AKTUÁLNÍ INFORMACE Z MAS HRADECKÝ VENKOV

ZIMNÍ NOVINKY
z venkova

UŽ ZVONY ZVONÍ A SRDCE PLESAJÍ,
SVÍCE HOŘÍ A ČÍŠE CINKAJÍ.
ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ AŤ PROVÁZÍ KAŽDÝ VÁŠ KROK,
HRADECKÝ VENKOV VÁM PŘEJE ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK!

WWW.HRADECKYVENKOV.CZ
MAS@HRADECKYVENKOV.CZ
TEL: +420 720 988 767
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SLOVO ÚVODEM ...
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
tento poslední letošní zpravodaj jsem začala netradičně, vánoční
básní. Má to svůj smysl, chceme Vás naladit na pozitivní adventní
náladu. V našem zpravodaji si prohlédnete vánoční stromy, které
nás na našem území zaujaly a přečtete si o zajímavých rozdílech u
vánočních zvyků, často u obcí, které jsou od sebe vzdálené třeba
jen 10 km.
Moc jsme se na rozsvěcení vánočních stromů těšili. Navrhli jsme a
nechali vyrobit kelímky na horké nápoje, o které jsme se s Vámi
chtěli podělit. V kanceláři jsme vyladili náš nápoj "SLADKÝ VENKOV",
který se připravuje z regionálních výrobků. Možnost se s Vámi setkat
nám nebyla umožněna, ale my jsme pozitivní a hned nás napadají
nové možnosti a tou první je, že se budeme moci potkat na
venkovních akcích, jakými jsou pochody, nebo procházky po našem
krásném území.
A jaká je u nás nyní animační činnost? Na nové období stále ještě
nemáme přesné informace k operačním programům, řídící orgány
spolu s vyjednávacím týmem z Národní sítě MAS stále upřesňují
podmínky čerpání a kritéria. Co již nyní víme a co se již chystá, je
vyhlášení 8. výzvy z Programu rozvoje venkova, protože zde nám
byla přidělena alokace pro přechodné období. Tato výzva bude
vyhlášena na počátku roku a informace budou zveřejněny na
webových stránkách. Těšíme se, že tyto prostředky přispějí k novým
pěkným projektům na našem území.
Na závěr bych Vám ráda popřála všechno to, co je napsáno
v úvodní básni. Prostě hodně a hodně zdraví, štěstí a pohody
v Novém roce 2022.

JANA ŠTĚPÁNKOVÁ, VEDOUCÍ MANAŽERKA PRO REALIZACI CLLD

KOMUNITNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA
VENKOVĚ
NÁVŠTĚVA ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA, VAŘENÍ SIROBU NEBO UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU... A ČEHO JSTE SE S NÁMI ÚČASTNILI VY?
Sirob jsme vařili a ochutnali u manželů Stránských v Minicukrovaru ve Mžanech,
kam jsme si udělali výlet z mikroregionu Urbanická brázda. Viděli jsme také, jak
se vaří pivo, a to v místním pivovaru. Nejvíce času jsme ale strávili v Zemědělské
akciové společnosti, kde nám pan ředitel Ing. Luděk Homoláč, Ph. D. představil
moderní způsoby hospodaření, pěstování tradičních plodin, chov skotu, ale třeba
i netradičního Sumečka afrického.
Za
tři
týdny
jsme
pokračovali
v Agrodružstvu ve Lhotě pod Libčany,
kam
jsme
vzali
i
sousedy
z
mikroregionu Nechanicko. Pan ředitel
Ing. Pavel Veselý nás seznámil nejen
s tradičním zemědělstvím, ale i s
pěstováním jahod a čekanky, kterému
se také věnují. No a o tom, co
dobrého si připravit z rakytníku jsme
se dozvěděli od pana Cvrčka v jeho
firmě.

Výletníkům byl detailně představen projekt "Komunitní sociální práce na
venkově“, byla jim nabídnuta podpora a poskytnuty drobné konzultace v sociální
oblasti.
LADISLAVA TICHÁ, KOMUNITNÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
První semestr Virtuální univerzity třetího věku vypukl 7. 10. 2021 v Libčanech.
Sedm studentek se věnuje tématu České dějiny a jejich souvislosti. Přednášky
jsou velmi poutavé. Probíhají virtuálně a jsou vždy zakončeny absolvováním
společného testu. Ale aby studentky na konci semestru získali osvědčení o
absolvování kurzu, musí samy vypracovat testy z každé přednášky a pak jeden
závěrečný. A daří se jim!
Prostory nám poskytla obec, scházíme se v zasedací místnosti Obecního úřadu
Libčany vždy jednou za 14 dní.

V případě, že se chcete také
stát
studentkou
nebo
studentem České zemědělské
univerzity, ozvěte se nám na
telefon 775 783 231 nebo na
ksp@hradeckyvenkov.cz.
V dalších semestrech jsou ve
hře
konzultační
místa
v
Praskačce a ve Stěžerách.
Máme
na
výběr
nespočet
témat, která můžete najít na
stránkách
https://e-senior.czu.cz/.

LADISLAVA TICHÁ, KOMUNITNÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE

ENVIROS U NÁS
Akční plán pro udržitelnou energii a klima pro území
Hradeckého venkova budeme mít zpracovaný v měsíci dubnu.
Jsme přesvědčeni, že nám to přinese nové možnosti pro další
rozvoj našeho regionu.
Do Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima se přihlásilo 38
obcí. Ve spolupráci s kanceláří MAS Hradecký venkov a firmou Enviros se budou
v obcích hledat opatření zaměřená na udržitelnou energetiku a snižování
uhlíkové stopy. Akční plán stanovuje jako hlavní závazný cíl snížení emisí CO2 o
40 % do roku 2030, jeho součástí budou shrnutá vstupní emisní data, která
budou rozdělena podle toho, jestli svou činností mají vliv nebo přímo produkují
emise CO2 nebo další skleníkové plyny.
Dále akční plán bude obsahovat návrhy opatření k dosažení cíle a také část
adaptační, která se zaměří na přizpůsobení se změnám klimatu a extrémním
situacím, které jsou přímo či nepřímo způsobeny lidskou činností. A právě v této
části budou i návrhy projektů, které přispějí ke kvalitnějšímu životu na malých
obcích, jako např. poldry a jiné zelené prvky v krajině, projekty, které budou
vhodné pro zadržení vody v krajině, ale třeba také zastínění škol či školek.

JANA ŠTĚPÁNKOVÁ, VEDOUCÍ MANAŽERKA PRO REALIZACI CLLD

SETKÁNÍ S KOLEGY ZE SPOLEČNÉ
CIDLINY
Naše MAS se přátelí od založení. S kolegyněmi ze Společné Cidliny
spolupracujeme, konzultujeme nápady, radíme se “jak nejlépe“ pracovat se
žadateli, prostě se kamarádíme. A protože je krásné mít v sousedství skvělé
partnery, vyrazili jsme si spolu a s některými kolegy z Městského úřadu v Novém
Bydžově na pracovní snídani. A bylo to skvělé 😊

JANA ŠTĚPÁNKOVÁ, VEDOUCÍ MANAŽERKA PO REALIZACI CLLD

VÁNOCE NA NAŠEM VENKOVĚ
"Sladký venkov"
Receptura - hrneček 300 ml
- 1/3 hrnku vody

- svařákové koření

- 1 plátek pomeranče
- 1 plátek citrónu

- 2 plátky hrušky nebo jablka

Alkoholická verze
přidáním:
- Rumu
- Hanácké karpatky
- Jägertee

- 1 lžička cukru

- 1/2 hrnku hruškového džusu nebo jablečného moštu
- 0,02 l Rakytník 100% šťáva s dužinou

BUCHTIČKY TŘIKRÁT JINAK
Tři tradiční způsoby servírování buchtiček se sirobem na našem území. Tak které
servírujete na Vánočním stole vy?
První recept nemůže být od nikoho jiného než od paní
Petry Stránské z MInicukrovaru Mžany.
Recept na peciválky:
Těsto na buchty:
250g hl. mouky,
250g pol. mouky,
90g tuku (máslo + sádlo),
100g cukru krupice,
1 vejce,
špetka soli,
1/2 kostky kvasnic,
180g mléka
Náplň: mák uvařený v mléce s cukrem a rozinkami.
Makové buchty namočíme do ohřátého mléka. Buchtičky dáme do misky,
zalijeme sirobem a posypeme strouhaným perníkem.

A jak se podávají vánoční buchtičky ve Vilanticích? Ty plavou v sirobu, mňam!
Základem jsou buchtičky z těsta na klasické kynuté buchty, které se naplní
tvarohem, povidly nebo mákem. Napařené a horké buchtičky se rovnají do misky
a prolijí se sirobem a zasypají perníkem - následuje další a další vrsta.
Buchtičky si pak každý s misky nabírá lžicí. A co se zbylým sirobem na dně
misky? :) Výborný je například s vánočkou.
A v nedalekých Jeřičkách, pouze 2 km od
buchtiček v misce, se tradiční pochoutka podává
ve
formě
jednotlivých
buchtiček
obalených
v sirobu a perníku ve studené formě.
Za informace o zvycích na našem území děkujeme paní
starostce z Vilantic Dagmar Jarošove a místostarostovi
Vilantic panu Zdeňku Blahovecovi.

A jak děláte buchtičky se sirobem u Vás?

KOUZLO VÁNOC
Taky máte rádi tu atmosféru Vánoc? Z kuchyně se nám line
vůně právě se pečícího cukroví a z rádia nám každou chvíli
zní typické vánoční pecky. A víte, co máme rádi ještě? Když
se rozsvítí návse našich obcí a podtrhnou celé to kouzlo
Vánoc. Podívejte se sami ... no nejsou krásné? :)

Obec Kunčice

Obec Těchlovice

Obec Libotov

Obec Dolní Přím

PODZIM NABITÝ POZNÁVÁNÍM
Místní akční plán vzdělávání II
Letošní podzim se extrémně vydařil po všech stránkách. Užili jsme si typického
babího léta, stromy hrály všemi barvami a v rámci projektu Místní akční plán
vzdělávání II se uskutečnilo mnoho zajímavých a inspirativních akcí. V září
proběhlo v Galerii Artičok společné setkání žákovských parlamentů Hradecka,
které bylo velmi vydařené. Společně jednali zástupci parlamentů a koordinátorů
a diskutovala se témata ukotvení a rozdělení rolí, motivace a rozvoj aktivit pro
zkvalitnění a rozšíření práce žákovských parlamentů.
V druhé polovině října se uskutečnila exkurze pro knihovníky do městské
a galerijní knihovny v Novém městě na Moravě. Hlavním tématem byla diskuze a
předávání zkušeností s aktivitami na podporu čtenářské gramotnosti u dětí
a žáků. Zároveň účastníci výjezdu měli možnost navštívit komentovanou
prohlídku kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad
Sázavou.

Dále v rámci projektu byla vytvořena brožura JAK SE SPRÁVNĚ HÝBAT a JAK
ZDRAVĚ JÍST, která vznikla za účelem podpory aktivního trávení volného času
dětí s jejich rodiči a rodinou a poznávání okolí svého bydliště. Věříme, že přinese
spoustu zajímavých informací pro celou rodinu.
Doufáme, že situaci dovolí
a budeme mít možnost se
společně
setkávat
na
vzdělávacích a poutavých
akcích také příští rok.
Budeme se těšit.

MILADA ROHLENOVÁ, ANALYTIČKA MAP II

KOMUNITNÍ ENERGETIKA
Toto téma je v současné době mezi kolegy z MASek velmi diskutované. Víte, co
si představit pod tímto pojmem? Obecně lze říct, že se jedná o skupinu,
komunitu, která je nadšená z moderních způsobů výroby, distribuce a obchodu
nejen elektřiny, ale i dalších energií. Obce, podnikatelé a občané se mohou
zapojit pomáhat vytvářet tuto společnost. Základem je vybudování vlastního
zdroje energie, např. větrné elektrárny či fotovoltaických panelů na vlastních
střechách. Vyrobenou elektřinu pak mohou jako podílníci či členové komunity
odebírat za výhodnějších podmínek. Cílem je veškerou vyrobenou energetiku
spotřebovat v komunitě. Nejen zdražování energií povede u některých
domácností k energetické chudobě. Možná právě nyní je ta správná doba se
tímto směrem vydat.
Naše MAS se aktivně účastní školení a vzdělává se v této problematice. Máme
už představu, jak by takový spolek fungoval. Národní síť MAS nechala zpracovat
vzorové stanovy a v podstatě je již nyní možné spolek založit. Co nás trápí v
souvislosti s touto problematikou? Určitě je to jednak nedořešená státní
legislativa, ale podstatně větší problém vidíme v nedostatku odborníků.
Potřebovali bychom získat nadšence, který bude pracovat a pomáhat vytvářet
projekty, které bude možné podávat do dotačních výzev a bude tak aktivním
partnerem naší kanceláře. Nevíte o někom, dejte nám vědět.

JANA ŠTĚPÁNKOVÁ, VEDOUCÍ MANAŽERKA PRO REALIZACI CLLD

