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Vážení čtenáři,

připravili jsme pro Vás třetí zpravodaj v letošním
roce. Nemohu
jinak, než vzpomenout na
předchozí číslo, ve kterém jsme se těšili z
ukončeného nouzového stavu. Užili jsme si
krásné dny a načerpali jsme pozitivní energii ze
slunce. Léto ale rychle uteklo a my jsme se
přehoupli do podzimu. Bohužel situace spojená s
Covid - 19 se znovu zhoršuje. Pevně věřím, že
opatření, která se postupně přijímají, nebudou
mít vliv na naši spolupráci s žadateli či příjemci
dotací. V současné době náš Výběrový orgán
hodnotil projekty v 9. a 10 výzvě IROP a
Programový
výbor
projekty
schválil
k
financování. Žadatelé jsou tak před realizací
svých projektů a bylo by velmi nepříjemné,
kdyby nemohli své projekty uskutečňovat včas.

Tovární park v Libčanech

Pomalu končí programové období 2014 – 2020 a
přípravy na nové období jsou v plné realizaci. Máme
splněný první úkol, kterým bylo podání žádosti o
ověření Standardů MAS. S podáním této žádosti byl
spojený přechod na nové webové stránky, na které se
můžete podívat zde. Nyní zpracováváme novou
Strategii pro nadcházející období 2021 – 2027 a
protože je to klíčový dokument pro rozvoj území,
potřebujeme znát, co nám na našem území nejvíce
chybí a co nejvíce postrádají naši občané.

Tovární park v Libčanech

Navštívili jsme akce pro veřejnost v Libčanech,
Nechanicích a Hořiněvsi.
Prezentovali jsme činnosti MAS, diskutovali jsme se
starosty jednotlivých obcí, ale hlavně jsme si povídali
se všemi, kteří se u našeho stánku zastavili. Naše
společná setkání nekončí.
Pokud nám to situace dovolí, i nadále se budeme chtít
s Vámi potkávat. Nyní určitě třeba v naší kanceláři v
Nechanicích. Ozvěte se nám, rádi Vás tam
přivítáme.
Jana Štěpánková
vedoucí pro realizaci SCLLD

Pohled na obec Syrovátka
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Animace

Podzravy z našich mateřinek

Šablony III. ... pojďme se podívat na žádost.
Na území Hradeckého venkova bylo již podáno
5 žádostí o zjednodušený projekt Šablony III.
Celkově tedy do území příjde 1 349 810,- Kč.
Finance budou z velké části použity na
personální podporu, projektové dny, které jsou
nově povinnou šablonou každé žádosti nebo
sdílení zkušeností pedagogů z jiných škol.
Školy si mohou nově určit délku projektu
samy. Žádost umožňuje rozmění 12 - 24 měsíců.

MŠ Třesovice - školní asistentka financovaná ze Šablon II.

" Zahradničíme a pečujeme o přírodu. Hrajeme si,
učíme se, tvoříme a společně tak "rosteme". Na
fotografiích najdete zachycenou i školní asistentku
(šablony II.), která je pro nás velikým přínosem a
pomocí v každodenním fungování. Společně také
pečujeme o obecní zastávku, tvoříme tematické
výstavky a staráme se o "veřejně" dostupnou
knihovničku. "
Bc. Gabriela Melounová, Dis.
ředitelka mateřské školy Třesovice

MŠ Třesovice - péše o veřejně dostupnou knihovnu

" Nejprve jsme zahájili nový školní rok přivítáním nových dětí, průběžně slavíme s dětmi
jejich narozeniny i svátek, 16.9. se u nás uskutečnil naučný program s názvem Vesmírná
show, kde se děti ve velkém nafukovacím stanu seznámily se Sluneční soustavou, historií
kosmonautiky a shlédly pohádku Zvířátka a planeta Země. V posledním zářijovém týdnu
jsme v Dobřenicích slavili posvícení - děti pekly koláče, zahrály si Pověst o čápovi, která
se váže k historii Dobřenic a oslavu jsme zakončili posvícenskou tancovačkou.
S pozdravem Spejchalová "
Milena Spejchalová
ředitelka mateřské školy Dobřenice

MŠ Dobřenice - Vesmírná show

MŠ Dobřenice - Vesmírná show
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MASka mezi Vámi a celý srpen na cestách!

Poslední prázdninový měsíc se pracovnice kanceláře MAS a klíčových projektů vydaly do tří ze čtyř
mikroregionů, které tvoří území Hradeckého venkova. Cílem návštěv byla prezentace samotné kanceláře
a práce Místní akční skupiny. Po celou dobu šlo o otevřenou diskuzi s veřejností, která zde žije, podniká,
či se jakýmkoliv způsobem podílí na rozvoji venkova. Návštěvníci akcí se hojně zapojovali do debaty, co
je potřeba pro rozvoj území, co chybí v jejích okolí a jakým směrem je potřeba směřovat podporu do
regionu v budoucnu. Kromě diskuzí k nové strategii šlo také o názory a zpětnou vazbu k dosavadní práci
Místní akční skupiny, k realizovaným projektům, jejich smyslu, povědomí o nich a využívání.
Jako první se kancelář MAS účastnila v
sobotu 15. srpna pouťového jarmarku a
farmařských trhů pořadaných obcí Libčany.

Libčany

Nechanice
Druhá zastávka byla hned další
sobotu 22. srpna v Nechanicích na
slavnostním
otevření
nového
multifunkčního hřiště.

Aby se do debaty zapojili i rodiče, byly
přichystány nejrůznější akvity a hry pro
nejmenší účastníky akcí.

Hořiněves
V
neděli
30.
srpna
nebyla prosluněná, ale
ani přesto si účastníci
dětského
dne
v
Hořiněvsi nenechali nic
zkazit.
A
dospělí
účastníci
vesele
debatovali.
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Partneři MAS

Na začátku září se konala příjemná akce, na kterou se celý tým Hradeckého
venkova vždy těší. Čtvrteční odpoledne 10. září proběhlo setkání všech partnerů
MAS. Při zasedání se řešily otázky ohledně nových zájmových skupin, podáváné
standardizace a připravované strategie. Přivítali jsme také nové členy a rozloučili
se a poděkovali členům odcházejícím. Celé setkání proběhlo v nádherném
Erbovním sále ve Smiřicích s komentovanou prohlídkou Kaple Zjevení Páně.

Nově mezi sebe vítáme
člena Dr. Ing. Jana Peška a
Mgr. Denisu Jenčovskou
Ph.D.
Zároveň
chceme
poděkovat za dlouholetou
spolupráci s odcházejícími
členy
AGROHELP
a
Mysliveckému
sdružení
Bystřice - Hněvčeves, o.s.

Za celou MAS Hradecký venkov chceme poděkovat
panu Lubošovi Tuzarovi, starostovi města Smiřice
za poskytnutí nádherného místa pro naše setkání
v Erbovním sále a prohlídku kaple.

V rámci setkání parnerů MAS došlo vzhledem k
přijatým projektům ve výzvě č. 9 IROP Komunitní
centrum a č. 10 IROP Bezpečnost v dopravě k
zasedání orgánů. Výběrová komise provedla věcné
hodnocení projektů v 10. výzvě, do výzvy bylo
přijato 5 projektů z nichž 4 prošly kontrolou
formálních náležitostí a přijatelnosti. Programový
výbor téhož dne před záhájením setkání potvrdil
výběr projektu do 9. výzvy - a to výstavbu
Komunitního centra v obci Hněvčeves.

Kapli Zjevení Pána vě Smiřicích nechal vystavět v
roce 1699 – 1711 Jan Josef hrabě ze Šternberka. Ta
byla pro svoji výjimečnou architekturu prohlášena
v roce 1996 za národní kulturní památku. Od 1. 1.
2006 je národní kulturní památkou i oltářní obraz
P. Brandla Klanění tří králů.

K 1. říjnu zasedl znovu Programový výbor ke
schválení financování projektů z výzvy č. 10. - IROP
Bezpečnost dopravy. Podpořené projekty se týkají
chodníků v obci Sadová, Libčany a Praskačka mezi
náhradní projekt byl zařazen chodník obce Skalice.
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Co bylo, co je a co se chystá...?

MAP II

Místní akční plán vzdělávání

Lesní pedagogika v hradeckých lesích

Storytelling pro děti v Hořiněvsi

O prázdninách jsme pořádali aktivity pro děti - storytelling v knihovnách,
finanční gramotnost hravě, letní angličtinu a učení o klimatických změnách.
Od konce srpna probíhají školení pro celé sborovny na témata Práce s
chybou a Třídnické hodiny. Na obě témata jsou ze strany pedagogů pozitivní
zpětné odezvy. Další sborovny budou proškoleny ještě během podzimu.
Mateřinkám jsme zajistili program na Naučné stezce v Hořiněvsi a v
hradeckých lesích. Říjen se ponese ve znamení workshopů na téma
Matematický software a jeho aplikace ve výuce, Úprava fotografií v prostředí
volně dostupného SW, Paměťové techniky a jejich využití ve výuce. O tyto
témata projevili velký zájem sami pedagogové a akce budou probíhat online
formou. Více informací na našem FB - @MAPIIORPHK.

Letní angličtina

Učení o klimatických změnách - "Kam se poděl náš rybník?"

Komunitní sociální práce
Momentální situace komunitní sociální práci zrovna nepřeje.
Podzimní akce s názvem Sousedské setkání v Agrodružstvu Lhota pod Libčany musela být s ohledem na
nařízení nouzového stavu zrušena. O plánovanou prohlídku agrodružstva a následnou exkurzi do firmy
Rakytník Cvrček, která měla proběhnout v sobotu 10. října, byl v obou mikroregionech velký zájem. Její
realizace proběhne, jakmile to situace dovolí. O novém náhradním termínu budete informováni na
webových stránkách a našem facebooku. Stejně jako o chystaných akcích, které pro vás připravujeme v
roce 2021.
Ve čtvrtek 10. září byl projekt Komunitní sociální práce na venkově prezentován na plénu Místní akční
skupiny Hradecký venkov ve Smiřicích.
Mapování sociální situace v obcích obou mikroregionů je končeno. Závěry a výstupy z této práce budou
podkladem pro zpracování Komunitního sociálního plánu, na jehož tvorbě aktuálně pracuje celý tým
KSP.
Za tým KSP Eva Vašáková, Nela Štěpáková, Ladislava Tichá
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MASka na cestách

Realizované projekty

Kdo nás sledujete na facebooku víte, že jsme si řekli, že
je na čase Vám ukázat to naše sedmileté období
realizace Strategie. S naším fotografem jsme se vydali
po cestách krás Venkova.
V
každém
vydání
zpravodaje
Vám
budeme
představovat projekty zrealizované prostřednictvím
MAS Hradecký venkov.
Třetí vydání patří Fichi č. 3 Sociální integrace
v rámci které bude vybudováno nové Komunitní
centrum v obci Hněvčeves. Zde již probíhá projekt
Podpora komunitní práce v Hněvčevsi.

"Předškoláci a pohyb" - Podpora komunitní práce v Hněvčevsi

Z výzvy č. 8 letos...? Je hotovo!
Projekt:

,,Mateřská

škola

Libčany

–

změna

užívání, přístavba a stavební úpravy“

MŠ Libčany - nová přístavba a třída

" V letošním roce jsme se rozhodli rozšířit
kapacitu naší mateřské školy. Hlavním důvodem
byl především nárůst malých občánků v obci a
nevyužité prostory bývalého obecního bytu . Ve
spolupráci s MAS Hradecký venkov byla podána
žádost o dotaci z programu IROP, jehož
poskytovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj.
Tímto projektem se kapacita mateřské školy
zvýšila o 13 míst. Celková investice činila 3,8 mil.
Kč. Výše poskytnuté dotace činí 95%. "
Bc. Petr Veselka
starosta obce Libčany

MAS pod kontrolou
A o jakou kontrolu se jedná...?

Aby do regionu přišly finance pro naše
žadatele i v období 2021 - 2027 podali
jsme
ke
konci
září
žádost
o
Standardizaci
MAS.
Standardy
představují soubor požadavků a jasně
nastavených podmínek, pro fungování
MAS a jejích orgánů. Jejich splnění je
nedílnou součástí žádosti a vytváření
nové strategie, o které Vás od začátku
roku
průběžně
informujeme
prostřednictvím online komunikace a
při veřejných setkání s Vámi. V rámci
nové strategie také přecházíme na
novější webové stránky.
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