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Návštěvnické centrum textilu v Lažišti u Prachatic slav-
nostně otevřel 17.června 2006 kardinál Miloslav Vlk a jiho-
český hejtman Jan Zahradník. Návštěvnické centrum texti-
lu, první svého druhu v České republice, vzniklo v Areálu 
zdraví Šumava za podpory obce Lažiště a finančních pro-
středků získaných z projektu Interreg III.A.  
„Noví“ turisté se nespokojí jen 
s poskytováním informací pa-
sívní formou, ale chtějí si jejich 
pravdivost i sami ověřit a mají 
chuť se v dovolenkovém tem-
pu něco nového dozvědět              
a také vyzkoušet. Součástí NC 
textilu je Interaktivní expozice, 
která vzniká ve spolupráci s 

vědeckými pracovníky z Textil-
ní fakulty Technické univerzity 
v Liberci. 
„Podílet se na tvorbě a kon-
strukci interaktivních pomůcek 
pro Návštěvnické centrum v 
Lažišti je pro naši fakultu pří-
nosné a prestižní. Vždy jsme 
se snažili, aby fakulta propago-

Páska byla slavnostně přestřižena kardinálem Milosla-
vem Vlkem a hejtmanem Jihočeského kraje RNDr. Ja-
nem Zahradníkem za účasti místních rodáků i mnoha 
dalších hostů.  

vala, to nejlepší z českých               
i světových vývojových postu-
pů, a to se nám v Lažišti plně 
podařilo. podařilo. Je připrave-
no 15 dostaveníček, která vy-
světlují a ukazují procesy tvor-
by textilních struktur od výroby 
nanovláken, předení a tkaní až 
k tvorbě oděvů, a také specific-
ké vlastnosti textilií,“ uvedl 
Prof. Ing. Jiří Militký, CSc. dě-
kan Textilní fakulty TULiberec.  
Kromě Interaktivní expozice              
a ubytování budou pro turisty a 
návštěvníky připraveny turistic-

ké interaktivní vycházkové 
trasy po okolí.  Samozřejmostí 
jsou krátké i delší vyjížďky na 
kolech, návštěva blízké Drsla-
vické tvrze či nejrůznější spor-
tovní vyžití ve sportovních zaří-
zeních obce.   
Návštěvníkům je nabízen kom-
plex služeb - od ubytování až 
po aktivní účast v zážitkové 
dílně při tvorbě suvenýrů                
a předmětů z textilu a filcu.  

Radek Novotný, 
předseda výkonné rady 

Spolku přátel tradic 

 Kardinál a hejtman otevřeli 
návštěvnické centrum textilu 
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Sdružení obcí regionu Most-
Jih se v roce 2005 stalo jedním 
z úspěšných žadatelů o finanč-
ní podporu  z Operačního pro-
gramu rozvoje lidských zdrojů 
(OP RLZ). Tento operační 
program je součástí Evropské-
ho sociálního fondu, což je 
zároveň jeden ze strukturál-
ních fondů EU, které obecně 
usilují o vyvážený rozvoj ev-
ropských regionů a o odstraňo-
vání rozdílů jejich sociální          
a hospodářské úrovně.  
 Úspěšný projekt nese název 
„Nastartování podpory aktivní 
politiky zaměstnanosti v mikro-
regionu Most-Jih“ a realizuje 
se již od 1.8. 2005 a skončí  
31.7.2007. Zanedlouho se 
doba jeho realizace přehoupne 
do druhé poloviny a nastal čas 
na průběžné bilancování. Od 
zahájení projektu uplynulo 10 
měsíců, bylo vytvořeno 8 no-
vých pracovních míst, na kte-

rých se doposud vystřídalo 9 
pracovníků.  V obci Havraň        
v rácmi projektu pracují  zed-
ník a uklizečka, v obci Strupči-
ce dělník, zahradnice, pečova-
telka a údržbář zahradní            
a komunální techniky a v Be-
čově knihovnice, která spravu-
je obecní knihovnu a Interneto-
vé centrum. Doposud napří-
klad využilo služeb veřejného 
Internetu v obci Bečov téměř 
tisíc lidí. Posledním nově vy-
tvořeným pracovním místem 
byl administrativní pracovník 
pro mikroregion Most – Jih. 
 Náklady na mzdy těchto pra-
covníků dosáhly ke konci květ-
na 2006 částky  1,05 mil Kč, z 
níž uhradily jednotlivé členské 

obce Sdružení obcí regionu 
Most-Jih téměř 280 tis Kč. 
Zbývající finanční prostředky, 
tedy 770 tis Kč,  byly poskytnu-
ty z Evropského sociálního 
fondu. Projekt plní všechny 
očekávané předpoklady a sta-
rostové, kteří vytvořili ve svých 
obcích nová pracovní místa, 
jsou s dosavadními výsledky 
nadmíru spokojeni. Z tohoto 
důvodu se Sdružení obcí regi-
onu Most-Jih rozhodlo využít 
3. výzvu v rámci grantového 
schématu Podpora aktivní 
politiky zaměstnanosti z Ope-
račního programu Rozvoj lid-
ských zdrojů, vyhlášenou Úřa-
dem práce v Mostě dne 20.4. 
2006 a podalo žádost o finanč-

ní podporu. Bude-li žádost 
úspěšná zaměstná sdružení 
obci dalších 14 pracovníků          
a vytvoří  ještě komplexnější 
strukturu pracovních pozic. 
Žádost o finanční podporu byla 
dne 16. 6. 2006 podána a            
v současné době je v rukách 
hodnotící komise. Na podzim 
letošního roku se dozvíme, 
zda dostanou obyvatelé mikro-
regionu Most-Jih druhou šanci. 
Tak se totiž nový projekt jme-
nuje  uvedl Petr Pillár, starosta 
obce Lišnice a předseda sdru-
žení Mikroregionu Most-Jih. 
Bc. Krampera Lukáš, 
tajemník sdružení 
 obcí Most-Jih 
e-mail: most.jih@volny.cz 
 Pillár Petr, starosta obce Liš-
nice u Mostu a předseda  sdru-
žení obcí regionu Most-Jih 
e-mail: starosta@oulisnice.cz 

Sdružení obcí regionu Most-Jih bilancuje 
podporu z Evropského sociálního fondu 

V pátek 23.6.2006 ve Vrchlického divadle 
v Lounech bylo zahájeno finálové klání 
kompostů o titul MISS KOMPOST 2006, 
které organizovalo občanské sdružení 
EKODOMOV. Finálový večer byl jedním 
velkým kompostem s pestrou surovinovou 
skladbou složenou z odborníků na půdu a 
kompostování, hudebních interpretů, hu-
moristů, ale i módních tvůrců. Vše kvalit-
ně provzdušňoval a přehazoval vynikající 
Jaroslav Dušek, který celým večerem 
diváky provedl. Součástí večera byl první 
ročník módní přehlídky „NULOVÝ ODPAD 
06“, kde se sešly jedinečné modely od 
mladých tvůrců, které byly zpracované z 
odpadových materiálů, kompostovatelné 
modely z biodegradabilního plastu, přeší-
vané oděvy – second hand a mnoho dal-
ších. Přehlídku podpořila Helena Fejková 
částí své jedinečné lněné kolekce, kterou 
lze nalézt v jejím módním salónu v pasáži 
Lucerna v Praze. Předvedení této kolekce 
modelkami a modely z agentury Czecho-
slovak Models se stalo opravdovým vr-
cholem večera a byla tak podtržena cel-
ková filosofie večera, že ohleduplný vztah 
k prostředí, ve kterém žijeme, lze vyjádřit 

mnoha způsoby od domácího komposto-
vání, hudby, zpěvu, výtvarných děl, až po 
módní trendy v odívání, česání apod. Pro 
rok 2006 si cenu MISS KOMPOST odnesl 
kompost Aleny Ševčíkové z Frýdku Míst-
ku. Měl finálové číslo 7 a získal tichý drtič 
zahradního odpadu AXT 2500 
od firmy BOSCH a dárkový 
balíček od firmy Countrylife. 
Na druhém místě se umístil a 
titul I. Vicemiss získal kompost 
ze ZŠ Provaznická z Ostravy 
Hrabůvky který měl finálové 
číslo 2. Na třetím místě se 
umístil a titul II. Vicemiss zís-
kal kompost rodiny Rollero-
vých z Albrechtic. Tento kom-
post získal rovněž cenu diváků. Upřímná 
radost vítězné Aleny Ševčíkové byla do-
provozena šlechetným gestem, kdy svůj 
výkonnější drtič zahradního odpadu po-
stoupila druhé škole a vzala si drtič urče-
ný pro druhé místo, který je sice méně 
výkonný, ale pro její potřeby plně vyhovu-
jící. „Škola výkonnější drtič lépe využije“ 
komentovala své rozhodnutí Alena Ševčí-
ková.  

C e l k o v ě 
první roč-
ník MISS 
K O M -

POST prokázal, že jde o akci přínosnou a 
její potenciál nebyl ještě zdaleka plně 
využit. Ekodomov proto již nyní začíná 
pracovat na MISS KOMPOST 07. Před-
pokládáme, že závěrečný galavečer pro-
běhne v Brně a nebo v Praze, aby byl pro 
soutěžící lépe dostupný. Více o MISS 
KOMPOST a módní přehlídce NULOVÝ 
ODPAD naleznete na www.ekodomov.cz.  

Tomáš Hodek 

MISS KOMPOST 2006 - premiéra v Lounech 
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Návrhem řešení objektů 
ležících ladem byl zakon-
čen pondělní seminář 
s názvem Brownfields a 
nevyužívané objekty jaké 
téma udržitelného rozvoje 
Hranicka, který se uskuteč-
nil v Hustopečích nad Beč-
vou. Za účastí zástupců 
obcí, odborníků i zástupců 
podnikatelů byl připraven 
návrh, kterým se bude dále 
zabývat Rada Mikroregionu 
Hranicko.  
Nevyužité objekty se nazý-
vají také brownfields, což 
pochází z anglického ozna-
čení a doslova to znamená 
hnědá plocha, tedy plocha, 
se kterou je spojeno nějaké 
ekologické riziko. Jedná se 
o objekty, které nepřispívají 
vzhledu obcí a ztratily nebo 
postupně ztrácejí svůj účel, 
pro který byly vybudovány. 
Seminář účastníkům po-
stupně poskytnul informace 
jak postupovat při revitaliza-
ci objektů v centru obcí, jak 
obnovit starý objekt pro 
výrobu obnovitelných zdro-
jů, jak nevyužité objekty 
prezentovat investorům 
pomocí geografického infor-
mačního systému a před-
stavil také řadu úspěšných 
projektů.  
Postup, který účastníci se-
mináře doporučili obsahuje 
například zřízení funkce 
koordinátora, který by ob-

cím s řešením nevyužitých 
objektů pomáhal, vytvoření 
úzké spolupráce s podnika-
teli a využití prostor pro 
nové podnikání, poskytovat 
obcím návod a praktické 
příklady nebo rozběhnutí 
společné prezentace inves-
torům. 
Seminář se uskutečnil 
v rámci programu INNO-
REF  f i n a n covaného 
z prostředků Evropské unie 
a do diskuse na něm se 
zapojili i zástupci Univerzity 
Palackého a Regionálního 
energetického centra, které 
s mikroregionem dlouhoobě 
spolupracují. V současnosti 
se již, ve spolupráci 
s Univerzitou Palackého 
v rámci projektu STRASSE, 
rozbíhá podrobné mapová-
ní objektů a areálů na Hra-
nicku, které přinese kon-
krétnější informace o stavu 
objektů. „Po předběžném 
zhodnocení Hranicka, kdy 
byly sledovány zejména 
velké objekty jsme se do-
stali na číslo 25“, představil 
první výsledky  Jan Balek, 
manažer rozvoje Mikroregi-
onu Hranicko. Bližší infor-
mace můžete získat také 
n a :www .m i k r o r e g i o n -
hranicko.cz. Další informa-
ce: 

Ing. Jan Balek, 
manažer rozvoje 
tel: 731 577 450  

 

Mikroregion Hranicko má řešení pro 
nevyužité objekty, tzv. „brownfields“ 
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Jednou z prvních aktivit MAS 
Nízký Jeseník bylo uspořádání 
semináře s názvem „Jsme 
tvůrci své krajiny?“ který se 
stal startem tvorby krajinného plánu jako součásti strategic-
kého plánu oblasti působení 
MAS.  
Seminář se konal 16.6.2006 
v prostorách Obchodní akade-
mie a Střední zemědělské 
školy v Bruntále za účasti vy-
soce postavených odborných 
autorit. Pozváni byli zástupci 
obcí, institucí veřejné správy, 
vysokých škol, podnikatelů            
a dalších zájemců. 
Mezi přednášejícími byl ředitel 
Geologického ústavu AV ČR 
Václav Cílek, který podtrhl ve 
svém vystoupení hodnotu ja-
kou má krajina ve světě explo-
dující globalizace a naznačil 
vztahy působící v krajině, jaký-
mi jsou čas a kultura, které 
staletí působily na zástavbu 
krajiny. Upozornil na rizika             
a nebezpečí jež přináší sou-
časná doba na venkov. „ 
Nebezpečí vzniku např. ohni-sek kontaminace hlukem, ne-čistotou, zvýšenou dopravou, sociálních konfliktů mezi sta-rousedlíky a tvůrci sterilních 

kolonií z novostaveb, ale také i nákladná výstavba technické infrastruktury náročná na pro-voz a údržbu, může silně naru-šovat tradiční krajinu,“ sdělil 
Václav Cílek a dále uvedl: “Lidé dříve měli málo techniky, kterou mohli krajinu přetvářet. Dříve se stavělo jen tam, kde to bylo z mnoha důvodů mož-né, což bylo podloženo i málo penězi, avšak velkým množ-
stvím uvážlivé práce.“  
 Na semináři jasně zaznělo, že 
rozhodování o výstavbě větr-
ných elektráren by nemělo být 
závislé pouze na stanovisku 
vlastníků pozemků, neboť kra-
jinný obzor k jejich vlastnictví 
nepatří. Ten je majetkem 
všech. Podpora hospodářské-
ho růstu a rozvoje území ven-
kova má být postavena na 
ekologické turistice, domácí 
turistice a malých firmách. 
V další části semináře byli 
účastníci seznámeni ing. arch. 
Krumlem s příkladnými výsled-
ky obnovy venkova, na nichž 
bylo dokladováno, že s finan-
čními dotacemi a s nasazením 
umu občanů lze citlivě a vkus-
ně tvořit i obnovovat obce. 
Ze škály opatření, řazených do 

systematické obnovy venkova, 
byly účastníkům semináře 
předvedeny i příklady pozem-
kových úprav v krajině s do-
padem na zlepšení životního 
prostředí. Takovéto pozitivní 
změny lze provádět, dle sděle-
ní Ing. Jiřího Hladíka, ředitele 
ústředního pozemkového úřa-
du MZ ČR, právě za účasti                
a podpory pozemkových úřadů 
v místě regionu. 
Přednášející také představil 
podrobně Evropský zeměděl-
ský fond pro rozvoj venkova 
pro období 2007-2013 jakožto 
jediný fond, který zahrne                 
a rozšíří dosavadní programy 
podpor pro obce, zemědělce            
a neziskové organizace (např. 
dobrovolní hasiči). Fond pod-
poří veškeré aktivity vedoucí 
k oživení venkova a obnově 
funkce krajiny. 
Dalším vystupujícím na semi-
náři byl Ing. Vilém Švec z MŽP 
ČR se svým příspěvkem 
„Stavba pro venkov“, v němž 
představil možnosti úprav ven-
kovských stavení a prováza-
nosti venkovské zástavby na 
celkový krajinný ráz. 
Referujícím na téma „Mimo-
strukturální“ aktivity EU byl 
RNDr. Ivo Šanc,CSc, zástupce 
České styčné kanceláře pro 
výzkum a vývoj v Bruselu 
(CZELO). Tato kancelář mimo 
jiné připravuje a zprostředko-
vává setkání zástupců českých 
pracovišť s relevantními úřed-
níky Evropské komise pro jed-

nání o probíhajících či zamýš-
lených projektech. Přednášejí-
cí předložil přehled evropských 
programů stávajících i těch, 
které se dotýkají nového plá-
novacího období EU pro roky 
2007 – 2013. 
 „Pokud je hlavní motivací fi-nanční zisk, pak evropské pro-gramy nejsou to pravé – stejně hodnotným ziskem je kontakt se světem, přístup ke špičko-vým projektům, know-how, jiné firemní kultuře, kontakty s bu-doucími partnery i odběratel,“ 
uvedl Dr.Šanc. 
Přednášející a diskutující 
účastníci semináře položili 
základ k tvorbě krajinného plá-
nu s dlouholetou perspektivou. 
Kritizovány byly zažité tradiční 
postupy zacházení s krajinou 
v zájmu krátkodobých nebo 
okamžitých ekonomických po-
třeb podnikatelů či obcí. 
"Účelem semináře bylo cosi zasít do myslí přítomných - a doufám, že se to také podařilo. Také doufám, že ze zasetého cosi vzklíčí," shrnul na konec 
semináře ing.arch.Kruml.                                                                                              
Pořádání semináře za účasti 
přizvaných odborníků se moh-
lo uskutečnit s podporou Minis-
terstva životního prostředí ČR, 
za což organizátoři zdařilé 
akce děkují. 

Ing. Pavel Kolář 
manažer MAS NJ 

Jsme tvůrci své krajiny?  
Diskuse MAS Nízký Jeseník 

Místní akční skupina Nízký Jeseník, občanské sdružení soukromých podnikatelů, neziskových organizací a obcí, vznikla v závěru roku 2005 a rozkládá se na území dvanácti obcí mezi Horním Benešovem a Moravským Berounem. Významnou aktivitou MAS je příprava na využívání iniciati-vy EU LEADER. Nejbližším cílem MAS NJ je zpracování 
strategie pro  trvale udržitelný, citlivý rozvoj oblasti. 

Na území okresu Přerov stále trvá 
možnost umístit nezaměstnané na 
praxi v různých firmách. Praxe 
obnáší zpravidla 10 pracovních 
dní a má za cíl nahradit stálé za-
městnance po dobu dovolených 
nebo školení. Možnost takto ab-
solvovat praxi, resp. získat ná-
hradního zaměstnance potrvá do 
konce července 2006.  
Tato aktivita je součástí projektu 
Partnerství -  podpora zaměstnanosti 

ve strukturálně postiženém okrese, 
jehož partnery jsou Hospodářská 
komora okresu Přerov, Úřad práce v 
Přerově a Centrum pro komunitní 
práci střední Morava.  
Nezaměstnaní jsou po dobu výkonu 
praxe pojištěni z prostředků projektu 
a v případě, že dojíždí, je jim uhraze-
no i jízdné. Po dobu výkonu praxe je 
účastník stále veden v evidenci úřa-
du práce a nepřísluší mu mzda. Za-
městnavateli tedy nevznikají s tímto 

pracovníkem žádné náklady.  
Pokud jste firmou, která by měla 
zájem takto umístit nezaměstnané-
ho, nebo naopak nezaměstnaným, 
který má by chtěl získat praxi v urči-
tém oboru, obraťte se na sl. Hanu 
Caletkovou, CpKP střední Morava, 
tel. +420777793734, email: ha-
na.caletkova@cpkp.cz.                   
Hana Caletková, 
CpKP střední Morava 

Nezaměstnaní mají možnost získat praxi  
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V první polovině letošního roku byla 
zpracována Strategická a rozvojová 
studie Rozvoj Vltavotýnska. Vznikla na 
objednávku místní akční skupiny MAS 
Vltava v rámci programu LEADER+. 
Řeší střednědobý a dlouhodobý rozvoj 
území správního obvodu Týna nad Vlta-
vou. Zpracoval ji Spolek pro rozvoj regi-
onu ve spolupráci s CpKP jižní Čechy a 
Sdružením měst a obcí 
Vltava. Studie navazuje 
na dokument Rozvoj 
Vltavotýnska z roku 
2001. V první části po-
pisuje mikroregion, jeho 
přednosti i nedostatky. 
Druhá část pak navrhu-
je směry, kterými mikroregion dále rozví-
jet. Studie bude použita např. jako pod-
kladový materiál pro žádosti o finanční 
podporu nejen z programu LEADER. 
Do zpracování studie byla zapojena 
široká veřejnost mikroregionu prostřed-
nictvím pracovních skupin rozdělených 
do oblastí „Zemědělství a podnikání“; 
„Lidské zdroje; „Infrastruktura a životní 

prostředí“; „Cestovní ruch a kultura“. 
Tyto pracovní skupiny měly hlavní úlohu 
při zpracování vlastního plánu. Převáž-
ně se skládaly ze starostů obcí,  zástup-
ců zemědělců, podnikatelů, zástupců 
neziskových a příspěvkových organizací 
a dalších lidí. 
Místní akční skupina Vltava pořádala 30. 
června 2006 ve Špejchar Klubu 

v  Č ihovi cí ch  Ve ře jné se tkán í 
k závěrečnému projednání studie Roz-
voj Vltavotýnska 2006. Na setkání se 
projednávala a schvalovala konečná 
verze strategie za účasti starostů obcí, 
zástupců neziskových organizací a míst-
ních podnikatelů. 
Paní Jana Kučerová z Informačního 
centra mikroregionu představila společ-

nou pilotní propagační brožurku mikrore-
gionu, na jejímž zpracování se také po-
díleli převážně starostové obcí mikrore-
gionu a Městské muzeum Týn nad Vlta-
vou. 
Předmětem jednání bylo i společné logo 
mikroregionu Vltavotýnsko. Představil 
ho sám tvůrce Milan Kryštůfek jako spo-
lečný vizuální propagační znak mikrore-

gionu. Logo je provedeno 
ve dvou sytých světlých 
barvách modré a zelené. 
Modrá znamená vodu, 
symbol soutoku dvou řek 
Vltavy a Lužnice. Zelená 
značí břeh, klidnou a pří-
jemnou krajinu jižních 

Čech. Barvy se v logu navzájem prolína-
jí, břeh se odráží na hladině řeky, jako 
symbol spojení vody a krajiny, kde žijí 
obyvatelé Vltavotýnska. 
Touto cestou MAS Vltava ještě jednou 
děkuje všem, kteří se podíleli na zpraco-
vání studie Rozvoj Vltavotýnska 2006. 

Hana Chovančíková, 

Rozvoj Vltavotýnska 2006 

semináře ing.arch.Kruml.                                                                                               

23. května 2006 Poslanecká 
sněmovna Parlamentu České 
republiky na své 56. schůzi 
přehlasovala zamítnutí Senátu 
a schválila návrh zákona, kte-
rým se mění zákon č. 
128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění poz-
dějších předpisů, zákon č. 
129/2000 Sb., o krajích 

(krajské zřízení), ve znění poz-
dějších předpisů, a zákon č. 
131/2000 Sb., o hlavním měs-
tě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů. Tento kontroverzní 
návrh obsahoval nové pojetí 
úpravy složení členů obligator-
ně zřizovaných finančních a 
kontrolních výborů zastupitel-
stva obce. K tomuto původní-

mu obsahu poslaneckého ná-
vrhu novely zákona o obcích 
byl schválen pozměňovací 
návrh, jenž upravuje zcela 
nově případ souběhu výkonu 
funkce poslance nebo senáto-
ra s mandátem člena zastupi-
telstva obce (obdobně i pro 
člena zastupitelstva kraje, 
popř. hl. města Prahy). Tato 
změna nebyla v průběhu le-
gislativního procesu zřetelně 
odůvodněna a ani nebyla kon-
zultována s příslušnými institu-
cemi. 
Svaz měst a obcí České re-
publiky proti projednávanému 
návrhu novely zákona protes-
toval v průběhu jednání u 
všech poslanců a senátorů. 
Základní argument Svazu zněl, 

že nesmí docházek k dalšímu 
omezování samosprávy obcí. 
Jelikož Poslanecká sněmovna 
přehlasovala nesouhlas Sená-
tu se zákonem, obrátil se Svaz 
měst a obcí České republiky s 
žádostí o vetování další novely 
obecního zřízení na prezidenta 
republiky Václava Klause.  
Prezident republiky využil své 
pravomoci a návrh zákona 
Poslanecké sněmovně vrátil. 
Jelikož se mezitím uskutečnily 
volby do Poslanecké sněmov-
ny a nově zvolená Sněmovna 
již veto prezidenta republiky 
přehlasovat nemůže, byl prezi-
dentským vetem zákon defini-
tivně zamítnut.  

Lenka Zgrajová, 
 Lukáš Váňa 

Starostové mohou do Parlamentu 
Prezident republiky děkuje... 

Prezident republiky Václav Klaus dne 
6. června 2006 vetoval zákon, kterým 
se mění zákon č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, jež měl zakázat starostům a 
hejtmanům možnost vykonávat záro-
veň se svým postem funkci poslance, 
či senátora. Podle Václava Klause 

není žádný důvod souběh těchto volených funkcí striktně 
zakazovat. „Záleží plně na voličích, zda si takový souběh 
přejí a zda kandidáty s možností takového souběhu podpo-
ří,“ uvedl prezident. 
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     Vrchlabí patří nejvyšším 
českým horám. Symbolicky je 
vstupní bránou Krkonoš. Tuto 
významnou pozici zaujímá 
díky strategické poloze v cent-
ru podhůří a jediné dopravní 
tepně vedoucí do nejznámější-
ho krkonošského střediska 
Špindlerova Mlýna.   
     Přirozenou ambicí obyvatel 
a vedení města Vrchlabí je 
zachování, respektive posílení 
pozice dopravního, hospodář-
ského, administrativního a 
organizačního uzlu pro rozvoj 
celého turistického regionu 
Krkonoše. Cestovní ruch je 
logickým společným zájmem 
prakticky všech okolních měst 
a obcí. Proto jsou od roku 
2000 sdruženy v dobrovolném 
svazku Krkonoše – svazek  
měst a obcí, který má v sou-
časnosti 38 členů. Jeho sídlem 
je právě Vrchlabí.  
     Dvakrát ročně se zde schá-
zejí zástupci všech členů na 
valných hromadách Svazku a 
v průběhu celého roku na dal-

ších pracovních jednání k jed-
notlivým problémům regionu. 
Krkonošský svazek měst a 
obcí rozvinul řadu projektů do 
kterých v průběhu šesti let 
investoval miliony korun. Tři 
čtvrtiny z těchto prostředků 
pocházejí z krajských a stát-
ních grantů, stále více také z 
fondů Evropské unie.  
     Základní myšlenkou aktivit 
Svazku je realizace celokrko-
nošských projektů, které jsou 
přínosem pro všechny města a 
obce. Proto z nich mají užitek i 
občané a návštěvníci Vrchlabí.  
     Krkonoše ze sedla kola: 
je síť vyznačených podhor-
ských cyklotras vybavených 
mapami, lavičkami a stolky. Z 
Vrchlabí vedou směrem na 
Hostinné, Jilemnici, Benecko a 
Lánov. 
     Cyklostezka Vrchlabí – 
Lánov: s organizační pomocí 
Svazku je vše připraveno, aby  
byla podél hlavní silnice zahá-
jena stavba oddělené cyklos-

tezky, která bude určena i pro 
bezpečný přesun chodců.  
     Krkonoše – lyžařský bě-
žecký ráj: je systém více jak 
500 km upravených a navazu-
jících běžeckých tras v celých 
horách. V okolí Vrchlabí se 
jedná o Vejsplachy, Kněžice, 
Benecko, Strážné a Lánov. 
Mapa je celoročně umístěna 
na vrchlabském autobusovém 
nádraží. Na úpravě tratí se 
podílí i vrchlabští podnikatelé.  
    Krkonošská sezóna: ba-
revné turistické noviny vydáva-
né na léto a zimu. Jsou plné 
rad a tipů na výlety a volný 
čas. Spolu s řadou dalších 
tištěných propagačních materi-
álů, které vychází díky Svazku 
Krkonoše, jsou k dispozici 
zdarma v informačních cen-
trech v přízemí radnice na 
náměstí a ve Třech domcích u 
kostela.  
   Koordinace infocenter: pro 
praktickou činnost Svazku se 
osvědčil model pracovních 

skupin. V pracovní skupině pro 
marketing Krkonoš se podařilo 
začlenit prakticky všechna 
významnější informační centra 
v Krkonoších. Díky pravidel-
ným schůzkám a zodpovědné-
mu přístupu jejích členů bylo 
dosaženo nezvyklé koordina-
ce, výměny informací, efektivní 
účasti na veletrzích, atd. Tato 
pracovní skupina patří k pilí-
řům činnosti. 
      Krkonošské cyklobusy: 
jezdí od června do září vždy o 
víkendech a o prázdninách 
každý den. Z Vrchlabí se tak 
můžete i s kolem pohodlně 
dostat prakticky do všech kou-
tů Krkonoš od Harrachova až 
na Pomezní Boudy. Na léto 
2006 byla připravena další 
novinka. Přímá linka cyklobusu 
z Vrchlabí na Špindlerovu bou-
du, odkud je možné podnik-
nout cykloturistický či pěší 
výlet k sousedům do polských 
Krkonoš.  

Mgr. Dáša Palátková,  
Krkonoše - svazek měst a obcí 

Vrchlabí - brána Krkonoš  

Prognóza: 
Postupně klesá množství vody v přírodě. 
Podstatně se snižuje hladina vodních 
toků na území České republiky. 
Jak nahradit úbytek vody?  
Ministerstvo zemědělství ČR se snahou 
zadržet vodu v území, nejlépe v horách, 
schválilo „Plán hlavních povodí“ v němž je 
na území republiky navrženo celkem 205 
vodních nádrží. V krkonošském regionu to 
jsou vodní nádrž Vilémov, Labská soutěs-
ka, Dolní Štěpanice, Lata a Vestřev s 
největší rozlohou 1.127 hektarů.  
Vodní nádrž Vilémov je třetí nejdůleži-
tější z 205 plánovaných. 
Nejasný časový horizont nutnosti staveb 
se pohybuje v rozmezí do 50 let. Dle od-
borných analýz však lze předpokládat, že 
potřeba vzniku vodních děl může vyvstat 
již za 20 - 25 let. Stavby takového kalibru 
jsou zásadní změnou pro regionální roz-
voj území, prosperitu obcí a podnikatel-
ských aktivit.  

Podle Václava Cajthamla, místopředsedy 
Svazku Krkonoše               a starosty Har-
rachova, je zásadním problém, že nikdo 
neví, kdy a jak by měly přehrady vlastně 
vznikat.  
Proto je snahou města Harrachova i 
všech okolních obcí hledat možnosti, jak 
přimět odpovědné státní a krajské orgány 
k rozumnému přístupu. Přesvědčit přede-
vším Ministerstvo zemědělství ČR nepro-
jednávat nové přehrady plošně, ale jednat               
o každé zvlášť.  
„Stát by měl řešit záležitost výstavby kaž-
dého konkrétního vodního díla vždy v 
těch místech, kde to bude aktuálně po-
třebné,“ doplnil předseda Svazku Krkono-
še a vrchlabský starosta Jan Sobotka.  
Svazek Krkonoše, který sdružuje osmatři-
cet měst a obcí                 na ploše více 
jak 80 tisíc hektarů na území Libereckého 
a Královéhradeckého kraje, se 60 000 
obyvateli, chce zastavit stávající proces 
přípravy vodních děl.  

Valná hromada Krkonoš – svazku měst 
a obcí 
přijala následující usnesení:  
• „Valná hromada vyjadřuje podporu 

obcím usilujícím na státní a krajské 
úrovni o zastavení příprav na vybudo-
vání vodních nádrží v Krkonoších a z 
toho plynoucích omezujících podmí-
nek rozvoje.“ 

• „Valná hromada dále souhlasí s obsa-
hem dopisu měst Harrachov, Rokytni-
ce nad Jizerou a obcí Paseky nad 
Jizerou ¨          a Kořenov adresova-
ným Ministerstvu zemědělství ČR."  

• „Valná hromada pověřila předsedu 
Svazku měst a obcí Krkonoše Jana 
Sobotku zasláním dopisu Ministerstvu 
zemědělství vyjadřujícím podporu 
obcím protestujícím proti budování 
vodních nádrží v Krkonoších."  

Mgr. Dáša Palátková,  
Krkonoše - svazek měst a obcí 

 

Nekompromisní „ Plán hlavních povodí “  
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Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s., která sdružuje 
podnikatele a neziskové organizace na území 18 obcí na sever od 
Českých Budějovic, shromáždila projekty za více jak 1 mld. Kč. 
Vyplývá to z právě zveřejněné Integrované rozvojové strategie 
území MAS. „V první fázi jsme se zaměřili na projekty měst a obcí, 
v dalších měsících budeme sbírat projekty především od podnika-
telů a neziskových organizací,“ uvedl 1. místopředseda správní 
rady MAS JUDr. Jan Šmidmayer, jehož společnost G-PROJECT, 
s.r.o. je jedním ze zakladatelů skupiny. Zástupci MAS věří, že ke 
konci roku budou mít shromážděny projekty za více jak 2 mld. Kč. 
Cílem MAS je být co nejlépe připraveni na další programovací ob-
dobí Evropské unie pro léta 2007 – 2013.  
Největší zájem mezi obcemi je o projekty v oblasti infrastruktury 
cestovního ruchu, rekonstrukce silnic, vodovodů a kanalizací. Nao-
pak minimální je zájem o měkké projekty. „Věříme, že s projekty 
neinvestičního charakteru přijdou podnikatelé v cestovním ruchu a 
také místní neziskové organizace,“ vysvětluje Jan Šmidmayer. 
Sběr projektů od neziskového sektoru probíhá v rámci tvorby Plá-
nu rozvoje sociálních služeb MAS. „Zatím se jako největší projekt v 
této oblasti rýsuje Dům klidného staří v Hluboké nad Vltavou za 80 
mil. Kč. Na Hluboké se připravuje i vůbec největší projekt na území 
MAS – výstavba zařízení lázeňského typu za 180 mil. Kč. Na tento 
projekt již bylo vydáno i stavební povolení,“ informoval Jan Šmid-
mayer. Celkem je na území MAS shromážděno 8 projektů s roz-
počtem nad 40 mil. Kč.  

Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s. nabízí všem sub-
jektům, které předložily své projekty do této databanky úvodní, 
konzultace při zpracování projektových žádostí zdarma. „Tuto služ-
bu bychom rádi ještě více rozšířili. Bude záležet, pokud na tuto 
aktivitu seženeme prostředky,“ uzavřel Jan Šmidmayer. Veškeré 
další informace o MAS jsou zveřejněny na internetové stránce 
www.mashl.cz  
JUDr. Jan Šmidmayer, ředitel společnosti  G-PROJECT, s.r.o. 

MAS Hlubocko – Lišovsko připravuje 
projekty na rok 2007  2% 15%
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14%
22%0%

10%

29%
1%

1.1 Sociální služby
1.2 Ochrana životního prostředí
1.3 Bydlení a občanská vybavenost
1.4 Doprava
2.1 Infrastruktura cestovního ruchu
2.2 Služby cestovního ruchu
3.1 Školství, sport a zájmová činnost
3.2 Podpora podnikání a zaměstnanosti
3.3 Informační a komunikační technologie

Opatření Pož.prostř. 
v mil. Kč 

1.1 Sociální služby 23,26 
1.2 Ochrana životního prostředí 162,75 
1.3 Bydlení a obč. vybavenost 79,69 
1.4 Doprava 152,76 
2.1 Infrastruktura cestovního ruchu 241,22 
2.2 Služby cestovního ruchu 1,88 
3.1 Školství, sport a zájm. činnost 106,70 
3.2 Podpora podnikání a zaměst- 
      nanosti 

330,76 
3.3 Informační a komunikační  
      technologie 

7,43 
Celkem 1106,45 

Více ilustruje následující graf a tabulka:  

Zdroj: Integrovaná rozvojová strategie území, Místní akční 
skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s., GP Consulting, s.r.o., 
2006  

Osm členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Mora-
va zvolilo dnes na svém Zastupitelstvo Olomouckého kraje. Kraj bu-
dou ve výboru zastupovat hejtman Ivan Kosatík, náměstkové hejtma-
na Pavel Horák a Pavel Sekanina, radní Petr Polášek a Jan Tesař a 
zastupitelé Jan Březina, Jaromír Czmero a Josef Janíček. Zbývajících 
osm členů výboru vybere Zlínský kraj. „Příslušný zákon nabyl platnos-
ti 1. července, je proto nutné co nejdříve jmenovat členy výboru této 
nové organizace,“ uvedl na dnešním jednání zastupitelstva první ná-
městek hejtmana Pavel Horák. Takzvaná Regionální rada regionu 
soudržnosti Střední Morava vznikla k 1. červenci ze zákona. Jejím 
úkolem bude především rozhodovat o dotacích z evropských fondů. 
Činnost má koordinovat šestnáctičlenný výbor tvořený stejným po-
čtem zástupců Olomouckého a Zlínského kraje. Regionální rada bude 
mít i svého předsedu a úřad.                                                Ivo Heger  

Zastupitelstvo Olomoucka zvolilo 
představitele kraje v regionální radě  

Plzeňský kraj ve spolupráci s Regionální rozvojovou 
agenturou Plzeňského kraje, Sdružením měst a obcí 
Plzeňského kraje a autorizovanou obalovou společ-
ností EKO-KOM vyhlašuje v rámci projektu 
"Intenzifikace systému separovaného sběru vytřídě-
ných složek komunálního odpadu v obcích Plzeňského 
kraje v roce 2006"  pro obce a města zapojené do 
systému EKO-KOM krajskou soutěž v třídění odpadů 
pod heslem "My už třídit umíme". Celkem byl osloveno 
442 obcí a města Plzeňského kraje včetně městských  
obvodů krajského města Plzně.  Pravidla soutěže, 
přihláška a dotazník jsou v příloze. Uzávěrka přihlášek 
je 20.července 2006.                               Václav Liška 

Na Plzeňsku obce soutěží 
v třídění odpadu 
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 Vystavená výtvarná díla se zúčastnila 
soutěže o nejhezčí výtvarné dílo o kom-
postu, kterou vyhlásilo občanské sdru-
žení Ekodomov v rámci kampaně Bio-
odpad – živá hmota pro nový život. 
Cílem soutěže bylo podpořit téma kom-
postování ve školách. Soutěž byla urče-
na pro děti a mládež do 18 let; zapojit 
se mohly školy (mateřské, základní, 
střední), školní kluby, domy dětí a mlá-
deže a organizace pracující s dětmi a 
mládeží. Zúčastnit se však mohli i jed-
notlivci. Do 31. května 2006 mohly děti 
nakreslit či namalovat obrázek nebo 
vytvořit koláž, objekt či jiné výtvarné 
dílo o kompostu.  Velikost díla ani vý-
tvarné techniky nebyly nijak omezeny. 
Do soutěže se zapojilo přes 350 děl o 
kompostu z celé České republiky. 
Nejmladšímu účastníkovi bylo 2,5 roku, 
nejstaršímu 18 let. Do soutěže se zapo-
jily školy mateřské, základní střední, 
domy dětí a mládeže, domy dětí a mlá-
deže i základní umělecké školy. V pá-
tek 9.6. 2006 proběhlo na Ministerstvu 
životního prostředí  vyhodnocení soutě-
že. Porota, ve složení:  Jakub Kašpar 
(ředitel odboru vnějších vztahů, MŽP), 
Tomáš Hodek (předseda občanského 
sdružení EKODOMOV), Jaroslav Do-
stál (Česká unie karikaturistů), Iva Mar-
šíková (koor-dinátorka projektu Les ve 
škole – škola v lese, Sdružení TERE-
ZA) a Julia Sokolovičová (koordinátorka 
projektu vzdělávání školních koordiná-
torů EVVO, SSEV Pavučina), vybrala 
první tři nejhezčí výtvarná díla o kom-
postu v celonárodním kole a v krajském 
kole Ústeckého kraje a udělila čestná 
uznání. 
1. místo  v celonárodním kole soutěže 
vyhrál Patrik Albrecht z Cyrilometoděj-
ského gymnázia v Prostějově. 
2. místo obsadila Hana Nováková rov-
něž z Cyrilometodějského gymnázia v 
Prostějově.  
3. místo v celonárodním kole a 1.místo 
v krajském kole Ústeckého kraje získali 
žáci Mateřské školy speciální v Lou-
nech.  
Čestné uznání obdržely následující 
školy: ZŠ Albertov Kroměříž, ZŠ Spá-

Hlasujte o nejhezčí výtvarné dílo o kompostu 

Podívejte se na www.ekodomov.cz do sekce 
„Soutěže a PC hry“ - "Soutěž o výtvarné  
dílo" a dejte hlas svému favoritovi. 

lené Poříčí, ZŠ T.G.M. v Blatné, ZŠ Šum-
perk, ZŠ Heyrovského Brno, ZŠ Malšova 
Lhota v Hradci Králové, ZŠ Němčice, Zá-
kladní umělecká škola Trnkova v Brně, 
Mateřská škola Stonožka v Klášterci nad 
Ohří a Střední pedagogická škola v Bosko-
vicích. Výherci získali dárkový balíček od 
firmy Country Life a plakáty, pexesa a le-
porela od občanského sdružení Ekodo-
mov. Nejlepší také obdrželi Start set (sadu 

biodegradabilních sáčků se speciálním 
držákem) od firmy HBABio a kompostér od 
firmy Jelínek Trading. Slavnostní předání 
cen se uskutečnilo ve Vrchlickém divadle v 
Lounech v rámci volby Miss kompost, kte-
rá byla spojena s modní přehlídkou Nulový 
odpad 06. Výhercům gratulujeme! 

Marie Gřondilová 

Máte přístup  
k internetu?  
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 Hejtman Středočeského kraje 
Ing. Petr Bendl s chvatěrub-
ským starostou Františkem 
Derflem otevřeli ve čtvrtek 29. 
června ve Chvatěrubech nově 
vybudované turistické centrum 
mezinárodní cyklostezky Pra-
ha – Drážďany. Otevření pro-
jektu, který má podpořit rozvoj 
služeb v oblasti cestovního 
ruchu, prosperity a růstu eko-
nomiky v přírodním parku Dol-
ní Povltaví, se rovněž zúčast-
nila náměstkyně hejtmana pro 
oblast školství a volného času 
Dagmar Nohýnková.  
Turistické centrum má podle 
starosty Derfla poskytnout 
odpočinek nejen pro cykloturis-
ty, ale i ostatní návštěvníky. 
„Turistické centrum nabídne 
jako jediné zařízení v úseku 
cyklostezky Praha – Mělník 
turistické ubytovací kapacity a 
bufetové stravování,“ řekl 

chvatěrubský starosta. Nově 
vybudované sportovní a kultur-
ní zázemí rovněž zajistí ade-
kvátní podmínky a podporu pro 
realizaci plánovaných akcí              
v oblasti rekreačního sportu a 
kultury.  
Projekt turistického centra cyk-
lostezky Praha – Drážďany byl 
financován ze SROP, podopat-
ření 4.2.2. Podpora regionální 
infrastruktury pro cestovní 
ruch. Ze strukturálních fondů 
EU putovalo na projekt více 
než 6,5 milionu korun, celkové 
náklady převýšily částku 11 
milionů korun. 
V červnu byly otevřeny ve 
středních Čechách otevřeny 
dva obdobné projekty. V sobo-
tu 17. června 2006 se konalo 
slavnostní otevření 27 kilomet-
rů dlouhé cyklotrasy Na kole 
po stopách blanických rytířů a 
cykloubytovny v obci Kondrac 

u Vlašimi. Vše bylo vybudová-
no v rámci projektu Po stopách 
blanických rytířů na kole i pěš-
ky (žadatel obec Kondrac), 
který byl financován z progra-
mu SROP, opatření 4.2.2. 
Podpora regionální a místní 
infrastruktury cestovního ru-
chu. Financování: 6 713 745 
Kč z EU (celkové náklady 9 
109 980 Kč). V neděli 18. červ-
na 2006 byla slavnostně ote-
vřena 25 kilometrů dlouhá cyk-

lotrasa Krčínův okruh a turistic-
ká ubytovna v Sedlčanech. 
Projekt Sedlčanskem na kole 
(žadatel Sdružení obcí Sedl-
čanska) byl opět financován z 
programu SROP, opatření 
4.2.2. Podpora regionální a 
místní infrastruktury cestovní-
ho ruchu. Financování: 5 221 
755 Kč z EU (celkové náklady 
6 962 341 Kč). 

 Středočeský kraj 

Ve Chvatěrubech bylo otevřeno turistické centrum 

Historicky prvním předsedou Regionální rady regionu soudržnosti 
Jihovýchod, jež bude odpovědná za přípravu programu pro čerpání 
peněz z evropských fondů v období 2007 až 2013, je hejtman Vyso-
činy Miloš Vystrčil. Na jednání ve Velké Bíteši na Žďársku se na tom 
o víkendu shodli členové šestnáctičlenného výboru rady, složeného 
ze zástupců kraje Vysočina a Jihomoravského. "Pokud bude vše 
dobře fungovat, tak by tudy mohly ročně protéct až dvě miliardy ko-
run," řekl ČTK Vystrčil.  
Neobvyklý sobotní termín jednání byl zvolen v souvislosti s platností 
novely zákona o podpoře regionálního rozvoje, který stanoví, že ode 
dneška vzniká v regionu soudržnosti Jihovýchod Regionální rada se 
sídlem v Brně a pobočkou v Jihlavě, vysvětlila mluvčí. Rada má 
právní subjektivitu, vlastní zaměstnance a rozpočet. Její orgány - 
výbor a předseda jsou voleni z řad zastupitelů krajů.  
Členové výboru byli zvoleni na dnešních zasedáních krajských za-
stupitelstev. Každý region v něm má po osmi členech. Post místo-
předsedy připadl kraji Jihomoravskému, místo bude obsazeno na 
příštím jednání výboru.  
Úřad Regionální rady bude mít zhruba čtyři desítky zaměstnanců. 
Výkonem funkce ředitele byla pověřena Marta Sargánková, bývalá 
vedoucí oddělení sekretariátu Regionální rady Jihomoravského kra-
je. Na post bude vyhlášeno výběrové řízení.  
Na činnost úřadu dá Jihomoravský kraj pro letošní rok téměř čtyři 
miliony korun, více než třemi miliony přispěje kraj Vysočina. Peníze 
jsou určeny na platy, nákup auta, výpočetní techniku a další vybave-
ní.                                                                       Jaroslava Mikešová 

Předsedou rady regionu soudržnosti 
Jihovýchod je hejtman Vysočiny 

Hejtman kraje Evžen Tošenovský a jeho náměstek 
Pavol Lukša slavnostně otevřeli dne 30. 6. 2006 no-
vostavbu odletové a odbavovací haly mošnovského 
letiště.  
Nová hala výrazně zvýší kapacitu letiště, která po kom-
pletním dokončení letos na podzim několikanásobně 
vzroste až na 500 cestujících za hodinu. 
Hala za 141 milionů korun, která byla otevřena a na niž 
přispěje téměř 43 miliony Evropská unie, také přinese 
větší pohodlí pro cestující a vylepší bezpečnost podle 
nejmodernějších světových standardů.  
Moravskoslezský kraj připravuje další rozvoj letiště a jeho 
okolí. V plánu je vybudování hotelu, rozšíření parkova-
cích ploch o vícepodlažní parkoviště a příprava ploch pro 
kongresové a nákupní centrum. 

Mošnovské letiště vylepšuje 
služby pro cestující 
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Centrum pro komunitní práci 
CpKP je nezisková organizace, která po-
skytuje služby všem zájemcům  z veřejné 
správy, občanských organizací a soukro-
mého sektoru především v těchto oblas-
tech:  
Účast veřejnosti a občanských organizací v rozvoji  obcí, 
měst a krajů. Navrhujeme a realizujeme programy účasti 
veřejnosti v investičním plánování a rozhodování.   
Místní udržitelný rozvoj. Poskytujeme konzultační služby 
při přípravě projektů zaměřených na místní sociálně ekono-
mický rozvoj při respektování principů ochrany životního pro-
středí. Zpracováváme a aktualizujeme rozvojové strategie 
mikroregionů, měst a krajů. Asistujeme při přípravě místních 
rozvojových projektů 
Regionální politika Evropské unie a regionální rozvoj 
ČR.  Prosazujeme principy partnerství   a transparentního 
rozhodování v regionální politice Evropské unie. V Česku 
prosazujeme konzultace a zapojení veřejnosti a NN0 při pří-
pravě a využívání Strukturálních fondů.  
Vzdělávání, podpora a posilování nestátních nezisko-
vých organizací. Pracujeme s dobrovolníky, organizujeme 
semináře a vzdělávací kurzy  s cílem posílit neziskový sek-
tor.   
Další informace najdete na www.cpkp.cz 

V červenci 2006 vydalo Centrum pro komunitní práci. Příprava, zlom, redakční a grafická úprava:  
Jiří Pavlát. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků. Adresa: Na Václavce 46, 150 00 Praha 5 Smíchov, 
Tel.: +420 608 700 130,  email: cpkp@cpkp.cz. Uzávěrka tohoto vydání byla v pátek 30. června 2006, 
distribuce od pondělí 3. července 2006. Příští uzávěrka je ve čtvrtek 27. července 2006. 

V kraji Vysočina v současné době funguje 582 knihoven. 
Podle údajů Krajské knihovny Vysočiny jsou 242 z nich včetně 
41 knihovny profesionální připojeny k internetu. Kvůli veřejně 
dostupnému internetu vznikl na Ministerstvu informatiky ČR 
Projekt internetizace knihoven. Cílem projektu je připojení 
všech knihoven evidovaných dle knihovního zákona do konce 
roku 2006.  
„Ministerstvo obcím sice zaplatí instalaci přípojky v knihovně   
a měsíční poplatky po dobu 36 měsíců, ale žadatel o připojení 
knihovny v rámci projektu je povinen zajistit technickou připra-
venost místa instalace a vybavení knihovny nezbytnou výpo-
četní technikou. Některé obce využívají vlastních prostředků, 
případně grantové nabídky kraje, některé budují vlastní vyso-
korychlostní internet. Problém však řeší některé malé obce, 
kterým se nedostávají finanční prostředky právě na již zmíně-
né pořízení PC stanice. A této skupině může kraj Vysočina 
pomoci,“ informoval Jaroslav Hulák, radní kraje Vysočina pro 
oblast informatiky.  
Zastupitelstvo kraje Vysočina totiž souhlasilo, že na podporu 
šíření vysokorychlostního internetu v knihovnách na svém 
území v roce 2006 kraj uvolní 1,6 milionů korun. Obce, které 
knihovny zřizují, musí podat žádost o příspěvek do konce srp-
na. Na počítačovou stanici mohou dostat maximálně 18 tisíc 
korun.  
Jen během loňského roku kraj Vysočina vyhlásil dva grantové 
programy – Veřejně přístupný internet I a II, v rámci nichž si 
mohli žadatelé rozdělit celkem 2 450 tisíc korun. Letos pomů-
že obcím spolufinancovat připojení knihoven na síť v rámci 
projektu ministerstva informatiky.                    Jitka Svatošová 

Vysočina přispěje obcím 
na internet do knihoven 

  Cedule v českém, německém 
a anglickém jazyce usnadní 
vodákům pohyb po řece Ohři            
v úseku od Chebu po Kadaň. 
Celkem bude vodáky provázet 
podél toku Ohře 69 informač-
ních tabulí.  
  Tabule budou informovat               
o tom, kde se právě vodák na-
chází, jaké kulturní památky a 
zajímavosti (přírodní, historické 
aj.) jsou v okolí. U obcí najdou 
vodáci na ceduli informace          
o obci samotné, včetně např. 
možností ubytování. Každá 
tabule také nabídne poučení        
o konkrétním pojmu nebo úko-
nu z vodáckého světa.  

   V místech, kde se nachází 
jezy, bude na ceduli informace 
jak je možno jez, či jinou pře-
kážku v řece překonat. Pokud 
se budou vodáci těmito infor-
macemi řídit, sníží se rizika 
úrazů, mnohdy s tragickým 
koncem.  
  Cedule jsou v rozměrech  60 
x 100 cm, budou obsahovat 
vždy název cedule, výřez ma-
py, fotografie, trojjazyčné texty, 
říční kilometr dle kilometráže 
Ohře, loga partnerů projektu 
(hlavním partnerem je Firma 
Dronte v čele s Bohumilem 
Pražákem, dále ZO ČSOP 
Oharka, Povodí Ohře s.p.            

Vodácká stezka na řece Ohři vyznačena  
a samozřejmě Nadace ČEZ, 
která projekt podpořila část-
kou 650 tisíc korun). Tato 
aktivita zatraktivní řeku pro 
vodáckou turistiku a zároveň 
vytvoří chybějící jednotný sys-
tém značení na řece (spolu s 
výraznou propagací řeky             
a jejího okolí a přispěním k 
bezpečnosti sjízdnosti pro 
vodáky). 

V letošním roce uvažuje 
Karlovarský kraj ještě o vytvo-
ření  malého informačního 
letáku k projektu. Vodáci mo-
hou získat samolepky s logem 
Vodácké Ohře, které lze např. 
nalepit na loď.  To vše se děje 
pod patronací pracovní skupi-

ny pro Vodáckou Ohři, ve 
které pracují sedí skutečně 
vodáci, spolu s Povodím 
Ohře. Největším problémem  
řeky jsou stále  tábořiště a 
kempy. Jejich kvalita se ale 
postupně zlepšuje. V této ob-
lasti kraj do budoucna uvažuje 
o účasti v nějakém z integro-
vaných projektů podpořených 
Evropskou unií.  

Andrea Bocková 
Karlovarský kraj 

Podrobné informační tabule podél Ohře  najdou vodáci, kte-
ří se chystají sjíždět tuto řeku v Karlovarském kraji. Na úze-
mí regionu, v úseku od Chebu po Boč, bude v závěru první-
ho červencového týdne osazeno 57 informačních cedulí. O 
instalování zbylých 12-ti na území Ústeckého kraje zatím 
Karlovarský kraj jedná s Povodím Ohře v Chomutově. 


