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FILM O POSÁZAVÍ
Posázaví, obecně prospěšná společnost, natáčí propagační film, který bude vyprávět o regionu Posázaví
v historických souvislostech.

Na konci ledna se započalo
natáčení filmu ve štole sv.
Josefa. Tato štola je součástí
dolů Kocourského pásma
v Jílovském zlatohorním revíru. Zde, poblíž Žampachu, se
těžilo zlato již ve středověku.
„Detailní záběry zlatonosného
křemene jsme pořídili v Regionálním muzeu v Jílovém
u Prahy, které je zaměřeno na
těžbu a zpracování zlata“, řekl
Jaroslav Pelíšek, dramaturg
a která by se měla ve filmu
a režisér filmu v jedné osobě.
objevit, jsou např. Konopiště
Následně se pokračovalo
za dob Františka Ferdinanda
v kostele Sv. Vojtěcha na náD´Este a zámek Vrchotovy
městí, kde se tématika těžby
Janovice, kde zároveň s postazlata objevuje na dvou oltářích
vou Sidonie Nádherné, posledv postavách klečících horníků
ní majitelky zámku, výrazně
a v restauraci Florián, jež porozkvetl kulturní život. Film by
skytla na krátký čas vhodné
měl také zobrazovat kulturu
prostředí pro dočasnou alchystarých Keltů, kteří měli na
mistickou dílnu z období reneúzemí Posázaví svá významná
sance.
sídliště, a období II. světové
Natočení a technického zpra- války. „Je obecně známo, že
cování filmu se ujalo Multime- v části regionu Posázaví bylo
diální studio Posázaví, jehož za II. světové války vybudovámanažerka Andrea Hypešová
nám řekla: „Ve štole jsme pěkně vymrzli a nic nám nepomohla stálá osmistupňová
teplota, která v podzemí je.
Těšíme se na další etapy natáčení, které se odehrají například v interiérech zámku Jemniště a hradu Český Šternberk.“
Dalšími zajímavými místy Posázaví, kterými prošla historie
a zanechala v nich své stopy,

no cvičiště jednotek SS. Poblíž
obce Úročnice nedaleko Benešova jsme z té doby nalezli
zachovalý bunkr, který by se
měl ve filmu objevit“, dodal
Pelíšek.

souvislostí, se zřetelem na
rozvoj turistického ruchu. Dalšími částmi projektu bude modernizace webových stránek
Posázaví, propagační brožura
Posázaví pro rok 2007 a 2008,
kniha „Historie v obrazech“
a další akce jako např. slavnostní uvedení knihy, vytištění
plakátů nebo seminář pro podnikatele.

Film vyjde na DVD a je jednou
z částí projektu obecně prospěšné společnosti Posázaví
„Multimediálně z domova i
z kanceláře“. Tento projekt si
klade za cíl rozšířit mezi naši Barbora Čmelíková,
i zahraniční veřejnost informa- Posázaví o.p.s.
ce o regionu Posázaví z hlediska zajímavostí, historických Foto: Jiří Matura

MAS Moravský kras v rámci projektu
značení místních produktů Moravský
kras-regionální produkt připravila první
číslo novin Doma v Moravském krasu. V druhém únorovém týdnu budou
noviny vytištěny
a distribuovány.
Další číslo se bude připravovat
k vydání na podzim letošního roku.
V případě, že máte zajímavé informa-

ce o místních produktech, historii, přírodních zajímavostech, rádi je zveřejní.
Jozef Jančo
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Dva venkovské projekty CpKP střední Morava pro sever a jih Olomouckého kraje získaly podporu ze SROP 3.2.

Nové síly pro oživení vesnic

Mladí nezaměstnaní absolventi vysokých, vyšších či středních škol a matky po mateřské dovolené ze dvou oblastí Olomouckého kraje budou mít šanci získat novou kvalifikaci a také zaměstnání projektových manažerů pro rozvoj venkova.

Projekt „Mladí pro venkov –
venkov pro mladé: Nové síly
pro oživení vesnic“ je zacílen
na oblasti Přerovska a Lipenska, které jsou nejvíce z celého kraje postiženy nezaměstnaností. Oblastí zásahu obdobného projektu „Venkov je
můj domov“ je region Šumperska a Jesenicka. Projekty
schválilo 13. prosince 2006
olomoucké krajské zastupitelstvo.

Akce proti „odlivu
mozků“ z vesnic

vá „brain drain“, tedy situace,
kdy absolventi škol opouštějí
svá původní působiště, protože nenašli odpovídající uplatnění na lokálním trhu práce.

„Jednotka“
pro pomoc obcím

Základním cílem projektu je
vytvoření „jednotky“ nových
projektových manažerů koncentrovaných na vybraném
území, kteří budou vyhledávat
finanční zdroje (dle aktuálních
výzev) a psát převážně investiční žádosti o podporu z fondů
EU na základě již zpracovaných i nově vyhledaných projektových námětů obcí, mikroregionů, místních akčních skupin a neziskových organizací
na venkově - a manažersky
i organizačně postupně naplňovat tyto konkrétní projekty
pro oživení a rozvoj vesnic.

Vizí projektu „Mladí pro venkov“ je oživit venkov mladými
lidmi tak, aby po svých studiích
na středních, vyšších a vysokých školách ve městech neodcházeli za prací mimo Olomoucký kraj, ale našli uplatnění ve venkovských sídlech,
odkud pocházejí, a navíc se
zasadili o další trvale udržitelný rozvoj vesnic i venkova
Školení a zaměstnání
v širším měřítku. Představitelé
absolventů
obcí by měli vytvořit „novým
silám“ zázemí a podmínky Na úvod projektu se osloví a
k životu na vesnicích.
vyberou nezaměstnaní
V současné době se ČR při- „čerství“ absolventi škol (15-25
pravuje na využívání finanč- let) doplnění dalšími osobami
ních prostředků ze zdrojů Ev- ohroženými nezaměstnaností
ropské unie pro období 2007- (maminky po mateřské dovole2013. Aby byly peníze efektiv- né apod.) přímo v cílové oblasně využity, je zapotřebí kvalit- ti zásahu (tj. Přerovsko, Lipnicně vyškolených a informova- ko). Pro takto vybranou skupiných pracovníků, kteří budou nu se vytvoří školící program
na aktuální výzvy včas reago- (vyjde se ze školících progravat přípravou projektů. Tato mů CpKP Rural Voice – Hlas
potřeba je patrná zejména venkova, Školení manažerů
v menších obcích, kterým uve- MAS pro ÚZPI), ve kterém
dené schopnosti chybějí a jsou nebudou chybět školící moduly
tedy pro nadcházející období jako projektové řízení, struktuznevýhodněny. Předkládaný rální fondy EU, operační proprojekt vznikl jako reakce na gramy 2007-2013, LEADER,
tento problém, který jsme za- zapojování veřejnosti, strateznamenali při naší práci ve gické plánování obcí, mikroregionů a MAS, PR apod.
vesnicích a mikroregionech.

kurzu se již v rámci školení
seznámí se starosty obcí a
s problémy, se kterými se vesnice potýkají. Účastníci sami
zjistí, o jaké projekty mají vesnice zájem, aktualizují projektové náměty v databázích mikroregionů a provedou sběr
nových projektových záměrů.
Z 15 proškolených účastníků
kurzu se vybere 5 osob, které
získají v rámci projektu přímou
podporu a stanou se zaměstnanci na 12 měsíců. Všichni
ostatní budou zapojeni do dalších projektů CpKP nebo partnerských organizací. Společným úkolem vyškolených a
vybraných projektových manažerů bude vytvořit integrovaný
nebo dílčí projekt, na který se
vypracuje projektová dokumentace a podá žádost na
některou z aktuálních výzev
operačních programů tak, aby
se uplatnil v praxi.

Poradenské centrum
venkova

Projektoví manažeři, vyškolení
a vybraní v projektu, budou
tvořit „jednotku“ zastřešenou
pod hlavičkou „Poradenského
centra venkova“ a mohou působit v obcích, mikroregionech,
MAS. Poradenské centrum
bude po skončení projektu
fungovat ve prospěch venkova
na základě nových projektů
(technická pomoc z OP).
V rámci projektu se uskuteční
představení projektových manažerů starostům obcí, představitelům mikroregionů a dalším aktérům na venkově na 2
konferencích (seminářích),
které se uskuteční na podzim
roku 2007 a na jaře roku 2008.

Projektoví manažeři budou po
proškolení, průzkumu terénu a
Další fenomén, kterému se Patnáct až dvacet vybraných společné práci na „cvičném“
projekt snaží zabránit, se vážných zájemců projde dvou- projektu schopni podávat
v mezinárodním měřítku nazý- měsíčním školením. Účastníci s pomocí manažera projektu a

supervizora samostatně projekty. Každý z účastníků akce
bude mít povinnost vypracovat
během ročního „testovacího“
období vlastní projekt pro některou z vesnic nebo mikroregion v cílové oblasti, který povede k udržení této pozice a
nastaví další rozvojové aktivity.

Srovnávání „severu“
a „jihu“

Zatímco „jižní“ projekt „Mladí
pro venkov“ předpokládá zřízení společné „jednotky projektových manažerů“, kteří budou
působit v obcích celých dvou
správních obvodů Přerovska
a Lipenska (mikroregiony Lipensko, Pobečví, ZáhoříHelfštýn, Moštěnka, Střední
Haná, Království, Dolek)
„severní“ projekt „Venkov je
můj domov“ má přímo za partnery tři mikroregiony, ve kterých budou nově vyškolení
projektoví manažeři působit
(Svazek obcí Údolí Desné,
Mikroregion Zábřežsko, Jesenická místní akční skupina).
Výstupy obou projektů bude
CpKP vzájemně porovnávat.
Naváže tak na svůj výzkum
zavádění managementu rozvoje v mikroregionech, který
zpracovávala pro Olomoucký
a Zlínský kraj, a ve kterém
pokračuje sledováním vybraných mikroregionů a MAS.

CpKP získalo v rámci SROP
3.2 Olomouckého kraje podporu
také
pro
projekt
„Dobrovolnictví – podpora pracovního uplatnění osob ohrožených sociálním vyloučením“.
Tomáš Šulák,
CpKP střední Morava

tomas.sulak@cpkp.cz
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Svaz měst a obcí letos slaví 100 let!

Píše se 30. srpen 1907 a kolínští radní dávají impuls ke ko- diskusí. Měsíčník INS, letos již 15. ročník, se také dočká několika změn – připravujeme další tématické přílohy
nání společných setkání starostů...
a v novém kabátě bude i jeho grafika. V dubnu
Takto začíná historie současného Svazu
nás čeká již tradiční Kongres starostů a primátoměst a obcí ČR, který v letošním roce oslaví
rů v Brně, letos na téma všem známé – financojiž 100 let od svého založení. Vedle řady
vání obcí.
tradičních akcí tak chystáme několik noviKvěten bude patřit jubilejnímu X. Sněmu Svazu
nek a celý rok se budeme prezentovat výročním logem.
měst a obcí, kde oslavy vyvrcholí. V Hradci Králové budeme křtít knihu o historii Svazu od roku
Oslavy budou především pracovní. V těchto
1907, kterou obdrží všichni účastníci a která
dnech obdrží všichni zastupitelé novou Příbude obsahovat autentické záznamy z archivů.
ručku člena zastupitelstva obce po volbách
2006. Znovu budeme navštěvovat kraje
Na celý rok připravujeme i další netradiční akce,
České republiky, 21. února zahajujeme šestitýdenní cestování více však prozrazovat zatím nebudeme. Veškeré informace
prvním Krajským setkáním v Plzni. Novinkou pro naše členy naleznete již tradičně na denně aktualizovaných webových
registrované na webových stránkách bude elektronický občas- stránkách Svazu www.smocr.cz.
.
ník, nově budou mít také možnost zapojit se přímo do on-line
Ing. Pavla Kulhavá

EKODOMOV Na veřejnou dopravu ve velkých
Žatec městech není dost peněz

V Žatci je v současné době v rámci projektu „Ústecký kraj - kraj přírody i člověka“,
který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem, zřizováno ekologické centrum.

Toto ekocentrum „EKODOMOV Žatec“ bude
sídlit v Jiráskově ulici č.p. 151. Prostory pro
jeho zřízení poskytlo za symbolické nájemné
sto korun českých město Žatec. Zřizovatelem
ekocentra je pražské občanské sdružení Ekodomov. Zmíněná nevládní nezisková organizace zastřešuje provoz ekocentra po stránce
organizační, ekonomické i odborné. Otevření
kanceláře se předpokládá v druhé polovině
února tohoto roku. Vzhledem k tomu, že kancelář bude sídlit v prostorách, které nebyly
delší dobu využívány a v budově došlo navíc
k havárii rozvodu vody, probíhají zde v současné době další stavební úpravy. Personál
bude zpočátku tvořen jedním smluvním pracovníkem na poloviční úvazek, který bude
zajišťovat ekologické poradenství, výchovu,
vzdělávání i vlastní organizační činnost pro
veřejnost. Úřední hodiny pro veřejnost budou
v pondělí od 10:00 do 17:00 a ve středu od
8:00 do 15:00.
Přemysl Hautke

Kvalita veřejné dopravy je ohrožena.
Stát totiž nedodržel dohody se Svazem
měst a obcí ČR a nevytvořil podmínky
pro financování velkých infrastrukturních projektů měst, které by umožnily
zlepšit městskou dopravu. To se stalo
hlavním tématem jednání primátorů
českých, moravských a slezských
měst, kteří se sešli poprvé po komunálních volbách při zasedání Komory statutárních měst 11. a 12. ledna v Plzni.
Náměstek ministra dopravy Ondřej
Jašek potvrdil, že financování velkých
dopravních projektů je věcí krajů a jejich Regionálních operačních programů. Tato skutečnost přítomné nepotěšila: „Plzeň usiluje o zlepšení veřejné

dopravy pro své občany prostřednictvím již připravených projektů v hodnotě cca 2 miliardy korun. V Regionálním
operačním programu je však na tuto
problematiku vyhrazeno pouze cca 250
mil. Kč,“ říká plzeňský primátor Pavel
Rödl.

„Stát musí nést spoluzodpovědnost za
dostupnost veřejné dopravy ve velkých
městech,“ uzavřel jednání předseda
Svazu a europoslanec Oldřich Vlasák.
Primátoři tak na závěr jednání jednohlasně přijali usnesení vyzývající vládu
k učinění konkrétních kroků.
Ing. Pavla Kulhavá

Z vydavatelství CpKP

Vzhledem k probíhajícím klimatickým
změnám, způsobům využívání půdy a
stávající regionální politice je v současné době potřeba nalézt nové ucelené strategie pro obhospodařování území a vodních zdrojů. Cílem projektu
WAREMA je vytvořit za spoluúčasti
všech zapojených stran, s využitím
výměny informací a zkušeností mezi
účastníky, strategie rozvoje povodí,
což přispěje k realizaci Rámcové
směrnice o vodách (Water Framework
Directive – WFD). Nové strategie, jež
budou přizpůsobeny specifikům povodí
i chráněným oblastem. Kniha je k
dispozici v CpKP střední Morava
(kanceláře Přerov, Šumperk, Brno) a
rovněž elektronicky ve formátu PDF.
Napište si o knihu na brno@cpkp.cz.
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Půl miliardy pro liberecký venkov?
Liberecký venkov má v příštích sedmi letech šanci získat z
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
(EAFRD) a státního rozpočtu České republiky až půl miliardy korun.
Tyto peníze nejsou určeny
pouze zemědělcům, jak by se
z názvu fondu mohlo zdát, ale
mají přispět ke zlepšení kvality
života ve venkovských oblastech podporou nezemědělských činností. Hlavním aktérem při rozdělování a správě
financí budou místní akční
skupiny (MAS). To jsou skupiny vytvořené na principu partnerství veřejné správy, podnikatelů a neziskového sektoru
na určitém území. V současné
době jich v kraji působí deset,
v celé ČR pak na 150. Mezi ně

každé MAS. Národní observatoř venkova, o.p.s., založená
právě na podporu rozvoje
MAS, získala z operačního
se rozdělí zhruba 4,5 miliardy. programu Rozvoj lidských
zdrojů prostředky na vzděláváMAS musí zpracovat rozvojoní členů a zaměstnanců MAS.
vou strategii, v jejímž rámci
pak budou rozdělovat peníze Projekt s názvem Profesionalijednotlivým zájemcům na jejich zace obnovy a rozvoje venkovlastní projekty. Budou tedy va Libereckého kraje bude
působit jako malé, regionální probíhat do dubna 2008 a jeho
nadace. Peníze však nepřijdou hlavní aktivitou je kurz pro
automaticky: obdrží je pouze ty členy a zájemce o práci v
MAS, které budou mít dobré MAS. K podpůrným aktivitám
předpoklady k jejich využívání patří analýza současného funa dobrou strategii rozvoje.
gování MAS v Libereckém
kraji, z níž vzejdou podklady
Administrace takového objemu
pro vzdělávací programy, šité
peněz tedy klade velké nároky
přímo na míru potřebám MAS.
na profesionální připravenost

Partner projektu, Pedagogická
fakulta Technické univerzity
Liberec, vytvoří pro potřeby
distančního vzdělávání elearningový kurz. Po odzkoušení budou kurzy akreditovány
ministerstvem školství. Kurzy
budou zahájeny nejpozději
v březnu.
Magda Mejstříková,
Národní observatoř venkova,
o.p.s

SEMINÁŘE: Podnikatelské využití bývalých zemědělských staveb
Centrum pro životní prostředí a hodnocení krajiny Ekotoxa Vás zve na semináře „Revitalizace bývalých zemědělských staveb a jejich podnikatelské
využití“.

Na programu odborných setkání bude
představení úspěšných projektů, jejich
plánování, možnosti financování a právní
předpisy problematiky.

Semináře se konají: 21. února (Státní
zámek Hradec nad Moravicí, Městečko 2,
Hradec nad Moravicí), 22. února (Dům

kultury a sportu, Jezernice), 27. února
(Restaurace Astra, Eduarda Beneše 19,
Svitavy), 28. února (Restaurace Radnice, Mlázovice 4, Mlázovice), 1. března
(Ranč MALEVIL, Heřmanice u Jablonného v Podještědí),
7. března (OVOFRUKT, spol. s r. o., Most - Vtelno), 8.
března (Selský dvůr, Nový Drahov 5,
Skalná), 14. března (Hotel Astra, Srby
184, Srby), 15. března (HOTEL CENTRAL, Masarykova 300, Klatovy), 21.
března (Pension a restaurace Valeš, Budějovická 585, Borovany), 22. března

POTKÁME SE U KOLÍNA

(Hotel U Lípy, Nám. Čsl. Armády 7, Kamenice nad Lipou), 28. března (ZVOS
Hustopeče, a.s., Javorová 1A/788, Hustopeče u Brna), 29. března (Interhotel
Moskva, nám. Práce 2512, Zlín).

Zahájení je vždy v 9 hodin. Více informací, pozvánka, návratka, materiály na
www.ekotoxa.cz. Semináře se konají
s podporou Operačního programu Rozvoj
venkova a multifunkční zemědělství,
Opatření 2.2. Odborné vzdělávání.
EKOTOXA

příležitost pro ženy na mateřské dovolené
Ve Vzdělávacím centru Pečecka probíhá od 1. září 2006 do
30. dubna 2008 projekt s názvem Potkáme se u Kolína,
který je spolufinancován Evropskou unií v rámci SROP –
opatření 3.2.. Jedná se o projekt určený ženám na mateřské a rodičovské dovolené –
zvláště pak těm, které se
v dohledné době budou vracet
na trh práce. Cílem projektu je
usnadnit jim vstup do zaměstnání a zvýšit jejich šance na
trhu práce. Právě proto nabízí
projekt „Potkáme se u Kolína“

maminkám možnost zdokonalit
se v angličtině a naučit se pracovat s počítačem. Velkou
výhodou je, že výuku obsluhy
počítače a anglického jazyka
v hodnotě několika desítek
tisíc korun mohou ženy obdržet pouze za motivační zápisné. A navíc - maminky účastnící se kurzů mohou využít
v době výuky bezplatného
hlídání dětí.
Školení probíhá ve dvou cyklech – první v letošním školním
roce a druhý v příštím školním
roce. V letošním školním roce

studuje celkem 45 maminek.
S velkým zájmem se u nich
setkaly jak kurzy angličtiny, tak
i kurzy počítačové. Podařilo se
otevřít dva kurzy angličtiny pro
začátečníky a jeden pro mírně
pokročilé a rovněž kurz obsluhy počítače pro začátečníky.

Na konci kurzu čeká na každou účastnící se ženu závěrečný test a po úspěšném zakončení rovněž osvědčení
o absolvování kurzu. Nejúspěšnější absolventky počítačového kurzu budou moci své
znalosti uplatnit na pracovní

stáži v několika organizacích.

Koncem února 2007 otevřeme
kurz obsluhy počítače pro pokročilé. Výuka bude zaměřena
na tyto 3 oblasti: textový editor
MS Word, tabulkový editor MS
Excel a Internet a Outlook.
V tomto kurzu zbývají poslední
volná místa. V případě zájmu o
kurz obsluhy počítače pro pokročilé můžete kontaktovat
Vzdělávací centrum v Pečkách
(www.vzcentrum.cz, nebo email: projekt@vzcentrum.cz).
Mgr. Věra Stožická
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217 zástupců samospráv absolvovalo nový vzdělávací
program pro plánování sociálních služeb
Celkem 217 zástupců obecních samospráv z celé České
republiky absolvovalo v druhé
polovině roku 2006 desetidenní Vzdělávací program pro
plánování rozvoje sociálních
služeb. Pilotní školení probíhala ve všech čtrnácti krajích ČR
a jako lektoři v nich působili
budoucí krajští vzdělavatelé,
metodici plánování sociálních
služeb.

nování o.p.s., která projekt na
základě veřejné zakázky Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR realizuje, „Budoucí
krajští vzdělavatelé mají možnost vyzkoušet si naostro svoji
roli a poznat se s lidmi z regionu, kteří v oblasti komunitního
plánování působí. Tito zástupci
samospráv naopak mohou
získávat důležité vědomosti a
zkušenosti z metodických postupů vhodných pro plánování
„Jde o velmi důležitou aktivitu
sociálních služeb v jejich měscelostátního projektu Zajištění
tech.“
místní a typové dostupnosti
sociálních služeb“, říká Ivan To ostatně potvrzuje i Mgr.
Úlehla z obecně prospěšné Jana Kučerová z Týna nad
společnosti Komunitního plá- Vltavou, která program jako

jedna z dvaceti účastníků
z Jihočeského kraje absolvovala: „Ocenila jsem především
dělnou atmosféru. Témata byla
přizpůsobována našim aktuálním problémům a potřebám
a mě osobně to pomohlo při
realizaci komunitního plánování na Vltavotýnsku.“
Plánování sociálních služeb je
jednou z klíčových změn, které
přinesl nový zákon o sociálních službách. Krajské úřady v
letošním roce musí zpracovat
svůj první Střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb. Více
než sto měst a obcí v České
republice zavádí metodu ko-

munitního
plánování
sociálních
služeb do
svého veřejného i samosprávného života.

Aktuální otázky spojené
s plánováním sociálních
služeb budou hlavním tématem blížící se 3. celostátní
konference projektu, která
se uskuteční 28. února 2007
v Praze. Přihlásit se můžete
prostřednictvím internetových
stránek www.kpss.cz. Na této
adrese najdete také veškeré
ostatní informace o probíhajícím projektu.
Jan Šesták

Účast veřejnosti v rozhodováních, která mají
dopady na životní prostředí, je pouhou formalitou
Na posuzování vlivů koncepcí a plánů na životní prostředí
(tzv. SEA) se zaměřuje nejnovější „Zpráva o implementaci
Aarhuské úmluvy za rok 2006“, kterou právě vydal Zelený
kruh. Materiál obsahuje doporučení pro efektivnější zapojení veřejnosti do této procedury.
Stranou zájmu však nezůstaly dělováním prostředků z Evropani ostatní aspekty Úmluvy, ských fondů intenzivně připrapopis vlastního mechanismu vují nové koncepce. Možnosti
pro sledování, jak je naplňová- veřejnosti vyjádřit se a ovlivnit
na,
a legislativní změny klíčová opatření na příštích pět
v Česku, které se dotknou let, jako jsou například nové
některého z práv Úmluvou investiční záměry, jsou často
zaručených.
zúženy jen na proces strategického posuzování vlivů na
Aarhuská úmluva upravuje
přístup veřejnosti k informa- životní prostředí. Veřejnost
cím, účast veřejnosti na rozho- vstupuje do procesu až v poslední fázi, kdy jsou již stratedování a přístup k právní
ochraně ve věcech, které se gie i její SEA posudek téměř
týkají životního prostředí (tzv. hotové,“ vysvětluje hlavní zpracovatelka studie Zuzana Drhotři pilíře) a pro Česko je platná
vá.
od listopadu 2004. „V současné době se v souvislosti s roz- „Vypořádání připomínek veřej-

nosti se tak stává pouhou formalitou před vydáním souhlasného stanoviska kompetentním orgánem (v tomto případě
Ministerstvem životního prostředí - MŽP). Aarhuská úmluva naproti tomu požaduje
účast veřejnosti ve všech fázích přípravných a rozhodovacích procesů, kdy je ještě možnost výběru z více alternativ,“
dodává Drhová.
„Myslíme si, že jen z části je
praxe neuspokojivá vlivem
nevyhovující legislativy. Spíše
je důsledkem činnosti odboru
pro posuzování vlivů na životní

prostředí MŽP a jeho metodického vedení. Domníváme se,
že doporučení, která jsme ve
zprávě formulovali, by mohla
pomoci tuto praxi vylepšit a
zabránit tak případům faktického 'vyloučení' veřejnosti“, dodává spoluautorka zprávy Alena Dodoková ze Zeleného
kruhu.

První zprávu o naplňování této
Úmluvy u nás vydal Zelený
kruh již v roce 2005, kde byly
zevrubně popsány případy
dobré i špatné praxe veřejné
správy z hlediska všech tří
pilířů.
(ZK)
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Unikátní ekocentrum Sluňákov je už plně funkční
V Horce nad Moravou nedaleko Olomouce bylo 17. ledna slavnostně otevřeno nové středisko ekologické výchovy Centra ekologických aktivit
města Olomouce Sluňákov, o.p.s. Středisko bude sloužit pro krátkodobé
i pobytové ekovýchovné programy, ale
také zároveň jako ekologická poradna
a informační středisko CHKO Litovelské Pomoraví.

První frekventanti vzdělávacích programů
centrem prošli dokonce už den před oficiálním otevřením. „Zájem je veliký, už teď
máme zejména některé programy zamluvené téměř do konce roku,“ říká ředitel
Centra Sluňákov Michal Bartoš.

Slavnostního otevření se zúčastnila řada
významných hostí – například primátor
města Olomouce Martin Novotný, náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel
Sekanina, předseda sněmovního Výboru
pro životní prostředí a bývalý ministr životního prostředí Libor Ambrozek, poslanec
a bývalý olomoucký primátor Martin Tesařík či ředitel Agentury ochrany přírody a
krajiny František Pelc. Středisko desítkám
přítomných představil Michal Bartoš a o

architektonické finesy se podělil jeden z
autorů projektu tohoto unikátního domu
Ondřej Hoffmeister ze společnosti Projektil Architekti.

Dům je postaven jako nízkoenergetický počítá se u něj s energetickou spotřebou
pouhých 27,6 kWh/m2 ročně. Má originální architekturu, je konstruován jako obydlená terénní vlna plynule zapadající do
okolního terénu. Na jih je fasáda prosklená, od severu je objekt chráněn zemním
valem – zelenou střechou. Na jižní osluněné straně disponuje polyfunkčním sálem (kapacita 80 – 120 lidí), jídelnou, klubovnou, pokoji pro ubytované (kapacita
42 lidí), bytem správce, administrativním
zázemím. Na neosluněné straně je pak
sociální zázemí, kuchyně, sklady, technické místnosti, kotelna. Použité materiály
jsou tradiční a byly voleny s ohledem na
ekologickou přijatelnost (dřevo, sklo, beton, kámen, nepálené cihly aj.). Potřeba
dodatečné tepelné energie v zimních měsících je kryta pomocí kombinace biomasy a solární energie. Budova má také
oddělené zásobování pitnou vodou od
vody užitkové – pro tento účel se využívá
dešťová voda.

Ekocentrum leží na 15 hektarech pozemku, který se průběžně celý upravuje pro
potřeby ekologické výchovy a zároveň
funguje jako lokální biocentrum s meandrujícím potokem či mokřady. Kolem vede
také značená cyklotrasa. „Uvažuje se i o
vybudování cyklostezky z Olomouce,
chtěli bychom tu mít i půjčovnu jízdních
kol,“ přibližuje některé z plánů do budoucna Michal Bartoš. Zatím se návštěvníci do
centra dostanou z Olomouce autobusy
MHD či vlakem a samozřejmě také automobilem.

Výstavba střediska byla zahájena v květnu 2005, v červnu 2006 byla dokončena
hrubá stavba, zkušební provoz byl zahájen v listopadu 2006 a plně v provozu je
od 15. ledna 2007. Celkové náklady na
stavbu i vnitřní vybavení dosáhly téměř 78
milionů korun. Většinu investice zajistilo
statutární město Olomouc, zhruba 36
milionů tvořila dotace Státního fondu životního prostředí. Práci ve středisku našlo
celkem 11 lidí.
Další informace:
http://www.olomoucko.cz/slunakov
MŽP

VZDĚLÁVACÍ KURZ: Obnova a rozvoj venkova
s ohledem na zachování kulturního dědictví
Cílem kurzu je umožnit zvýšení kvalifikace a poskytnout
vzdělání pracovníkům státní
správy a samosprávy i odborným pracovníkům, kteří se
zabývají venkovskou problematikou a při své činnosti
mnohdy postrádají ucelené
informace a souvislosti.

architektura venkovských sídel, kulturní krajina, drobné
kulturní prvky venkovského
prostoru, principy památkové
péče, ochrana kulturního dědictví, komplexní pozemkové
úpravy, základy ekohydrologie
a trvale udržitelného rozvoje,
úprava pitných
a čištění odpadních vod, sociologie venkoKurs bude jednosemestrový.
va, dotační programy.
Obsahem kursu budou odborné přednášky dle programu Přednášky i aplikační konzultaa individuální konzultace k ce povedou vysokoškolští peřešeným úkolům. Účastník dagogové a přední čeští odkurzu absolvuje celkem 13 borníci. Gestorem za Lesnicvýukových dní po 6ti hodinách, kou a environmentální fakultu
konzultace dle potřeby a do- České zemědělské univerzity v
stane odborné výukové mate- Praze je Doc.Mgr. Šárka
riály. Kurs bude zakončen Štenclová,Ph.D.
slavností s předáním diplomů.
Termín konání:
Studijní program zajistí přednášky v předmětech: obnova a 23.února – 18.května 2007, je
rozvoj venkova, funkce ven- to celkem 13 výukových dní po
kovských sídel, urbanismus šesti vyučovacích hodinách,
venkova, územní plánování, vždy v pátek odpoledne, cca

od 13 hod do 18 hod, včetně tel.: 224 941 305-7,
přestávek na kávu. Občerstve- info@nadaceof.cz
ní možno pořídit v místě konáPřihlášky: dostupné v kancení kurzu.
láři Nadace OF, od 4. ledna
2007 po vyžádání e-mailem,
Místo konání:
nebo telefonicky, zašleme eČeská zemědělská univerzita v
mailem, případně poštou.
Praze, Suchdole (bližší mapku
obdržíte s přihláškou, velmi
Konečný termín k zaslání zádobře dostupné i MHD)
vazných přihlášek a zaplacení
účastnického poplatku je 16.
Účastnický poplatek: 8.200,února 2007.
Kč (Nadace OF není plátcem
DPH). Způsob úhrady dle indi- Počet míst je omezen, zájemviduální domluvy s Nadací OF. ci budou zařazeni do kurzu
podle data došlé přihlášky a
Bližší informace vám poskytpo zaplacení
účastnického
ne Nadace Občanského fóra,
poplatku.
Hálkova 2, Praha 2,
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Akci organizuje Spolek pro obnovu venkova České republiky

Petice proti diskriminaci obyvatel venkova

Vážení přátelé venkova,

Spolek pro obnovu venkova
ČR na své valné hromadě dne
5. 12. 2006 schválil znění
„Petice proti diskriminaci obyvatel venkova“ (dále jen Petice). Znění Petice bylo připravováno již v dubnu a květnu
loňského roku a je reakcí na
nezájem státu jako celku o
venkov. Se zveřejněním Petice
jsme záměrně vyčkávali, abychom nebyli obviněni z laciného předvolebního populizmu či
povolebního zviditelňování.
Hlavním cílem je řešení problémů k zajištění plnohodnotného života na našem venkově.

Petice je dalším krokem našepodepsání Petiční listiny a
ho Spolku na cestě za rovnopřiložení usnesení zastupiprávné postavení malých obcí
telstva. Současně žádáme
a navazuje na dvě slyšení v
o sdělení počtu obyvatel
Senátu ČR ve věci diskriminavaší obce.
ce malých samospráv formou
2. žádáme jednotlivé členy platného daňového systému a
fyzické osoby o podepsání
ústavní stížnost podanou sea její rozšíření mezi své
nátory 29.6.2006.
známé.
Plné znění Evropské charty
3. žádáme jednotlivé právnicmístních samospráv je umíské osoby o podepsání Petitěno na webových stránkách
ce a její rozšíření mezi své
Spolku www.spov.org.
známé.
Systém organizace podpisů:
Petice bude také předána dal1. žádáme obce, které jsou
ším aktivistům ve sféře všech
členy Spolku, o projednání zájmových skupin na venkově.
Petice ve svém zastupitel- Pokud obdržíte dvě znění Petistvu. Po schválení zastupi- ce, prosíme o zaslání jedné
podepsané petiční listiny.
telstvem obce žádáme

My, občané venkova a menších měst,
vyslovujeme vážné znepokojení nad
neustále narůstající nerovností mezi
městy a venkovem v České republice.
Stát a jeho instituce víc a více zkouší,
co venkov vydrží.
•

•

•

jasná odpovědnost jednoho ústředního orgánu státní správy, který by zastupoval zájmy venkova vůči ostatním
•
rezortům.
•

Upozorňujeme, že na obce a malá
města stát přenáší další a další odpovědnosti (školství, sociální integrace,
místní doprava, zdravotnictví, apod.) a •
to bez adekvátního přesunu financování,

V důsledku pak venkov nenabízí perspektivní uplatnění mladým a hlavně
vzdělaným lidem, populace stárne
•
rychleji, zvyšuje se nezaměstnanost a
tradiční venkov se vylidňuje.
Je trpkou skutečností, že stanovené
formy financování projektů postupně
izolují obce a malá města od evropských zdrojů. Venkovská sídla na
rozdíl od větších měst tak nemají prostředky na kofinancování i finančně
méně náročných projektů, čímž dochází k dalšímu prohlubování rozdílů.

Nesouhlasíme s tím, že rozpočty
menších obcí se navyšují pomaleji
než u větších, udržuje se nízká úroveň financování venkova, zvětšuje se
disproporce mezi příjmy obcí a měst v
neprospěch venkova, snižuje se tak
Proto žádáme, aby poslanci a senátoři
kvalita života na venkově,
Parlamentu ČR učinili následující kroky:
Nejsme spokojeni s tím, že není legislativně upraven pojem „venkov“ ani • změnili „Zákon o rozpočtovém určení

•

Podepsané petiční listiny zasílejte na tuto adresu:
Spolek pro obnovu venkova
ČR, tajemnice Ing. Marcela
Harnová, Slaměníkova č. 37,
751 11 Radslavice
S úctou
Eduard Kavala

daní“ tak, aby nebyl venkov diskriminován vůči větším sídlům,
přijali samostatný „Zákon o venkově
České republiky“, který by kodifikoval
pojem venkov a jasné odpovědnosti
za jeho další rozvoj,

novelizovali „kompetenční zákon“ tak,
aby zvýšili odpovědnost Ministerstva
zemědělství za rozvoj venkova až po
jeho přejmenování na Ministerstvo
venkova ,
a v tomto smyslu tak naplnili závazky
České republiky z Evropské charty
místní samosprávy.

V Bělotíně dne 9.1. 2007

Za petiční výbor:
Eduard Kavala,
předseda SPOV

Radan Večerka,
místopředseda SPOV

V mikroregionech Vltavotýnsko a Lužnice školí
poskytovatele a zadavatele sociálních služeb

Na Vltavotýnsku a Bechyňsku se školí komunitní plánování a zavádění standardů kvality sociálních služeb. Díky projektu financovaného z Evropského sociálního fondu budou mít kvalitnější sociální služby v
organizacích, které tyto služby nabízejí. Během projektu vzniknou dva vzdělávací programy, jejichž prostřednictvím budou výše uvedení pracovníci proškoleni. „Následně by jejich vyšší kvalifikace a proškolení
měli vést ke zlepšení poskytování sociálních služeb v našich mikroregionech,“ řekla Hana Chovančíková,
koordinátorka projektu. Podrobné informace najdete v březnovém vydání Venkovských novin.
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MMR vyhlásilo regionální
dotační programy

dů, záleží na dotačním titulu)
Ministerstvo pro místní rozvoj na
svých stránkách uveřejnilo zása• Podpora rozvoje průmyslových
dy pro čerpání dotací z národpodnikatelských subjektů na
ních regionálních programů pro
území NUTS 2 Severozápad a
rok 2007 a oficiálně zahájilo sběr
Moravskoslezsko a dalších
žádostí. Celkem bylo pro tyto
regionech se soustředěnou
regionální programy vyčleněno
podporou státu (dotace do 40 %
815 milionů korun. Města, obce a
skutečně vynaložených náklapodnikatelské subjekty mohou
dů)
požádat o dotaci z následujících
"Programy jsou určeny pro hospoprogramů:
dářsky slabé a strukturálně postiže• Podpora rozvoje severozápadné regiony v České republice. Nově
ních Čech a Moravskoslezskése k nim připojil jen program Podho regionu (dotace až do 70%
pora úprav bývalých vojenských
skutečně vynaložených náklaareálů k obecnímu využití, který
dů)
umožní poskytování dotací obcím
na úpravy objektů a ploch získa• Podpora rozvoje hospodářsky
ných odchodem vojenských poslabých a strukturálně postižesádek," řekl ministr pro místní rozných regionů (dotace až do 70
voj Jiří Čunek.
% skutečně vynaložených nákladů)
Příjem žádostí o dotace v rámci
•

•
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Nominace nových členů
Výboru regionů EU

Vláda v pondělí 5.2. schválila nominaci zástupců Česka do Výboru regionů, kterou předložilo Ministerstvo
pro místní rozvoj. Výbor regionů je poradním orgánem
EU v otázkách regionální politiky, zejména přeshraniční spolupráce. Má 317 členů, Česko je zastoupeno
12 členy. Členové a jejich náhradníci musí být zástupci regionálních nebo místních orgánů s volebním
mandátem nebo být politicky odpovědni zvolenému
zastupitelstvu. Jejich jmenování včetně jmenování
náhradníků schvaluje Rada EU na návrh členského
státu. V souvislosti s volbami do zastupitelstev obcí v
říjnu loňského roku bylo nutné upravit složení české
delegace ve Výboru regionů. Seznam nominovaných
osob na návrh Svazu měst a obcí ČR:
Člen: Mgr. Jan Kubata, primátor města Ústí nad Labem / Náhradník: Ing. Ivana Červinková, starostka
města Kostelec n. Orlicí,

Člen: Mgr. Juraj Thoma, primátor města České Budějovice / Náhradník: Tomáš Úlehla, primátor města
Zlín

Člen: Helena Langšádlová, místostarostka města
regionálních programů bude ukon- Černošice / Náhradník: Bc. Jana Čermáková, mísPodpora obnovy venkova
tostarostka obce Proboštov
(dotace do 70 %, popř. do 80 % čen 30. března 2007 ve 12 hodin.
Formuláře k žádostem jsou přílo- Člen: Ing. Petr Osvald, zastupitel města Plzeň / Náskutečně vynaložených náklahou zásad programů, které žadatel hradník: Mgr. Ivana Stráská, místostarostka města
dů, záleží na dotačním titulu)
nalezne na stránkách ministerstva Milevsko
Podpora úprav bývalých vojen- pro místní rozvoj www.mmr.cz pod
ských areálů k obecnímu využití o d k a z y : r e g i o n á l n í p o l i t i - Člen: RNDr. Jiří Bytel, starosta obce Velká Hleďsebe
(dotace do 75 %, popř. do 70 % ka/regionální programy MMR/2007. / Náhradník: Ing. Sylva Kováčiková, starostka města
Bílovec
skutečně vynaložených nákla-

Plánování sociálních služeb – starost nebo radost ?
Řekněme si to na celostátní konferenci ve středu 28. února 2007 v Praze 6
'Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb',
jehož cílem je zajistit metodicky jednotný přístup k plánování
sociálních služeb na místní a
regionální úrovni,“ říká Ivan
Úlehla z obecně prospěšné
společnosti Komunitního plánování. Projekt realizují na
základě veřejné zakázky Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR organizace Komunitní
plánování o.p.s., Centrum pro
komunitní práci, Domov sv.
Anežky o.p.s. a Katedra antropologie Filosofické fakulty ZČU
v Plzni a je spolufinancován
Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České
„Ve světle těchto úkolů získárepubliky.
vají zcela nový rozměr také
aktivity celostátního projektu Ve středu 28. února 2007 se
Slova v titulku této zprávy
pravděpodobně vyjadřují očekávání všech lidí, kteří mají
nebo musejí mít co do činění s
plánováním sociálních služeb
a zpracováním střednědobých
plánů rozvoje sociálních služeb dle Zákona o sociálních
službách č. 108/2006. Zákon
ukládá krajům povinnost zpracovávat Střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb. Ten
by se měl stát od roku 2007
podkladem pro získání finančních prostředků na zajištění
sociálních služeb v daném
regionu. V mnohých krajích již
práce na tomto plánu začaly.

v centru doktorandských a
managerských studii VŠE –
Krystal na Praze 6 ve spolupráci s MPSV ČR uskuteční
již III. celostátní konference
projektu
pod
ná zvem
„Plánování sociálních služeb
– aktuální otázky“. Hlavními
tématy konference jsou krajské
střednědobé plány rozvoje
sociálních služeb a úloha obcí
v procesu jejich tvorby, dále
systém podpory plánování
prostřednictvím krajských metodiků a představení publikace
Metodiky pro plánování sociálních služeb. Součástí konference bude také informování o
výsledcích pilotního vzdělávacího programu pro účastníky
plánování sociálních služeb,

kter ý
s e
uskutečnil od června do prosince
2006 ve všech 14 krajích České republiky a zúčastnilo se ho
celkem 217 osob z obcí, kde
připravují nebo již probíhá plánování sociálních služeb.

„Účastníky konference jistě
potěší, že po roce a půl obdrží
také aktuální verzi metodik pro
plánování sociálních služeb“,
dodává Zdeněk Macek za organizátory konference.
Přihlásit se můžete prostřednictvím internetových stránek
www.kpss.cz.
Zdeněk Říha
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Prodloužený termín
na žádosti o dotace
pro území postižená
povodní v roce 2006

Ministerstvo životního prostředí
oznamuje, že žádosti o finanční
dotaci z podprogramu „Státní podpora ministerstva životního prostředí
při obnově území postiženého povodní v roce 2006“ je možno podávat až do 31. března 2007. Pravidla, jak má žadatel postupovat, najdete na webových stránkách MŽP
(www.env.cz – v rubrice Životní prostředí/Ochrana přírody a krajiny/Dotace a programy v OP / Dokumenty – Směrnice MŽP č. 12 +
Dodatek č. 1).
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Informace z Krkonoš připravila: D. Palátková

Veletrh Regiontour v Brně
Cestovní ruch patří k odvětvím, která významně zvyšují příjmy státního rozpočtu. I
tak lze charakterizovat expozé nového ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka při
zahájení letošních veletrhů GO a REGIONTOUR v Brně.

Zdůraznil, že loni poprvé došlo k nárůstu návštěvnosti regionů a za významné označil období let 2007 až 2013, kdy má dojít k získání
zdrojů v úrovni 27 miliard korun a jak uvedl:
„.....také k decentralizaci systému podpor cestovního ruchu“.
Regiontour je prezentací regionů. Veletržní
expozice Krkonoš byla situována do společného stánku s Českým rájem, Jizerskými horami
a Českolipskem. Všechna čtyři území se rozkládají na území Libereckého kraje. V těsné
blízkosti sousedila s expozicí Královéhradeckého kraje s turistickým regionem Východní
Čechy.

nů, tak orgánů krajských úřadů, CzechTourismu, Ministerstva pro místní rozvoj.
Pro koordinaci cestovního ruchu je to
výborná příležitost aktivně prohovořit řadu
věcí. Kvůli jednání by člověk cestoval
mnoho kilometrů, někdy i přes celou republiku. Je podstatné, že jsme shrnuli
současný vývoj cestovního ruchu i tam,
kam jeho organizace v práci došly. Dohodli jsme další plán spolupráce regionů
s kraji pro letošní i pro roky další, v rámci
nového rozpočtového období Evropské
unie, tedy konkrétní záležitosti Regionálního operačního programu.“

Stánek Libereckého kraje, potažmo i Krkonoš, zaujímal velkou veletržní plochu.
Hosté expozice projevovali zájem o ubytování v nejvyšších českých horách v
letním období. Poptávka byla po cykloturistických možnostech, seznamech autokempů, po mapách. Na pultě stánku byla
Podle Kláry Kroupové z marketingového oddě- k dispozici řada propagačních materiálů.
lení Svazku Krkonoše: „...v zahraničí podobné
Klára Kroupová doplnila: „Naši veletržní
veletrhy prošly svým vrcholem. Brnu se daří v
expozici navštívila řada politiků a úřednízájmu vystavovatelů a návštěvníků pozici
ků Královéhradeckého a Libereckého
udržet. Poptávka neklesá, spíše naopak.“ VýNajdete nás i na internetu konný ředitel Svazku Krkonoše Michal Vávra kraje i krkonošští podnikatelé. Ti projevili
zájem spolupracovat se Svazkem Krkouvedl: “Z mého pohledu jsou podobné podniky
na těchto adresách
noše. Pro návštěvníky expozice byly
cenné svojí odbornou částí. Vzájemně se powww.cpkp.cz nebo
atraktivní doprovodné programy jako
tká celá řada kolegů jak z partnerských regioochutnávka harrachovského piva, výroba
venkovskenoviny.cpkp.cz
vánočních perličkových ozdob, výroba
šperků, rýžování českých granátků, navlékání korálků, houpací kozy z Pěnčína.
Dohodnuta je spolupráce se Zoologickou
Na lednové Valné hromadě Krkonoš – jednom dni zpět do místa svého ubytová- zahradou ve Dvoře Králové. Příští rok
svazku měst a obcí byli přítomní dele- ní. To současné autobusové spojení v bychom mohli mít na stánku i nějaká živá
zvířátka.“
gáti poprvé seznámeni s návrhem no- Krkonoších prakticky neumožňuje.
vě se rodícího projektu „Zimních turis- Projekt byl příznivě přijat představiteli Letošní GO a Regiontour v Brně byly
tických autobusů“.
krajských úřadů Královéhradeckého i největšími veletrhy cestovního ruchu v

Připravují turistický ZIMOBUS

Spuštěním pravidelných jízd autobusové
linky z Pece pod Sněžkou do Vrchlabí a
zpět i z Harrachova do Vrchlabí a zpět by
byl významně podpořen doposud dobře
fungující projekt Krkonoše – lyžařský běžecký ráj. Nové středeční a nedělní zimní
autobusové spoje by svojí páteřní linkou
propojily Krkonoše z východní části na
západ a obráceně. Na páteřní linku by
dále navazovaly místní spoje.

Takto vytvořený systém veřejné dopravy
by umožnil lyžařům běžcům i turistům, ale
i všem dalším návštěvníkům i obyvatelům
Krkonoš projet na lyžích podstatnou část
území tak, aby měli příležitost vrátit se v

Libereckého kraje. Nyní je ve spolupráci s
nimi upřesňován. Hledají řešení, jak jej od
prosince 2007 realizovat. Dr. Pavel Klapuš, manažer Svazku Krkonoše, stručně
doplnil: „Letošní zima je netradiční svým
nedostatkem sněhové pokrývky. Přesto v
současné době monitorujeme průjezdnost
komunikace v oblasti Rezek – Františkov, kde by měl v příštím roce zimní autobus také svoji trasu. Do května tohoto
roku bychom měli mít jasno, jak projekt
zafinancujeme, jak bude probíhat jeho
propagace. Upoutávku na novou službu
veřejnosti umístíme i do letního vydání
turistických novin Krkonošská sezóna.“

jejich dosavadní historii. Svoji nabídku
prezentovalo 1265 vystavovatelů ze 34
zemí. Expozici Krkonoš, Českého ráje,
Jizerských hor a Českolipska přestřižením pásky slavnostně otevřeli Pavel Bradík - hejtman Královéhradeckého kraje,
Petr Skokan - hejtman Libereckého kraje
a Antonín Schäfer - náměstek hejtmana
Libereckého kraje.

REGIONTOUR je profesionální nabídkou
turistických atraktivit, služeb i zážitků
z regionů. Jako celek potvrdil, že regiony
mají návštěvníkům co nabídnout. Řada
zájemců nechyběla ani v expozici Krkonoše.
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Studie Unikátních místních atraktivit a jejich
využití v zážitkové turistice
V roce 2006 byl dokončen
výzkum tzv. unikátních místních atraktivit (dále jen UMA),
kdy cílem projektu bylo vytvoření návodu a softwaru na
proces jejich transformace do
ekonomicky efektivních produktů zážitkové turistiky. Financování projektu bylo zajištěno z programu MMR
„Výzkum pro potřeby regionů“.

Po analýze potenciálu 80 obcí
(v roce 2005) jich bylo vybráno
45, které mají UMA perspektivní, ale dosud byla pro využití v
cestovním ruchu špatně transformovaná. V 17 dalších obcích byly navrženy UMA nové,
s potenciálem pro využití v
zážitkové turistice.
Software je koncipovaný jako
metodický postup, který uživatele naučí přemýšlet o své
atraktivitě z hlediska zážitkové

turistiky novým, efektivním
způsobem. Koordinátor projektu Ing.Radek Novotný, PhD. k
tomu uvedl: "V možnostech ani
záměrech výzkumného projektu nebylo vytvořit software,
který by byl schopen „na dálku“, podle strohých instrukcí,
vymyslet pro zájemce - na
jejich místní atraktivitu - balíček produktů cestovního ruchu
a předat mu je k realizaci. Tento program uživateli naznačí
směry, kterými může při tvorbě
produktů postupovat a poukáže na ty odborné informace,
které bude třeba doplnit, popř.
s jakými odborníky se spojit,
aby byl produkt úspěšně vytvořen. U každého okruhu otázek
má uživatel k dispozici nápovědu, která je pro lepší orientaci doplněna konkrétními příklady. Pokud nebude uživatel
softwaru schopen na některé

otázky v daném čase odpovědět, je třeba se znovu detailně
zamyslet nad možnostmi plánované atraktivity a k počítačovému programu se vrátit později. Pokud ani potom nebude
možné uspokojivě odpovědět
na zadané otázky, tento software uživateli ušetří peníze
tím, že dopředu vyloučí jeho
vybranou atraktivitu jako nevhodnou pro využití v zážitkové turistice či pro efektivní zpoplatnění.“
Pro snazší práci s tímto softwarem, jakožto i zpětné vazby
a správnosti našeho přístupu,
jsme vytvořili případové studie,
tj. deset konkrétních pilotních
projektů transformace nových i
potenciálních UMA na jejich
využití v cestovním ruchu. Z
těchto studií pak mohou budoucí uživatelé softwaru získávat inspiraci pro vlastní trans-

formaci
libovolné
místní
atraktivity. Proto bylo záměrem
zmapovat co nejvíce typů
atraktivit. Každá z případových
studií obsahuje návrh pilotního
produktu pro zážitkovou turistiku, zpracovanou ekonomickou
analýzu a propagační kampaň.
Vše je součástí přílohy softwaru na CD. K výpočtu nákladů a
příjmů všech navrhovaných
produktů se již využíval i nově
vyvinutý software.
Zájemci o využití softwaru si jej
budou moci bezplatně stáhnout na webových stránkách
CpKP jižní Čechy a Spolku
přátel tradic (www.ahscb.net)
či si vyžádat zaslání CD s
tímto softwarem, včetně příloh.
Ing. Radek Novotný, PhD.
Mgr. Radmila Folbergerová

Nová výzva obcím postiženým orkánem
Ministerstvo pro místní rozvoj uveřejnilo na svých webových stránkách výzvu k předkládání žádostí o státní dotaci pro obce, města a kraje postižené nedávným orkánem.
Sběr žádostí je tímto dnem
oficiálně zahájen. Program
"Obnova obecního a krajského
majetku postiženého živelní
nebo jinou pohromou" poskytuje pomoc:
1. obcím a městům

- do výše 50% podílu státního
rozpočtu na celkové výši skutečně vynaložených přímých
nákladů.

Vláda České republiky vyhlásila nouzový stav na dobu od 05:00 hodin dne 25.
ledna 2007 do 24:00 hodin
dne 5. února 2007.

na území, pro něž byl vyhlášen nouzový stav do
výše 100 % podílu státního Nouzový stav platí pro území Jihočeského kraje, Plzeňrozpočtu na celkové výši
ského kraje, Karlovarského
skutečně vynaložených
kraje, kraje Vysočina, Libepřímých nákladů,
reckého kraje a v rámci kra• na území, pro něž nebyl
je Královehradeckého pro
vyhlášen nouzový stav do
okres Trutnov, Náchod, Jivýše 80 % podílu státního
čín,
v rámci kraje Morozpočtu na celkové výši
ravskoslezského pro okres
skutečně vynaložených
Bruntál.
přímých nákladů.
"Žádosti podané v rámci této
2. krajům - bez rozdílu, zda
výzvy se mohou týkat jen dozde byl vyhlášen nouzový stav
tací na odstranění škod vznik•

lých v roce 2007. Žádosti je
možné podávat kontinuálně,
počínaje dnem účinnosti výzvy. Posouzení předložených
žádostí a výběr jednotlivých
akcí nebo projektů bude probíhat průběžně", uvedl ministr
pro místní rozvoj Jiří Čunek.

Žadatel vyplní žádost o dotaci
na formuláři, který je přílohou
Zásad programu "Obnova
obecního a krajského majetku
postiženého živelní nebo jinou
pohromou".

Příslušný formulář nalezne na
webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj: Regionální politika/Regionální programy MMR/2007/ Obnova
obecního a krajského majetku
postiženého živelní nebo jinou
pohromou/Zásady programu.
Žadatel doručí žádost o dotaci
včetně příloh podle části 4.
Zásad Programu do podatelny
MMR osobně, nebo prostřed-

nictvím
poskytovatele poštovních
služeb.

K zaevidování žádosti do modulu informačního systému
ministerstva žadatel současně
vyplní elektronický formulář,
který nalezne na webových
stránkách Ministerstva pro
místní rozvoj na adrese:
http://www3.mmr.cz/zad.

Práce v tomto modulu vyžaduje prvotní registraci a přihlášení. Po vyplnění formulář uloží
(přenese do informačního
systému MMR), následně vytiskne a přiloží k výše uvedené
žádosti. Formulář v listinné
podobě představuje čestné
prohlášení a nahrazuje některé doklady, jež jsou u jiných
programů standardně vyžadovány.
MMR
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Co se děje na Hranicku?
Informace připravili: Jan Balek, Klára Úlehlová

Projekt Pracovní týmy poskytl nezaměstnaným
sadu rekvalifikací a individuální konzultace

Od ledna 2007 se naplno rozběhl projekt Řešení dlouhodobé nezaměstnanosti na Hranicku vytvořením pracovních
týmů, zkráceně jen Pracovní týmy. Tento projekt byl vytvořen Mikroregionem Hranicko a měl by přispět k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem Evropské unie. Dalším zdrojem
financování je státní rozpočet České republiky prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí.
Tímto projektem bylo vytvořeno 24 pracovních míst, které
byly obsazeny pracovníky z
řad dlouhodobě nezaměstnaných. Tito lidé pracují v jednotlivých obcích a městech Mikroregionu Hranicko, které se
zapojily do tohoto projektu.
Lidé vykonávají různé práce,
které jsou spojeny jak s údržbou a úklidem obce, ale také s
různými administrativními činnostmi, nebo pomáhají při pořádání kulturních a sportovních
akcí.
Projekt není založen jen na
pracovněprávním vztahu. Součástí projektu je soubor vzdělávacích aktivit. Jedná se o rekvalifikační kurzy, poradenské

a motivační kurzy a individuální poradenství. Právě v minulém týdnu si osvojilo 6 pracovníků práci s motorovou pilou a
křovinořezem a získalo osvědčení pro tuto práci. Dalších 8
pracovníků projde tímto kurzem tento týden. Kurz zajišťovala Střední lesnická škola,
která má s touto činností bohaté zkušenosti.
Poradenské a motivační kurzy
se týkají osvojení si základních
znalostí na počítači, jako jsou
práce s Internetem, elektronickou poštou, psaní dokumentu
ve Wordu. Dalšími tématy kurzů jsou pracovní pohovor, životopis, pracovněprávní vztah,
práva a povinnosti zaměstnan-

ce a zaměstnavatele.

ních informací o pracovníkovi,
o zmapování jeho dosavadních pracovních zkušeností a
dovedností, zájmů a rodiny.
Celý vzdělávací cyklus má
motivovat účastníky projektu k
hledání práce, získání nových
znalostí a dovedností, ke zvýšení sebevědomí, práce má
vést k osvojení pracovních
návyků, které mnozí ztratili
dlouhodobou evidencí na Úřadu práce.

Současně se uskutečnily první
lekce individuálního poradenství. Co to vlastně je? Individuální poradenství je aktivita,
která má rozvíjet znalosti a
dovednosti dosažené v motivačních a poradenských kurzech a také má pomoci při
řešení složitých životních problémů. Jedná se o pohovor,
který vedou zkušené lektorky
na profesionální úrovni. Právě
v první lekci šlo o získání prv- Další informace: Bc. Marcela
ního kontaktu mezi lektorkami Tomášová, tel: 739 430 576
a pracovníky, o získání prv-

Podporu na ekologické zemědělství a péči o krajinu žádejte na jaře

Podpory z Programu rozvoje venkova
na období 2007 až 2013 určené na ekologické zemědělství, údržbu travních
porostů a další tituly z tzv. agroenvironmentálních opatření budou spuštěny již na jaře tohoto roku. Rozhodl
o tom ministr zemědělství Petr Gandalovič.

dvou změnách, vystavili bychom se riziku,
že při schvalování celého Programu rozvoje venkova Evropskou komisí dojde ke
zdržení. Proto jsem se rozhodl, že je v
tuto chvíli do programu nezařadíme,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.
„Neznamená to však, že jsme dvě navrhovaná nová opatření zavrhli. Dopracujeme je tak, aby byly v souladu s požadavky
Česko nyní bude čekat na souhlas Evropevropské legislativy. Poté bude možné je
ské komise s Programem rozvoje venkodo programu dodatečně přidat,“ vysvětlil
va ve znění, které schválila vláda v srpnu
Petr Gandalovič.
minulého roku. V programovém dokumentu tedy nebudou dvě nová opatření, a to K novým pětiletým závazkům na tzv. agPéče o environmentálně hodnotné plochy roenvironmentální opatření se budou moa Neproduktivní investice – změna struk- ci zájemci přihlašovat do letošního 15.
tury krajiny, doplněné do původního znění května. V tomto termínu bude také možprogramu. „Kdybychom trvali na těchto né žádat o změnu existujících agroenvi-

ronmentálních závazků, které se tzv. překlopí z dosavadního Horizontálního plánu
rozvoje venkova na nový Program rozvoje
venkova ČR pro období 2007 – 2013. Pro
zemědělce, kteří požádají o toto přeřazení
nebo se nově přihlásí, budou platit sazby
v eurech uvedené v Programu rozvoje
venkova, schváleného vloni v srpnu vládou.
Agroenvironmentální opatření zahrnují
následující tři podopatření: postupy šetrné
k životnímu prostředí (ekologické zemědělství a integrovaná produkce), ošetřování travních porostů a péče o krajinu
(zatravňování orné půdy, pěstování meziplodin a biopásy).
Táňa Králová (MZE)

Venkovské noviny, únor 2007, číslo 2 / 2007

Stránka 12

Na mezinárodním setkání v Banské
Bystrici řešili rozvoj venkova
V Banské Bystrici se v lednu
uskutečnilo první setkání ke
dvouletému projektu se
zkratkou TEPA (Training of
European Partnership Animators), který byl podpořen
Evropskou komisí prostřednictvím
podprogramu
Grundtvig agentury Sokrates.

Nositelem projektu je Vidiecký
parlament na Slovensku sídlící
právě v Banské Bystrici. Partnery tvoří dalších 7 organizací
z České republiky, Polska,
Slovinska a Maďarska. Česká
strana je zde zastoupena Centrem pro komunitní práci střední Morava. Z Polska se účastní
tři organizace - Environmental
Partnership Foundation, Polish
Rural Forum a Cooperation
Fund Poland, z Maďarska Hungarian Rural Parliament a Ce-

lodin, ze Slovinska Slovenian Agricultural Societies.
Rural Development Network.
Cílem setkání bylo ujasnit si
Cílem projektu je vytvořit školí- společný postup při realizaci
cí osnovy pro školitele místních projektu a klíčové organizační
animátorů ve zmíněných ze- záležitosti. Dále byl projednámích EU. Školící materiály - ván obecně obsah školícího
tištěné manuály a didaktické manuálu. Tato a další otázky
DVD - budou založeny na budou dále rozpracovávány na
nejlepších praktikách ze zú- následujících setkáních a
častněných států. Dále se v průběhu práce na projektu.
uskuteční dvě pilotní školení, Předpokládáme, že vzájemná
na kterých se "otestuje" obsah výměna znalostí a zkušeností
a metodologie. Výsledky pro- bude velkým přínosem pro
jektu budou rozšířeny prostřed- všechny zúčastněné strany
nictvím sítě PREPARE do dal- a že vyústí ve vytvoření skuších zemí střední a východní tečně kvalitních školících mateEvropy.
riálů a metod, které budou lehce a úspěšně aplikovatelné i
Úvodního setkání se zúčastnil
v České republice a pomohou
vždy alespoň jeden zástupce
rozvoji venkovských oblastí v
za organizaci a také externí
následujících letech. Více o
hodnotitel projektu ze švédské
projektu na www.cpkp.cz.
organizace Federation of
Swedish Rural Economy and
Hana Caletková

Olomoucký krajský úřad byl v Liberci
oceněn za kvalitu a inovaci
Krajský úřad Olomouckého kraje v minulých
dnech získal ocenění Organizace dobré veřejné služby za rok 2006. Cenu uděluje ministr vnitra za kvalitu ve veřejné správě.
Ocenění převzala ve středu 17. ledna tajemnice ředitele Renáta Vrbová na konferenci
v Liberci.
Krajský úřad cenu získal díky zavádění moderních metod řízení kvality. Využil přitom takzvaného modelu CAF - společný sebehodnotící
rámec. „Zdokonalování služeb a činností úřadu
je procesem nekončícím, trvalým. Ocenění je
pro nás důkazem, že naše snaha zlepšovat
práci ve prospěch občanů přináší výsledky,“
uvedl ředitel krajského úřadu Libor Kolář.

Model CAF je jednoduchým a snadno použitelným nástrojem řízení organizací veřejné správy. Podstatou metody je hodnocení činnosti
úřadu jeho vlastními zaměstnanci, kteří vedení
upozorňují na potenciální problémy a případné
nedostatky v činnostech a vnitřních procesech

a navrhují možná řešení. Olomoucký a Liberecký kraj začaly model CAF zavádět již v roce
2003 jako první v České republice.

Mimo tuto hlavní cenu získal Krajský úřad Olomouckého kraje cenu v kategorii inovace v
územní veřejné správě za rok 2006,
a to za
využití inteligentních formulářů při komunikaci
se zákazníky úřadu. Cílem projektu „Inteligentní formuláře“ bylo zefektivnit a zjednodušit
komunikaci s partnery úřadu. Projekt probíhal
formou dotazníkového šetření spokojenosti
příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem s úrovní spolupráce a kvalitou
poskytovaných informací. Inovativnost a podstata řešení projektu spočívá v nahrazení části
korespondence, která byla dosud vedena papírovou formou, moderními elektronickými dokumenty. Krajský úřad takto získal nejen zpětnou
vazbu a informaci, co zlepšit a dále rozvíjet, ale
zejména uspořil čas i finance Olomouckého
kraje i jeho příspěvkových organizací.

Centrum pro
komunitní práci
CpKP je nezisková organizace, která poskytuje
služby všem zájemcům
z veřejné správy, občanských organizací a soukromého sektoru především v těchto oblastech:

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 ekonomický rozvoj při respektování principů ochrany životního prostředí. 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
NNO při přípravě a využívání Strukturálních fondů.
Vzdělávání,
podpora
a posilování nestátních
neziskových organizací.
Pracujeme s dobrovolníky,
organizujeme semináře a
vzdělávací kurzy s cílem
posílit neziskový sektor.
Další informace najdete
na www.cpkp.cz
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