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EDITORIAL
Leden – měsíc roku, oplývající předsevzetími, vzápětí porušovanými;
doba, kdy se bilancuje hospodaření
roku uplynuvšího, a upravují se rozpočty pro rok nastupující. Měsíc noc
zkracující a nabízející delší dobu
denního svitu. Čas v tomto měsíci
utíká rychleji než voda z rozbředlé
skrovné sněhové pokrývky, jejíž
zurčení zní v okapových svodech
a připomíná, že už brzy, brzičko je
nahradí štěbetání námluv zpěvného
ptactva. Rozkvetly vilíny a toť jest
neklamná známka končící zimy,
kdyby letos vůbec nějaká byla!
„V lednu mráz - těší nás; v lednu
voda - věčná škoda.“
Letošní leden přinesl především
mrazení z tragických, smutných
a znepokojujících událostí ve světě,
a že jich je! Nelze se jimi těšit, však
stejně marné je stýskat si. Vstoupili
jsme na linii dalšího kruhu svého
žití, pokusme se být smělí, rozhodní
a přitom neztrácejme nadhled a radost. Těšme se z úspěchů svých
i úspěchu svých bližních, buďme
trpěliví a velkorysí.
Vše má svůj rub, ale i líc:
„V lednu roste den, ale často roste
i mráz, ale mrazu bude konec zas!“
Radostné vykročení do nového roku
Vám všem přejeme!
Olga Běhounková
předsedkyně Výběrové komise
MAS Region Pošembeří

UKONČENÉ PROJEKTY - PROGRAM LEADER
PROSINEC 2014
Žadatel: Obec Bříství
Název projektu: Oprava hasičské zbrojnice
Popis: Výměna střešní krytiny, oprava
fasády, nátěr fasády, vrat, komínu, vybudování sociálního zařízení, kanalizace a
výměna oken
Dotace: 235.890,- Kč

Žadatel: Akad.soch Zdeněk Hošek
Název projektu: Obnova barokního
štítu mlýna a kola - 1.etapa
Popis: Obnova fasády, nové dveře,
okna a okenice, zádveří, částečná
rekonstrukce východní fasády..)
Dotace: 720.000,- Kč

(viz.foto)

Žadatel: Obec Sibřina
Název projektu: Vybavení pro spolkový
život a do mateřské školy Sibřina
Popis: Nákup vybavení pro školku a spolkový život (lavičky, herní sady, radiomagnetofon, dataprojektor…)
Dotace: 250.037,- Kč

SPOLUPRÁCE MAS A OBCÍ
MAS Region Pošembeří se na podzim loňského roku zapojila do projektu Sdružení
místních samospráv pod názvem „MAS jako nástroj spolupráce pro efektivní chod
úřadů“, který by měl posílit spolupráci MAS a obcí a pomoci obcím se orientovat
v novém programovém období 2014 - 2020.
Nositelem tohoto projektu je Sdružení místních samospráv, které vzniklo v roce 2008
jako platforma pro řešení nejožehavějších problémů obcí. Nejvíce se tato organizace
zasazuje o spravedlivé rozdělení daňových výnosů mezi obce. V současné době je
členy tohoto sdružení 1100 obcí.
Hlavním cílem projektu je podpora spolupráce MAS a obcí, na níž se vážou různé
aktivity. Aktuálně lze zmínit workshop pro starosty, který se uskutečnil dne 21.ledna
2015 v Praze s cílem informovat zúčastněné o možnostech stávajících operačních
programů EU. Dále se plánuje uspořádání tzv. Kulatého stolu pro starosty, kde představitelé obcí budou moci sdělit své pozitivní i negativní zkušenosti s výkonem veřejné
správy. Předběžný termín této akce je stanoven na 19.února 2015. Pro MAS
vyplývají z projektu různé úkoly, například jde o sběr dat z území a mapování problémů. Získané poznatky by měly být zohledněny ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020.
Výstupem tohoto projektu by měla být Studie současného výkonu veřejné správy,
které bude identifikovat aktuální problémy obcí a měla by být východiskem pro iniciování legislativních změn. Návrhy legislativních změn by měly soustředěny
v dokumentu Koncepční návrh legislativních řešení pro efektivnější veřejnou
správu v obcích.

PŘEDBĚŽNÉ HARMONOGRAMY VÝZEV 2014 - 2020
K jednotlivým operačním programům se chystá řada seminářů. Jejich
harmonogram včetně rozpisu výzev najdete na webu DOTACE EU:
http://www.dotaceeu.cz/cs/Kalendar-akci?t=4#Tabs
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UKLIĎME POŠEMBEŘÍ
V prosinci 2014 jsme obdrželi od Českého svazu ochránců přírody a Středočeského kraje čestné uznání za regionální
akci Ukliďme Pošembeří 2014, jejíchž
cílem je úklid veřejných prostranství a
černých skládek. Na tomto ocenění mají
převážný podíl dobrovolníci z řad obcí,
neziskových organizací a spolků i škol.
Děkujeme!
5.ročník Ukliďme Pošembeří se bude
konat 28.3.-15.4.2015 s následným vyhlášením výsledků na tradiční akci
Den Země na Klepci 18.4.2015.
Kontakt na koordinátorku úklidu:
Gabriela Mannová,
mannova@posemberi.cz, 727 946 341

SETKÁNÍ PODNIKATELŮ
6.1.2015 proběhlo v českobrodské vinotéce U hodináře Tříkrálové setkání
pošemberských podnikatelů. Sešli
se zde lidé z řad zemědělců, gastronomie, obchodu i výroby a společně diskutovali nad problematikou zaměstnanosti, dotačních titulů a možnosti rozvoje podnikání v regionu. Majitel vinotéky U hodináře pan Janků připravil
občerstvení s ochutnávkou vín a díky
příjemné přátelské atmosféře se večer
vydařil.
Další setkání proběhne na jaře
v Kounickém pivovaru pana Klusáčka.
Pokud máte zájem se příštích podnikatelských
setkání
zúčastnit,
dozvědět se něco nového a navázat
kontakty, volejte Petru Ištvánikovou
724 033 722.

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,
www.venkovskatrznice.eu
Facebook: www.facebook.com/Posemberi

POŠEMBEŘÍ NA REGIONTOUR 2015
Pod záštitou Středočeského kraje jsme
ve dnech 15.– 18.ledna 2015 prezentovali
náš region na veletrhu cestovního ruchu
Regiontour. Celá expozice byla pojata
jako historické město s naučnou stezkou,
na které se návštěvníci mohli dozvědět
zajímavosti z oblasti historie a cestování.
Získat několik nových tipů na dovolenou
nebo na výlet za některým ze spoluvystavovatelů. Kromě regionu Pošembeří
se na naučné stezce mohli seznámit
s Muzeem T. G. M. Rakovník, Středočeským muzeem v Roztokách u Prahy,
s Kutnohorskem, Mladoboleslavskem
a Mníšeckem, s městy Kolín a Příbram,
zámkem Liblice nebo Sdružením obcí
Sedlčanska a se Zlatým pruhem Polabí.
Do Brna jsme návštěvníkům přivezli celou
škálu regionálních produktů. Největší
úspěch sklidilo pivo z Kounického pivovaru pana Klusáčka a Břežanská pálenice
odbytového družstva Berry z Břežan II.
Poptávka byla i po ochucených moštech
firmy Bohemia Apple z Tuchoraze, uzeninách z Tismic a sýrů z Vrátkova.
Na stánku jsme rozdávali propagační
materiály se zaměřením na cestovní ruch,
kterými nás vybavily zejména obce
a neziskovky. Návštěvníky jsme seznamovali s histo -rickými i přírodními zajímavostmi Pošembeří a lákali je
na kulturní nebo sportovní akce regionálního rozsahu, které nás čekají v letošním
roce.

(Guardia Broda Bohemicalis o.s.) jsme
naší expozici obohatili o výstavku historických zbraní a předmětů, která se setkala
s velkým úspěchem hlavně u lidí, jež
se zajímají o historické zbraně a období
středověku. Pro zájemce jsme připravili
ještě krátký kvíz na téma husitství. Ceny
do této soutěže nám poskytlo Informační
centrum Český Brod, za což mnohokrát
děkujeme.
S radostí můžeme říci, že v Brně byl letos
o Pošembeří zájem.

Další prezentace Pošembeří a jeho
produktů nás čeká na 14. společné
výstavě měst, obcí, mikroregionů
a podnikatelů celé České republiky
REGIONY ČR v Lysé nad Labem
ve dnech 16. – 19.dubna 2015.
Navštivte náš stánek a uvidíte, že se máme čím chlubit.

Díky spolupráci s vedením Města Český Těšíme se na viděnou!
Brod a Gardou města Český Brod

NÁŠ DALŠÍ PROJEKT
V roce 2015 nás čeká práce na novém
projektu EVALUACE A MONITORING
STRATEGIÍ MAS VE STŘEDOČESKÉM
KRAJI. Cílem projektu je rozšíření spolupráce mezi místními akčními skupinami a
konzultace příkladů dobré praxe v oblasti
evaluace strategií. Do projektu jsou zapojeny MAS: Posázaví o.p.s., Rakovnicko
o.p.s., Lípa pro venkov z.s., Region Pošembeří o.p.s., MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.,
Brdy - Vltava o.p.s., MAS Zálabí, z. s.,
MAS Jihozápad o.p.s., MAS Vyhlídky,z.s.,
MAS Brdy, z.ú., MAS Střední Polabí o.s.,
MAS
Sedlčansko,
o.p.s.
a
MAS
Nad Prahou o.p.s.

Výstupem projektu bude vypracování doporučující metodiky evaluace a monito ringu Strategií MAS a soupis praktických
příkladů, inspirativních řešení a doporu čení včetně studií týkající se tématu evaluace a monitoringu Strategií MAS.
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