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EDITORIAL
Jaká že zima nás v letošním roce čeká?
Jako obvykle – slupky vydatně obalují
štiplavou podstatu cibulí, mravenci dávno zalezli, jako i netopýři, ježci a jiná
žoužel.
Jen stromy a lidé zůstávají, připraveni
čelit zimní nepohodě. Mlhy kraj zahalily,
na stupnicích teploměrů shledáváme
hodnoty teploty ve spodních příčlích.
Trávníky, chodníky a ulice se vytrvale
přikrývají pestrobarevnou pokrývkou
shozeného listoví. V kotlinách se stébla
trav zdobí stříbrem ranního jíní. Krajina
usíná, leč lidé, s touto krajinou bytostně
spjatí, nalézají čas pro vymýšlení kratochvílí, jimiž ukrátí sobě i svým blízkým
dobu dlouhých temných odpolední a
podvečerů. Posvícenské husy se chystají na pekáč a otisky kopýtek bájeslovného Martinova koníka můžeme spatřit na
každé zablácené stezce v lipové aleji;
bláznivé Lucky se těší na podvečerní
reje, muškáty jsou z okenních parapetů
uklizeny do sklepů a komor, sušíme křížaly a potají, s dechem zatajeným, oprašujeme krabice s vánočními ozdobami
v očekávání nejkrásnějších svátků roku…
Všichni svatí dluhy platí. Jestliže máme
dluhy, platit je budeme sami, rozhodně
se nechystáme zapřít je nebo jakkoliv
nedostát svým závazkům vůči všem,
kteří nám v Pošembeří svěřili svou důvěru! Zodpovědně, spolupracujíce se všemi, komu záleží na rozvoji regionu, připravujeme zásadní dokumenty, určující
směr dalších aktivit MAS v regionu.

ŘÍJEN 2014

Žadatel: Ing. Ondřej Cidlina
Název projektu: Rozšíření, modernizace
a rekonstrukce včelařské výroby
Popis: rekonstrukce zázemí (stáčírna medu, skladovací prostory), rozšíření včelstev
Dotace: 150.000,- Kč
Žadatel: Město Úvaly
Název projektu: Hrad Skara
Popis: terénní úpravy, pořízení mobiliáře,
informační cedule
Dotace: 371.700,- Kč (viz.foto)

Žadatel: Obec Vrátkov
Název projektu: Odkaz předků - pocta
padlým v 1. světové válce
Popis: terénní úprava, výsadba zeleně
a renovace pomníku
Dotace: 283.200,- Kč (viz.foto)

SPOLUPRÁCE MAS


Spolupracujeme s Informačním centrem pro mládež (ICM) Český Brod. ICM, kromě
jiných nabízených služeb, je zapojeno do projektu Informační systém o uplatnění
absolventů škol na trhu práce. Pokud hledáte školu nebo práci pro absolventa, můžeme tento projekt jen a jen doporučit.
Vše potřebné najdete na http://www.infoabsolvent.cz/ .



Připravujeme se na roky nadcházející,
možná i s bázní, leč bez hany!
Uvítáme i Vaši spolupráci!

Aktivně jsme se zapojili do vzdělávacího projektu Evaluace MAS v čele s MAS Krajina Srdce z Mladé Vožice a nově vzniklé MAS Česká Kanada a dalších. Cílem projektu je přenos zkušeností metody LEADER a inspirace příklady dobré praxe.
5.11.2014 jsme přivítali v našem regionu jihočeské kolegy a zprostředkovali exkurzi
ve společnosti Sady Tuchoraz spol. s r.o., se sídlem v Tuchorazi a dále v Kounickém pivovaru. Hovořili jsme o praktických zkušenostech naplňování cílů Strategického plánu LEADER Regionu Pošembeří a také o budoucnosti Místních akčních
skupin v dalším dotačním období.

NÁRODNÍ KONFERENCE VENKOV 2014

Olga Běhounková
předsedkyně Výběrové komise
MAS Region Pošembeří

Žadatel: Občanské sdružení LECCOS
Název projektu: Leccos společně,
leccos aktivně
Popis: nákup pomůcek a vybavení
Dotace: 204.201,- Kč



Národní konference Venkov 2014 v Konstantinových Lázních proběhla v polovině
října 2014 za účasti ředitele MAS Mgr. Miloslava Olivy. Konference byla zaměřena
na témata, která se dají shrnout do pojmů KOSTEL – ŠKOLA – HOSPODA – STATEK. Těmto oblastem byla věnována hlavní sdělení i hojně navštívené panelové
diskuze. Nové zkušenosti a poznatky z konference nám napomohou při dokončení
dokumentu Strategie pro Region Pošembeří na období 2014 -2020.



Další informace o konferenci najdete na: http://www.konferencevenkov2014.cz/
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POZVÁNKY
3.11. - 21. 11. 2014
Jiří Málek - výstava fotografií
a keramiky
Český Brod, galerie Šatlava
Uvidíte fotografie převážně z Čech
a keramiku jak užitkovou, tak
i modelované plastiky.

V pátek 17.10.2014 se v odpoledních hodinách sešli zástupci Správní a Dozorčí rady,
orgánů a členů MAS společně s týmem kanceláře na výjezdním zasedání v rekreačním
zařízení - U Starého rybníka Zbraslavice. Cílem setkání bylo seznámení s aktuálním
stavem prací na Strategii a příprava dalších částí dokumentu. Účastníci se aktivně zapojili do práce na jednotlivých kapitolách Strategie např. hledali náměty pro typy projektů či zvažovali možná rizika nenaplnění cílů Strategie.

13. 11. 2014 od 17:00 do 19:00
Setkání podnikatelů s LECCOS
Český Brod - kancelář MAS
Pravidelná setkávání jsou určena všem
zkušeným i začínajícím podnikatelům,
kteří si chtějí vyměňovat své zkušenosti
s podnikáním. Téma: Muž a žena

Pracovalo se do večerních hodin a pokračovalo ještě v sobotu až do oběda. Pak
se všichni zúčastnění rozjížděli strávit zbytek sobotního dne ke svým rodinám.

15.11.2014 od 8:30
Bleší trh
Úvaly, sokolovna
Přijďte se podívat, prodat nebo nakoupit.

Děkujeme všem, kteří se výjezdu zúčastnili a pomohli nám s dalšími vstupy pro jeho
konečné zpracování.
Ti z vás, kteří se chcete do Strategie místního rozvoje zapojit svými náměty, nebo se
chcete k ní jakkoli vyjádřit, máte stále možnost. Ovlivněte tak život ve svých obcích
a domovech.
Dokument je k nahlédnutí na http://www.posemberi.cz/
Kontakt: Jana Tůmová, email: tumova@posemberi.cz nebo mobil: 608 265 566.

15.11.2014 od 14:00
Pečení kváskového chleba ve veřejné
peci
Štolmíř - sraz na návsi
16.11.2014 od 16:00
Pozvánka na koncert
Lstiboř, kostel Nanebevzetí P. Marie
Program: Vítězslav Novák, Antonín Dvořák, Antonio Vivaldi. Účinkuje pěvecký
sbor a orchestr Vox Bohemica - dirigent
Tomáš Charvát, sólisté - Veronika
Böhmová, Ondřej Socha a varhany Petr
Štěpán.
17.11.2014 od 16:30
Lampiónový průvod
Květnice, sraz u areálu Parabela
Průvod bude zakončen ohňostrojem.

NOVINKY


Náš region jsme prezentovali v Brandýse nad Labem dne 28.9.2014
na akci Středověký Svatováclavský jarmark a také v nedaleké Tuchorazi
na akci Vrátkovský groš & Jabkobraní, které se konalo 4.10.2014

22.11.2014 od 9:00 do 17:00
Andělské zvonění
Český Brod - Gymnázium
6. ročník adventního jarmarku a festivalu
kreativních dílen



Informační centrum Český Brod od října nabízí v prodeji zajímavou brožuru plnou
historických fotografií a reprodukovaných obrazů z Českého Brodu a okolí s názvem
Zmizelé Českobrodsko.



Břežanský jahodový džem - Berry servis s.r.o., Břežany - získal značku Středočeská Regionální potravina.

22.11.2014 od 20:00
Hasičský ples
Přistoupim, sokolovna
K tanci a poslech hraje skupina
"EXCELENT"



Tisky pro obsluhu vitrín Venkovská tržnice - listopad 2014 najdete na
http://www.posemberi.cz/projekty-1/venkovska-trznice-iii-20112013/novinky/?ftshow=680#news680

30.11.2014
Adventní setkání s divadlem, Andělskou poštou a trhem prací žáků a lektorů
Sibřina - o.s. SOSák,
Na Paloučku 21 a 70
Pro všechny je připraveno něco k zakousnutí a pro zahřátí.
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