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Událo se ….

Připravujeme ….

Základní informace

Letní kino, mikroregionální
kalendář

Zeleň v devíti obcích,
cyklistický výlet

Členské obce, školy i
školy

Rok 2017 je za námi

Milé čtenářky,
milí čtenáři,

Rok 2017 byl ve znamení sportovních akcí, akcí pro děti, ale týkal se i
příprav na realizaci projektu výsadby zeleně, do kterého se zapojilo devět
obcí z mikroregionu. Nyní už víme, že žádost byla úspěšná a letos dojde
k realizaci.
V závěru roku se podařilo vydat i mikroregionální kalendář, který se ve
většině obcí dostal do každé z domácností. Jednalo se o autorský
kalendář – amatérského fotografa Ing. Jana Vratislava. V kalendáři
najdete fotografie ze všech členských obcí i jejich místních částí.

Dostává se vám do rukou letos první číslo
zpravodaje, ve kterém informujeme o
činnosti mikroregionu, především Centra
společných služeb (dále jen CSS).
Jedná se o projekt, do kterého jsme
zapojeni již více než rok.
Aktivity CSS se zaměřují především na
poradenství pro starosty, zástupce a
zaměstnance obcí.
Funguje ale také jako kontaktní místo pro
občany, obracejí se na nás podnikatelé,
neziskové organizace či místní spolky.
V tomto zpravodaji shrneme aktivity
předchozího roku. Čtenáři se také dozvědí,
které projekty a aktivity připravujeme
v roce letošním.

Vánoční pohled do jedné z členských obcí – do Mžan | foto: Ing. Jan Vratislav
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O proběhlých aktivitách
S básničkou do Stěžer, Ukliďme svět, ukliďme Česko, Mikroregionem
Nechanicko na kole, Olympiáda pro děti z MŠ, Vybíjená pro děti ze ZŠ,
produkce letních kin, Kalendář mikroregionu na rok 2018 –
nejdůležitější aktivity roku 2017

Novinka v CSS
Poradenství CSS funguje nejen pro starosty,
ale také pro neziskové organizace a vlastně
pro širokou veřejnost.
Nejedná se vždy o odborné poradenství (i
když více jak 50% aktivit je odborných).
Snažíme se i o větší popularitu mikroregionu
a především o to, abychom naše občany
informovali o dění v regionu. Naše členské
obce jsou aktivní díky spolkové činnost.
Především spolky jsou hybnou silou většiny
společenských, kulturních i sportovních
počinů.
A jak se o tom dozvědět, aniž bychom museli
složitě vyhledávat informace?

Sociální sítě – fenomén
dnešní doby
Bez sociálních sítí si dnešní svět už
nedovedeme představit. Mikroregion se
přidal a založil svou stránku na facebooku.
Zároveň jsme zřídili skupinu Mikroregion
Nechanicko – akce a dění. Tato skupina je
veřejná. Každý, kdo pořádá zajímavou akci v
mikroregionu, o které by měli vědět i ostatní,
do ní může vložit své pozvání s bližšími
informacemi.
Vybíjená ZŠ – vítězná družstva v kategorii starších a mladších žáků | foto: Jana Pečenková

Spolupráce se MŠ Stěžery a ZŠ Nechanice pokračovala i v letošním roce. Díky této
spolupráci jsme si mohli poslechnout básničky dětí za mateřských škol a mohli jsme
obdivovat sportovní výkony ve vybíjené ZŠ a na olympiádě MŠ. Na kolách jsme se podívali
do ZOO Stěžery, o které se mnozí účastníci dozvěděli právě díky našemu cyklistickému
výletu.
Za zmínku stojí akce nové – například Produkce letních kin. Mikroregion Nechanicko
zorganizoval v obcích Hněvčeves, Mokrovousy, Stěžery a Stračov produkci letních kin. 5.
června se promítal film Anděl Páně 2 v Hněvčevsi, 21. července Bezva ženská na krku ve
Stračově a 22. července Špunti na vodě v Mokrovousích.
Novinkou byl v loňském roce vydání mikroregionálního kalendáře, který se ve většině
obcí dostal do schránek každé domácnosti. Jsou v něm zastoupeny fotografie všech obcí a
jejich místních částí. Autorem je Ing. Jan Vratislav, který pracuje jako agronom v Zemědělské
akciové společnosti Mžany. Fotografování je jeho velkým koníčkem, stejně tak jako letecké
modelářství. Je také velkým gurmánem.

Skupina funguje od srpna 2017. Těší nás, že se
pozvánky na akce v této skupině jen hrnou,
zvýšil se počet členů skupiny, zvedl se počet
přispívatelů a v neposlední řadě i návštěvníků.
Zpětnou vazbu dostáváme i od pořadatelů
vložených akcí – zvýšená návštěvnost.
Jsme rádi, že se původní záměr vydařil a
skupina „žije“ a máme i kladné ohlasy a dobrou
zpětnou vazbu.

Letní kino - Bezva ženská na krku – Mokrovousy

Jedna z fotografií v mikroregionálním kalendářiři.
Cesta Sovětuš - Popovice
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O probíhajících
a chystaných aktivitách
Výsadba zeleně v devíti obcích mikroregionu.
Mikroregion podal v září 2017 žádost o dotaci (OPŽP) na projekt výsadby zeleně. Do tohoto
projektu se zapojilo devět obcí – Boharyně, Hrádek, Hněvčeves, Mokrovousy, Nechanice,
Radíkovice, Sovětice, Stěžery a Stračov.
Žádost byla úspěšná, v letošním roce nás na podzim čeká výsadba. Jak bude vypadat například
výsadba v Sověticích, je vidět z plánované projektové dokumentace.
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Sportování v
mikroregionu
Cyklistický výlet na kolech, olympiáda
mateřinek, vybíjená základní škol – tradiční
akce i v letošním roce….

Mikroregionem Nechanicko
na kolech
25. května startujeme u kulturního domu
v Nechanicích v 10 hodin.
Navštívíme
sousední
mikroregion
Společná Cidlina, konkrétně rodinný
penzion v přírodě - Penzion Alwin. Je
inspirativním místem, které vás nadchne
atmosférou, vřelým přijetím, lidmi, kteří
do všeho, co dělají, nedávají jen srdce a
um, ale i obrovskou dávku sebe sama.

Vybíjená základních škol
29. května se na hřišti v Nechanicích
sejdou družstva ze základních škol ke
každoročnímu sportovnímu klání. Soutěžit
se bude ve dvou kategoriích mladších a
starších žáků. Soutěží se o putovní pohár..

Olympiáda mateřských škol
5. června se ve sportovním areálu ZŠ
Nechanice bude konat tradiční olympiáda
mateřských školek mikroregionu. Děti
budou soutěžit ve třech disciplínách: Běh
na 50 metrů, skok do dálky z místa a hod
tenisákem do dálky.

4 Zpravodaj

1 / 2018

Přehled ZŠ a MŠ
mikroregionu

Členské obce
mikroregionu

Základní škola a mateřská škola, Boharyně

Boharyně – www.boharyne.cz

Adresa: Boharyně 10, 503 23 Boharyně
www.zsamsboharyne.cz Email: zsboharyne@gmail.com

Základní škola Dohalice
Adresa: Dohalice 30, 503 13 Dohalice
www.zsdohalice.wz.c Email: zs.dohalice@seznam.cz

Základní a mateřská škola, Mžany
Adresa: Mžany 62, 503 15 Nechanice
www.zsmzany.cz Email: skolamzany@email.cz

Základní škola a Mateřská škola, Nechanice
Adresa: Pražská 2, 503 15 Nechanice
www.zsnechanice.cz Email: škola@zsnechanice.cz

Základní škola a Mateřská škola, Probluz
Adresa: Probluz 27, 503 15 Nechanice
http://zsprobluz.dolni-prim.cz Email: m.tusicova@seznam.cz

Základní škola a Mateřská škola Stěžery
Adresa ZŠ: Lipová 32, 503 21 Stěžery
www.zsmsstezery.cz email: zs.stezery@seznam.cz
Adresa MŠ: Spojovací 232, 503 21 Stěžery
www.zsmsstezery.cz email: msstezery@seznam.cz

Mateřská škola Stračov
Adresa: Stračov 15, 503 15 Nechanice
www.ms-stracov.webnode.cz Email: skolkastracov@seznam.cz

Mateřská škola Těchlovice
Adresa: Těchlovice 120, 503 27 Lhota pod Libčany
www.obectechlovice.cz Email: ms.techlovice@seznam.cz

Mateřská škola Třesovice
Adresa: Třesovice 74, 503 15 Nechanice
www.mstresovice.cz Email: ms.tresovice@seznam.cz

Dohalice - www.dohalice.cz
Dolní Přím - www.dolni-prim.cz
Hněvčeves - www.hnevceves.cz
Hrádek - www.hradek-u-nechanic.cz
Kunčice – www.kuncice.info
Lodín - www.lodin.cz
Mokrovousy www.mokrovousy.cz
Mžany - www.mzany.cz
Nechanice – www.nechanice.cz
Pšánky - www.obec.psanky.info
Puchlovice - www.puchlovice.cz
Radíkovice - www.radikovice.net
Radostov - www.radostov.cz
Sadová- www.obec-sadova.cz
Sovětice - www.sovetice.cz
Stěžery – www.stezery.cz
Stračov – www.stracov.cz
Těchlovice – www.obectechlovice.cz
Třesovice www.nechanicko.cz/tresovice
Zpravodaj Centra společných služeb 1/2018 sestavily
Jana Pečenková, 603 168 351, ou@mokrovousy.cz
Ivana Lášová, 605 431 108, Ivana.lasova@centrum.cz
Ing. Šárka Kašparová, 777 305 184, podatelna@mzany.cz

KONTAKTY

Projekt Centra společných služeb
č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017
Operační program Zaměstnanost

www.nechanicko.cz, ou@mokrovousy.cz
Mokrovousy 18, 50315 Nechanice
Telefon: 498773921,
Kontaktní osoba: Jana Pečenková

