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LEADER pomáhá rozvoji venkova

Program Leader, který je
součástí nového Programu
rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013, bude v následujícím programovacím
období dotován více než
trojnásobně v porovnání
s předchozími roky. Očekává
se přitom zapojení asi 70
místních partnerství.

čila a má dostatek připravených místních akčních skupin.
Nemá ale zatím příliš zkušeností a partnerů pro mezinárodní spolupráci. I proto uvítáme informace z jiných zemí,“
uvedl Gandalovič. Doplnil, že
v současnosti je v ČR 36 akčních skupin zapojeno do programu na principu Leader a
sto dalších je v evidenci potenNa workshopu Leader prociálních uchazečů do příštích
gram, který jen pro vybrané
programů.
pozvané zástupce organizací
věnující se rozvoji venkova Program Leader odstartoval
pořádal Technical Assistance v ČR v roce 2004. V uplynuInformation Exchange Instru- lých třech letech činila dotace
ment (TAIEX) ve spolupráci ze státního rozpočtu pro nás Ministerstvem zemědělství rodní program zhruba 70 milioČR, to při zahájení uvedl mi- nů korun každý rok. Dalších
nistr zemědělství Petr Ganda- 207 milionů korun bylo v letech
lovič. Cílem setkání byla výmě- 2004 až 2006 rozděleno deseti
na zkušeností a představit také místním akčním skupinám
ty, které Česká republika zís- z operačního programu Rozvoj
kala při uplatňování národního venkova a multifunkční zeměprogramu Leader ČR a evrop- dělství. Nyní budou moci místského Leader+ mezi zástupci ní partnerství využít téměř 700
12 nových členských zemí EU. milionů korun ročně.

voje venkova, která je součástí
DG AGRI při Evropské komisi,
je pro ČR obrovským úspěchem schválení národního
Programu rozvoje venkova,
jehož je metoda Leader součástí a kterého Česko dosáhlo
jako první v EU. „Politika rozvoje venkova patří v Evropě
k nejrychleji se rozvíjejícím,
stále hledáme nové koncepce
rozvoje. I proto znamenalo
schválení Programu rozvoje
venkova pro ČR spoustu práce
a úsilí,“ uvedl Constantinou.
Další zástupce DG AGRI Jean-Michel Courades upozornil
na význam programu Leader
pro regiony. „Je to především
způsob, jak se prezentovat a
inovovat, Leader znamená pro
subregionální území svobodnou volbu vizí a jejich realizaci,“ řekl Courades.

Díky iniciativě Leader se přesouvá rozhodování o finančních prostředcích z centra do
„Lze říci, že se Česká republi- Podle Antonise Constantinou, regionů. Lidé, kteří na venkově
ka metodu Leader dobře nau- ředitele sekce Programy roz- žijí, dokáží nejlépe nastavit

vlastní programy pro dané
území a vybrat i nejlepší projekty. Právě v tom je jedinečnost metody Leader.

Mezinárodní workshop se konal od 14. do 16. června
v pražském hotelu IBIS Old
Town.

Vše na internetu: Na stránkách www.mze.cz a dále pod
odkazy: PODPORA Z EU →

EAFRD - Leader →
Konference k programu
Leader. Najdete zde program

obou konferenčních dnů a
v něm prezentace v Powerpointu přeložené do češtiny.
K dispozici jsou všechny
prezentace i podklady z pracovních skupin. Najdete zde i
seznam účastníků konference
s jejich
kontakty.
.
.
(red a MZe)

MAS z východní Moravy podepsaly v Lidečku memorandum o spolupráci
Zástupci všech patnácti místních akčních skupin ze Zlínského kraje podepsali v Lidečku na Vsetínsku memorandum o vzájemné spolupráci.

MAS z východní Moravy prezentovaly své
zkušenosti s programy Leader a bylo vidět, že jsou mezi nimi zkušení matadoři
jako MAS Hornolidečska (pořadatel setkání) či MAS Buchlov, nakročené MAS jako
Bojkovsko, Horňácko-Ostrožsko, MAS
Podhostýnska, či Partnerství Moštěnka,
které je z poloviny ve Zlínském a z poloviny v Olomouckém kraji.

které podpořilo činnost tuzemských MAS.
Všechny akční skupiny získaly do konce
letošního roku finanční podporu 300 tisíc
korun na manažera. Tuto okolnost všichni
aktéři setkání pozitivně komentovali.

Horní Vsacko, Severní Chřiby a Pomoraví, Východní Slovácko, Hříběcí Hory,
Ploština a Dolní Poolšaví, které však
ukončilo činnost, protože nemá celistvé
území.

Setkání 26. června byli přítomni také pro- Leader ČR 2007:
pagátorka metody Leader Kamila Matouššance pro nové MAS
ková z ministerstva zemědělství, náměstek zlínského hejtmana Vojtěch Jurčík či Jedním s diskutovaných témat na setkání
předseda Národní sítě MAS Petr Sušan- v Lidečku bylo také letní vyhlášení programu ministerstva zemědělství Leader ČR
ka.
2007, jehož uzávěrka by měla být ke konVe Zlínském kraji působí dále MAS Rožci července. K dispozici bude 50 milionů
novsko, Luhačovské zálesí, Vizovickokorun. Dokončení na poslední straně
Zlínské hejtmanství bylo jedním z mála, Slušovicko, Střední Vsetínsko, Valašsko-
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Předali Petici proti diskriminaci obyvatel venkova
(SPOV) V úterý 26.června 2007 v Senátu Parlamentu ČR
předal Spolek pro obnovu venkova ČR (dále jen Spolek)
Petici proti diskriminaci obyvatel venkova ČR panu předsedovi MUDr. Přemyslu Sobotkovi.
Petici podpořilo 794 obcí, které
zastupovaly 591 311 obyvatel
a předseda Spolku Mgr. Eduard Kavala požádal o řešení
problematiky našeho venkova.
Uvedené obce předložily jak
podepsaný petiční arch, tak
prohlášení samospráv. Dále
Spolek obdržel od 72 obcí
samostatné prohlášení samospráv (zastupujících 60 834
obyvatel), které bylo projednáno v zastupitelstvech obcí, ale
bohužel nebyly doručeny podpisové archy.

Spolek požádal o zpracování
vize rozvoje venkovského prostoru, která zajistí důstojné
podmínky života na venkově a
jeho rozvoj. Schválení této vize
jako vládního programu, který
bude ctít celé politické spektrum rozhodující o vývoji v České republice.
Petice je dalším krokem naše-

ho Spolku na cestě za rovno•
právné postavení malých obcí
a navazuje na dvě slyšení
v Senátu ČR ve věci diskriminace malých samospráv formou platného daňového systému a Ústavní stížnost podanou
senátory 29.6.2006.

mezi příjmy obcí a měst v
neprospěch venkova, snižuje se tak kvalita života na
venkově.

Není spokojen s tím, že
•
není legislativně upraven
pojem „venkov“, ani jasná
odpovědnost jednoho
ústředního orgánu státní
•
správy, který by zastupoval
zájmy venkova vůči ostatním rezortům.

Petiční akcí Spolek pro obV celém důsledku pak venkov
novu venkova ČR:
nenabízí perspektivní uplatně• Upozorňuje, že na obce a
ní mladým a hlavně vzdělaným
malá města stát přenáší
lidem, populace stárne rychleji,
další a další odpovědnosti zvyšuje se nezaměstnanost
(školství, sociální integraa tradiční venkov se vylidňuje.
ce, místní doprava, zdraJe trpkou skutečností, že stavotnictví, apod.) a to bez
novené formy financování proadekvátního přesunu finanjektů postupně izolují obce a
cování.
malá města od evropských
zdrojů. Venkovská sídla na
• Nesouhlasí s tím, že rozpočty menších obcí se na- rozdíl od větších měst tak nemají prostředky na kofinancovyšují pomaleji než u větších, udržuje se nízká úro- vání i finančně méně náročných projektů, čímž dochází k
veň financování venkova,
dalšímu prohlubování rozdílů.
zvětšuje se disproporce

BENEŠOV: Nová technologie
likvidace komunálního odpadu

Benešovská radnice připravuje novou technologii likvidace
komunálního odpadu na skládce v Přibyšicích, tzv. anaerobní digesci.

Je založena na likvidaci vytříděného odpadu za použití vysokých teplot. Linka s pecí by mohla provoz zahájit už příští rok.
Podle starosty Petra Kouby by se životnost skládky mohla prodloužit o pět let do roku 2020. Město chtělo původně novou
technologii vybudovat samo. Náklady se ale odhadovaly až na
180 mil. Kč a městský rozpočet by na to nestačil. Iniciativu proto
převzala společnost Bio Servis.

Investice by se podle starosty měla vrátit asi do deseti let. Příprava nové technologie je už v plném proudu. Téměř všechna
povolení, včetně vlivu stavby na životní prostředí, už firma má,
dodal Kouba. Předpokladem nové technologie je důsledné vytřídění odpadu. Jeho část by se tepelně zpracovala spolu s biologickým odpadem, například travou nebo kaly z čističky. Vzniklá
hmota by se mohla použít třeba jako hnojivo. Zbytek odpadu,
který by už nešel jinak zpracovat, by se ukládal na skládku.
Skládka komunálního odpadu existuje v Přibyšicích od roku
1982. Do roku 1994 ale nesplňovala podmínky platné legislativy. Napravily to až stavební úpravy, na nichž se podílely okolní
obce a firma METAZ. Kapacita skládky byla postupně navýšena
na 444 tisíc metrů krychlových, chystanými úpravami by se měla zvýšit o dalších 175 tisíc metrů krychlových. Podle starosty
ale v poslední době odpad přibývá rychleji. (Převzato: Odpady)

Proto Spolek požádal, aby
poslanci a senátoři Parlamentu ČR učinili následující
kroky:

•

•

Změnili „Zákon o rozpočtovém určení 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.
V tomto smyslu tak naplnili
závazky České republiky z
Evropské charty místní
samosprávy.

Petici podepsalo také 18 764
občanů.

55 příkladů pro města, obce, regiony

Veřejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky...Bezbariérová MHD... Systémové využívání obnovitelných zdrojů energie...Knihovna jako komunitní a vzdělávací
centrum… Jinými slovy: příklady dobré praxe, inovativní postupy, inspirace. Celkem 55 těchto inspirativních příkladů z 19
z měst, obcí a regionů jich přináší celostátní internetová Databáze DobráPraxe na www.dobrapraxe.cz..

Databáze DobráPraxe, provozovaná Národní sítí Zdravých
měst ČR, pomáhá shromažďovat, systematicky třídit a poté
nabízet jednotlivé příklady dobré praxe zájemcům z řad státní
správy a samosprávy, neziskových organizací, soukromého
sektoru, ale i jednotlivcům z řad veřejnosti.

Venkovské noviny včetně starších vydání
najdete na internetu na těchto adresách:

venkovskenoviny.cpkp.cz
www.leaderplus.cz

SRPNOVÉ Venkovské noviny
vyjdou až 13. sprna 2007
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Slavnostní setkání vítězů soutěže Vesnice roku v Praze
Prezident Václav Havel si venkova vážil
a bylo mu ke cti, že si každoročně zval
ke slavnostnímu setkání vítěze soutěže
Vesnice roku na Pražský hrad. Po krátké odmlce se setkání již po dva roky
uskutečnilo znovu. A nejen to. Díky aktivitě Spolku pro obnovu venkova, Komory obcí SMO ČR i Stálé komise Senátu
pro rozvoj venkova vítězové krajských
kol soutěže Vesnice roku v Programu
obnovy venkova – starostové se svými
životními partnery, navštěvují v jeden
den hned tři nejvýznamnější instituce v
Praze a osobně se setkávají z nejvýznamnějšími představiteli našeho státu.
Setkání začíná v sídle horní komory
Parlamentu ČR – v historických prosto- Přijetí na Hradě prezidentem ČR Václavem Klausem.
rách Senátu, kde účastníky přijímá
předseda Senátu Přemysl Sobotka, v
Lichtenštejnském paláci se účastníci
setkávají s předsedou vlády (v roce
2005 s Jiřím Paroubkem, v roce 2006 s
Mirkem Topolánkem), ale i s některými
ministry. Pověstnou třešinkou na dortu
je pak setkání s prezidentem republiky
Václavem Klausem v prostorách Pražského hradu. Atmosféra těchto setkání
je sváteční, výjimečná a nezapomenutelná. Vždy je přitom prostor i na diskuPřijetí v Lichtenštejnském paláci
si. Celá akce se nese v duchu poděko- Přijetí v Senátu předsedou
Přemyslem
Sobotkou.
předsedou
vlády Mirkem Topolánkem.
vání a ocenění nelehké práce starostů a
starostek malých obcí, přičemž samotná
soutěž Vesnice roku je chápána skutečně
jako prestižní záležitost. Tak vzhůru k dalším úspěšným ročníkům soutěže a rozvoji
Ve středu 20. června vybrala porota 12 finalistů celostátní ankety Strom roku
venkova vůbec!
2007, kterou pořádá Nadace Partnerství pod záštitou ministra životního proVáclava DOMŠOVÁ středí Martina Bursíka. Porota vybírala z celkového počtu 88 nominovaných
stromů.

Anketa Strom roku zná 12 finalistů

Kniha 15 let obnovy venkova

V roce 2002 byla vydána kniha pod názvem
Deset let obnovy venkova. Ta na svých
stránkách prezentuje postupnou obnovu
venkova od roku 1995 do roku 2001. Představuje práci lidí ve venkovském prostoru v
obcích, které uspěly v celostátní soutěži
Vesnice roku v programu obnovy venkova.

V měsíci červenci letošního roku půjde do
distribuce volné pokračování zmínění knihy
pod názvem Patnáct let obnovy venkova. Ta
představí práci na obcích, které v soutěži
získaly vítězné stuhy v letech 2002 – 2006.
Představí mimo jiného též všech dvanáct
doposud vítězných obcí této soutěže.
Garantem projektu byla opět obec Jiřetín
pod Jedlovou a knihu z někdy pracně získaných podkladů zaslaných většinou oslovených obcí sestavil, stejně jako v roce 2002,
fotograf a grafik Jiří Stejskal.

„Do ankety přišly návrhy od jednotlivců,
obcí, škol i zájmových a občanských
sdružení. Po celé republice se konalo
také 9 regionálních kol, z kterých do
celostátní ankety Stromu roku postoupili
jen vítězové,“ uvedla Klára Slámová z
Nadace Partnerství. Do finále se probojovalo šest lip, dva buky, hrušeň, dub,
javor a platan z 11 krajů ČR.

O dalším postupu finalistů již bude rozhodovat veřejnost. Hlasy „svému“ stromu mohou lidé zasílat od 1. srpna do
11. října pomocí hlasovacích archů nebo dárcovských SMS zpráv ve tvaru
DMS STROM1–12 odeslaných na číslo
87777. „Výtěžek z hlasování bude použit na výsadbu nových stromů po celé
republice z programu Nadace Partnerství Strom života. Odměnou pro vítězný
strom pak bude jeho odborné ošetření,
které provede zahradnická firma Eden

na jaře příštího roku. Pokud bude strom
zdravý, vysadíme za ušetřené peníze
nové stromky v jeho okolí,“ dodala Slámová. Vítězný strom bude slavnostně
vyhlášen 20. října v průběhu Koncertu
pro stromy, na kterém vystoupí bratři
Ebenové.

12 finalistů ankety Strom roku 2007:
Sokolské lípy na Spořilově – Praha,
Lípa ve Staré Lysé – Středočeský kraj,
Švandova lípa – Jihočeský kraj, Hrušeň
v Hrachovišti – Jihočeský kraj, Lípy ze
Sedliště – Plzeňský kraj, Školní buk –
Liberecký kraj, Stolanský javor – Pardubický kraj, Prosetínský dub – Vysočina,
Platan na Kociánce – Jihomoravský
kraj, Stojanova lípa – Olomoucký kraj,
Polomská lípa – Moravskoslezský kraj,
Buk na Bařince – Zlínský kraj
Klára Slámová, Nadace Partnerství
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Venkov a Senát Parlamentu ČR

integraci
obcí
na Ministerstvu
vnitra
apod.,
zúčastňují
se
i
připomínkov ýc h
ří z e n í
posuzovat tvorbu legislativy
(EAFRD, stratez pohledu dopadu na hosgie rozvoje venpodaření obcí, zabývat se
kova …).
účelnou úpravou zákona o
Komise pořádá
rozpočtovém určení daní,
v
prostorách
iniciovat diskusi nad příNa dvoře panství Ledreborg, Dánsko.
Senátu i různé
mou volbou starostů,
semináře.
V roce 2004 se změnilo vedení
• aktivně se podílet na sledoměst, ale i se zástupci mikrorekomise, do čela byla zvolena
vání stavu a vývoje otázek Ve dvou etapách se uskutečnil gionů a krajů, s místními podbývalá starostka malé horské
např. seminář ohledně financo- nikateli, zemědělci, ale i úředsouvisejících s rozvojem
obce Deštné v Orlických hování obcí, včetně dotační politi- níky státní správy, pedagogy
venkova a zemědělství
rách senátorka Václava
zejména pořádáním veřej- ky. A právě tyto semináře byly atd. Na těchto setkáních se
Domšová. Od té doby se podných slyšení a seminářů na jedním z impulsů pro podání ubezpečují, zda stále ještě vidí
statně změnila pracovní náplň
půdě Senátu k této proble- ústavní stížnosti ve věci ne- venkov tím správným pohlekomise, která se soustředila na
spravedlivě nastavených koefi- dem „ze zdola“ a se selským
matice,
celý venkovský prostor, ke
cientů v rámci rozpočtového rozumem. Členové komise se
kterému zemědělství pochopi- • aktivně spolupracovat s
určení daní, kterou podepsalo pravidelně zúčastňují např.
telně nerozlučně patří, ale není
vládními i nevládními orga- 28 senátorů napříč politickým
i výstavy Země Živitelka v Česjeho jedinou součástí. Komise
nizacemi působícími v ob- spektrem a která čeká na vyříkých Budějovicích, vyhlašovási vytkla následující úkoly a
lasti venkova a zemědělství zení Ústavního soudu. Další
ní soutěže Vesnice roku ve
cíle:
(zejména Spolkem pro
seminář na téma „Problémy vítězné obci, ale i různých konobnovu venkova a Komolesnické politiky ČR“ se těšil ferencí, seminářů a setkání
• sledovat a případně iniciorou obcí SMO ČR) s cílem velikému zájmu široké i odborvat změny v legislativě
týkajících se venkova po celé
napomoci realizaci progra- né veřejnosti. Komise také ve
vedoucí ke zlepšení kvality
republice.
mů souvisejících s rozvospolupráci se senátním Výboživota na venkově včetně
Podobně vyjíždí zástupci komijem venkova.
rem pro hospodářství, zeměodstranění prvků diskrimise i do zahraničí, kde se sounace venkova, s cílem oži- Lze říci, že vytčený program dělství a dopravu uspořádala
střeďují opět na venkovský
veřejné slyšení ve věci blokací
vit pozitivní aktivity kulturní, komise se daří úspěšně plnit.
prostor a sbírají zkušenosti
církevních pozemků, které se
ekonomické i sociální,
Vzhledem k tomu, že senátoři
i poznatky. Navštívili tak např.
též setkalo v nebývalým ohla• rozvíjet kontakty s podobně nemají právo interpelací, zve
Německo, Slovensko, Dánko
sem.
zaměřenými orgány parla- komise na svá zasedání jedči Francii.
mentů zemí Evropské unie notlivé ministry, se kterými Komise také pořádá různé
Pod záštitou komise se každé
s cílem prohloubit pozitivní diskutuje aktuální problematiku slavnostní akce, jako např.
první úterý v měsíci schází ve
dopady společných evrop- venkova. Takto v poslední setkání vítězů soutěže Vesnice
Valdštejnově pracovně Senátu
ských politik na oblast ven- době hovořili např. s ministry roku v Programu obnovy venP ČR předsednictvo Spolku
zemědělství, regionálního roz- kova, vyhlášení výsledků soukova a zemědělství,
pro obnovu venkova. Členové
voje, financí i školství. Zváni těže Entente Florale, setkání u
komise jsou pravidelnými
• věnovat pozornost maxijsou i ředitelé konkrétních od- příležitosti 15. výročí vyhlášení
a aktivními účastníky těchto
málnímu využívání čerpání
borů k vysvětlení různých té- Programu obnovy venkova,
sezení. Senátor Josef Zoser
finančních prostředků z
mat, zajímavá byla např. před- setkání podnikatelek atd.
byl místopředsedou SPOV do
fondů Evropské unie v roznáška
ke Několikrát do roka komise orroku 2005, po něm místopředK om p l e x n í m ganizuje i výjezdy do různých
sednictví převzala senátorka
pozemkovým regionů České republiky. ČleVáclava Domšová. Ta se také
úpravám. Ně- nové komise tak navštívili v
pravidelně zúčastňuje i zasekteří členové posledních letech např. Mosdání Komory obcí při SMO ČR.
komise
jsou tecko a Děčínsko, Zlínsko,
delegováni do Břeclavsko, Hodonínsko, Brun- Dá se říci, že díky aktivní práci
p r a c o v n í c h tálsko, Osoblažsko, Pardubic- Stálé komise Senátu pro rozskupin minis- ko, Holicko. Na těchto výjez- voj venkova se o venkovu jako
terstev, např. dech se senátoři zajímají takovém v poslední době
k rozpočtové- zejména o problematiku kon- v Senátu, ale i na jiných institumu určení da- krétního regionu se všemi jeho cích v Praze, hodně hovoří i ví,
Setkání se starosty a zemědělci
ní na Minister- klady a zápory, setkávají se se a to je důležité.
Šluknovského výběžku.
stvu financí, k starosty jednotlivých obcí a
Josef ZOSER
V roce 2002 byla v Senátu
Parlamentu ČR ustavena Stálá
komise Senátu pro rozvoj venkova. Jejím prvním předsedou
se stal exministr zemědělství
senátor Jan Fencl. Ačkoliv
•
členy komise byli a jsou většinou senátoři z venkovského
prostoru, zejména starostové
menších obcí a měst, v tomto
období se řešila převážně problematika zemědělství.

počtovém období 2007–13
týkající se rozvoje venkovského prostoru, podporovat
zachování Programu obnovy venkova v rámci ČR,
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Dohodli se na způsobu hospodaření ve státních lesích
Ministr zemědělství Petr Gandalovič
a předseda Konfederace lesnických a
dřevařských svazů Ivo Klimša podepsali memorandum o principech hospodaření se státním lesním majetkem
do roku 2010. Obě strany tímto stvrdily
dohodu na podobě smluvních vztahů
do konce roku 2010.
„Podpisem memoranda uzavíráme dlouhá
a náročná jednání. Našli jsme kompromis
mezi modely obou stran,“ uvedl ministr
zemědělství Petr Gandalovič.

Do roku 2010 budou v lesích spravovaných státním podnikem Lesy ČR použity
dva modely správy lesního majetku.
V prvním modelu budou Lesy ČR vypisovat výběrová řízení pouze na lesnické

práce bez prodeje dřeva, které budou
obchodovat Lesy ČR. Ve druhém modelu
budou dřevo obchodovat přímo firmy pracující na daném území.

nost modelů správy lesního majetku
a vyhodnotí výhodnější model. „Na základě analýzy bude vypracován návrh zákona o správě státního lesního majetku.
Lesnické zakázky budou objektivně a Tento zákon by měl zaručit stabilitu a
transparentně rozděleny na poloviny dlouhodobou strategii správy lesního mav rámci notářsky ověřeného losování. jetku,“ oznámil ministr Gandalovič.
U losování budou přítomni dva zástupci Zadávací dokumentace veřejné zakázky
Konfederace lesnických a dřevařských na lesní práce bude připravena ve spolusvazů (KLDS) a losovat se bude územně práci s Úřadem pro ochranu hospodářské
podle jednotlivých krajských inspektorátů. soutěže a bude v souladu se zákonem o
veřejných zakázkách.
„Necháme oba modely běžet do konce
roku 2010 a poté se rozhodneme, který z „Jsem velmi rád, že se nám podařilo najít
nich je lepší,“ řekl ministr Gandalovič. v jednáních kompromis a můžeme pokraNezávislá komise složená ze zástupců čovat v práci,“ uzavírá ministr Gandalovič.
ministerstva zemědělství, KLDS a Lesů
Táňa Králová
ČR bude sledovat ekonomickou výhod-

Nevládní organizace navrhují úpravu zákona o ochraně přírody
PRAHA – Asociace ekologických organizací Zelený kruh
zveřejnila své připomínky 1) k připravované novele zákona
o ochraně přírody a krajiny 2). Změnu zákona vyvolalo řízení pro porušení smlouvy ES, které zahájila Evropské komise 3). Ta kritizuje Českou republiku za špatné začlenění
směrnic EU o evropské soustavě chráněných území Natura
2000 do našeho právního řádu 4). Nevládní organizace se
obávají, že ani změny, navržené Ministerstvem životního
prostředí, problém nevyřeší. Zákon nyní prochází meziresortním připomínkovým řízením. Kdy se dostane do parlamentu, zatím není jasné.
„Je politováníhodné, že ministerstvo vždy jedná až na základě podnětu z Evropské Komise,“ komentuje situaci tajemník
České společnosti ornitologické Lukáš Viktora. Nejpodstatnější změnou v zákoně na
ochranu přírody a krajiny jsou
podmínky pro vyhlašování a
ochranu tzv. evropsky významných lokalit soustavy Natura
2000 a posuzování vlivů nových záměrů a koncepcí na
tyto chráněné oblasti. Právě
nedostatečná transpozice evropských směrnic, které Naturu 2000 zavádějí, byla předmětem výhrad Evropské komise
vůči České republice.

upřesnění, některá se jeví dokonce jako nekoncepční nebo
matoucí. Byli bychom rádi,
kdyby nás ministerstvo napříště považovalo za partnera už
ve fázi tvorby legislativy na
ochranu životního prostředí,“
řekla vedoucí Legislativního
centra Zeleného kruhu Alena
Dodoková. „Zatím je situace
spíše taková, že ministerstvo
reaguje pouze na kritiku Ev„Obávám se, že ani novela ropské komise a její pohrůžky
zákona Evropskou komisi neu- finančními sankcemi“, doplnila
spokojí,“ říká Lukáš Viktora. právnička.
„Ministerský návrh říká, že je Nevládní organizace chtějí
nutné kompenzovat újmu, kte- využít novely zákona o ochrará by vznikla realizací záměrů ně přírody také k prosazení
s výrazně negativním vlivem přísnější ochrany stromů.
na chráněné lokality soustavy
„Dlouhodobým problémem je
Natura 2000. Problematické je
kácení alejí podél cest i likvidaovšem to, že zákon vůbec
ce zeleně ve městech. Navrhupovolení takto škodlivých řešejeme proto, aby bylo povinné
ní předpokládá,“ dodává Viktovést správní řízení a kácení
ra.
bylo možné jen ve výjimečných
Nevládní organizace kritizují případech, kdy není možné
také to, že je Ministerstvo ži- stromy ošetřit nebo zachovat.
votního prostředí nepřizvalo k Povinnou součástí řízení by
novelizaci zákona včas. „Znění měly být i nezávislé expertizy.
některých ustanovení vyžadují Bude-li kácení nezbytné, pak

by měly úřady povinně nařídit
adekvátní výsadbu nových
stromů,“ shrnul návrh místopředseda sdružení Arnika Martin Skalský. „Neudržitelná je
rovněž praxe, kdy obec povoluje kácení prakticky sama
sobě. Proto chceme, aby se
rozhodování v takových případech přeneslo na jiný úřad,“
doplnil Skalský.

Druhá verze návrhu novely
zákona o ochraně přírody a
krajiny teď prochází meziresortním připomínkovým řízením. Vedle jednotlivých ministerstev se k němu vyjadřují
také kraje a další státní instituce. Kdy se zákon dostane do
vlády, zatím není jasné.
Zelený kruh

sdružení Arnika

Atelier pro životní prostředí

Ekologický právní servis
Hnutí Duha

Česká společnost
ornitologická

Č Í
I
N
A
Z Y
R
R
H
U
A
K
É
V Z
V
E
Y
O
K
C
K
Á
N
Y
E
P R
J A Z
www.studiumvzahranici.cz
L E T

Venkovské noviny, ČERVENEC 2007, číslo 7 / 2007

Stránka 6

Vzdělávání pro středočeský venkov Úspěch pro tradiční
Profesní vzdělávání v Pečkách se přehouplo za svou polovinu. Před
letními dovolenými se desítka účastníků kurzu Profesního vzdělávání
pro středočeský venkov snažila osvojit dovednosti facilitace a animace. Projekt je financován z grantového schématu Opatření 3.3., Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů,
Po krátké teorii se vše odvíjelo v
duchu tréningu. Účastníci si hned na
místě mohli vyzkoušet různé modelové situace, které se natáčely na
kameru a vzápětí si mohli sami sebe
shlédnout a získat tak neocenitelnou
zpětnou vazbu.

Tento pilotní projekt realizuje firma
Econsulting, s.r.o.. a klíčovým partnerem je region Pečecko.
Zeptali jsem se jednoho z účastníků
kurzu Mgr. Miloslava Olivy, který je
koordinátorem Místní akční skupiny
Pošembeří o.p.s., jak vidí dosavadní
průběh kurzu. „V minulosti jsem se
účastnil řady vzdělávacích aktivit,
kdy jsem se v závěru ptal sám sebe,
zda to nebyl ztracený čas. Většinou
mě v předešlých akcích chyběl praktický nácvik doplněný nepřenositelnými zkušenostmi z terénu. V případě Profesního vzdělávání v Pečkách
si výše uvedenou otázku klást nemusím, protože na nácvik včetně
následného vyhodnocení jak lektorem, tak frekventanty, je kladen nefalšovaný důraz,“ řekl Oliva. „Těm,
kteří to opravdu myslí s rozvojem
českého venkova vážně, a ne jej

jenom verbálně proklamují, mám
jediné doporučení – více podobných
aktivit!“ dodal.

V druhé polovině září od 13. - 15. 9.
bude tento kurz pokračovat.. Prvně
zopakováním úvodního základního
bloku, který je otevřen ještě pro nové
zájemce. Úvodní blok se věnuje
vysvětlení metody LEADER a jejímu
právnímu rámci v Evropě, rozvoji
venkova v rámci EAFRD a rozvoji
venkova v souvislostech životního
prostředí. Součástí bloku je i praktické cvičení. Tématem bude rozvoj
partnerství zdola, základy mezi
osobní komunikace, praktické příklady tvorby strategie v rámci Leaderu.
Zakončení kurzu a jeho akreditace
na MŠMT jsou předpokládány na
přelomu roku.

výrobek ze Šumavy

Zelňáky - tento tradiční šumavský pekárenský výrobek získal 1. místo v soutěži o nejlepší potravinářský výrobek Jihočeského kraje pro rok 2007 pod
názvem "Hezky česky jihočesky" . Jeho výrobce,
Zemědělské zásobování a výkup Prachatice, a.s.,
provoz Pekárna Prachatice, začal s jeho výrobou
teprve nedávna na základě tradičních receptur.
Cenu za nejlepší potreavinářský výrobek si zástupce prachatické pekárny převzal v sobotu 9. 6. 2007
v Českých Budějovicích.
Soutěž "Chutná hezky Jihočesky" vyhlásila Regionální agrární komora Jihočeského kraje. Vybírali se
nejlepší potravinářské výrobky regionu. Informovala
o tom ředitelka komory Hana Hricová.

Vítězné zelňáky jsou chutné, vláčné, nakyslé, dochucené drobně nasekanými škvarkami, kmínem,
pepřem, jsou mírně pálivé, chuťově výborné a
osvěžující. Všechny hlavní suroviny pocházejí ze
Šumavy, stejně jako stará receptura a také tak
chutnají.

Do soutěže se přihlásili výrobci pečiva, mléčných a
masných výrobků i další producenti potravin. Cílem
letošního prvního ročníku soutěže, kterou zaštítil
V říjnu pak bude navazovat tématy jihočeský krajský úřad je propagovat regionální
„Rozvoj e lidských zdrojů“ a výrobce a jejich produkty. Komora oslovila na 100
„Mezinárodní spolupráce“, řekla nám výrobců pečiva, masa a mléčných výrobků z kraje.
Ing. Markéta Pošíková, organizační Od května tohoto roku jsou zelňáky též certifikovamanager. Pokud máte zájem o ným regionálním produktem. Certifikát výrobci
podrobnější informace, můžete se umožňuje užívat ochrannou značku "Šumava -obrátit na mail: profesnivzdelava- originální produkt", která je pro zákazníky garancí,
ni@seznam.cz,“ dodala.
. že výrobek pochází ze Šumavy.
(jk)
Tomáš Kažmierski

Rekordní počet certifikátů pro výrobky z Orlických hor
Ve čtvrtek 31. května zasedla
v Orlických horách vůbec poprvé Certifikační komise nad
žádostmi o udělení značky
"ORLICKÉ HORY originální
produkt". Škála výrobků byla
velmi pestrá -- od čistých přírodních produktů po rukodělné
výrobky z chráněné dílny. Prvních osm úspěšných žadatelů
si převezme certifikát toto sobotu na slavnosti v rámci festivalu Orlické ozvěny v Dobrušce.
„Jsem nadšený z toho, kolik
žádostí se hned napoprvé sešlo, navíc jde o různorodé
a velmi kvalitní výrobky,“ pochvaloval si Luboš Řehák z
MAS POHODA venkova, koor-

dinátor značky a předseda
Certifikační komise. „Tolik certifikátů v prvním kole zatím
nebylo v žádném jiném regionu, kde už značení probíhá,“
potvrzuje Iva Dyková, zástupkyně REC ČR -- organizace,
která koordinuje národní systém regionálních značek nazvaný "Domácí výrobky".

Certifikáty bude MAS POHODA venkova předávat výrobcům v sobotu 9. června v
Dobrušce v rámci 16. ročníku
festivalu country a folkové hudby ORLICKÉ OZVĚNY. Slavnostní akt, nad kterým převzal
záštitu 1. náměstek hejtmana
Královéhradeckého kraje pan
Helmut Dohnálek, je na pro-

gramu od 16 hodin. Zúčastní
se také senátorka Václava
Domšová, která projekt od
začátku podporuje, a senátor
Josef Zoser.
Mezi výrobky, kterým byla
značka udělena, patří včelí
produkty od Lenky Skalické,
rokytnické pečivo z pekařství
Marie Kalousové, brašnářské
výrobky od ! Ladislava Hemrlíka, tkalcovské a keramické
výrobky z chráněné dílny Sdružení Neratov, biobrikety od
Ing. Petra Janovce, mák modrý od firmy LABRIS a biozelenina od firmy Smetana Eko.
„Opravdu zajímavá a vyvážená
kolekce výrobků, pro značku v
Orlických horách je to výborný

start.“ míní Iva Dyková.
„Doufejme, že se tím nechají
brzy inspirovat i další výrobci,
aby značka mohla co nejlépe
plnit své poslání, totiž podpořit
místní zemědělce, řemeslníky
a drobné podnikatele a zviditelnit jejich kvalitní produkty,
hlavně v oblasti cestovního
ruchu,“ dodává Luboš Řehák
Další informace o projektu
značení výrobků v Orlických
horách, který realizuje MAS
POHODA venkova spolu
s MAS Vyhlídka za finanční
podpory Královéhradeckého
kraje, jsou k dipozici na
www.domaci-vyrobky.cz a
www.pohodavenkova.cz.
Iva Dyková
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Ve Vlašimi vzniká další nové sportoviště
V pondělí 25. června odpoledne
dorazily na zahradu Spolkového domu ve Vlašimi dvě dodávky firmy Makak climbing s.r.o.,
do večera stálo lešení a od úterý začala montáž lezecké stěny.

Výstavba lezecké stěny je prvním
krokem k naplnění dlouhodobého
záměru na využití prostoru zahrady Spolkového domu k aktivnímu
trávení volného času. Spolkový
dům sourozenců Roškotových,
jak zní plný název, byl otevřen
loni v únoru a jeho prostory slouží
jako zázemí pro činnost místních
spolků.
V domě je také přednáškový sál a
setkávací místnost pro větší akce,
dále ubytovna s celkovou kapacitou 15 lůžek. Na objekt navazuje
rozsáhlá zahrada o celkové rozloze přes 2000m2. Na zahradě
zatím najdete pouze ohniště a
upravenou travnatou plocha, která slouží jako prostor pro hry.

Lezecká stěna, na jejíž výstavbu
získalo Město Vlašim dotaci ve
výši 100 000,- Kč od Středočeského kraje, zatraktivní prostor
zahrady a zároveň bude výzvou
nejen pro děti ze spolků, ale i pro
všechny sportovce ve Vlašimi a

okolí. „Původní projekt na stěnu
počítal s o něco větší variantou
lezecké plochy. Nicméně částka,
kterou jsme z programu na podporu sportu a volného času od
Středočeského kraje získali, příspěvek Města Vlašimi a příznivé
ceny firmy Makak nám umožní
postavit stěnu o rozměrech 3 x 8
metrů, což je více než slušný
rozměr. Horní část stěny je zakončena převisem, takže na své
si přijdou i náročnější horolezci.
Celkem budou na stěně umístěny
tři rozdílné trasy, časem plánujeme přidat i další varianty. Spodní
část do 3 metrů bude sloužit pro
ty nejmenší zájemce. Technicky
bude vše řešeno tak, aby nad
uvedenou hranici neměly malé
děti přístup.“, přibližuje vzhled
stěny Alena Sanders, vedoucí
Spolkového domu. Slavnostní
otevření a zpřístupnění stěny
veřejnosti je plánováno na začátek září.
Výstavba lezecké stěny je podpořena v rámci projektu „Zahrada
plná aktivit“ dotací z Fondu sportu
a volného času Středočeského
kraje.
Spolkový dům Vlašim

Podblanické „poplety“
Tak nějak by mohl znít název
nového spolku ručních prací, jehož vznik plánují ve
Spolkovém domě ve Vlašimi
letos na podzim.

Myšlenka dát dohromady skupinku lidí, které baví vytvářet
krásné věci tradičními postupy
se zrodila při březnovém kurzu
košíkářství. V červnu se k záměru přidali také účastníci
kurzu pletení z pedigu. „Je
milé trávit víkend s lidmi, kteří
se místo večerního sezení u
televize věnují tradičním řemeslům. Když jsme společně
na kurzu pletení z pedigu vymýšleli název nového spolku,
záměrně jsme vyřadili názvy
jako rukodělný spolek nebo
spolek šikovných rukou. Vlastně jsme se shodli, že to nej-

hezčí na kurzech je možnost
sejít se, posedět, společně
poklábosit, vzájemně si poradit
s tou kterou technikou a ještě
si z kurzu odnést vlastnoručně
v yro be no u vě c. S l ův k o
„poplety“, které jsme do názvu
propašovali, v sobě skrývá
význam jako je beseda, posezení.“, vysvětluje vznik názvu
spolku Alena Sanders, vedoucí
domu. Členové spolku se budou scházet pravidelně vždy
jednou za měsíc, zatím to vypadá, že vhodným dnem bude
druhá sobota v měsíci. První
ustavující setkání proběhne ve
Spolkovém domě po prázdninách, a to v sobotu 8. září.
Během dvou letních měsíců
budou potencionální členové,
kteří chtějí spolek založit vy-

mýšlet, jak by měl fungovat. „V
září doladíme formální věci a
od podzimu už nic nebude
bránit tomu, aby se ve Spolkovém domě pravidelně scházeli
členové nově vzniklého spolku.“, shrnuje Alena Sanders.
„Závěrem chci poděkovat Mikroregionu Podblanicko a Středočeskému kraji, neboť kurzy
lidové tvořivosti realizujeme z

dotace, kterou mikroregion
získal v rámci Programu podpory venkova.“, uzavírá Sanders. Od září do konce roku
proběhnou ve Spolkovém domě ve Vlašimi ještě kurzy tkaní
a předení, drátování, kurz výroby adventních věnců a ozdob ze slámy.
Spolkový dům Vlašim
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Veřejná sbírka
za čistší Sázavu

Informace z Krkonoš připravila: D. Palátková

KRKONOŠE bez hranic

Mezinárodní
spolupráce
mezi českou a polskou
stranou Krkonoš dostává
konkrétní podobu.

Zwiazek Gmin Karkonoskich
a Svazek měst a obcí Krkonoše jako partnerské subjekty
patří mezi klíčové hráče v
koordinaci aktivit cestovního
ruchu na obou stranách společného pohoří.

Větší prohloubení jejich dosavadní spolupráce výrazně
přispěje ke kvalitě vzájemných vztahů a napomůže
strategii dbající na trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu v Krkonoších a konečně i
intenzivnější koordinaci propagačně - informačních aktivit.
V roce 2004 bylo podepsáno
společné memorandum. Doposud jeho praktické naplnění
spočívá v realizaci projektů o

cykloturistice nebo např. v
návaznosti na systematickou
úpravu běžeckých stop na
obou stranách hor. Zwiazek
Gmin Karkonoskich převzal
na své propagační materiály
společný grafický design,
zařazuje do publikací informace o českých krkonošských cyklobusech. V polských infocentrech distribuují
česko-polské materiály, nově
vydali v polském i českém
jazyce zimní mapu, zahrnující
celé území Krkonoš. V nedávné době zavítala do
Vrchlabí a na poradu českých
informačních center delegace
jejich polských kolegů. Završili tak svůj jazykový kurs češtiny.

vzdělávání. To řeší nový projekt plánovaný na příští rok.
V rámci něj je počítáno s odbornou konferencí, exkursí
pracovníků českých infocenter do polských Krkonoš a
opačně, aktualizací webových
stránek a jejich překlady do
polštiny a němčiny a s vytvořením desek s propagačněinformačním obsahem o obou
částech Krkonoš.

Posázaví o.p.s. vyhlásila veřejnou sbírku, na další roky projektu Čistá řeka Sázava
Po letošním úspěšném a v pořadí
druhém ročníku projektu, jehož
hlavní náplní bylo uklidit břehy
řeky Sázavy v padesátikilometrovém úseku, se organizátoři rozhodli pokračovat v čištění řeky i
v dalších letech a ve větším rozsahu. Začínat se bude již od Kácova a čištění bude probíhat od
12. do 27. dubna 2008.

Projekt sám o sobě je zcela nekomerční aktivitou, která je z větší
části zajišťována za pomoci práce
dobrovolníků. Úkolem organizátora je postarat se o materiální vybavení a zajištění služeb, které
s projektem souvisí, a které
s sebou přinášejí nutné finanční
výdaje. Jsou to např. ochranné
pomůcky, nářadí, strava pro dobrovolníky, odvoz odpadků, uložení
odpadků, náklady na propagační
materiály atd.

Vše směřuje k tomu, aby obě
strany Krkonoš byly dostatečně připraveny na další a větší
společné projekty v rozpočtovém období Evropské unie
2007-2013. Především se
jejich pozornost upírá k možnostem, které skýtají Euroregiony Glacensis a Nisa. PráCílem oboustranné spoluprá- vě s využitím finančních proce je posílení několikaletého středků EU je více možností k
partnerství. K tomu je nutné i realizaci přeshraničních prozkvalitnění úrovně lidských jektů, každoročně v částce Pro zajištění pokrytí výdajů připravila Posázaví o.p.s. veřejnou sbírzdrojů a jejich neformální cca 1 až 2 miliony Kč.
ku. Jedna z kasiček je umístěna
v Turistickém informačním centru
v Týnci nad Sázavou a druhá
z kasiček je umístěna přímo
v objektu vodáckého a turistickéPozměňovaho centra Bisport v Týnci nad
cí návrh by
Sázavou. Třetí kasička se nacháumožňoval
zí v prodejně potravin Hany Filipřidávat do
pové na návsi v Českém Šternkonečného
berku. „Tato místa jsme zvolili,
výrobku japrotože se domníváme, že jimi
kékoliv aroprojde v letní sezóně mnoho turismatické láttů a zvláště vodáků, kterým by
ky, což nikdy
Paní Chalupová pálí
nemuselo být lhostejné, jak vypanebylo možslivovici už 31 let.
dá bezprostřední okolí řeky“, řekl
né.Toto ustaVáclav Pošmurný, ředitel Posázanovení by šlo
proti principu zachování kvali- Slivovice je tradiční český ví o. p.s.

Česká republika bude moci
i nadále používat název
Slivovice pro označování
čisté pálenky i pálenky s
přídavkem ethanolu. Potvrdil to Evropský parlament.

Díky úsilí Ministerstva zemědělství ve spolupráci se SZ
Brusel a našimi europoslanci
se podařilo odvrátit hrozbu
pozměňovacího návrhu Evropského parlamentu, který
by zrušil dříve dojednaná
ustanovení přístupových podmínek. V rámci přístupových
jednání byla dojednána výjimka pro Česko z definice ovocné pálenky ze švestek – slivovice. Cílem této výjimky bylo
uznání specifického technologického postupu, který spočívá v přídavku nejvýše 30%
alkoholu zemědělského původu při závěrečné destilaci.

ZDROJ:
www.valassko.estranky.cz

Boj o slivovici v Bruselu skončil vítězně

ty lihovin na jednotném trhu,
který je Evropským parlamentem podporován. Došlo by v
podstatě k překlasifikování
slivovice do jiné kategorie
lihovin tím, že byl povolen
přídavek jakékoliv aromatické
látky. To v důsledku znamená
změnu charakteru konečného
výrobku a vede k neoprávněné výrazné újmě na pověsti
konečného výrobku.

název používaný pro destilát
vyrobený ze švestek. Naším
jednoznačným požadavkem
bylo, abychom mohli i nadále
tento výraz používat jak
v případě kategorie 9 - ovocné destiláty - tak i v tomto
případě, kde je rozdíl v technologii již dostatečně ošetřen
dodatečnými požadavky na
označování.
.
Táňa Králová

Kdo by chtěl přispět přímo na
speciální účet, zřízený pro sbírku,
může tak učinit kdykoli převodem
částky na účet 1249–
326666339/0800. Budeme vděčni i za nepatrný obnos. Po vyčíslení nákladů na úklid jednoho
kilogramu odpadků jsme v letošním roce došli k číslu 15,90 Kč.
Barbora Čmelíková,
projektová manažerka
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Certifikace Cyklisté vítáni zvyšuje kvalitu služeb
Rekreační cyklistika a cykloturistika patří k nejpopulárnějším formám turistiky v České republice. K rozvoji této šetrné turistiky má Česko dobré geografické podmínky a poměrně hustou síť jednotně značených cyklistických tras.
Kromě zájmu domácích cyklistů roste i návštěvnost cykloturistů ze zahraničí, vyhledávajících zejména nadregionální
tématické trasy (například stezku Greenways Praha Vídeň).
Překážkou ve zvýšení konkurenceschopnosti cykloturistických produktů vůči sousedním
státům je nedostatečná infrastruktura cestovního ruchu.
Cyklistické trasy jsou jen málokde tvořeny bezpečnými cyklistickými stezkami a informační systém o cílech a službách
pro cyklisty je nedokonalý.
Nejslabší stránkou však stále
zůstává nízká kvalita služeb.
Naproti tomu standard služeb
pro cykloturistiku ve státech
Evropské unie rychle roste.
Vedle proslulých cyklistických
destinací jako jsou Holandsko
a Dánsko roste nabídka produktů a kvalitních služeb v
Rakousku, Německu, Francii,
Belgii a v poslední době i již-

popisuje Kazda.

ných státech Evropy.

Nejvýraznější trend je právě ve
zlepšení kvality služeb specifických pro cykloturisty. V Německu a Rakousku je využíván
certifikační systém Bed und
Bike, resp. Radfreudliche Betriebe, který zajišťuje poskytování všech služeb pro cyklistu i
jeho kolo.

Pro další rozvoj cykloturistiky v
Česku je nezbytné přijmout
opatření pro zvýšení kvality
služeb a dosažení srovnatelné
úrovně se sousedními státy v
rámci EU. Jedním z kroků je
zavedení certifikace Cyklisté
vítání jako národního standardu kvality služeb cestovního
ruchu pro cyklisty a cykloturisty.

Vyhodnotili Nulový odpad 2007

Ve středu 20. června 2007 proběhlo na Ministerstvu životního
prostředí vyhodnocení soutěže Nulový odpad 2007. Pro nezasvěcené připomínáme, že se jedná o soutěž mladých módních
návrhářů (ti jsou rozděleni do dvou kategorií: 1) střední školy 2)
vysoké školy a čerství absolventi). Každá kategorie je navíc
rozdělena do tří témat. Prvním tématem jsou „Bioodpady a kompostování“, druhým „Recyklace“ a třetím tématem jsou „Přírodní
materiály“. Zvláštní kategorii tvoří módní doplňky.
V porotě zasedli jak zástupci z oblasti ekologie, tak odborníci
(tedy vlastně odbornice) na módu. Modelka předvedla všechny
doručené modely, ty nedoručené pak byly promítnuty na plátno,
ke každému modelu navíc porotci měli od soutěžícího k dispozici popis. U každého modelu se hodnotilo jeho provedení, materiál (zejména jeho souvislost s tématem Nulový odpad), výtvarná stránka a celkové vyznění. Některé modely vyvolaly bouřlivé
diskuse, ale nakonec se nám přece jen podařilo určit pořadí. To
zatím bohužel neprozradíme, slavnostní vyhlášení a přehlídku
soutěžních modelů mohou zájemci spatřit na výstavě Země
živitelka dne 28. 8. 2007 ve 14 hodin v rámci vyhlášení soutěže
Miss Kompost 2007. Připomínáme, že moderátorem celé akce
bude herec Jaroslav Dušek.

Za účast v porotě bychom chtěli na závěr poděkovat: z řad odbornic přes módu paní Martině Nevařilové, paní Janě Skarlantové a paní Elišce Kadlecové, z ekologické oblasti paní Kateřině
Ptáčkové ze Zeleného kruhu a panu Mirkovi Novákovi z Ministerstva životního prostředí, jakož i celému MŽP za zajištění
místnosti a občerstvení.
Alena Přibáňová

Již více než rok se proto můžete na cestách po republice
potkávat s logem usmívajícího
se zeleného kola na bílém
pozadí. Tímto logem bylo dosud označeno více jak tisíc
ubytovacích a stravovacích
zařízení, kempů a turistických
cílů, které poskytují služby
specifické pro cyklisty.

Certifikace usnadňuje cyklistům orientaci v síti restauračních a ubytovacích zařízení a
označuje ta, která poskytují
kvalitní služby. Mezi základní
kritéria certifikace patří například možnost bezpečného
uschování kol, přístupnost
nářadí na jednoduchou opravu
kola a lékárničky na ošetření
úrazů či nabídka jídel na nápojů vhodných pro cyklisty.
„Zájemci o udělení ochranné
známky Cyklisté vítáni museli
splnit řadu podmínek. Pro většinu z nich to znamenalo investovat například do vhodných stojanů na kola nebo
vybavení k běžným opravám,“

Po roce od spuštění certifikace
vyhodnotila Nadace Partnerství nejlepší zařízení roku. V
Jihomoravském kraji získal
toto ocenění Penzion U hroznu
v e V e l k ý c h B í l o v i cí c h .
„Ocenění si velmi vážíme, protože je známkou toho, že jsou
s našimi službami cyklisté spokojeni. Budeme se samozřejmě snažit, aby byli spokojení i
nadále. Certifikaci Cyklisté
vítáni považuji za dobrý způsob, jak cyklistům zpříjemnit
cestování a ukázat jim, které
podniky na ně myslí,“ řekl majitel penzionu Viktor Bauman.
Během léta budou oceněna
také zařízení v Jihočeském a
Olomouckém kraji. „V těchto
krajích máme nejvíce certifikovaných zařízení, je tedy z čeho
vybírat,“ řekl manažer projektu
Petr Kazda z Nadace Partnerství. Ocenění se budou předávat 14. července v Jihočeském
kraji a o týden později pak v
kraji Olomouckém.
Více informací o certifikaci
najdete na stránkách
www.cyklistevitani.cz. Jsou
zde k dispozici informace pro
cyklisty i podmínky certifikace
pro zájemce z řad podnikatelů.
Cyklisté mají také možnost
najít si certifikovaná zařízení
na trase svého výletu předem,
a to na adrese www.nakole.cz
Zuzana Taušová,
Nadace Partnerství

Na Olomoucku jsou Vesnicí roku Rouské
Vesnicí Olomouckého kraje
roku 2007 je obec Rouské na
Přerovsku. Hodnotící komise ji
vybrala z 29 přihlášených
účastníků soutěže. Obec získala zlatou stuhu, právo na
dotaci MMR ve výši 500 tisíc
Kč a příspěvek Olomouckého
kraje 50 tisíc Kč. Modrou stuhu za společenský život komise udělila Tučínu, zelenou
stuhu za péči o zeleň a životní
prostředí Přáslavicím a bílou
stuhu za činnost mládeže Písečné. Nově udělovanou oran-

žovou stuhu za spolupráci
obce a zemědělského subjektu si odnesly Těšetice. Tyto
obce rovněž budou mít možnost získat od státu dotaci do
výše 400 tisíc Kč. Komise dále
navrhla, aby Olomoucký kraj
finančně ocenil Všechovice za
vedení knihovny, Černou Vodu za podíl občanů na životě
obce, Třeštinu za péči o zeleň
v obci, Skalku za vytváření
pracovních příležitostí a Pavlovice za zapojení mládeže do
života obce.
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V Prachaticích vybudovali nový park sv. Jana N. Neumanna

Poslední květnový den byl za budovou
prachatického hospice slavnostně otevřen park nesoucí jméno svatořečeného biskupa Jana Neumanna. Obyvatelé
města mohli po dobu jedenácti měsíců
sledovat pozvolnou proměnu původně
nijak nevyužitého prostranství s pouhou dominantou středověké bašty a
opevnění v promyšlenou zahradu renesančního typu. Tato proměna se uskutečnila především díky odhodlání, podpoře a elánu těch, kteří při vzniku parku pomáhali, ať již jakoukoliv formou.
Proto čtvrtek 31. 5. 2007 byl dnem věnovaným především těmto nadšencům.

Celý projekt se zrodil v řadách členů
Sdružení členů a přátel Stanice mladých
ochránců přírody Prachatice jako možnost připomenout velkou osobnost Prachatic ale především ekologické výchovy
a práce s dětmi v České republice pana
učitele Aleše Záveského, který také založil výše zmíněné občanské sdružení Dřípatka. V loňském roce by se pan učitel
dožil 80 let.

generací a profesí, ale obstojí v jakékoliv Pokud má kdokoliv z vás zájem tento
době. Proto o parku, jež je zároveň ma- projekt finančně podpořit, ještě je možlým arboretem s 24 druhy stromů a 23 nost přispět formou symbolického zakoudruhy keřů můžeme říci, a nikoliv přene- pení lavičky, stále některé z nich čekají na
seně, že patří všem Prachatickým (a své dárce. Veškeré informace o parku
nejen jim) rovným dílem a doufáme, že a možnosti finančního přispění na
toto místo bude žít svým životem v soula- www.ngodripatka.cz.
Proto členové Sdružení Dřípatka vymys- du s každodenním tepem města a životy
Lenka Kovačiková, Ladislav Řezník
leli projekt „Park v hospici sv. Jana N. těch, kteří do něj zavítají.
Sdružení Dřípatka Prachatice
Neumanna“, na který se jim podařilo získat finanční prostředky od Nadace Via z
Dobročinného fondu Philip Morris v rámci
grantového programu 3x333 tisíc pro aktivní život obce. Celý projekt byl postaven Občanské sdružení NESEHNUTÍ Brno vydalo publikaci s názvem Udržitelné plána myšlence, že park si vybudují občané nování území. Publikace je v elektronické podobě a naleznete ji na internetu.
města, a především děti, sami ať už aktivní účastí na pracích v parku či finančním Publikace není a nemá být shrnujícím ho rozvoje. Obě akce (seminář pro odborpřispěním na vybudování parku. Dík patří zdrojem o územním plánování ani o udrži- níky a odbornice a veřejná beseda) se
finančním partnerům a jednotlivcům či telném rozvoji. Jde spíše o popis někte- uskutečnily 3. dubna 2007 v Brně a jejich
organizacím, kteří prostřednictvím inter- rých základních principů udržitelného obsah velmi výrazně přispěl k náplni této
netové nabídky na stránkách Sdružení rozvoje a jeho uskutečňování při plánová- publikace.
Dřípatka symbolicky zakoupili sobě nebo ní území a představení konkrétních ně- Text si klade za cíl přispět k šíření inforsvým blízkým strom či dřevěnou lavičku meckých zkušeností s tímto přístupem. mací o udržitelném plánování území
a stali se tak jejich dárci. Projekt "Park pro V závěrečné kapitole jsme se pokusili a podpořit myšlenku, že proces územního
veřejnost v Hospici sv. Jana N. Neuman- o ukázku aplikace principů udržitelného plánování by měl být orientován na kriténa" oživili ale zejména ostatní partneři, plánování území na konkrétních tématic- ria udržitelného rozvoje a ochrany životníkteří se k němu v loňském roce rozhodli kých problémech.
ho prostředí s důrazem na kvalitu života
připojit, především ti, kteří park vlastníma Texty v sedmi kapitolách vznikly na zákla- lidí nyní i v budoucnosti.
rukama vytvářeli. Nejvíce těchto rukou dě svou impulsů. Prvním bylo připomínkoVznik materiálu byl podpořen grantem
patřilo dětem ze ZŠ Vodňanská, které vání procesu vzniku nového Územního
navíc do budoucna převzaly patronát nad plánu města Brna a tedy i zvýšená snaha z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v
rámci Finančního mechanismu EHP a
vybranými stromy. Nemalý podíl na nacházet nástroje ochrany životního proúspěšné realizaci měli také jejich rodiče, středí v územním plánováním. Druhým Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské
pedagogové, členové některých občan- impulsem bylo navázání spolupráce mezi
ských sdružení s působností v našem NESEHNUTÍm a německou organizací společnosti. Vznik materiálu finančně
podpořila Nadace Partnerství.
městě a ostatní veřejnost (v parku bylo Institut für interdisziplinäre Forschung
odpracováno přes 1500 hodin).
Jiří Koželouh,
a uskutečnění dvou vzdělávacích akcí k
ekologická poradna NESEHNUTÍ
tématu
územního
plánování
a
udržitelnéCelý projekt ukázal, že dobře myšlená a
prospěšná věc dokáže zhruba na půlhek- Ke stažení internetu na trochu složitější adrese:
tarovém prostoru spojit nejen lidi různých http://aa.ecn.cz/img_upload/67fc87870d57d5b3a63ce8985bb216ef/upu.pdf

NESEHNUTÍ: Udržitelné plánování území
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Co se děje na Hranicku?

Národní konference projektu INNOREF

Národní konference projektu INNOREF
financovaného z iniciativy Evropské unie
Interreg IIIC se odehrála ve čtvrtek 21.
června a v pátek 22. června v hranické
sokolovně a představila hlavní aktivity
a výstupy projektu, jehož hlavním posláním je dovést region k většímu využívání
místních zdrojů. Další informace najdete
na www.mikroregion-hranicko.cz.

První koncert v Nebeské Rybné
Poprvé po desetiletích na
koncert do kostela sv.
Filipa a Jakuba, apoštolů,
v Nebeské Rybné v Orlických horách

Díky nadšení profesora
Martina Strejce, jeho rodiny
i přátel, za laskavého svolení tamní farnosti a za
velkorysého finančního
přispění místní firmy Orlicko, a.s., se v tomto bývalém farním kostele 5. července od 19 hodin uskuteční koncert pod názvem
"Malá díla velkých Mistrů".
V podání trumpetisty Pavla
Houdka, houslisty Petra
Strejce, saxofonistky Elišky Strejcové a za hudebního doprovodu Lucie
Houdkové zazní známá
díla G. F. Händela, L.
Webera, J. S. Bacha a
dalších skladatelů.
„Klasicistní kostel sv. Filipa a Jakuba v Nebeské
Rybné je zdaleka viditelnou dominantou obce. Byl
postaven v polovině 19.
století a nahradil původní
dřevěnou stavbu, která
vyhořela. Před vstupním

průčelím stojí sochy obou
světců. Vnitřní výzdoba je
dílem malíře Umlaufa, který
vytvořil boční oltář sv. Jana
Nepomuckého, a řezbáře
a sochaře F. J. Prokopa
z Liberka, který je považován za autora oltáře v rokokovém slohu. Varhany
z roku 1864, dnes bohužel
neprovozuschopné, pocházejí z dílny Amadea Hanische. Ani kostel není pro
bohoslužebné účely používán a chátrá. V posledních
letech zde byly provedeny i
za
přispění
Č e s ko německého fondu budouc-

nosti některé nezbytné
opravy. Velikost této církevní stavby nám napovídá, kolik obyvatel žilo před
válkou v této obci, jež dnes
spadá pod Rokytnici v Orlických horách. Její německý název zněl Himmlisch
Ribnei a údaje z roku 1935
uvádějí, že tu žilo 869 obyvatel, z nichž pouze 9 bylo
české národnosti,“ dodal
Mgr. Jan Morávek, člen
Rady města Rokytnice
v Orlických horách, zodpovědný za oblast kultury.

Obce na Hranicku
si plánují budoucnost

Již 12 obcí z Hranicka projevilo zájem
o zpracování plánu rozvoje obce, který
načrtne noty, podle kterých se budou
obce rozvíjet v následujících 6- 8 letech.
Zpracování plánů nejenže odhalí a seřadí podle významnosti největší problémy
obcí, ale také navrhne také jak je řešit
a financovat.

Plány, jejichž cena se bude pohybovat
od 50 do 90 tisíc Kč podle velikosti obce,
nezůstanou pouze u odborných posudků
a návrhů, ale své názory do nich budou
moci promítnout i občané obcí. Veřejná
projednání nebo také anketa pomůže
stanovit, na jaké akce by se měla místní
zastupitelstva zaměřit jako první. „Plán
může být významnou oporou při rozhodování zastupitelstev o dílčích projektech
a díky projednání s širokou veřejností v
Josef Krám obcí bude sloužit i následujícím zastupitelstvům“, vysvětluje význam plánů Jan
Balek, manažer rozvoje Mikroregionu
Hranicko. Významnou částí plánu bude
i doporučení jak získat na zlepšení života
v obci dotace z fondů Evropské unie.
O zpracování plánů projevily zájem obce: Horní Újezd, Rouské, Všechovice,
Partutovice, Bělotín, Skalička, Milotice
nad Bečvou, Černotín, Potštát, Ústí, Býškovice a Špičky. Zaplacení plánů umožní mezinárodní projekt INNOREF, který
realizuje Mikroregion Hranicko ve spolupráci s italskými a řeckým regionem
a financuje ho Evropská unie. Plány budou dokončeny do konce roku 2007.
Jan Balek, manažer rozvoje
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Na Šumavě zahájili další dialog mezi odborníky a občany
VIMPERK – V sídle Národního parku Šumava ve Vimperku starosta obce Modrava Antose 18.6. konalo jednání se zástupci obcí, mikroregionů nín Schubert. Právě odstartovaný vzájemný dialog by měl
a dalších institucí.
přispět k tomu, aby byl vytvoJednání mělo za cíl nastarto- a lokální ekonomikou je zá- řen společný plán rozvoje,
vat novou etapu vzájemného kladní otázka pro dlouhodobou který by respektoval potřeby
dialogu. Budoucnost parku, životaschopnost tohoto regio- národního parku, ale také
ochrana životního prostředí nu. „Jednoduše řečeno, jde místních obyvatel. „Chceme
a rozvoj obcí v tomto chráně- nám o sladění ochrany přírody vytvořit určitou marketingovou
ném území byly hlavní náplní a klasického regionálního roz- značku, kterou bychom
tříhodinového jednání. Důleži- voje,“ řekl ředitel NP Šumava „prodávali“ nejen turistům, ale
tým výstupem tohoto význam- František Krejčí. Právě velká i potenciálním investorům.
ného setkání byla dohoda omezení, která jsou kladena Rádi bychom podporovali mao vzniku pracovní skupiny, na obce na území NP Šuma- lovýrobu, oživili místní řemesla
jejímž cílem je sladit zájmy va, byla často předmětem stíž- a přirozeně využívali nádhervšech zainteresovaných stran ností místních starostů a pod- nou přírodu jako lákadlo pro
a zajistit dlouhodobě udržitelný nikatelů. „Uvědomujeme si turisty,“ sdělil svoji představu
rozvoj v našem největším ná- význam ochrany přírody a vel- Krejčí.
rodním parku na principech mi si národního parku ceníme.
Další postup by měl být zalomístní Agendy 21. Společnou Chceme ale, aby fakt, že se
žen na širokém konsensu
diskusi zástupců NPŠ, obcí, nacházíme v chráněném úzevšech stran a měl by vzejít
krajů a neziskových organizací mí, byl naší výhodou a přispěl
z pravidelných setkávání s
iniciovala Národní síť Zdravých k dalšímu rozvoji našich obcí
místními obyvateli, obcemi,
měst a zástupci obou šumav- v duchu kvality života a udržipodnikateli, odborníky NP Šuských mikroregionů.
telného rozvoje. Doposud tomava, neziskovými organizamu bylo spíše naopak a jen cemi a dalšími institucemi.
Jak rozvíjet území Národního
stěží jsme hledali společnou
parku Šumava v souladu s
„Veřejná projednávání na prinpotřebami místních obyvatel řeč,“ popsal svůj pohled na věc cipu tzv. místní Agendy 21

nám umožní získat názory
obyvatel a porovnat je s představami odborníků. To je jediná cesta, jak zajistit, aby byl
další rozvoj území NP skutečně udržitelný a přispíval ke
kvalitě života a zdravému životnímu prostředí,“ popsal
následující postup Petr Švec,
ředitel Národní sítě Zdravých
měst.

Cílem pracovní skupiny je rovněž připravit podklady pro konkrétní projekty, které pomohou
získat finanční prostředky na
nejrůznější aktivity. „Nebude to
lehké, ale chtěli bychom se do
konce roku domluvit na prioritách, pro které budeme hledat
zdroje např. z evropských fondů. Plány bez financí zůstanou
jen na papíře, a proto tady
nejsme,“ uzavřel ředitel správy
NPŠ František Krejčí.
Antonín Tym,
kancelář NSZM ČR

Sejdeme se u Kolína - první cyklus je zrealizován

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.

kračovaly v lednu 2007, kdy byl plánovaně ukončen závěrečným testováním kurz
Obsluha PC – začátečníci. Tento kurz
úspěšně zakončilo 10 žen z původně 12
přihlášených a 2 z nich následně nastoupily na pracovní stáž k partnerům projektu. V době tzv. pololetních prázdnin mezi
dvěma výukovými semestry se ženy mohly zúčastnit semináře o ekologii v rodině
a domácnosti.

K další výuce se účastnice znovu sešly na
konci února a začátkem března byl nově
otevřen kurz Obsluha PC – pokročilí, který navázal na předchozí kurz. Nově přihlášené zájemkyně tedy opět musely absolvovat informační schůzku spojenou se
seminářem personálního poradenství.
Z původně 12 přihlášených se výuky aktivně účastnilo 8 žen (z nichž 5 již předtím
absolvovalo kurz Obsluhy PC pro začátečníky). Harmonogram výuky a hodinové
dotace zůstaly nezměněny.

První cyklus projektu začal v září 2006.
Od října 2006 pak ženy začaly pravidelně
docházet na kurzy Obsluha PC – začátečníci, AJ pro začátečníky a AJ pro mírně
pokročilé. Kurz Obsluha PC – začátečníci
probíhal 1x týdně 6 hodin (vždy v pondělí), všechny tři jazykové kurzy probíhaly
2x týdně po 3 vyučovacích hodinách.
V době výuky byla pro účastnící se ženy
přímo v budově Vzdělávacího centra PePoslední týden v květnu se konalo závěčecka zajišťována i péče o jejich děti.
rečné testování ve všech jazykových kurVšechny kurzy probíhaly pravidelně až do zech. Kurz AJ – mírně pokročilí úspěšně
poloviny prosince, kdy byly přerušeny zakončilo 13 žen, z obou kurzů AJ – zavánočními prázdninami, a následně po- čátečníci bylo úspěšných celkem 20 žen.

4. června 2007 pak skončil i kurz Obsluha
PC – pokročilí, který úspěšně absolvovalo
všech 8 žen, z nichž 2 opět nastoupily na
pracovní stáž k partnerům projektu.
Všechny ženy, které úspěšně absolvovaly
závěrečné testování, obdržely Osvědčení
o absolvování kurzu.

Do I. cyklu projektu se přihlásilo celkem
75 žen, ke studiu jich bylo přijato celkem
58, z nichž 51 v závěrečném testování
uspělo. Ty ženy, které svou účast ukončily v průběhu projektu, tak zpravidla učinily
z důvodu nástupu do zaměstnání nebo
z důvodů rodinných.
Z vyplněných formulářů „Hodnocení kurzu“, které ženy na závěr kurzů odevzdaly,
vyplývá, že všechny kurzy byly hodnoceny jako přínosné a užitečné; účastnice
jazykových kurzů nejvíce oceňovaly upevnění gramatických základů, rozšíření slovní zásoby a interaktivní konverzační cvičení. Účastnice PC kurzů si zdokonalily
a rozšířily své znalosti a dovednosti při
práci s PC, některé z nich si díky absolvování kurzu dokonce našly nové zaměstnání.
Mgr. Věra Stožická
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Mezinárodní jezdecké skokové závody Heroutice
Občanské sdružení Jezdecký klub Heroutice
pořádá v termínu 6. - 8. července 2007 ve
svém areálu u Neveklova v okrese Benešov
jedny z nejvýznamnějších mezinárodních
jezdeckých závodů konaných na území České republiky.
V souladu s celkovým zaměřením Jezdeckého klubu Heroutice na výchovu a sportovní
přípravu těch nejmladších
jezdců se jedná o prestižní
mezinárodní závody pro děti
a mladé jezdce do 21 let na
velkých koních i pony. Závody
zařazené v oficiálním kalendáři
FEI (mezinárodní jezdecká
federace).
V roce 2005 JK Heroutice
uspořádal pod záštitou náměstka hejtmana Středočeského kraje Ing.Viléma Žáka první
ročník těchto závodů, který byl
realizován jako mezinárodní
závody pouze pro jezdce na
pony CSIP(dle mezinárodních
pravidel FEI pro jezdce do 16
let). Závody této úrovně byly
v České republice pořádány
historicky poprvé, zúčastnilo
se na stovku malých koní-pony
se svými nejmladšími jezdci
a závody proběhly velmi
úspěšně.
Proč právě malí koně-pony?
Jezdecký sport je jediný, kde
o konečný výsledek usilují
společně dva jedinci, tj. jezdec
a kůň.Tak jako v jiných sportech je ideální začínat i s jezdectvím co nejdříve v dětském
věku.A aby byl vyrovnán poměr hmotnosti a síly koně

a jezdce, děti
začínají na malých
koníchpony, kteří mohou měřit v kohoutku
maximálně 148 centimetrů..Tento
trend je ve vyspělém jezdeckém světě dávno
zavedený
a osvědčený, bohužel v našich
českých podmínkách opravdový sport na pony donedávna
neexistoval.To samozřejmě
bránilo i rozvoji sportu na velkých koních.Teprve pátý rok
se v České republice oficiálně
pořádají soutěže pro jezdce na
pony, které vrcholí Mistrovstvím České republiky. Za tuto
dobu došlo k velkému rozvoji
našeho pony sportu. V současné době se nejlepší české
dvojice zúčastňují oficiálních
mezinárodních soutěží v Evropě a v roce 2004 byla česká
ekipa poprvé účastníkem Mistrovství Evropy pony, které se
konalo v sousedním Polsku.Současně s rozšiřováním
špičky se objevuje stále širší
základna začínajících dětí,
velmi se zlepšila kvalita poníků, na kterých děti sportují.

Mezinárodní závody CSIPJY
jsou rozsáhlým sportovním
podnikem, závodí se tři dny
v termínu 6. -8. července
2007, přičemž již 5. července
2007 jsou závody zahájeny
mezinárodní veterinární přejímkou koní pod dohledem
veterináře určeného FEI a také
se koná zahajovací slavnostní
večer. V průběhu prvních dvou
dnů probíhají kvalifikační soutěže jednotlivých kategorií
a závody vrcholí v neděli soutěžemi Grang Prix pony, juniorů a mladých jezdců.
Smyslem mezinárodních závodů CSIPJY Heroutice 2007 je
zapsat Českou republiku do
mapy juniorského a pony sportu Evropy, přiblížit jezdecké
veřejnosti ze zahraničí jezdecký sport nejmladších věkových
kategorií v České republice

a zviditelnit jej. Dalším motivem je dát možnost širšímu
výběru českých jezdců zúčastnit se mezinárodních závodů
bez složitých formalit a cestování. Cílem projektu je přesvědčit zahraniční i domácí
účastníky závodů, že se na
Benešovsku a v celém Středočeském kraji jezdectví dělá na
výborné úrovni a má zde dlouholetou tradici. Snahou pořadatelů těchto prestižních mezinárodních závodů
je kromě
sportovního programu také
zpříjemnit účastníkům pobyt
dalším relaxačním a kulturním
programem. Jde o to, aby do
budoucna přijížděli do středních Čech na sportovní klání
s plnou důvěrou, že jsou ve
vyspělé Evropě.
Miloslav a Jana Perníčkovi,
Jezdecký klub Heroutice

Rozvoj venkova také na: www.infovenkov.cz
(MZe) Ústav zemědělských a potravinářských informací (ÚZPI) otevřel nový internetový portál www.infovenkov.cz.

V krátkém čase na něm budou k dispozici informace k programům rozvoje venkova a další zajímavé užitečné informace z
venkovského prostředí. Portál Infovenkov
je jedním z bodů pilotního projektu ÚZPI
„Informační a poradenský servis pro oblast rozvoje venkova.“

Projekt je součástí plnění komplexního
úkolu pro rok 2007 při zajišťování vzdělávacích a informačních kampaní programu
EAFRD – Program rozvoje venkova.
„ÚZPI je integrální součástí podpory
vzdělanosti a osvěty ve venkovském
prostoru. V souladu se svěřenými úkoly
jsme připravili pro veřejnost další informační modul Infovenkov, který zapadá
do celého redakčního komplexu informačních webových stránek známých,

jako agronavigátor, bezpečnost potravin,
poradenství a dalších. Je to cesta, jak
velice efektivně realizovat opatření vedoucí ke zvyšování konkurenceschopnosti našeho zemědělství, a tím pomáhat
rozvoji venkova,“ sdělil Ing. Josef Vozka.

Venkovské noviny, ČERVENEC 2007, číslo 7 / 2007

Stránka 14

Slavnostní nástup zúčastněných družstev IV. Setkání obcí mikroregionu
Moštěnka ve dvou řadách na fotbalovém hřišti ve Staré Vsi

Mikroregion Moštěnka se bavil ve Staré Vsi

Vítězem zábavného sportovního klání se stala obec Čechy
Ve Staré Vsi se uskutečnilo v sobotu již čtvrté setkání
obcí mikroregionu Moštěnka. Připraven byl bohatý
program, kterému dominovalo veselé sportovní klání
sportovních družstev obcí mikroregionu v netradičních zábavných disciplínách. Zúčastnilo se 17 obcí
z 22, které společně vytvářejí svazek obcí. Absolutním vítězem se stali sportovci z obce Čechy. Další
místa patřila v pořadí obcím Horní Moštnice, Dřevohostice, Vlkoš a Líšná. Soutěžilo se například v přenášení fazolí, potápění pro míček, slalomu s kolečky
apod. Slavnosti doprovodilo vystoupení tanečního
soboru Haná, seniorek a Slunečnic z Bochoře, kouzelníka a akce vyvrcholila noční diskotékou. Obyvatelé z mikroregionu Moštěnka se ovšem letos nebavili
naposledy – 21. a 22. července se totiž uskuteční
v Domaželicích druhý ročník fotbalového turnaje
a hasičského soutěžení. Vyvrcholí také putovní pohár
v jezdeckém sportu a letos budou mít premiéru i střelecké závody myslivců.
Text a foto: Tomáš Šulák
V moderním rytmu se neslo i
vystoupení dívek z Bochoře,
které si říkají Slunečnice

Sportovec z Dřevohostic při soutěžní disciplíně potápěč.
Úkolem bylo vylovit ústy míček z bazénku.

Závodníci z Horní Moštěnice
se vracejí zpět do tábora.
speciální chůdy

soubor Haná

Slavnosti zpestřily Seniorky z Bochoře při spartakiádním cvičení.
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Operační program Životní prostředí zahajuje
Státní fond životního prostředí
ČR zveřejňuje první výzvu k
předložení žádostí o dotace v
rámci Operačního programu
Životní prostředí. Žadatele o
dotace čeká zrychlené proplácení nákladů, rozšíření uznatelných výdajů a zjednodušená
administrativa vycházející ze
zkušenosti z Operačního programu Infrastruktura.
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Státní fond životního prostředí (SFŽP) otevřely
vybrané oblasti Operačního
programu Životní prostředí,
druhého největšího operačního
programu České republiky, pro
období 2007 - 2013. Program
čerpá 18,4% z 26,96 miliardy
eura určených ze Strukturálních fondů EU pro Českou
republiku. Celkem OPŽP nabídne přes 5,2 miliardy eura, tj.
cca 150 miliard Kč.

se na ochranou vody a ovzduší, využití obnovitelných zdrojů
energie (OZE), problematiku
odpadů a starých ekologických
zátěží a podporu environmentálního vzdělávání. První výzva
je určena především pro žadatele z řad nepodnikatelských
subjekt: tedy obce, města,
kraje, příspěvkové organizace,
obecně prospěšné. organizace, občanská sdružení apod.

„Operační program Životní
prostředí je obrovskou příležitostí pro ochranu a zlepšování
životního prostředí v České
republice. Jeho rozsah a vyčleněné prostředky jsou v historii
České republiky ojedinělé a
pravděpodobně se již nebudou
opakovat," uvedl Martin Bursík,
vicepremiér a ministr životního
prostředí České republiky.
„Díky včasnému zahájení věřím, že budeme při zhodnocování možností Operačního
Pro první výzvu je připraveno
programu Životní prostředí
téměř 20 miliard Kč. Žádosti
úspěšní."
bude možné podávat od 3. září
do 26.října 2007. O úspěšnosti Z prostředků Evropské unie
budou žadatelé vyrozuměni bude v rámci první výzvy OP
nejpozději do tří měsíců po ŽP dotována např. výstavba
ukončení příjmu žádostí. První čistíren odpadních vod, stokovýzva otevírá pět z celkem vých systémů, úpraven vody
sedmi prioritních os. Zaměřuje nebo přivaděčů a rozvodných

sítí pitné vody. Subvencováno
bude pořízení nízkoemisních
spalovacích zdrojů nebo nově
budovaných rozvodů centrálního zásobování tepla (CZT),
výstavba a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen a
lokálních zdrojů tepla využívajících OZE; zvyšování účinnosti energetických systémů budov; rekonstrukce otopných
soustav, využití bioodpadů,
separace a svoz odpadů; zařízení na úpravu nebo využívání
odpadů, rekultivace starých
skládek; rekonstrukce environmentálních vzdělávacích center.

ministerstvo a fond zkušenosti
s administrací předchozího
operačního programu, programů ISPA a Fondů soudržnosti
a také Národních programů.
SFŽP přitom patří k nejúspěšnějším subjektům v čerpání
prostředků z evropských fondů. V uplynulých dvou letech
se nejlépe dařilo využívat evropské peníze právě v rámci
Operačního programu Infrastruktura 2004 - 2006.

Důvodem je snaha poskytnout
žadatelům dostatek času pro
přípravu kvalitních projektů.
„Finální schválení Programového dokumentu Evropskou
komisí očekáváme v průběhu
září", uvedl Martin Bursík.

Projekty v rámci Operačního
programu Životní prostředí
budou v letech 2007 až 2010
financovány podle pravidla
n+3. To znamená, že prostředky alokované na rok 2007 lze
čerpat v průběhu následujících
tří let.

Další výzvy budou zveřejňovány postupně od podzimu tohoto roku. MŽP a SFŽP se rozhodly odstartovat Operační
program Životní prostředí ještě
před oficiálním schválením
programového dokumentu ze
strany Evropské komise.

Při přípravě OP ŽP využilo

OP ŽP tak přináší řadu zjednodušení pro žadatele. Jde
zejména o zrychlené financování projektů s platbami do
třiceti dnů od předložení neuhrazených faktur, rozšíření
způsobilých nákladů o projektovou dokumentaci či stavební
dozor. Hranice projektů, které
podléhají schválení Evropskou
komisí se u Fondu soudržnosti
posunula z 10 mil. eur na 25
milionů eur.

MMR se vyjádřilo k dopisu Evropské komise
MMR: K dopisu komisařky Evropské komise (EK) Danuty zpoždění v čerpání finančních
Hübnerové, který obdrželo Ministerstvo pro místní rozvoj prostředků z fondů EU. Na této
skutečnosti nelze nic změnit
ČR, uvádíme:
ani v současné době. Je práKomisařka Hübnerová ve tuto architekturu i OP respek- vem členské země ve smyslu
legislativy ES předložit NSRR
svém dopise opakovaně vyjád- tuje.
v té podobě, kterou považuje
řila postoj Evropské komise
V následných vyjednáváních
za vhodnou. Úlohou v rámci
vůči nedostatkům, které vnímá
EK avizovala, že ze svého
vyjednávání bylo nalézt takové
i současné vedení MMR od
pohledu považuje za vhodné
nástroje a formy (včetně orgapočátku svého působení v
předložený dokument přepranizačních struktur), které by
lednu 2007. Jde o komplikovacovat. Tato pozice je nyní znoodpovídaly požadavkům, vynost a architekturu navržené
vu zopakována i v dopise koplývajícím z legislativy ES (tj,
struktury operačních programů
misařky Hübnerové.
zajištění souladu a koordinace
(OP) a administrativní kapacity
spojené s realizací Národního Vyjednávací tým se v průběhu pomoci prostřednictvím SF v
strategického referenčního jednání od dubna letošního členské zemi). Dopis komisařroku opakovaně vyjádřil, že ky Hübnerové nechápeme
rámce (NSRR) i OP.
není reálné možné přepraco- proto jinak, než jako upozorněArchitekturu i počet OP schvávat NSRR zásadním způso- ní, že EK při ukončení jednání
lila Vláda ČR v polovině roku
bem, tedy co do počtu OP a o NSRR nezměnila svůj postoj.
2006. NSRR, který byl v březarchitektury, a to proto, že by Česká strana tento postoj vnínu předložen Evropské komisi,
došlo k minimálně ročnímu má.

Pokud jde o administrativní
kapacitu, je zřejmé, že se jedná o minimálně střednědobý
úkol, jehož řešení nelze realizovat ze dne na den. Počty
pracovníků, jejich kvalifikace a
odbornost budou v návaznosti
na zahájení realizace projektů,
respektive čerpání operačních
programů, postupně narůstat.
I v tomto případě přijímáme
výhradu EK jako upozornění,
že je nutné věnovat problematice administrativních kapacit
mimořádnou pozornost.
Výše uvedené výtky komisařky
jsou součástí opatření, která
jsou MMR realizována i včetně
předkládání materiálu do Vlády
ČR, jako např. materiál týkající
se administrativních kapacit.
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Sýkorník 10. – 12. srpna 2007

Pomozte s kosením mokrých luk u rybníka Sýkorník
Pomůžete nám tak chránit populaci vzácných rostlin a zachránit cenný biotop.
Kromě práce jsou na programu i hry, povídání o ekologii, krajině, přírodě a nějaký
ten kulturní program. Pro účastníky akce je zajištěna strava zdarma. Akce je spolufinancována ESF a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Doplnění center EVVO.
Je nutné se předem přihlásit na emailové adrese klara.tydli@gmail.com

KOZÍ MEJDAN: od středy 25. 7. do středy 1. 8. 2007
Kulturně společenská slavnost věnovaná kozám a svobodomyslnému způsobu života na samotě Milkovice u Libáně v Českém Ráji. Osmidenní mejdan letos již po osmé v pořadí. Vstupné je
dobrovolné. V překrásné krajině na horizontu. Stanování a parkování možné. Muzikanti, divadelníci, básníci, malíři, výtvarníci, pedagogové… přijeďte s rodinou a přáteli strávit příjemnou
dovolenou a ukázat co umíte. Více informací naleznete na www.kozy.cz

Místní akční skupiny z východní Moravy podepsaly
v Lidečku memorandum o vzájemné spolupráci
Pokračování ze strany 1

poslední chvíli a MAS nistraci projektů, protože
budou mít jen velmi málo všechny dřívější Leadery
Předpokládá se podpora 20 nových
času na zpracování zámě- byly vyhlášeny už na jaře.
MAS. Do programu se budou moci
Tomáš Šulák,
rů a ještě méně času na .
přihlásit MAS, které dosud neměly
CpKP střední Morava
zpracování, výběr a admizkušenosti s projektovým Leaderem
(tzn. všechny MAS mimo 36, které již
Základní cíle spolupráce MAS ve Zlínském kraji:
mají zkušenosti s výběrem projektů v
rámci Leaderu¬+ a Leaderu ČR 2004, • Zastupovat a hájit zájmy MAS působících na území
Zlínského kraje ve všech vztazích, kde je potřebný
2005 a 2006). Kamila Matoušková z
společný postup
MZe však upozornila, že MAS, které
se přihlásí do národního Leaderu a • Koordinace spolupráce mezi MAS ZK ve všech oblasuspějí, nebudou moci podat přihlášku
tech, kde je to relevantní, zejména v oblasti tuzemské
do první výzvy tzv. evropského Leaa přeshraniční spolupráce
deru v rámci IV. osy Programu rozvoje venkova (předpokládá se na přelo- • Organizace společného vzdělávání a informovanosti
mu
října • Koordinace spolupráce při společném získávání proa listopastředků na činnost MAS ZK (Zlínský kraj, bankovní
du), ale až
domy, dotační tituly apod.)
do
druhé
výzvy
na • Společná prezentace výsledků práce a projektů na
celostátní i mezinárodní úrovni
začátku
roku 2008. • Spolupracovat s Národní observatoří venkova a NáProgram
Leader ČR
bude vy- •
psán
na

rodní sítí Místních akčních skupin České republiky,
o.s. (NS MAS ČR, o.s.)

Delegovat jednoho zástupce a jednoho náhradníka
do Výboru NS MAS ČR, o.s. za Zlínský kraj

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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