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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Připravili jsme si pro Vás třetí číslo zpravodaje v letošním roce.
Září je první podzimní měsíc a co se v létě nestihlo se právě v
září a také v říjnu dohání. Místní akční skupiny mají napilno,
konají se krajská, ale i celostátní setkání, plánuje se další období
a vyjednávají se nové podmínky k jednotlivým operačním
programům. Věděli jste, že v naší republice je celkem 180
Místních akčních skupin? A věděli jste, že všechny MASky musely
podat Analytickou část strategie nejpozději do konce srpna? Naše
MAS podávala Strategii hned v červnu a již v červenci jsme mohli
„oslavovat“. Strategie je schválená, a to je vlastně první krůček k
novému období. MAS budou mít možnosti získat pro další období
finanční prostředky z operačního programu IROP (Integrovaný
regionální operační program), OPZ+ (OP Zaměstnanost), OP
Životní prostředí, operačních programů OP TAK (Technologie a
aplikace pro konkurenceschopnost) a OP JAK (Jan Ámos
Komenský), kde hlavním cílem je rozvoj otevřené a vzdělané
společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných
příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce. Co je již
nyní jisté, to jsou finanční prostředky, které nám přidělil Státní
zemědělský intervenční fond. Alokace nám byla navýšena na dva
roky o přibližně 6 milionů, a to představuje projekty o celkových
způsobilých výdajích více než 12 milionů korun. Tyto prostředky
se budou vyhlašovat ve výzvách již na začátku příštího roku. A to
je prostě skvělá zpráva, zase se nám rozšíří „rodina“ úspěšných
žadatelů. Myslím si, že teď už každému musí být jasné, proč nás
tato práce baví a proč je důležité se s námi potkávat. 



FESTIVAL REGIONÁLNÍCH
PRODUKTŮ
A TO SE VÍ, ŽE ANI NÁŠ STÁNEK TU NEMOHL CHYBĚT! 

Během celé akce jsme informovali o Hradeckém
venkovu a jeho činnostech. Pro děti byly
připravené informační a interaktivní naučné
aktivity "Včely a med". Za odměnu dostávaly
sladké perníky, jak jinak než od regionálního
producenta - Perník Dubea z Dubence. Počasí celé
akci přálo, a tak jsme zažili den mezi Vámi v
přátelské a letní atmosféře. 
 

ANNA MENCÁKOVÁ,KOORDINÁTORKA MAP II  

HRADECKÝ VENKOV S VÁMI
NA DOŽÍNKÁCH
V sobotu 18. 9. proběhla v Šimkových sadech již tradniční akce Královéhradeckého kraje Dožínky. Jednalo
se o 17. ročník, který se po letech vrátil zpět do prostředí Šimkových sadů. Tam jsme přece nemohli
chybět! V rámci propagace Místních akčních skupin v našem kraji, jste mohli shlédnout videa jednotlivých
MAS a bylo možné se zeptat na to, co Vás zajímá. Zároveň jsme tu byli i pro ty nejmenší. Zapojili jsme se do
programu pro děti, který probíhal po celou dobu trvání akce.  Spolu s Vámi jsme tak prožili krásný den a
již teď se těšíme na příští ročník! 

 

EVA KALENSKÁ, PROJEKTOVÁ MANAŽERKA SCLLD  



SETKÁME SE V MINICUKROVARU?
 Prázdninový čas je za námi, mnozí se vrátili domů z cest a nadcházející měsíce tradičně
přinášejí příležitost pro různá setkání. 
První takové proběhlo 5. 9. 2021 na Dětském olympijském dni ve Lhotě pod Libčany. Setkání s
rodinami bylo veselé, pro děti byly připraveny drobné soutěže, jak také na olympiádě jinak, a pro
dospělé informace o nabídkách spolupráce, plánovaných akcích i kontaktech na pracovnice našeho
týmu. Premiérová byla tato akce pro novou sociální pracovnici v projektu, Mgr. Romanu
Slezákovou, která zastupuje Mgr. Nelu Štěpánkovou. 

Další setkání se sociálními pracovnicemi proběhlo v sobotu 18. 9. 2021 v Roudnici, v cíli akce
“Mikroregion na kolech”. I tady jste měli možnost informovat se o novinkách v sociální oblasti a
našich plánovaných aktivitách. Například o “Sousedském setkání” v Zemědělské společnosti ve
Mžanech, které se uskuteční 2. 10. 2021. Čeká Vás prohlídka zemědělského podniku, následovat
bude oběd, prezentace našich aktivit a na závěr prohlídka Minicukrovaru Mžany, který je výrobcem
tradičního sirobu. 

Pokud jste žádné setkání nestihli, těšíme se na Vás i na dalších akcích, které pracovnice projektu ve
spolupráci s aktivními seniorkami pořádají – univerzita třetího věku, aktivizační cvičení pro
seniory, prezentace Mgr. Slavíkové z cest a mnoho dalších. 

Programy jsou připraveny i pro rodiny s dětmi ve
spolupráci s mateřskými centry, pozvánky naleznete
na našem facebooku  a webových stránkách. 

V říjnu a listopadu se též uskuteční přednášky o
dluhové problematice, které Vám objasní, jak řešit
složitou situaci, jak pomoci těm, kterých se téma
týká, případně kde hledat pomoc pro své blízké,
občany z obce apod. 

Pojďme se tedy setkávat. Těšíme se na Vás...

EVA VAŠÁKOVÁ, KOORDINÁTORKA PROJEKTU KOMUNITNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA VENKOVĚ 

https://www.facebook.com/hradeckyvenkov/
https://www.hradeckyvenkov.cz/ksp


Tímto bych chtěla moc poděkovat všem za účast a snad se spolu opět brzy setkáme. 

Obrovské poděkování patří zvláště celému školkovému týmu, který vážil nejen čas a práci ve svém
osobním volnu, ale podílel se svými silami i na pohoštění a celkových přípravách. A to se zkrátka
cení. 

Každá ruka, přidaná k dílu, totiž znamená rozvoj společnosti, rozvoj obce a hlavně kroky vpřed…
avšak stále s úctou k dobám minulým a k práci našich předchůdců, protože jen díky nim, jsme zde
dnes i my. 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 

MŠ TŘESOVICE JE TU JIŽ 40 LET S VÁMI 
Dne 28. 8. 2021 jsme společně s kolektivem MŠ uspořádali Den otevřených dveří k příležitosti
výročí 40. let od založení naší školky. Z celkových 54 zaměstnanců se tento den setkalo 15
bývalých zaměstnanců a 7 stávajících. 

Společně jsme si prošli školku, prohlédli fotoalba, prolistovali školní kroniky, zazněla spousta
vzpomínek, rozhovorů, pochval, rad, stýskání i dojetí. 
Kromě otevřených dveří a volné prohlídky prostor budovy i zahrady, bylo možné shlédnout také
výstavu RETRO stavebnic, didaktických pomůcek, leporel a hraček, kterou jsme k této příležitosti
vytvořili. Spousta návštěvníků tak mohla “živě” zavzpomínat na své dětství a připomenout si,
kterou hru měli kdysi v oblibě. 
Dveřmi prošlo a s námi
pohovořilo dohromady přes
90 návštěvníků, mezi kterými
byli i naši současní a budoucí
rodiče s dětmi, představitelé
naší a sousední obce i široká
veřejnost. 

Při této jedinečné příležitosti jsme mohli odprezentovat i
ochutnávku z programu Zdravé školní jídelny a Skutečně zdravé
školy. Představili jsme pokrmy z řad zdravých svačinek v podobě
tradičních i netradičních školních pomazánek (dýňová,cizrnová,
avokádová, tuňáková, z červené řepy, z červené čočky), nově
zařazené saláty (z černé čočky, tarhoňový s červenou řepou,
fazolový salát, zelný s kukuřicí) a již sezónní dýňovou polévku ze
školního dýňového záhonu, který již druhým rokem opečováváme
společně s dětmi. Dále jsme podávali i sladké dezerty ve zdravějších
verzích, jako například perník z fazolové mouky, cuketovou bábovku 

apod. Ke všem pokrmům byl přiložen k náhledu, či pro domácí inspiraci i recept s výčtem
použitých surovin.

GABRIELA MELOUNOVÁ, ŘEDITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY  



Vše  schváleno! Přesně, jak čtete. Všechny školy, které si podaly žádost o Šablony III. prošly hodnocením a
byly schváleny. Teď už se jenom těšíme na zajímavé věci, které z projektů školy uskuteční.

SEMINÁŘ PRO ŘEDITELE 

I MY JSME BYLI PROZKOUMAT LHOTECKOU ŠKOLU!
A paní učitelka nám prozradila hned několik tajemství... Věděli jste,
že při rekonstrukci školy byl objeven základní kámen, díky kterému
víme, že je škola stará už 116 let? Spekuluje se i o tom, že u
vchodových dveří jsou skryty další malé místnosti. Snad této záhadě
přijdeme brzy na kloub!

TAJEMSTVÍ ŠKOLY

#odsklepaažnapůdu

ANNA MENCÁKOVÁ, KOORDINÁTORKA MAP II  

Ještě než se děti vrátily do lavic, ve
školách už bylo dávno pěkně rušno.
My jsme měli tu možnost
nahlédnout do Základní a mateřské
školy v Nechanicích. 

"Jak na pracovní úvazky a další specifika pedagogických pracovníků přijel
přednášet pan PaedDr. Milan Štoček" 

Uspořádali jsme tu pro ředitele základních a
mateřských škol na našem území seminář na téma
Specifika pedagogických pracovníků. Pro některé
účastníky se jednalo o opakování legislativou daných
práv a povinností vyplývajcících z pozice statutárního
zástupce. Seminář byl zakončem aktuálními
informacemi spojenými s otevřením škol a
dodržováním hygienických opatření.  

EVA KALENSKÁ, PROJEKTOVÁ MANAŽERKA SCLLD  



DANIELA REJLOVÁ, KOORDINÁTORKA PROJEKTU MAP II

Je konec prázdnin, a my začínáme poslední rok s projektem Místní akční plán 
vzdělávání II, který končí v srpnu 2022. 

Letošní rok byl opět netradiční. Převážná většina aktivit byla přesunuta do online prostoru, který ale
přilákal mnohem více zájemců, než jsme čekali. O vzdělávací webináře byl tak velký zájem, že jsme museli
některé opakovat i třikrát. Vypracovali jsme databázi volnočasových a mimoškolních aktivit, setkávali
jsme se se zástupci školních parlamentů. Do vzdělávání jsme v době pandemie zapojili i rodiče a širokou
veřejnost. Navázali jsme spolupráci s novou knihovnicí ze Štolbovy knihovny v Nechanicích, která se stala
regionálním koordinátorem pro venkovské knihovny, a aktivně s nimi začíná spolupracovat a rozvíjet
jejich činnosti v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti. 
Činnost pracovních skupin byla omezena, ne však přerušena. PS pro rovné příležitosti pořádala vzdělávací
webináře, PS čtenářské gramotnosti vyhlásila soutěž pro školky Pohádkové leporelo, PS matematické
gramotnosti má připravenou únikovou hru Matematický boyard, kterou rozjede, jen co situace dovolí, PS
financování připravovala vypracování nového Strategického rámce MAP II na období 2021-2027 pro
území ORP HK, který bude obsahovat seznam investičních priorit, dále diskutovala nad zapojením do
projektu MAP III a možnosti financování v oblasti vzdělávání v dalším období. Vznikly dvě nové PS -
evaluace a kabinet dějepisu a občanské výchovy. Informace o všech našich aktivitách naleznete na našich
webových a facebookových stránkách.

OHLÉDNĚME SE ZA ROKEM
2020/21 V MAPU

https://www.hradeckyvenkov.cz/
https://www.facebook.com/MAPIIORPHK


MĚNÍME KONTAKTNÍ ÚDAJE

KANCELÁŘ MAS
 

mas@hradeckyvenkov.cz
 

KOMUNITNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA VENKOVĚ
 

ksp@hradeckyvenkov.cz

HLEDÁ SE

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ SETRA PRO

ORDINACI V  NECHANICÍCH

Přijmu všeobecnou zdravotní sestru na jednu
směnu, úvazek 1,0.

Termín nástupu 1. 1. 2022

Nabídky posílejte na Josef.hosek@seznam.cz do 10.10.2021

Výběrové řízení bude probíhat dne 13. 10. 2021

MUDr. Josef Hošek

mailto:Josef.hosek@seznam.cz

