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UKONČENÉ PROJEKTY - PROGRAM LEADER

Když se ozve v dubnu hrom, chyť si
kámen nebo strom!

BŘEZEN A DUBEN 2015

Spíše než kamenů a stromů jsme se
v Pošembeří chopili jarního úklidu. Mizí
odpadky z pangejtů a černých skládek,
nejen díky milosrdnému překrytí zběsile
vyrašivší zelení, ale hlavně přispěním
obyvatel regionu, jimž snaha o libý
vzhled jejich životního prostoru není
lhostejná. Více než tisícovka dobrovolníků se s přispěním obcí, zájmových sdružení, škol, spolků a firem zapojila
do letošního jarního „uklízení“.

Žadatel: Tělocvičná jednota Sokol Kounice
Název projektu: Oprava budovy Sokolovny v Kounicích I. etapa
Popis: oprava chodníku a drenáž, oprava
omítky, výměna okapů a svodů, zateplení
vstupních dveří, nové boční dveře, zateplení fasády přístavku, úprava vnitřního
obvodového obložení…
Dotace: 276.300,- Kč

Patří jim uznalé poděkování!
Tradiční setkání na Klepci u příležitosti
oslavy Dne Země, přes nepříliš příznivé
povětrnostní podmínky, zahřálo milými
setkáními. Dokonalá organizace pod
záštitou hostitelské obce Přišimasy,
rozmanité hry, dílničky pro děti, podnětné debaty o životě a hospodaření na
venkově, prezentace obcí, zájmových
sdružení,
spolků,
místních
firem
a drobných podnikatelů, představení
drobotiny z mateřinek, šamanské bubnování i podvečerní koncert, rekordních
167 na posvátném vrchu svázaných
pestrých šátků o délce 152,5 metru – to
vše a mnohé další bylo v dubnu
na Klepci k vidění, pobavení a procítění.
V obcích Pošembeří se křísí i vzkvétají
prastaré tradice venkovských svátků
a oslav, spojených s různými ročními
obdobími.
Nelze přehlédnout ani mnohá připomenutí plaket na objektech rekultivovaných, restaurovaných a nově budovaných
místních
pamětihodností
a zajímavých lokalit, svědčících o tom,
že k obnově životního prostoru přispěly
i dotační tituly Evropské Unie, což je
ujištěním především o zdravě sebevědomém přístupu k naplnění záměrů
takto využívaných finančních prostředků.

Žadatel: Obec Jirny
Název projektu: Jirenskou stezkou
Popis: realizace naučné stezky
s interaktivními prvky (informační
tabule – 6x, lavičky – 4x, interaktivní
prvky – 2x, úpravy bezpečnosti terénu na trase, propagační materiály
Dotace: 124.398,-Kč
(viz.foto)

Žadatel: Přátelé vyšehořovické tvrze
Název projektu: Vyšehořovická tvrz –
konzervace a obnova zříceného nároží
IV. etapa
Popis: nové založení zříceného nároží
(založení základové desky zříceného nároží, zdění obvodových zdí)
Dotace: 252.000,-Kč

10. ROČNÍK PROGRAMU „MÍSTO, KDE ŽIJEME“
Vyhlašuje Nadace VIA.
Program je určen těm, kteří chtějí propojit místní lidi, firmy, instituce
či neziskové organizace a společně proměnit zanedbané veřejné
prostranství v místo pro setkávání. Nadace podpoří pět žadatelů
formou finančního grantu ve výši 300 tis. Kč, poskytne odborného
konzultanta a tři vzdělávací semináře.
Přihlásit se můžete do 30. června 2015
Podrobnosti: http://www.nadacevia.cz

NÁVŠTĚVA DELEGACE Z ARMÉNIE
V pondělí 11. května 2015 navštívila delegace odborníků z Arménie v dopoledních
hodinách kancelář MAS. Návštěva se odehrála v rámci projektu Východní partnerství .
Na programu bylo představení naši činnosti a metody LEADER.

Dubnové aroma květů jabloní a ranní
švitoření zpěvného ptactva věstí rok
úrodný; hřímání tohoto měsíce rok veselý a hojný, ale zlých smrt předpovídá.
Na svatého Jiří rodí se jaro.
Vítáme jaro v Pošembeří!
Olga Běhounková
předsedkyně Výběrové komise
MAS Region Pošembeří

1

DUBEN 2015

POŠEMBERSKÁ POŠTA
www.posemberi.cz

POZVÁNKY


16.5. - Štolmíř od 14:00 hod.
Pečení chleba v obecní peci



16. 5. - Úvaly od 13:00 hod.
Nejen dětské odpoledne



17.5. - Šestajovice od 16:00 hod.
Slavnostní otevření šestajovické
sportovní haly



23.5. - start sokolovna Český
Brod v 10:00 hod.
Pouť do Lipan



23.5. - Přehvozdí od 13:00 hod.
Oslavy 600. výročí obce s doprovodným programem.



27.5. - Český Brod, kavárna
u Madony od 18:00 hod.
Přednáška Martina Chadima
na téma Husův život



17.5. - 23.6. Podlipanské kulturní
slavnosti (www.cesbrod.cz)
Soubor koncertů vážné hudby

PREZENTACE REGIONU POŠEMBEŘÍ
Ve dnech 16. - 19. dubna 2015 jsme se
pod záštitou Středočeského kraje společně s městem Český Brod zúčastnili výstavy Regiony ČR 2015 v Lysé nad
Labem. Na stánku jsme prezentovali naši
činnost, regionální produkty a hlavně
turistické cíle v Pošembeří. Nápomocni
nám
byli
i dva členové městské gardy, kteří oživili
stánek výstavkou historických předmětů
a zbraní.

23. dubna 2015 jsme ve čtvrtém ročníku
běžeckého závodu POŠUK - Pošemberský ultra kros v Dolánkách a okolí byli
mediálními partnery. Všem účastníkům
z celé ČR jsme rozdávali mapy regionu,
který je stále větším lákadlem.

1. května 2015 jsme na akci Okruh Českobrodský - 19. ročník v Českém Brodě prezentovali náš region především
regionálními produkty. Ve spolupráci
s pivovarem v Kounicích a firmou Bohe18. dubna 2015 jsme tradičně vyrazili mia Apple z Tuchoraze jsme přispěli
na akci Den Země na vrch Klepec. Kro- na ceny pro vítěze. Tímto oběma firmám
mě prezentace naší činnosti jsme vyhlá- děkujeme za spolupráci.
sili výsledky jarní dobrovolnické akce
Ukliďme Pošembeří! 2015. Jako odměnu
všem, kteří přiložili ruce k dílu, zahrála
v podvečer českobrodská rocková kapela
CZ (Celé Znova). Na tuto akci jsme si
připravili
také
blok
interaktivních
workshopů Ekonomika venkova na téma
Ekonomika versus ekologie?

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
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