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Historická kola na startu cyklovýletu ….

Další úspěšný projekt za námi …

Připravujeme …

Sportujeme v
mikroregionu

Všesportovní hřiště
v Mokrovousích

Koncert Jaroslava
Svěceného

Venkovní učebna v provozu
Venkovní učebna u ZŠ Dohalice se koncem školního roku dočkala svých „pár
minut slávy“, ředitelem školy a starostou obce byla slavnostně otevřena a
ještě celý červen sloužila dětem.

ÚVODNÍ SLOVO

Milí čtenáři,
Dostává se vám do rukou druhé
letošní číslo zpravodaje Centra
společných služeb (dále jen CSS).
Dočtete se v něm nejen o činnosti CSS za
uplynulé období, ale pochlubíme se také
projekty, které se připravují delší dobu a
jsou ukončeny. Dále aktivitami, na kterých
spolupracujeme s členskými obcemi a které
také připravujeme jako mikroregion.
Jedním z mnoha společných projektů, na
kterém CSS spolupracovalo, je realizace
venkovní učebny v Dohalicích, o kterém
stručně informujeme na straně 1.
I v letošním roce jsme se věnovali dětem,
sportu a společenským akcím. Na straně 2
se dočtete o vybíjené ZŠ, olympiádě MŠ a
cyklistické akci pro širokou veřejnost –
Mikroregionem Nechanicko na kolech.
Úvodní fotografie je právě z cyklistického
výletu, na kterém nás doprovodila parta
nadšenců na historických kolech.
Už od začátku letošního roku připravujeme
podání žádosti o dotaci na volně navazující
předešlý
projekt
výsadby
zeleně
v extravilánech
obcí
mikroregionu.
Tentokrát se do projektu zapojilo devět
obcí.

Venkovní učebnu v Dohalicích otevřeli v červnu v rámci oslav obce

Centrum společných služeb se rádo pochlubí spoluprací na dokončení výstavby
venkovní učebny v Dohalicích. Projekt jsme připravovali od začátku – byli jsme u
iniciace, realizace, ale i u vyúčtování. A budeme i u udržitelnosti. Nenechali jsme si ujít
ani její slavnostní otevření. Nejdříve to byl nápad a schůzka s ředitelem školy, s tehdejší
paní starostkou. Měli jsme připravený i možný dotační zdroj – 95% dotace z IROP. Slovo
dalo slovo a mohli jsme začít pracovat. Pro obec jsme vypracovali studii proveditelnosti,
která je základním podkladem pro podání žádosti o dotaci. Společně se žádostí o dotaci
jsme obci zajistili závěrečné vyhodnocení akce, proplacení dotace a po dobu udržitelnosti
projektu budeme podávat i tzv. monitorovací zprávy. Těší nás, že výsledky této náročné
administrativní práce jsou v regionu vidět, a že se jedním z desítek dalších
zrealizovaných projektů za dobu existence CSS, můžeme pochlubit čtenářům zpravodaje.

2 Zpravodaj CSS

Sportujeme v mikroregionu
Letos jsme uspořádali tři tradiční sportovní akce. První z nich - Olympiádu mateřských
škol mikroregionu, dne 23.5. Předpověď počasí této akci nepřála, proto jsme připravili i
"mokrou" variantu. Nakonec se počasí přeci jen trochu umoudřilo a vnitřní prostory školy
jsme využili jen na skok do dálky. Běh i hod jsme zvládli venku. Všechny děti si na
památku odvezly krásné dřevěné medaile, ale na stupeň vítězů se dostali jen ti nejlepší.

2/ 2019

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

Druhým ze sportovních projektů byla organizace Vybíjené základních škol
mikroregionu. Magické datum 6. 6. letos přálo především žákům - sportovcům ze Stěžer.
Při turnaji se stali vítězi v obou kategoriích mladších i starších žáků. Celkem soutěžilo
deset týmů (čtyři týmy ve starší kategorii a šest v mladší). Mezi staršími skončily na
druhém místě Nechanice, třetí Dohalice a čtvrté místo patřilo dětem z Libčan. V mladší
kategorie o prvenství se Stěžerami sehrály dramatický zápas Dohalice, které na první
místo nakonec nedosáhly a skončily na místě druhém. Za nimi pak Libčany, Nechanice,
Probluz a Mžany. Děkujeme za skvělou atmosféru a sportovního ducha všech hráčů.

11. května se konal tradiční cyklistický výlet
Mikroregionem Nechanicko na kolech.
Tentokrát nás zavedl na statek do nedalekých
Chmelovic, který je současně kulturní
památkou. Mnozí z účastníků, ač to mají
doslova „za rohem“, neměli o existenci statku
ani tušení. Na startu před kulturním domem v
Nechanicích jsme se sešli s partou nadšenců,
kteří podnikají výlety na historických kolech.
Dokonce nám na cestu i zahráli na flašinet.
Dvě různé trasy dovedly naše cyklisty nejen
do cíle – do Chmelovic, ale také do Nového
Bydžova, do kostela v Metličanech. Tady
cyklisté obdivovali výstavu Cesty, které
vedou (ni)kam. Děkujeme sponzorům
Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra a
České spořitelně. Díky nim mohli všichni
cyklisté dostat v cíli krásná trička, jako
upomínku na letošní ročník.

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.
Jsme rádi, že se původní záměr vydařil a
skupina „žije“ a máme i kladné ohlasy a
dobrou zpětnou vazbu.
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Všesportovní hřiště
Dalším z úspěšně zrealizovaných projektů, na kterém se podílel tým
CSS, je všesportovní hřiště v Mokrovousích.
V roce 2017 na podzim jsme obci Mokrovousy připravili žádost o dotaci do Programu
obnovy venkova (z Královéhradeckého kraje). Žádost dopadla dobře, obec dostala dotaci
720 000 Kč. V průběhu roku 2018 jsme zajistili výběrové řízení (veřejnou zakázku
malého rozsahu). Obec podepsala smlouvu s dodavatelem a dohodla se na realizaci.
Stavba byla dokončena v roce 2019 a od června je hřiště v provozu. Nejčastěji ho
využívají na volejbal a tenis.
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Jak na GDPR neboli
ochranu osobních
údajů?
Ochrana osobních údajů aneb GDPR není
pro naše starosty takovým „strašákem“.
V rámci CSS jim zajišťujeme veškerou
agendu. Fungujeme také jako pověřenci.

PŘIPRAVUJEME
5. října se bude konat setkání dříve
narozených v sokolovně v Dohalicích. Jedná
se o společný mikroregionální projekt, do
kterého jsou zapojeny obce Dohalice,
Mokrovousy, Mžany a Sadová. Na programu
je cestopisná přednáška, pár slov preventisty
Policie České republiky a samozřejmě hudba
a občerstvení. Více informací se mohou
zájemci dozvědět na internetových stránkách
www.nechanicko.cz nebo na facebooku.

Letní kina jsou v kurzu
Jedním z projektů, kterému se podařilo za tři roky existence CSS
v regionu, v obcích zdomácnět, jsou bezesporu organizace letních kin.
V roce 2017 jsme oslovili všechny
členské
obce
mikroregionu
s nabídkou pomoci při organizaci
letních kin v obcích. Společností
nabízející promítání je několik, my
jsme vybrali Letní kino Lubomíra
Lukeše.
První rok nebyl o letní kina takový
zájem, ale postupně se zájem
zvyšoval a kupodivu naší práce
ubývalo. Starostové si zvykli, že
jim
pošleme
pouze
email
s upozorněním a ostatní organizaci
zvládají s přehledem. Intenzivně
jim pomáháme s propagací, a to jak
na internetových stránkách, tak i ve
skupině na facebooku. Letošnímu
roku bezkonkurenčně vévodil film
Ženy v běhu. Hrál se ve Stračově,
v Mokrovousích, v Kunčičích, na
Hrádku a v Hřibsku.

19. prosince připravujeme společnou kulturní
akci pro širokou veřejnost v kulturním domě
v Hněvčevsi. Bude se konat koncert Jaroslava
Svěceného. Předprodej vstupenek bude
zajištěn na Obecním úřadě Hněvčeves. Více
informací se mohou zájemci dozvědět na
internetových stránkách obce Hněvčeves
www.hnevceves.cz
nebo
mikroregionu
www.nechanicko.cz. Informace najdete i na
facebooku – regionu či obce Hněvčeves.
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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.cz 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 2/2019 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

