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prostor Ralsko – Vrchbělá, který by měl 
stát převést na kraje a obce. Setkání se 
starosty obcí, jichž se tento převod dotý-
ká, proběhlo ve čtvrtek 10. srpna v re-
stauraci Sport v Bělé pod Bezdězem. 
Celodenní putování skončilo setkáním se 
starosty při společné plavbě po Máchově 
jezeře od 17.00 hodin.  
Také tuto část letního putování zpestřily 
Hejtmanské „folkové“ večery. Uskutečnily 
se 9. srpna od 19.00 hod. na tábořišti 
Křineč u Branžeže a 10. srpna od 19.00 
hod. na hlavní pláži v Doksech. Vystoupili 
na nich Vlasta Redl, Wabi Daněk, Ran-
gers či skupina Pacifik. Středeční večer 
na Branžeži přenášel pro své posluchače 
v přímém přenosu Český rozhlas – Regi-
on. 
Od 22. do 24. srpna se letní putování 
přesune do jihovýchodní části kraje. 
Na úterý 22. srpna je naplánována jíz-

da na kolech krajem Želivky z obce 
Vítonice do obce Trhový Štěpánov. 
Také v této části putování se ke středo-
českému hejtmanovi připojí hejtman sou-
sedního kraje – RNDr. Miloš Vystrčil, 
hejtman kraje Vysočina.  
Ve středu 23. srpna se pojede na ko-
ních z Konopiště do Týnce nad Sáza-
vou a poslední etapou letního putování 
bude plavba na lodích z Týnce do Pi-
kovic, která je naplánována na 24. srp-
na 2006. 
V průběhu celé akce navštíví hejtman 
Ing. Petr Bendl téměř 100 obcí v různých 
oblastech kraje a setká téměř s 200 sta-
rosty. Hovořit s nimi bude o jejich aktuál-
ních problémech a možnostech pomoci 
ze strany Středočeského kraje.  
Smyslem akce je upozornit širokou veřej-
nost na význam menších obcí z hlediska 

 Letní putování Středočeský 
venkov – místo pro život 
zavítalo ve dnech 8. až 10. 
srpna 2006 do malých obcí     
v severní části kraje.  
V úterý 8. srpna se hejtman 
Středočeského kraje Ing. Petr 
Bendl vydal na kole podél se-
verní hranice kraje z obce Kně-
žice do Dolního Bousova, ve 
středu 9. srpna navštívil spolu 
s hejtmanem Královéhradecké-
ho kraje Ing. Pavlem Bradíkem 
a hejtmanem Libereckého kra-
je Petrem Skokanem obce ve 
společné turistické oblasti Čes-
ký ráj.  Setkání se starosty obcí 
celého regionu se uskutečnilo 
na Zámku Hrubá Skála.  
Ve čtvrtek 10. srpna cyklistické 
putování pokračovalo z Kněž-
mostu do Doks. Část této trasy 
vedla přes bývalý vojenský 

rozvoje celého středočeského regionu. 
Ten není myslitelný bez zachování dob-
rých životních podmínek na venkově. 
Cesta na kolech, lodích i na koních má 
přispět k rozvoji domácího cestovního 
ruchu a prezentovat středočeské obce 
jako možná atraktivní místa pro výlety i 
bydlení. 

Krajský úřad 
 Středočeského kraje 

Vážení čtenáři,  
právě čtete osmé číslo Venkovských novin, které jsme mimořád-
ně vydali dříve. Důvodem bylo velké množství aktuálních   

 
a zajímavých Informací. Uzávěrka pro příspěvky do zářijového 
(devátého) čísla Venkovských novin zůstává 31. srpna 2006. 

Putování „Středočeský venkov – místo  
pro život“ zavítalo do severní části kraje 
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 Komunitní – otevřené- školy 
na vesnici přispívají v Evro-
pě významně ke KVALITĚ  
ŽIVOTA dospělých venkov-
ských obyvatel, zvyšují za-
městnatelnost lidí, pomáhají 
přežít základním školám a 
svými aktivitami přinášejí 
život do obcí. Zapojují lidi do 
sféry služeb a snižují neza-
městnanost. Jsou význam-
ným faktorem sociální politi-
ky a základním článkem ce-
loživotního vzdělávání do-
spělých. Mají vliv na oblast 
školství i sociální, rozvoj 
venkova i regionální politiku.  
Komunitní školy na vesnici 
vznikají i v České republice 
!!! 
Jedním z prvních úspěšných 
příkladů je obec Bory a její  
Komunitní škola s řadou inova-
tivních myšlenek a nápadů. 
Evropský týden venkovského 
vzdělávání má za cíl  shrnout  
zkušenosti v ČR a v Evropě a 
dát návody jak začít. Evropský 
týden venkovského vzdělávání 
se koná v Borech na Česko-
moravské Vysočině 10 km 
severně od města Velké Mezi-
říčí od 21. do 25, srpna 2006. 
Má formu dvou navazujících 
seminářů.Týden organizuje 
Komunitní obec Bory a Národ-
ní síť venkovských komunit-
ních škol se sídlem v Borech v 

rámci celostátního projektu 
Programu obnovy venkova. 
Semináře — work-shopy, z 
nichž druhý je s mezinárodní 
účastí, jsou uvedeny v kalen-
dáři Národní observatoře ven-
kova.  
Zváni jsou… 
Kromě členů a zakladatelů 
Komunitních škol, zástupci 
odborů školství, zemědělství a 
venkova i regionálního rozvoje 
krajů i příslušných minister-
stev, starostové obcí, ředitelé 
venkovských škol stejně jako 
profesionálové skupin pro 
místní akce (MAS Leader), 
učitelé a lektoři, facilitátoři a 
organizátoři venkovského 
vzdělávání nejen z České re-
publiky ale na druhý seminář i 
ze zahraničí 
Druhého workshopu se zúčast-
ní  Evropští účastníci a to neje-
nom přednášející.  
Překlad z angličtiny zajištěn. 
Kapacita seminářů je do 50 
lidí.   
Náplní seminářů je venkovské 
vzdělávání. 
Workshopy přinesou nové 
myšlenky jak se připravit  na 
čerpání financí z programů 
EAFRD  a ESF v  novém plá-
novacím období 2007 – 2013 a 
jak tyto zdroje využít ve pro-

spěch zaměstnanosti, konku-
renceschopnosti a rozvoje 
lidských zdrojů v zanedbaných 
oblastech s velkým růstovým 
potenciálem.     
Semináře ukáží i činnost sítě 
MAS (skupin pro místní akce) 
s podporou Národní observa-
toře venkova, a umožní zapo-
jení do práci Národní sítě ven-
kovských komunitních škol. 
Místo konání 
a ubytování 
Místem konání seminářů je 
nová moderní budova Základní 
školy Hany Benešové v Bo-
rech, kde je i sídlo Komunitní 
školy Bory, o.s. Ubytování se 
snídaní je zajištěno v hotelu 
Jelínkova vila  v nedalekém  
Velkém Meziříčí, který nabízí 
kromě hotelového pivovaru i 
bazén a saunu. Ubytování je 
včetně snídaně. Obědy a ve-
čeře jsou zdarma v rámci ak-
ce. 
Velké Meziříčí je lehce přístup-
né z D1 parkování osobních 
automobilů přímo v Borech 
před školou.Stejně tak je mož-
no využít veřejnou dopravu do 
Velkého Meziříčí. 
Je zajištěna bezplatná autobu-
sová doprava z Velkého Mezi-
říčí do Borů i  na související 
akce.    

Cena, vložné. 
Vložné  se neplatí a je hrazeno 
z rozpočtu projektu. Z rozpočtu 
je účastníkům placena i strava, 
doprava na hotel a na akce v 
rámci seminářů, společenský 
program a příspěvek na ubyto-
vání. Cena hotelu tak za 2 noci 
ubytování (se snídaní, pivova-
rem, bazénem a saunou ) ve 
dvoulůžkových pokojích činí 
pro jeden seminář 1900,- Kč, 
pro oba ( 4 noci) pak 3000,- Kč  
Cena ubytování platí vzhledem 
k rezervaci při platbě předem 
na účet bankovním převodem. 
Registrace.   
Počet míst na semináři je ome-
zen, v případě zájmu kontak-
tujte pořadatele akce.  
Kontakt  
a další informace. 
Mgr František Eliáš,  
Národní síť venkovských ko-
munitních škol se sídlem v 
Borech,o.s.  
BORY 
 
mobil: 
+420 603 769 687,   
e-mail: 
ruraledu06@ecic.cz,  
f.elias@mybox.cz, 
f.elias@zsbory.cz  

Evropský týden venkovského vzdělávání 
1. seminář:  Jak založit a udržet vesnickou komunitní školu 
                     pro vzdělávání dospělých  21.-23. srpna 2006  
2. seminář: Venkovské komunitní školy v Evropě  
                     23.-25. srpna 2006  
Hnutí venkovských otevřených či komunit-
ních škol se utěšeně rozšiřuje nejenom v 
Evropské patnáctce, ale i v České republi-
ce, kde Síť venkovských komunitních 
škol, mimochodem spolupořadatel Evrop-
ského týdne komunitního vzdělávání, byla 
registrována v letošním dubnu. 
Myšlenka všestranně dostupného vzdělá-
vacího střediska pro dospělé přímo na 
vesnici,se zázemím a vybavením vesnic-
ké školy není příliš nová, ale tradice, 
předsudky a bariéry v myšlení spolu s 

pohodlností často brání dalšímu zhodno-
cení nemalých prostředků, které venkov-
ské komunity a zastupitelstva  věnují k 
udržení základních, někdy  malotřídních 
škol pro děti. 
I v České republice již pracuje řada ves-
nických komunitních škol, které nabízejí 
odpolední vzdělávání a kurzy pro dospě-
lé.Ti však tvoří několik nestejnorodých  
cílových skupin. 
Jak tyto různorodé skupiny venkovského 
obyvatelstva oslovit, jak zjistit co učit, jak 

si poradit se založením komunitní školy, 
jak ji udržet a financovat je náplň prvního 
semináře, který je ryze praktický a klade 
si za cíl odstranit překážky v myšlení a 
ukázat že to jde.  
Druhý seminář pak přináší přímé zahra-
niční zkušenosti z Polska a Francie,ale 
zprostředkovaně I z ostatních států Evro-
py a má za cíl sdílení dobré praxe a první 
kroky k mezinárodním projektům venkov-
ských škol, v nichž by po absolvování 
semináře měli mít  účastníci náskok. 

Mezinárodní seminář v angličtině s překladem do češtiny 
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POZVÁNKA NA SEMINÁŘ 

 Rozvoj venkova a management mikroregionů - 
 ekonomika venkova a problematika nezaměstnanosti 

 Vážené dámy,  vážení pánové, 
dovolujeme si Vás pozvat na seminář věnovaný problematice venkova, který pořá-
dá Centrum pro komunitní práci střední Morava pod záštitou ing. Pavla Horáka, 
náměstka a zástupce hejtmana Olomouckého kraje. 
KDY: úterý 12. září 2006 od 9:00 hod. 
KDE: kongresový sál,  2. poschodí Krajského úřadu  
          Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc 
PROGRAM: 

Dopolední blok: 
 Management mikroregionů, moderuje  Roman Haken, CpKP 

8:30 – 9:00         Prezence účastníků 
9:00 – 9:10         Úvodní slovo - ing. Pavel Horák, 
                           1.náměstek hejtmana Olomouckého kraje 
9:10 – 9:40         Výzkum zavádění managementu rozvoje jako nástroje zvyšování                             absorbční kapacity a úspor finančních prostředků  
                           v mikroregionech – Mgr. Ivo Škrabal, CpKP střední Morava 
9:40 – 10:15       Analýza vybraných ekonomických ukazatelů v mikroregionech  
                           Olomouckého a Zlínského kraje – Ing. Svatava Nunvářová, ESF,  
                           Masarykova univerzita Brno 
10:15 – 10:30     Přestávka 
10:30 – 11:00     Indikátory udržitelného rozvoje mikroregionů, 
                           iniciativa TIMUR – Mgr. Josef Novák, Ústav pro ekopolitiku 
11:00 – 11:30     Poziční dokument SPOV k Programu rozvoje venkova 2007 – 2013  
                           – Mgr. Tomáš Svoboda, Ing. Jiří Křemenák,  
                           Spolek pro obnovu venkova Plzeňského kraje 
11:30 – 11:50     Diskuse - management mikroregionů 
11:50 – 12:45     Oběd 

 Odpolední blok: 
 Problematika nezaměstnanosti a rozvoje podnikání na venkově, moderuje 

Ivo Škrabal, CpKP 
  
12:45 – 13:30     Výzkum stavu drobného a středního podnikání v Plzeňském a  
                           Olomouckém kraji – Mgr. Tomáš Svoboda, CpKP západní Čechy 
13:30 – 14:00     Zvýšení efektivity místních zdrojů a přidané hodnoty 
                           místní produkce: zkušenosti Mikroregionu Hranicko – 
                           Ing. Jan Balek, Sekretariát Mikroregionu Hranicko 
14:00 – 14:15     Přestávka 
14:15 –  14:45    Pilotní školení zájemců o podnikání v Mikroregionu Moštěnka -  
                           Mgr. Ivo Škrabal, Tomáš Šulák, CpKP střední Morava 
14:45 – 15:30     Od mikroregionu k MAS: management a  
                           spolupráce podnikatelů, veřejné správy a neziskového sektoru –  
                           Tomáš Šulák, CpKP střední Morava 
15:30 – 15:50     Diskuse a závěr - zkušenosti mikroregionů v podpoře rozvoje  
                           podnikání a řešení nezaměstnanosti na venkově 
Změna programu vyhrazena. Těšíme se na Vaši účast. Přihlášku nám můžete zaslat 

nejpozději do 10. září 2006 emailem:  stredni.morava@cpkp.cz  
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  Zapojujete veřejnost do rozvoje své obce, města, kraje?  Jsou pro vás občanské organizace a aktivity partnery? Jste zastánci demokratické společnosti? 
 

Pokud jste si na tyto otázky odpověděli ano, pak  PŘIHLAŠTE SVOU OBEC, MĚSTO, MIKROREGION NEBO KRAJ  DO TÉTO SOUTĚŽE, KDE NEJLEPŠÍ TÝM  BUDE POZVÁN NA     

STUDIJNÍ CESTU  
DO JAPONSKA 

• Poprvé je soutěž organizována v dalších třech zemích střední Evropy 
 – soutěže se konají také v Maďarsku, Polsku a na Slovensku. 

• Hlavní cenou české soutěže je studijní cesta do Japonska, kterou společně s CpKP 
střední Morava zajišťuje japonská nadace Sasakawa Peace Foundation. 

• Všechny oceněné projekty získají čestná uznání představitelů Ministerstva vnitra  
a Ministerstva životního prostředí.  

• Projekty hodnotí odborná porota na základě stanovených indikátorů hodnocení.  
• Výsledky soutěže budou vyhlášeny na mezinárodní konferenci v Praze v prosinci 2006. 

Budete mít možnost porovnat úroveň místní demokracie v jednotlivých zemích střední 
Evropy. 

• Nejlepší projekty budou zveřejněny v časopise Veřejná správa.  
• Pravidla soutěže a přihlášku ke stažení najdete na adrese www.cpkp.cz/soutez.  
• Uzávěrka přihlášek do soutěže je ve středu 27. září 2006.  
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vznikla ve spolupráci s vědec-
kými pracovníky z Textilní fa-
kulty Technické univerzity              
v Liberci. Návštěvník si zde 
může aktivně vyzkoušet práci 
návrháře textilních vzorů či 
výrobu nanovlákna. Část za-
stavení je zvolena jako zážit-
ková turistika pro spotřebitele, 
kde se návštěvník seznámí         
s triky, které na nás někteří 
výrobci používají. Návštěvníci 
se dozvědí, jak se jim bránit, 
aby zakoupený oděvní výrobek 
splnil jejich požadavky či aby 
uměli odlišit kvalitu od laciného 
zmetku. 
„Věřím, že  návštěvníky a turis-
ty Návštěvnické centrum textilu 

v Lažišti osloví. Skutečná zá-
žitková turistika není jen o po-
citech, protože návštěvníkovi 
umožňuje vyzkoušet si na 
vlastní kůži prezentovanou 
tradici, znalost našich předků 
či tradiční řemeslo. Navíc se 
nám podařilo populární formou 
přenést na návštěvníky znalos-
ti předních českých odborníků 
na textil. Turistům to pomůže 
změnit způsob myšlení a po-
hled na - ač zdánlivě všední,        
a přece geniální materiál - tedy 
textil, který nás po dobu 
nejméně 25 000 let doprovází 
od kolébky až po hrob,“ uvedl 
při otevření Ing. Radek Novot-
ný PhD., předseda výkonné 

rady Spolku přátel tradic             
a autor celého projektu Ná-
vštěvnického centra.   
Kromě Interaktivní expozice         
a ubytování v osmi zcela no-
vých dvoulůžkových pokojích 
budou pro turisty a návštěvní-
ky připraveny turistické interak-
tivní vycházkové trasy po oko-
lí. Jedná se o výlety určené 
pro dospělé i děti, při nichž se 
nikdo nebude nudit. V rámci 
aktivních výletů můžete opět 
něco zažít, vyzkoušet si - a 
vše v příjemném a zdravém 
prostředí šumavské podhorské 
vesnice. Samozřejmostí jsou 
krátké i delší vyjížďky na ko-
lech, návštěva blízké Drslavic-
ké tvrze či nejrůznější sportov-
ní vyžití.   
Návštěvníkům je nabízen kom-
plex služeb - od ubytování se 
snídaní až po aktivní účast          
v zážitkové dílně při tvorbě 
suvenýrů a předmětů z textilu 
a filcu. Významným benefitem 
pro trávení dovolené v Ná-
vštěvnickém centru textilu je 
fakt, že i přes deštivé letní 
počasí nebo zimu bez sněhové 
nadílky, příjemně strávíte svůj 
volný čas a ještě se můžete 
zábavnou formou mnohé do-
zvědět, získat nové dojmy, 
podněty, ale též se můžete i 

poučit. Současná turistická 
nabídka obce Lažiště svým 
návštěvníkům představuje 
nejnovější trendy, které již           
v zahraničí fungují a turisté je 
oceňují.  

Další Návštěvnické centrum - 
tentokrát dřevařství, je v sou-
časné době budováno na Mod-
ravě a pro turisty bude otevře-
no v průběhu příštího roku, 
opět ve spolupráci se Spolkem 
přátel tradic. 

 
Anna Pecková, 

starostka obce Lažiště 
e-mail: ou_laziste@volny.cz 

Návštěvnické centrum 
textilu v Lažišti u Pra-
chatic je od 1. srpna 
připraveno uvíta t 
všechny zvídavé turis-
ty, výletníky a návštěv-
níky, kteří mají chuť 
trávit v krásném pro-
středí Pošumaví svou 
dovolenou.  

Zkoušení omaku textílií.     

Vzorování tkanin na počítači.   

Je určené pro turisty, 
kteří vyhledávají zážitky         
a mají zájem o aktivnější 
dovolenou. Součástí NC 
textilu je ojedinělá Inter-
aktivní expozice s pat-
nácti zastaveními, která 

Návštěvnické centrum v Lažišti 
přivítá své první návštěvníky 

Interaktivní expozice. 
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Na Karlovarsko a Olomoucko míří 
evropská dotace na ekoporadenství 
Rozhodnutí o přidělení dotace 
dvouletému projektu Síť envi-
ronmentálních a poradenských 
center Karlovarského kraje 
společně podepsali ředitel 
odboru vnějších vztahů MŽP 
Jakub Kašpar a předseda Spo-
lečnosti pro trvale udržitelný 
život (STUŽ) Karlovy Vary 
Pavel Žlebek. 
 Slavnostním podpisem roz-
hodnutí byl učiněn poslední 
nutný krok k tomu, aby projekt 
v hodnotě 9 miliónů korun 
mohl začít.  
V nejmenším kraji České re-
publiky tak vznikne profesio-
nálně zajištěná síť center eko-
logické výchovy. Spolupraco-
vat zde bude řada partnerů 
včetně veřejné správy, nevlád-
ních organizací a zástupců 
podnikatelské sféry. Partnery 
projektu jsou Krajský úřad Kar-

lovarského kraje, Magistrát 
města Karlovy Vary, Městský 
úřad Cheb, Síť ekologických 
poraden ČR – STEP, Hospo-
dářská a sociální rada Soko-
lovska. 
„Projekt zahrnuje vytvoření 
patnácti kurzů v oblasti životní-
ho prostředí a vznik šesti no-
vých pracovních míst v regio-
nu. Zaměří se kromě profesní-
ho vzdělávání i na obecnou 
environmentální výchovu a 
osvětu veřejnosti s propagací 
přírodních hodnot kraje také 
pro cizince trvale žijící v regio-
nu,“ uvádí Jakub Kašpar. 
„Projekt počítá s využitím spe-
cifických podmínek Karlovar-
ského kraje, tedy vysoké kon-
centrace lázní (Karlovy Vary, 
Mariánské Lázně, Františkovy 
Lázně, Konstantinovy Lázně, 
Lázně Kynžvart). Mimo jiné 

oslovíme i cílovou skupinu 
lázeňských hostů“, doplňuje 
Pavel Žlebek. 
Projekt byl podpořen ve 3. 
výzvě grantového schématu 
„Síť environmentálních infor-
mačních a poradenských cen-
ter“, vyhlášeného MŽP v rámci 
opatření 4.2 Operačního pro-

gramu Rozvoj lidských zdrojů. 
V něm se rozdělují prostředky 
Evropského sociálního fondu 
(ESF) na projekty neinvestiční-
ho charakteru. Přidělená dota-
ce je hrazena ze 75 % z pro-
středků ESF a z 25 % z pro-
středků státního rozpočtu 
(MŽP).                             MŽP 

Na Karlovarsku osloví i lázeňské hosty 

KARLOVY VARY: Slavnostní podpis rozhodnutí - zleva 
Jakub Kašpar a Pavel Žlebek 

Další z rozhodnutí o dotaci na úspěšný 
projekt v oblasti environmentálního vzdě-
lávání podepsali Jakub Kašpar, ředitel 
odboru vnějších vztahů MŽP a Miroslav 
Petřík, náměstek primátora města Olo-
mouce, zodpovědný za oblast životního 
prostředí.  
Statutární město Olomouc získalo dotaci 
na projekt „Informační centra environmen-
tální výchovy, vzdělávání a osvěty 

(EVVO)“ s rozpočtem 18,9 
milionů korun. „Projekt získal 
podporu z Evropského soci-
álního fondu a od našeho 
ministerstva. Mimo jiné 
umožní vznik čtyř nových 
pracovních míst a posílí sta-
bilní síť poraden s pěti zcela 
novými poradenskými centry 
na území Olomouckého kra-
je. Bezprostředním cílem je 
vznik modelové krajské sítě 
služeb EVVO,“ vysvětluje 

Jakub Kašpar. Projekt byl podpořen ve 3. 
výzvě grantového schématu „Síť environ-
mentálních informačních a poradenských 
center“, vyhlášeného MŽP v rámci opatře-
ní 4.2 Operačního programu Rozvoj lid-
ských zdrojů. V něm se rozdělují prostřed-
ky Evropského sociálního fondu (ESF) na 
projekty neinvestičního charakteru. Přidě-
lená dotace je hrazena ze 75 % z pro-
středků ESF a z 25 % z prostředků státní-
ho rozpočtu (MŽP). 

Projekt je založen na širokém partnerství 
veřejné správy, nevládních organizací, 
podnikatelského sektoru a institucí státní 
ochrany přírody. V jeho průběhu vznikne 
kromě zmíněných pracovních příležitostí 
mimo jiné i šestnáct nových vzdělávacích 
programů. 
Partnery projektu jsou Olomoucký kraj, 
Město Přerov, Město Šumperk, Národní 
památkový ústav - Správa souboru staveb 
lidové architektury Příkazy, Horka nad 
Moravou, Agentura rozvojové a humani-
tární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s., 
Agentura ochrany přírody a krajiny České 
republiky, Ornitologická stanice Muzea 
Komenského, Muzeum Komenského          
v Přerově, DDM a zařízení pro další vzdě-
lávání pedagogických pracovníků, Vila 
Doris Šumperk, Zdravotní ústav se sídlem 
v Olomouci, Český svaz ochránců přírody 
- Regionální sdružení Iris, Sagittaria - 
Sdružení pro ochranu přírody střední Mo-
ravy.                                                  MŽP 

Téměř 19 miliónů korun pro ekoporadenství 
a ekovýchovu na Olomoucku 

Zleva Miroslav Petřík, Jakub Kašpar a vedoucí Stře-
diska ekologické výchovy Sluňákov Michal Bartoš 
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Bretaňský soubor „Cercle celtique de Méria-
dec“, mající v repertoáru tance původního 
keltského obyvatelstva za doprovodu typic-
kých nástrojů, na pozvání Folklorního souboru 
Špindleráček ve dnech 25. – 30. srpna 2006 
navštíví Špindlerův Mlýn.  
Opětuje tak loňskou účast špindlerovského 
souboru na keltských slavnostech písní a tan-
ců „Fest-Noz“ ve francouzském městě Méria-
dec.  
Nejenom špindlerovští obyvatelé mají mimo-
řádnou příležitost v pátek 25. srpna shlédnout 
společný program obou souborů. Uskuteční 
se od 16 hodin v centru Špindlerova Mlýna,             
u bývalého kina. Přijďte a poznejte kulturu 
francouzských přátel. Naučíte se některým 
tancům, zatančíte si. 
V rámci „Česko – francouzského setkání           
s písničkou a tancem“ se oba soubory v sobo-
tu 26. srpna zúčastní 52. Mezinárodního 
folklorního festivalu v Červeném Kostelci.          
V úterý 29. srpna od 19.30 hodin bude sál 
hotelu VZ Bedřichov patřit závěrečnému Gala-
koncertu. 
Pro hosty z bretaňského Mériadec je ve 
Špindlerově Mlýně a jeho okolí připraven bo-
hatý program, včetně pěších výletů do hor, 
návštěvy muzea ve Vrchlabí, výletu do Prahy. 
Na jeho přípravě se jako pořadatelé spolupo-
dílí nejenom vedoucí souboru manželé 
Tauchmanovi, ale i příznivci Klubu přátel 
folklorního souboru Špindleráček. 
Program 
24. srpna od 18.00 hodin 
Vrchlabský folklorní festival – náměstí Vrchla-
bí 
25. srpna od 16.00 hodin 
česko.francouzské. setkání s písničkou – 800 
vystoupení FS Špindleráček (náměstí ve 
Špindlerově Mlýně – před bývalým kinem,             
v případě nepřízně počasí v hotelu Centrál) 
26. srpna od 10.15 hodin 
sraz rodáků v Dolním Lánově (Dolní Lánov – 
hřiště) 
26. srpna od 18.00 hodin  
52. MFF v Červeném Kostelci (přírodní areál       
u divadla, vystoupení v pořadu „Dětské okén-
ko“). V případě nepříznivého počasí vystoupe-
ní v Divadle J. K. Tyla. 
29. srpna od 19.30 hodin 
Galakoncert  
(kinosál hotelu VZ Bedřichov ve Špindlerově 
Mlýně)                               

Dáša Palátková 

Česko-francouzské setkání 
s písničkou a tancem 

Do Frýdlantu by 
se prvního září 
měli vypravit 
především mi-
lovníci sýrů a 
nových chutí. 
Čekají tu na ně 
ukázky sýrů 
vyrobených ne-
jen z kravského 
mléka, místní 
speciality z ven-
kovských regio-
nů, výrobky z malých rodinných farem 
i renomovaných českých mlékáren. Z 
Frýdlantska budou zastoupeny kozí 
sýry ze dvora Hlaváč ve Vsi, farmy 
Dominium v Jindřichovicích pod Smr-
kem a další, které zatím znají jen 
místní obyvatelé. Další desítky druhů 
sýrů představí výrobci z venkovských 
regionů Libereckého kraje – Krkonoš, 
Českého ráje nebo Českodubska. 
Vzdálenější účastníci přijedou z Ús-
tecka a jižní Moravy.    
Samostatnou část trhu bude tvořit 
přehlídka místní produkce z Frýdlant-
ska: med, keramika, sklo, textilní 
oděvy a doplňky nebo dřevěné hrač-
ky, které vyrábějí místní řemeslníci a 
firmy. Pořadatelé SLAVNOSTÍ SÝRA 
tak chtějí podpořit šikovné místní 
výrobce a představit Frýdlantsko 
nejen s jeho památkami a přírodou, 
ale i s prací a umem místních lidí. 
Návštěvníky, především rodiny s dět-
mi lákají SLAVNOSTI SÝRA i na bo-
hatý doprovodný program, v němž 
nebude chybět ani hudba, pouliční 
divadlo nebo program pro 
děti. 
 Frýdlantem bude možné 
projít se zasvěceným průvod-
cem i projet v bryčce.  Ná-
vštěvníci se do SLAVNOSTÍ 
SÝRA budou moci aktivně 
zapojit: je připrave-
na výměnná burza 
receptů na sýry a 
pokrmy se sýrem, 
pro děti výtvarný 
ateliér v obchůdku 
Hobykoutek na 

Hrnčířském náměs-
tí nebo soutěže a 
hry v parku na ná-
břeží Smědé. Do-
spělé návštěvníky 
jistě zaujme de-
gustace vína – ná-
poje obzvlášť vhod-
ného k sýru. 
SLAVNOSTI SÝRA 
pořádají tři místní 
neziskové organi-
zace s podporou 

Města Frýdlant, Libereckého kraje a 
státního rozpočtu – programu LEA-
DER ČR, který pomáhá rozvoji ven-
kovských regionů. Zázemí poskytla 
Střední škola hospodářská ve 
Frýdlantě.  
Na pomoc přispěli i podnikatelé – i 
díky podpoře firem Celtima s.r.o., 
Knihy 555, Pivovar HOLS, moštárna 
Stará dáma, Frýdlantská vodárenská 
a.s. nebo penzionu Selský dvůr v 
Raspenavě je možné pozvat na první 
pátek v září návštěvníky na pestrou a 
zajímavou akci.  
Pořadatelé se těší na všechny, kdo 
do Frýdlantu zamíří, a věří, že ná-
vštěvníci SLAVNOSTÍ SÝRA budou s 
jedním z posledních prázdninových 
dnů spokojeni. 
Informace: www.prvo.cz  
Jitka Doubnerová – 774 678 033, 
jitka.doubnerova@prvo.cz  
Iva Andrová – 774 678 032, 
iva.androva@prvo.cz 

První září bude ve Frýdlantě patřit 
sýrům, místní produkci a zábavě 
Tři organizace – občanské sdružení Frýdlantsko, Poradenské centrum 
pro venkov a Místní akční skupina Mikroregionu Frýdlantsko pořádají v 
pátek 1. září ve Frýdlantě SLAVNOSTI SÝRA. 



Stránka  8 Venkovské noviny, srpen 2006, číslo 8 /  2006 

375 poslanců Evropského par-
lamentu podepsalo písemnou 
deklaraci žádající okamžité a 
trvalé ukončení systému pro-
plácení vývozních subvencí za 
dobytek vyvážený z EU do 
třetích zemí, v praxi především 
na jatka do Libanonu a Egypta. 
Jedná se o první deklaraci, 
která od ledna 2004 získala 
podporu většiny poslanců EP; 
a dále navíc o první deklaraci, 
která již obsahuje podporu 
poslanců nových 10 členských 
zemí. Tento úspěch zřejmě 
také rozvine současnou disku-
si o budoucnosti společné ze-
mědělské politiky a taktéž úči-
nek, který exportní subvence 
mají na obchodování rozvojo-
vých zemí. 
Písemnou deklaraci k 8. 7. 
2005 podpořilo 18 z 24 po-
slanců EP zvolených za Čes-
kou republiku: H. Fajmon, J. 
Březina, J. Zvěřina, Z. Roitho-
vá, I. Strejček, T. Zatloukal, R. 
Falbr, J. Hybášková, V. Flasa-
rová, V. Remek, L. Rouček, O. 
Vlasák, N. Škottová, J. Ziele-
niec, D. Strož, P. Duchoň, J. 

Maštálka a M. Cabrnoch. 
Prezident Evropského parla-
mentu, Josep Borrell, nyní 
napíše zemědělskému komisa-
ři EU, Mariann Fischer-
Boelovi, a vládám 25  člen-
ských zemí. V dopise uvede 
postoj Evropského parlamentu 
a požádá všechny o odpověď. 
Mezinárodní organizace pro 
ochranu hospodářských zvířat 
- Compassion In World Far-
ming, CIWF, spolupracovala 
se svými partnery z Evropské 
koalice pro hospodářská zvířa-
ta (European Coalition for 
Farm Animals), včetně Společ-
nosti pro zvířata – z. o. ČSOP. 
CIWF informovala poslance o 
skutečnosti, že téměř 200 000 
ks dobytka je ročně vyvezeno 
z EU na jatka na Blízkém vý-
chodě. Největšími vývozci jsou 
Německo, Francie a Irská re-

publika. Odhaduje se, že letos 
bude tento obchod daňové 
poplatníky stát ve vyplacených 
dotacích 77 milionů EUR. 
Neil Parish, konzervativní brit-
ský poslanec EP a jeden z 
autorů deklarace uvedl: „Tento 
systém odporuje schváleným 
rámcovým pravidlům WTO, tj. 
aby exportní subvence nebyly 
poskytovány a je také v rozpo-
ru s revidovanou společnou 
zemědělskou politikou. S tak 
vysokou podporou parlamentní 
většiny budeme pokračovat v 
tlaku na komisi, dokud tento 
obchod nebude ukončen.” 
Caroline Lucas, zelená britská 
poslankyně EP a rovněž spolu-
autorka deklarace dále prohlá-
sila: „Použít peníze daňových 
poplatníků z EU na úhradu 
krutého, dlouhodobého obcho-
du se zvířaty, který zvířatům 

způsobuje takové utrpení, je 
zcela urážlivé. Jsem potěšena, 
že dostatek evropských po-
slanců podpořilo žádost CIWF 
za rychlé ukončení subvenco-
vání.“ 
Barbara Dias Pais, evropská 
koordinátorka CIWF dodává: 
„Přijetí písemné deklarace 
dává komisi jasný signál o 
tom, že evropská veřejnost a 
poslanci EP, kteří ji reprezen-
tují, nebudou trpět používání 
veřejných zdrojů na obchod, 
který běžně způsobuje zvířa-
tům velké strádání. Komise si 
je vědoma, že možnosti a čas 
nadále ubíhají. Naléháme na 
zemědělského komisaře a 
předsednictví Velké Británie, 
aby vzali v úvahu většinový 
názor zvolených evropských 
zástupců a jednali o okamži-
tém a trvalém ukončení tohoto 
krutého a zbytečného obcho-
du.” 
Společnost pro zvířata – z.o. 
ČSOP, kontakt CIWF v ČR 

s.pro.zvirata@ecn.cz, 
www.spolecnostprozvirata.cz 

Evropské organizace pro ochranu zvířat 
vítají vítězství v Evropském parlamentu 

Evropský parlament slíbil podpořit návrh, 
který požaduje ukončení subvencování 

 vývozu dobytka do třetích zemí, 
 včetně Blízkého východu. 

Ředitel odboru vnějších vztahů 
MŽP Jakub Kašpar a Miroslav 
Šafařík, předseda Českého 
sdružení pro biomasu CZ Biom 
totiž v klubu Špejchar v Týně 
nad Vltavou podepsali rozhod-
nutí o přidělení dotace 11 mili-
onů korun z Operačního pro-
gramu Rozvoj lidských zdrojů, 
což je první krok, nutný k to-
mu, aby projekt mohl opravdu 
začít. 
„Projekt je zaměřen na podpo-

ru měst a obcí, které mají 
zájem intenzivně řešit 
nakládání s odpady,“ 
vysvětluje Ondřej Bačík, 
hlavní koordinátor projek-
tu. Hlavní kancelář bude 
ve Spáleném Poříčí a do 
projektu se přímo zapojí 
třináct měst a obcí obou 
krajů. V průběhu realizace 
projektu vznikne sedmnáct 
environmentálních osvětových 
programů a deset nových pra-
covních míst. 

Na projektu budou spolupraco-
vat dvě desítky partnerů. Jeho 
hlavním smyslem je poskyt-
nout praktickou a efektivní po-

moc při práci s veřejností           
v oblasti nakládání s odpady.  

MŽP 

Slavnostní podpis - zleva Miroslav Šafařík a Jakub Kašpar 

V Týně nad Vltavou byl v závěru července slavnostně 
odstartován projekt „Budování kapacit pro podporu 
plnění plánů odpadového hospodářství obcí a kraje            
s účastí veřejnosti v Plzeňském a v Jihočeském kraji“.  

Evropská podpora pomůže 
odpadovému hospodářství 
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Studie "Leg Health and Wel-
fare in Commercial Broiler 
Production" tj. „Zdraví noh        
a welfare komerční produkce 
brojleru“ vedená univerzitou v 
Bristolu pro britské minister-
stvo zemědělství (Defra) probí-
hala od 1. 4. 2003 do 28. 2. 
2006. 
Výsledky zprávy tak potvrzují, 
že každý rok trpí přes 200 mili-
onů brojlerů v Británii 
zchromnutím. Ročně je v Britá-
nii vykrmeno přes 800 milionu 
brojleru. (V České republice je 
to přibližně 80 milionů.) 
Vědecký výzkum zřetelně uvá-
dí, že zchromnutí je bolestivé. 
Někteří z brojlerů mají obtíže, 
pokud se chtějí napít nebo 
nažrat, v nejhorších  případech 
se sotva pohnou. 
 Tato studie vedená týmem 
nezávislých výzkumníků bris-
tolské univerzity potvrdila dlou-
hodobá prohlášení mezinárod-
ní organizace pro ochranu 
hospodářských zvířat - Com-

passion in World Farming 
(CIWF) o tom, že kuřata v prů-
myslových podmínkách trpí. 
 První studie o zchromnutí u 
britských hejn brojlerů byla 
vedena v roce 1992 a zjistila, 
že 26 % britských brojlerů trpí 
chorobami dolních končetin. 
Nicméně průmysl začal v  roce 
2001 tvrdit, že zchromnutí bylo 
problémem minulosti a publi-
koval jeho vlastní průzkum 
zjišťující problémy s končetina-
mi pouze u 2,3 % brojlerů. 
http://www.poultry.uk.com/new
s/press/legs2.htm. 
 Nová studie potvrzuje, že úda-
je kuřecího průmyslu byly příliš 
optimistické a že úroveň 
zchromnutí britských brojlerů 
je stejně vysoká jako v roce 
1992. 
Klíčovým faktorem problémů 
dolních končetin brojlerů je 
silný tlak na selekci směrem k 
rychlému růstu, aby tak dosáhli 
porážkové hmotnosti v přibliž-
ně 40 dnech. To je dvakrát tak 

rychleji než před 30 lety. Nohy 
nemohou vydržet velký tlak         
a váhu rychle rostoucího těla a 
často se podlomují. Výsledkem 
je, že ročně tak miliony brojlerů 
trpí postižením dolních konče-
tin. 
 CIWF trvale uvádí, že vysoká 
hustota chovu je nevhodná pro 
welfare ptáků. Toto je nyní 
podpořeno touto novou studií, 
ve které je zdokumentováno, 
že chovy o vysoké hustotě 
zástavu mají vyšší úroveň 
zchromnutí. 
 Podle CIWF: "Drůbež z vol-
ných a ekologických chovů je 
tím nejlepším welfare řešením 
pro zákazníky. Pokud nakupu-
jící  kupují drůbeží z vnitřních 
chovů, žádáme je, aby vybrali 
to pocházející z pomaleji ros-
toucích hybridů, jenž mají nižší 
úroveň zchromnutí.“ 
 Žádáme průmysl, aby ukončil 
použití rychle rostoucích hybri-
dů a místo nich používal po-
malu rostoucí typy. To by bylo 
v souladu se závěry studie, 
která uvádí, že nejefektivnější 
strategie na redukování pro-
blému nohou je snížení rych-
losti růstu. 

 
Nyní se jedná o nové směrnici 
EU o minimálních pravidlech 
pro ochranu kuřat chovaných 
na maso. Žádáme české mi-
nisterstvo zemědělství, aby 
podpořilo takovou směrnici, 
která bude evidentně chránit 
welfare více než 80 milionů 
kuřat každoročně vykrmených 
v České republice a dalších 5 
miliard brojlerů v rámci celé 
EU. Tato nová studie je důka-
zem, že na témata jako chov 
kuřat na rychlý výkrm a vyso-
kou hustotu osazení je potřeba 
vážně poukázat v připravova-
né EU směrnici o ochraně ku-
řat chovaných na maso. 
Na požádání můžeme studii 
univerzity v Bristolu zaslat 
emailem.   
Společnost pro zvířata – z.o. 
ČSOP, kontakt CIWF v ČR 

s.pro.zvirata@ecn.cz, 
www.spolecnostprozvirata.cz 

Britská studie: miliony průmyslově chovaných kuřat 
- brojlerů trpí zchromnutím končetin 
 Nová vědecká studie, která zkoumala kuřata vykrmovaná 
na maso v komerčních chovech 5 největších britských pro-
ducentů, zjistila, že 27,3 % kuřEvropské organizace pro 
ochranu zvířat vítají vítězství v novém Evropském parla-
mentu 

Ministr zemědělství Jan Mládek vyhla-
šuje jedenácté kolo příjmu žádostí o 
finanční pomoc z Operačního programu 
Zemědělství. Žadatelé mohou předklá-
dat své žádosti v následujících termí-
nech na sedmi regionálních odborech 
Státního zemědělského intervenčního 
fondu v Praze, Brně, Hradci Králové, 
Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, 
Olomouci a Opavě.  
Jedenácté kolo (čtvrté kolo roku 2006) - 
23. 8. 2006 – 13. 9. 2006 pro: 
• Opatření 2.3. Rybářství 
(poslední den příjmu žádostí, tj. 13. září 
2006 pouze do 12.00 hodin) 
Ministerstvo zemědělství upozorňuje  
žadatele, kteří budou předkládat své 
žádosti v rámci tohoto kola, že je ne-

zbytné, aby v případě, že jejich projekty 
budou vybrány pro finanční pomoc z 
OP Zemědělství, podepsali a převzali 
Podmínky ihned po obdržení výzvy od 
příslušného regionálního odboru SZIF – 
nejpozději do konce roku 2006 a aby 
zajistili harmonogram realizace projektů 
tak, aby žádost o proplacení byla podá-
na nejpozději do konce srpna 2007. 
Pravidla pro žadatele jsou v elektronic-
ké podobě k dispozici na internetových 
stánkách Ministerstva zemědělství 
www.mze.cz v záložce Dotace a pro-
gramy/Operační program Zeměděl-
ství/Vše pro žadatele. 

Tomáš Loskot 
MZe 

Jedenácté kolo příjmu žádostí o podporu 
z OP Zemědělství Pátý ročník krajských lidových slavnostní 

Dny Pardubického kraje se uskuteční ve 
dnech 1. - 3. září ve Svitavách. Letos 
poprvé půjde o třídenní akci, která je na-
víc propojena s oslavami 750. výročí 
města Svitavy. Tradičně budou slavnosti 
zaměřeny na propagaci kultury a podni-
kání v Pardubickém kraji.  
V programu vystoupí známé kapely, be-
sedovat se bude s významnými osob-
nostmi, své umění předvedou středověcí 
rytíři… A chybět nebudou ani pivovary              
z Pardubického kraje! 
Dny Pardubického kraje se konají každý 
rok, pokaždé na jiném místě v kraji. První 
ročník se konal na Svojanově, následoval 
Košumberk, Kunětická hora a v roce 
2005 město Králíky.  

Dny Pardubického kraje  
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Má český venkov co říct mladé rodině?  

Program: 
  9.00 –  9.30  Prezence, 
                       občerstvení 
  9.30 – 11.00 Přednášky 
11.00 – 11.20 Přestávka  
                       s občerstvením 
11.20 – 12.30 Přednášky 
12.30 – 13.00 Diskuse 
Seminář uvádí a moderuje 
Mgr. Eduard Kavala, předseda 
Spolku pro obnovu venkova. 

1.Ing.arch. Daniela Grabmülle-
rová, MBA, - pověřená zastu-
pováním náměstka  pro byto-
vou politiku MMR ČR / Pro-
gramy pro podporu bydlení 
na venkově 

2.Ing.arch. Kamila Matouško-
vá  - MZe ČR , odbor Řídící 
orgán EAFRD / EAFRD – 
Program rozvoje venkova - 
osa III – možnosti podpory 
pro mladé rodiny 

3.Mgr.Jana Oesterreicher  
Malíková, p. Jan Malík - MAS 
RŮŽE / Mámy buďme spolu 
- projekt pomoci mladým 
maminkám  

4.p. Jaromír Dohnal, starosta 
obce Soběchleby - mikroregi-
on  Záhoří-Helfštýn / Máme 
co dělat, nenudíme se u 
nás – projekt 

5.p. Havlíčková, Ing. Petr Ha-
nák, starosta obce Hroznová 
Lhota - Sdružení salesián-
ských spolupracovníků / 
Obec pozorná rodině - pro-
jekt ¨ 

6.p.Ludmila Krušková - Klub 

Pampeliška  / Děti a Spolky 
– Přehlídka prací venkov-
ské mládeže 

7.p. Miroslava Valová, starost-
ka obce Olbramov - MAS 
Český Západ / Mladé nápa-
dy pro Český Západ - pro-
jekt  

8.p. Hana Rozsypalová, sta-
rostka obce Těšetice - MAS 
Haná  / Hanácké cestovatel 
– projekt 

9.Mgr. Michal Jarolímek - MAS 
RŮŽE / MAS – nové pra-
covní příležitosti 

10.Diskuse  

Odborný seminář pořádají Spolek pro obnovu venkova ČR, 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Seminář se koná v rámci 
doprovodného programu 33. ročníku výstavy Země živitel-
ka 2006 v Českých Budějovicích dne 24.8.2006, pavilon Z – 
1. patro. 

Pozemkové úpravy a rozvoj venkova  

Program: 
  9.00 –  9.30  Prezence, 
                       občerstvení 
  9.30 – 11.00 Přednášky 
11.00 – 11.20 Přestávka 
                       s občerstvením 
11.20 – 12.30 Přednášky 
Seminář uvádí a moderuje Ing. 
Jiří Hladík, ředitel odboru 
Ústřední pozemkový úřad. 

1.Ing. Jiří Hladík, ředitel 
Ústředního pozemkového 
úřadu, Mze /  Činnost po-
zemkových úřadů a kon-
cepce pozemkových úprav 

2.Václav Petrus,  MAS Pošu-
maví / Pozemkové úpravy 
jako nástroj rozvoje regio-
nu 

3.Jiří Netík, Jihočeský kraj / 
Potřeba provádění pozem-
kových úprav z pohledu 
Jihočeského kraje 

4.Ing. Jana Pivcová, Ústřední 
pozemkový úřad, Mze 
/ Zadržení vody v krajině 
prostřednictvím pozemko-
vých úprav 

5.Ing. Jaroslav Houba, staros-
ta obce Sedlec / Rozvoj ob-
ce ve vztahu k pozemko-
vým úpravám 

6.Ing. Eva Schmidtmajerová, 
CSc.,  ředitelka Zemědělské 

agentury a pozemkového 
úřadu České Budějovice / 
Pozemkové úpravy v Jiho-
českém kraji 

7.Doc. Ing. Zdeněk Vašků, 
CSc., Výzkumný ústav melio-
rací a ochrany půd Praha / 
Aktualizace Bonitovaných 
půdně ekologických jedno-
tek jako součást pozemko-
vých úprav 

8.Ing. Václav Bártl, soukromý 
zemědělec / Pozemkové 
úpravy z pohledu hospoda-
řícího zemědělce 

Odborný seminář pořádají Spolek pro obnovu venkova, 
Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství. 
Seminář se koná v rámci doprovodného programu 33. roč-
níku výstavy Země živitelka 2006 v Českých Budějovicích 
dne 25.8.2006, pavilon Z – 1. patro. 

Ministr životního prostředí Libor Am-
brozek  i v letošním roce udělil záštitu 
resortu životního prostředí celorepubli-
kové kampani „Září – Měsíc biopotra-
vin a ekologického zemědělství 2006“.  
Jejím cílem je obrátit pozornost k ekolo-
gickému zemědělství a jeho produktům – 
biopotravinám. „Ekologičtí zemědělci jsou 
skvělými praktickými ochránci přírody. 
Spojují hospodaření v krajině s péčí o ni a 
s ochranou rozmanitosti přírody. Podporu 

si nepochybně zaslouží, stejně jako zájem 
veřejnosti a zákazníků,“ říká Libor Ambro-
zek.  
Projekt „Září – Měsíc biopotravin a ekolo-
gického zemědělství“ se letos koná již 
podruhé. V rámci kampaně, jejíž ústřední 
motto zní „Bohatství v rozmanitosti“, se 
představí desítky ekologických farem, 
výrobců i obchodníků s biopotravinami po 
celé České republice. V loňském roce se 
v průběhu září konalo více než 90 akcí, 

kterých se zúčastni-
ly tisíce lidí. I letos 
se chystají například 
„dny otevřených vrátek“ na řadě ekofa-
rem, ochutnávky v bioobchodech, proběh-
nou biojarmarky a biodožínky v Brně, 
Humpolci, Chrudimi, Jihlavě, Nenačovi-
cích či Praze.  
Aktualizovaný seznam všech akcí najdete 
na stránkách kampaně 
www.mesicbiopotravin.cz. 

Měsíc biopotravin opět pod záštitou MŽP 
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Krajská sekce Národní federa-
ce hotelů a restaurací České 
republiky ve spolupráci s agen-
turou CzechTourism a Svaz-
kem měst a obcí Krkonoše 
vydala 10.000 kusů výtisků 
nového propagačního materiá-
lu s jednoznačným titulem Kr-
konoše.  
Podle Ing. Rudolfa Hamrleho, 
předsedy krajské sekce, je           
k dispozici členům NFHR, kteří 
si v něm zaplatili inzerci. Šířen 
bude na veletrzích cestovního 
ruchu a při obchodních jedná-
ních.  
Ing. R. Hamrle dále uvedl:  

„Národní federace hotelů             
a restaurací ČR a HO.RE.KA 
ČR vyjednává spojení v jednot-
nou Asociaci hotelů a restaura-
cí ČR. Pokud valné hromady 
obou profesních sdružení 
schválí podobu struktury orga-
nizace, příspěvkový řád, orga-
nizační řád, stanovy a další 
potřebné dokumenty, vznikne 
do konce roku jednotná a silná 
Asociace hotelů a restaurací 
ČR, které se budou lépe pro-
sazovat profesní zájmy členů.“ 
Nový propagační materiál 
„Krkonoše“ získali zájemci 
před časem již v Kolíně nad 

Rýnem při veletrhu RDA orien-
tovaném na autobusové zá-
jezdy. 
KS NFHR Královéhradeckého 
kraje bude provádět kontroly 
"Oficiální klasifikace ubytova-
cích zařízení ČR".  
Kontrolou jsou pověřeni pro-
školení členové KS NFHR           
a prověřovat budou správnost 
údajů, které byly jednotlivými 
subjekty uvedeny v žádosti o 
přidělení klasifikačního znaku. 

D.Palátková 

Nový prospekt  „KRKONOŠE“  

 

Ti po úvodním vytyčení způso-
bu práce v regionu dokumen-
tovali vybraná témata ze  živo-
ta jeho obyvatel. Mezi nimi 
byly například architektura a 
krajina, společenský život, 
veřejný život, práce obyvatel.  
Výstupem je tématicky roz-
členěná fotografická expozi-
ce, která bude slavnostně 
zahájena v prostorách zám-

ku v Hustopečích nad Beč-
vou v neděli 27. srpna 2006 v 
10 hodin v rámci Hustopeč-
ských dnů. Účast přislíbili 
autoři fotek, přichystán je také 
hudební program. Následně 
bude expozice „putovat“ po 
dalších obcích Hranicka, aby 
mohla být představena co nej-
většímu počtu zájemců. Pouť 
výstavy pak bude ukončena       

v Hranicích, kde budou foto-
grafie vystaveny od 18. ledna 
2007 až do poloviny března. 
Otevření výstavy v každé obci 
bude spojeno s malým slav-
nostním zahájením za účasti 
místních, zastupitelů, zástupců 
spolků, podnikatelů. „Smyslem 
projektu je posílit identitu oby-
vatel ke svému regionu              
a umožnit jim nahlédnout přes 
„okraj“ každodenního života 
své obce a okolí,“ upřesňuje 
smysl lektor a hranický rodák 
Tomáš Pospěch. Uvažuje se        
i o vydání tištěné publikace. 

Nedílnou součástí výstavy 
bude panelová prezentace 
rozvojových projektů Mikrore-
gionu Hranicko a dalších akti-
vit, na kterých obce spolupra-
cují. Akce je organizována díky 
podpoře projektu INNOREF.  
Termíny výstav včetně dalších 
podrobností naleznete na 
webových stránkách Mikroregi-
onu Hranicko 
www.mikroregion-hranicko.cz  
Další informace: 
Jan Balek, manažer rozvoje 
MR Hranicko, tel: 731 577 450  

Týden v životě Hranicka navštíví většinu obcí  

Pod vedením fotografických lektorů Doc. Jindřicha Štreita  
a MgA. Tomáše Pospěcha (pedagogové Institutu tvůrčí fo-
tografie FPF Slezské univerzity v Opavě) proběhl na Hranic-
ku na přelomu května a června týdenní workshop talentova-
ných studentů fotografie.  

 

Veřejné projednává-
ní Koncepce státní 
politiky cestovního 
ruchu  v ČR na 2007 
- 2013 a posouzení 
jejího vlivu na život-
ní prostředí (SEA) 
Regionální environmentální 
centrum ČR a Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR si Vás 
dovolují dne 29. srpna 2006 
od 15.00 hodin (Rajská budo-
va Vysoké školy ekonomické 
- místnost č. 210) pozvat na 
veřejné projednávání Kon-
cepce státní politiky cestovní-
ho ruchu v České republice 
na období 2007 - 2013 a po-
souzení jejich vlivů na životní 
prostředí (SEA). 

V letošním roce o titul Vesnice 
roku 2006 soutěžilo 335 obcí z 
celé republiky. Do celostátního 
kola postupuje 13 vítězných 
obcí jednotlivých krajských kol. 
Celostátní hodnocení proběh-
ne v termínu 4. - 10. září 2006. 
"Cílem soutěže Vesnice roku 
2006 v Programu obnovy ven-
kova je snaha povzbudit oby-
vatele venkova k aktivní účasti 

na obnově a rozvoji své obce, 
ukázat rozmanitost a pestrost 
života mimo město a prokázat 
široké veřejnosti význam ven-
kova," řekl ministr pro místní 
rozvoj, Radko Martínek. 
V každém kraji byla stanovena 
krajská hodnotitelská komise, 
která vybrala jednoho vítěze, 
postupujícího do celostátního 

kola. Dále komise mohla udělit 
po jednom z následujících 
ocenění: modrou stuhu - za 
společenský život, bílou stuhu 
- za činnost mládeže, zelenou 
stuhu - za péči o zeleň a život-
ní prostředí.  
Kromě těchto ocenění mohla 
vesnice obdržet: diplom za 
vzorné vedení obecní knihov-

ny, diplom za vzorné vedení 
kroniky, diplom za rozvíjení 
lidových tradic, diplom za kva-
litní květinovou výzdobu v obci 
(Fulínova cena).  
Celostátní hodnotitelská komi-
se začátkem září navštíví po-
stupně všech 13 krajských 
vítězů a zvolí vítěze titulu Ves-
nice roku 2006. 

Soutěž Vesnice roku zná vítěze krajských kol 
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Centrum pro 
komunitní práci 

CpKP je nezisková orga-
nizace, která poskytuje 
služby všem zájemcům  
z veřejné správy, občan-
ských organizací a sou-
kromého sektoru přede-
vším v těchto oblastech:  
 

Účast veřejnosti a ob-
čanských organizací            
v rozvoji  obcí, měst a 
krajů. Navrhujeme a reali-
zujeme programy účasti 
veřejnosti v investičním 
plánování a roz-hodování.   
 

Místní udržitelný rozvoj. 
Poskytujeme konzultační 
služby při přípravě projek-
tů zaměřených na místní 
sociálně ekonomický roz-
voj při respektování princi-
pů ochrany životního pro-
středí. Zpracováváme            
a aktualizujeme rozvojové 
strategie mikroregionů, 
měst a krajů. Asistujeme 
při přípravě místních roz-
vojových projektů 
 

Regionální politika Ev-
ropské unie a regionální 
rozvoj ČR.  Prosazujeme 
p r incipy partne rst ví                 
a transparentního rozho-
dování v regionální politice 
Evropské unie. V Česku 
prosazujeme konzultace          
a zapojení veřejnosti a 
NN0 při přípravě a využí-
vání Strukturálních fondů.  
 

Vzdělávání, podpora               
a posilování nestátních 
neziskových organizací. 
Pracujeme s dobrovolníky, 
organizujeme semináře a 
vz-dělávací kurzy  s cílem 
posílit neziskový sektor.   
Další informace najdete 
na www.cpkp.cz 


