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Národní síť MAS je nová síla pro venkov

Celostátní reprezentace místních akčních skupin se ustavila podle krajů
Ve středu 11. dubna se na ministerstvu zemědělství v Praze krajů. Zvolena byla i pětičlenná
ustavila Národní síť MAS, která bude novým reprezentan- kontrolní komise. Na počtu 13
zástupců ve výboru se shodla
tem českého, moravského a slezského venkova.
drtivá většina MAS i v anketě,
Celostátní občanské sdružení mezinárodní konferenci o ven- která sněmu předcházela.
místních akčních skupin bude kovu v klášteře Teplá u MaPředsedou pětičlenné kontrolní
zastupovat po dobu dvou let riánských lázní na podzim roku
komise byl zvolen Jindřich
13 členný výbor, který tvoří 2005. Iniciátorem vzniku sítě
Tollinger z MAS Střední Povlzástupci všech krajů. Předse- MAS - integrovaných mezisektaví. Dalšími členy jsou Petr
dou Národní sítě MAS byl z torových partnerství – byla
Kulíšek z MAS na Orlicí
řad členů výboru zvolen Petr Národní observatoř venkova
(Královéhradecký kraj), Jana
Sušanka z MAS Vladař v Kar- (NOV), obecně prospěšná
Havelková z MAS Podlipansko
lovarském kraji, místopředsedy společnost, která je nyní ser(střední Čechy), Hana HavlíčJitka Doubnerová z MASiF na visní organizací pro místní
k ov á z MA S Ko z ák o v
Frýdlanstku v Libereckém kraji akční skupiny.
(Liberecký kraj) a Petr Brandl z
(zároveň byla pověřena jako
MAS Aktivios v Plzeňském
zástupce NS MAS do Monito13 členný
kraji. Navrženo bylo 6 kandidárovacího výboru EAFRD) a
výbor podle krajů
tů. Tomáš Šulák z MAS MoOto Onderek z MAS PobeskyZástupce do 13členného výbo- ravská cesta se kandidatury
dí v Moravskoslezském kraji.
ru si v primárkách vybrali zá- vzdal ve prospěch rychlejší
Petr Sušanka stál
stupci z každého kraj a volební volby členů.
u zrodu předchůdkonference pak zvolila celý
ce NS MAS – NáV národní síti
třináctičlenný výbor a k němu
rodní sítě rozvoje
je 82 akčních skupin
ještě třináct náhradníků – opět
venkova (NSRV),
podle zástupců jednotlivých
Do Národní sítě MAS se v
která vznikla na
Členové Výboru NS MAS ČR
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době konání konference přihlásilo 82 MAS, na konferenci
bylo přítomno 126 delegátů.
Jedna MAS na konferenci
mohla disponovat 2 hlasy.
Některé MAS toho využily, jiné
ne. Největší zastoupení v NS
MAS mají Jihočeši – členem
sítě je 11 MAS ze 17, které v
kraji působí, následuje Středočeský kraj s 10 MAS v síti,
Olomoucký kraj a Jihomoravský kraj shodně po 9 MAS.
Naproti tomu ze Zlínského
kraje a Vysočiny jsou v národní síti jen 3 MAS, přestože tam
působí pětkrát více akčních
skupin.
„Celkově evidujeme 119 mikroregionů, které projevily zájem
o práci metodou LEADER.
Jejich území zahrnuje plochu
45 tisíc km², to je 60 procent
území ČR. Na tomto území je
rozloženo 3435 měst a obcí s
počtem 3,354 milionu obyvatel.
Celková hustota těchto území
je 74,6 obyvatel/km². Celková
hustota v ČR je 115,4 obyvatel/km²,“ informoval delegáty
konference Petr Sušanka.
Národní
observatoř venkova, jejíž představitelé stáli u
zrodu Národní
sítě MAS, se
nyní hodlá zaměřit na vzdělávání aktérů na venkově –
zejména manažerů a poradců místních akčních skupin.
„Jedním z cílů NOV, který vznikl před dvěma lety, bylo vytvoDokončení na straně 2
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Národní síť MAS je nová síla pro venkov
Pokračování ze strany 1

ření sítě MAS a to se nyní povedlo. Druhý úkol je poskytování odborného a technického
zázemí pro síť, dále celostátní
systém vzdělávání a kontakty
na PREPARE - mezinárodní
síť pro venkov,“ uvedl předseda NOV Radan Večerka, který
je zároveň místopředsedou
Spolku pro obnovu venkova
ČR.

Historický okamžik

Za historický okamžik označila
volební konferenci Národní sítě
MAS Kamila Matoušková z
ministerstva zemědělství, která
zde má na starosti rozvoj venkova a program LEADER.
„Vytvořil se základ pro „národní
síť venkova“, kterou bude do
budoucna potřeba vytvořit pro
Program rozvoje venkova. Do
budoucna bude mít tato celostátní síť venkova servisní roli,
bude mít internetový portál a
bude uzavírat partnerství,“
sdělila Matoušková, která
oznámila předpoklad, že první
kolo IV. osy (LEADER) by mělo
být spuštěno koncem léta.
„Větší šanci budou mít MAS se
zkušenostmi z LEADER+ nebo
LEADER ČR, další výzva z
EAFRD bude zhruba za rok,“
dodala.

Leader 2007! Jak dál?

Matoušková však upozornila,
že program LEADER ČR 2007
Území

nebude letos s velkou pravděpodobností vyhlášen. Delegáti konference proto sepsali a odsouhlasili na návrh Terezie Vondrouškové
(MAS Strakonicko) dopis ministru zemědělství
Petru Gandalovičovi (ODS), aby program Leader ČR vyhlásil. Podle všech předpokladů by v
něm měly šance právě ty MAS, které nepatří
mezi 36 „vyvolených“, které získaly za poslední
tři roky podporu z některého z investičních Leaderů.

„Pro nově vzniklé Místní akční skupiny je LEADER ČR poslední příležitostí, jak získat potřebné zkušenosti v práci metodou LEADER i pro
období 2007–2013. Vzhledem k tomu, že prostředky pro tento program byly již jednou
schváleny, žádáme Vás jako reprezentativní
zástupci Místních akčních skupin v České republice o podepsání pravidel LEADER ČR pro
rok 2007 a vytvoření podmínek pro další pozitivní rozvoj hnutí LEADER,“ napsali delegáti
volební konference ministrovi.
Tomáš Šulák, CpKP střední Morava,
člen správní rady NOV
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Zdroj: www.leaderplus.cz Počty za kraje obsahují
i MAS, které leží ve více krajích.

Počet
obyvatel

Rozloha
(km²)

Hustota
(ob./km²)

5 967 641
3 354 023
56,2 %

75 186,47
45 047,04
59,91 %

79,37
74,46
XXX

9 060 954

11

NS
MAS

Středočeský

Srovnání LEADER-regionů s dalším územím ČR

ČR bez Prahy

Zdroj: MAS Vladař

Kraj

Národní síť MAS
podle krajů

78 511,72

115,4

Počet
obcí

6 248 – 1
= 6 247

48
3 435
55,41

6 199

-3 435
2 746
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Přehled členů NS MAS k 1. 4. 2007

1. LAG STRAKONICKO
2. MAS SDRUŽENÍ RŮŽE
3. MAS KRKONOŠE
4. MAS MIKROREG. FRÝDLANTSKO
5. MAS BLANSKÝ LES – NETOLICKO
6. MAS RÝMAŘOVSKO
7. MAS SVAZKU OBCÍ BLATENSKA
8. MAS PODLIPANSKO
9. JESENICKÁ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA
10. MAS KOZÁKOV
11. MAS HORNOLIDEČSKA
12. MAS VESELSKO – ŘEČICKO
13. MAS TŘEBOŇSKO
14. MAS PODJEŠTĚDÍ
15. MAS SRDCE ČECH
16. MAS POBESKYDÍ
17. MAS KRAJINA SRDCE
18. PŘEMYSLOVSKÉ STŘEDNÍ ČECHY
19. MAS VLADAŘ
20. MAS JEMNICKO
21. POSÁZAVÍ
22. MAS SPOLEČNÁ CESTA
23. ROZVOJ KRNOVSKA
24. MAS NÁŠ REGION
25. SDRUŽENÍ ZÁPADNÍ KRUŠNOHOŘÍ
26. REGION HANÁ
27. OBČANÉ PRO ROZVOJ VENKOVA
28. MAS ZÁHOŘÍ – BEČVA
29. SPOL. PRO ROZVOJ HUMPOLECKA
30. MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO
31. MAS „ZNOJEMSKÉ VINAŘSTVÍ“
32. MAS CHANCE IN NATURE
- LOCAL ACTION GROUP
33. MAS MORAVSKÝ KRAS
34. MAS KYJOVSKÉ SLOVÁCKO V POHYBU
35. MAS PARTNERSTVÍ MOŠTĚNKA
36. STRÁŽNICKO MAS
38. MAS ZLATÁ CESTA
39. SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MIKROREG.
STŘEDNÍ VSETÍNSKO
40. VYHLÍDKY
41. MAS NÍZKÝ JESENÍK
42. MAS MORAVSKÁ CESTA
43. MAS PŘIJĎTE POBEJT
44. MAS ZA HUMNAMA
45. MAS REGION POODŘÍ
46. MAS POHODA VENKOVA
47. MAS ŽIVÉ POMEZÍ KRUMLOVSKO
- JEVIŠOVICKO
48. MAS SVITAVA
49. MAS ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ
50. MAS SERVISO
51. MAS ZÁBŘEŽSKO
52. MAS HORNÍ POMORAVÍ
53. MAS ŠLUKNOVSKO
54. MAS ŘÍČANSKO
55. MAS ČESKÝ ZÁPAD – MÍST.PARTN.
56. MAS POMALŠÍ
57. MAS PARTNERSTVÍ VENKOVA
58. MAS ŠIPKA PELHŘIMOV
59. MAS HRUBÝ JESENÍK
60. MAS LABSKÉ SKÁLY
61. MAS REGION KUNÉTICKË HORY
62. MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION
63. MAS RAKOVNICKO
64. MAS OPAVSKO
65. MAS HLUBOCKO-LIŠOVSKO
66. MAS POŠUMAVÍ
67. MAS STŘEDNÍ POVLTAVÍ
68. MAS SOKOLOVSKO
69. MAS ČESKÝ RÁJ A STŘEDNÍ POJIZEŘÍ
70. NADĚJE PRO MOSTECKO
71. MAS MEZI ÚPOU A METUJÍ
72. MAS ROZV. PARTN. REGIONU HRANICKO
73. MAS REGION POŠEMBEŘÍ
74. MAS LÍPA PRO VENKOV
75. MAS LITOMYŠLSKO
76. MAS KRÁLOVSTVÍ JESTŘEBÍ HORY
77. MAS TURNOVSKO
78. MAS PODBRDSKO
79. MAS AKTIVIOS
80. LAG PODRALSKO
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Vzdělávání pro jihočeský venkov

Projekt „Vzdělávání pro jihočeský venkov“,
který je zaměřený na vzdělávání členů a
zaměstnanců místních akčních skupin na
jihu Čech, se přehoupl do své druhé půle.
V období od listopadu 2006 až do března
2007 se uskutečnily semináře na téma
Strategické plánování MAS, Management
organizace a Finanční management, kterých se zúčastnila řada členů a zaměstnanců MASek a dalších zájemců.
Na nadcházející období se intenzivně připravuje například MAS Krajina Srdce, MAS
Vltava, MAS Sdružení Růže, MAS LAG
Strakonicko, MAS Blanský les – Netolicko,
MAS CHANCE IN NATURE, MAS Zlatá
cesta, jejichž zaměstnanci a manažeři získávají nejen nové informací ze seminářů,
ale sdělují si i své dosavadní zkušenosti s
programem Leader ČR a Leaderem +.
V současné době je na
programu vzdělávacích
seminářů modul Administrativní procesy v MAS, což
jsou činnosti, které tvoří
základ každé úspěšné
místní akční skupiny. Témata jsou: Příprava administrativních postupů, Výzva k předkládání projektů,
Poradenství a práce s po-

tencionálními žadateli, Tvorba bodovacích
a výběrových kritérií, Administrativní kontrola, Kontrola přijatelnosti, Transparentnost
výběru projektů, Střet zájmu v MAS, Řešení námitek a stížností, Kontrolní komise a
její úkoly.
Nositelem projektu je občanské sdružení
Novohradská občanská společnost o.s.,
která projekt „Vzdělávání pro jihočeský
venkov“ realizuje ve spolupráci s partnery
Národní observatoří venkova o.p.s., Jihočeskou univerzitou České Budějovice,
Spolkem pro obnovu venkova jihočeského
kraje, Rosou o.p.s. a Omegou Liberec.
Takto složené partnerské konsorcium získalo pro projekt podporu z Evropského
sociálního fondu, v rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního
vzdělávání.
Květa Jarolímková

Nové turistické balíčky pro obyvatele
a návštěvníky Moravského krasu

Přehled členů NS MAS k 1. 4. 2007

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody
Ponikva v Blansku připravila
pro obyvatele a návštěvníky
Moravského krasu malé
překvapení - vlastivědné
vycházky.

ochránců přírody Ponikva,
jenž působí od roku 2005 v
regionu Moravský kras a
okolí. Vycházky proběhnou
pro zájemce zdarma v rámci projektů podporovaných z
Evropského sociálního fondu. ZO ČSOP Ponikva jimi
navazuje na loňský úspěšný
projekt Střediska ekologické
výchovy Rychta Krásensko,
pracoviště Lipky – školského zařízení pro environmentální vzdělávání v Brně.

První z celé série vycházek
začne v sobotu 5. května v
9.15 hod. u větrného mlýna
v Rudici. Bude to vlastivědná vycházka po okolí s názvem Krasové útvary Rudické plošiny. Procházkou vás
bude provázet a odborný O vycházkách se dozvědí
výklad podá pan RNDr. Ivan návštěvníci Moravského
Balák.
krasu a obyvatelé okresů
Brna, Blanska a Vyškova z
Celkem 21 vycházek propřipraveného letáčku, jenž
běhne o sobotách v měsíbude distribuován do všech
cích květnu až září. Tuto
informačních středisek,
řadu vycházek připravila se
škol, knihoven, na městské
svými partnery Základní
a obecní úřady. Součástí
organizace Českého svazu

informací budou i vhodné
spoje IDS JMK z Brna,
Blanska, Vyškova nebo
Boskovic.

Následující vycházka bude
12. května v rámci Dne
Parků. Budou to malé botanické vycházky v průběhu
celého dne v Josefovském
údolí (srazy u Staré huti a u
Býčí skály) a v ranních hodinách exkurze Ptáci krasových žlebů – sraz v 8.00
hod. u Skalního Mlýna.
Aktuální informace můžete
získat
i
na
webu
www.ponikva.org. Další
novinkou budou exkurze na
koňských spřeženích v centrální části Moravského
krasu.
Petr Revenda
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Jak je to s vypouštěním...

...odpadních vod z domácností

(MŽP) Povolení k vypouštění odpadních vod z domácností
vyvolává v poslední době řadu nejrůznějších mýtů, dohadů
a spekulací. Skutečnost přitom není nikterak složitá ani
náročná.

Člověk, který nemá možnost
napojení na obecní kanalizaci,
se musí o odpadní vody nějak
postarat sám. Má tři možnosti
řešení: žumpu, septik s biologickým stupněm čištění nebo
domovní čistírnu odpadních
vod. Každá možnost má své
výhody i nevýhody.

mé vypouštění do vod podzemních a i k němu je třeba
povolení. Vypouštění odpadních vod do vod podzemních
lze povolit pouze u rodinných
domů nebo staveb k individuální rekreaci.

Pokud povolení k vypouštění odpadních vod do vod
povrchových nebo podzemních člověk již má, je důležité vědět, kdy nabylo právní
moci. V případě, že to bylo
před 1. lednem 2002, přestane toto povolení platit na
konci letošního roku a do 1.
července 2007 je možné si
zažádat o jeho prodloužení.
Úřad povolení prodlouží,
pokud se nezměnily podmínky, za kterých bylo vydáno.
Kdo to nestihne, musí si
zažádat o povolení nové.

Aby nedošlo při vypouštění
odpadních vod k ohrožení
zdrojů pitné vody, je nutné
zachovat minimální vzdálenost
septiku nebo domovní čistírny
od studny. Tato vzdálenost
závisí na propustnosti podloží.
V případě málo propustného
prostředí (např.hlíny, spraše,
jílovité zeminy, silně zahliněné
štěrky a písky) je to alespoň 5
m, v případě propustného prostředí (např. štěrky, písky, sutě) nejméně 12 m. Propustnost
prostředí by měl znát příslušný
Formulář k žádostem o povolevodoprávní úřad nebo hydroní k vypouštění je k dispozici
geolog.
buď na vodoprávním úřadě
Důležité je vědět, kam odpadní nebo jej lze stáhnout na intervody ze septiku nebo z domov- netu: www.zanikpovoleni.cz.
ní čistírny odcházejí. Pokud se
vypouští do kanalizace (která
Žumpa
ale nesmí být zakončená
Žumpa je bezodtoková jímka,
obecní čistírnou), pak povolení
což znamená, že musí být
k vypouštění odpadních vod
vodotěsná a nesmí z ní unikat
do vod povrchových nebo podžádné odpadní vody. Je buď
zemních není třeba. Je třeba
betonová nebo plastová. Výhose dohodnout se správcem
dou žumpy je, že k ní není
kanalizace na jeho požadavtřeba povolení k vypouštění
cích.
odpadních vod. Určitou nevýPokud odpadní vody ze sep- hodou je nutnost zajistit pravitiku nebo z domovní čistírny delné vyvážení žumpy fekálodcházejí přímo do potoka ním vozem do čistírny odpadnebo do řeky, jedná se o ních vod.
vypouštění do vod povrchoKdy si pořídit žumpu: Tam
vých a povolení je nutné.
kde není kanalizace, kde je
Jestliže se odpadní vody ze problém získat povolení k vyseptiku nebo z domovní čistír- pouštění zejména do vod podny zasakují do půdy (např. zemních a u domů využívatrativodem), jedná se o nepří- ných jen zřídka. Podmínkou je,

aby k žumpě mohl zajet fekální Kam se hodí: Tam, kde není
kanalizace, majitel domu nevůz.
chce investovat do domovní
Pořizovací cena: podle veličistírny nebo nechce platit za
kosti od cca 15 000 Kč
časté vyvážení žumpy, velmi
Cena za vyvážení: okolo 1000 vhodným řešením je v případě
Kč za jeden odvoz (doporuču- staveb k individuální rekreaci.
jeme uschovávat doklady o
Cena za vývoz kalu: okolo
vyvážení)
1000 Kč, cca jednou ročně.
Stavební povolení: Je třeba.
Vyřizuje příslušný stavební Stavební povolení: Je třeba.
Vyřizuje (i dodatečně) vodoúřad, správní poplatek 300 Kč,
právní úřad. Správní poplatek
na podzemní stavby do 300
300 Kč
metrů čtverečních zastavěné
plochy a hloubky 3 m stačí Povolení k vypouštění: Je
pouze ohlášení stavby staveb- třeba. Vyřizuje vodoprávní
úřad (bez správního poplatku).
nímu úřadu.
Povolení k vypouštění: Není
třeba, v případě žumpy nejde o
vypouštění odpadních vod, ale
o jejich shromažďování.

Septik s biologickým
stupněm čištění

Septik má obvykle několik komor (dvě, nejčastěji tři) a funguje jako usazovací nádrž, ve
které se odpadní vody předčistí tím, že dojde k usazení kalu,
který je pak nutné jednou ročně odčerpat. Předčištěné odpadní vody ze septiku se přepadem vypouštějí buď trativodem do půdy nebo přímo do
potoka či řeky. Samotný septik
není dostatečně účinný a odpadní vody, které z něj vytékají, je třeba ještě biologicky dočistit.
Neznamená to ale, že si každý
majitel septiku musí pořídit
domovní čistírnu odpadních
vod. V mnoha případech postačí doplnit septik o biologické
čištění, např. zemní filtr, který
může být pískový. Ceny zemních filtrů jsou dány jejich velikostí, kolem 5 000 Kč na kubík. Vhodně navržený septik
ve spojení se zemním filtrem je
stejně účinný jako správně
provozovaná domovní čistírna.

Pokud je septik postavený „na
černo“, bez jakýchkoliv dokladů či povolení, je třeba před
podáním žádosti o povolení k
vypouštění odpadních vod na
vodoprávním úřadě zlegalizovat stavbu septiku.

Domovní čistírna
odpadních vod

Pro rozhodnutí pořídit si domovní čistírnu je třeba znát
počet osob na ni připojených a
způsob využití vyčištěné vody.
Možné jsou i ČOV až pro 50
připojených obyvatel, tedy pro
více domů.
Kam se hodí: Tam, kde není
kanalizace, objekt je užívaný k
trvalému bydlení a majitel nechce platit za vyvážení žumpy.
Pořizovací cena: pro čtyři
připojené obyvatele kolem
50 000 Kč.

Je nutné také počítat s provozními náklady, zejména na spotřebu elektrické energie.
Stavební povolení: Je třeba.
Vyřizuje (i dodatečně) vodoprávní úřad. Správní poplatek
300 Kč

Povolení k vypouštění: Je
třeba. Vyřizuje vodoprávní
úřad (bez správního poplatku).
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Cyklus diskuzí k rozvoji obcí na Liberecku
Je to, co jsme se na různých
školeních dozvěděli, v praxi
použitelné? Kolik obcí v Libereckém kraji se zabývá udržitelným rozvojem a místní
Agendou 21? Komu a v čem
se daří či nedaří zapojovat
veřejnost? Jak (strategicky)
plánujeme a s jakými výsledky? Jsou naše partnerství živá
a funkční, nebo se nedostala
dál než k podpisu partnerské
smlouvy? Jak rozumíme pojmu
lokální ekonomika a máme
nějaké příklady v obci či mikroregionu?

diskuze, výměna zkušeností. V
rámci diskuzního cyklu nabízíme 10 příležitostí sejít se a
diskutovat o pěti frekventovaných tématech, která jsou velmi aktuální a potřebná pro
život obcí. Vždy první z dvojice
setkání na jedno téma bude v
Liberci, který je pro mnoho
potenciálních účastníků relativně snadno dostupným centrem. Druhé setkání se koná
vždy v některém z menších
měst Libereckého kraje – snažili jsme se je vybrat tak, aby
téma dobře ladilo s místními
potřebami.

mi se budeme zabývat, jsou
stejně důležitá pro politiky,
úředníky, podnikatele, neziskové organizace, školy, aktivní
jednotlivce – čím pestřejší
skupina účastníků se sejde,
tím zajímavější bude diskuze.

Stránka 5

Diskuzní setkání
bude
ří dit
dr .
Zuzana Guthová, ředitelka
Rosa, o.p.s. z Českých Budějovic. Počet míst na diskuzních setkáních je omezen na
15, max. 20 účastníků – při
větším počtu efektivita diskuze
klesá. Nepožadujeme návratky, ale chcete-li mít jistotu, že
se budete moci zúčastnit diskuze na téma, které vás zajímá, doporučujeme ohlásit se
předem na kontakty uvedené
níže.

Na setkání zveme hosty: jednak praktiky, kteří mohou přispět svou dobrou či špatnou
zkušeností, jednak odborníky,
kteří mohou podat konkrétní
informaci nebo upřesnění.
Nejdůležitější jsou ale účastníci: zaměření diskuze se bude
vždy odvíjet od toho, co oni v
Je zřejmé, že nejefektivnějším
rámci tématu považují za důle- Termíny a témata setkání
způsobem učení a získávání Komu jsou setkání určena? V žité, o čem budou chtít mluvit, najdete na www.prvo.cz.
informací je osobní setkání, zásadě všem – témata, který- co si potřebují vyjasnit.
Blažena Hušková

Zemědělci v Záměli u Vamberka topí obilím

Pro vytápění kravína v Záměli
si akciová společnost Farma
Tichý pořídila kotel české výroby o výkonu 25 kW (výrobek
firmy Verner Červený Kostelec, cena tohoto kotle, určeného také pro rodinné domky,
byla 85 tisíc korun), který spaluje biomasu, v tomto případě
trochu načernalý a nečištěný
oves od kombajnu. K tomu se
přidává odpad z čistění máku
včetně makoviny i lístků a navíc je možné spalovat i tzv.
peletky do průměru 2 mm z
obilí, máku a řepky. V kotli,
který tu nainstalovali včetně
kompletních rozvodů, radiátorů
a tří bojlerů v polovině října

2005, spálili za listopad 32 q
obilí, do jeho násypky je třeba
vsypat dva pytle obilí denně.
Kotel si automaticky ze zásobníku pobírá obilí podle potřeby. Roční úspora pro farmu
bude - v porovnáním s dosavadním vytápěním elektřinou 50 až 60 tisíc korun .
K tomu dodal předseda představenstva a.s. Farma Záměl
Pavel Tichý: „Pro instalaci kotle na spalování obilí jsme se
rozhodli ze dvou důvodů –
kravín byl vytápěn kompletně
elektřinou - ohřev vody, bojler
o objemu 2000 litrů, přímotopy
a akumulačky. Máme spočí-

táno, že jsme schopni spálit si
v kotli, co vyprodukujeme či
zbude jako odpad z naší produkce. Kotel je schopen odpad
spálit, a dobře ho spálit. A nadprodukce? Lidé se podivují,
proč pálit obilí, když by bylo
lepší zužitkovat ho ke krmení
nebo jako potravinu. Bohužel
zemědělství v našem státě je
na takové úrovni, že krmného
obilí je nadbytek - výrazně
klesly stavy skotu, prasat i
drůbeže. S tím koresponduje i
to, že výkupní cena obilí je na
tak nízké úrovni, že už se ho
ani někdy nevyplatí pěstovat.
Pokud mám dostat za vyčištěný a zdravotně nezávadný
krmný oves 170 Kč za metrák,
tak proč já si nemůžu pro sebe vypěstovat za podstatně
nižší náklady topivo, tj. vejdu
se do oněch 170 Kč, nemusím
ho čistit, a když dojde k jeho
znehodnocení plísní nebo
škůdcem, pak to nevadí. Kotel
takové obilí ekologicky spálí
beze zbytku. Pro mě ta úspora
spočívá v tom, že já sice svou
produkci nevyužiju do potravinového řetězce, ale na ekologické vytápění. A je taky pravda, že Česká republika se zavázala k podpoře alternativních zdrojů, které budou na-

hrazovat fosilní paliva. Bohužel
podpora spalování biomasy
není na takové úrovni, aby se
topilo třeba šťovíkem, i když
zrovna není vhodný pro tento
typ kotle.“

Farma Tichý a spol. a.s. se
sídlem v Záměli (je ustanovena školním závodem Vyšší
odborné školy zemědělské a
SOU Kostelec nad Orlicí, pro
praktickou výuku studentů v
rostlinné a živočišné výrobě),
původně od roku 1993 sdružení fyzických osob, hospodaří od roku 2000 na 750 hektarech zemědělské půdy, pěstuje
červenostrakatý skot s tržní
produkcí mléka (280 krav plus
250 jalovic jako tzv. uzavřené
stádo). V rostlinné výrobě se
zabývá výrobou obilí, řepky,
máku, lupiny, krmných plodin,
jako jsou kukuřice na siláž,
vojtěška i jetely, a k tomu pěstují na 20 hektarech málo rozšířenou plodinu - krmný šťovík, určený jako biomasa na
spalování jako obnovitelný
zdroj. V příštím roce tu chtějí
zkusit pěstovat travinu lesknici
rákosovitou, která se bude
sklízet jako suchá hmota a
prodávat do kotelen jako biomasa na topení.
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Sázava si oddechla, je lehčí o 18 tun odpadků
Od 7. do 15. dubna 2007 se
za pomoci dobrovolníků
podařilo vyčistit od odpadků oba břehy řeky Sázavy
od města Sázavy po Pikovice.

V sobotu 7. dubna se na tábořišti pod Sázavským klášterem sešla skupina dobrovolníků a v zapůjčených lodích s
„vyfasovanými“ hráběmi, pytli
na odpadky a gumovými rukavicemi se pustili na devítidenní pomalou pouť podél
břehů. Denně se této podivné
výpravě podařilo posunout o
cca 5-6 kilometrů po proudu

řeky. Někteří z dobrovolníků
strávili na úklidu řeky všech
devět dní, někteří jen jeden
den. Záleželo na tom, jako
dlouho se mohl každý z nich
uvolnit z režimu svého běžného pracovního či studentského
života.

nické v Benešově, žáci základních škol z Postupic a Jílového
u Prahy, členové mateřských
center, vodáckých oddílů, chovatelských organizací, ale i
jednotlivci, kteří se přihlásili na
výzvy uvedené v mediích.

Složení dobrovolníků bylo velmi různé. Studenti gymnázia,
Střední zdravotnické školy a
Střední integrované školy tech-

Manažerka projektu Barbora
Čmelíková shrnula: „S výsledkem i průběhem projektu jsem
spokojená. Důležité je, že se

Servis a zajištění potřebných
financí na svá bedra převzala
obecně prospěšná společnost
Posázaví, a že se jí dařilo postarat se v daných podmínkách dobře o stravování, pitný
režim a další nutné potřeby
dobrovolníků, svědčila chvála
ze strany zúčastněných na
organizaci akce.

nikomu nic nestalo, to vždy
vnímám z hlediska mé odpovědnosti organizátora jako
velkou tíhu. Na přidanou nám
přálo počasí, a také nás velmi
překvapilo, spíše však nemile,
množství sebraného odpadu.
Značnou měrou pomohli jak Je to smutné, že hmotnost je
podnikatelé, tak obce a neziskové organizace z řad partnerů Místní akční skupiny Posázaví. „Dalo by se říci, že
Čistá řeka Sázava je typickým
leaderovským projektem, který
aktivizuje spolupráci mezi členy místní akční skupiny“, dodal
ředitel společnosti Posázaví
Václav Pošmurný.

přímo úměrná k počtu sbírajících. Doufejme, že projekt
přinese nejen konkrétní výsledek v podobě čistých břehů,
ale že také ovlivní chování
lidí.“
Barbora Čmelíková,
projektová manažerka

Aktuality ze Sdružení obcí Toulovcovy Maštale

Úprava náměstí v Proseči

pohyb osob po parku. Centrem upraveného náměstí pak bude sloup sv. Trojice.
Již několik dní probíhají na náměstí v Náklady na tuto úpravu náměstí hradí
Proseči intenzivní práce, jejichž výsled- obec z vlastních prostředků.
kem by mělo být zpřístupnění a zkulturnění prosečského parku a okolí návštěvníPřestavba muzea dýmek
kům či občanům Proseče. V parku by
v Proseči
měla být vybudována pěšina s několika
odpočívadly a lavičkami, park jako takový Muzeum dýmek v Proseči prošlo zásadní
dozná určitých změn v osazení rostlin a rekonstrukcí vnitřních prostor. K místnostaké bude přístupný hned z několika míst. tem samotného muzea přibyly prostory,
Bude také zbourána budova staré čekár- do kterých bude přesunuto Informační
ny, kterou nahradí dřevěné čekárny u centrum (IC) Maštale, které je v současjednotlivých stanovišť přilehlého autobu- nosti umístěno v budově SOTM v Proseči
sového nádraží. Mezi parky tak již nebude čp. 125. IC by na novém místě fungovalo
žádná překážka a umožní se tak volnější přes turistickou sezónu a po sezóně by se

navrátilo zpět na SOTM. Kromě IC, kde si
zájemci budou moci koupit suvenýry a
jiné produkty sdružení, bude v prostorách
muzea ještě možnost přístupu na internet.
V současnosti probíhají práce na interiéru
IC, muzeum v nové podobě by mělo být
otevřeno do poloviny května.

WEBKAMERA

Na rozhlednu Terezka na Pasekách byla
instalována webkamera, která by měla
zprostředkovat pohled na Proseč a okolí.
Aktuální pohled na Proseč je možno
shlédnout na www.prosec.cz.
Jan Řebíček
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„ Vyrobeno v BESKYDECH ® “
Další čtyři výrobky získaly regionální certifikát
VSETÍN, BESKYDY - Regionální značka "Vyrobeno v
Beskydech" funguje již více
než jeden rok. Za tu dobu
ušla kus nelehké cesty a
dnes se z ní stává skutečně
prestižní ocenění, které garantuje především regionální
původ beskydských produktů.

O značku je stále neutuchající
zájem ze strany výrobců z
oblasti Valašsko - Beskydy.
Donedávna své výrobky certifikovalo na 16 místních výrobců
- živnostníků, malých i středních firem. Od 3. dubna se
celkový počet výrobců s certifikátem rozrostl na rovných 20.
"Počátkem dubna zasedala
certifikační komise pro značku
Vyrobeno v Beskydech a udělila čtyři nové certifikáty. Mezi
značené beskydské výrobky

se tak zařadily Štramberské
oplatky, med květový a medovicový, cukrářské výrobky a
keramika", potvrdila místní
koordinátorka Radka Sachrová, která je také členkou certifikační komise pro udělování
značky. "Mezi oceněnými byli
3 místní živnostníci a jedna
střední firma ze Štramberka",
dodává Sachrová.

"Vedle dobré komunikace se
samotnými výrobci je dobře
zvládnutá propagace značky
Vyrobeno v Beskydech, a to
jak v samotném regionu, tak
na celostátní úrovni", doplňuje
ing. Tomáš Kažmierski z REC
ČR, hlavní koordinátor značení
v ČR. "Propagace je skromná,
nejedná se o žádně megalomanské infokampaně. Avšak
je maximálně účinná. Snažíme
se totiž o osobní přístup a ote-

vřenost vůči výrobcům i veřejnosti, a každému zájemci o
informaci o regionální značce
vycházíme maximálně vstříc",
upřesňuje Kažmierski.

O tom, že se regionální značka místním výrobcům skutečně
vyplácí i ekonomicky, svědčí
první ohlasy od samotných
držitelů certifikátu. Božena
Pařenicová, výrobkyně Valašských škrábaných kraslic a
držitelka značky "Vyrobeno v
Beskydech" k tomu na adresu
místních koordinátorů značky
říká: "Musím vás moc pochválit
za práci při propagaci našich
výrobků, hledání nových možností prodeje, doporučení a
upozornění na nejrůznější akce. Musím říct, že to, co pro
nás děláte, je úžasné a skvělé
a nikdo před tím pro nás nic
podobného nedělal a mně

můžete
věřit. Já dělám kraslice už více
jak 20 let a až ted´ jsem opravdu spokojena. Těch nabídek
chodí dost, říkají že mají informace z novin "Doma v Beskydech" nebo z internetu, takže
já chválím, chválím, chválím...".

Odbornou pomoc při zavedení
značky zajišťuje regionální
koordinátorka Radka Sachrová
ze sdružení Lidé v Beskydech,
o.s. a zástupci Regionálního
environmentálního centra ČR
(REC ČR) ing. Tomáš Kažmierski a Mgr. Iva Dyková,
kteří značku propagují na národní úrovni.
Více informací naleznete na
www.domaci-vyrobky.cz

Tomáš Kažmierski

Bude Kraj blanických rytířů rozmetán?
Kolem Blaníku se plánuje výstavba až 26 větrných elektrá- 40 m. O těchto záměrech a
ren, jejichž výška může přesahovat 100 m. Firmy o tom již variantách již firmy začali jedjednají s obcí Načeradec. Český svaz ochránců přírody Vla- nat s Obcí Načeradec.
šim výstavbu větrných elektráren u Blaníku odmítá.

Blaník je kulturní
dominanta

Panoráma Velkého a Malého
Blaníku mají místní obyvatelé i
návštěvníci Kraje blanických
rytířů vryto hluboko do paměti.
Jakmile se při procházení krajinou někde na obzoru Blaník s
rozhlednou sotva vynoří, hned
ho poznáváme. Je to nesporně
jedna z nejvýznamnějších kulturních a přírodních dominant
a to nejen v regionálním, ale i
v celonárodním měřítku.
Ochrana této bájné hory byl
také jeden z hlavních impulsů
pro vyhlášení CHKO Blaník.

Místo památníku
26 elektráren

Jestliže ještě v polovině minu-

lého století se vážně vedly
diskuze o výstavbě různých
památníků na Blaníku, z nichž
se žádný nerealizoval, v současné době se rozbíhá debata
o mnohem necitlivějším zásahu – totiž o umístění větrných
elektráren u Blaníku. Konkrétně jsou již v mapě zakresleny
dva záměry – jeden obsahuje
15 elektráren v oblasti mezi
Načeradcem, Býkovicemi,
Hrajovicemi, Pravěticemi a
Daměnicemi a druhý na 3 – 11
elektráren plánovaných mezi
Načeradcem, Slavětínem a
Řísnicí. Jedná se ve všech
případech o zařízení, kde výška sloupu elektrárny se pohybuje kolem 80 – 100 m a délka
lopatky, kterou je třeba k výšce
sloupu pro vypočtení maximální výšky připočíst, činí kolem

Lopatkami rozmetaný
krajinný ráz

Český svaz ochránců přírody
podporuje výstavbu alternativních zdrojů energie a to včetně
větrných elektráren. Je však
třeba jejich umístění vybírat s
rozmyslem. Vhodná je např.
polabská nížina, kde elektrárny
mnohem méně ruší kulturní a
krajinné dominanty. Mnoho
stovek takto umístěných elektráren můžeme vidět mezi Vídní a Bratislavou v podunajské
nížině.
Kolem Načeradce však takovéto výškové stavby nemají co
dělat. Zcela by potlačily dominanty památkově chráněné
zástavby městečka Načeradec. Dnes zde vnímáme kostel, solnici (radnici), zámek a
střechy domů na náměstí se

zahradami.
Toto vše by
bylo potlačeno při výstavbě 100 m vysokých obrů s otáčejícími se lopatkami. Stejně tak v dálkovém vnímání by základní charakteristiku siluety Blaníku –
rozhlednu nahradily míhající
se lopatky. Chráněná krajinná
oblast Blaník by tak pozbyla
smyslu.

Karel Kříž, jednatel ČSOP
Vlašim, k tomu říká: „Český
svaz ochránců přírody Vlašim
výstavbu větrných elektráren u
Blaníku odmítá. Jsme přesvědčeni, že by tak měla učinit i
obecní zastupitelstva. Smyslu
by totiž pozbyly veškeré naše
společné aktivity zaměřené na
rozvoj šetrného turistického
ruchu na Podblanicku, protože
na elektrárny se možná někdo
přijede podívat, ale určitě mezi
nimi nebude chtít strávit dovolenou“.
Jakub Hromas
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Informace z Krkonoš připravila: D. Palátková

Co s volným časem hostů,
kteří přijedou do hor a není sníh?
Řada pracovních setkání zástupců jednotlivých informačních center a Krkonoš –
svazku měst a obcí odhalila zásadní nedostatek v oblasti turismu v nejvyšších a nejnavštěvovanějších českých horách. Řada
krkonošských podnikatelů v zimě vydělává
v čase, kdy je dostatek sněhu. Ve chvíli,
kdy sníh nedostačuje a projeví se pokles
zájmu o hory, přichází problém.

Proto je důležité zabývat se otázkou, jak
naplnit volný čas hostů. Obchody ve městech jsou po 17 hodině uzavřeny, restaurace mají omezenou kapacitu, klubů a zábavních podniků je u nás jako šafránu.
Nalezneme tu několik krytých bazénů, tenisových a squashových hal, tři aquaparky,
dvě tři outdoorové a adrenalinové agentury. Turisté jezdí po regionu, bloudí pěšky
po městě, zkrátka nevědí, co s volným
časem. Nabídku aktivit zachraňují muzea.
V tomto směru v letošní zimě zaznamenaly
obrovskou návštěvnost expozice Správy
Krkonošského národního parku.
Programově organizované setkání s partnery, podnikateli a odbornou veřejností na

téma „Nabídka turistických produktů,
volnočasových příležitostí v Krkonoších
a Podkrkonoší“ s podtitulem „Co dělat,
když není sníh, aneb jak rozšířit nabídku
aktivit pro turisty,“ se uskutečnilo v režii
Krkonoš – svazku měst a obcí.

nuss Pass ve Špindlerově Mlýně a aktivitám agentury Yellow point a jejím
zkušenostem se zimním projektem No snow pass. V nabídce No - snow pass
byl zakomponován například skok na
obří houpačce, 1,5 hodina v bazénu s
vodními hrátkami, přemostění – resp.
přejezd na laně přes údolí přehrady,
drink v nočním podniku, skákání a přemety v úvazku, indoor aktivity jako jízda
s autodráhou, letadýlka na dálkové
ovládání apod. Podle Mgr. Oty Černého
jsou aktivity podobného druhu pro návštěvníky velmi přínosné, i když nabídku využívali podstatně méně, než se
předpokládalo. Jak sám řekl: “... důležité je, aby hosté vnímali, že jim možnost
volby a aktivní využití volného času
nabízíme. To, že ji nevyužijí, je věc jiná.
V dalším roce už budou s alternativním
programem třeba počítat a nebudou tak
rozladěni, že nemohou lyžovat.“

Letošní zimní sezona otevřeně konstatovala, že počasí je nejisté a v té souvislosti i
lyžařské možnosti omezené. Aby byl udržen zájem o pobyty v nejvyšších českých
horách, je třeba mít připraveny alternativy
zimních radovánek. V těchto souvislostech
Například v Poniklé, malé krkonošské
je podstatná vzájemná spolupráce řady
vesničce, připravují pro turisty program.
podnikatelských subjektů.
Návštěvníci prodejny a provozovny
Ochota spolupracovat zatím není ve všech Rautis, firmy vyrábějící tradiční krkomístech Krkonoš jednoznačná. Manažeři nošské skleněné perličkové vánoční
Krkonoš – svazku měst a obcí pozvali na ozdoby, nahlédnou do provozu, mohou
Fórum CR několik podnikatelů, kteří na si sami vánoční ozdobu vyrobit. Sousvých vlastních příkladech prezentovali časně se dozvědí o možnosti navštívit
otevřenou spolupráci.
soukromé Muzeum krkonošských řePři té příležitosti byli hosté seznámeni se mesel. Zpracování obilí a slámy,
záměry Místní akční skupiny Krkonoše, lnu,drátování, ševcovina, truhlařina,
s aktivitami Sdružení originálních produktů tesařina, někdejší hračky a dobově
z Krkonoš. Diskuzní blok byl věnován dru- vybavená světnička. To vše a ještě více
hým rokem se opakujícímu projektu Bo- z babiččiny truhly…

Komunikace přes Rezek je v dezolátním stavu
Svazek měst a obcí Krkonoše se písemně obrátil na hejtmana Libereckého kraje Petra Skokana s naléhavou žádostí o
opravu komunikace II/294 spojující obec Vítkovice v Krkonoších s městem Rokytnice nad Jizeru přes lokalitu zvanou
Rezek.
Žádost byla odeslána na vědomí i jeho několika kolegům z
krajské rady i krajského úřadu
a starostům dotčených obcí.

Silnice přes Rezek je několik
let v havarijním stavu. Plná
výtluk a výmolů, místy téměř
nesjízdná. V letním období jí,
mimo jiné uživatele, denně
projíždějí turistické linky s
domácími i zahraničními
návštěvníky v rámci projektu
„Krkonošské cyklobusy“.
Tento

projekt

podporovaný

Libereckým a Královéhradeckým krajem, i jednotlivými obcemi, jimiž cyklobusy projíždějí, je jednou z priorit regionu.
Za minulý rok turistické linky
přepravily za 84 jízdních dnů
37.200 osob a 4.200 jízdních
kol. To je řadí k nejvytíženějším spojům veřejné dopravy v
kraji. Uvedená trasa silnice
je ale v tak kritickém stavu,
že vrhá špatné světlo na
úroveň služeb v Krkonoších
a ohrožuje budoucnost tohoto projektu.

Manažeři Svazku Krkonoše s
dopravní společností ČSAD
Semily, která přepravuje jízdní
kola na přívěsu za autobusem
a
druhým dopravcem
(OSNADO Trutnov), v loňském
roce řešili řadu stížností. Týkaly se poškození převážených
bicyklů na této rozbité silnici. Obě dopravní společnosti
z toho důvodu vážně uvažují
o ukončení své účasti na
jinak velmi úspěšné trase.

„Krkonošské cyklobusy“ vstupují do čtvrté sezóny. Bylo by
nerozumné měnit zavedenou a
optimálně vedenou trasu jejich
páteřní linky (Pomezní Boudy,
Vrchlabí, Benecko, Vítkovice,
Rezek, Rokytnice, Harrachov)

na vytíženou komunikaci I/14
vedoucí podél řeky Jizery z
Harrachova do Jilemnice. Tím
by byla ztracena možnost propojení nejzajímavějších partií
Krkonoš s obcemi, kterými
autobusy dosud projíždějí a
pro které je rozvoj cestovního
ruchu jedinou perspektivou.
Navíc by místní obyvatelé ztratili důležitý spoj základní dopravní obslužnosti, který uvedené linky do značné míry plní.
Svazek osmatřiceti krkonošských měst a obcí očekává v
této problematice pomoc a
vstřícný postoj Libereckého
kraje, do jehož kompetence
správa silnice přes Rezek
patří.
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Příbramsko má centrum ekologického
vzdělávání a zemědělské osvěty
V dubnu bylo v Chrašticích
na Příbramsku pro veřejnost
otevřeno
ekologickoenergetické informační a
vzdělávací středisko Zelená
pumpa – Chraštické ekocentrum. Návštěvníkům z Příbramska a okolí nabízí seznámení s ekologickými problémy způsobenými běžnou
lidskou činností.

Na praktických příkladech expozice ukazuje, jak tyto negativní dopady snižovat. Hlavní
výukovou pomůckou je technické konopí – tradiční kulturní
olejno-přadná rostlina s mnohostranným hospodářským
využitím. „Pomocí technického
konopí ukazujeme, že v téměř
všech oblastech lidské činnosti
existují alternativy šetrnější k

životnímu prostředí,“ říká ve- otevřená od
do
doucí ekocentra Linda Klvaňo- úterka
soboty. První
vá.
větší zábavně
Technické konopí tvoří také
vzdělávací akce pro veřejnost
základ agro-poradenského
se uskutečnila v neděli 22.
servisu. Odborníci na využití
dubna k oslavení Dne Země.
biomasy poskytnou zemědělcům teoretické i praktické in- Široké veřejnosti je určena
formace o pěstování a mate- také Zelená linka - na čísle
riálovém i energetickém zhod- 318 695 384 je možné klást
nocení technických plodin. „V dotazy týkající se každodenČeské republice brání rozšíře- ních problémů souvisejících s
ní pěstování konopí z největší ochranou životního prostředí v
části pouze předsudky lidí,“ regionu.
říká agroporadkyně ekocentra
„Doufáme, že se naše centrum
Hana Gabrielová, „proto soustane kontaktním místem pro
částí činnosti ekocentra budou
ekologii na Příbramsku a jsme
i polní dny pro zemědělce spootevření spolupráci s dalšími
jené s praktickou ukázkou
spolky, obcemi či vzdělávacími
sklizně a zpracování konopí.“
institucemi“, říká Linda KlvaňoZelená pumpa je pro veřejnost vá, vedoucí ekocentra.
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Projekt realizuje občanské
sdružení Konopa spolu s šesti
partnery: CZ BIOM - České
sdružení pro biomasu, firmou
Hemp-Production CZ. s.r.o.,
obcí Milín, SOŠ a VOŠ Březnice, SOŠ pro ochranu a tvorbu
životního prostředí Veselí nad
Lužnicí a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích.
Projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem ČR.
Bc. Michal Ruman,
ekoporadce,

e-mail: ruman@konopa.cz,
tel.: 724 106 808.

Navštivte v Rychnově nad Kněžnou muzeum hraček
V Rychnově nad Kněžnou zahájilo v neděli 15. dubna 2007 svoji třetí sezónu
muzeum hraček (vzniklo 5. května 2005).
Expozice je podstatně rozšířená, mj. tu
návštěvníci najdou habešánka (jeho prodejem ve 30. letech 20. století podporovali naši lidé Habešany proti italským fašistům) i panenky v podobě Shirley Templové, dětské hvězdy amerického filmu.
Za minulý rok toto muzeum navštívilo
5000 lidí.

V prvním poschodí radnice na Starém
náměstí, kde Magdalena Dobromila Rettigová dopsala v roce 1825 Domácí kuchařku, najdeme ve třech místnostech
expozici hraček od roku 1880 do 60. let
20. století. K vidění jsou hračky převážně
německé - výrobci panenek s porcelánovou hlavičkou byli totiž hlavně v Německu
kolem Sonnenbergu u Waldhausu - a
tradici tam nepřerval totalitní systém jako
u nás. Ze vzácných exponátů zde jsou i
panenky i české (v okolí Karlových Var
bylo 80 porcelánek, které se zabývaly
výrobou porcelánových panenek). Od
loňska tu je mj. z přelomu 19. a 20. století nádherná 120 cm vysoká panna s porcelánovou hlavou v dobovém oblečení a
další budoárové panenky. Ty byly určeny jen jako dekorace do bohatých do-

mácností a tomu taky odpovídala i výba- získali ho v
va panenek, jako bylo převlečení na noc hodně zbídačelém
a na vycházky.
stavu), ten
V druhé místnosti najdeme exponáty do
druhý není v
30. let 20. století - zaujme dobový pokojíprovozu - z
ček z roku 1930 s funkčním osvětlením a
bezpečnostpůvodním nábytkem. To je doba, kdy byly
ních důvodů
běžné celuloidové panenky - ty se sice
tu
nelze
vyráběly vedle porcelánových už od přezapalovat
lomu 19. a 20. století, ale kolem roku
pevný
líh.
1900 byl celuloid daleko dražší než porZaujme oricelán. Čeští výrobci úzce spolupracovali
ginální stas Francií, a tak naše panenky ze 30. let
vebnice Märklin i s původními přebaly,
jsou hodně podobné panenkám francouzvláček z 50. let, kompletní české Štorským.
chovo loutkové divadlo z doby kolem
Ve třetí místnosti jsou k vidění kočárky ze roku 1930 včetně bedny se zasunutými
40., 50. i počátku 60. let, jeden z nich - z kulisami.
20. let - patřil rodině továrníka z Třebe"Naše muzeum se věnuje hlavně českým
chovic pod Orebem. Dál tu najdeme
hračkám a hračkám, které obklopovaly
knihy z 30. let, jako byli Marbulínci, Hráččeské děti do roku 1965, tím posledním
ci, a nechybí ani Ferda mravenec. Kuchyňská "linečka" naprosto stejná jako v exponátem je miniaturní dětská televízka
s kompletními pohádkami, které se posuté velké kuchyni, co měla maminka, v
novaly na kotoučcích a kde na obrazovce
kuchyňce uhláček, v pokojíčcích kamínka
běžel jakoby příběh. Holčičky zaujme
a dokonce tenkostěnný porcelánový
původní fungující panenkovský fén na
servísek.
ploché baterie," dodala paní Pecháčková,
Expozice je doplněná dobovými fotogra- která začala sbírat panenky kolem roku
fiemi, dvěma funkčními parními strojky, 1990.
ten jeden tu předvádí (je na elektriku,
Josef Krám

Stránka 10

Venkovské noviny, KVĚTEN 2007, číslo 5 / 2007

V Pečkách vzdělávají zájemce o rozvoj venkova

Profesní vzdělávání pro Středočeský venkov financované z grantového schématu
Opatření 3.3., Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů se blíží do své poloviny. Kurz je zaměřen na témata spojená s
trvale udržitelným rozvojem a rozvojem
venkova. Projekt realizuje firma E consulting, s.r.o., je podporován z Evropského
sociálního fondu a klíčovým partnerem je
region Pečecko.
Účastníci pilotního kurzu během února a
března probrali téma tvorby strategie a
management venkovského území, jeho
specifika jak pozitivní, tak negativní.

Ing. Jana Havelková, euromanažerka a
projektový koordináor MAS Podlipansko,
o.p.s nám k probrané tématice řekla:
„Obě mé pracovní pozice přímo vybízejí k
tomu, abych vyhledávala informace ze
všech oblastí veřejného života, ať již je to
tvorba, řízení i administrace projektů, komunikace s lidmi, management, tvorba
rozvojových strategií, právnická problematika a další a další. Systematické vzdělávání je podmínkou mojí práce. A výhody
Profesního vzdělávání pro venkov jsou
víc než jasné - jinde bych si kurzy musela
platit a ještě dojíždět a tady mám experty

přímo v našem regionu. A další výhoda je,
že odborníci nám zde předávají své
know-how. Zkuste si zjistit, kolik zaplatíte
za konzultaci v pražské advokátní kanceláři! Jen když tam někde vezmete za kliku, jsou to řádově tisíce korun - a my to tu
máme zadarmo!“

Počátkem května na tato témata navazuje
další tématická část s názvem „Facilitátor
venkovského rozvoje“. „Nebojte se složitého názvu, skrývá trénink dovedností a
souhrn praktických rad, které se hodí v
každé obci např. při budování dětského
hřiště ve spolupráci obce, občanů a podnikatelů,“ řekla nám Ing. Markéta Pošíková, organizační manager. Zájemci mají
stále možnost, přihlásit se na mailu: profesnivzdelavani@seznam.cz.
Kurz je určen managerům a zaměstnancům mikroregionů, managerům a zaměstnancům Místních akčních skupin, popřípadě zájemcům o problematiku rozvoje
venkova metodou LEADER.
Když jsem se zeptali pana Miroslava Pokorného, starosta obce Nebužely, předsedy svazku obcí Sdružení obcí Kokořínsko
a člena programovacího výboru MAS

Vyhlídky o.s., proč se účastní Profesního
vzdělávání odpověděl: „Tohoto kurzu se
účastním zejména proto, že chci získat co
nejvíce informací, které využiji v praxi při
rozvoji mikroregionu Kokořínsko a MAS
Vyhlídky o.s. Chceme v tomto období
čerpat finanční prostředky z EU, a proto
musíme být připraveni. V neposlední řadě
máme tímto možnost lépe se podílet na
budování místních partnerství a zlepšovat
život na venkově. Získávám tím informace a zkušenosti od lidí, kteří se v jednotlivých problematikách pohybují již delší
dobu, a to je pro mne to nejcennější.“
„K nezaplacení jsou diskuze k probírané
oblasti, praktické příklady odjinud a také
osobní setkání s kolegy,“ nám řekla Jana
Havelková. „Jako euromanažer zde mohu
diskutovat s ostatními účastníky kurzů,
všichni jsme potencionálními žadateli o
dotace. Jsme všichni ze Středočeského
kraje, máme své projektové záměry, a
příslib evropských peněz z operačních
programů, zejména Regionálního operačního programu, je velmi motivující. Chceme být úspěšní, a proto musíme vědět,
znát a mít zkušenosti,“ dodala Jana Havelková.
Ing. Markéta Pošíková

VANDROVÁNÍ PODLIPANSKEM: Víkend bohatý na události
MAS Podlipansko ve spolupráci s partnery projektu Van- Kouřimi, které je kontaktním i
drování Podlipanskem přichystala pro místní obyvatele a sběrným místem pro odevzdávšechny návštěvníky regionu opravdu pestrý víkend.
ní Vandrovních knížek, v nově
otevřeném Černokosteleckém
V sobotu 31. března proběhlo Vandrovní knížku získáte v zájezdním pivovaru v Kostelci
slavnostní zahájení turistické těchto infomístech: na statku s nad Černými Lesy, jehož sousezóny v Kouřimi a v Podlipan- možností agroturistiky v Hořát- částí je i pivovarnické muzesku „Druhým vyvážením vi, v Penzionu Nová Ves I za- um, ve Vesnické hospodě
smrtholky“. Do Kouřimi vyjel měřeném na agro a cykloturis- Maštal v Lošanech, v hostinci
zvláštní motorový vlak, vypra- tiku, v restauraci Sokolovna ve Na Rafandě ve Viticích, v Novený z Kolína. Zájemci o bližší Velimi, kde je možnost nejen vé hospodě Zásmuky, jejíž
poznání Podlipanska uvítali občerstvení, ale i sportovního součástí je i fitcentrum, v ropředstavení Vandrovní knížky. vyžití, v Informačním centru v mantickém Penzionu Brebina v
Drahobudicích a na zámku v
Radimi, který nabízí i ubytování.

V neděli 1. dubna byla slavnostně zahájena motoráčková
sezona 2007 na Podlipansku.
Na železniční síť ČD poprvé
vyjel pravidelný vlak Klubu
železničních cestovatelů. Regionu byl předán k provozování
historický motorový vůz zvaný
Hurvínek. „Během slavnostní
jízdy bylo přepraveno 284 lidí“
konstatoval spokojeně Mgr.
Bohumil Augusta, jednatel

společnosti KŽC Doprava.
Pravidelný provoz PODLIPANSKÉHO MOTORÁČKU bude
zahájen 2. června 2007.

K úspěchu celé akce jistě
přispělo nejen hezké počasí,
ale i bohatý doprovodný program. Pro cyklisty byla připravena jarní vyjížďka po regionu
„Kolem kol“ a v Radimi, na
trase motoráčku, byl mimořádně otevřen místní zámek, který
navštívilo dle slov majitele cca
500 lidí, z toho 400 absolvovalo prohlídku.
Navštivte i vy Podlipansko na
kole, na koni, či pěšky a prožijte den plný zážitků, a přitom
v těsné blízkosti svého bydliště. Informace o všech akcích
v Podlipansku naleznete na
internetu v Kalendáři na
www.podlipansko.cz. Projekt
Vandrování Podlipanskem je
spolufinancován Evropskou
unií a státním rozpočtem ČR.
.
Michaela Roškotová
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Co se děje na Hranicku?

Přímo v regionu by se mohlo z evropských fondů
rozdělovat až 50 milionů
Tolik by mohl vynést úspěch v dotačním programu LEADER, do kterého
Evropská unie vkládá peníze na programy rozvoje venkova, jejichž správa
je delegována přímo na region. Základním předpokladem pro získání finančních prostředků je existence místní
akční skupiny a zpracování Strategického plánu LEADER pro region Hranicko, který vymezí, na jaké projekty budou peníze použity.

Roli místní akční skupiny od počátku roku
2006 plní Rozvojové partnerství Regionu
Hranicko. Podnikatelé, zemědělci, obce a
spolky zapojení v tomto sdružení navrhují
na pravidelných schůzkách, jaké projekty
získají v programu „zelenou“. Jeho finální
podobu mohou ovlivnit zájemci dvěma
způsoby: buď vyplní projektový záměr
prostřednictvím internetových stránek
Mikroregionu Hranicko, nebo se budou
účastnit veřejných schůzek k přípravě
plánu.
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Přibližně do července 2007 bude Strategický plán LEADER dokončen a předložen k posouzení Ministerstvu zemědělství. Po přiznání dotace bude zahájen
sběr žádostí o financování projektů, které
bude vyhodnocovat výběrová komise
složená z členů Rozvojového partnerství.
Další schůzka k přípravě Strategického
plánu LEADER se uskutečnila 2. května v
Sokolovně Slavíč.
Jan Balek

www.studiumvzahranici.cz

České střední školy Revitalizace dětských hřišť ve Vlašimi
Vlašim uspělo v prvním kole dotačního řízení v rámci tzv. Norských fona nová politika EU Město
dů (Finanční mechanismy EHP/Norska) a v průběhu letošního roku zrekonstruuje celkem 9 hřišť u základních a mateřských škol, ale i některá z hřišť na
pro venkov
sídlištích.
Vášnivou debatu na téma „vzdělávání
pro život na venkově a budoucnost
středního školství“ rozpoutal náměstek
hejtmana olomouckého kraje ing. Pavel
Sekanina na dalším semináři projektu
„Střední školství v přechodu ČR na
novou politiku EU pro zemědělství a
venkov˝. Konal se ve čtvrtek 19. dubna na Střední škole zemědělské v
Olomouci.

Živá diskuse se týkala především toho,
co odborného je potřeba učit pro budoucí zemědělství a venkov. Účastníci se
shodli na tom, že budoucí venkov a zemědělství určitě potřebují učit novým
oborům, ale že je třeba zachovat i po
staletí nabývanou moudrost našich zemědělských hospodářů. Zvláště pak v
kraji, kde leží úrodná Haná.
Jaroslav Kabilka

U škol vzniknou nová víceúčelová hřiště s
umělými povrchy, hřiště v mateřských
školkách budou doplněna o hrací prvky a
sportoviště. Město Vlašim touto aktivitou
usiluje o dostatečné a kvalitní podmínky
pro trávení volného času dětí a mládeže
nejen po dobu školního vyučování, ale i
během odpoledne a víkendech. Stávající
hřiště jsou mnohdy zastaralá a svojí bezpečností již nevyhovují současným normám.

na odbíjenou, basketbal a další kolektivní
sporty a dále bude hřiště vybaveno brankami na házenou. V areálu ZŠ Sídliště
sever se v rámci projektu rekonstruuje
původní běžecká dráha na sprinterskou
dráhu na 50 a 60 metrů. Dále zde vznikne
sektor pro skok vysoký 10x15m s plochou
pro doskočiště s příslušným vybavením
(stojany, laťka, doskočiště) s polyuretanovým povrchem. Areál školy bude doplněn
ještě víceúčelovým hřištěm pro kolektivní
sporty s umělým povrchem, barevným
Rekonstrukcí hřišť vznikne celkem 52
lajnováním a nezbytným oplocením.
nových hracích prvků splňujících normy
Evropské unie (víceúčelová hřiště, altány, Celý projekt, na nějž město Vlašim získaběžecké dráhy, houpací a lezecí prvky, lo dotaci ve výši necelých 375 000 EUR,
posilovací sestavy, lavičky apod.).
bude dokončen a předán dětem do užívání na podzim letošního roku.
A na co se může sportující mládež ve
Vlašimi těšit? V areálu ZŠ Vorlina budou
Lucie Krubnerová,
vybudována dvě víceúčelová hřiště s
PODBLANICKEM, o.s.
umělým povrchem. Vznikne zde zázemí
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V sobotu 25. 5. přijďte na Den Mikroregionu Zábřežsko
(AB) V programu se objeví vystoupení
dětí ze základních a mateřských škol obcí. Obce představí svou historii, místní
firmy a místní produkty v nápaditě vyzdobených stáncích. Na hoštejnském fotbalovém hřišti se utkají hráči malé kopané o
putovní pohár mikroregionu – podmínkou
pro přihlášení do této soutěže je účast
minimálně jednoho zastupitele za každou
členskou obec v týmu.

širokou cyklistickou veřejnost,
zaměřený
na
postupné
poznávání
jednotlivých
mikroregionů
Olomouckého
kraje s názvem „Kolmo
za poznáním Olomouckého kraje“. Základy této tradice cyklistických vyjížděk byly
založeny v roce 2006, jejich smyslem je
prezentovat za účasti představitelů obcí a
měst, partnerů a médií cyklostezky a cyklotrasy jednotlivých regionů.

Návštěvníci budou moci ochutnat svatební cukroví z Rájce a jiné cukrářské, pekařské a uzenářské výroky a chybět nebude
ani slivovice. Této společenské události
se zúčastní u zahraniční partner obce
Kamenná – polská obec Lambinowice,
která taktéž doveze ukázky místních produktů a chystá kulturní vystoupení plné Peleton cyklistů vyjíždí v sobotu 26. května v 9:00 hod. od zábřežského plaveckétance a zpěvů.
ho bazénu do Hoštejna. Asi deset kilomeLetošní Den Mikroregionu Zábřežsko je
trů dlouhá trasa je vedena málo frekvenspojen s dalším unikátním projektem pro
tovanými silnicemi s novým povrche a je

vhodná i pro rodiny s dětmi. V cíli se pak
mohou zúčastni Dne Mikroregionu Zábřežsko. Ti zdatnější pak mohou pokračovat po cyklotrase romantickými zákoutími údolí Moravské Sázavy dále do Štítů,
kde pro ně bude opět připraveno občerstvení a program v Akrobatparku Aleše
Valenty, další část trasy povede obcemi
mikroregionu Horní Studénky- SvébohovRovensko (občerstvení v Galerii Kafé
Rovensko) – Zábřeh.

Připravují 2. cyklus vzdělávání žen na mateřské dovolené

Ve Vzdělávacím centru Pečecka probíhá
od 1. září 2006 do 30. dubna 2008 projekt
„Potkáme se u Kolína“, který je spolufinancován Evropskou unií. 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.

že opět proběhnou 2 kurzy obsluhy PC a
2 kurzy anglického jazyka. V době výuky
bude ve Vzdělávacím centru samozřejmě
zajištěna péče o děti školících se žen.
Druhý cyklus projektu začne tedy v červnu – září 2007 a skončí v dubnu 2008.
Těšíme se na nové účastnice. Zájemkyně
o účast v projektu se mohou přihlásit
do 10.6.2007 ve Vzdělávacím centru PeVýuka v druhém cyklu projektu začne v
čecka, Tř. J. Švermy 141, Pečky, tel. 724
září 2007, ale už na druhou polovinu
039 209.
června tohoto roku jsou naplánovány informační schůzky a s nimi spojené rozřaMgr. Věra Stožická,
zovací testy z angličtiny. Předpokládáme,
asistentka manažera
První cyklus projektu, který začal 1. září
2006 a pomalu se chýlí ke svému konci,
se setkal s enormním zájmem žen. Proto
byly otevřeny 3 kurzy anglického jazyka a
2 kurzy obsluhy PC, v nichž v květnu zakončí svou účast 50 žen – budeme jim
držet palce, aby uspěly v závěrečném
testování.

MŽP podpořilo projekty Hnutí DUHA Olomouc

Hnutí DUHA Olomouc letos uspělo ve výběrovém řízení
Ministerstva životního prostředí se třemi projekty. MŽP tak
v roce 2007 finančně podpoří Ekoporadnu, vydávání měsíčníku Ekologické listy a ochranu velkých šelem v Beskydech. Celková částka, kterou MŽP olomoucké místní skupině Hnutí DUHA poskytne, je 544 260 Kč.
V rámci projektu Ekoporadna
bude organizace poskytovat
bezplatné poradenství široké
veřejnosti v otázkách ochrany
životního prostředí a trvale
udržitelného rozvoje. Do ekoporadny na Dolním náměstí 38
mohou zájemci přijít osobně,
nebo se mohou dotázat prostřednictvím „zeleného telefonu“ 585 204 644, e-mailu eko-

kladu 2000 ks, tedy o 500 ks
více, než doposud. Rubriky,
které Ekologické listy v roce
2007 obsahují, jsou např. rozhovory s osobnostmi, které se
věnují ochraně životního proporadna@hnutiduha.cz nebo středí, či rubriku Zelená dopřes poradenské fórum na mácnost – problematika ekowebových stránkách cent- spotřebitelství v Olomouci.
rum.hnutiduha.cz/ekoporadna.
Na rok 2007 získal finanční
Během letošního roku se také
podporu také projekt „Zapojouskuteční 8 besed.
vání místních obyvatel do
Ministerstvo podpořilo také ochrany velkých šelem v
vydávání měsíčníku Ekologic- CHKO Beskydy“, který má za
ké listy. Ty budou vycházet cíl prostřednictvím aktivní spovždy začátkem měsíce v ná- lupráce s místními lidmi elimi-

novat ilegální lov vlků, rysů a
medvědů v Beskydech. Součástí je pravidelný monitoring
velkých šelem a náznaků pytláctví (tzv. vlčí hlídky), besedy
s žáky na středních školách, s
místními obyvateli a s myslivci.
První besedy již proběhly v
březnu v Jablunkově a ve
Francově Lhotě. V rámci projektu, který probíhá také díky
podpoře Nadace na ochranu
zvířat, byly vydány pohlednice
všech tří velkých šelem.
Žaneta Brožová,
Hnutí DUHA Olomouc
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Nová dotace zvýší pěstování energetických plodin
Novou podporu až 45 eur na hektar
mohou od letošního roku získat čeští
pěstitelé energetických plodin. Doposud ji dostávali pouze zemědělci z původních členských zemí Evropské
unie. Dotace, kterou plně hradí EU, má
přispět ke zvýšení objemu biomasy
využívané k výrobě energie.

„Očekáváme, že nová dotace podnítí zájem zemědělců o pěstování energetických
plodin. Potřebujeme zvýšit produkci cíleně
pěstované biomasy, což pro nás vyplývá i
z nové energetické koncepce Evropské
unie, zveřejněné letos v lednu,“ uvedl
ministr zemědělství Petr Gandalovič. Výrazně více podporované pěstování energetických plodin podle něho otevírá další
šance pro zemědělce, kteří si stěžují na
pokles zemědělské produkce pro potravinářské účely. „Dalším kladem je pozitivní
vliv na životní prostředí, kdy tzv. zelená
energie snižuje skleníkový efekt. Využívání biomasy také přispívá ke snížení závislosti na dovozu fosilních paliv a vytváří
nová pracovní místa,“ dodává ministr
Gandalovič.

(SZIF), a to současně se žádostí o další
platby (zjednodušená přímá platba na
plochu a vyrovnávací příspěvek pro méně
příznivé oblasti). Zároveň musí smlouvou
doložit, že má zajištěný odběr energetické
plodiny nákupčím, popřípadě prvním
zpracovatelem. Tento odběratel je - podobně jako v jiných zemích evropské patnáctky, které tzv. uhlíkový kredit uplatňují
– povinen složit u fondu nejpozději v den
podání žádosti jistotu, vypočtenou pro
každou surovinu na základě částky 60 eur
na hektar plochy, která je předmětem
smlouvy. V okamžiku, kdy SZIF obdrží
doklad, že dotyčná energetická plodina
byla zpracována na konečné energetické
produkty, jistinu vrátí. Neskládá se pouze
v případě, pokud nepřesáhne 500 eur.

Minimální množství, které pěstitel dodá
obchodníkovi či prvnímu zpracovateli,
bude vycházet z reprezentativního výnosu. Jeho výši zveřejní SZIF do 30. června
kalendářního roku, kdy byla podána žádost. Zároveň žadatel fondu předloží prohlášení o sklizni, kde uvede termín a
množství sklizené energetické plodiny,
seznam a výměru půdních bloků, ze kteO podporu se může ucházet pěstitel
rých tuto produkci sklízel.
nejpozději do 15. května na Státním
zemědělském intervenčním fondu Vzhledem k tomu, že jde o zcela novou

podporu a žadatelé i odběratelé budou
muset splnit předepsané podmínky, je
obtížné odhadnout zájem pěstitelů. Očekává se, že dotace bude směřovat nejméně na 50 tisíc hektarů. V blízké budoucnosti by se pro energetické účely dalo v
Česku využít až 400 tisíc hektarů.

Souběžně s touto podporou je možné
čerpat národní dotaci na pěstování speciálních energetických bylin, která pro letošek činí až 3000 korun na hektar. Oproti
minulým letům, kdy směřovala především
na plochy šťovíku, je tedy o tisíc korun na
hektar vyšší. Novou dotaci na energetické
plodiny může dostat také ten, kdo požádá
o dotaci na založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití do
letošního 30. listopadu.
Od příštího roku budou moci o dotace na
energetické plodiny žádat také zemědělci,
kteří je zpracují sami na farmě. Letos tomu brání řada technických překážek. Navíc zavedení kontrolního systému by bylo
nákladnější, než by byl samotný přínos z
této dotace. Od roku 2008 vstoupí v účinnost novela příslušného nařízení Evropské komise, která výrazně zjednoduší
systém využívání energetických plodin na
farmě.
Táňa Králová

Příjem žádostí o dotace na MZe do 15. května
Do úterý 15. května mohou
zemědělci žádat o stěžejní
dotace pro letošní rok. V
těchto dnech dostávají od
zemědělských agentur již
částečně vyplněné formuláře, ve kterých se mohou najednou hlásit o několik typů
plateb. Tou hlavní je jednotná platba na plochu, dále jde
o příspěvek na hospodaření
v méně příznivých oblastech
a platbu v rámci Natura
2000. V tzv. kombinované
žádosti je dále možné se
ucházet o oddělenou platbu
za cukr a letos nově rovněž
o podporu na pěstování
energetických plodin.

„Na zemědělských agenturách
jsou k dispozici příručky pro
žadatele s přesnými podmínkami k jednotlivým platbám.
Jak jsou již zemědělci zvyklí,
pracovníci našich agentur jsou
připraveni jim s vyplněním

žádostí pomoci,“ uvedl ministr Žádosti mohou zájemci podázemědělství Petr Gandalovič. vat na místně příslušných zemědělských agenturách do 15.
Pravidla pro poskytnutí jednotkvětna. Pokud se opozdí, sniné platby na plochu, tzv. SAžuje se celková platba o jedno
PS, jsou v letošním roce velmi
procento za každý pracovní
obdobná jako v předchozích
den prodlení. Pozdní podání je
letech. Novinkou je, že tato
možné do 25 kalendářních dnů
základní přímá platba se týká
po stanoveném termínu.
také zemědělské půdy osázené rychle rostoucími dřevina- Do 15. května běží také termi, a to za předpokladu, že mín pro podávání žádostí o
byly k 30. červnu 2003 udržo- podporu z tzv. agroenvironvány v dobrém zemědělském mentálních opatření. Mezi ně
stavu a splní také podmínky patří ekologické zemědělpro podporu na pěstování ství, integrovaná produkce
energetických plodin. Dále se ovoce, révy vinné a nově
změnilo znění podmínek tzv. také zeleniny, ošetřování
dobrého zemědělského a envi- travních porostů, zatravňoronmentálního stavu, včetně vání půdy, pěstování meziúpravy způsobu snížení nebo plodin a biopásy.
neposkytnutí platby vycházejíO národní doplňkové platby k
cí z možného porušení těchto
přímým platbám se žádosti
podmínek. Je nutné je plnit po
budou přijímat v pozdějším
celý příslušný kalendářní rok
termínu, pravděpodobně do
na veškeré zemědělské půdě,
31. července letošního roku.
kterou má žadatel evidovanou.
Důvodem jsou nová pravidla

Evropské komise pro poskytování těchto podpor. O přesných pravidlech pro vyplácení
těchto podpor bude zemědělská veřejnost včas informována.

Prostřednictvím zjednodušených přímých plateb dostanou
zemědělci na letošní rok přes
deset miliard korun. Dalších
přibližně 2,7 miliardy korun
půjde na hospodaření v méně
příznivých oblastech. Na tzv.
agroenvironmentální opatření
má směřovat zhruba 4,2 miliardy korun. Pěstitelům cukrové
řepy vyplatí stát za letošek
necelých 700 milionů korun
jako kompenzační platbu za
snížení ceny cukrovky. Celková podpora energetických plodin bude záležet na zájmu
žadatelů o novou dotaci. Podle
odhadů by se mohlo vyplatit
kolem 60 milionů korun.
Táňa Králová, MZe
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Ve Štramberku proběhlo mezinárodní setkání
k projektu WAREMA

Město Štramberk bylo místem čtvrtého setkání zahraničních partnerů, kteří spolupracují na projektu WAREMA – management vodních
zdrojů v chráněných oblastech.

Ve dnech 18. – 20. dubna se
zde sjeli zástupci organizací z
Itálie, Maďarska, Řecka a České Republiky aby si vyměnili
zkušenosti, které získávají při
realizaci projektu. Předmětem
diskuse a presentací byly aktivity za uplynulé tříměsíční období, připravované akce, otázky spojené se zapojováním
veřejnosti do tzv. Partnerství a
také publikační činnosti. Součástí programu byla i návštěva
vyhlídkové věže Trúba, exkurse na Záchrannou stanici pro
volně žijící živočichy a na Bartošovický luh, jenž je součástí
zkušební oblasti projektu
WAREMA v České republice.

plánu pro vybrané území zkušební oblasti. Této pracovní
skupině pomáhá k formulování
společných názorů facilitátor
Roman Haken z CpKP střední
WAREMA (Water Resources Morava, který spolupracuje i
Management in Protected Are- na dalších projektech INTERas) je projekt zaměřený na REGu III.
zlepšení zacházení s vodními
Setkání se konají většinou
zdroji, nejen po stránce ekolojednou za dva měsíce. Jejich
gické, kde je kladen důraz na
účastníci vytvoří spolupracující
jejich ochranu a zachování, ale
skupinu, tzv. Partnerství, jenž
i po stránce ekonomické. Dobude ve své činnosti pokračosáhnout toho chce především,
vat i po skončení projektu a
jak už je v Centru pro komunitbude tak nadále přispívat k
ní práci zvykem, zapojením
efektivnímu nakládání s vodaveřejnosti a její účastí na rozmi nejen v CHKO Poodří.
hodování. Veřejnost si díky
Oslovena je široká veřejnost
pravidelným schůzkám vytvoří
(místní obyvatelé), a také odvizi pro svůj region, v další fázi
borníci, např. zástupci CHKO,
bude vytvářet návrh akčního

Návštěva Záchranné stanice,
kterou provázel Mgr. Ivan Bartoš.

Dvoudenní mezinárodní setkání
partnerů projektu WAREMA.
lagunu Messolonghi). Povodím
jezera Velence, jenž je zajímavé svou průměrnou hloubkou
1,5 – 2 m, se zabývají Maďarští partneři. Pilotní projekt se
zde zabývá návrhem založení
chráněné oblasti jako prostředV České Republice byla jako
ku působícímu proti degradaci
pilotní oblast vybrána CHKO
vody, jejímu výdeji a znehodPoodří, která je unikátní díky
nocování životního prostředí.
pravidelným každoročním
záplavám a je také zahrnuta Podrobný popis a charakteristiky
jednotlivých zkušebních
do NATURY 2000.
oblastí jsou uvedeny v KontexItalští partneři se zabývají hortové analýze projektu WAREním povodím řeky TagliamenMA, kterou sestavilo CpKP
to, které trpí demografickým a
střední Morava.
ekonomickým poklesem. Projekt bude v této oblasti podpo- Řeckým partnerem – Mediterrovat vytvoření biosférické raean SOS Network byla vydárezervace - první v jižních Al- na Metodika postupů pro zapopách. Oblast Aitoloakarnania, jení veřejnosti, obsahující nájež je jednou z usta- vod na motivování veřejnosti
novených poříčních zapojit se do spolupracujících
oblastí
západního skupin, udržení jejího zájmu i
Řecka je podkladem návrhy na řešení problémů
pilotního
projektu spojených se zapojováním.
Řeckých partnerů. Publikace vznikla s přispěním
Problémem je alo- partnerů ze všech čtyřech zekace vody a také její mí a v angličtině bude dostupznečištění a čerpá- ná ke stažení na webových
ní, které ohrožuje stránkách CpKP.
jedinečné ekologicIng. Vendula Večeřová,
ké lokality (např.
CpKP střední Morava
Regionu Poodří, podniku Povodí Odry, Severomoravských
Vodovodů a Kanalizací, ČIŽP,
Krajského úřadu Moravskoslezského Kraje, MŽP a mnoho dalších.
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Skupina odborníků připravila VIZI KRKONOŠE 2050
Jak předejít nesvárům o nových záměrech v krkonošském regionu? Jak dosáhnout shody významných
subjektů na budoucí podobě
nejvyšších český hor? Odpovědí je morální závazek o vyrovnaném, stabilním a koordinovaném podnikání i harmonickém soužití člověka v souladu s přírodou Krkonošského
národního parku. To je VIZE
Krkonoše 2050.

Skupina odborníků delegovaných z řad Rady Krkonošského národního parku a Krkonoš
- svazku měst a obcí zpraco-

vala „VIZI Krkonoše 2050“ jako
právně nezávazný dokument,
jehož obsahem je mimo jiné:
„Chceme svobodně žít, tvořit,
podnikat a úspěšně rozvíjet
své lidské možnosti.
Nedopustíme, abychom tak činili
na úkor jiných lidí nebo na
úkor přírody a krajiny. Požadujeme, aby rozvojové aktivity v
území byly srozumitelné, koordinované a aby ve svém souhrnu směřovaly k naplnění vize
harmonického vztahu mezi
člověkem a přírodou. Vyžadujeme otevřené a kontrolovatelné rozhodování o veřejné
správě území. Upřednostňuje-

me veřejnou dohodu, odmítáme zákulisní rozhodování.
Podporujeme spolupráci mezi
sousedy, samosprávné rozhodování, dialog a toleranci,
úctu k hodnotám, zachování
hodnotných tradic a dědictví z
minulosti, vzdělání a tvořivost
lidí. Podnikání v Krkonoších
musí být užitečné, efektivní,
stabilní, přátelské vůči přírodě.
Platnost zásad nekončí na
hranicích.“

rozvoje Krkonoš jako hor bez
hranic – Malé Alpy“ v Kowarech.

Ing. Jan Sobotka, předseda
Svazku Krkonoše, k tomu blíže
uvádí: „Obsah deklarace velmi
zaujal naše polské partnery.
„VIZE Krkonoše 2050“ se tak
stala zajímavým tématem společných jednání. Poláci k ní
nemají žádné připomínky a
zdá se, že by tudíž mohla být
akceptovatelná na obou stranách Krkonoš. Na polské straně Krkonoš v současné době
zpracovávají svoji strategii
rozvoje území a naše „VIZE
2050“ je jim i jistým vodítkem“.

A právě poslední citovaná teze
o přeshraniční platnosti nabývá konkrétní podobu. Obsah
„VIZE 2050“ byl nedávno představen Radě Swiazku Gmin KarkoText dokumentu naleznete na
nosskich
a
na
http://brkk.krkonose.cz
„Mezinárodní konfeV Ústí nad Labem ve čtvrtek 3. května zástupci o.p.s. České Švýcarsko renci
D. Palátková
perspektiv
prezentovali první část projektu, na kterém spolupracují s Národním parkem České Švýcarsko. „Našim cílem je zkvalitnit vzdělávání a zvýšit informovanost v oblasti ochrany životního prostředí a zároveň podpořit rozvoj
služeb a podnikání v regionu Českého Švýcarska v souladu s principy udržitelného rozvoje,“ vysvětluje manažer projektu Radim Burkoň.

Vzdělávání v Českém Švýcarsku

V rámci projektu vzniklo nové informační centrum v Děčíně a další centra v
Krásné Lípě a na Mezní Louce rozšířila činnost o ekoporadenství, vznikly
nové průvodcovské trasy, pobytové programy podle zásad šetrného přístupu ke krajině.

V rámci projektu a Evropského dne parků se v pátek 25. května 2007
uskuteční seminář o udržitelném cestovním ruchu v chráněných územích a
certifikaci, kde se za přítomnosti ředitele parku RNDr. Zdeňka Patzelta a
dalších odborníků bude diskutovat o ekoturismu a postoji Správy NPČŠ, o
nových trendech a příležitostech pro místní obyvatele, ekoznačení a financování udržitelného cestovního ruchu.
Další informace: na www.esfcr.cz nebo www.ceskesvycarsko.cz

Moravský kras inspirací pro Český ráj?
Poradenské centrum pro rozvoj venkova z Turnova připravuje pro zástupce místních akčních skupin,
obcí, podnikatelů a neziskových
organizací ve dnech 11.-13. května
cestu do Moravského krasu. Centrum je součástí sítě šesti pracovišť
v Libereckém kraji, která pomáhají
rozvoji venkova prostřednictvím
podpory péče o krajinu, ekozemědělství a místních produktů, zapojování veřejnosti do rozhodovacích
procesů.

Proč se chystají právě do Moravského krasu? Území Moravského krasu
má v mnoha ohledech blízko k Českému ráji: jednostranně využívaným
potenciálem pro cestovní ruch

(hojně navštěvovaná vyhlášená
místa a zapomenutá místa v okolí),
zaměřením na regionální výrobky,
silným místním patriotismem... Velkou inspirací je činnost obcí, podnikatelů, spolků a jejich vzájemné
propojování a doplňování se, a také
fungování tamější místní akční skupiny MAS Moravský kras, společné
tvoření strategie i plánování a hledání příležitostí do budoucna - to vše s
minimem financí.

Poslední konference
Partnerství pro rozvoj kraje

Na 280 podnikatelů, starostů, zástupců neziskových
organizací a dalších zájemců o tématiku regionálního rozvoje se ve středu 2. května zúčastnilo konference Možnosti Olomouckého kraje v plánovacím
období EU 2007 – 2013. Akce proběhla v Regionálním centru v Olomouci. „Konferencí zaměřených na
evropské peníze se účastní čím dál více zájemců.
Svědčí to o důležitosti, kterou lidé tomuto tématu
přisuzují,“ uvedl po skončení konference 1. náměstek hejtmana Pavel Horák.
Organizátoři konference pro účastníky připravili informace o operačních programech ČR, jimiž Evropská unie rozděluje peníze na projekty, možnostech
přeshraniční spolupráce s Polskem a o projektech
Univerzity Palackého. Obsahem vystoupení byly
také podrobnosti k Regionálnímu operačnímu programu Střední Morava, pomocí něhož Olomoucký a
Zlínský kraj budou přímo část evropských peněz na
území svých krajů rozdělovat.

Středeční konference byla poslední podobnou akcí
projektu Partnerství pro rozvoj kraje. Projekt připravil
Olomoucký kraj s cílem zvýšit schopnost regionu
čerpat peníze z evropských zdrojů. Projekt probíhal
od května roku 2004. Olomoucký kraj na něj získal
24 miliónů korun z Evropské unie a čtyři milióny ze
státního rozpočtu. Další čtyři milióny přidal kraj ze
Další informace naleznete na svého rozpočtu.
www.prvo.cz a www.spolekmorav- Olomoucký kraj připravuje obdobný projekt rovněž
skykras.cz a v pozvánce v příloze pro nové plánovací období, se zaměřením na podtohoto mailu.
poru vzniku kvalitních projekt, které budou žádat o
Ing. Jozef Jančo, dotace z Regionálního operačního programu Střední
MAS Moravský kras Morava.
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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:

Komunitní školy se stávají příslibem
rozvoje ve venkovských obcích
Nyní se lokální venkovské
vzdělávání dostává na novou
úroveň. Vedle šesti projektů
pro trénink venkovských profesionálů místních akčních skupin v šesti krajích ČR (ESF) s
rozpočtem dosahujícím k 15
milionům korun se rozbíhá
vzdělávací projekt, jehož cílem
je vývoj a akreditace programu
pro novou venkovskou profesi.
Projekt nese název „Obecní
koordinátoři celoživotního
vzdělávání“, nositelem projektu
je obec Bory a je financován
Kromě setkání platformy Duha
Evropským sociálním fondem v
pro venkov v severočeském
rámci grantového schematu
Lubenci, Evropské a Národní
OPRLZ3.3. v kraji Vysočina.
konferencí o venkovu v Teplé v
letech 2005 a 2006, a setkání Realizace a postupné rozšíření
zájemců o venkovské komunit- tohoto programu dává zajímaní školy v listopadu 2005 v vý výhled do budoucna starosBorech byla založena Národní tům obcí mezi 300 – 1500 obysíť venkovských komunitních vateli a naději ředitelům ohroškol s celostátní působností a žených škol v takových sídaktivity kulminovaly mezinárod- lech.
ním setkáním v rámci EvropHlavní náplní uvedené průřeského týdne komunitních škol v
zové kvalifikace koordinátora je
srpnu 2006, který se konal
rozběh a organizace udržitelopět v Borech (podpořeno z
ného provozu komunitní školy
POV MMR).
Před čtyřmi lety byly v kraji
Vysočina realizovány první
projekty pro podporu vesnických komunitních škol v České
republice. Měly za cíl otevřít
vesnickou školu veřejnosti a
usnadnit tak přístup dospělých
k celoživotnímu učení, ale i
pomoci školám na malých obcích v těžké situaci. Za čtyři
roky se nejen ve venkovském
vzdělávání, ale i v komunitním
školství v České republice hodně přihodilo.

a osvojení si dovedností sloužících pro komunitní rozvoj a
aktivizaci lidí na vesnicích, od
komunitní tvorby strategie po
psaní rozvojových projektů,
spolupráci v rámci MAS či
iniciace společenského života
obce. Projekt ve svém důsledku přináší atraktivní pracovní
místa mladým vzdělaným venkovanům, kteří dosud v místě
bydliště nacházeli zaměstnání
jen stěží.

To byl i hlavní důvod návštěvy
ministryně školství Dany Kuchtové v Borech 26. března, které
se zúčastnili i zástupci komunitních škol z okolních krajů.
Diskuze se vedla o možnostech a rozšiřování venkovských
komunitních škol a roli koordinátorů nejen ve vzdělávání, ale
i v rozvoji malých sídel zdola.
Úvodní informační seminář k
projektu pro vesnické starosty
a ředitele škol se konal 2. května v Jihlavě v sídle Kraje Vysočina.
Jan Fiala

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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