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Aktuální informace z území MAS Hradecký venkov

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
Je až neuvěřitelné, jak rychle jsme se přesunuli k letním
měsícům. Musíme na sebe prozradit, že jsme kancelář, která
miluje slunce a léto. Lépe se nám pracuje venku, ale ty nejlepší
nápady dotváříme v kanceláři.

6/2021
VYDÁNÍ Č.2
www.hradeckyvenkov.cz
mas.hradeckyvenkov@
gmail.com
tel: +420 720 988 767

Od prvního června byla otevřena výzva na předkládání
koncepčních částí integrovaných strategií 2021+. Vzhledem k
tomu, že celý proces tvorby strategie a její schválení byl
ukončen zasedáním Pléna 13.5.2021, bylo vše k tomuto datu
nachystáno na podání. Nyní se kromě příprav na nové období
začínáme věnovat komunitní energetice.
A proč právě komunitní energetika? Znečištění ovzduší patří k
nejzávažnějším problémům životního prostředí České republiky.
Emise všech hlavních znečišťujících látek patřily u nás k
nejvyšším na světě a znečištění ovzduší v některých regionech
způsobovalo vážné zdravotní problémy obyvatelstvu i rozsáhlé
poškození

lesních

ekosystémů.

Z

těchto

důvodů

Česká

republika přijala rozsáhlý plán ke snížení emisí. Problematice se
věnuje i Evropská unie, vyhlašuje výzvy, vypisuje granty. Pilně
se proto školíme, studujeme a věříme, že jsou to nové a další
možnosti, jak získat na naše území finanční prostředky, které
přispějí k novým a pěkným projektům.
JANA ŠTĚPÁNKOVÁ, VEDOUCÍ PRO REALIZACI SCLLD

MIL É SETKÁN Í
VELMI JSME SE TĚŠILI, AŽ SE SE VŠEMI UVIDÍME OSOBNĚ! KONEČNĚ JSME
OPUSTILI

ONLINE

PROSTOR

A

V

HOŘINĚVSI

SE

SETKALI

SE

VŠEMI

PARTNERY HRADECKÉHO VENKOVA.
Našimi novými partnery se stali Ing. Miloš Burianec,
Blanka Jankovská, JUDr. Pavel Staněk

a Spolek na

obnovu kostela sv. Jiří na Chloumku. Jsme rádi za zájem
všech nováčků, a těšíme se na společné aktivity.

BĚHEM

JEDNÁNÍ

JSME

MĚLI

SPOUSTU

PRÁCE! PRÁVĚ DÍKY TOMU JSME MOHLI
1. ČERVNA PODAT KONCEPČNÍ ČÁST NOVÉ
STRATEGIE

PRO

OBDOBÍ

2021+.

MOMENTÁLNĚ JE VE STAVU SCHVALOVÁNÍ
A

ČEKÁ

JI

KONTROLA

FORMÁLNÍCH

NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI.

Napilno měli i zástupci Programového výboru
a Výběrové komise. Hodnotili 3 projekty
zaměřené na rekreační funkci lesa. Ty by měly
spatřit světlo světa v roce 2022. A my už se
teď těšíme na nové altány, lanové prolézačky,
naučné stezky a spoustu dalších atrakcí.

EVA KALENSKÁ, PROJEKTOVÁ MANAŽERKA

...A PRO Č V Č ELI Č KA?
ZAVÍTALI JSME DO ROZKVETLÉ ZAHRADY MATEŘSKÉ ŠKOLY V TĚCHLOVICÍCH. A PROČ PRÁVĚ
SEM? ZPOVÍDALI JSME PANÍ ŘEDITELKU JINDŘIŠKU SVATOŇOVOU, KTERÁ NÁM PROZRADILA,
JAK ZAHRADU VYUŽÍVAJÍ A CO CHYSTAJÍ.
Paní ředitelko, proč se Vaše mateřská škola
jmenuje Včelička?
Včela,

která

je

součástí

názvu

Školního

vzdělávacího programu, nám pomáhá pochopit
svět ve všech jeho podobách. MŠ je obklopena
ovocnými sady a včelka je důležitým článkem
tohoto řetězce. Na jaře jsme na naší zahradě
zasadili ovocné stromy, které se stanou tou
nejvhodnější pomůckou k poznávání života včel.

POLYTECHNICKÝ KOUTEK S PŘÍRODNINAMI

Asi jste s dětmi nejvíc venku na zahradě...
S dětmi trávíme, pokud nám to počasí dovolí, na školní
zahradě

nejvíce

času.

Také

pravidelně

zařazujeme

tematické vycházky do místních lesů a k rybníkům, kde
se učíme přírodu pozorovat, ale i chránit. Nejraději
navštěvujeme v lese maskota „Šišánka“ či Včeličkový úl
u rybníka Jordán.

KVĚTINOVÁ ZAHRÁDKA - DĚTI SAMI ZALÉVAJÍ, PLEJÍ, STŘÍHAJÍ A O ZAHRÁDKU PEČUJÍ

Je péče o přírodní zahradu náročná?
Přírodní zahrada je všeobecně dosti náročná na pravidelnou údržbu. Krásné je na ní to, že nepotřebuje velkou
finanční dotaci. Při vzniku naší vysněné zahrady se zapojil každý, kdo se nebál vzít do ruky nářadí a náčiní
(rodiče, personál školy, zřizovatel, ale i děti). Na zahradě jsme vytvořili různé koutky (polytechnický koutek,
ovocný sad, květinová zahrádka, sběr dešťové vody na zalévání květin, sportovní lezecké prvky ve svahu,
kameniště, skalka a jahodiště). Na naší zahradě je mnoho stromů, keřů, bobulovin a květin, takže její údržba
vyžaduje téměř denní péči, jako např. okopávání a zalévání. K tomu, aby fungovala naše vysněná zahrada,
nestačí jeden člověk, ale musí se zapojit celý kolektiv. To se nám myslím podařilo.

ZE STRMÉHO VALU PŘEMĚNA NA MÍSTO S NOVĚ VYSÁZENÝMI KEŘI, DOROVNÁNÍ SVAHU HRACÍMI PRVKY A LEZECKOU
STĚNOU A CHYSTÁ SE DALŠÍ VYUŽITÍ PROSTORU

Co dalšího plánujete?
Během letního období chystáme ve spodní části zahrady koutek „Pro veverku“ (zabudované kulatiny na
překonávání překážek a dřeviště). Také nesmí chybět dřevěný domeček pro myslivce, který bude
korespondovat s již vysázeným mini lesíkem. Dále připravujeme část zahrady, kde vznikne luční louka. Nyní již
louku nesekáme a pozorujeme v ní život, který je pod tíhou sekačky zničen. Na podzim oslovím šikovné tatínky,
zda by nám nevyrobili hmyzí domeček, který by otevřel bránu poznávání a bádání, či budky a krmítka pro
ptáky. Domeček pro ježky nachystáme sami, tak jako tomu bylo i v loňském roce. Na závěr bych ráda
poděkovala všem, kteří nás podporují v našem snažení a jsou nám nápomocni.

ROZHOVOR S PANÍ JINDŘIŠKOU SVATOŇOVOU
ŘEDITELKOU MATEŘSKÉ ŠKOLY V TĚCHLOVICÍCH

MÍSTO NOVĚ PŘIPRAVOVANÉHO PROJEKTU: KOUTEK "PRO VEVERKU"

Š ABLONY I ..II A NEBO III?

Šablony I. a II. jsou u konce. Přinesly potřebu prohloubit znalosti personalistiky na školách. Proto
chystáme poslední týden v sprnu ještě předtím než vypukne nový školní rok seminář s odborníkem
panem Milanem Štočkem. Seminář bude především pro ředitele škol a školek. Vhodný je také pro
administrátory šablon ve Vaší škole. Zaměřený bude především na tato problematická témata: pracovní
úvazky, pracovní doba, dovolené, specifika pro pedagogické pracovníky. Pokud se potýkáte při řešení
šablon s dalšími problémy budeme rádi za Vaše tipy a prohloubíme seminář o další témata. Tipy
zasílejte na náš e-mail mas.hradeckyvenkov@gmail.com. Registraci pro chystaný seminář zašleme emailem.
Možnost podat žádost do šablon III využilo 14 škol a školek z celého našeho území. K 29. 6. byla
možnost podání žádostí ukončena.

FOTOV Ý ZVA: DEN ZEM Ě

22. 4. JSME OSLAVILI DEN ZEMĚ. KAŽDÝ SE MOHL ZAPOJIT KDEKOLIV, JAKKOLIV. UKLÍZET
PŘÍRODU,

SÁZET

STROMY

NEBO

SE

ZÚČASTNIT

FOTOVÝZVY,

POŘADANÉ

KOMUNITNÍM

CENTREM HNĚVČEVES.

Zadání fotovýzvy znělo jasně: Na Zemi
nežijeme sami! Zkus se na chvíli proměnit
v jiného obyvatele planety a vyfoť, jak by
vypadal svět jeho očima…
Můžeš

být

mravencem,

třeba

pavoukem,

motýlem

nebo

šnekem,
kýmkoliv

jiným…
Jak bude vypadat Tvůj den? Uvidíš vše

CO VIDÍ BROUK

jinak – z cesty přes pár kamínků se stane
vysokohorská túra, jako pavouk si budeš
muset vyspravit své sítě a počíhat si na
chutnou mouchu…
Přišlo celkem 35 krásných fotek ze
života žáby, veverky, krtka, žížaly, včely
a dalších hmyzáčků. Posuďte sami!
CO VIDÍ VEVERKA

CO VIDÍ VČELA

CO VIDÍ VÁŽKA

OČIMA VČELKY

DENISA JENČOVKÁ, KOORDINÁTORKA PROJEKTU
KOMUNITNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE HNĚVČEVES

A M ŮŽ EME TO ROZJET!
Komunitní sociální práce na Hradeckém venkově se rozjíždí tak, jak jí to ukončování vládních opatření
umožňuje.
V květnu se uskutečnily komentované přírodovědné procházky s RNDr. Františkem Bártou. Příchozí vyslechli
vyprávění o přírodě, rostlinách a zejména o ptactvu. Pan Bárta ukázal účastníkům místa, kde ptactvo hnízdí,
učil je poslouchat jeho zpěv a rozpoznávat jednotlivé druhy. Procházky se uskutečnily v Radostově a na
Dolním Přímě.
Dále se potkáme na cestovatelských besedách s paní Slavíkovou z Libčan. Po představení projektu Komunitní
sociální práce na venkově vás čeká poutavé vyprávění z cest, např. po Mexiku a Číně. Akce se uskuteční v
Roudnici, Lhotě pod Libčany, Mokrovousích a na Dolním Přímě. Více informací najdete v rubrice aktuality
na našich webových stránkách.
Pomoc a podporu nabízí náš tým i nadále všem občanům zdarma. S dotazy a žádostmi o podporu je možné
pracovnice kontaktovat na emailu ksp.hradeckyvenkov@gmail.com a telefonech 775 783 231, 604 915 503.

LADISLAVA TICHÁ, KOMUNITNÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE

KAM SE NÁM POD Ě LI
Č TENÁ Ř I A V Ý LETN ÍC I?
Na MAPU jsme se tomu podívali na zoubek.

A máme dobrou zprávu. Výletníci jsou určitě na naučných stezkách. Znáte
je všechny? Jejich výčet najdete na našich stránkách stejně jako čerstvé
typy na výlety. A aby těch nápadů nebylo málo, pouštíme se s obcemi do
tvorby tzv. Questingu. Tvoříme hledačky v Nechanicích, Libčanech,
Osicích a Hořiněvsi. Tak se připravte na hledání pokladu!
Nově jsme navázali spolupráci s nechanickou knihovnicí Adélou. Ta se
snaží zaujmout knihovníky, ale i čtenáře z našeho okolí. A zatím se jí to
dobře daří. Společně organizujeme pasování prvňáčků na čtenáře v deseti
venkovských

školách,

kteří

dostanou

knížku

„Z

deníku

kocoura

Modroočka“. Také se brzy naši čtenáři stanou Lovci perel. I vesnické
knihobudky jsou v plném provozu. V Libčanech se nachází v krásném
Továrním parku, ve Hvozdnicích a v Litíči ji najdete v autobusové
zastávce, v Roudnici a Kunčicích je u prodejny potravin, v Hněvčevsi na
terase u hřiště, v Hřibsku u nové knihovny, v Libotově u mateřské školky
a v Sadové u víceúčelového hřiště. Už jste si byli něco půjčit?
A nakonec jedna žhavá novinka! Poprvé na nás čeká charitativní akce Děti
dětem, kdy budeme dražit dětské obrazy, namalované v rámci Kouzelné
arteterapii.
ANNA MENCÁKOVÁ, KOORDINÁTORKA PROJEKTU MAP II

STA Ň TE SE NA ŠÍ M REPORT É REM!
PRÁVĚ VY DĚLÁTE HRADECKÝ VENKOV!
Pokud sledujete náš facebook, víte, že každý den se věnujeme jednomu zajímavému tématu. Rádi bychom ale
zapojili i Vás! Máte tip na místního podnikatele, o kterém nevědí ostatní? Navštěvujete místa, která nejsou
hlavními turistickými taháky, ale mají své kouzlo? Zasílejte nám svoje tipy či fotografie na e-mail
mas.hradeckyvenkov@gmail.com a buďte našim reportérem či fotografem.

REGIONY SOB Ě
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ A MAS SPOLEČNĚ PROPAGUJÍ
REGIONÁLNÍ PODNIKATELE. SLEDUJTE KAMPAŇ, KTERÁ
PRÁVĚ ZAČÍNÁ.
Cílem kampaně je podpořit místní firmy, živnostníky, služby
a spolky. Snahou je motivovat veřejnost, aby navštívila náš
region, nakupovala místní produkty a užívala si pohostinnosti
našeho kraje. Připravuje se také soutěž o balíčky regionálních
výrobků. Takže buďte ve střehu, bude se na co těšit!

EVA KALENSKÁ, PROJEKTOVÁ MANAŽERKA

