Na LEADER ČR jde 60 miliónů Kč.
Uvnitř seznam podpořených MAS.
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Na 34. Zemi živitelce se prezentovaly také
místní akční skupiny

V letošním roce se ve dnech 23. – 28. 8.
2007 uskutečnil již 34. ročník výstavy Země
živitelka. Jedná se o největší výstavu tohoto druhu v České republice. Premiér Mirek
Topolánek slavnostně zahájil výstavu za
účasti ministra zemědělství Petra Gandaloviče a dalších ústavních činitelů a představitelů Jihočeského kraje.
Výstava zahrnula celý zemědělsko-potravinářský sektor. Již několik let je věnována
pozornost tématu rozvoje venkova. Proto i pro
rok 2007 bylo platné motto výstavy
,,Budoucnost českého zemědělství a českého
venkova“.
Prezentovaly se zde nejen firmy zabývající se
zemědělskou technikou, ale i osivářské, krmivářské firmy a řada dalších renomovaných
českých i zahraničních podniků. Nechyběly
expozice živočišné výroby a potravinářského
průmyslu. Výsledky své práce prezentovaly ve
větším rozsahu místní akční skupiny, které
svoji účast podpořily praktickými ukázkami své
činnosti.

Pracovníci CpKP střední Morava z projektu Mladí pro venkov s ministrem
pro místní rozvoj Jiřím Čunkem
Dne 24. 8. navštívil výstavu vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek. Promluvil na tiskové konferenci o
spolupráci MMR ČR a Jihočeského
kraje. Dále vysvětlil, že zajištění přísunu 750 miliard korun z fondů Evropské
unie prostřednictvím vyjednání Národního strategického referenčního
rámce nebylo jednoduché mimo
jiné i proto, že EU ve své politice
podporuje tzv. ,,póly růstu“. Těmi
jsou pro EU velké aglomerace,
které řeší specifické problémy. Pro
naši zemi jsou ovšem centry růstu
i malá města a městečka. Naším
cílem je totiž udržet obyvatele na
venkově a v malých městech a
nikoli je stahovat do velkých měst.

Střední Morava
v jižních Čechách

Po skončení tiskové konference si
ministr Jiří Čunek prohlédl výstavu. Hlavní část své návštěvy strávil v pavilonu F3, který byl věnován místním akčním skupinám a
Spolku pro obnovu venkova. Zde
se seznámil s činností jejich integrovaných mezisektorových part-

nerství, s jejich aktuálními potřebami a
náměty. Zástupci MAS Rozvojové partnerství regionu Hranicko, Frýdlantsko,
Kyjovské Slovácko v pohybu a Český
Západ informovali ministra o svém
projektu ,,Podané ruce“, v rámci kterého uzavřeli společné partnerství a plánují společné aktivity. Zástupci Centra
pro komunitní práci zase ministra informovali o projektu Mladí pro venkov –
venkov pro mladé, který realizují na
střední Moravě. Právě z této oblasti
vystavovalo na Zemi živitelce nejvíce
místních partnerství, např. MAS Zábřežsko a MAS Horní Pomoraví, které
zpestřilo svou expozici bioprodukty či
biopivem Holba z Hanušovic.

Výstavu doprovázela řada seminářů.
Například v pondělí 27. srpna pořádal
seminář o III. A IV. ose Ústav zemědělských a potravinářských informací
(ÚZPI) a zemědělské výstavy využili ke
společnému jednání také zástupci Národní observatoře venkova, Spolku pro
obnovu venkova a Národní sítě MAS.
Gabriela Olivová,
CpKP střední Morava
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Zapojujete občany do rozvoje vaší obce, města, mikroregionu, kraje?

Spolupracujete s neziskovými organizacemi? Pak přihlaste svůj úřad do soutěže!

CpKP střední Morava letos
pořádá již pátým rokem soutěž
o nejlepší zapojení veřejnosti
„O lidech s lidmi – cena za
podporu místní demokracie a
spolupráci s NNO.“ V letošním
roce soutěž probíhá také v
Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Vítězové ze všech
zemí se utkají o titul nejlepší
projekt zapojení veřejnosti ve
střední Evropě.
Do soutěže se mohou přihlásit
obce, města, městské části,
mikroregiony, krajské úřady a
další instituce státní správy a
samosprávy, které:
•

zorganizovaly účast občanů v rozvoji obce nebo
regionu a přispěly tak ke
zvýšení jejich podílu na
rozhodování, a zároveň/nebo

instituce, které zapojily veřejnost do rozvoje obcí, měst,
mikroregionů a regionů, a to
různými formami. Například
účastí veřejnosti v komunitním
plánování (např. komunitní
plánování sociálních služeb),
při tvorbě veřejných prostranství, při regeneraci panelových
sídlišť nebo při společném
strategickém plánování s veřejností apod.

Přihlásit lze projekty realizované v letech 2006 a 2007. Jeden účastník může mít přihlášeno i více projektů. Uzávěrka
• spolupracují a podporují
přihlášek je v pondělí 1. října
nevládní neziskové organi- 2007. Z došlých projektů vybezace a na principu partner- re porota složená z nezávisství je zapojují do regionál- lých odborníku nejlepší projekního rozvoje
ty, které budou posléze hodnoDo soutěže se mohou přihlásit ceny přímo na místě. Po hod-

proběhne Cílem soutěže je podpořit principy občanské společnosti,
zapojit do veřejného života
Výsledky české části soutěže
nevládní neziskový sektor a
budou vyhlášeny na jednodenobčany, podpořit transparentní
ní národní konferenci koncem
prvky rozhodování do místní
roku 2007. Vítězové získají
samosprávu – zamezit korupci.
věcné ceny - např. techniku,
která jim pomůže lépe praco- Přihlášku, podrobná pravidla
vat a komunikovat s veřejností účasti v soutěži a další důležité
nebo zahraniční studijní cestu. informace naleznete na
V loňském ročníku byla hlavní www.olidech-slidmi.cz. Soucenou desetidenní studijní těž pořádá CpKP ve spolupráci
cesta do Japonska. Vybrané s týdeníkem vlády Veřejná
projekty obdrží také čestné správa, nadací Partnerství, za
uznání ministra vnitra nebo finanční podpory Evropské
ministra životního prostředí. unie a Visegrádského fondu a
Vítězný projekt mezinárodní pod záštitou Ministerstva vnitra
části soutěže bude slavnostně a Ministerstva životního provyhlášen na dvoudenní mezi- středí.
(PZ)
národní konferenci o zapojováKontaktní adresa:
ní veřejnosti, která proběhne v
petr.zavadil@cpkp.cz,
dubnu 2008 v Praze.
telefon: 775 760 354.
nocení na místě
finální hodnocení.

PROGRAM CULTURE
2007 - 2013:

Výzva k podání projektů na rok 2008

V rámci nové etapy programu Evropské
komise na podporu kultury PROGRAMU
CULTURE otevírá Evropská komise nové výzvy k podání projektů na rok 2008.

Program je obecně formulován pro
všechny oblasti kultury. Kulturní dědictví,
ve svých jeho oblastech, hmotné i
nehmotné, je významně zastoupeno. Na
základě výzev je možno předkládat projekty mezinárodní spolupráce krátkodobé
(na 12-24 měsíců) a víceleté (na 3-5 let).
Nová výzva obsahuje proti předchozímu
roku několik úprav a změn, které usnadní
předkladatelům přípravu projektu. Přede-

vším je zrušena povinnost spoluorganizátorů přispět do společného rozpočtu
5% celkové částky, případný příspěvek
bude záležitostí vzájemné dohody. Dále
je podání celé výzvy ustaveno jako dvoukolové. Pouze Ti , kteří uspějí při výběru
projektů prováděném nezávislými experty, budou na žádost komise předkládat
příslušné přílohy a upřesnění údajů.

Přihlášky mohou být také odevzdány
osobně předkladatelem do 17:00 hod.
31. října 2007 proti potvrzení o přijetí na
téže adrese.

Úplné znění výzev pro předkládání projektů, včetně překladu specifikací krátkodobých projektů do češtiny, a dalších
výzev nového Programu Culture naleznete také na webu Sekce pro kulturní
Samostatné výzvy Programu Culture dědictví České kanceláře Programu Culjsou také vydávány pro oblast spoluprá- ture:www.npu.cz/html/culture2000heritag
ce se třetími zeměmi a na podporu litera- e i na stránkách České kanceláře Protury a překladu.
gramu Culture www.culture2000.cz .
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Na LEADER ČR půjde téměř 60 milionů Kč

Celkem 24 žádostí podpořených 59 859 tis. Kč ze státního Jako minimální výše dotace při Hodnotitelská komise na svém
rozpočtu schválila Hodnotitelská komise Ministerstva ze- které je lze očekávat naplnění zasedání 4. září 2007:
cíle Programu – získání praxe
mědělství pro program LEADER ČR 2007.
1. chválila pořadí evaluace
s výběrem a administrací inpředložených žádostí.
Původně alokovaných 50 kde bude nutno administrovat vestičních projektů, byla Hodmilionů bylo navýšeno roz- větší objemy ročních finančních notitelskou komisí stanovena 2. Doporučila podporu 24
místních akčních skupin
hodnutím ministra zeměděl- prostředků po dobu 7 resp. 6ti částka 2,5 mil. Kč. Při rovném
(viz přiložená tabulka) s
ství ze dne 4. září 2007. No- roků.
rozdělení dotace bude z pronejvyšším počtem získavě podpořené „místní akční
středků Programu možno podZ téhož důvodu bylo cílem Proných bodů získaných aritskupiny“ (MAS) tak získají
pořit 24 místních akčních skugram LEADER ČR podpořit v
metickým vyhodnocením
praktické zkušenosti s výběpin.
tomto roce z alokovaných prodvoukolového systému
rem a administrací investičstředků co největší počet míst- Pro rok 2007 bylo z 57 předlobodování.
ních projektů, které budou
ních akčních skupin.
žených žádostí obodováno 56
moci zúročit ve IV. Ose Prozáměrů místních akčních sku- 3. Schválila jednotnou výši
gramu rozvoje venkova. Do- Z rozhodnutí ministra zemědělpřidělovaných finančních
pin. Jeden záměr byl z důvodu
sud prostředky na realizaci ství ze dne 4. září 2007, bylo
prostředků vybraným žadahrubého porušení pravidel Prostrategie čerpalo 36 MAS. sumu alokovanou pro Program
telům ve výši 2,5 mil. Kč, s
gramu vyřazen.
Celkově je v republice aktiv- Leader ČR pro rok 2007, 50mil.
výjimkou 2 žadatelů, jejichž
Kč, možné navýšit o dalších 10 V termínu od 10. srpna 2007
ních asi 154 MAS.
předkládaný požadavek
mil. Kč., z důvodu velkého do 31. srpna 2007 proběhlo
nedosahoval stanovené
Program LEADER ČR využízájmu o tuto systémovou inves- dvoukolové bodování předložečástky. (Jedná se řádově o
vá investiční prostředky ze
tiční dotaci na realizaci vybra- ných záměrů a bylo sestaveno
10 tisíc korun.)
státního rozpočtu na základě
ných projektů ze strany aktiv- pořadí žadatelů podle počtu
zákona o státním rozpočtu
Mgr. Ilona Chalupská
ních „Místních akčních skupin“ získaných bodů.
na příslušný rok.
v České Republice.
Pro rok 2007 bylo ze státního Pořadí Název místní akční skupiny
Reg. č.
Přiznaná dotace v Kč
rozpočtu za tímto účelem
1.
Občanské sdružení "MAS České středohoří"
29
2 494 000,vyčleněno 50 mil. Kč.
2.
MAS - Partnerství Moštěnka, o.s.
5
2 500 000,
Vzhledem k tomu, že v letoš3.
Místní
akční
skupina
Mikroregionu
Telčsko
37
2
500 000,
ním roce je Program LEADER ČR vypisován jako pří4.
MAS Sokolovsko o.p.s.
32
2 500 000,
prava místních akčních sku5.
NAD ORLICÍ, o.p.s.
30
2 500 000,
pin pro druhé kolo výzvy v
Programu rozvoje venkova z
6.
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZÁHOŘÍ-BEČVA, o.s.
31
2 500 000,
EAFRD – osa IV, které bude
7.
MAS Moravský kras o.s.
25
2 500 000,
vyhlášeno v roce 2008, moh8.
Království - Jestřebí hory, o.p.s.
1
2 500 000,
ly do programu předkládat
žádosti jen ty místní akční
skupiny, které dosud nebyly
podpořeny v rámci Programu
LEADER ČR 2004 – 2006
ani v rámci OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství - podopatření 2.1.4..

Z celkového počtu cca 150
místních akčních skupin aktivních na území České republiky, má jen 36 místních
akčních skupin s metodou
Leader při realizaci strategie
praktické zkušenosti, je důležité umožnit dalším místním
akčním skupinám osvojit si
„metodu Leader“ a příslušnou administrativu spojenou
s výběrem a kontrolou projektů, a to ještě před jejich
případným vstupem do Programu rozvoje venkova ČR,

9.

Luhačovské Zálesí, o.p.s.

24

2 500 000,

11.

MAS Východní Slovácko

23

2 500 000,

Místní akční skupina Broumovsko+

28

2 500 000,

Místní akční skupina Střední Povltaví

40

10.
12.
13.
14.
15.

Společnost pro rozvoj Humpolecka
Občané pro rozvoj venkova

PODBRDSKO, občanské sdružení

45

36

2 500 000,

2 500 000,

4

2 500 000,
2 500 000,

16.

Sdružení Západní Krušnohoří

17

2 500 000,

18.

MAS Zábřežsko o.p.s.

26

2 500 000,

MAS Svatojiřský les, o.s.

12

2 500 000,

Haná pod Jedovou, o.p.s.

57

2 500 000,

17.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Místní akční skupina Údolí Desné
MAS Horní Pomoraví o.p.s.
MAS Zlatá cesta, o.p.s.

Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují
Místní akční skupina ORLICKO

38

27
51

22
8

celkem

2 500 000,

2 365 000,
2 500 000,
2 500 000,

2 500 000,

59 859 000,-
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Olympiáda v Opatovicích skončila vítězstvím obce
Horní Újezd
Areál TJ Sokol Opatovicce
zaplnily v sobotu 1. září stovky lidí, kteří fandili svým
družstvům z obcí mikroregionu Záhoran. Ta se utkala v
jubilejním 5. ročníku Mikroregionální olympiády.

Olympijského soutěžení se
během odpoledne zúčastnili
zástupci obcí Býškovice, Horní
Újezd, Malhotice, Opatovice,
Paršovice, Provodovice, Rakov, Rouské a Všechovice.
Členové desetičlenných týmů
byli nominováni podle předem
daného klíče. Ve všech skupinách musela být zastoupena
kategorie dětí do 15 let a seniorů nad 55 let, dále podnikatelé, spolky a samospráva. Průvod soutěžících se symboly
jednotlivých obcí prošel Opatovicemi na tamní sportovní areál. V průvodu chyběly pouze
vlajky ČR, Opatovic a mikroregionu. Ty nechal pan starosta
Opatovic Antonín Tomeček
seslat přímo z nebe. Přistáli s
nimi parašutisté z Drahotuš.
Hned poté čekalo na soutěžící
pět disciplín. Vědomostní
okruh prověřoval znalosti školního učiva mikroregionu Záhoran a Olomouckého kraje, ve
sportovním šlo o střelbu na
branku, zábavná disciplína
spočívala v praskání balónků
uvázaných u nohou svých protihráčů, na specifickou soutěž
byl přichystaný trenažéř na
dojení, kdy jedna žena a jeden
muž z družstva museli ukázat
své schopnosti, a hudební byla
tentokrát zaměřena na písničky
z muzikálů.

Takto se umí radovat starostka Horního Újezdu

m3 kůry a Malhotice se umístily
na 3. místě a obdržely tak 4 m3
kůry. Všechny ostatní obce
dostaly cenu útěchy - balík
luxusního toaletního papíru.
Kůru vítězným obcím věnovala
firma Kotrla s.r.o.

poslanec Zdeněk Boháč. Z
Olomouckého kraje se na nás
přijel podívat 1. náměstek
hejtmana Olomouckého kraje
pan Pavel Horák a náš pan
radní Olomouckého kraje pan
Vladimír Mikeška.

V rámci olympiády bylo vyhodnoceno také družstvo nejsympatičtější, kterým se stala domácí obec Opatovice. Odměnu, kterou věnovala firma Kazeto a Skanska, získal také
nejmladší soutěžící - 5-ti letý
Lukášek Klimek z Rouského.
Nejstarší účastnici klání věnovala cenu firma VELOX. Stala
se jí již druhým rokem paní
Marie Pechová z Rakova. Je jí
66 let.

Vše dopadlo podle představ a
plánů mikroregionu, i když
ráno před akcí to tak vůbec

Přestože zástupci všech obcí
bojovali urputně o prvenství,
oceněni mohli být jen někteří.
První místo obsadila obec Horní Újezd, na druhém místě
skončili místní z Opatovic a
třetí místo patřilo Býškovicím.

Atraktivní podívanou doplňoval
v Opatovicích také bohatý doprovodný program. Od 19 hodin pak hrála na taneční zábavě skupina Esmeralda, kterou
okolo 21. hodiny přerušil ohňostroj.

nevypadalo, pršelo jako z konve. Nakonec se přece jenom
počasí umoudřilo a samotné
akce se zúčatnilo přes ticíc
diváků.

Velké poděkování patří TJ
Sokol Opatovice za organizaci
a spolupráci, všem pořadatelůmz jednotlivých obcí, dále
pracovníkům Střediska služeb
venkovu, kteří v dešti chystali
areál, všem soutěžícím, účinkujícím a všem sponzorům,
kteří se podíleli na finančním a
materiálním zabezpeč ení
olympiády.
Ing. Pavla Krbálková

Přidejte se k Týdnu občanské participace

Týden občanské participace (24.- 30. září 2007) je kampaň,
kolektivní manifestace občanských iniciativ střední a východní Evropy, zaměřená na prezentaci občanské participace prostřednictvím médií směrem k politikům a široké
veřejnosti. Kampaň se skládá ze série akcí, které přitáhnou
pozornost širšího sociálního okolí k důležitosti participativní
demokracie. Program Týdne občanské participace zahrnuje
místní, regionální a celonárodní akce jako např. různá veřejná
střetnutí, tiskové konference, výstavy, dobrovolnické akce, veřejné slyšení, atd. Chcete-li svou aktivitu přihlásit k Týdnu občanské participace, kontaktujte CpKP střední Morava. Emailem:, kristyna.jezova@cpkp.cz nebo volejte 777 793 713.
cccccccccccccccccccccccccccccccccccCpKP střední Morava

Na olympiádě se také pokřtila
turistická známka mikroregionu. Všichni účastníci byli poctěni návštěvou našich vládních představitelů. Z ParlaI v letošním roce byla do pro- mentu ČR k nám zavítal pan
gramu zařazena ekologická
CpKP Střední Čechy ve spolupráci
disciplína, která byla vyhodnos
Odborem
sociálních
věcí
Krajského úřadu Středočeského kraje pořádá seminář
cena jako první před zahájením samotných soutěží a spoMáme komunitní plán sociálních služeb, jak budeme pokračovat?
čívala ve vyhodnocení obce s
největším podílem tříděného
plastu a skla na 1 obyvatele.
Vítězná obec - Všechovice v budově KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, zasedací místnost č. 1088.
získala jako odměnu 24 m3
Na vaší účast se těší Martina Mirovská, metodička a vzdělavatelka v plánování sociálních
kůry. Jako druzí skončili obyvaslužeb. Více informací a přihlášení k účasti na e-mailu martina.mirovska@cpkp.cz
telé z Opatovic, kteří získali 8

11. října 2007 od 9 do 16 hodin
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Ekocentrum vzdělává pomocí
tradiční zemědělské plodiny
Ekocentra, zabývající se ekologickou výchovou speciálních
skupin i veřejnosti, vznikají ve venkovských oblastech v
posledních letech téměř jako houby po dešti. Vděčíme za
ně zejména evropským dotacím, které v rámci Evropského
sociálního fondu podporují vznik takového centra v každém
regionu. V Příbramském regionu však vzniklo ekocentrum
unikátní – protože ekologickou výchovu podává pomocí
rostliny, která v mnohém z nás stále vyvolává rozporuplné
pocity – pomocí (technického) konopí. Ekocentrum provozuje občanské sdružení Konopa, které se osvětou a podpůrnou činností v oblasti tzv. hospodářského využití konopí zabývá již osm let.
Ekocentrum, které se kvůli
svému zaměření na obnovitelné zdroje (nejen) energie, jmenuje „Zelená pumpa“, stojí 15
km jihovýchodně od Příbrami,
v obci Chraštice. Své umístění
ve venkovskému prostoru si
zasluhuje právem – zemědělství je pro venkov zásadní
aktivitou. A právě zemědělci
jsou jednou z cílových skupin
ekologické výchovy v ekocentru – bez jejich angažovanosti
se na českém trhu s rostoucím
výběrem ekologických konopných produktů nebudeme mít
možnost setkat. Veřejnosti
ekocentrum nabízí ekoporadenství a stálou výstavu, která
leckomu otevře oči – ukazuje,
jaké ekologické škody běžné
lidské počínání působí a jaké
jsou – zejména konopné –
alternativy. Od otevření Zelené
pumpy v dubnu 2007 ji navštívilo již 250 lidí a konaly se i
úvodní semináře pro pedagogy, veřejnou správu i zemědělce. O rozhovor jsme požádali
vedoucí ekocentra Mgr. Lindu
Klvaňovou:
Jak jste se dostali k názvu
ekocentra Zelená pumpa?

Naše ekocentrum se nachází v
blízkosti „klasické“ benzínové
pumpy, rozhodli jsme se, že z
toho paradoxu uděláme výhodu. Ta klasická pumpa je jakýmsi centrem společenského
dění v obci, je známá v celém
regionu. Je odrazem toho, jak
to v současnosti chodí. Naše
ekocentrum se zaměřuje na
nabízení alternativ ve využívá-

ní přírodních zdrojů – ať už
zdrojů energie nebo dalších
surovin. Proto je vlastně zajímavé, že tyhle dvě pumpy stojí
vedle sebe. Myslíme si, že
není jediná lidská činnost, která by se obešla bez energie.
Protože s sebou však
„klasické“ získávání energie
nese příliš mnoho negativ a
ohrožení, chceme informovat o
energii obnovitelné – zelené.
Proto „Zelená pumpa“.
Jak může být technické konopí prospěšné českému
venkovu?

Technické konopí vyhovuje
současným trendům v ochraně
životního prostředí, při jeho
pěstování i zpracování chrání
zemědělec, výrobce i spotřebitel přírodu. Veřejnost stále více
vyžaduje výrobky, které jsou
zdraví a životnímu prostředí
neškodné, lépe řečeno, které
obojímu prospívají. Konopí
tedy nabízí pracovní místa v
zemědělství a je vhodnou
„staronovou“ plodinou, která
má šanci na odbyt. Potvrzují to
aktivity v této oblasti v zahraničí např. v Rakousku, Německu
či Francii. Nejvhodnější formou
zpracování konopí jsou menší
zpracovatelská centra, která
mohou být rozeseta po regionech. Tato centra mohou zpracované části rostliny dodávat
menším výrobcům opět v regionu. A výrobci mohou dodávat
své zboží do místních obchodů. Sami si spočtěte, kolik
pracovních příležitostí zde
potenciálně máme. Je zde

šance pro mladé lidi, aby z
venkova neodcházeli. Nehledě
na to, že je zde velký potenciál
zvýšení regionálního sebevědomí – typické místní produkty
mohou být určitě zdrojem pýchy na vlastní region. U produktů, které nemají v malovýrobě ekonomické vyhlídky, se
nabízí možnost dodávek do
velkých zpracovatelských závodů. Když to shrnu, konopí
nabízí možnost oživení zemědělské a výrobní činnosti venkova a zároveň na něm může
udržet lidi, kteří mají zájem být
aktivní.
Připravili jste o technickém
konopí úspěšnou výstavu.
Jak na ni reagují návštěvníci?

Naše výstava není primárně o
konopí. Je o člověku, o tom co
dělá, jak žije a jak tím působí
na životní prostředí. Vědecké
poznatky ukazují, že pokud to
tak bude dělat pořád dál, zničí
přírodní podmínky, na kterých
je jeho existence závislá. Proto
je potřeba hledat alternativy.
Naše expozice ukazuje především ty konopné. Lidé, kteří se
informace o konopí dozvídají
poprvé, jsou naprosto užaslí.
Diví se, proč nejsou konopné
produkty na každém pultě…
Hodně lidí však již kusé informace má a přichází s konkrétními dotazy na jednotlivé produkty. Nejvíc zájmu vzbuzuje
využití konopného oleje do
kosmetiky, protože zde jsou
evidentní pozitivní výsledky
např. v léčbě lupénky. Velký
zájem je také o energetické
využití konopí – máme v expozici konopné brikety, pelety
nebo schéma pohonu automobilů na olej. Dalším cíleně hledaným produktem je konopná
izolace, protože lidem už jsou
známy vedlejší zdravotní účinky umělých izolací.. I na přednáškách odborné veřejnosti
účastníci přikyvují, jsou z konopí nadšeni, ale mám trochu
pocit, že naše dlohouhodobá
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práce spočívá zejména v prolomení předsudků a také v té
aktivizaci spotřebitelského a
výrobního zájmu. Předsudky, o
kterých mluvím, se netýkají
pouze konopí, ale také celkově
lidské neomylnosti.
Uvažujete, že by výstava
mohla být putovní po dalších ekocentrech?

O tom jsme zatím neuvažovali.
Je to 14 tabulí obklopených
předměty na 200 m2… Zatím
se snažíme vejít ve známost v
regionu a být v ekocentru k
dispozici – to je také posláním
regionálního ekocentra. Jako
nápad to ale není špatné. Když
budeme mít dost kapacit, dalo
by se o tom v některých hluchých obdobích uvažovat.
Naše sdružení navíc jednu
takovou putovní výstavu o
konopí na šesti tabulích má.
Tu občas někam půjčujeme,
kdyby měl někdo zájem, může
se ozvat.
Jaké plány má Zelená pumpa v nejbližších měsících?

Po letním útlumu nás čekají
perné měsíce – jedna akce za
druhou. V září se bude konat
Polní den konopí – velký svátek pro zemědělce s praktickými ukázkami sklizňové techniky. Ve stejný měsíc také oslavíme Den bez aut, to bude
akce pro veřejnost. Přijedou k
nám také na přednášku dvě
střední odborné školy, které
jsou partnerem projektu. V
říjnu se bude konat další seminář pro pedagogy, navštíví nás
studenti Jihočeské univerzity…
Termíny všech otevřených
akcí jsou pravidelně zveřejňovány na www.zelenapumpa.cz.
A kromě toho se budeme psaním projektů snažit získat další
finanční prostředky, abychom
mohli ekologickou výchovu
vykonávat i v dalších letech.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
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Srovnávají dopady činnosti MAS na dotčená území

Ve venkovských novinách č.
6/2007 jsme vás informovali o
zahájení realizace projektu
„Klíčové faktory úspěchu místních akčních skupin“, který je
zaměřen na venkovské oblasti,
kde je aplikována metoda
LEADER. Jeho hlavním cílem
je pilotní srovnání dopadů
činnosti šesti vybraných
místních akčních skupin
(MAS) na území, ve kterých
působí, a vyhodnocení efektivnosti jejich aktivit, identifikace „dobré praxe“ v činnosti MAS a vytvoření doporučení, jak jí dosáhnout. Projekt realizuje Centrum pro komunitní práci západní Čechy
díky podpoře Ministerstva pro
místní rozvoj.

tedy podle našeho názoru ta- 2. Zapojení MAS
kové partnerství vypadat?
do programů LEADER
Modelový příklad dobře
fungující místní akční
skupiny

Jak bylo naznačeno výše,
vznik a sama existence místní
akční skupiny má smysl pouze
tehdy, když je založena z důvodů, jež odrážejí zájem zapojených subjektů na celkovém
harmonickém rozvoji území, ve
kterém MAS působí, ve smyslu
ekonomickém, kulturním, environmentálním i sociálním a
nikoliv pouze za účelem přerozdělování finančních prostředků z dotačních programů.
Dobře fungující MAS jako nástroj metody LEADER tak má
být platformou pro diskuzi o
potřebách a možnostech obyvatel nezávisle na jejich oborovém zaměření a zároveň hnacím motorem života ve venkovském prostoru. Má být také
schopna identifikovat a reflektovat problémy a vhodně využívat možnosti, které se v regionu vyskytují. K tomu, aby
těchto cílů dosahovala, a k
tomu, aby byla schopna kvalitně rozdělovat finanční prostředky na jednotlivé projektové záměry, by měla MAS dodržovat několik základních pravidel.

27. června proběhlo první jednání odborné rady projektu,
jejímiž členy jsou Ing. arch.
Kamila Matoušková, CSc
(Ministerstvo zemědělství),
Ing. Lucie Lopatová (Státní
zemědělský intervenční fond),
Ing. arch. Jan Florian
(Ministerstvo pro místní rozvoj), RNDr. Radim Perlín a Ing.
Tomáš Zídek (Ministerstvo
financí ČR). Smyslem setkání
bylo zjistit představy a potřeby
řídících orgánů programů typu
LEADER týkající se vyhodnocování činnosti místních akčních skupin a jejich role v obnově a rozvoji českého venko- 1. Identifikace problémů,
možností rozvoje a jejich
va.
reflexe
Jedním z nejdůležitějších výDobře
fungující MAS má zástupů z jednání je vize místní
jem
na
tom, aby měla neustále
akční skupiny (MAS) nejen
přehled
o problémech, které
jako nástroje k přerozdělování
dotačních prostředků, ale pře- obyvatelé pociťují jako regiodevším jako aktivního spole- nální a zároveň aby měla přečenství s osobitou
snahou hled o rozvojových možnospřispět k oživení a rozvoji ven- tech, které se v regionu nabízí.
kovského území, ve kterém K tomu účelu využívá všech
působí. Úkolem MAS v takové dostupných prostředků získápředstavě je vnášet do území vání informací, jako je pravinové trendy, oživovat ho kul- delně aktualizovaná SWOT
turně, společensky, ekonomic- analýza území, kontakt s veřejky a budovat v jeho obyvate- ností a studium statistických
lích vztah k jejich životnímu informací o demografickém a
prostoru. Na této myšlence ekonomickém vývoji území. Na
stojí základy práce metodou zjištěné tendence reaguje ve
LEADER, jejímž jsou dobře svých strategických dokumenfungující místní partnerství tech, které projednává s odúhelným kamenem. Jak má bornou i širokou veřejností.

Ač není rozdělování finančních
prostředků z dotačních programů jedinou náplní činnosti
MAS, je pro rozvoj území důležité z toho důvodu, že může
přinášet finanční prostředky
aktivitám, které jsou prospěšné
a z centrální úrovně často
snadno přehlédnutelné. Dobře
fungující MAS má tak zájem
na smysluplném rozdělování
prostředků, které závisí na
znalosti aktivit a potřeb místních subjektů, jež vychází z
osobního kontaktu s potenciálními žadateli a vůbec s dobrou
propagací aktivit MAS, aby
případní žadatelé o její existenci věděli. Nezbytná je dostatečná informovanost o vyhlášených výzvách a to nejen
mezi již známým okruhem
místních aktérů, ale mezi širokou veřejností. Důležitá je také
otevřenost managementu,
který by se neměl uzavírat do
kanceláře MAS, ale jednat s
místními subjekty v jejich prostředí a mít tak lepší možnost
zjistit jejich potřeby a možnosti.

života
v
regionu a
vytváří
pro takový
život podmínky.
(například podporou a realizací
vhodných projektových záměrů).

Protože dobře fungující MAS
má zkušenosti s administrací a
realizací projektů, není důvod,
aby se neúčastnila také jiných
programů, než je LEADER, a
to i jako žadatel a realizátor
projektů.
4. Management MAS a její
orgány

Aby mohla místní akční skupina dosahovat vytčených cílů,
je dobré, aby disponovala aktivními, v oblasti rozvoje venkova vzdělanými lidmi, kteří v
ideálním případě na jejím území trvale žijí, znají jeho historii
a mají k němu osobní vztah.

Orgány dobře fungující MAS
projednávají všechny podstatné změny, které v regionu probíhají, a nesetkávají se pouze
v případech, kdy jsou otevíráProtože žadatelé o podporu ny dotační programy.
zpravidla nemají dostatečné MAS provádí vyhodnocování
zkušenosti a kapacitu ke zpra- vlastní činnosti a v něm poskycování žádostí a s následnou tuje prostor také veřejnosti a
administrací realizovaných žadatelům o podporu, kteří tak
projektů, měla by MAS být místní akční skupině poskytují
schopna poskytovat v tomto důležitou zpětnou vazbu.
směru jistou základní asistenci, nebo ji alespoň zprostřed- Jak bude projekt
kovat. K tomu účelu mohou pokračovat?
sloužit zpracované tištěné a V současné době probíhá sběr
elektronické materiály s prak- a porovnávání statistických
tickými radami pro administraci údajů o demografických podprojektů, odborné konzultace, mínkách v jednotlivých regiosemináře pro veřejnost atd.
nech. Na základě vyhodnocení
těchto dat a strategických do3. MAS je aktivní i mimo
kumentů MAS budou na podLEADER
zim uskutečněny rozhovory se
Dobře fungující MAS se snaží zástupci jednotlivých místních
navazovat partnerství s dalšími akčních skupin a s vybranými
rozvojovými hráči jak v regio- žadateli o finanční podporu z
nu, tak mimo něj, získávat programů LEADER.
nové zkušenosti a zároveň
Tomáš Havránek,
předávat své zkušenosti
CpKP západní Čechy
ostatním.
MAS je také nedílnou součástí
společenského a kulturního
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CENTRUM PRO KOMUNITNÍ PRÁCI STŘEDNÍ MORAVA a STŘEDNÍ ČECHY
vyhlašují výběrové řízení na pozici

PROJEKTOVÝ MANAŽER/MANAŽERKA
pro oblast Strukturální politiky EU a Principu partnerství

Požadavky:

•

•

•

•
•
•
•
•

SŠ/VŠ vzdělání, znalost anglického
jazyka podmínkou

organizační schopnosti, zodpovědnost,
samostatnost, schopnost prezentace
počítačová gramotnost

Nabízíme:
•

práci v mladém kolektivu

získání nových zkušeností a dovedností
odpovídající finanční ohodnocení

Pracovní náplň:
•

ochota cestovat (i do zahraničí)

znalost neziskového sektoru a fondů
Evropské unie výhodou

pružnou pracovní dobu

•
•

zodpovědnost za určené aktivity v projektu „Partnerství pro rozvoj“, administrativa související s projekty, veřejné prezentace
spolupráce na přípravě projektů a nabídek ve svěřené oblasti

komunikace s neziskovými organizacemi
a zahraničními partnery

Svůj životopis a stručný motivační dopis zasílejte či doručte do 20. září 2007.
E-mail: kristyna.jezova@cpkp.cz, Poštou či osobně: Ing. Kristýna Ježová

Kontaktní adresa: Centrum pro komunitní práci (CpKP) střední Morava, Horní náměstí 9,
750 02 Přerov, www.cpkp.cz.
Více informací poskytne: Kristýna Ježová, 777 793 713

Krkonošské cyklobusy letos skončí v září
Krkonošské cyklobusy letos
přepravují pěší i cykloturisty již
čtvrtým rokem. Rozjely se 2.
června a provoz ukončí 30.
září 2007. Jízda 118-ti kilometrovou páteřní linkou, která
jede z východu na západ a
opačně ze západu na východ,
trvá téměř čtyři hodiny. Na
linku navazují další přípoje. V
loňském roce cyklobusy využilo 37 000 pasažérů. Vytištěny
byly letáčky, jízdní řády, aktualizovány internetové stránky,
informace publikované v médiích i turistických novinách Krkonošská sezona, letáčky
umístěny na obecních a městských úřadech, v infocentrech,
na pultech recepcí hotelů a
dalších ubytovatelů, plakáty a
plechové tabule na autobusových zastávkách.
Z letošní - zatím neúplné statistiky - vyplývá, že čísla přepravených osob i kol budou
podstatně nižší. Příčinou je
vrtkavé červnové víkendové
počasí i prvních čtrnáct čer-

vencových dní. Déšť a permanentně hrozící bouřky byly
častou hrozbou cykloturistům,
kteří pravděpodobně raději
volili alternativní program.
Průzkum letní návštěvnosti
Krkonoš signalizuje i jistý propad počtu lidí při vstupech do
expozic, muzeí a výstav Správy KRNAP. Cykloturisté, kteří
chtěli projet Krkonoše a využít
služeb cyklobusů, už tu byli a
letos zamířili zase jinam, jsou
slyšet hlasy některých podnikatelů. Ze statistických tabulek
jednoznačně vyplývá, že na
trase Hostinné se v cyklobusu
během června svezlo 5 pasažérů, v červenci pak 209 lidí a
jedno kolo. Spoj nevydělal
provozovateli ani jednu korunu. Naopak během června byl
provoz dotován 7 tisíci korunami a v červenci více než 16
tisíci korunami. Pro příští sezonu se uvažuje se o zrušení
této linky, stejně jako byla pro
nezájem pasažérů hned po
prvním roce z jízdního řádu
vypuštěna trasa Rokytnice

nad Jizerou -Vysoké nad Jizerou.

Čísla v tabulkách o využitelnosti spojů jsou neúprosná.
Vyplývá z nich, že i cykloturismus v Krkonoších zaznamenává svůj vývoj a dle toho je
třeba pro příští roky upravit i
možnosti projektu, stejně tak i
jeho financování. Podle Dr.
Mirky Chaloupské, koordinátorky projektu ze Svazku Krkonoše, granty Královéhradeckého kraje, které ze 75 % pokrývají financování cyklobusů,
byly postaveny před pěti lety,
od té doby nebyla zohledněna
inflace. Podobný názor sdílí i
provozovatelé a koordinátoři
cyklobusů v Orlických horách
a Českém ráji. V tomto smyslu
je připravováno jednání s dopravním oddělením Královéhradeckého kraje.

Školy mohou
získat od nadace
podporu

Školy v Libereckém kraji mají
nyní možnost získat po vzoru
svých protějšků z Královéhradeckého a Pardubického
kraje granty z programu Škola pro udržitelný život, který
vyhlašuje Nadace Partnerství.

Program je zaměřený na prohloubení spolupráce mezi školou a jejím okolím a na podporu
ekologické výchovy. O grant v
maximální výši 70 tisíc korun
mohou školy žádat do 14.
září. Generálním partnerem
projektu se stala společnost
Toyota.
„Program byl doposud omezen
pouze na Královéhradecký a
Pardubický kraj. Nyní se díky
společnosti Toyota rozšířil o
kraj Liberecký a v dohledné
době bychom jej chtěli uvést i
do zbývajících regionů České
republiky,“ uvedl Michal Veselý
z Nadace Partnerství. Obdobný
projekt navíc probíhá také v
příhraniční oblasti Polska a ve
Velké Británii. Účast v programu tak školám nabízí možnost výměny zkušeností a
společně pořádaných seminářů na mezinárodní úrovni.

Škola pro udržitelný život podporuje rozvoj spolupráce mezi
učiteli a žáky, obcí i místními
obyvateli. Úlohu iniciátora přitom hraje právě škola a její
žáci. „Obsah projektů se poměrně různí a sahá od výsadeb
stromů, přes úspory energie a
zachování místního dědictví až
k recyklaci odpadů,“ uvedl Veselý.

V letošním roce rozdělila Nadace Partnerství na podobné projekty více než milion korun, z
toho 580 tisíc mezi 10 škol z
Královéhradeckého kraje a 550
tisíc mezi 9 škol z kraje Pardubického. Dalších 350 tisíc rozBěhem září pojedou Krkonoš- dělí ještě do konce roku na
ské cyklobusy vždy ve čtvrtek, podporu školních projektů v
Libereckém kraji.
sobotu, neděli a ve svátek.
Dáša Palátková

Nadace Partnerství
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Novela vodního zákona má zajistit čerpání
miliard na protipovodňovou ochranu
Na protipovodňová opatření a odstranění škod bylo dosud
vynaloženo přes 12 mld. Kč. Na následujících 6 let je připraveno dalších 14,2 mld. Kč. Jejich snazší čerpání a lepší
ochranu obyvatel má zajistit právě předkládaná novela vodního zákona.
„Povodně v minulých letech
nám ukázaly, že není možné
váhat s budováním ochranných opatření,“ říká ministr
zemědělství Petr Gandalovič a
dodává „ochrana životů a zdraví obyvatel je pro nás na prvním místě a nelze tedy realizaci efektivních opatření odkládat..“

Ministerstvo zemědělství předkládá návrh novely vodního
zákona, který má díky institutu
strpění umožnit rychleji budovat protipovodňová opatření a
efektivně využít připravené
prostředky.
„Pro následující léta máme
připraveno přes 14 miliard
korun a ty chceme rychle a
efektivně využít,“ říká Gandalovič a doplňuje „řadu projektů
už jsme úspěšně uzavřeli, ale
mnoho práce nás ještě čeká.“

V rámci programu Prevence
před povodněmi II je připravena na léta 2007 – 2012 suma
zhruba 10 mld. Kč. Z těchto
prostředků by měly být realizovány např. projekty: zvýšení
kapacity koryta řeky Moravy v
Olomouci, projekty v Radotíně,
Tróji a Zbraslavi, ochranná
hráz na řece Odře v Ostravě
Hrušově a řada dalších. V tomto programu jsou zahrnuty
zkušenosti s povodněmi v ČR,
je kladen důraz na systematičnost řešení a na co největší
efekt v nejrizikovějších oblastech. Tyto oblasti byly identifikovány v průběhu povodní v
posledních deseti letech.
Dalším krokem je program
čítající zhruba 4 mld. Kč směřující na rekonstrukce a odbahnění rybníků a malých vodních nádrží, které by se díky
tomuto programu měly více

zapojit do protipovodňové pre- povodněmi I:
vence, což znamená zejména
• Povodí Moravy – Moravochranu menších sídel a zaská Sázava, poldr Žichlíbránění lokálním záplavám.
nek: Celkové náklady:
Institut strpění je pro vlastníky
298,026 mil. Kč (Dotace:
menším zásahem než vyvlast188,750 mil. Kč)
nění. Při strpění veřejně pro• Povodí Moravy – Morava,
spěšné stavby jsou vlastnická
Olomouc – 1. etapa: Celpráva pouze omezena, nikoli
kové náklady: 273,011 mil.
odebrána, a to navíc pouze na
Kč (Dotace: 267,335 mil.
ploše nezbytné k vybudování
Kč)
opatření. I z hlediska časové
náročnosti je strpění lepším • Povodí Labe – Třebovka,
řešením. Budování protipovodrybník Hvězda, zvýšení
ňových opatření je třeba proochranné funkce nádrže:
vádět co nejrychleji, příprava
Celkové náklady: 81,460
projektů a plánů je velmi námil. Kč (Dotace: 71,300 mil.
ročná, a institut strpění tedy
Kč)
přináší vítané urychlení. Pro
• Povodí Labe – Pardubice,
vlastníky pozemků je důležité,
prohrábka koryta, jez
že strpění přináší i příznivější
Loučná: Celkové náklady:
náhrady.
69,158 mil. Kč (Dotace:
„Nechceme omezovat vlastní66,998 mil. Kč)
ky pozemků, jedná se o stavby
• Povodí Vltavy – rekonve veřejném zájmu a strpění je
strukce Novořecké hráze
podle nás nejlepším řešením
v ř. km 0,1 – 3,55: Celkové
situace,“ dodává k novele
náklady: 95.542 mil. Kč
Gandalovič.
(Dotace: 93,700 mil. Kč)
Příklady významných staveb
MZe, Mgr. Ilona Chalupská
programu Prevence před

Unifikovaná žádost pro předkládání projektů
S cílem zjednodušit a zvýšit transparentnost systému rozdělování evropských fondů v programovacím období 20072013 zajistilo MMR webovou formu žádosti pro předkládání •
projektových záměrů.
Ve snaze maximálně usnadnit
práci žadatelům je pod koordinací ministerstva pro místní
rozvoj realizována unifikace
projektových žádostí vyžadovaných jednotlivými řídícími
orgány. Unifikaci ministerstvo
zajišťuje definováním centrálně
monitorovaných dat a koordinací specifických požadavků
řídících orgánů, tj. rozsahu dat,
které řídící orgán daného operačního programu nutně potřebuje pro zabezpečení administrace projektů. Ministerstvo pro
místní rozvoj se tak snaží minimalizovat požadavky kladené
na žadatele.

MMR požaduje, aby řídící orgány zajistily pro programovací •
období 2007-2013 plně funkční
webový účet s těmito paramet•
ry funkčnosti:
•
•
•

•

•

mace o stavu realizace
projektu

hlášení a zpráv

komfortní uživatelské prostředí pro žadatele a příjemce

možnost sledování administrace projektové žádosti

informace o povinnostech
(dodržování lhůt, dodávání
podkladů) přehledně na
jednom místě - upozorňování na termíny

•
•

dodržování administrativních lhůt

účinná forma komunikace
mezi žadatelem a řídícím
orgánem operačního programu

V současné době je na většině
operačních programů nastaven webový účet pro podávání
příprava a podávání žádosprojektových žádostí, resp.
Hlavní přínosy webového účtu:
tí o podporu
webový účet je připraven pro
vyhlášení prvních výzev, a
obousměrná komunikace s • vytvoření jasných podmínek pro zpracování projek- postupně jsou řídícími orgány
informačním systémem
tové žádosti
nastavovány další moduly pro
zprostředkujícího subjektu
zajištění vyššího komfortu vzá• zvýšení transparentnosti
věcné, časové a finanční
jemné komunikace s žadatehodnocení projektové žáplánování realizace etap
lem a pro následné podávání
dosti a výběru projektů
projektu
monitorovacích zpráv a žádos• aktuální a komplexní infor- tí o platby.
podávání monitorovacích
(MMR)
webový účet pro žadatele a
příjemce podpory
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Vláda schválila Integrovaný plán rozvoje města

(MMR) Česká vláda schválila Integrovaný plán rozvoje města (tzv. IPRM) a se- sahu a kvalitě, zvýšení turistické atraktiznámila se s Informací o výsledcích vyjednávání NSRR a o dalším postupu v vity měst - tvorba integrovaných produktů cestovního ruchu včetně navazujících
čerpání fondů EU.
investic, rozvoj využívání informačních
V České republice je cca 520 měst, me- návaznosti a synergickém efektu jednot- technologií a moderních manažerských
metod ve veřejné správě nebo zajištění
zi nimiž existují velké rozdíly, co do veli- livých investic a opatření.
bezpečnosti.
kosti, struktury obyvatelstva či tempa
Vláda uložila ministrovi pro místní rozvoj
růstu. K podpoře postupného vyvažování
zpracovat do 15. září metodiku zpraco- IPRM obsahuje zejména Dlouhodobou
těchto disparit předložilo ministerstvo pro
vání a hodnocení Integrovaného plánu nebo střednědobou rozvojovou strategii
místní rozvoj vládě návrh Integrovaného
města. Pokud má město již aktuální strarozvoje města.
plánu rozvoje města (dále jen "IPRM"),
tegii zpracovanou, bude využita při tvorkterý byl zpracován v těsné spolupráci s Vláda dále schválila stav vyjednávání
bě tohoto dokumentu. Z těchto dokuAsociací krajů ČR a Svazem měst a obcí operačních programů pro čerpání evropmentů musí vyplývat stanovení strategicských fondů a informaci o průběhu čerČR.
kých rozvojových priorit města. Analýzu
pání financí za období před rokem 2007.
silných a slabých stránek města, na záIPRM je soubor vzájemně obsahově a
Čerpání evropských fondů pro období
kladě které budou identifikovány a vymečasově provázaných aktivit, které jsou
2007 až 2013 je zajištěno pomocí 24
zeny městské zóny popř. čtvrtě nebo
realizovány ve vymezeném území nebo
operačních programů. Mezi operačními
tématické oblasti, do kterých se budou
v rámci tematického přístupu ve měsprogramy (OP), které již vyhlásily výzvy
soustřeďovat intervence.
tech. Tyto aktivity směřují k dosažení
pro žádosti o finanční pomoc, jsou OP
předem dohodnutého společného cíle či
Podnikání a inovace, OP Doprava a OP Podrobnou analýzu současné ekonomiccílů regionu, města, obce či lokality a
ké a sociální situace zóny nebo tematicŽivotní prostředí.
mohou být podpořeny z jednoho či více
ké oblasti včetně problémů a směrů jeoperačních programů. Projekty zahrnuté Výzvy vyhlašují příslušné řídící orgány.
jich řešení. Stanovení priorit s ohledem
v IPRM se musí být přínosem v rámci Jednotlivé operační programy vycházejí
na priority operačních programů (dále
ekonomického rozvoje, sociální integra- z Národního strategického referenčního
jen "OP"). Konkrétní opatření a aktivity,
ce, životního prostředí, ve správě věcí rámce České republiky, který byl přijat
které vedou k dosažení cílů v jednotliveřejných ("Smart governance") nebo Evropskou komisí v červenci 2007. Ten
vých prioritních oblastech - indikativní
dostupností a mobilitou či zvyšováním určuje čerpání finanční pomoci ze strukseznam projektových záměrů, včetně
turálních fondů a z Fondu soudržnosti
přitažlivosti města.
identifikace příslušných OP, priorit a
Evropské unie s cílem zvýšit konkurenopatření. Indikátory výstupu a výsledku,
Zpracovatelem a předkladatelem IPRM
ceschopnost české ekonomiky a zlepšit
které korespondují se strategickými cíli.
je město, které je rovněž odpovědné za
kvalitu života obyvatel České republiky.
Časový harmonogram a návaznost jedjeho realizaci. Záměry IPRM předkladatel zpracuje do podoby individuálních Více informací o fondech EU je veřejnos- notlivých aktivit. Náklady na realizaci
projektů, které jsou realizovány prostřed- ti k dispozici na internetové stránce jednotlivých aktivit, finanční výhled, který
nictvím tématických operačních progra- www.strukturalni-fondy.cz. Další informa- zahrnuje kromě iIntervencí ze strukturálmů, regionálních operačních programů, ce o Integrovaném plánu rozvoje města ních fondů i ostatní disponibilní zdroje.
Popis systému řízení IPRM a popis realipopřípadě financovány i ze zdrojů města (IPRM)
a dalších disponibilních zdrojů IPRM je základním koordinačním rám- zace partnerství. Doložení schopnosti
(soukromými zdroji).
cem navazujícím na celkovou vizi a stra- obce realizovat IPRM - administrativní
kapacita a závazek kofinancování. Mapa
Projekty, vycházející ze schváleného tegii rozvoje města za účelem identifikaúzemí celého města s jasným vyznačeIPRM, budou také bonifikovány ve výši ce problémů a rozvojových oblastí města
ním zóny.
10 % (z dosaženého bodového hodnoce- v návaznosti na využití podpory ze strukní). Bonifikován není individuální projekt, turálních fondů v programovacím období Zpracovatelem a předkladatelem IPRM
je město, které je rovněž odpovědné za
nýbrž jeho strategické zaměření a vzá- 2007-2013.
jemné vazby a jejich synergický efekt. Je Obsahem urbánní dimenze jsou přede- jeho realizaci. Ve všech fázích přípravy,
tak zajištěno, aby města a další subjekty vším tématické okruhy Veřejná městská zpracování a realizace IPRM, je nutno
připravovaly projekty, které by řešily nej- doprava, alternativní formy individuální respektovat princip partnerství a zapojepalčivější problémy města a naplňovaly dopravy, zvýšení kvality ekonomicky a ní veřejnosti.
celkovou strategii rozvoje města a regio- sociálně exponovaných území, revitalizaZáměry jsou pak předkladateli zpracovánu. Bonifikace přitom není zvýhodněním, ce zanedbaných a upadajících území,
ny do podoby individuálních projektů,
ale oceněním přidané hodnoty, kterou udržitelný rozvoj nových rozvojových zón
které jsou realizovány prostřednictvím
přináší synergie a strategické plánování. pro podnikání, bydlení včetně zázemí
relevantních tématických operačních
Cílem IPRM je koordinace aktivit a sou- pro volný čas a rekreaci, zlepšení podmí- programů, regionálních operačních prostředění zdrojů na řešení nejzávažněj- nek pro kulturní a sportovní volnočasové gramů, popřípadě financovány i ze zdroších identifikovaných problémů a využití aktivity, doplnění infrastruktury občanské jů města a dalších disponibilních zdrojů
ekonomického potenciálu města. Efekti- vybavenosti a zajištění veřejných služeb (soukromými zdroji).
vita spočívá především v smysluplné (zejména sociálních) v dostatečném roz-

Venkovské noviny, ZÁŘÍ 2007, číslo 9 / 2007

Stránka 10

Nechme aspoň jeden auto doma, doporučují ekologové

Děti Země na pátek 22. září
2007 vyhlašují patnáctý ročník českého Dne bez aut ve
stejný den kdy proběhne
osmý ročník Evropského
dne bez aut.

K akci se může přihlásit jakákoliv organizace či město, když
tento den či během předcházejícího týdne uspořádá nějakou
aktivitu na podporu veřejné
dopravy, cyklistiky a chůze.
Mohou ji podpořit také jednotliví občané, pokud tento den ke
své přepravě nepoužijí automobil. Text petiční výzvy
„Nechte auto doma!“ je možné
spolu s propagačními materiály získat od 3. září na webu
www.detizeme.cz/denbezaut.

nil ve více než stovce měst a
obcí, přičemž ve dvaceti šesti
z nich byla jízda v MHD zdarma,“ upozornil Miroslav Patrik
z Dětí Země, který český Den
„Loni se Den bez aut uskuteč- bez aut každoročně vyhlašuje.

zastupitelů a pracovníků veřejné správy, dvaceti tří členů
českého parlamentu a jedné
europoslankyně.

Zájmu se těší i petiční výzva
„Nechte auto doma!“, kterou se
občané veřejně zavazují nepoužít 22. září ke své přepravě
automobil. Loni ji podpořilo
1.750 osob, včetně sto třiceti

Děti Země také vyzývají zájemce z řad městských úřadů
a nestátních i státních institucí,
které se budou chtít na Dni
bez aut aktivně podílet, aby se
jim ozvaly přes e-mail
dz.brno@ecn.cz či telefon 545
210 393. Další informace a
propagační materiály jsou od
3. září k dispozici na stránce
www.detizeme.cz/denbezaut.
Hlavním partnerem akce jsou
šestý rok České dráhy, a. s.,
které také zajistí vylepení plakátů na stovkách nádraží po
celé republice, a Správa železniční dopravní cesty, s. o.

Jaké by podle Vás mohly být
16. celostátní konference
priority předsednictví ČR v EU? o územním plánování
Odborníci na zemědělskou problematiku i farmáři mají možnost
se vyjádřit k podkladům pro
předsednictví České republiky v
EU v prvním pololetí roku 2009
a k nejrůznějším aktuálním tématům v agrárním sektoru, z
nichž budou definovány priority
našeho předsednictví. Debata
je otevřena na stránkách ministerstva zemědělství do 15.
září 2007, aby bylo možno
shrnout ohlasy a podklady z
této debaty na národní konferenci, která na totožné téma
proběhne 25. září.

prvním pololetí roku 2009,“ říká
ministr Petr Gandalovič. „V příštích měsících bude soubor doplněn o simulaci variant řešení a
předpokládaných dopadů na
české zemědělství, včetně souhrnného hodnocení možných
dopadů i po roce 2014. Výstupní
materiál se stane podkladem
pro formulaci priorit České republiky v agrárním sektoru. Využití najde také při projednávání
společného vícerého programu
ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku v
rámci jednání TRIO, tedy trojice
tvořené zemí aktuálně předsedající, státem předsedajícím v
„Podklady k přípravě MZe na
uplynulém období a zemí, jíž
předsednictví ČR v EU “, dokupředsednictví čeká,“ dodává
ment vypracovaný na základě
ministr.
rešeršní studie Výzkumného
ústavu zemědělské ekonomiky Odborníci na zemědělskou prose zapracováním připomínek blematiku i zemědělci mají možMZe je vyvěšen na internetu: nost vyjádřit svůj názor na věci,
www.mze.cz/index.aspx?discus které se jich bezprostředně týkají. Jejich připomínky mohou přision=1&act=0
spět k efektivnímu formulování
„Jedná se o aktualizovaný matepriorit českého předsednictví
riál shrnující hlavní témata, u
EU, na případné dotazy do 48
kterých lze předpokládat, že se
hodin odpoví experti v příslušstanou součástí projednávané
ném oboru.
agendy v době předsednictví
naší republiky v Evropské unii v
MZe, Mgr. Ilona Chalupská

a stavebním řádu

Ve dnech 22. a 23. listopadu 2007 se v Ústí nad Orlicí
uskuteční 16. celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu.
Konferenci pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve
spolupráci s Ústavem územního rozvoje. Hlavním tématem
bude rozvoj území, diagnóza území a rozhodování o změnách v území.
Konference je určena pro veřejnou správu, především pro
pracovníky obecních, městských, krajských úřadů, úřadů
územního plánování a stavebních úřadů, dále pro projektanty, urbanisty a architekty. Účelem je poskytnout aktuální
informace na úseku územního plánování a stavebního řádu
a tím přispět ke zkvalitňování výkonu státní správy. Účastníci konference budou mít možnost vzájemné výměny zkušeností a poznatků z oblasti územního plánování a stavebního
řádu.
Tradice pravidelných konferencí vychází z tzv. karlovarských konferencí o územním plánování, určených zejména
pro pracovníky veřejné správy. Konference byly organizovány příslušným ministerstvem zodpovědným za územní plánování. Do r. 1990 se konaly v Karlových Varech, po r. 1990
byla k pořádání konferencí vybírána vždy jiná města se zajímavým urbanistickým a architektonickým charakterem
(např. Kroměříž, Zlín).
Podrobnější informace budou uveřejněny v novém čísle
časopisu Urbanismus a územní rozvoj. Další aktuální informace včetně přihlášky budou začátkem září k nalezení na
adrese www.uur.cz.
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Měsíc ekologické výchovy začíná od 3. září
Od 3. září do 3. října 2007 probíhá celonárodní kampaň
Měsíc ekologické výchovy. Kampaň organizují Sdružení
středisek ekologické výchovy Pavučina a Český svaz
ochránců přírody, záštitu nad ní převzalo Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo životního
prostředí, které poskytlo i finanční prostředky na její
kého vzdělávání seznamovat s
uspořádání.
výukovými programy svých
Ekologická (environmentální) ekologické poradny atd. „Je to kolegů a vyměňovat si zkuševýchova vede děti, mládež i nepochybně dokladem toho, nosti. Na 28. září připravují
dospělé k převzetí odpověd- že ekologická výchova získala regionální ekologická střediska
nosti za současný i budoucí v posledních letech na vážnos- v celé republice akce Na Vácstav životního prostředí a spo- ti, má oporu v legislativě, lava do přírody – nejen Václalečnosti. Rozvíjí citlivost k podporují ji instituce veřejné vové to potřebují. Akce nabízeživotnímu prostředí i vníma- správy, zejména Ministerstvo jí možnosti alternativního vyuvost k nekonzumním kvalitám životního prostředí a Minister- žití volného času v přírodě.
života. Kampaň Měsíc ekolo- stvo školství, mládeže a těloNávštěvníci si mohou vybrat
gické výchovy je proto zamě- výchovy, kraje i některá města
např. výlety nebo procházky s
řena na širokou veřejnost bez a obce,“ říká zástupce ředitele
odborným výkladem, rodinné
rozdílu generací. Jejím cílem sdružení Pavučina Václav
programy zaměřené na získání
je objasnit mnohorozměrný Broukal.
a ocenění příjemných zážitků z
obsah pojmu ekologická
Různorodému zaměření insti- pobytu v přírodě, atd. Netradič(environmentální) výchova a
tucí zapojených do kampaně ní září čeká i na žáky a stuvysvětlit její význam pro udržiodpovídá i rozmanitý charakter denty více než dvaceti základtelný rozvoj i pro obohacení
připravovaných akcí. Např. ních a středních škol z celé
života každého z nás.
děti zažijí nečekaný začátek republiky, které se kampaně
Do kampaně se zapojily čtyři školního roku 3. září ve Stře- účastní. Školy připravily pro
desítky organizací a institucí z disku ekologické výchovy žáky a studenty programy
celé republiky, které se nejrůz- Toulcův dvůr v Praze 10, kde podle svého zaměření a možnější formou ekologickou vý- si vyzkouší práci ekologů v ností. Např. tématicky zacílechovou zabývají. Základní a terénu. Na Veletrhu ekologic- nou výuku, nejrůznější soutěstřední školy, ekocentra, stře- kých výukových programů ve že a výlety do přírody, dny v
diska ekologické výchovy, Vernířovicích na Šumpersku terénu
pro mladé ekology
mládežnické organizace a se bude od 4. do 7. září stovka nebo praktické ukázky toho, co
organizace pracující s dětmi, profesionálů z oblasti ekologic- mohou děti pro přírodu udělat.

Děti budou např. uklízet okolí
škol a veřejných prostranství,
kde se nejčastěji pohybují,
pomáhat při stavbě učebny pro
školu v přírodě, apod. Jak řekla ředitelka sdružení Pavučina
Mgr. Lenka Daňková : „Slavnostní tečkou za kampaní bude konference, která se koná
3. října v Paláci Charitas v
Praze 2. Konferencí bude
ukončena nejenom kampaň,
ale i roční specializační studium pro školní koordinátory
ekologické výchovy.“
Během Měsíce ekologické
výchovy máme všichni příležitost vybrat si program podle
svých představ, dozvědět se
více o ekologické výchově a
jejím významu pro náš život,
zlepšit prostředí, ve kterém
žijeme a užít si příjemné dny
babího léta.
Další informace najdete na
http://narodnisit.cz/mesic_ev.
Lenka Daňková

Září ve znamení biopotravin a ekologického zemědělství
Již potřetí je září vyhlášeno v České podařované půdy v ČR,“ uvedl ministr
republice za Měsíc biopotravin a ekolo- zemědělství Petr Gandalovič.V letošním
roce tak pokračuje trend z minulého roku,
gického zemědělství.
kdy výrazně přibývalo ekologických faKampaň probíhá za podpory Ministerstva
rem. „Zatímco v roce 2005 ekologicky
zemědělství, které její vznik v roce 2005
hospodařilo 829 podniků, vloni to bylo již
iniciovalo. Cílem je seznámit veřejnost s
963 podniků a za prvních pět měsíců leinformacemi o ekologickém zemědělství a
tošního roku se jejich počet zvýšil o dalprodukci biopotravin a v co největší míře
ších téměř 200 na celkových 1146 farem,“
podpořit český trh s biopotravinami.
dodává Petr Gandalovič.
Do akce se zapojí desítky ekologických
Významně, o 35 tisíc hektarů, se v lefarem, výrobců a prodejců biopotravin v
celé zemi. Během celého září se tak mo- tošním roce rozšířila ekologicky obhou spotřebitelé v různých regionech ČR hospodařovaná plocha, která ke konci
seznámit s ekologickým zemědělstvím května činila 315 581 hektarů. Její podíl
na celkové výměře zemědělské plochy
nebo ochutnat biopotraviny.
představuje 7,4 procenta oproti 6,6
„Hlavní událostí letošního roku v oblasti procent z loňského roku.
ekologického zemědělství byl výrazný
Většina ekologicky obhospodařovaných
nárůst počtu ekologických zemědělců,
pozemků (81,8 procenta) je zatravněných.
výrobců biopotravin a ekologicky obhosJejich výměra se zvýšila na téměř 260

tisíc hektarů. Podíl zatravněných pozemků na celkové ekologicky obdělávané
ploše se však v porovnání s minulým
rokem mírně snížil - o 0,7 procenta. Podíl
orné půdy stoupl z loňských 8,3 na 9,7
procenta. Je určitě pozitivní, že se zvyšuje také výměra ekologicky obdělávané
orné půdy, jejíž výměra se rozrostla o
více než 7000 hektarů a celkově již překročila 30 tisíc hektarů.
Zájem o ekologické hospodaření podnítilo
především zvýšení podpor z Programu
rozvoje venkova. Vzrostly nejen dotace
na obhospodařovanou plochu, ale ekologičtí zemědělci a výrobci biopotravin jsou
výrazně zvýhodněni v investičních podporách, které mohou získat na základě projektů.
MZe, Mgr. Ilona Chalupská
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Veselíčko se loučilo s prázdninami

Oheň, voda a pěna – takové bylo tradiční loučení s prázdninami, které uspořádal Sbor dobrovolných hasičů ve Veselíčku v sobotu 1. září. Celá akce pro děti a jejich rodiče a také
mládež začala hodinu po poledni námětovým cvičením
hasičských sborů z okolí. Při zábavném odpoledni předvedli
muži ve speciálních uniformách hašení auta nejprve pěnou
a pak vodou, vojáci ukázali klukům jak se střílí z pěchotních
zbraní, což si mohli všichni vyzkoušet. Stará garda veselíčských hasičů předvedla zásah na cíl ruční koňskou stříkačkou. Následovala soutěž pětičlenných
družstev. Do spontánní akce v pumpování Hasiči z SDH Veselíčko
vody z koňské stříkačky nastoupilo nejprve předvádějí hašení auta pěnou
družstvo z Oseka nad Bečvou, které dlouho vedlo. Když jejich čas překonal tým
mladých borců z Veselíčka, nastoupilo
družstvo z Oseka „B“, kterému se podařilo
překonat časově jen své „áčko“. Na třetí
pozici jej pak odsunul tým „svobodných
mládenců“ z Veselíčka. Nicméně z cen,
mezi kterými nechyběla slivovice, měli
radost všichni. Celá akce loučení s prázdninami vyvrcholila táborákem s opékáním
buřtů a večerní diskotékou, které se účastnila už převážně
starší mládež. Většina rodin s dětmi zamířila do domovů.
Nastolená otázka, zda se s prázdninami více loučily děti,
nebo jejich rodiče, zůstala otevřená. Všichni bez rozdílu byli
ovšem rádi, že po sobotním dopoledním dešti se na odpoledne vyčasilo a zábavu doprovázelo sluníčko, protože s
prázdninami se loučili v mnoha dalších vesnicích.

Hasiči napustili dětem na hřišti
pěnu, ve které se mohli vydovádět

Vojáci ukázali střelbu z pěchotních
zbraní. Starší kluci si mohli
zastřílet

Tomáš Šulák, Veselíčko

Diváci sledují ukázkovou práci hasičů
na fotbalovém hřišti

Opékal se kabanos...

Stará garda veselíčských hasičů
předvádí zásah koňskou stříkačkou

„Váš požár,
moje radost“
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Návštěvnické centrum dřevařství na Modravě

Návštěvnické centrum dřevařství na šumavské Modravě se připravuje na uvedení
do plného provozu. Součástí
NC dřevařství bude Interaktivní expozice, plně vybavená truhlářská dílna pro
workshopy, osm lůžek a
správcovský byt.

Interaktivní expozice „zaměřená na dřevo“ vzniká ve spolupráci s vědeckými pracovníky
z Drevárské fakulty Technickej
Univerzity ve Zvolenu, kteří
jsou autory jednotlivých zastavení. Turisté se zde mohou

setkat s technickými a technologickými jevy, které jsou návštěvníkům objasněny vědecko-populární formou. „Pracovní
název Interaktivní expozice je
"In Xylem veritas" neboli "Ve
dřevě je pravda". Jednotlivá
zastavení budou prezentovat
různé typy chování dřeva, které znali a využívali naši předci.
Vlastníma rukama bude možné vyzkoušet např. sílu dřeva,
techniku používanou již starověkými Egypťany, kdy k lámání
kamenných kvádrů na pyramidy používali dřevěné klíny a
jejich ohromného bobtnacího
tlaku při nabírání vlhkosti. Samozřejmě bychom nemohli na
Modravě opomenout slavnou
historii výroby rezonančního
dřeva, kdy si návštěvníci vyzkouší, jak zní hudební nástroj
s rezonanční a nerezonanční
ozvučnou deskou a zjistí, proč
to mu tak je. Věříme, že turistům se v Návštěvnickém centru na Modravě bude líbit, jde
již o druhý objekt. Prvním bylo

celé Šumavy stala konkrétní
historická událost. Na jiných
příčných řezech kmenů si návštěvníci najdou letokruh, kdy
se narodili oni sami, či někdo
blízký. Zajímavostem věnovaným ročním přírůstkům dřeva,
které zpětně pomohou určit
stáří objektu nebo čas události,
se věnuje obor zvaný dendrochronologie. A dendrochronologii bude věnováno jedno
ze zastavení v Interaktivní
Při většině zastavení si náexpozici.
vštěvníci budou moci výsledek
experimentu, coby suvenýr, Při delším pobytu na Modravě
odnést domů. Dalším ze zají- bude možné si aktivně vyzkoumavých jevů, které budou v šet práci v truhlářské workshorámci IE komunikovány je cho- pové dílně a vyrobit si např.
vání dřeva při plavení. Ná- tradiční dřeváky. Turistům buvštěvník se dozví, které vlast- de v rámci celého NC dřevařnosti dřeva umožnily, že se ství nabízen komplex služeb mohlo konkrétní dřevo plavit od jednoduchého ubytování až
vybudovanými kanály a pak po aktivní účast v zážitkové
dále ve formě vorů, až k místu dílně při tvorbě suvenýrů ze
zpracování. Máte dojem, že je dřeva. Jednou ze zajímavostí
jedno, z jakého stromu je vyro- tohoto NC je skutečnost, že
bený vor? Může se dřevo uto- nabízí osm ubytovacích lůžek
pit anebo plave za všech okol- ve standardu turistické ubytovností tak, jak nám tuto proble- ny. „Podstatou tohoto centra
matiku vysvětluje Archimédův není z veřejných financí konkuzákon? Odpovědi najdete na rovat místním podnikatelům,
Modravě. Stejně tak jako na ale naopak – rozšířit služby o
další zajímavosti. Umíte vyčíst takovou nabídku, která zatím v
historii světa z letokruhů? Ve obci chybí. Budeme rádi, když
strukruře letokruhů můžete se turisté a návštěvníci zdrží
najít odpověď na otázku, zda co nejdéle a místních služeb
např. rok 1932 byl úrodný či s využijí co nejvíce,“ přiblížil
přírodními katastrofami. NC základní cíl NC starosta obce
dřevařství vám na konkrétních Antonín Schubert.
discích z kmenů ukáže, kdy se
Radek Novotný
z pohledu obce Modrava či
NC textilu v Lažišti u Prachatic,
které je však
zaměřeno
více
na textilní technologie než na
textilní materiály,“ uvedl autor
projektu Návštěvnických
center
Ing. Radek Novotný, PhD.

Nové webové stránky: www.mladiprovenkov.cz

V rámci projektu „Mladí pro
venkov – venkov pro mladé:
nové síly pro oživení vesnic“
byly počátkem měsíce srpna
spuštěny nové internetové
stránky.

Na stránkách jsou dostupné
informace o projektu a nově
vzniklém Poradenském centru
venkova, informace o obcích,
mikroregionech a místních
akčních skupinách nacházejících na území zásahu tohoto
projektu, ale zejména aktuální
informace o pořádaných semi-

nářích a konferencích nebo o
klíčových programech jako je
PRV/EAFRD, ROP NUTS II
Střední Morava, OP Životní
prostředí a další informace z
oblasti rozvoje venkova. Nové
webové stránky by měly přispět k větší informovanosti
obcí, mikroregionů, místních
akčních skupin, nestátních
neziskových organizací, dalších subjektů a široké veřejnosti v oblasti rozvoje venkova. Projekt „Mladí pro venkov“
realizuje CpKP střední Morava
od ledna letošního roku. Po

proškolení 16 nezaměstnaných absolventů nebo matek
po mateřské dovolené bylo 6 nejlepších
zaměstnáno
jako
projektový
manažer pro rozvoj
venkova. Jednotliví
manažeři v současnosti působí
v obcích na Přerovsku a Lipensku. Projekt byl podpořen z
prostředků Evropského sociálního fondu, ze Společného
regionálního operačního programu, opatření 3.2 – podpora

sociální integrace v regionech
a státním rozpočtem ČR prostřednictví grantového schématu Olomouckého kraje.
Luboš Zatloukal,
CpKP střední Morava
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Nadace Partnerství spustila burzu projektů
Nadace Partnerství každým rokem podpoří dvě stovky projektů ochrany přírody a
udržitelného rozvoje celkovou částkou 20
milionů korun. Ani přes podporu významných dárců však není možné podpořit
všechny kvalitní projekty, které se o grant
ucházejí. Nadace Partnerství proto jako
první česká nadace připravila internetovou burzu projektů, které již nebylo možné podpořit v běžném grantovém schématu. Pro tyto projekty nyní hledá dárce.

„V roce 2006 Nadace Partnerství rozdělila
mezi 207 projektů více než 20 milionů
korun. Mnoho žadatelů jsme však museli
odmítnout. Grantové prostředky jsou i
přes podporu významných firemních dárců omezené a nemohou bezezbytku po-

krýt veškeré kvalitní projekty. Drobnějším
dárcům naopak často nevyhovuje běžný
způsob financování široce vymezeného
programu a hledají spíše konkrétní projekty v určitých místech. Pokud se tyto
aspekty spojí, může z nich vzejít nečekaná výzva,“ uvedla Radana Dungelová z
Nadace Partnerství.
Do burzy projektů bylo prozatím vybráno
31 žádostí. Nabídka je uspořádána do
přehledného katalogu obsahujícího krátký
popis projektu, místo realizace, cenu a
kontakt na odborného garanta z Nadace
Partnerství, který v případě potřeby poskytne dárci doplňující informace.
„Prvořadým kritériem výběru byla kvalita
projektu, přihlíželi jsme však i k tematické-

mu zaměření, místu realizace a finanční
náročnosti, aby byla skladba katalogu co
nejpestřejší. Dárce si tak může vybrat
takový projekt, který nejlépe odpovídá
jeho požadavkům na obsah, cenu i umístění,“ dodala Dungelová.
Cena projektu zahrnuje 10% navýšení na
administrativní zajištění burzy. Nadace
Partnerství pak přebírá garanci projektu a
zaručuje jeho zdárné dokončení v dohodnutém termínu. Rovněž zajišťuje komunikaci mezi dárcem a obdarovaným a zavazuje se poskytnout dárci kapacitu na medializaci projektu v dotčeném regionu.
Radana Dungelová,
fundraising Nadace Partnerství

Nové turistické stránky Netolicka na www.blanet.cz
Místní akční skupina Blanský les-Netolicko o.p.s uvedla do tvím Vašich stránek, přispěje k
provozu nové internetové turistické stránky regionu Blan- jeho zviditelnění, rozvoji cesský les – Netolicko na www.blanet.cz .
tovního ruchu a tím i k jeho
ekonomickému rozvoji. UvítáTento region, zahrnuje roz- do odkazů, textu nebo do kata- me i Vaše náměty a nápady k
sáhlé území tří mikroregionů, logu ubytování a stravování s obsahu a podobě stránek.
mezi největšími jihočeskými prosbou, zda by bylo možné MAS Vám může být i nápocentry cestovního ruchu, zhru- umístit i na Vaše webové mocna při získávání financí na
ba mezi Českými Budějovice- stránky odkaz na www.blami, Hlubokou nad Vltavou, net.cz, Informační systém cesVodňany, Prachaticemi a Čes- tovního ruchu regionu Blanský
kým Krumlovem. Zasahuje do les-Netolicko.
okresů České Budějovice,
Systém umožňuje provozovaČeský Krumlov, Prachatice a
telům ubytování a stravování
částečně i Strakonice, od Zbupo zadání hesla vstupovat na
dovských blat, přes Chráněnou
stránky, vkládat a aktualizovat
krajinnou oblast Blanský les až
své informace. Dále nabízíme,
do Šumavského podhůří.
použití jak loga Peklíka v růzStránky obsahují nabídku na
ných variantách zdarma pro
strávení dovolené a volného
Vaše provozovny, na propačasu v našem regionu, památgační materiály atd, tak i nové
ky, turistické a přírodní zajímapropagační materiály z edice
vosti, tipy na výlet, včetně ka“Aktivní dovolená s Peklíkem“
talogu ubytování a stravování
a novou turistickou mapu regiatd. Stránky se zatím stále
onu také zdarma. K dispozici
doplňují o nové zajímavosti,
je i plyšový Peklík. Materiály
aktivity a poskytovatele služeb.
jsou distribuovány i prostředPrůvodcem po stránkách je
nictvím informačních středisek
nový maskot regionu, pohádv regionu a na veletrzích cesková postavička čertíka hříbečtovního ruchu. Budou prezenka Peklíka a slogan Blanský
továny i na stánku MAS Blanles –Netolicko , čertovsky hezský les –Netolicko na letošní
ké místo.
výstavě Země živitelka. V příObracíme se na Vás, jako na loze zasíláme logo Peklíka a
subjekty zabývající se cestov- foto propagačních materiálů.
ním ruchem, včetně podnikateDomníváme se, že spolupráce
lů v oblasti ubytování a stravovšech a co největší propagace
vání, které jsme zatím umístili
našeho regionu i prostřednic-

vaše záměry a projekty, viz.
www.mas-netolice.cz

Podrobnější informace Vám
podá ing. Viktor Hintnaus ,
destinační management MAS,
mas@netolice.cz, mobil: 777
617 291.
.
Oldřich Petrášek
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Stojanova lípa v obci Beňov

Stránka 15

Vzdělávání pro Středočeský venkov

Společnost E consulting zve na třídenní seminář, který se
Beňovští žáci a učitelé ve spolupráci se zastupiteli obce se
koná v dnech 13. -15. 9. 2007 v budově CERA v Praze.
rozhodli navrhnout jako svůj oblíbený strom do ankety
Jedná se o opakování prvního bloku školení, který má sjedStrom roku 2007 lípu rostoucí uprostřed návsi vesnice Benotit přehled a obecnější znalosti. Na jeho základě lze pokraňov.
čovat v dalších vzdělávacích blocích. První den bude doplPorota vybrala dvanáct stromů, (poslední platný hlas musí být něn o popis aktuální situace v oblasti Programu obnovy venkteré postupují do finále celo- doručen do Nadace Partnerství kova, druhý a třetí den se budeme věnovat zejména prakticstátní ankety pořádané progra- 11. října do 17 hodin, u poštou kému cvičení jednotlivých dovedností. Kurz je určen mamem Strom života Nadace Part- odeslaných hlasů rozhoduje nagerům a zaměstnancům mikroregionů, MAS apod. Vložné
nerství. Tato lípa zvítězila jako razítko pošty – datum odeslání a stravné hradí organizátor vzdělávání. Účastník si platí cesnejhezčí strom Olomouckého 11. října 2007).
tovné. Vaši účast potvrďte v odpovědi na tento e-mail: prokraje v letošním roce.
fesnivzdelavani@seznam.cz nebo na telefonní číslo: 603
Hlasovat je možné prostředLípa dostala jméno po zdejším nictvím dárcovských SMS, 165 188.
slavném rodákovi, arcibiskupovi hromadných hlasovacích arCyrilu Stojanovi, který se vý- chů nebo originálních kupóznamně zasloužil o založení nů, které budou uveřejněny v Pomozte snížit produkci od- program o recyklaci jednotliarcidiecéze na Hostýně a na časopisech.
padů pomocí kvalifikovaného vých složek domovního odVelehradě.
Průběžné výsledky hlasování poradenství spoluobčanům padu (papír, plasty a bioplasDěti si na svém návrhu daly budou uveřejňovány na jak předcházet vzniku odpa- ty, sklo, bioodpad a pod.).
opravdu záležet. Dokonce vyro- www.stromzivota.cz do 2. dů, následně třídit a využívat Seminář je zdarma. Cílem
jednotlivé složky odpadu.
školení je připravit dobrovolbily keramický model stromu.
října.
níky na poradenství v oblasti
Pro svého favorita můžete hla- Od 3. října do 11. října 2007 Všechny zájemce o recyklaci využití složek komunálního
odpadů např. z řad pracovnísovat od 1. srpna do 11. října bude hlasování tajné.
odpadu. Program školení a
ků obecních úřadů, občanbližší informace o statutu
ských sdružení, svozových
Mistra nulového odpadu nafirem, pedagogických pracovleznete na ww.ekodomov.cz
níků a studentů zveme na
v sekci Mr. N.O. Přihlášky na
školení Mistrů nulového odseminář (jméno, kontakt,
padu, které se uskuteční o
životopis a stručný motivační
víkendu 22. - 23. 9. 2007 v
Již druhý ze tří plánovaných hosty workshopu z řad zájemců Děčíně. Pro účastníky je při- dopis) zasílejte do 14. září
workshopů se uskuteční 11. září o sociální problematiku a veřej- praven bohatý a zajímavý 2007 na e-maiovou adresu
Mr.NO@ekodomov.cz.
ve Vincentinu ve Šternberku. nosti. Tentokrát se představí
Workshopy jsou součástí pro- dílny aranžování. Poté si účastjektu s názvem „Rozšíření a níci spolu s klienty zkusí aranzkvalitnění služeb pro mentálně žování suchých květin na věnepostižené v ÚSP Vincentinum a ček z materiálu oasis. Povede je Ve středu 15. srpna se v podvečerních hodinách na NovoNové Zámky“. Projekt je podpo- při tom Lenka Langerová, ve- bydžovské radnici sešlo téměř šedesát zástupců neziskořen finančními prostředky EU a doucí učitel oboru aranžování vých organizací z celého novobydžovského regionu. V rámci
ČR a umožnil zřídit pro klienty při Střední zemědělské škole procesu strategického plánování se na Novobydžovsku protěchto poskytovatelů sociálních Olomouc. Škola se stala partne- váděl i průzkum neziskových organizací. Všichni jsou překvaslužeb tři nové dílny – textilní, rem akce a pomoci přijedou i její peni jejich vysokým počtem. V regionu se na veřejném životě
aranžování a výroby svíček.
žáci. Třetí workshop projektu aktivně podílí stovka sportovních, kulturních a dalších spoleproběhne v říjnu a bude věno- čenských organizací. Podařilo se navázat jejich spojení s
První workshop ve Vincentinu
ván dílnám výroby svíček.
městem a organizace nyní zpracovávají svoje záměry a přáproběhl v květnu a byl věnován
dílnám textilním. Klienti z pěti Cílem workshopů je nejen uká- ní na příštích 7 let. Tyto záměry budou zahrnuty do databáze
ústavů olomouckého kraje si při zat, jak oba ústavy prostředků z projektů, která se stane součástí významných strategických
něm pod vedením zkušené lek- projektu využily, ale také vymě- dokumentů schvalovaných v průběhu září. Odtud se vedení
torky Jitky Tláskalové vyrobili nit si zkušenosti s pracovníky města a mikroregionu dozví co všechno občané našeho regionu potřebují pro podporu veřejného života. Neziskovky zase
loutku marotu. Pracovali ve sku- dalších ústavů.
získají podporu města, až se budou ucházet o evropské,
pinkách, spolu s doprovodem a
Mgr. Jaroslav Kabilka krajské nebo jiné dotační peníze.
Marcela Česáková

Školení Mistrů nulového odpadu

Klienti zařízení sociální péče si
zkusí aranžování věnečku

Co chtějí novobydžovské NNO
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www.studiumvzahranici.cz
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Stránka 16

Slévárenské Sympózium 2007 v Bystřici nad Pernštejnem
Ve dnech 11. – 12. srpna na
náměstí v Bystřici nad Pernštejnem v budově muzea probíhala akce spojená se Slévárenským sympóziem ve spolupráci se Slévárenskou průmyslovkou v Brně, pod vedením
pana Ivana Hostaši, jeho manželky a paní Ivany Vybíralové.
V sobotu 11. srpna ve 16:00
byla slavnostně zahájená vernisáž, které obsahem byli výsledky prací studentů průmyslové školy v Brně. Při této příležitosti byla odhalena socha z
minulého ročníku Slévárenského sympózia, které se konalo
ve spolupráci s firmou Železárny Štěpánov s.r.o., kde byla
mimo jiné i tato socha odlita za
spolupráce majitele firmy pana
Ing. Dana Matouška a pracovníků slévárny.
Prvého ročníku Slévárenského
sympózia se zúčastnili studenti
fakulty architektury VUT Brno z
atelieru Ak. soch. Prof. Zdenka
Makovského, pak Zdeněk Macháček, jehož socha odlita na
sympózii bude instalována

Rovné šance

před I. ZŠ T. G. Masaryka v
Bystřici nad Pernštejnem, ak.
soch. Mirka Špačková, absolventka fakulty výtvarných umění VUT v Brně atelieru ak.
soch. Prof. Preclíka, asistent z
katedry výtvarných umění VUT
v Brně Aleš Navrátil, Barbora
Bendová, Hana Lavičková a
Leoš Boček.

Ak. soch. Mirka Špačková zde
vytvořila sochu „Kruhy“, která
byla na letošním, již II. Slévárenském Sympóziu slavnostně
odhalena a umístněna do parku za MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem. Pro tento ročník ak.
soch. Mirka Špačková udělala
cenu starosty města Bystřice
nad Pernštejnem, která byla
symbolicky odlitá z bronzu na
náměstí studenty Slévárenské
průmyslovky v Brně. Studenti
na náměstí předváděli tavbu
kovu ve dvou pecích od vytvoření modelů, jejich zaformování až po odlévání z různých
kovů ( bronz, hliník, cín, olovo). Předvedli práce kovářské,
kovorytecké a smalty. Pan

Seminář Rovné šance – od teorie k praxi se
koná 13.9.2007 od 9,00 hodin v Eurocampu
Běšiny u příležitosti vyhlášení Roku rovných
příležitostí a záštitu nad ním převzala paní
senátorka JUDr. Jiřina Rippelová.
Seminář je určen všem, kdo mají zájem o naplňování idejí rovných příležitostí nejen mezi
ženami a muži, mezi věkovými kategoriemi,
mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, ale i v
rámci sociálního postavení, v rámci tělesně
handicapovaných skupin obyvatel nebo v rámci návratu po rodičovské dovolené na trh práce. Vyplývá z toho, že seminář je určen většině
obyvatel žijících na území MAS Pošumaví a v
jeho okolí, neziskovému sektoru, samosprávám, podnikatelským subjektům, pracovníkům
městských a obecních úřadů, seniorům, maminkám na mateřské dovolené a dalším zájemcům. Seminář je připravován jako počáteční akce dlouhodobé aktivity k rovným příležitostem, kterou by se MAS Pošumaví chtěl i v
budoucnu zabývat. Součástí semináře proto
bude i představení projektu EVYNA, který řeší
ulehčení návratu žen po mateřské dovolené do
pracovního procesu. Vložné na seminář činí
200 korun.

Boček představil pájení tvrdou
pájkou, přičemž vytvářel z měděného drátu pro muzeum
malých motocyklů pana Proseckého model jednoho z motocyklů.

Pokračováním Slévárenského
sympózia je spolupráce s dalšími slévárnami, letos jsme
oslovili velkou slévárnu v Novem Ransku, kde výtvarníci za
spolupráce zaměstnanců slévárny odlijí 2 sochy. Toto odlití
mělo být součástí II. sympózia,
bohužel z kapacitních důvodů
slévárny se posunulo na podzim. Sochy vzniklé v Novém
Ransku budou prezentovány
na III. Ročníku Slévárenského
sympózia v Bystřici nad Pernštejnem.
Vize Slévárenského sympózia
je vytvoření galerie soch , které budou lemovat cestu z náměstí v Bystřici nad Pernštejnem až k vlakovému nádraží.
Za tímto účelem chceme oslovovat různé slévárny v České
republice a navázat tak na
tradici uměleckého sléváren-

ství nejen na Bystřicku ale i v
celé České republice. Jako
pořadatelé Slévárenského
sympózia chceme pořádat
přednášky na téma slévárenství a jeho problematika. Vytvořit tím tradici v setkávání s
výměnou zkušeností spojené s
přednáškami na toto téma, za
podpory VUT v Brně a rádi
bychom přizvali k spolupráci i
Svaz sléváren České republiky. Našim cílem je podpořit
technické odbory středních a
vysokých škol, aby ve spojení
s výtvarným uměním přiblížily
slévárenství veřejnosti jako
zajímavou možnost studia a
pozdvihli tak bývalou slávu „
černého řemesla“, které se,
přes silnou tradici, potýká s
klesajícím zájmem.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří se sympózia
zúčastnili a naši akci podpořili.
Děkujeme zejména Slévárenské průmyslovce v Brně, Muzeu v Bystřici nad Pernštejnem, Železárnám Štěpánov a
firmě FOTOFLEX cz.

Vodafone podpořil skateové hřiště

Z jara letošního roku se zrodila myš- vyrazili jsme načerpat zkušenosti k
lenka vytvořit si ve Voticích vlastní našim sousedům, kteří už podobné
skate-ové areály mají. Dopoledne jsme
skateové hřiště.
strávili ve Vlašimi, kde nám zdejší areál
Myšlenka celého projektu byla prodis- jeho vznik i současný provoz předstakutována s vedením města, které nám
vila paní Eva Lupačová z Městského
přislíbilo pomoc. Díky Nadaci Vodafoúřadu. Kluci však spíše než na povídáne Česká republika, která s námi
ní byli žhaví do praktického vyzkoušení
podepsala Smlouvu o poskytnutí
samotných překážek. Ze začátku se
nadačního příspěvku na realizaci
hodně padalo, ale po pár minutách již
našeho projektu „Se skatem na hřišvšichni jezdili jako „ostřílení místňáci“ s
tě“ ve výši 200 000 Kč se již brzy
dennodenním tréninkem.
začne s výstavbou hřiště. Pokud
všechno klapne tak, jak má, jeho do- Pozdní odpoledne bylo věnováno plákončení se předpokládá koncem letoš- nování skate – areálu ve Voticích. Sponího roku. Celkové náklady na financo- lečně i ve skupinkách jsme prohlíželi
vání projektu jsou samozřejmě mno- katalogy jednotlivých firem, debatovali
hem vyšší, a proto jsme odkázáni nad rozměry hřiště, typu, umístění i
nejen na pomoc města, ale i na pomoc materiálu jednotlivých překážek a kreslili návrhy parku. Vzhledem k finančním
ze strany místních podnikatelů.
možnostem je jasné, že bohužel ne
Poslední prázdninový pátek se uskuvšechny návrhy kluků budou moci být
tečnilo plánování slibovaného skateakceptovány. Podařilo se nám však
areálu ve Voticích. Plánovali votičtí
zpracovat kvalitní podklady pro realizukluci, kteří jezdí na skatech. Celkem se
jící firmu.
nás sešlo dvanáct nadšenců vybavených „prkny“ a nebo koly. Aby se nám Za skupinu Mladí pro Votice Jana
lépe plánovalo a věděli jsme jak na to, Jirásková a Lucie Krubnerová.
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Jak pokračuje stezka kolem Votic?
Realizace naučné stezky „Kolem Votic za poznáním“ je již v plném proudu. Na realizaci vycházkového okruhu
se nám podařilo získat grant od České národní agentury Mládež, která
finančně podporuje aktivity mládeže a
jejich aktivní zapojování do nejrůznějších činností. Jsme přesvědčeni, že
to nejdůležitější pro realizaci projektu
máme – spolupráci. Bez komunikace
a obětavosti bychom se daleko nedostali. Naštěstí se daří a tak Vám přinášíme nejnovější zprávy.

historii i současnosti Voticka a České
Sibiře. Nezapomeneme ani na zábavné a poučné úkoly pro děti, aby se ani
ony během procházky nenudily. Pátráme po starých fotografiích, pohlednicích či obrázcích na jednotlivá zastavení.

Zbudou-li nám peníze, rádi bychom
na několika místech vytvořili i posezení pro odpočinek – s tím se v původním projektu počítalo, ale zkrácení
grantu nám poněkud celou situaci
zkomplikovalo – ale věříme, že to
Máme zmapovanou vytipovanou tra- vyjde!
su, kousek po kousku jsme ji prošli i
Hlavním záměrem vznikající stezky je
projeli na kole a rozdělili ji pomyslně
příjemně vyplnit volný čas rodin s
na jednotlivé úseky, které budou oddětmi, ale i ostatním návštěvníkům a
dělovat informační tabule.
povědět jim něco o místním kraji. Je
Jednáme s majiteli pozemků o povo- před námi ještě obrovská kupa práce,
lení umístit tabule na vytipovaná mís- ale my umíme bojovat a pokud to
ta, vytváříme vizi jejich velikosti, bude jen trochu možné, stezka bude
uspořádání i grafické podoby panelů, slavnostně otevřena již 13. října letošřešíme s místními truhláři jejich výro- ního roku.
bu.
Za neformální skupinu Mladí pro
Pracujeme na odborných i laických Votice Jana Jirásková a Lucie
textech - zmíníme se o fauně, flóře, Krubnerová.

Stránka 17

Vandalismus...
Ulomil ruku věrozvěsta

S vandalizmem v Bystřici nad Pernštejnem město
bojuje několik let. Naposledy jsme se s ním setkali za docela kuriózních okolností, kdy pachatel
poškodil sochu Cyrila na kašně nejspíš tím, že se
snažil v opilosti na ni vylézt. Ruka věrozvěsta
nevydržela, ulomila se a s ní spadl i zlacený kříž,
který pachatel odnesl s sebou. Na výzvu radnice
pachatel sice ukradený kříž vrátil, ale ten byl tak
poškozen, že již nemohl být sochám navrácen.
Proto akademický malíř Otakar Marcin, který byl
zrestaurováním pověřen, dal Metoději do rukou
kříž zbrusu nový.

Vysadil ryby do kašny

Kašna na náměstí láká vandaly i nadále. V noci z
12. na 13. srpna neznámý pachatel vhodil do
kašny na náměstí v Bystřici nad Pernštejnem
několik ryb. Vandalizmus nebo nešťastný záměr
…. To bohužel nejsme schopni s jistotou říct. V
každém případě i kdyby se tam ryby v dobrém
úmyslu nasadily, nemohou v kašně přežít. Ta má
totiž svůj vlastní systém chemického čištění a
filtrace recirkulované vody. V důsledku čehož
ryby, které tam byly nasazeny, nemohly přežít a v
pondělí k velkému překvapení mnoha občanů
zde plavaly břichem vzhůru.
(O.K.)

Stránka 18
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Produkty z Moravského krasu mají katalog
Plísňový sýr Niva, med a medové produkty,
pekařské výrobky ze Sloupu, kozí sýry, černohorské piva a limonády, dekorativní kameny,
tvaroslovné a ozdobné pečivo. To vše jsou výrobky, jenž se mohou pochlubit značkou
„Moravský kras - regionální produkt“, která má
pomoci zdejším výrobcům a zviditelnit region
se zachovalou přírodou. Tato značka garantuje,
že produkt je kvalitní, šetrný k životnímu prostředí a je vyroben v Moravském krasu nebo
jeho okolí.

Nyní existuje i katalog, jenž podává nejen o
výrobcích, ale i o samotném projektu podrobné
informace. „Naším cílem bylo poprvé prezentovat výrobky pro veřejnost společně," objasnil
koordinátor projektu Jozef Jančo existenci brožurky, která bude nyní k dispozici v informačních centrech i v prodejnách. „V budoucnu plánujeme rozšířit současný sortiment certifikovaných výrobků o další tři řemeslné a umělecké,"
přiblížil záměry Jančo. Další novinkou je propagační plakát o místních produktech.

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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