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Vodáci třetí rok za sebou čistili řeku Sázavu
Letos se uskutěčnil už třetí ročník projektu Čistá řeka Sázava. Úsek od Kácova do Sázavy je již vyčištěn. Na 181 dobrovolníků po řece i na souši se již přidalo k realizaci vyčištění řeky Sázavy od odpadků, které sami lidé vytvořili. Během šesti dnů se na skládku v Trhovém Štěpánově a Přibyšicích odvezlo na 9,73 tun odpadků. „Je až neskutečné, co
jsou schopni lidé vyhodit“, uvedla manažerka projektu Bára
Čmelíková.
Do 3. ročníku projektu Čistá
řeka Sázava 2008 se hned v
jeho prvním dnu zapojilo i občanské sdružení Kalňáci. Čtyřiadvacet malých i velkých
příznivců čisté přírody zbavovalo sázavské břehy civilizačních „výdobytků“ v úseku mezi dvěma mlýny - Mařanovským a Posadovským.
„Po obou březích jsme postupovali souběžně ve dvou týmech a plnili pytle plastovými i

skleněnými lahvemi, zrezlými
plechovkami, poztrácenými
botkami či igelity v různých
stadiích rozpadu. Z křovin jsme
vykutáleli bojler a několik pneumatik, na poslední cestu doprovodili dětskou vaničku, klozetovou mísu, torzo telefonní
budky i lodní vraky“, uvedla
Olga Bílková z o.s. Kalňáci.

byli vodní skauti Zlatá kotva
z Prahy. Sbírali odpadky kolem Posázavské stezky v
úseku mezi Žampachem a
Pikovicemi. Hlavně plastové
Dalšími dobrovolníky, kteří
láhve, pytlíky, tašky. Bylo
se ze souše přidali k úklidu,
toho šest plných sedmdesátilit-

rových pytlů. „Zjistili jsme, že si
člověk běžně ani neuvědomuje, kolik má kolem sebe svinčíku. Teprve když jsme se po
něm začali dívat, viděli jsme,
že je skoro všude. Jsem přesvědčená o tom, že děti, které
se téhle akce zúčastnily, už jen
tak někde odpadky neodhodí“,
řekla za vedoucí skatů Jana –
Pony - Soběslavská.

„Je opravdu na zamyšlení, jak
je možné, že my lidé si tvoříme
takové prostředí kolem sebe.
Posázaví se může pyšnit krásnou a klidnou přírodou, ale je
tomu opravdu tak? Zkuste se
podívat více kolem sebe a
možná uvidíte to samé co Jana Soběslavská od skatů. Tento projekt není jen o čištění
řeky Sázavy, ale myslím, že
dalším důvodem je uvědomení
si, jak se k přírodě chováme a
doufám, že tento projekt odstartuje zamyšlení lidí, kteří v
Posázaví žijí, aby si uklidili
kolem sebe“, řekla ředitelka
společnosti Posázaví o.p.s.
Bohunka Zemanová.
Bohunka Zemanová
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Kdo a proč k nám v roce 2007 Změny na MMR
přijížděl ze zahraničí?
Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo souhrnné výsledky exkluzivního
výzkumu o příjezdovém cestovním
ruchu za rok 2007, jehož cílem je získat
podrobné informace o počtu a struktuře zahraničních návštěvníků České
republiky, výši a struktuře jejich výdajů a důvodech návštěvy.

Výzkum odpovídá např. na otázku, kdo a
proč k nám jezdí na jednodenní „výlety" a
kolik přitom utratí. Meziroční výsledky
šetření jsou nezbytným podkladem pro
Český statistický úřad, který na základě
těchto výsledků a dalších svých šetření
sestavuje Satelitní účet cestovního ruchu
ČR. Satelitní účet cestovního ruchu ČR
podává přesnější ekonomický a sociální
obraz o postavení cestovního ruchu v
národním hospodářství. Získaná data
jsou zveřejňována po čtvrtletích a jsou
využívána také Českou národní bankou.

Z výzkumu vyplývá, že celkový počet
zahraničních návštěvníků v roce 2007
dosáhl 22,6 milionů osob a meziročně se
tak jedná o nárůst ve výši 6 %. Průměrné
výdaje zahraničních turistů v roce 2007
na osobu a den činily 2 470 Kč, u jednodenních návštěvníků 2 137 Kč. Nejčastěji
k nám v roce 2007 přicestovali, jako již
tradičně, obyvatelé sousedních států,
především Němci (40 %). Na druhém
místě se umístili Poláci (15 %), následováni Slováky (11 %). Zahraniční turisté se
zdrželi v průměru čtyři dni, nejčastěji v
hotelích (66 %), pětina se ubytovala v
soukromí a za pobyt neplatila (23 %).
Neplacené ubytování vykazuje v meziročním srovnání mírný nárůst o 2 procentní
body. Nárůst neplaceného ubytování
úměrně stoupá s počtem osob, které přijely navštívit své známé a příbuzné. Nejčastěji ho využili zahraniční turisté v období říjen - prosinec 2007. Hlavním důvodem návštěvy ČR byla pro zahraniční
turisty „rekreace a zábava" (52 %) a
„obchodní cesta" (21 %). Nejčastěji zahraniční návštěvníci přijeli do Prahy, pří-

Organizační a personální změny na
ministerstvu pro místní rozvoj, které
při svém návratu do funkce avizoval
hraničních nákupních míst a turisticky vicepremiér Jiří Čunek, jsou platné od
zajímavých míst. Největší zájem o Prahu 1. května 2008.
mají turisté ze vzdálenějších destinací,
Ministerstvo bude řídit Jiří Čunek spolu se
turisté na první návštěvě ČR a turisté
třemi náměstky, kteří mají nově přerozděpřijíždějící za rekreací a zábavou. Většina
leny kompetence. 1.náměstkem ministra
zahraničních návštěvníků zhodnotila nápro místní rozvoj, v jehož gesci je nově
vštěvu ČR pozitivně.
regionální, územní a bytová politika, bude
Zahraniční návštěvníci hodnotili pobyt v jmenován Milan Půček. Rozpočet, legislaČesku příznivě a byli s ním celkově spo- tiva a cestovní ruch spadají do působnosti
kojeni (90 %). Meziročně se navíc spoko- náměstka Jiřího Vačkáře. Náměstek Mirojenost zvýšila. Obecně nižší spokojenost slav Kalous je nově zodpovědný za oblass pobytem deklarovali tranzitující návštěv- ti informatiky a strukturálních fondů.
níci. V souvislosti s návštěvou se 1/3 náNově zřízenou sekci Národního orgánu
vštěvníků setkala s problémy. Nejčastěji
pro koordinaci a evropské záležitosti pose jednalo o problémy související s infravede Emil Horčička a sekci informačních
strukturou a stavem silnic, s orientačním
a komunikačních technologií Petr
a navigačním systémem,jazykovou vybaHartmann. „MMR bude pod mým vedeveností a přístupem Čechů.
ním uplatňovat tzv. projektové řízení. V
Cestovní ruch má značný význam pro jeho rámci jsem pro vybrané úkoly nyní
ekonomiku České republiky – lze ho vy- jmenoval 3 zmocněnce," řekl ministr Čučíslit výší devizových příjmů ČR z příjez- nek. Zmocněnkyní pro přípravu novely
dového cestovního ruchu. V roce 2007 stavebního zákona byla jmenována Martityto příjmy dosáhly hodnoty 133,8 mld. na Hovořáková, zmocněncem pro monitoKč. Devizové příjmy z cestovního ruchu rovací systém programů a projektů strukpozitivně ovlivňují platební bilanci ČR, turálních fondů Petra Hartmanna a Jana
zejména bilanci služeb. V roce 2007 do- Wagnera zmocněncem pro podporu insáhlo saldo devizových příjmů z cestovní- vestic do bydlení. Ministr pro místní rozvoj
ho ruchu 60,3 mld. Kč a podíl devizových současně jmenoval k 1. květnu 2008 ředipříjmů z cestovního ruchu na devizových telem Centra pro regionální rozvoj (CRR)
příjmech ze služeb činil 39 %. Na exportu Petra Sýkoru.
se v roce 2007 devizové příjmy z cestovNově jmenovaným vedoucím zaměstního ruchu podílely 5,4 %.
nancům uložil ministr Jiří Čunek úkol
Výzkum probíhá na 18 silničních a želez- snížit počet pracovních míst v jimi řízeničních hraničních přechodech a na letišti ných útvarech. Očekává se snížení
Praha Ruzyně. Šetření slouží ke stanove- vedoucích pracovníků o 15 osob.
ní celkového odhadu počtu zahraničních
Vzhledem k rozmístění jednotlivých minávštěvníků v ČR, probíhá od roku 2005
nisterstev v různých částech Prahy chce
a pro MMR ČR jej provádí společnost
Čunek iniciovat soustředění budov a
STEM/MARK.
úředníků do jednoho místa. „Vytvoření
Cestovní ruch je rychle rostoucí odvětví, úřednického kampusu umožní efektivnější
které má velký vliv na regionální rozvoj a komunikaci mezi úřady a také snížení
významně přispívá k vytváření pracov- počtu úředníků a nákladů na provoz jedních příležitostí, a to i pro občany s nižší notlivých resortů. Současně je pro stát
kvalifikací. Ministerstvo pro místní rozvoj možné využít dosavadní budovy, které
podporuje rozvoj cestovního ruchu od 2. jsou často soustředěny v historických
poloviny 90. let.
(mmr) částech města účelněji, např. jejich prodejem," řekl Čunek.
(mmr)
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Na jižní Moravě se stále diskutuje
o hlavních dálničních koridorech
Podařilo se nyní zajistit, že na stole nyní leží nové komplexní řešení pro dálkovou dopravu přes celou jižní Moravu (tj.
silnice R43, R52, R55, D1, D2). Na stole tedy je nejen staré
řešení Jihomoravského kraje, kde je Brno dále a více zatěžováno tranzitní dopravou ze severu po R43 a z jihu po
R52, ale na stole je i nové řešení prověřené autorizovanou
odbornou studií, kde je celá Brněnská aglomerace do budoucna odlehčena od podstatné části tranzitní dopravy.
Tato nové řešení beroucí v
úvahu celý Jihomoravský kraj
a další širší souvislosti, včetně
dopravního napojení na Rakousko a Polsko, bylo autorizovanými studiemi prověřeno z
hlediska dopravního, ekonomického a vlivu na životní prostředí a bylo shledáno lepší
než řešení Jihomoravského
kraje.
Toto nové řešení je také šancí
pro Boskovicko, neboť jak se
ukazuje, chybné staré řešení
pocházející z doby druhé světové války nesplňuje Evropskou legislativu a nemá šanci
na realizaci.

požadovaných rozhodnutí.

Důležité také je, že o problémy
jižní Moravy se začala zajímat
v širších mezinárodních souvislostech i Evropská komise v
Bruselu a požaduje prověřování variant řešení, tj. to, co doposud Jihomoravský kraj odmítal. Toto zahrnuje posuzování
Jevíčka, pak existuje jen jedna
celé kauzy „Hitlerovy dálnice“,
možnost. Zapomenout na metj. celého dopravního toku z
galomanské plány pro dálnici
Rakouska k severu.
R43, ale od Boskovic k severu
zajistit dvě kvalitní silnice první Jak tedy situace k dnešnímu
třídy – na Svitavy a na Jevíč- dni vypadá: Rakousko nedostalo peníze z Bruselu na seko.
verní úsek dálnice A5 mířící do
Z hlediska ekonomického nové
Mikulova a tedy do Brna. Evřešení představuje neuvěřitelropská komise označila za
nou úsporu 30 miliard korun, tj.
kontroverzní silnice R43 a R52
úsporu přes 100 tis. Kč na
(od Mikulova k Brnu). Komunikaždou čtyřčlennou rodinu v
kace R43 je proto v současné
našem kraji. Pro tyto
ohromné peníze si
jistě každý dovede
představit lepší využití
a navíc se neodbytně
vnucuje otázka, v které kapse by jinak tyto
peníze skončily. To by
snad byl
největší
„tunel“ a „prostor pro
korupci“, který jsme
doposud viděli.

U Brna je věc jasná. Nové řešení počítá se standardním
oddělením dopravy vedené do
Brna a dopravy tranzitní, a to
odvedením tranzitní dálkové
dopravy na obchvat celého
města Brna, a tedy nepočítá s Co na to Jihomoravský
kraj? Lidově řečeno se
R43 přes Brno.
brání „zuby nehty“ a
Otázkou zůstává, jak se vyrovpoužívá bohužel i
nat s tím, že Ředitelství silnic a
podle nás nepřípustné
dálnic plánuje trasu R43 od
propagandistické poBoskovic nikoliv na Svitavy, jak
stupy, aby „zachránil,
se mnoho lidí domnívá, ale na
co se dá“. Důkazem je
Jevíčko a Moravskou Třebonapříklad podle naševou. Tímto směrem nikdy neho názoru problemasměřovalo mnoho vozidel a ani
tické usnesení Zastuodborné odhady nejsou schoppitelstva kraje k R43.
ny v této téměř panenské obNaštěstí toto usnesení
lasti přesvědčivě zdůvodnit
nebylo přijato na kraji
výstavbu čtyřpruhové dálniční
jednomyslně a hlavně
komunikace. A přitom hlavní
toto usnesení nemá
tah dnešní I/43 v Jihomoravžádný právní dopad,
ském kraji ve směru na Svitavy
protože právní dopad
je v neuvěřitelné ubohém stamá až dokončené
vu. Pokud se máme chovat
územní plánování dojako dobří hospodáři a napravit
hromady s řadou mnoproblémy v trase na Svitavy a
ha dalších zákonem
pomoci dopravní obslužnosti

době vyloučena z financování
z evropských fondů a pro spojení Brna a Vídně (a také tedy
Rakouska a Polska) požaduje
Evropská komise plnohodnotné posouzení variant.

Všichni si přejeme, aby Jihomoravský kraj měl co nejdříve
vylepšenou dopravní infrastrukturu. Je na čase, aby si
zodpovědní v Jihomoravském
kraji uvědomili, že miliardy z
Bruselu i naše české je nutno
používat jen na dobře zdůvodněné a s veřejností projednané
projekty, a to projekty, které
budou pomáhat a ne škodit.
Doc. Petr Firbas

Předseda OS za kvalitu bydlení v Kníničkách, Jinačovicích a
Rozdrojovicích
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Gandalovič prosazuje přehradu proti vůli obcí
Ministr zemědělství Gandalovič chce jako protipovodňové
opatření zatopit část obce Nové Heřminovy na Jesenicku. A
to navzdory vůli obyvatel Nových Heřminov a čtyřiadvaceti
starostů měst a obcí regionu, kteří jsou proti stavbě přehrady a navrhují jiná řešení. Svůj záměr chce ministr během
několika týdnů prosadit vládě.
Gandalovič i krajský hejtman
Tošenovský tvrdí, že přehrada
bude nejefektivnějším protipovodňovým opatřením. Starostové řady obcí si to nemyslí.
Celá akce by měla daňové
poplatníky navíc stát téměř
osm miliard korun. Gandalovič
přitom z původních plánů, které měly znamenat zatopení
156 domů, slevil. Nyní tvrdí, že
postačí zbourat 56 domů.

nich pouze přijel a oznámil,
jaké chce řešení. Navíc se prý
snaží postavit obce proti sobě
a občanům za jejich půdu nabízí nadhodnocené ceny.

Nové Heřminovy už jedenáct
let marně požadují, aby se
staly účastníkem zadávání
protipovodňových studií a aby
tak měly možnost stát se podle
demokratických principů rovnocenným partnerem při hledání
"Celé to je nesmysl, který dává optimálních řešení protipovodlidem s domy v povodňových ňové ochrany v regionu.
zónách falešný pocit bezpečí.
"Všechna doposud navrhovaNavrhované vodní dílo by stejná řešení, ve kterých figurovaně vodu z roku 1997 nezadržela přehrada, byla připravena
lo, situace by naopak byla ješbez účasti obce a za zavřenýtě horší," řekl magazínu OS
mi dveřmi. Chceme, stejně
Noviny.cz starosta Nových
jako všichni obyvatelé regionu,
Heřminov Radovan Jílka.
o způsobech řešení protipoProti plánované stavbě přehra- vodňové ochrany rozhodovat
dy se postavily: Bruntál, Jese- sami, a ne jenom pasivně přiník, Široká Niva, Karlovice, hlížet, jak za nás rozhodují
Vrbno pod Pradědem, Ludví- jiní," píše se v prohlášení obkov, Karlova Studánka, Anděl- ce.
ská Hora, Světlá Hora, Malá
286 stálých obyvatel Nových
Morávka, Rudná pod PraděHeřminov odmítá podle vyjáddem, Staré Město, Janov,
ření vedení obce a Hnutí DUMěsto Albrechtice, Hošťálkovy,
HA Jeseníky opustit své domoHolčovice, Zlaté Hory, Krasov,
vy a vyzývá úřady, aby hledaly
Bělá pod Pradědem, Oborná,
vůči lidem a přírodě šetrnější,
Milotice nad Opavou, Dolní
ale také levnější alternativy.
Moravice, Vysoká, Horní BeneNavrhované protipovodňové
šov.
řešení, jehož součástí je zaplaNaopak velký tlak na stavbu vení Heřminov přehradou,
přehrady vyvíjejí města Opava navíc neřeší ochranu před
a Krnov - v něm bydlí velký povodněmi právě v těch obzastánce zatopení a bývalý cích, které ji nejvíce potřebují a
ministr zemědělství Palas. kde v roce 1997 došlo k nejPředstavitelé ostatních obcí větším ztrátám na lidských
přitom poukazují na to, že se v životech. Plánovaná přehrada
Krnově, který byl velkými po- pomůže jenom malému území,
vodněmi v roce 1997 značně a to za cenu nesmírných nápoškozen, staví i v místech, jež kladů. Její odpůrci jsou přemůže velká voda opět zatopit. svědčeni, že navrhované prostředky by bylo možné využít v
Obce, které se stavbou nesouregionu pro protipovodňovou
hlasí, kritizují fakt, že se s nimi
ochranu všech obyvatel lépe a
žádný odpovědný úřad celá
efektivněji.
léta nebaví. I Gandalovič podle

Protipovodňovou ochranu v
regionu vidí odpůrci přehrady u
každé obce individuálně dle
historických zkušeností kombinovaných s moderními technologiemi, které jsou již běžně
využívány v celé Evropě
(ohrázování obcí, mobilní hráze, výstražný systém). Ochranu Krnova navrhují řešit na
základě technické studie zkapacitnění koryta Opavy od ing.
Václava Čermáka a opatřeními
na obou řekách, které městem
protékají. "Vláda nemá morální
právo řešit problémy Krnova
likvidací jiné obce," tvrdí.

Pokud se vláda rozhodne vynutit si vystěhování lidí v Nových Heřminovech a pokusí se
silou vyvlastnit jejich domovy,
jsou obyvatelé obce rozhodnuti
se bránit u soudu. Očekávají,
že u něj uspějí. Považují nucené vyvlastnění za naprosto
nepřijatelné, pokud je možné
protipovodňovou ochranu zařídit jinak - ale citlivé řešení,
které leží na stole, vláda
prostě jen nezahrnula do posouzení srovnávajících jednotlivé varianty.
Nové Heřminovy leží v Moravskoslezském kraji, v malebném
údolí na křižovatce cest do
Bruntálu, Krnova a Vrbna pod
Pradědem. Jsou součástí podhůří Jeseníků, jejich nadmořská výška se pohybuje od 370
do 590 metrů. Nejvyššími kopci jsou Ptačí vrch (574 m) a
Jelení kopec (564 m). Roste
zde vzácný jesenický modřín,
pro který, spolu s původními
bučinami, byly vrchy zahrnuty
mezi chráněná území. Obcí
protéká řeka Opava, do níž se
v katastru obce vlévají mj. Jelení potok a Oborenský potok.

Nové Heřminovy byly spolu s
okolními obcemi osídleny už v
roce 1220. Obyvatele sem
přitahovaly především doly na
železnou rudu. Postupně zde
vznikaly doly, lidé stavěli domy
a zúrodňovali zdejší půdu.
První písemné zmínky o založení obce Nové Heřminovy

pocházejí z roku 1250. Zástavba vychází z lidové architektury jesenického typu. Obec nemá žádnou dominantu a představuje roztroušenou zástavbu
domů bez výrazného centra. Z
historických památek se dochovala kaple Nejsvětější Trojice s kamenným barokním křížem, jež pochází přibližně z
roku 1790.

Plány vybudovat v Nových
Heřminovech přehradu se datují už od roku 1911. Více než
devadesát let jim zdejší lidé
dokázali vzdorovat. Nyní se
ale nad obcí začínají stahovat
mraky. Nádrž, která měla původně sloužit jako zásobárna
na pitnou vodu, byla po povodních v roce 1997 nazvána jako
protipovodňová. Lidé v povodí
Opavy chtějí být ochráněni
před povodněmi a správce
toku jim tvrdí, že je přehrada
ochrání. Neříká však celou
pravdu. Přehrada v Nových
Heřminovech by měla chránit
jenom některé - přičemž vůbec
není jisté, zda je bude chránit
dobře.
Během krátké doby pracovníci
Povodí Odry spolu s úředníky
Ministerstva zemědělství přesvědčili představitele měst
níže na toku řeky Opavy, že
přehrada je jedinou a nejlevnější možností, jak velká města ochránit před dalšími povodněmi.

Ministerstvo zemědělství si
nechalo vypracovat studii možností retenčních úprav, v níž
označuje stavbu přehrady za
nejefektivnější způsob ochrany
před povodněmi. Tato studie
však řeší stav pouze na dolním
toku řeky Opavy a zcela ignoruje fakt, že povodeň roku
1997 téměř srovnala se zemí
obce na horním toku Opavy
(Vrbno, Karlovice, Široká Niva), které jsou položeny nad
plánovanou přehradou. Rovněž neřeší úpravy na přítoku
řeky Opavice, jež ústí do OpaDokončení na straně 5
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Gandalovič prosazuje přehradu proti vůli obcí

Pokračování ze strany 4

vy v Krnově. Odtud šla další
silná povodňová vlna, která
zničila například obce Holčovice, Hynčice, Město Albrechtice
a pokračovala dále na Krnov a
Opavu.

Proti plánované přehradě se
stavějí jednak představitelé
obcí na horním toku Opavy a
Opavice, jednak ekologické

organizace (Arnika, Hnutí Duha Jeseníky, Sdružení Sojka Přátelé Jeseníků a řada dalších). Argumentují tím, že výstavba přehrady v Nových Heřminovech neřeší ochranu před
povodněmi na horních tocích
Opavy a Opavice, přičemž
ochrana obcí a měst pod přehradou je navíc velmi sporná.
V případě, že bude přehrada
napuštěna, nebude schopna

pojmout při velkých povodních
všechnu vodu a bude nutno
přehradu odpouštět tzv. řízenými záplavovými vlnami, což
znamená, že se města na dolním toku ocitnou pod vodou
stejně.

Také tehdejší předseda senátu
Pithart před čtyřmi lety tvrdil,
že pokud se nepodaří najít
řešení do tří let, měla by být
otázka přehrady smetena se
stolu.

Další informace a alternativní
Pamětníci vzpomínají, jak ny- řešení naleznete na stránkách
nější hejtman Tošenovský obce Nové Heřminovy a sdrupřed lety říkal, jak by takového žení Arnika.
krásného údolí bylo škoda.
Převzato: OS noviny
Teď to z Ostravy asi vidí jinak.

Nadace rozdělí granty určené
na péči o krajinu

Mezinárodní konference
v Novém Bydžově

Až do 30. května mohou občanská sdružení, obce, školy i jednotlivci žádat o
granty zaměřené na ochranu krajinného rázu, kulturních a přírodních hodnot
krajiny, výsadby stromů podél stezek Greenways či úpravu mobiliáře stezek.
Žádaná částka může dosáhnout 60 až 150 tisíc korun podle zaměření projektu,
mezi ty úspěšné bude rozděleno 1,5 miliónu korun. Program Strom života podporuje třetím rokem společnost Skanska, která na něj v letošním roce věnuje
6,2 milionu korun.

Ve dnech 8.-10. května se v Novém
Bydžově koná mezinárodní konferencie
„Vytvoření sítě partnerských měst z
České republiky, Slovenska, Polska,
Lotyšska, Itálie a navazujících regionů“.

„Mezi projekty rozdělíme tentokrát více než 1,5 miliónu korun. Při hodnocení žádostí
posuzujeme mimo jiné míru zapojení vlastníků pozemků a další veřejnosti do přípravy i realizace projektu, ekologicko-stabilizační funkce navržených řešení, hospodárné sestavení rozpočtu, při výsadbách pak výběr stanovištně vhodných dřevin,“ doplnil Radim Cenek. Více informací, včetně zprávy o tom, jaké projekty byly v minulosti
podpořeny, najdou zájemci na www.stromzivota.cz/granty.

Konference bude zahájena 8.5.2008 v
9.00 hod. v Jiráskově divadle, věříme, že
informace z průběhu této akce bude pro
Vás zajímavá. Vaše účast bude vítaná
zejména ve čtvrtek 8.5.2008 dopoledne
nebo v pátek 9.5.2008 také dopoledne.

Konference se uskuteční v rámci programu Evropské unie „Evropa pro občany“ a
na jeho realizaci letos získali Novobydžovští jako jediní z České republiky dotaci z
Evropské komise.

Granty s názvem „Pro přírodu“ a „Stromy pro stezky“ jsou udělovány od roku 2006.
Během dvou let se podařilo podpořit celkem 71 žádajících z celé České republiky
částkou přes 3,7 milionů korun. „Úspěšné žádosti upozorňují na nutnost zachování přírodní biodiverzity, hledají nové či obnovují tradiční postupy péče o krajinu. Zaměřují se ale i na posílení místní ekonomiky a rozvoj šetrné regionální Výstupy konference napomohou rozvoji
turistiky. O tu má stále větší zájem i široká veřejnost,“ shrnuje základní motivace twiningové zúčastněných zemí v různých
i úspěchy dvouleté existence obou grantových programů Radim Cenek.
oblastech veřejného života.

Město Chrudim chce z EU téměř 3 miliony eur
V pondělí 14. dubna těsně před půlnocí
byla na pražské hlavní poště odeslána
žádost města do programu EU Central
Europe. Ta míří do Vídně, kde bude
předložena hodnotící komisi. Projekt s
názvem „Training and Education in the
CE Network for Development and Innovation towards good Governance and
Partnership“.

Tento projekt je zaměřen na sdílení,
adaptaci a otestování úspěšných postupů
jiných partnerských zemí (best practice,
case studies), zaměřených na participativní demokracii (zapojování veřejnosti) a její
dopad na komunity, jejich rozvoj, rozvoj

trhu práce a ekonomiku v komunitách atd. republiky. V rámci celého projektu je plánována řada mezinárodních setkání,
Zapojením občanů, organizací, institucí,
workshopů a konferencí.
soukromých subjektů atd. do procesů,
které mají dopad na trh práce, na rozvoj „Projekt by měl i přímý vliv na kongresokomunit atd. lze dosáhnout nejlepších vou turistiku ve městě. Šance získat podvýsledků, proto je třeba takovéto inovativ- poru jsou sice jen třicet procent, ale kdyby
ní postupy a příklady šířit nejen v rámci byl projekt podpořen v plné výši, tak na
střední Evropy, ale také do dalších zem
jeho realizaci získáme 2,7 milionů EUR a
do města přijedou desítky zahraničních
„Mezi hlavní osy patří vzdělávání, výměna
odborníků,“ dodává Málek, který si zározkušeností a vznik pilotních projektů,“
veň pochvaluje spolupráci s Centrem pro
přibližuje místostarosta Roman Málek. Do
komunitní práci střední Morava, které se
tříletého projektu jsou zapojeni i spolupravýznamně na projektu podílelo.
cující organizace ze Slovenska, Maďarska, Slovinska a samozřejmě z České
Město Chrudim
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Ukončili projekt Potkáme se u Kolína Den Země
Ve Vzdělávacím centru Pečecka probíhal od 1. září 2006 do
30. dubna 2008 projekt „Potkáme se u Kolína“, který byl
spolufinancován Evropskou unií. Jednalo 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 bylo usnadnit
jim vstup do zaměstnání a
zvýšit jejich šance na trhu práce. Právě proto nabízel projekt
„Potkáme se u Kolína“ maminkám možnost zdokonalit se v
angličtině a naučit se pracovat
s počítačem. Celkový rozpočet
projektu činil 1.915.946,- Kč.

První cyklus projektu probíhal
od 1. září 2006 do 4. června
2007. Otevřeno bylo 5 kurzů –
z toho 2 kurzy anglického jazyka pro začátečníky, kurz angličtiny pro mírně pokročilé, kurz
obsluhy PC pro začátečníky a
na něj navázal kurz obsluhy
PC pro pokročilé. Do prvního
cyklu projektu se přihlásilo
celkem 75 žen, ke studiu jich
bylo přijato 58 a v závěrečném
testování jich uspělo 51.
Na první cyklus projektu
„Potkáme se u Kolína“ navázal
již ve druhé polovině června
2007 cyklus druhý. Podobně
jako v prvním cyklu, i tentokrát
byly zájemkyně o účast v projektu sezvány na informační
schůzky, kde byly seznámeny
s podrobnostmi o projektu a
zároveň absolvovaly rozřazovací testy z angličtiny. Na jejich základě pak byly opět rozděleny mezi začátečníky nebo
mírně pokročilé.

Do druhého cyklu projektu se
přihlásilo celkem 64 žen na
rodičovské dovolené, ke studiu
jich bylo přijato 44. Dohromady
byly otevřeny 4 kurzy - kurz
angličtiny pro začátečníky a
pro mírně pokročilé, dále kurz
obsluhy PC pro začátečníky a
pro pokročilé. Před vlastním
zahájením výuky byly vybrané
ženy pozvány na 4-hodinový
seminář personálního poradenství. Samotná výuka v kurzech začala 11. září 2007.

ným testováním – všech 10
žen jej absolvovalo úspěšně a
následně jedna z nich nastoupila na pracovní stáž do MŠ
Mašinka v Pečkách. Dne 6.
prosince měly školící se ženy
možnost zúčastnit se semináře
o ekologii v rodině a domácnosti.

Účastnice projektu se k další
výuce znovu sešly (po vánočních prázdninách) v polovině
ledna 2008. Časový harmonogram jednotlivých kurzů zůstal
zachován i ve druhém pololetí,
tj. v celkovém rozsahu 72 výukových hodin v každém kurzu
PC a 144 hodin v každém jazykovém kurzu.

V dubnu 2008 se konalo závěrečné testování ve všech kurzech. První přišel na řadu kurz
Obsluhy PC pro pokročilé – 7.
dubna v něm své studium
úspěšně ukončilo všech 10
žen. 11. dubna následovalo
závěrečné testování kurzu
anglického jazyka pro mírně
pokročilé, kde z 12 studujících
úspěšně absolvovalo 9 žen, a
15. dubna závěrečné testování
vyvrcholilo testem
v kurzu
anglického jazyka pro začátečníky – v něm z 12 účastnic
zakončilo úspěšně své studium
11 žen. Všechny ženy,
které úspěšně absolvovaly
závěrečné testování, obdržely
na závěr Osvědčení o absolvování kurzu.

Z vyplněných formulářů
„Hodnocení kurzu“, které ženy
odevzdávaly na závěr kurzů,
vyplývá, že všechny kurzy byly
hodnoceny jako přínosné, podnětné a užitečné. Účastnice
jazykových kurzů nejvíce oceňovaly upevnění gramatických
základů, rozšíření slovní zásoby a interaktivní konverzační
cvičení. Účastnice PC kurzů si
26. listopadu 2007 byl zakonzdokonalily a rozšířily své značen kurz Obsluha PC závěreč-

ve Vlašimi

losti a dovednosti při práci s
PC, některé z nich si díky absolvování kurzu dokonce našly
Sobota 19. dubna odpoledne
nové zaměstnání.
byla ve Vlašimi ve znamení
V obou cyklech projektu oslav Dne Země. Malí i velcí
„Potkáme se u Kolína“ tak bylo společně s ochránci přírody si
v průběhu 20 měsíců úspěšně připomněli tento svátek životproškoleno dohromady 91 žen ního prostředí.
na mateřské nebo rodičovské
Ani chladné a deštivé počasí
dovolené, které také často
neodradilo rodiče a děti od
využívaly zajištěné péče o děti
návštěvy parku a na trasu
v průběhu kurzů – počet dětí
ekostezky, která vedla parkem
činil více než 50. Celková
a ekocentrem, se vydalo
úspěšnost účastnic byla cca
téměř 60 účastníků.
89 %.
Děti společně se svými rodiči
Na úplný závěr celého projektu
plnily různé úkoly, například
nezbývá než poděkovat všem
třídily odpad, který patří či
účastnicím za jejich studijní
nepatří do kompostu, poznáúsilí a zájem o další rozvoj
valy druhy obilí, siluety ptáků i
svých znalostí a dovedností a
zvířata v Záchranné stanici
také jim popřát mnoho úspěpro živočichy. Ekostezka zachů v jejich pracovním i osobvedla účastníky i do Vlašimské
ním životě. Poděkování si dále
brány, kde sídlí Podblanická
zaslouží i všichni partneři progalerie, a malí odvážlivci se
jektu za podporu při jeho realivydali nahoru do Strašidelné
zaci. A velký dík jistě patří také
věžičky.
všem členům realizačního
týmu (vč. dodavatelů kurzů) U vchodu do parku čekala
za jejich vzájemnou spoluprá- návštěvníky ochutnávka bioci, pracovní nasazení, flexibili- potravin – kávy, čaje, sušetu a elán, který tomuto projektu nek, ukázky konopné kosmetiky a řady dalších výrobků z
věnovali.
nabídky ekoobchůdku v PodVzdělávací centrum Pečecka
blanickém ekocentru.
bude od příštího školního roku
(tj. od září 2008) na tento Asi 50 návštěvníků zavítalo
ukončený projekt volně nava- také do Starého hradu na výzovat dalšími kurzy v dopoled- stavu rytin A. Pucherny.
ních hodinách, které budou Zábavné odpoledne pokračourčeny ženám na mateřské valo v kulturním domě Blaník,
nebo rodičovské dovolené. kde nejdříve proběhlo slosováBude se jednat opět o kurzy ní účastnických karet o ceny.
anglického jazyka a v případě Ing. Jana Zmeškalová z MěÚ
zájmu rovněž o kurzy obsluhy Vlašim vylosovala deset výPC. Tyto kurzy však již nebu- herců, kteří obdrželi cenu dou finančně dotovány, což se dárkový balíček.
zcela určitě odrazí v ceně kurOslavy Týdne Země zakončilo
zů a počtu výukových hodin.
pohádkové představení
Bližší informace o kurzech „Královna Koloběžka“ v podáplánovaných pro ženy na ma- ní Ochotnického divadelního
teřské nebo rodičovské dovo- spolku Netopýr z Týnce nad
lené budou k dispozici ve Sázavou.
Vzdělávacím centru Pečecka
od června 2008, na tel.: 321 Akce v Týdnu Země proběhly
621 662 nebo mob.: 724 039 díky podpoře Evropského so209 a na internetové adrese ciálního fondu, Města Vlašimi
a Středočeského kraje.
www.vzcentrum.cz.
Mgr. Věra Stožická

RNDr. Jana Havelková
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Vláda farmářce nevyhověla Hvězdárna opět v provozu
Čtrnáct let dohadů o majetkovém vyrovnání mezi státem a
farmářkou Ludmilou Havránkovou z královéhradeckých
Plačic definitivně končí. Vláda včera s konečnou platností odsouhlasila návrh ministerstva dopravy na částečnou
směnu pozemků pod plánovanou dálnicí D11 v okolí
Plačic na okraji Hradce Králové.

"Vláda odsouhlasila směnu
deseti hektarů stavebních pozemků za deset hektarů zemědělské půdy plus doplatek 45
milionu korun," řekl mluvčí ministerstva dopravy Karel Hanzelka. "Ministr dopravy může jít
s tímto návrhem za paní Havránkovou," řekl premiér Mirek
Topolánek.
V případě, že Havránková návrh vlády odmítne, zřejmě ji
čeká vyvlastnění. "Obešleme
paní Havránkovou a vyčkáme
na její stanovisko.

Nechci nic předjímat, ale pokud
na to nepřistoupí, bude se na to
zřejmě pohlížet jako na vyčerpání veškerých možností a
může se přistoupit k vyvlastnění. Je to však otázka pro právníky," řekl opatrně Hanzelka.
Farmářka již dříve takovéto
řešení odmítla. Její vyjádření se
včera získat nepodařilo, ale její
advokát Pavel Černohous uve-

dl: "Ze strany ministerstva dopravy je to podraz. Dohodli
jsme se, že než ten materiál
dají do vlády, budeme se k
němu moci vyjádřit. To se nestalo a navíc to na program
vlády zařadili na poslední chvíli,
abychom se o tom nedozvěděli."
Pokud farmářka na návrh vlády
nepřistoupí, dostavba dálnice
do Hradce Králové se pravděpodobně značně oddálí. Vyvlastnění se totiž může táhnout
několik let. Do hry by se zřejmě
vrátili i ekologičtí aktivisté, kterým farmářka před lety v situaci,
kdy jí stát vyhrožoval vyvlastněním, prodala pruh půdy za symbolickou korunu, a ti si pak pozemek mezi sebe rozdělili. Vláda rozhodovala mezi dvěma
variantami směny pozemků.
Farmářka se vloni v září s Ředitelstvím silnic a dálnic dohodla,
že za 10 hektarů polí vedených
jako stavební parcely dostane
247 hektarů zemědělské půdy
na jiných místech ve stejné
ceně. S tím však ministerstvo
nesouhlasilo a předložilo vlastní
návrh. Pokud by dohoda mezi
Ředitelstvím a farmářkou prošla, mělo se s výstavbou posledního úseku před Hradcem
začít již letos a v roce 2009 by
mohla po dálnici z Prahy do
Hradce jezdit auta.
.
Převzato: idnes.cz

V dubnu 2008 zahájila vlašimská hvězdárna svou letošní
návštěvní sezónu. V pravidelné otevírací době každý pátek
od dubna do září se začátky ve 20:00 (duben, září) nebo
21:00 (květen až srpen) budou moci návštěvníci za jasného
počasí pozorovat zajímavé objekty na večerní obloze.
V dalekohledu bude možné spatřit jasné planety Sluneční
soustavy, u velkých planet Jupiter a Saturn i jejich nejjasnější
satelity, stejně jako charakteristický Saturnův prstenec, a za
měsíčných večerů i detaily na povrchu našeho Měsíce. Pro ty,
kdo vydrží do příchodu opravdové astronomické tmy, budou
připravena pozorování objektů v hlubokém vesmíru: vzdálené
hvězdokupy a planetární mlhoviny, které jsou součástí naší
Galaxie, ale i odlehlé galaktické ostrovy daleko za hranicí
naší Mléčné dráhy.

Zpestřením nočního pozorování jsou přelety velkých kosmických lodí, jako např. kosmické stanice ISS či raketoplánu
Space Shuttle, jejichž dráhy čas od času vedou i nad naším
územím, nebo zcela nahodilé pády meteorů. Z plošiny
hvězdárny také provádíme pozorování bez dalekohledu, jakými jsou rozpoznávání souhvězdí a základy orientace na noční
obloze.
Pro případ zatažené oblohy máme pro návštěvníky připravenou přednášku s diskusí a promítáním zajímavých snímků
nebeských těles pořízených velkými astronomickými teleskopy nebo kosmickými sondami. V průběhu letošní návštěvní
sezóny očekáváme i některé neobvyklé úkazy na obloze, k
jejichž příležitosti bude vlašimská hvězdárna pořádat zvláštní
pozorování: zákryt planety Mars Měsícem na denní obloze
dne 10. května nebo částečné zatmění Slunce dne 1. srpna.
Rovněž si dovolujeme upozornit na prezentaci a přednášku v
rámci celoevropské akce „Researchers In Europe“, u nás
známé jako „Evropská noc vědců“, která na hvězdárně proběhne dne 26. září 2008.

O všech těchto i dalších akcích na vlašimské hvězdárně budeme průběžně informovat na našich webových stránkách
http://www.vas.cz, kde naleznete i telefonický kontakt na naše
demonstrátory. Těšíme se na setkání pod hvězdnou oblohou!
Mgr. Petr Pivoňka

Brusel: S kanálem Dunaj-Odra-Labe nepočítáme
Evropská komise nepočítá s tím, že by
podpořila výstavbu kontroverzního
kanálu Dunaj-Odra-Labe. Stavba totiž
krom jiného porušila několik evropských směrnic.

Uvedli to evropští komisaři: pro dopravu
Jacques Barott a pro životní prostředí
Stavros Dimas, které ohledně vodní cesty
interpeloval europoslanec Tomáš Zatloukal.
Stále v přípravách

České úřady jsou ale jiného názoru, chtějí
dál o kanálu jednat se sousedními zeměmi. A ministerstvo dopravy chce do poloviny května předložit návrh na další hájení
trasy kanálu v územních plánech, konečné slovo bude mít vláda.

Chránění tras kanálu v územních plánech
trvá už pětatřicet let a například u Břeclavi
se jedná o území široké 15 kilometrů. Hájí
se dokonce i území, kudy by kanál stejně
nevedl, protože byla postupem času navržena jiná trasa.

2020 určitě financovat nebude. "Myšlenka
kanálu byla několikrát zpochybněna, odborníci a organizace vyjádřili znepokojení
ohledně jeho negativních dopadů," napsal
Jacques Barott
Společná deklarace

Zatloukal proto společně s europoslanci z
Rakouska, Slovenska, Polska a Německa
napsal deklaraci, ve které navrhuje, aby
se přípravy na výstavbu kanálu navždy
zrušily

Deklarace zamíří do Rady ministrů EU,
Kanál za 300 miliard korun, který by podle
Podle odpovědí eurokomisařů nebyl kanál
Evropské komise a do parlamentů a vlástudií poškodil krajinu i chráněné oblasti,
zařazen do sítě významných evropských
dám členských států Unie.
nechtějí ani kraje, kterými má vést, ani
vodních cest a rozpočet Unie do roku
místní starostové.

Převzato z centrum.cz
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Starostové se seznámili se změnami ve Vnějším
havarijním plánu jaderné elektrárny Dukovany
Starostové obcí a měst ležících ve 20 km zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany se 24. dubna
sešli v Hrotovicích na pravidelném pracovním jednání. Důvodem byly především změny ve
Vnějším havarijním plánu Jaderné elektrárny Dukovany,
představení připravovaného
cvičení ZÓNA 2008 a také
seznámení s možnostmi dalšího rozvoje elektrárny.
Budoucnost Jaderné elektrárny Dukovany

Podle informací Ivo Kouklíka,
ředitele sekce přípravy jaderných zdrojů ČEZ, je již hotová
prováděcí studie, která rozpracovává rozvoj obou českých
jaderných elektráren. V případě JE Dukovany by v budoucnu mohly vyrůst až dva další
bloky, je však třeba plánovat i
obnovu stávajících výrobních
kapacit. Již existuje odpověď
na dostatečný zdroj chladící
vody, existuje i uspokojivé
řešení přenosu vyrobené energie. Ze studie vyplývá také
potřeba vysoce vzdělaných
lidí, kteří by našli nový domov

v regionu, definovány jsou autoritou zaujímá tradičně
např. také příležitosti pro čes- přední pozice. Je to důkaz o
ké stavební a inženýrské firmy. vyspělosti české společnosti a
o úrovni a schopnostech zdejIvo Kouklík ve své prezentaci
ších odborníků.
demonstroval nevyhnutelnost
vzniku nerovnováhy mezi vý- Změny ve Vnějším havarijrobou a spotřebou elektřiny v ním plánu JE Dukovany
Česku i v celé střední Evropě.
Od 1. 10. 2008 zaniknou z
Deficit nebude možné pokrýt
rozhodnutí Vlády ČR čtyři zádovozem z okolních zemí. Bez
chranné vojenské prapory tak,
jaderné energetiky se tedy
jak je dnes známe. V nynější
neobejdeme.
podobě záchranných jednotek
„K rozvoji jaderné energetiky v budou zachovány pouze dvě
kraji Vysočina již zaujal své roty – v Rakovníku a v Olostanovisko, podpořené usne- mouci. Do úkolů při řešení
sením zastupitelstva, kraj Vy- mimořádných událostí a krizosočina. Kraj je připraven pod- vých situací však budou zapoporovat další rozvoj jaderné jeny i jiné útvary armády, které
energetiky. Máme ale své pod- nejsou primárně nositeli statumínky a související požadavky tu záchranářů. V případě mina partnerství, kompromis a mořádné radiační události v
kompenzace,“ uvedl na setká- Jaderné elektrárně Dukovany
ní hejtman kraje Vysočina Mi- bude pomoc armády zajišťována prostřednictvím Operačního
loš Vystrčil.
střediska Hasičského záchranZdeněk Linhart, ředitel dukoného sboru a dekontaminační
vanské elektrárny, demonstromísta bude zřizovat 31. brigával skutečnost, že naše jaderda chemické a biologické
ná elektrárna patří k nejbezochrany Liberec.
pečnějším a nejspolehlivějším
na světě. V pravidelném, velmi Zda by toto úsporné opatření
náročném hodnocení provádě- nemělo mít negativní vliv na
ném uznávanou mezinárodní řešení mimořádných událostí a

krizí ve specifické zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany, má prověřit
připravované havarijní cvičení
„Zóna 2008“. „Konkrétně půjde
o simulovanou technologickou
havárii na JE Dukovany dne
26. 11. 2008. Fiktivní příčinou
bude havárie chlazení. Cvičit
se bude rozhodovací proces,
činnost krizových orgánů, předávání zpráv,“ stručně uvedl
Jan Murárik z krajského odboru pro řešení mimořádných
situací krajského úřadu.
Jednání se kromě starostů
obcí a zástupců jednotlivých
složek Integrovaného záchranného systému aktivně zúčastnila také předsedkyně Státního
úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Další setkání starostů obcí a měst v
zóně havarijního plánování JE
Dukovany se připravuje na 30.
červen 2008 - tentokrát s očekávanou účastí předsedy Vlády ČR Mirka Topolánka a ministra průmyslu a obchodu
Martina Římana.
Jitka Svatošová

Přijďte na konferenci „Venkov a jeho rozvoj“

Konference se uskuteční dne 5.6.2008 ce věnovaný panelové diskusi, kde budou
v kongresovém sále SIC České země- mít zástupci těchto subjektů možnost se
podrobně věnovat výše uvedeným témadělské univerzity v Praze.
tům.
Proč se konference koná?
Hlavním cílem konference je představit Jak bude konference probíhat?
možné nástroje i metody obnovy resp.
rozvoje venkova a diskutovat zkušenosti s
jejich implementací. V rámci konference
bude kladen důraz na představení možných nástrojů, které mohou mít pozitivní
vliv na zaměstnanost na venkově a tudíž i
na jeho větší ekonomickou soběstačnost
a udržitelnost. Druhým hlavním cílem
konference bude zhodnotit dosavadní
zkušenosti s problematikou rozvoje resp.
obnovy venkova společně s aktéry, kteří
tuto problematiku řeší přímo v jednotlivých venkovských obcích, mikroregionech
či místních akčních skupinách. Z tohoto
důvodu je velký prostor v rámci konferen-

Konference je rozdělena do tří bloků. V
rámci prvního bloku proběhne prezentace
výstupů projektu „Podpora zaměstnanosti
na venkově prostřednictvím poskytování
mikropůjček a vzdělávání venkovského
obyvatelstva“, který je realizován za podpory EU prostřednictvím iniciativy CIP
EQUAL. Druhý blok tvoří prezentace postupů, jež umožní efektivně hodnotit dopady metod rozvoje resp. obnovy venkova na venkovské obce či regiony. Poslední, třetí blok je kompletně věnován diskusi
a předávání praktických zkušeností místních rozvojových aktérů s problematikou
venkovského prostoru. Diskuse bude pro-

bíhat za účasti odborníků (v případě panelu č. 3 zástupců) na tato témata, hlavní
slovo budou mít účastníci z obcí, mikroregionů a místních akčních skupin.
Co konference přinese?

Vyhlašovatelé evropských či národních
programů či zástupci organizací i institucí,
kteří řeší problematiku venkova, získají
zpětnou vazbu od potenciálních příjemců
podpory a obyvatel venkovských regionů.
Účastníci konference budou mít možnost
získat inspirativní náměty pro svou další
činnost a zároveň budou mít příležitost
vyjádřit svá doporučení ohledně budoucího obsahového zaměření rozvoje venkova. Rovněž se budou moci vyjádřit k jeho
dopadům – sociálním, ekonomickým,
environmentálním.
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Přijďte na konferenci „Venkov a jeho rozvoj“
Konference se uskuteční dne 5.6.2008 v kongresovém sále SIC
České zemědělské univerzity v Praze (Kamycká 129, Praha 6)

Registrace, detailní program, a bližší informace na www.cpkp.cz nebo
Kontakt: Daniel León, CpKP ZČ, Americká 29, 301 38 Plzeň; email: daniel.leon@cpkp.cz, tel. 774 846 266

blok č. 1

09:30 – 10:00

Prezence

10:15 – 11:15

Podpora zaměstnanosti na venkově

10:00 – 10:15

10:15 – 10:30
10:30 – 10:45
10:45 – 11:00
11:00 – 11:15

blok č. 2

11:15 – 11:30

11:30 – 12:15

11:30 – 11:45
11:45 – 12:00
12:00 – 12:15

blok č. 3

12:15 – 13:00

13:00 – 15:00

Zahájení

Bariéry podnikání na venkově – prezentace výzkumu stavu drobného a středního podnikání na venkově (Tomáš Svoboda - CpKP ZČ)

Mikropůjčky jako modelový nástroj financování podnikání na venkově (Tomáš Svoboda
- CpKP ZČ)
Vzdělávání začínajících podnikatelů na venkově a jeho dopad na zaměstnanost - Teorie versus praxe (Kateřina Nesrstová, Pavla Šiková – CpKP StM.)

Podnikání na venkově a praktická zkušenost ze Španělska (Cooperative Entrepreneurship: practical experience, Javier Finez – MIK – Mondragon Innovation & Knowledge,
Baskicko)
Přestávka na občerstvení

Metody rozvoje venkova

Klíčové faktory úspěchu Místních akčních skupin (Tomáš Havránek - CpKP ZČ)

Benchmarking venkova – účinný prostředek pro hodnocení rozvoje mikroregionů (Ivo
Škrabal - CpKP StM)

Rozvoj venkova a jeho klíčové aspekty (Ing. Svatava Nunvářová – Masarykova univerzita Brno, Ekonomicko – správní fakulta)
Přestávka na oběd

Panelová diskuse – výměna zkušeností s obnovou resp. rozvojem venkova

Financování rozvoje venkova:

Mikropůjčky jako modelový nástroj financování podnikání na venkově

Panel č. 1

Kvalita národních a evropských finančních podpor na rozvoj resp. obnovu venkova pro
programovací období 2007 - 201
Hodnocení efektivity činnosti MAS a mikroregionů:
Vzdělávání managamentu MAS

Efektivní komunikace s územím MAS

Panel č. 2

Komerční činnost MAS

Komunitní zpracování strategie MAS
Spolupráce jako téma strategie

Fungování národních organizací rozvoje resp. obnovy venkova:
Národní síť rozvoje venkova

Panel č. 3

Národní síť MAS
15:00 – 15:45

15:45 – 16:00

Spolek pro obnovu venkova

Shrnutí výstupů z jednotlivých panelů
Závěr konference
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Na Vysočině cvičili na výskyt ptačí chřipky v kraji
Cvičení, které mělo prověřit připravenost jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému na výskyt viru
ptačí chřipky na území kraje Vysočina proběhlo dnes v
Havlíčkově Brodě. Hasiči a ostatní složky záchranného
systému kraje Vysočina a Jihomoravského kraje se zde
podíleli na likvidaci simulovaného výskytu ptačí chřipky na
malé drůbeží farmě.
Cílem cvičení, které se uskutečnilo v areálu bývalých kasáren v Havlíčkově Brodě, bylo
prověřit součinnost jednotlivých zasahujících složek, prověřit velení, organizaci a také
vyzkoušet potřebnou techniku
a ochranné pomůcky. „Celé
cvičení probíhalo podle předem připraveného scénáře,
přičemž zasahující jednotky se
zaměřily zejména na desinfekci a dekontaminaci zasaženého objektu, použitých ochranných pomůcek a techniky, která se při likvidaci ohniska ptačí
chřipky využívá. Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina
disponuje pro tyto případy veš-

kerou potřebnou technikou a
vybavením, kromě dekontaminační linky na mobilní techniku, kterou nám zapůjčili kolegové z Jihomoravského kraje. I
tuto linku bychom však měli v
tomto roce získat,“ uvedl Drahoslav Ryba, ředitel Hasičského záchranného sboru kraje
Vysočina.

nost v obdobných krizových •
situacích se nám nedávno
vyplatila při hromadné havárii
•
vozidel na dálnici D1,“ zdůraznil význam dnešního cvičení
hejtman kraje Vysočina Miloš ∗
Vystrčil, který byl členem zasedajícího krizového štábu.

Do cvičení se zapojily jednotky
profesionálních hasičů z kraje
Vysočina a Jihomoravského
kraje, příslušníci Policie České
republiky, Městská policie
Havlíčkův Brod, Zdravotnická
záchranná služba kraje Vysočina, Krajský úřad kraje Vysočina, Městský úřad Havlíčkův
Brod, Krajská veterinární sprá„Dnešní cvičení bylo důležité va, Krajská hygienická stanice
hlavně z hlediska prevence. a Zdravotní ústav Jihlava.
Pokud by se někdy v budoucChovy drůbeže na Vysočinu virus ptačí chřipky v kraji
Vysočina vyskytl je nezbytné, ně:
aby všechny složky Integrova- • v kraji Vysočina se nachází
ného záchranného systému
78 evidovaných chovů drůznaly svou roli a uměly včas a
beže
správně reagovat. Připrave-

∗

7 chovů má nad 50 000
kusů

největší chovy na Vysočině:

Kožichovice (okres Třebíč)
- masný typ slepic – 300
000 kusů

Moravské Budějovice
(okres Třebíč) – masný typ
slepic – 280 000 kusů

Na počátku března uspořádal
kraj Vysočina ve spolupráci s
krajskými hasiči a veterináři
seminář k problematice výskytu ptačí chřipky a její likvidace,
který byl určen pro majitele
velkých chovů drůbeže na
Vysočině. O praktické zkušenosti se podělil také majitel
drůbeží farmy z Pardubického
kraje, v jehož chovu se v roce
2007 virus ptačí chřipky vyskytl.
Eva Neuwirthová

Průvodcovská služba v Lipníku letos opět funguje
Od 1. května funguje v Lipníku nad
Bečvou opět průvodcovská služba po
městské památkové rezervaci. Stejně
jako v loňském roce budou průvodci v
10 a 14 hodin každý den (mimo pondělí) vycházet od Turistického informačního centra a zájemce provedou historií a památkami města.

Informační centrum, které od 1. května
funguje v nových, bezbariérových, prostorách, připravilo pro letošní turistickou sezonu řadu novinek – dřevěné pohlednice
Lipníka nad Bečvou, pohlednici střešní
zahrady, sběratelskou kartu Klubu českých turistů z edice Vzhůru ke hvězdám a
pro sběratele má připraveno také výroční
razítko (k 770. výročí první písemné zmínky o Lipníku n. B.).

Zapomenout nesmíme ani na inovované
webové stránky města, kde je nově vytvořen odkaz „Turista“ – ten navede návštěvníka stránek přímo k informacím, které
turisty zajímají.

Prohlídka městské památkové rezervace
Lipník nad Bečvou je ZDARMA a podle
zájmu skupiny trvá 1 - 2 hodiny. S průvodcem je možné navštívit památky, do kterých jinak vstup není možný (zvonice,
synagoga, židovské hřbitovy), dále se
návštěvníci dozvědí mnoho zajímavostí například proč má Lipník n. B. ve znaku
lva, proč sem na prázdniny jezdil Petr Vok
z Rožmberka i Antonín Dvořák, kdo bydlí
v kašně a kde vzal děkan Balšánek peníze na výstavbu kaplí a mariánského sloupu...

V loňském roce si s průvodce prošlo město téměř 2,5 tisíce návštěvníků, návštěvnost informačního centra se zvedla o 60
% na více než 14 tisíc osob.

Podle dotazníkového šetření nejvíce návštěvníků do Lipníka nad Bečvou přijíždí z
Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Skoro 33 % dotazovaných návštěvníků
uvedlo jako důvod své cesty památky,
dalších 19 % pak hrad Helfštýn. Jednou z
otázek bylo, odkud se o Lipníku n. B. dozvěděli – tady odpovědělo 19,5 % respondentů, že z propagačních materiálů. To
svědčí o tom, že loni vydaná sada nových
propagačních letáků a dalších materiálů
měla úspěch. Přes 78 % návštěvníků
strávilo v Lipníku n. B. jen jeden den.
Magdalena Gladišová

Konference Jizerské hory v proměnách času
Správa CHKO Jizerské hory ve spolupráci s občanským sdružením Náš kraj pořádají ve
dnech 14. – 15. května odbornou konferenci „Jizerské hory v proměnách času“ a ve dnech
16. – 17. května konferenci interaktivní s názvem „Jizerky slaví“. Akce proběhnou u příležitosti 40. výročí vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Program a přihlášky k
oběma akcím naleznete v příloze. Více na: www.jizerkyslavi.cz
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Čtvrté kolo příjmu žádostí o čerpání z PRV se
rozběhne v červnu
opatření

Zpřesněná pravidla pro čerpání finančních prostředků z
Programu rozvoje venkova
ČR schválil dnes ministr
zemědělství Petr Gandalovič
Žadatelé mohou projekty
zpracované podle těchto
pravidel podávat ve 4. kole
příjmu žádostí o podporu v
opatřeních Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům a Podpora cestovního ruchu od
10. do 30. června.

Zpřesnění Pravidel pro žadatele, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace
na projekty Programu rozvoje
venkova ČR pro období 20072013, se týká opatření I.1.3
Přidávání hodnoty zeměděl-

I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským
ským a potravinářským produktům
produktům.
I.3.1 Další odborné vzdělávání
„Kromě Přidávání hoda informační činnost
noty zemědělským a
potravinářským produk- I.3.4 Využívání poradenských slutům a Podpory cestov- žeb
ního ruchu budou přijí- III.1.3 Podpora cestovního ruchu.
mány žádosti i na další
dvě opatření osy I. Jedná se o
opatření Využívání poradenských služeb, ke kterému byla
pravidla schválena pátého
února, a opatření Další odborné vzdělávání a informační
činnost, u kterého ve specifické části Pravidel k žádné změně nedošlo,“ vysvětlil ministr
Gandalovič. „Příjem žádostí
bude probíhat od desátéhodo
třicátého června do třinácti
hodin na příslušných regionál-

Průměrná roční alokace
pro opatření (mil EURO)
17,49
1,79
2,82

11,35

ních odborech Státního země- drubrika EAFRD – Program
dělského intervenčního fondu,“ rozvoje venkova, podrubrika
doplnil ministr.
Pravidla a Nařízení vlády k
opatřením PRV) a rovněž na
Úplné znění Pravidel, kterými
stránkách Státního zemědělse stanovují podmínky pro
ského intervenčního fondu
poskytování dotace na projekty
www.szif.cz
v
sekci
Programu rozvoje venkova ČR
PRV/EAFRD.
pro období 2007 – 2013, je k
dispozici v elektronické podo- Tabulka obsahuje průměrné
bě na internetové adrese Mi- roční alokace veřejných pron i s t e r s t v a z e m ě d ě l s t v í středků na jednotlivá spouštěwww.mze.cz (rubrika podpora ná opatření
z EU a národní dotace, poMZe

Program 2000: podpora rozmanitých funkcí lesa
Nová přírodní parkoviště, upravené turistické cesty, naučné
stezky, odpočinková místa a
studánky, to je jen zlomek toho, co čeká na turisty a návštěvníky na Vysočině v tomto
roce. Lesy České republiky
plánují proinvestovat v rámci
Programu 2000 až 60 milionů
korun, tedy dvakrát více než v
uplynulých letech. Na projekty
v kraji Vysočina by měly z této
částky připadnout tři miliony
korun.

O záměrech a vytipovaných
projektech na území kraje Vysočina pro rok 2008 v rámci
Programu 2000 přišli informovat náměstka hejtmana Václava Kodeta a vedoucího odboru
lesního a vodního hospodářství a zemědělství Petra Bureše zástupci Lesů České republiky Jan Mašek, zástupce ředitele krajského ředitelství LČR v
Jihlavě a Jan Koryza, koordinátor Programu 2000.

„V letošním roce jsou naší prioritou nová přírodní parkoviště.
Jejich budováním bychom

me zapomenout na návštěvní- • obnova vodních nádrží v
ky lesa především z velkých
lesích
měst. Zřizování parkovišť je
• obnova stezek, pěšin a
vhodné a je třeba jej podporochodníků pro pěší, cyklo i
vat,“uvedl náměstek Václav
hippoturistiku
Kodet.
Největší investice v tomto roce,
• ochrana kulturních pamákromě zmiňovaných parkovišť, Program 2000:
tek v lesích
bude směřovat do vrcholoProgram 2000 byl přijal v roce
vých partií Žďárských vrchů –
1999. Vypracovali ho odborní • budování a údržba inforvybudování mostků, lávek,
mačních panelů, rozcestnípracovníci Lesů České republichodníků a úprava turistických
ků a naučných stezek
ky, s. p. ve spolupráci s expercest.
ty ochrany přírody, výzkumu a • ochrana biotopů chráněZ pracovního jednání vyplynu- odborného školství. Program
ných rostlin, živočichů a
lo mimo jiné i to, že od příštího 2000 byl přijat k uspokojení
péče o ně
roku by se do Programu 2000 celospolečenských, strategicRealizaci Programu 2000 Lesy
měl aktivně zapojit i kraj Vyso- kých nebo veřejně prospěšČeské republiky, s. p. zabezčina. „Zájem kraje v Programu ných zájmů, tak aby došlo k
pečují z vlastních finančních
2000 se v tomto období sou- harmonizaci mezi plněním
prostředků, tedy z vytvořeného
středí jak k podpoře rozvoje všech funkcí lesů, tržním ekozisku. V prvním roce bylo v
ostatních funkcí lesa, zejména nomickým prostředím a rozvíProgramu 2000 určeno k čers využitím námětů Klubu čes- jením environmentálních funkpání 10 milionů korun, další
kých turistů, tak i k přiblížení cí lesů. Program 2000 je zároky se jednalo o částku 30
problematiky obhospodařování kladním vodítkem a inspirací
milionů korun. Mezi lety 1999–
lesa jako významného obnovi- pro práci personálu Lesů Čes2007 Lesy České republiky, s.
telného zdroje. Jeho obhospo- ké republiky, s. p. V rámci top. investovaly do tohoto prodařování, byť je spojeno s ká- hoto programu je z rozpočtu
gramu více než 200 milionů
cením stromů, působí daleko Lesů České republiky, s. p.
korun.
lépe než např. využívání větr- financováno například:
né energie pomocí monster
Eva Neuwirthová
• budování a údržba studáumístěných v krajině. Nesmínek, pramenů a pramenišť
chtěli zamezit nekontrolovanému vjezdu řidičů do lesů. Tento nešvar se rozmáhá hlavně v
houbařské sezóně,“ řekl Jan
Kotyza z Lesů České republiky
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Bude Olomouc a jeho okolí místem plechových hal?
Až do středy 7. května 2008 mohla veřejnost připomínkovat „Územní studii lokalit rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity v národní rozvojové oblasti RO1
Olomouc“, která upřesňuje podrobnější vymezení ploch větších než 10ha pro
podnikatelské aktivity nadmístního významu. Studie zahrnuje území Olomouce
a okolních obcí a byla k nahlédnutí do 7. května na odboru strategického rozvoje kraje. Ve středu 7. května se rovněž konalo Veřejné projednání této studie s
odborným výkladem. Studie bude posléze podkladem pro zpracování zásad
územního rozvoje Olomouckého kraje, které budou závazné pro tvorbu územních plánů obcí.
Studie hodnotila 14 lokalit vytipovaných
jako vhodné pro rozvoj podnikatelských
aktivit a z těchto 14 lokalit vybrala jako
potenciální rozvojové plochy lokalit 9.
Vždy jde o zóny tzv. „na zelené louce“,
často ve volné krajině (např. u silnice spojující Olomouc se Šternberkem u obce
Bělkovice-Lašťany).

přilehlých čtvrtí. Teprve v poslední době
se situace dramaticky změnila: byl vybudován v daném úseku naddimenzovaný
obchvat, bez náhrady přetínající staleté a
hojně využívané pěší trasy z Olomouce
do Hněvotína a Topolan, z původně
„zelených“ pozemků se salámovou metodou vykrajují úseky pro neregulovanou
obytnou výstavbu – a zároveň se na druhé straně čtyřproudové silnice plánuje
gigantický (bezmála 1 km čtverečný) skladový areál, jehož minimální a krátkodobý
přínos z hlediska pracovních míst (ve
velké míře skladníci) sotva vyváží zvýšenou dopravní zátěž, znehodnocení nejúrodnější půdy a devastaci oblíbené rekreační krajiny, exponované rovněž v dálkových pohledech na město.

Podle studie by několik desítek až stovek
metrů hal a průmyslových areálů mohlo
lemovat také výpadovku z Olomouce na
Ostravu u Bystrovan či Velké Bystřice.
Dalším „hnízdem“ průmyslových areálů je
oblast kolem silnice vedoucí k OC Olympia a kolem výpadovky na Přerov. Poslední z hodnocených lokalit se nachází na
kopci nad Olomoucí v katastrálním území
Slavonína směrem k obci Hněvotín, kde
vlastní pozemky firma Gemo, která zde Mimořádně nepříznivě by plechové příchce vybudovat tzv. logisticko- zemní halové stavby příslušného typu
narušily rovněž tradiční, velmi malebný
technologický park.
krajinný ráz také v další prověřované loPosledně zmiňovaná lokalita je situována
kalitě, u Bělkovic, tj. na úpatí svahů Svana mimořádně kvalitní zemědělské půdě
I. třídy ochrany a s likvidací této černozemě projevilo nesouhlas (kromě Hnutí DUHA Olomouc, které záměr kritizovalo už
ve fázi zadání změny územního plánu
Olomouce) také Ministerstvo životního
prostředí. Navíc jde o území, které se
nachází na kopci a odkud vanou větry
směrem na Olomouc.
„Vzhledem k převládajícímu vanutí větru
od západu na východ se v Evropě západní strany měst, tzv. West Endy, zásadně
ponechávaly vyhrazené pro obytnou zástavbu, zatímco průmysl a doprava se
situovaly na východ, aby tak hluk a zplodiny neobtěžovaly obyvatele,“ upozornil
PhDr. Martin Horáček, Ph.D., historik architektury a předseda Občanského sdružení za krásnou Olomouc. Zdůraznil dále,
že „to respektovaly všechny územní plány
Olomouce, včetně těch komunistických.“
Dokonce ještě územní plán z roku 1997
počítal s uchováním tzv. zeleného horizontu nad Tabulovým vrchem, který slouží jako přirozené – a jediné - vycházkové
zázemí stovkám obyvatel Neředína a

tého Kopečka a Nízkého Jeseníku. Paradoxně mají být zatíženy právě lokality v
blízkosti obcí, kam se v minulých letech
řada Olomoučanů vystěhovala, když hledala klidné bydlení v rodinných domech
(Hněvotín, Bělkovice, Dolany ad.). Hrozí
tak reálné znehodnocení jejich investice.
„Zdravé a klidné bydlení by mělo mít prioritu před soukromými podnikatelskými
záměry,“ domnívá se Martin Horáček.
Tzv. rozvojové plochy mají již v Olomouci
své výhodně situované místo při výjezdech na Přerov a Ostravu a v relativně
malém městě, jakým Olomouc je, není
důvod k jejich množení, také s ohledem
na krátkodobou životnost a pozdější obtížnou a nákladnou rekultivaci jednou
zničených pozemků.
„Občané Olomouce a okolních vesnic
mají nyní jedinečnou příležitost ovlivnit,
kde se budou v budoucnu stavět nové
skladové haly, logistická centra a průmyslové areály regionálního významu. Měli by
proto svého práva ovlivnit podobu prostředí, ve kterém žijí, využít,“ uvedla Dominika Kovaříková z Hnutí DUHA Olomouc a
dodala: „je však nešťastné, že se lokality
pro průmyslové areály a skladovací haly
umisťují ve volné krajině, která se tímto
ničí. Likviduje se kvalitní zemědělská půda i krajinný ráz.“
.
Hnutí Duha
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Města a obce potřebují peníze na zateplování škol a školek
Začátkem května bude řídící
výbor Operačního programu
Životní prostředí rozhodovat
o dotacích na projekty týkající se úspor energií zateplováním obecních škol a mateřských školek.

„Svaz měst a obcí dlouhodobě
usiluje o lepší podmínky pro
zřizovatele škol a mateřských
školek. Zejména menší města
a obce potřebují zachovat tato
zařízení, která tu mnohdy neslouží výhradně ke vzdělávání
a výchově dětí, ale jsou i důležitou součástí kulturního a
společenského života v obci.
Zateplením budov se podstatně snižují provozní náklady
těchto zařízení, což rozpočtům
malých obcí přináší značné
ulehčení,“ vysvětlil Ing. Dan
Jiránek, člen předsednictva
Svazu měst a obcí ČR.

S nedostatečnou izolací školských budov, stavěných převážně v dobách minulého režimu, se potýkají stovky českých
měst a obcí. Vstřícný přístup
Ministerstva životního prostředí
ČR (MŽP) k jednání o navýšení objemu peněz právě na
kapitolu o úsporách energií
proto velmi vítá Svaz města a
V této souvislosti Svaz oceňuobcí České republiky.
je ochotu především ministerDo dotačních řízení na zatepstva životního prostředí jednat
lení školských budov a podobo navýšení příspěvků na řešené projekty obce zasílají žání tohoto zásadního problému.
dosti o příspěvky v řádech
Váží si i přístupu dalších minismiliard korun, na opatření jsou
terstev, která se Svazem na
ale k rozdělení vyčleňovány
podpoře rozvoje venkova spojen stovky milionů.

lupracují, zvláště pak ministerstva financí a zemědělství.

„Svaz je přesvědčen, že nejšetrnější k životnímu prostředí
není energie vyrábět, byť z
obnovitelných zdrojů, ale energie nespotřebovat. Proto očekáváme, že ministerstvo životního prostředí podpoří právě
projekty na úspory energií,“
dodal Jiránek. Obnovitelné
zdroje a úspora energií jsou od
loňského roku financovány z
Operačního programu Životní
prostředí (OPŽP).

obvodových plášťů a střešních
konstrukcí, výměna či rekonstrukce oken) či aplikace technologií na využití odpadního
tepla (např. zpětné získávání
energie odpadních látek k opětovnému využití apod.). Výše
dotace je závislá na typu proPro období 2007 až 2013 je v jektu.
OPŽP v kapitole Udržitelné
využívání zdrojů energie 9,2 V rámci 1. výzvy byly letos v
miliardy Kč pro projekty zamě- lednu schváleny projekty
řené na úsporu energie. V zaměřené na úsporu energie
oblasti snižování spotřeby ve výši 1,7 miliardy korun.
energie bude program podpo- Žádosti 2. výzvy vyhodnotil
rovat zlepšení tepelně technic- řídící výbor OPŽP 5. května
kých vlastností obvodových 2008.
konstrukcí budov (zateplení

Komunikace s veřejností, aneb jak zapojit veřejnost do plánování,
rozvoje a rozhodování v obcích, městech a regionech
CpKP střední Morava a CpKP střední Čechy Vás zvou na školení, které je zdarma.

Omlouváme se, ale z důvodu nespolehlivosti některých přihlášených účastníků, jsme nuceni přistoupit k zavedení vratné zálohy.
Bohužel část zájemců i přes závaznou registraci na seminář nepřijela, neodhlásila se a blokovala tak kapacitu seminářů
pro jiné zájemce. Záloha ve výši 1000 Kč je vratná po absolvování vzdělávacího semináře. V případě neúčasti bude celá
částka (případně její poměrná část) použita na zaplacení vzniklých výdajů (objednaného ubytování a stravy). Vratné zálohy
jsou v této fázi vybírány na semináře pořádané CpKP střední Morava v těchto městech: Brno, Pardubice, Ostrava, Přerov. Děkujeme za pochopení.

Pro koho je školení určeno?

Obsah školení:

Příprava projektů veřejné správy, vytváření ⇒ Metody a techniky
rozvojových partnerství, plánování stratezapojování
gického rozvoje nebo konfliktní situace
veřejnosti
tam všude je pracovníkům obecních úřadů, manažerům projektů i manažerům ⇒ Zpracování
programu
rozvoje regionů třeba znalosti jak efektivně
zapojování
komunikovat s veřejností.
veřejnosti
Právě těmto pracovníkům může tento
seminář přinést důležité informace a do- ⇒ Facilitace
vednosti.

⇒ Komunikace
a spolupráce
Seminář je akreditován MV ČR jako vzděs médii
lávací program „Komunitní a akční plánování v praxi“, pod číslem AK I/PV – ⇒ Vytváření partnerství
503/2004.

Místo

termín

Chomutov

uskutečněno

Brno

uskutečněno

Pardubice

uskutečněno

České Budějovice

Praha

Banská Bystrica - SR

uskutečněno

uskutečněno

uskutečněno

Plzeň

uskutečněno

Přerov

26.5. - 28.5 2008

Ostrava

19.5. - 21.5. 2008

Na uvedené semináře je nutné se přihlásit na
adrese vzdelavani@cpkp.cz. Termíny školení se
v případě mimořádných událostí mohou změnit.

Tento projekt je realizován za finanční pomoci Evropské unie a International Visegrad Fund. Za obsah dokumentu je výhradně odpovědné CpKP
střední Čechy a CpKP střední Morava. Nelze jej v žádném případě považovat za názor Evropské unie ani International Visegrad Fund.
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Vysočina opět podpoří údržbu značení turistických tras
Rada kraje Vysočina na svém
jednání doporučila zastupitelstvu uvolnit finanční částku ve
výši 200 tisíc korun jako finanční spoluúčast kraje na
financování pravidelné údržby
pěších turistických a lyžařských tras. Dotaci získá Klub
českých turistů, který v letošním roce plánuje obnovu značení ve výši převyšující 430
tisíc korun.
Kraj Vysočina poskytuje dota-

ce na údržbu značení pěších a
lyžařských tras na území regionu dlouhodobě od roku 2002.
"Také v letošním roce poskytneme na dofinancování nákladů spojených s obnovou značení turistických tras částku
200 tisíc korun. Kromě údržby
informačních prvků budou peníze využity na obnovu a výměnu směrovek, výměnu poškozených vývěsních turistických map ve stojanech a rá-

tras a lyžařských tras. Jejich
pravidelnou každoroční údržbu
provádějí za symbolickou odměnu členové Klubu českých
turistů (KČT). V kraji Vysočina
má KČT 105 kvalifikovaných
značkařů. Ročně prochází
kompletní obnovou 1/3 vyznaCelkem každoročně obnoveno
čených tras a dále 1/5 všech
cca 1000 km turistických tras v
směrovníků, stojanů a rámů s
našem regionu.
turistickými vývěsními mapami.
V kraji Vysočina je vyznačeno
Jitka Svatošová
více než 3000 km značených
mech nebo na preventivní
ochranu proti poškození. Prospěch z této aktivity budou mít
jak místní, tak turisté z ostatních krajů," uvedla náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Marie Černá.

Nové infocentrum v Lipníku
Ve středu 30. dubna v 15
hodin bylo slavnostně otevřeno nové informační
centrum v Lipníku nad
Bečvou.

Město Lipník nad Bečvou
chápe turistické informační
centrum jako svou výkladní
skříň. Sem totiž vedou první
kroky většiny návštěvníků,
zejména cizinců, kteří jsou
na podobné služby zvyklí.
Informační centrum také
hojně využívají místní občané.

Informační centrum by mělo
být příjemným místem – to
byl jeden z důvodů, proč
došlo ke stěhování do nových prostor – ty jsou totiž
větší, světlejší a vzdušnější,
jedním slovem příjemnější
než ty původní. Informační
centrum bude mít nově bezbariérový přístup.
Stavební úpravy prostor,
osazení vitrín, renovace vývěsního štítu a instalace
zabezpečovacího zařízení
byly hrazeny z rozpočtu
města v celkové výši 840
tisíc korun. Projektantem
stavebních úprav byl ing.
Josef Bartoš, dodavatelem
stavební prací pak Vasil Mádr, eko-VAS.

Dojem umocňuje nový nábytek – dodala ho firma Petrys
– Marcela Ryšavá. Kromě
nábytku byly do informačního centra pořízeny dva nové
počítače a kopírka, novinkou
je počitadlo návštěvnosti.
Toto vnitřní vybavení hradila
ze svého rozpočtu městská
knihovna a přišlo na 127 tisíc
Kč.

Turistické informační centrum bude i v nových prostorách poskytovat služby, na
které jsou jeho návštěvníci
zvyklí – tedy kromě podávání informací také možnost
připojení na internet, prodej
vstupenek, prodej propagačních a upomínkových předmětů
a
materiálů
(pohlednice, regionální publikace, sběratelské karty a
turistické známky apod.). Od
1. května zahajuje svou činnost také průvodcovská služba a informační centrum
bude mít otevřeno i o sobotách a nedělích.
V loňském roce prošlo Turistickým informačním centrem
v Lipníku nad Bečvou více
než 14 tisíc lidí, což je o 60
% víc než v roce 2006. Asi
2,5 tisíce turistů i místních
provedli průvodci památkami. Magdalena Gladišová
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