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ZPRAVODAJ
Spolupráce, která přináši plody...

číslo: 3-2015

Místní akční plán vzdělávání a animace
pro základní a mateřské školy

Hradecký venkov o.p.s. ve spolupráci s Magistrátem města Hradec Králové připravili žádost o dotaci na zpracování
Místního akčního plánu vzdělávání pro základní a mateřské školy tak zvaný MAP.
Hradecký venkov o.p.s. bude zajišťovat zpracování tohoto plánu pro školy na svém území. Jedná se celkem o 23
samostatných školských zařízení. Práce na tomto projektu
budou zahájeny v roce 2016 společným setkáním zástupců všech škol a jejich zřizovatelů tj. obcí a měst, kde bude
MAP a proces jeho tvorby podrobně představen. Zástupci
škol i zřizovatelů i další aktéři z oblasti vzdělávání se do
tohoto procesu budou moci aktivně zapojit.

a ty pak následně budou sloužit ke koordinaci a zacílení výzev Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání a Integrovaného regionální operačního programu a také ke koordinaci investic v oblasti základního vzdělávání v regionu.
Hradecký venkov bude v rámci tzv. Animační činnosti
v rámci realizace svého strategického plánu pro školy na
svém území zajišťovat metodickou pomoc při zpracování
tzv. šablon a investičních projektů.

Úkolem obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov
bude sběr a vyhodnocování potřeb našich škol. Tyto potřeby budou zahrnuty do akčních plánů rozvoje vzdělávání,

Pf

Ing. Jana Rejlová,
projektová manažerka MAP

Všem našim spolupracovníkům, členům a partnerům
přejeme šťastné a veselé Vánoce, plné radosti,
klidu, splněných přání a milých rodinných setkání.
V roce 2016 hodně zdraví, štěstí a úspěchů,
ať už v soukromém nebo pracovním životě.
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Národní konference VENKOV
Ve dnech 11. až 13. listopadu 2015 se v obci Velehrad a Modrá konalo celorepublikové setkání zástupců různých
veřejných, neziskových i soukromých organizací působících na celostátní, regionální a místní úrovni i jednotlivců
zajímajících se o rozvoj venkova. Za kancelář MAS Hradecký venkov se zúčastnila Iva Horníková a za Výběrovou komisi
MAS Hradecký venkov Jaroslava Slavíková a Jana Pečenková.
Dvoudenní setkání bylo zakončeno ve velehradské bazilice
společným shromážděním a formulací závěrů k hlavnímu
tématu půdy a venkovské problematice.

Hlavním mottem bylo „PŮDA – jako nejcennější dar“. Na toto
téma bylo nahlíženo z pohledu čtyř oblastí:
1. PŮDA jako dar života
2. PŮDA jako dar obživy
3. PŮDA jako dar žití
4. PŮDA jako dar poznání

Konference se konala pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky a hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka,
kteří se jednání osobně zúčastnili. Mezi hosty patřil i olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Manažerské fórum zemědělců, potravinářů, venkova
a MAS Královéhradeckého a Pardubického kraje
Ve Smiřicích se dne 3. prosince 2015 konalo Manažerské fórum zemědělců, potravinářů, venkova a Místních akčních
skupin Královéhradeckého a Pardubického kraje.
Na programu odborného semináře byly podmínky
podnikání v roce 2016 z pohledu I. a II. pilíře Společné zemědělské politiky s důrazem na řešení krizových
komodit, dále předpokládaný vývoj ve světě v komoditě cukr, cukrovka a jeho vliv na podnikání v EU a
České republice v roce 2016 a po zrušení kvót. Za MAS
Hradecký venkov se fóra zúčastnila paní Jana Kuthanová, která je současně členkou výboru Národní sítě
MAS České Rebubliky. Jana Kuthanová představila jak
činnost Národní sítě MAS ČR, tak i činnost Krajského
sdružení Národní sítě MAS Královéhradeckého kraje
a činnost MAS Hradecký venkov. Prezentovala úspěšné projekty minulého období a připravované projekty
pro období 2014-2020.

2

w w w.m a s h ra dec k y ve nkov.cz

Zpravodaj 3-2015

Udržitelnost projektu spolupráce
„Komunitní venkov“ v obci Hořiněves
Obecní úřad Hořiněves ve spolupráci se společností Hradecký venkov, o.p.s. pořádal v roce 2015
keramické kroužky pro děti a dospělé.
Letos proběhlo prvních deset lekcí. Početná skupina byla rozdělena do dvou menších – první tvořily děti
předškolního a školního věku, druhou skupinu pak dospělí. Účastníci kurzu se scházeli každou druhou
středu v měsíci v keramické dílně v Mateřské škole v Hořiněvsi. K dispozici zde měli pracovní plochu,
hrnčířský kruh a pec.
Náplň kurzu pro děti byla přizpůsobena s ohledem na jejich věk – zkoušely si dloubat, stavět, krájet, děrovat, trhat, bouchat, mačkat, plácat i lepit na sebe. Děti si vybíraly činnosti podle svého zájmu. Své výtvory
s oblibou stále přetvářely a upravovaly ke své spokojenosti. Dostaly možnost experimentovat s hlínou,
vodou a nástroji v rámci přijatelných hranic a pravidel. Děti se samy „obsluhovaly“, měly volnost ve výběru
pomůcek k modelování.
Pro dospělé byla nejprve ukázka možností práce s hlínou. Nabízené činnosti vycházely ze základních
keramických technik modelování. Jednoduché činnosti jako plácání, bouchání, hnětení, tlačení, mačkání,
hloubení, hlazení, trhání, řezání, stavění, atp. na sebe navzájem navazovaly a prolínaly se. Prostor pro
modelování a experimentování dostali samozřejmě i dospělí.
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Odborný seminář na téma
realizace projektu „Pohyb a výživa“
Ve čtvrtek 26. listopadu 2015 se ve Stěžerách setkali zástupci školních jídelen z území MAS
Hradecký venkov a Společná CIDLINA na semináři, který se konal v rámci udržitelnosti projektu „Na venkově zdravě jíme“. Vedoucí školní jídelny při ZŠ Stěžery, paní Věra Homolková,
seznámila přítomné s projektem „Pohyb a výživa“, který byl na zdejší škole realizován v průběhu minulého školního roku.
V rámci tohoto projektu byly dětem připravovány zdravé svačinky a probíhala řada akcí zaměřených na zdravé stravování.
V průběhu její prezentace přítomní ochutnávali svačinky, které
se ve Stěžerách připravují pro děti. Paní Homolková shrnula výsledky projektu a doporučení pro přípravu svačin i stravování
ve školních jídelnách. Při diskusi bylo zástupkyněmi školních
jídelen zmiňováno, že rodiče neznají normy a nařízení, kterými se musí stravování ve školních jídelnách řídit a mají často
nereálné požadavky. Proto navrhují, aby se pro rodiče připravila zajímavá prezentační akce o vaření ve školních jídelnách.
Zástupkyně MAS přislíbily, že budou hledat možnosti pro uskutečnění společných prezentačních akcí. V druhé části semináře
účastnice diskutovali o novém nutričním doporučení pro stravování ve školních jídelnách.
Ing. Jana Rejlová

KAMPANOLOGICKÁ
EXPOZICE
Suchá u Nechanic

VÁNOČNÍ KONCERT
20. prosince 2015 od 15.00 hodin
Suchá u Nechanic

Pásmo vánočních písní a koled
Vystoupí žáci a učitelé ZUŠ Melodie, s.r.o. Hořice s pobočkou v Nechanicích.
Vstupné dobrovolné. Výtěžek bude věnován na opravy kostela.
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Vzpomínková akce k výročí bitvy u Hradce Králové
Dne 11.11.2015 jsme se zúčastnili vzpomínkové akce k 150. výročí bitvy 1866 u Hradce Králové, která se konala v Muzeu
východních Čech v Hradci Králové. Symbolicky se uskutečnila na den veteránů a na den ukončení první světové války.
Během vzpomínkové akce se hovořilo o přípravách programu
na následující rok ve spojitosti s tímto kulatým výročím. Jak
hostům sdělila ředitelka Muzea východních Čech Ph.D. Naďa
Machková Prajzová, v roce 2016 nás čeká hned několik kulturních akcí. Kromě výstav se můžeme těšit např. na ples císaře
Františka Josefa I., řadu hudebních představení, bitevní scény,
bohoslužby či konferenci.

Program k nadcházejícímu výročí byl již zahájen, a to výstavou
s názvem „Pevnost kralovéhradecká“. Účastníci vzpomínkové
akce měli možnost zhlédnout tuto jedinečnou výstavu s průvodcem, kterým byl archeolog Mgr. Radek Bláha. Tato tématika
vzbudila v hostech velký zájem a dala jim podněty k následující
diskuzi.
Eliška Horníková

ZŠ Dubenec získala Jarolímkův včelín z roku 1969
Dne 17. 11. 2015 předávala Základní organizace Českého svazu včelařů Dvůr Králové nad Labem tzv. „Jarolímkův včelín“
do užívání včelařskému kroužku při ZŠ Dubenec.
U včelínu slavnostně přestřihla pásku jako čestný host p. Jarolímková, vdova po příteli Jarolímkovi, která se rozhodla včelín
darovat a zachránila ho před likvidací. Na včelín byla umístěna
pamětní deska s textem „Jarolímkův včelín z roku 1969. Zachráněn před likvidací, zrekonstruován a jako památka na přítele
Josefa Jarolímka z Bílé Třemešné znovu postaven v areálu Základní školy v Dubenci v roce 2015.“

Vzhledem k deštivému počasí se v jídelně Základní školy Dubenec sešli bývalí i současní členové včelařského kroužku, zástupci ZO i veřejného života a další hosté. Předseda ZO přítel Holub
všechny přivítal a spolu s přítelem Lejčarem stručně seznámili
přítomné s životem p. Jarolímka, historií včelínu i procesem
jeho umístění, který nebyl vůbec jednoduchý. Původní záměr
ZO umístit včelín přímo ve městě Dvůr Králové nad Labem se
nesetkal s pochopením městské samosprávy, a tak byl včelín
rozebrán a na dva roky uložen.

Rekonstrukci se podařilo provést za finanční podpory obce,
školy i ZO a obětavé práce pana Marka i dalších dobrovolníků.
Třebaže není včelín ještě zcela dokončen a zbývají i okolní úpravy, věříme, že se na jaře bude využívat nejen pro chov včel, ale
i jako klubovna včelařského kroužku.

O včelín se potom začal zajímat přítel Marek – dlouholetý vedoucí včelařského kroužku při ZŠ Dubenec. Nakonec bylo dohodnuto s vedením školy a zástupci obce, že včelín bude umístěn na školním pozemku. Ve svém projevu pak starosta uvedl:
„Včelaři za mnou přišli, že dostanou zadarmo včelín, když jim
postavíme základovou desku. Tak jsme ji postavili.“

Ing. Ladislav Provazník
ZŠ Dubenec

Při této příležitosti byla včelařskému kroužku předána dřevořezba sv. Ambrože, která bude umístěna nad vchodem do včelínu a také kompletně vybavený plastový úl se třemi nástavky.
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Partneři MAS Hradecký venkov
NÁZEV SUBJEKTU

ZÁSTUPCE V MAS

1

Daniela Rejlová

Daniela Rejlová

2

Eliška Horníková

Eliška Horníková

3

Komitét pro udržování památek z války roku 1866

Ing. Radek Teichman

4

Pavlína Pečenková

Pavlína Pečenková

5

BERDA, z.s.

Ing. Petra Škopová

6

Ing. Zdeněk Stránský

Ing. Zdeněk Stránský

7

Marie Leinveberová

Marie Leinveberová

8

Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o. Hradec Králové

Mgr. Hana Pekárková

9

Pracoviště pečovatelské péče, o.p.s. Hradec Králové

Andrea Turková

10

Mikroregion Urbanická brázda, svazek obcí

Ing. Miroslava Součková

11

Obec Dubenec

Jaroslav Huňat

12

Obec Hořiněves

Jana Kuthanová

13

Obec Libčany

Mgr. Jaroslava Slavíková

14

Obec Mokrovousy

Jana Pečenková

15

Obec Sovětice

Aleš Krátký

16

Obec Stěžery

Ing. Dagmar Smetiprachová

17

Obec Stračov

Ing. Luděk Homoláč

18

Obec Třesovice

Mgr. Pavel Mrkvička

19

Obec Velký Vřešťov

Dagmar Hrochová

20

Anna Mencáková

Anna Mencáková

21

Klub přátel dětského domova – občanské sdružení

PhDr. Luboš Holeček

22

Oblastní charita Hradec Králové

Mgr. Václav Hrček

23

Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové

Bc. Lukáš Pochylí

24

Římskokatolická farnost Nechanice

Mgr. Marián Benko

25

Základní škola a mateřská škola Praskačka

Mgr. Helena Fikarová

26

Občanské sdružení pro mezinárodní partnerství v Libčanech

Zuzana Chalupová

27

SDH Hořiněves

Václav Bouz

28

SDH Sovětice

Pavel Šubrt

29

TJ Sokol Stěžery

Ing. Přemysl Šanc

30

Statek Kydlinov s.r.o.

Ing. Ivan Horák

31

Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s.

Dr. Ing. Jan Pešek

32

ZS Kratonohy a.s.

Ing. Jan Slezák

33

Český svaz včelařů, základní organizace Nechanice

MUDr. Josef Hošek

34

Myslivecké sdružení Bystřice-Hněvčeves, o.s.

Ing. Martin Novák

35

Myslivecké sdružení Lověna Nechanice

MUDr. František Hošek

36

RNDr. František Bárta

RNDr. František Bárta

ČLEN O.P.S. HRADECKÝ VENKOV

ZÁSTUPCE V O.P.S.

Národní památkový ústav

Ivan Šenk

1

ZÁJMOVÁ SKUPINA

C E S TO V N Í R U C H

PODNIKÁNÍ
A ZAMĚSTNANOST

S P R ÁVA Ú Z E M Í

V E Ř E J N É S LU Ž BY

V O L NÝ Č A S

ZEMĚDĚLST VÍ

Ž I V OT N Í P R O S T Ř E D Í
A INFRASTRUKTURA

ZÁJMOVÁ SKUPINA
C E S TO V N Í R U C H

Stav od 30.10.2015. V dalším čísle Zpravodaje vyjde aktuální seznam doplněný o nově přijaté členy.

6 83, Nechanice 503 15, tel.: 602 637 137
Kancelář MAS Hradecký venkov, Husovo nám.

