NOVINKY Z
VENKOVA

Aktuální informace z území MAS Hradecký venkov

Ú VODEM ...

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
MAS HRADECKÝ VENKOV VÁM NABÍZÍ K PŘEČTENÍ PRVNÍ LETOŠNÍ
ZPRAVODAJ. V SOUČASNÉ DOBĚ NÁS VŠUDE OBKLOPUJÍ ČLÁNKY
ZAMĚŘENÉ NA STÁLE STEJNOU PROBLEMATIKU, KTERÉ UŽ NIKDO
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ODPOČINKOVÝ A PLNÝ POZITIVNÍCH ZPRÁV.

Tou úplně první a velmi dobrou zprávou je, že máme schválenou
žádost o ověření Standardů MAS. Získání tohoto osvědčení je takový
první krok k novému období 2021-2027. Druhým krokem je schválení

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

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Práce na Strategii v
současné době finišují. S největší pravděpodobností nebude možné
Strategii projednat osobně, ale pouze online, ale i na tuto situaci jsme
připraveni. Očekáváme, že po schválení již bude možné znovu začít
pomalu připravovat výzvy. Operační programy slibují nové možnosti,
nové typy podporovaných aktivit, a tak i naše kancelář je již natěšená
na nové období. Pro mě a pro moji kolegyni Evu Kalenskou to bude
nové, začátek nového období jsme v kanceláři MAS ještě nezažily. O to
větší to je pro nás výzva. O všech novinkách Vás budeme, tak jako
doposud, informovat na našich webových stránkách.
JANA ŠTĚPÁNKOVÁ, VEDOUCÍ PRO REALIZACI SCLLD

.

Ř EMESLO S TRADI CÍ
MILÁ MÍSTA A MILÍ LIDÉ. PRÁVĚ TO JE HRADECKÝ VENKOV.

V RÁMCI KONTROLY PROJEKTŮ JSME ZAVÍTALI DO VESNICE PRASKAČKA,
KDE JSME STRÁVILI ODPOLEDNE V RODINNÉ FIRMĚ TOMÁNKOVÝCH.
ŘÍKÁTE SI PROČ?
TRUHLÁŘSTVÍ TOMÁNEK JE RODINNÁ FIRMA S DLOUHOLETOU TRADICÍ JIŽ
OD ROKU 1926.

V rámci jejich řemesla byla přes MAS Hradecký venkov podpořena Modernizace lakovny pro zkvalitnění
poskytovaných služeb při výrobě zakázek. Po kontrole nás pan Tománek provedl nádherným soukromým
muzeem přímo v zázemí firmy. Muzeum zachycující tradici řemesla jeho rodiny po tři generace.
V úplném začátku se pan Jaroslav Tománek (zakladatel rodinné firmy) věnoval bednářskému řemeslu, na
kterém si založil živnost. V současnosti vede firmu pan Ing. Pavel Tománek. Jejich precizní práci můžete vidět
po celé České republice. A kde? Firma například stojí za výrobou i montáží exteriérových dřevěných prvků a
změně pláště budov McDonald´s ČR. Také stojí za výrobou designových střešních teras a mnoha dalších
zajímavých děl, která najdete na krásných webových stránkách.
EVA KALENSKÁ, PROJEKTOVÁ MANAŽERKA

JARN Í ROZJEZD

ANI V TÉTO SITUACI NEZAHÁLÍME A UŽ OD ZAČÁTKU ROKU SE PLNĚ ROZJELY
KONTROLY ZREALIOVANÝCH A REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PŘES VÝZVY MAS.
JEDNALO SE PŘEDEVŠÍM O PODPORU NÁKUPU ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY A
PODPORU POZEMKOVÝCH ÚPRAV.

"Díky rychlému vyřízení a
zpracování jsem rád, že můžu
stroj již teď využít. Na
zemědělství jsme dva, takže je
stroj určitě ulehčením."
Miroslav Satori, žadatel v PRV
PROJEKT: NÁKUP SECÍHO STROJE
ŽADATEL: MIROSLAV SATORI
VÝZVA: Č. 7 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Výsadba v plném proudu!

PROJEKT: NÁKUP ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
ŽADATEL: RUDOLF ŠPICAR
VÝZVA: Č. 7 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROJEKT: PROJEKT OZELENĚNÍ VYBRANÝCH LOKALIT V EXTRAVILÁNU OBCÍ PRASKAČKA, SEDLICE A KRÁSNICE
ŽADATEL: OBEC PRASKAČKA
VÝZVA: Č. 7 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

MAP II

Jakou akci od začátku roku považujete za
nejvydařenější?
„To

záleží

z

jakého

úhlu

akci

hodnotíme.

Nejvydařenější co se zájmu týče byla určitě akce
Megavejce do školek, během které jsme rozvezli
202 megavajec mezi 29 školek. Nejvydařenější co
se počtu týče byla Arteterapie do školek. Radost
máme i z toho, že rozvezeme 10 knihobudek kam přesně, to sledujte na FB. Celkově i všechny

Pojďte nám prozradit na co všechno se můžeme dále

naše webináře mají úspěch, protože máme vždy

těšit?

plnou kapacitu. Velmi oblíbené jsou sociální

„Teď zaznamenala veleúspěch aplikace Gather Town,

témata - např. Proměny a přechody v životě

která má rovnou tři termíny! Těšit se můžete na fotky

kluků, Náhradní rodinná péče, Komunikace s

ozdobených megavajec, které budeme dávat na FB. Taky

dětmi,... Měli jsme webináře pro jazykáře a třeba i

se můžete těšit na změny v týmu, protože Helena a

online kavárnu s ochutnávkou přípravy kávy."

Magdalena odcházejí na mateřskou dovolenou. Místo
nich máme v týmu Annu a Miladu."

KSP NA VENKOV Ě

ROZHOVOR S DANIELOU REJLOVOU,
KOORDINÁTORKOU PROJETKU

Co je momentálně nové v projektu?

Představíte nám některou z aktivit tohoto měsíce?

„Podařilo se zajistit výpočetní techniku pro rodiny,

„V březnu jsme si v týmu dali za úkol pracovat na

které musí se svými dětmi absolvovat distanční

katalogu sociálních a souvisejících služeb. V "terénu"

výuku. Dokážeme pomoci i s chybějícím ošacením,

pracují tři komunitní pracovnice, které navštěvují

obutím, mobilním telefonem. Od počátku března

klienty, kteří aktuálně potřebují podporu či pomoc.

funguje také bezplatná právní poradna."

Neplánovanou akcí, kde se ukázala síla komunity, byla

Vidíte nějaký pokrok po roce práce v území?
„Určitě ano, především při komunikaci. Radujeme se
z toho, že občané, pracovníci ve školství a sociálních
službách, zastupitelstva i starostové o projektu vědí
a jeho služby, které jsou pro všechny bezplatné,
využívají."

sbírka pletených ponožek pro nemocnice, které je
využijí

při

převozech

pacientů.

Do

Fakultní

nemocnice Hradec Králové pracovnice předaly 148
párů ponožek. Všem, kdo se podíleli, velmi děkujeme.
Poslední uskutečněnou akcí bylo setkání starostů
obou mikroregionů. Hlavním tématem setkání bylo
financování sociálních služeb. S variantou, která
výborně funguje na Novobydžovsku, přítomné v online prostoru seznámil Ing. Martin Kořínek, MBA.
ROZHOVOR S LADISLAVOU TICHOU,
KOMUNITNÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICÍ

V ON-LINE SPOJEN Í V Ž DY S
Ú SM Ě VEM
Situace nám už skoro rok brání se potkávat,
vidět známé tváře, prohodit milá slova a
podílet se na rozvoji venkova při fyzických
setkáních.
Chceme velice poděkovat našim orgánům a
členům, že neztrácejí úsměv a motivaci s
námi dále pracovat, schvalovat, projednávat
a podílet se na Strategii pro nové období a
dalších

možnostech

do

našeho

území.

Poslední jednání Programového výboru se
zabývalo vyhlášením nové výzvy v Programu
rozvoje venkova.

ZAPOJ SE I TY ... SD Í LEJ S NÁMI!
CHCEME BÝT VÍCE VIDĚT! POJĎ DO TOHO S NÁMI! UVÍTÁME I TVŮJ NÁPAD NA PŘÍSPĚVEK.
Víte, že reklama je aktivní nástroj komunikace se širokou veřejností? A protože s Vámi chceme
komunikovat, rozhodli jsme se věnovat více prostoru propagaci našeho území na Facebooku. Vytvořili jsme
si nový komunikační plán, podle kterého budeme pracovat, aby nás stále bylo "vidět". Každý den v týdnu od
pondělí do pátku se můžete těšit na jedno téma. Pondělí věnujeme kouzlům našich obcí. V úterý chceme,
abyste věděli, že na nic nejste sami. Ve středu se setkáme s našimi podnikateli. Čtvrtek jsou tipy pro
všechny, co nechtějí sedět doma, když začíná jaro. V pátek si přijdou na svoje ti, kteří se zajímají za čím
vším vlastně jako MAS stojíme!
Těšíme se již nyní na Vaše reakce. S pravidelnými příspěvky začínáme 1. dubna!

"Přidejte se k nám, sledujte,
komentujte, nebo nám jen dejte
like u našich příspěvků."

JANA ŠTĚPÁNKOVÁ, VEDOUCÍ PRO REALIZACI SCLLD

