestří a ulehčí jejich online
výuku.
Děti z mateřských škol vyrazily společně na naučnou
stezku do Hořiněvského lesa, kde pro ně již tradičně
měli studenti připravený program. Nyní

probíhají ve

školkách dílny Kouzelné arteterapie, kde děti společně
vytvářejí obrazy, které se budou na jaře dražit na
charitativní účely.
HELENA KUTHANOVÁ, KOORDINÁTORKA PROJETKU

KSP

Chod projektu, stejně jako celou naši společnost

Po měsíci už to bude tak, že mu chvíli potrvá, než

ovlivňují opatření vlády a nouzový stav. Přesto tým

přečte to, co Ti před ním zapsali" vysvětluje sociální

nezahálí. Během měsíce října a listopadu „vypustily“

pracovnice Laďka Tichá.

sociální

obcích

Dalším počinem je dokončený klíčový dokument –

brázda

Komunitní sociální plán (analýza, priority a cíle,

pracovnice

mikroregionů

do

oběhu

Nechanicko

a

ve

všech

Urbanická

Památníček naší vesnice - kronika.

akční plán). Navazuje na něj akční plán pro rok

"Napadlo nás, v době, kdy se nemůžeme scházet a vídat,

2021, podle kterého by tým sociálních pracovnic

jak bychom si přáli, pojďme si psát. Každý, kdo dostane

rád postupoval v příštím roce.

„kroniku“ do rukou, zde něco zapíše a pošle dál. Předá
sousedovi, sousedce, kamarádce, příbuznému z obce
nebo její místní části.

EVA VAŠÁKOVÁ, KOORDINÁTORKA

ZAJ Í MAVÁ M Í STA Z
VENKOVSK É HO KRAJE
UŽ JSTE TAM BYLI...?

Máme pro Vás jeden krásný typ na zimní
procházku před horkým čajem. „Nečekaně
v polích mezi Dobřenicemi a Syrovátkou v
místech bývalé polní cesty můžete najít
tuto krásnou barokní kapli sv. Anny. Byla
vystavěna už v roce 1738. U kaple byla
dříve studánka, jejíž vodě lidé přisuzovali
léčivou moc.“ z knihy od Vlastimila Málka
-

Dějiny

obce

Dobřenice

na

Královéhradecku (Od nejstarších dob do
roku 1945).

ZA ČÍ NÁJ Í KOMUNITN Í PRÁ C E V
HO Ř IN Ě VSI

ČTVRTÉ VYDÁNÍ PATŘÍ FICHI Č. 6 KOMUNITA, KTEROU NETŘEBA DŮKLADNĚJI POPISOVAT.
JEJÍ PROJEKTY UŽ VELMI DOBŘE ZNÁTE. PRÁVĚ DÍKY TÉTO FICHI JE MOMENTÁLNĚ
REALIZOVÁN PROJEKT KOMUNITNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA VENKOVĚ, PODPORA KOMUNITNÍ
PRÁCE V HNĚVČEVSI A NOVĚ TAKÉ KOMUNITNÍ PRÁCE V OBCI HOŘINĚVES.
Komunitní práce v Hořiněvsi řeší konstruktivní práci s cílovými skupinami, poradenství a individuální pomoc,
která bude nápomocna řešit jejich sociální a společenské problémy se začleňováním.
Mezi nabízené služby a aktivity patří sociální a psychologické poradenství, komunitní a společenské aktivity a
vzdělávací aktivity.
Po celou dobu trvání projektu (32 měsíců) bude poskytována cílená pomoc pro 15 osob. Pokud tedy máte potřebu
jakéhokoliv poradenství a pomoci, nebo víte o někom takovém ve svém okolí, prosíme, kontaktujte obec
Hořiněves, tel. 495426107, ou@horineves.cz.

RADMILA KOZÁKOVÁ, KOORDINÁTORKA

DÍKY VČASNÉMU A RYCHLÉMU RANNÍMU VÝBĚHU PANA STAROSTY Z LIBČAN VÁM MŮŽEME V
POSLEDNÍM ČÍSLE ROKU 2020 UKÁZAT PRVNÍ A SNAD NE POSLEDNÍ SNÍH TÉTO ZIMY U NÁS V REGIONU.

Tovární park Libčany

Naučná stezka Libčany

