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Sportem ku zdraví ….

Sociální sítě – fenomén dnešní doby

100 let samostatnosti…

Vybíjená ZŠ a olympiáda
MŠ je za námi

Najděte si nás na
facebooku

Kronika včera a dnes

Mikroregionem na kole
Mikroregionem Nechanicko na kolech, Olympiáda mateřských škol a
vybíjená základních škol – sportovní projekty letošního roku jsou úspěšně za
námi.

ÚVODNÍ SLOVO

Milé čtenářky,
milí čtenáři,
Dostává se vám do rukou již druhé
letošní číslo zpravodaje, ve kterém
informujeme o činnosti Centra
společných služeb (dále jen CSS).
Prioritou letošního roku je realizace
projektu výsadby zeleně v extravilánech
obcí Boharyně, Hněvčeves, Hrádek,
Mokrovousy, Nechanice, Radíkovice,
Sovětice, Stěžery a Stračov. Venkovní
učebny přes prázdniny vyrostou v
Dohalicích a ve Stěžerách. Hasičská
zbrojnice bude opravena ve Mžanech. V
Mateřské škole Třesovice dojde, kromě
vnitřních oprav, také k instalaci herních
prvků na zahradě školky, v Mokrovousích
vyroste všesportovní hřiště, Dolní Přím
opraví márnici, na Hrádku bude postaven
multifunkční objekt nejen pro hasiče a
Pšánky budou mít svůj obecní znak. Za
všemi projekty stojí kromě starostů také
zaměstnanci CSS. Škála naší činnosti je
opravdu široká a jsme rádi, že tu můžeme v
regionu odvést práci, která přinese užitek
našim občanům a doufejme – je vidět.

Start cyklistické akce před kulturním domem v Nechanicích | foto: Jana Pečenková

Letošní cyklistická akce odstartovala 26. května v 10 hodin od kulturního domu
z Nechanic. Pro cyklisty jsme připravili dvě různě dlouhé i obtížné trasy, každý podle
svých sil zvolil jednu z nich. Cílem tohoto výletu na kolech byl penzion Alwin v Chlumci
nad Cidlinou. Filozofie tohoto penzionu je – Vše pro Vaši pohodu a vyžití. To se opravdu
potvrdilo. Skvělé zázemí pro kolaře, dobré jídlo, posezení, hudba, možné procházky po
okolí… Pro některé účastníky to bylo trochu překvapení, že nedaleko našeho regionu je
tak úžasné místo – například pro ubytování hostů. Ubytovací kapacita penzionu je 30
osob.
Cyklistické akce se účastnila více jak stovka nadšenců, raritou bylo bezesporu
dvojkolo. Už teď plánujeme další ročník, tentokrát s novinkou – hudbou na trati.
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Sportem ku zdraví ….
Pro školní a školkové děti jsme v letošním roce připravili sportovní klání –
vybíjenou základních škol, olympiádu mateřských škol.

KOMUNIKAČNÍ PLATFORMA

Odběr aktualit
Na
internetových
stránkách
mikroregionu www.nechanicko.cz je
zřízen odběr aktualit. Neváhejte a
informujte se tímto způsobem o dění
v regionu – stačí jen zaregistrovat
svoji emailovou adresu a každá
aktualita vám přijde do vaší
emailové schránky.

Sociální sítě – fenomén
dnešní doby
Zahájení turnaje ve vybíjené základních škol mikroregionu | foto: Markéta Juklíčková

V úterý 29. května se zástupci pěti základních škol sešly v Nechanicích na turnaji ve
vybíjené. Tradičními soupeři byli kluci a děvčata ze ZŠ Stěžery, ZŠ Dohalice, ZŠ
Libčany, ZŠ Probluz (pouze starší kategorie) a domácí hráči ze ZŠ Nechanic.
Mezi mladšími se letos nejlépe dařilo žákům ze Stěžer, kteří si poradili se všemi svými
soupeři. Na druhém místě skončili hráči z Libčan a bronzovou příčku obsadili domácí
z Nechanic. Nepopulární bramborová medaile putovala do Dohalic. Mezi staršími se hrálo
o zlato až do úplného závěru. Během prvních zápasů se jako největší favorit zdály
Libčany, ale průběh turnaje s umístěním řádně zamíchal. O konečném vítězi rozhodl až
úplně poslední zápas mezi Nechanicemi a žáky ze Stěžer, přičemž oba týmy mohly celý
turnaj vyhrát. Nechanickým stačil jakýkoliv bodový zisk k celkovému vítězství, ale
nesměly prohrát v základní hrací době, Stěžery naopak musely zvítězit a získat 3 body.
Zlato nakonec doslova urvali svým vítězstvím Stěžerští a se shodným počtem bodů, ale
s lepším vzájemným zápasem zvítězili, ke smutku domácích, také v celém turnaji.
5. června se všech osm mateřinek účastnilo olympijského klání. Disciplíny jsou běh na
50 metrů, skok do dálky z místa a hod tenisákem do dálky. Děti jsou rozděleny do dvou
kategorií (podle věku)- Z každé kategorie se účastní vždy dva chlapci a dvě dívky. Přálo
nám počasí, vše se podařilo zvládnout v dobrém čase, kupodivu žádný úraz nám radost ze
sportování nezkazil.
Na stupně vítězů a opravdové medaile dosáhli jen ti nejlepší. Pro všechny děti jsme na
památku připravili památeční dřevěné medaile. Každá škola dostala spoustu krásných cen
od sponzorů, aby si každý dětský sportovec mohl na památku něco odnést.
V obou sportovních projektech budeme určitě pokračovat i v příštích letech. Stejně tak
i s cyklistickými výlety na kolech po regionu. Vyzýváme čtenáře – napište nám, jestli se
chcete pochlubit se svou vesnicí – pokud ano, přijedeme rádi i k vám.

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.

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.

Skok do dálky – jedna z olympijských disciplín.

Mladší kategorie děvčata – vítězky

Jsme rádi, že se původní záměr vydařil a
skupina „žije“ a máme i kladné ohlasy a
dobrou zpětnou vazbu.
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Kronika včera a dnes
Sto let samostatnosti slavíme 27. října i v našem mikroregionu
Celý rok budeme oslavovat stoleté výročí samostatnost naší vlasti. Již nyní jsme
obklopováni informacemi o významných událostech tohoto období. Venkov však zůstává
nepatrně stranou. A snad právě to byl popud pro několik nadšenců žijících v našem
mikroregionu k tomu, abychom si připomněli nedávnou historii části Královéhradeckého
kraje. Centrum společných služeb (dále jen CSS) oslovil „otec myšlenky“ Richard Šafařík
ze Spolku seniorů Lodín a Janatov s námětem přidat se k oslavám. Zaměstnanci CSS
záměr rozšířili i do okolí – připojila se Urbanická brázda a Obce památkové zóny 1866.
Dali jsme dohromady program a požádali o individuální dotaci Krajský úřad
Královéhradeckého kraje, kde jsme uspěli a získali finanční podporu ve výši 20 tis. Kč.
To na pokrytí nákladů nebude stačit, projekt dofinancujeme z vlastních zdrojů a k akci se
finančně připojí i město Nechanice.
Kdy a co to vlastně bude? 27. září 2018 přivítá kulturní dům v Nechanicích lidi dobré vůle
všech věkových kategorií. Na tento den je naplánováno setkání starostů obcí, obecních
kronikářů, zástupců spolků a společenských organizací Mikroregionu Nechanicka,
Urbanické brázdy a Obcí památkové zóny 1866. V průběhu téměř celého dne bude
zpřístupněna výstava obecních a spolkových kronik, historických pohlednic mikroregionu,
dobových oblečení, historických a soudobých fotografií, státních znaků České republiky
od jejího založení s nahlédnutím do jejich historie, znaků členských obcí atd. Pro
kronikáře obcí proběhne nadregionální školení, kterého se mohou zúčastnit i kronikáři
spolků. Kromě odborného školení, kde se dozví především jak správně zaznamenávat
informace do kronik,
jak
zacházet
s citlivými údaji, zda
je možné psát kroniku
i v digitální formě, je
pro ně připravena
prezentace týkající se
digitalizace
kronik.
Digitalizace umožňuje
nejen uchovat kroniku
například
na
CD
nosiči, ale také tzv.
tagování
–
což
znamená vyhledávání
v kronice
pomocí
„tagů“. Se spisovateli,
žijících
v našich
mikroregionech,
se
setkají knihovníci. Pro
návštěvníky je také
připravena
ukázka
pečetění
a
psaní
historickými
pery.
Celý den završíme
galavečerem, kterého
se
zúčastní
také
všichni
stávající
starostové.
Koordinátorem celé
akce je právě náš
mikroregion.
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Nechanicko plní
funkci pověřence
Strašák v podobě GDPR už dávno neděsí
naše starosty. Máme vyškolené pracovníky,
kteří pomáhají osmnácti obcím s aplikací
nařízení GDPR do praxe. Vykonáváme pro
ně i tzv. funkci pověřence pro ochranu
osobních údajů. Nejinak tomu je u škol –
problematiku GDPR (a vykonávání funkce
pověřence) jsme pomohli zpracovat v ZŠ a
MŠ Mžany, Probluz, MŠ Třesovice, ZŠ
Dohalice a MŠ Těchlovice. Pro ZŠ a MŠ
Stěžery a MŠ Stračov vykonáváme pouze
funkci pověřence.

Spolupráce přináší plody….
V našem mikroregionu je už samozřejmostí,
že spolupracujeme s Místní akční skupinou
(dále jen MAS) Hradecký venkov.
Nechanicko je jedním ze zakladatelů MAS.
V našich členských obcích vznikla spousta
projektů – nejen obcí, ale také zemědělců,
podnikatelů či neziskových organizací.

Projekty financované MAS
Zaměstnanci CSS pomáhají zpracovávat
žádosti o dotace MAS, spolupracují při
realizaci, závěrečném vyúčtování i v době
jejich udržitelnosti. Například z druhé výzvy
Zvýšení připravenosti k řešení rizik a
katastrof pomohou v
náročné práci
jednotkám požární ochrany ve Mžanech.
Novostavby venkovních učeben z třetí výzvy
zkvalitní výuku v základních školách
v Dohalicích a ve Stěžerách. Připravují se
projekty z oblasti životního prostředí, kde
půjde především o nové výsadby zeleně,
parkové úpravy, výsadby alejí a úpravy
veřejných prostranství.

Exkurze
Ve spolupráci s MAS Hradecký venkov a
Centrum investic rozvoje a inovací HK jsme
připravili exkurzi pro starosty na jižní
Moravu.
Úspěšné
projekty
byly
prezentovány v MAS Podbrněnsko s MAS
Lednicko-valtický areál. Zajímavostí bylo, že
Břeclavský dopravní podnik získal dotaci na
nákup nízkoemisních a bezbariérových
vozidel využívající alternativní palivo CNG.
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ZŠ a MŠ mikroregionu

Členské obce mikroregionu


Boharyně – www.boharyne.cz



Dohalice - www.dohalice.cz



Dolní Přím - www.dolni-prim.cz



Hněvčeves - www.hnevceves.cz



Hrádek - www.hradek-u-nechanic.cz

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



Kunčice – www.kuncice.info

Základní škola a Mateřská škola, Nechanice



Lodín - www.lodin.cz

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



Mokrovousy www.mokrovousy.cz

Základní škola a Mateřská škola, Probluz



Mžany - www.mzany.cz

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



Nechanice – www.nechanice.cz

Základní škola a Mateřská škola Stěžery



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

Základní škola a mateřská škola, Boharyně
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 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

Zpravodaj Centra společných služeb 2/2018 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

