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EDITORIAL
Pošemberská pošta …
… se znakem pošťácké trubky až donedávna
přicházela na monitor mého počítače a přinášela novinky z mého nejbližšího okolí. Potom
zmizela - stejně jako zmizeli z mého světa pošťáci na bicyklech se svou neodmyslitelnou brašnou a v elegantním tmavomodrém raglánovém
plášti, stejně jako mizí z mého okolí poštovní
schránky, kvetoucí už dávno nikoliv modře, ale
oranžově. Jako ten dědeček co měnil, až vyměnil, měníme ručně psaná sdělení svým blízkým
za písmenka stvořená prostřednictvím klávesnice již zdomácnělých počítačů - výdobytků elektronicky zobrazovaného světa, který sice zkracuje putování informací, ale zároveň se z něj
vytrácí osobní přístup sdělení. Nestýskám si
nostalgicky po „starých časech“, naopak, domnívám se, že ani v dnešní době nevymizela
potřeba být nablízku – sobě navzájem, svému
okolí, lidem. Vždyť máme mnohem více možností, než dříve – dozvídat se, účastnit se, sdílet svůj život.

NAŠE UKONČENÉ PROJEKTY
Koncem května jsme podali prostřednictvím KMAS žádost o proplacení projektu spolupráce Venkovská tržnice III na SZIF České Budějovice. Výstupem projektu je tištěný KATALOG regionálních podnikatelů, neziskových a
příspěvkových organizací, který si můžete zdarma vyzvednout v naší kanceláři, kde také najdete INFROMAČNÍ MÍSTO vybavené PC a tiskárnou. Ve
VITRÍNÁCH instalovaných ve většině obcí regionu, najdete aktuality, kulturní
a sportovní akce a také inzerci. Na webových stránkách projektu
www.venkovskatrznice.eu jsme připravili sekce KATALOG (obdoba tištěné
verze), AKTUALITY, regionální AKCE, BAZAR a E-SHOP. Web je „samoobslužný“ a umožňuje
návštěvníkům informovat veřejnost o připravovaných akcích, vkládat soukromou inzerci nebo využívat prodej zboží prostřednictvím e-shopu a to opět zdarma! Všechny tyto podpůrné prostředky
mají jediný cíl: rozvoj a udržitelnost venkova. Doufáme, že realizací zmíněného projektu se nám
podaří tento cíl splnit, nebo se mu alespoň o krůček blíže přiblížit.

V obnovené, periodicky vydávané Pošemberské poště chceme dát hlas všem, které nepřestalo zajímat, co se v jejich okolí děje, co je
v Pošembeří zajímá, co si nemají nechat ujít, co
je trápí, čím se radují a o čem pochybují.
Věříme, že najdeme i mezi Vámi takové, kteří
naši Pošemberskou poštu využijí k tomu, aby
Pošembeří opravdu žilo!
Olga Běhounková
předsedkyně Výběrové komise MAS Region Pošembeří

STALO SE ...
Na přelomu srpna a září jsme tradičně prezentovali společně s NS MAS náš region
na výstavě Země živitelka. Na stánku byl největší zájem o Bohemia mošty z Tuchoraze,
Břežanskou pálenku a mapy projektů Středočeská ovocná stezka a Víte, kam v Pošembeří
– mapa turistických tras a cílů. Ředitel Mgr.
Miloslav
Oliva
přispěl
svým
vstupem
do moderované diskuse. Představil práci MAS
Region Pošembeří a některé úspěšné projekty
z období let 2007 – 2013, kdy bylo v regionu
přerozděleno téměř 56 milionu korun.

Víte, kam v Pošembeří - mapa turistických tras a cílů je další projekt, který jsme v první polovině
roku s úspěchem dokončili. Projekt byl zaměřen na podporu a rozvoj turistiky našeho regionu. V
TIŠTĚNÉ MAPĚ jsme se soustředili na méně známá místa a památky, které určitě stojí za to navštívit. Dalším průvodcem pro cestovatele a objevitele krás regionu je INTERAKTIVNÍ MAPA, která je
publikována na našem webu www.posemberi.cz. Mapa obsahuje vyhledávání trasy dle vašich
cílů, kdy můžete využít mapování výškového rozdílu zvolené trasy. Další nepostradatelnou funkcí je
katastr nemovitostí, kdy lze hledat hranice parcel podle kvality, čísla popisná budov nebo čísla parcel. Lze využít také fotomapu, stínový reliéf mapy nebo historickou mapu regionu. Tištěná mapa je
k vyzvednutí v naší kancelář a v IC Český Brod.
V sobotu 11. května 2013 byla slavnostně otevřena Středočeská ovocná stezka pro pěší i cyklisty na území Regionu Pošembeří a Podlipanska.
72 km dlouhá Středočeská ovocná stezka nabízí poutníkům 10 krytých odpočívadel, 5 interaktivních panelů u Ždánic a 6 dalších na cestě mezi obcemi Limuzy a Mrzky. Vydařené panely z dílny uměleckého řezbáře Martina Holuba dle
návrhů Ing. Arch. Michaely Kuželové hravou formou seznamují například
s různými odrůdami ovoce, se dřevem ovocných stromů, včelami či možnostmi
zpracování ovoce. Ke Středočeské ovocné stezce byla vydána i podrobná mapa, na které jsou
vyznačena všechna zastavení – odpočívadla, tabule, ovocnáři a místa, kde lze získat originální
ovocné razítko - buď do speciálního „průvodce“ anebo na samostatný papír. Děti také mohou
na každém z deseti odpočívadel navíc obkreslit ukrytý reliéf. Mapy včetně průvodců jsou zdarma
k dispozici v kancelářích místních akčních skupin Region Pošembeří a Podlipansko, dále
v informačních centrech a na obecních úřadech.
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ISÚ - 2014 - 2020

KOUČING NOVÉ MAS
Začátkem roku 2013 jsme navázali spolupráci
s nově vznikající MAS Střední Polabí o.s., která
sousedí s naším regionem. Územní působnost
této MAS je v 7 obcích: Čelákovice, Brandýs
nad Labem-Stará Boleslav, Lázně Toušeň,
Káraný, Nehvizdy, Podolanka, Skorkov +
2 obce v procesu rozšíření územní působnosti
(Křenek, Záryby). Nosným pilířem spolupráce je
poradenství ve fázi ustanovení MAS, pomoc
s přípravou žádosti o dotaci i přenos příkladů
dobré praxe a zkušeností naší činnosti. Hlavním aktérem všech těchto činností je ředitel
Region Pošembeří o.p.s. pan Mgr. Milan Oliva,
který se v prostředí MAS pohybuje již od roku
2006 a může tak své dosavadní zkušenosti
zúročit. Během roku se vzájemná intenzivní
spolupráce prohloubila. Výsledkem se stal projekt „Získávání dovedností – MAS Střední Polabí“, který byl podpořen z oblasti Programu rozvoje venkova, Opatření III.4.1. Naše organizace
se stala partnerem projektu, kdy budeme poskytovat poradenství a předávat své zkušenosti.
Cílem projektu je získání znalostí, dovedností
a zkušeností všech členů partnerství za účelem
vytvoření aktivního místního partnerství tak, aby
pracovalo kompetentně, maximálně efektivně
a integrovaně ve prospěch rozvoje regionu.

ISÚ - je zkratka pro integrovanou strategii území regionu, na které tým kanceláře intenzivně
pracuje již od počátku roku. Pro období let 2014 - 2020 chceme shrnout potřeby občanů žijících v
našem území z oblasti dopravy, školství, sociální péče i zdravotnictví, školství, ochrany přírody,
rozvoje podnikaní, kultury a samosprávy. Pro zjištění potřeb v těchto oblastech jsme zpracovali
výsledky ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ se zástupci všech 37 obcí regionu Pošembeří. Dalším vodítkem je DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Dotazník lze vyplnit osobně v naší kanceláři nebo online na
www.posemberi.cz, kde můžete nalézt dosavadní výsledky řízených rozhovorů. Práce v PRACOVNÍCH TÉMATICKÝCH SKUPINÁCH bude cílena na diskuze s odbornou veřejností.
Děkujeme všem účastníkům řízených rozhovorů, který věnovali svůj čas přípravě a vyplnění dotazníků, které byly podkladem pro společná setkání.
Uvítáme spolupráci s odborníky, kteří by se zapojili do tvorby nové strategie.
Kontakt: Šárka Pučálková, manager MAS Region Pošembeří, email: pucalkova@posemberi.cz.

HUMANITÁRNÍ KONTO
PRŮBĚŽNÁ veřejná sbírka na pomoc občanům a subjektům
z MAS Pošembeří a z MAS Podlipansko!
Číslo humanitárního účtu: 3244297369/0800

WWW.POSEMBERI.CZ
Nový web jsme vylepšili o několik funkcí:
Nejzajímavější je nový modul Zjednodušená
verze stránek nejen pro seniory, kde najdete
informace
pouze
v textové
podobě,
bez sloupečků a rolovacích menu. Stránky jsou
vylepšené také o možnost přečtení textů.
Další novinkou je mojeID. Díky službě mojeID
získáte vaší internetovou ověřenou identitu, je
to taková vaše "průkazka" nebo "občanka"
ve virtuálním světě. Můžete se jí prokazovat na
dalších webových stránkách, eshopech nebo
internetových službách. Nebude už muset znovu a znovu vyplňovat registrační formuláře,
a vaše příspěvky nebo hlasy budou prokazatelně
od vás.
Nezapomněli
jsme
ani
na komunikační nástroj kontaktní formulář
sloužící k zaslání vašeho dotazu či žádosti.
Pro předpověď počasí nemusíte navštěvovat
jiný web. Stačí se podívat do sekce TURISTIKA.

FACEBOOK
Nově využíváme sociální síť Facebook. Najdete zde novinky, typy na výlety a odkazy na
akce v regionu.
www.facebook.com/Posemberi

Region Pošembeří o.p.s. zřídilo v červnu 2013 konto veřejné sbírky za tímto účelem:
" Humanitární finanční pomoc pro občany a subjekty zasažené živelnou pohromou - povodně, větrné smrště, požáry apod. z území MAS Pošembeří a MAS Podlipansko."

POZVÁNKA

ŠANCE



Národní konference VENKOV
se koná 1.- 3.10 2013 Hranice



MÁ VLAST cestami proměn 2014
– přihlášky obcí do 30.11.2013

2013



Nadace VIA vyhlašuje program Menší
komunitní granty. Uzávěrka pro podávání
žádostí o grant je v pátek 4. října 2013.
Žádat můžete dotaci do výše 70.000,Kč.
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