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EDITORIAL
Při pročítání lidových pranostik a rčení,
vztahujících se k novému roku, zalíbily
se mi obzvláště následující:
Leden jasný, roček krásný…
Svátek Panny Marie, Matky Boží Nový rok… připadne-li na středu, lze
očekávat příznivý rok, mnoho vína,
ale žádný med…
Žádný med na nás nejspíše nečeká ani
v roce 2014; nezbyde než pečovat o
včelstva a věřit, že naše péče nakonec
bohatou sklizeň přinese.
Těmi včelstvy si lze představit i společenství v obcích, tvořících síť MAS Pošembeří. Tato struktura se skládá
z jedinečných osobností; z lidí, kterým
není lhostejné, jak jejich obec žije, jak
hospodaří, jak řeší jejich problémy a jak
se staví k jejich zájmům, požadavkům,
přáním a představám. Jen své cti nedbalý hospodář k tomu nepřihlíží. Ve
společenství MAS Pošembeří se i přes
mnohé výhrady daří rozvíjet vzájemnou
spolupráci a jestliže letos medu bude
málo, vynahrazení vínem na škodu nebude…
Vstupujeme proto do nového roku 2014
s nadějí, připomenutou svátkem Svaté
Anežky: když laskavá, vypustí skřivana z rukáva …
V tomto roce se v Pošemberské Poště
chceme věnovat připomenutí historie a
tradic v obcích, které jsou naší součástí.
Uvítáme
Vaše
příspěvky:
zápisy
z kronik, vyprávění pamětníků, záznamy
o historii obce a o jejích významných i
nevýznamných rodácích; i Vaše postřehy a připomínky k událostem současným.
Jak na Nový rok – tak po celý rok!
Proto směle a vesele do roku 2014 vykročme, protivenství se nelekejme a
s důvěrou v příznivé výsledky našich
vizí vpřed hleďme!
Olga Běhounková
předsedkyně Výběrové komise MAS Region
Pošembeří

PROSINEC 2013
Žadatel: SK Český Brod
Název projektu: Dokončení renovace šatnového
zázemí a sportovního klubu a tréninkového hřiště
Popis: Rekonstrukce vnitřních budov
Dotace: 327.571,- Kč
Žadatel: Historické hasičstvo Dobročovice
Název projektu: Klubovna pro všechny
v Dobročovicích
Popis: Rekonstrukce vnitřních budov
Dotace: 214.500,- Kč
Žadatel: Město Český Brod
Název projektu: Kino Svět - kultura do města zpět
Popis: Rekonstrukce vnitřních budov
Dotace: 450.000,- Kč

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK
Zákon č.89/2012 Sb., který vstoupil
v účinnost dne 1.1.2014 obsahuje
3081 paragrafů.








Část první (§1 – 654)- základní zásady,
fyzické osoby, právnické osoby, zastoupení, věci a jejich rozdělení, cenné papíry,
právní skutečnosti
Část druhá (§655 – 975) – rodinné právo,
příbuzenství a švagrovství, poručenství
a jiné formy péče o dítě
Část třetí (§976 – 1720) – věcná práva,
držba, vlastnické právo, věcná práva
k cizím věcem, dědické právo
Část čtvrtá (§1721 – 3014) – závazky
Část pátá (§3015 – 3081) – ustanovení
společná, přechodná a závěrečná

Nový Občanský zákon v úplném znění najdete volně ke stažení na webových stránkách:
http://obcanskyzakonik.justice.cz/texty-zakonu/

Moderní úprava
tradičního
a vyzkoušeného:
Smyslem a účelem
nového občanského
zákoníku (NOZ) je –
až na výjimky – upravit veškeré soukromoprávní vztahy v jednom kodexu. Nový zákoník klade
důraz na naše demokratické právní tradice,
jakož i na principy a standardy soukromého
práva v Evropě.
Základním obecným ideovým zdrojem rekodifikace je vládní návrh občanského zákoníku
bývalého Československa z r. 1937, který nebyl
jako zákon přijat kvůli událostem následujícím
po Mnichovské dohodě.
Zdroje:
http://obcanskyzakonik.justice.cz/
http://www.uplnezneni.cz/clanky/novyobcansky-zakonik/

DOTAČNÍ SERVIS
„Stáže ve firmách - vzdělávání praxí“ Projekt umožní uchazečům o zaměstnání,
zejména čerstvým absolventům, získat potřebnou praxi, která bývá častým požadavkem pro získání pracovního místa. Zároveň ale nabízí firmám způsob, jak proškolit nové zaměstnance
tak, aby jejich dovednosti odpovídaly požadavkům zaměstnavatele. Prostřednictvím webové stránky www.stazevefirmach.cz se mohou zájemci o poskytování stáží přihlašovat do informačního systému, v němž naleznou zveřejněné šablony stáží.

 Celkový rozpočet projektu 800 mil. Kč
 Doba trvání projektu červen 2012 – říjen 2014
 Délka stáže 1 až 6 měsíců dle typu stáže
Zdroj: http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3437
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9. VÝZVA - ZIMA 2013/2014

STALO SE…..
V podvečerních hodinách dne 11. prosince
2013 proběhlo zasedání Správní a Dozorčí
rady. Hovořilo se o aktuálním rozpočtu, harmonogramu 9. výzvy programu Strategického
plánu LEADER, o příspěvcích pro MAS Region Pošembeří…. Tým kanceláře také připravil prezentaci projetu Učíme se filmem,
projektu Pošembeří trochu jinak aneb co
nenajdete v učebnicích 2013 - 2014 a v neposlední řadě také ukázku realizovaných
projektů v regionu let 2009 až 2013.
Po skončení oficiálního programu pokračovala neformální setkání ve vánočním duchu a
sousedském besedování.
Zápis včetně všech příloh najdete na
http://www.posemberi.cz/zapisy/spravni-adozorci-rada/

 VYHLÁŠENÍ: středa 15.ledna 2014
 ŠKOLENÍ PRO ŽADATELE: čtvrtek 16. ledna 2014 od 13:30 hodin v kanceláři Region








Pošembeří (prezence ve 13:15 hodin)
Pozor! Na školení si přineste s sebou vytištěný a již předvyplněný formulář Žádosti
o Fichi č.... ušetříte tak čas sobě, ostatním žadatelům i našemu týmu.
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ v kanceláři Region Pošembeří
REZERVACE PŘES WEB!
úterý 28.ledna 2014 (8 -12, 13 -17 hodin)
středa 29.ledna 2014 (8 -12, 13 -17 hodin)
Pozor! Jestliže k podání Žádosti o dotaci bude zmocněna třetí osoba, je potřeba mít
ve formuláři stranu Žádosti s čestnými prohlášeními vytištěnou a podepsanou žadatelem
osobně!
ŠKOLENÝ VÝBĚROVÉ KOMISE: středa 2. února 2014 v 17:30 hodin
VEŘEJNÉ OBHAJOBY: středa 12. a čtvrtek 13.února 2014 (časy budou upřesněny)
VÝSLEDKY: čtvrtek 20.února 2014 v 17:30 hodin na 21. zasedání Pléna MAS Region
Pošembeří
REGISTRACE NA SZIF: 3. - 7. března 2014

CELKOVÁ PŘIBLIŽNÁ ALOKACE: 2.173.054,- KČ
Vyhlášené FICHE:
FICHE 2 NÁŠ DOMOV - dobré místo pro současný i budoucí život
Hlavní opatření: III. 2.1.2 Občanské vybavení a služby
V prosinci 2013 do naší kanceláře zavítal
štáb České televize natočit krátkou reportáž
o novém vzdělávacím projektu podporující
FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ. Jde o projekt
Pošembeří trochu jinak aneb co nenajdete
v učebnicích, který byl podpořen v roce
2013 Nadací Vodafone Česká Republika.
Je zaměřen na rozvoj znalostí dětí o historii
regionu, konkrétně o existenci slovanských
hradišť nacházejících se na území MAS.
Výstupem projektu by měl být pracovní výukový list, ve kterém se děti interaktivní formou například seznámí, jaká hradiště je možné nalézt v blízkém okolí a jak vypadal každodenní život lidí v tomto období. Obsah
pracovního listu by měl být takový, aby vedl
děti k aktivnímu vyhledání informací o životě
Slovanů v knihách a na internetu včetně
navštívení místa hradiště. Více podrobností
najdete na http://www.posemberi.cz/projekty1/posemberi-trochu-jinak-aneb-co-nenajdetev-ucebnicich-2013-2014/
Na projektu s paní Janou Tůmovou spolupracuje i dobrovolník pan Přemysl Filip ze společnosti Vodafon. Děkujeme!
Reportáž byla odvysílána v hlavní zpravodajské relaci České televize Události dne
23.12.2013. Ke shlédnutí v archivu ČT.

REDAKCE
Sídlo: Hradešín 73, 282 01 Český Brod
Kancelář: Petra Ištvániková, nám. Arnošta
z Pardubic 56, 282 01 Český Brod,
Tel: 314 001 024 - 25,
Email: info@posemberi.cz,
Internetové stránky: www.posemberi.cz

FICHE 3 NÁVRAT KE KOŘENŮM - cestou našich předků
Hlavní opatření: III. 2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova záměr
a) studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova, záměr
b) obnova a zhodnocení kulturního dědictví venkova a záměr
c) stálé výstavní expozice a muzea
Na webových stránkách http://www.posemberi.cz/dotace/ix-vyzva-zima-2014/ dále najdete
PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR na období
2007-2013, INSTRUKTÁŽNÍ LIST pro vyplnění formuláře žádosti, PROCES HODNOCENÍ A VÝBĚR
PROJEKTŮ, METODIKU pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2, VZOREČEK
PRO VÝPOČET ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ, vzory PARTNERSKÝCH SMLUV…..

ŠANCE PRO MAS

POZVÁNKY

6.1.2014 řídící orgán Operačního programu
Technická pomoc oznámil vyhlášení 2. výzvy
k podávání žádostí o poskytnutí podpory
na období 2014. Cílem této výzvy je přispět
k vytvoření kvalitních integrovaných strategií
pro ITI a IPRÚ a komunitně vedených
strategií místního rozvoje pro území MAS
pro období 2014–2020 a nastavit a zajistit
mechanismy implementace strategií tak, aby
v daném území došlo k dalšímu kvalitativnímu
rozvoji a pozitivní změně.

Ukončení příjmu žádostí I. kolo: 31. 01. 2014
Ukončení příjmu žádostí – II. kolo: 8. 02. 2014

MAS Region Pošembeří bude podávat
žádost o poskytnutí finanční podpory.

VEŘEJNY PROSTOR - 21.1.2014 od 14:00 –
Klub o. s. Mezera, Kounice čp. 494
Lektor: doc. Ing. arch. ThLic. Jiři Kupka,
Ph.D.
PROSTUPNOST KRAJINY - 4.2.2014 od
14:00 - Sál DPS Úvaly, Náměstí Svobody 1570, Úvaly, lektor: Ing. Kateřina Zimova
SAMOSPRAVA NA VENKOVĚ - 18.2.2014
od 14:00, Hostinec U Doubravů, Chrašťany
čp. 50, lektor: doc. Dr. Mgr. Lubomir Pana,
Ph.D. Ing. Jiři Dušek, Ph.D.
EKONOMIKA NA VENKOVĚ - 4.3.2014 od
14:00, Kulturní dům, Brigádnická 73, Jirny
Lektor: Jaroslav Kroužek a Ing. Ilona Švihliková, Ph.D.

