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Léto v sedle na farmě Genesis
Na farmě v Hrazené Lhotě
nedaleko Vlašimi se budou v
létě konat tábory s koňmi.
Od července do srpna jsou v
plánu celkem čtyři týdenní
turnusy táborů.

Dva z turnusů budou mít klasickou pobytovou formu a další
dva pak podobu příměstských
táborů, kdy je pro děti připraven denní program, ale na noc
se vracejí domů. Tábory jsou
určeny pro děti ve věku od 10ti
do 16ti let a maximální počet
dětí na turnus je omezen na 12
účastníků.

„Protože chceme, aby se děti
opravdu naučily základy ježdění, budeme se každému věnovat individuálně. Děti budou
vždy ve dvojici pomáhat s přípravou koně, na kterém pak
každé absolvuje lekci ježdění.
Nebude chybět ani vyjížďka do
terénu, samozřejmě pod do-

Hrazená Lhota, 20.5.2009
hledem ze země. Kromě základů ježdění čeká na účastníky
projížďka kočárem, celodenní
výlet, spousta sportovních
aktivit, výtvarné dílny, trocha

teorie z jezdeckých sportů a v
neposlední řadě několik hodin
angličtiny s koňskou tématikou“, popisuje náplň tábora
Alena Sanders, spoluorganizá-

torka akce. Veškeré informace
k táborům včetně přihlášek
naleznete na stránkách
www.farmagenesis.cz
Alena Sanders

Zástupci ukrajinské veřejné správy na studijní cestě v Česku

Dne 15. května 2009 navštívila Bystřici nad Pernštejnem delegace z Ukrajiny. Naše město bylo jednou z
posledních zastávek studijní cesty „transfer dobrých
zkušeností veřejné správy v ČR a místní obnovitelné
zdroje energie“ východních kolegů. Delegaci tvořili
zástupci různých ministerstev včetně autonomní
Krymské republiky, „krajských úřadů“, starostové a
paní Oksana Vetlynská ze sekretariátu předsednictva
vlády Ukrajiny. Delegaci přijal pan starosta Ing. Karel
Pačiska v prostorách Městského muzea v Bystřici nad
Pernštejnem. V zasedací místnosti MěÚ byla pak pro
ně připravená prezentace o využití jednotlivých obnovitelných zdrojů energie v praxi s důrazem právě na
využití biomasy v energetice. Posledním bodem návštěvy byla prohlídka naší biokotelny, kterou provedl
ředitel Stanislav Loukota.
Oľga Königová
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Startuje 7. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

V období 9. – 29. června budou moci žadatelé předkládat projekty v rámci 7. kola
Programu rozvoje venkova.
Pro opatření Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, Pozemkové úpravy, Další odborné
vzdělávání a informační činnost, Podpora cestovního
ruchu, Místní akční skupina,
Realizace místní rozvojové
strategie a Realizace projektů spolupráce schválil zpřesněná pravidla ministr zemědělství 7. května.

Příjem žádostí pro opatření 7.
kola bude probíhat v termínu
od 9. 6. do 29. 6. 2009 do 13
hodin na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu.
Úplné znění Pravidel, kterými
se stanovují podmínky pro

poskytování dotace na projekty
Programu rozvoje venkova ČR
pro období 2007 – 2013, je k
dispozici v elektronické podobě na internetové adrese ministerstva
zemědělství
www.mze.cz (rubrika Podpora
z EU a národní dotace, podrubrika EAFRD – Program
rozvoje venkova, podrubrika
Opatření Programu rozvoje
venkova/osa I, osa III, osa IV)
a na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu
www.szif.cz v sekci Program
rozvoje venkova.
Z hlavních změn v 7. kole
příjmu žádostí je důležité především doplnění Obecné části
Pravidel o systém přechodných ustanovení, který umožní
aplikovat novou úpravu určitých ustanovení plošně i pro
žádosti administrované podle

dřívějšího znění Pravidel, a to
od data účinnosti aktualizovaných Pravidel. Přechodná
ustanovení se budou týkat
pouze procesních postupů,
nelze je využít např. pro podmínky hodnocení a výběru
projektů, a budou aplikována v
případě zjednodušení postupu
či zmírnění podmínek, tzn.
pouze pro úpravy příznivější k
žadatelům. Další změny spočívají např. v možnosti podání
žádosti v opatření I.3.1 Další
odborné vzdělávání a informační činnost v elektronické
podobě, do jednotlivých podmínek bylo zakotveno již dříve
schválené prodloužení lhůty
pro předložení Žádosti z 18-ti
na 24 měsíců a byla nastavena závazná lhůta pro proplacení dotace. Ze změn v jednotlivých opatřeních jsou zásadní

úpravy preferenčních kritérií v
opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům. Nově budou
výrazně bodově zvýhodněni
žadatelé-zemědělští podnikatelé, kteří budou zpracovávat
zemědělskou produkci, a to
25-ti nebo 50-ti body v závislosti na podílu zemědělských
příjmů na celkových příjmech.
Obdobně se v opatření III.1.3
Podpora cestovního ruchu 5-ti
body zvýhodní žadatelé, kteří
mají schválenou a registrovanou potravinářskou výrobu v
souladu s vyhláškou o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků, nebo jsou
držiteli individuálního referenčního množství mléka pro přímý
prodej.
Petr Vorlíček

Holanďany zaujala valašská Ve Středočeském kraji
gobelínka a také sklárny
zřejmě od července zlevní
Přestože se v letošním roce s holandskými cestovními kanzaměřila Centrála cestovního celářemi, ukáže až čas. Podle ceny jízdného v autobusech
ruchu Východní Moravy
(CCRVM) velmi výrazně na
domácí turisty, stranou nezůstává ani příjezdový cestovní
ruch. Minulý týden se konala
úspěšná prezentace Východní
Moravy jako turistické oblasti
před zástupci cestovních kanceláři v Amsterdamu. Možnost
prezentace v Holandsku zprostředkovalo zlínské centrále
zahraniční zastoupení CzechTourism v Amsterdamu, kde je
ředitelkou Olga Kalčíková.
„Přišlo celkem čtrnáct hostů,
kteří přiznávali, že o Východní
Moravě slyší poprvé. Naše
prezentace se jim velmi líbila.
Dosud znali především Prahu
a okolí. Z reakcí ale bylo patrné, že holandští turisté by raději než do Čech zamířili na
Moravu,“ uvedla ředitelka
CCRVM Dana Daňová. Účastníkům prezentace se líbila
zejména valašská gobelínka
nebo sklárny.

zkušeností zástupců CzechTourism asi 75 procent zájem- K úpravě tarifu a ceníku jízdného SID dochází v souvislosti
ců o Českou republiku k nám s dalším rozvojem tohoto integrovaného systému. Postupjezdí po vlastní ose.
ným zaváděním SID v jednotlivých regionech StředočeskéKromě vystoupení v Holandsku ho kraje bude stávající tarif s rozsahem jízdného 10 zón
CCRVM dokončila produkt rozšířen o další 3 zóny tj. celkem na 13 zón. Princip tarifu
Moravská jantarová stezka II SID spočívá v úhradě jízdného za počet projetých zón, bez
zaměřený na německou, ra- ohledu na ujetou vzdálenost.

kouskou a italskou klientelu.
Nyní připravuje speciální poznávací pobyty pro zástupce
cestovních kanceláří, médií a
odborné veřejnosti ze jmenovaných trhů. Chystá se také na
velkou prezentaci v Itálii, kde
ve druhém červnovém týdnu v
městech Udine, Miláno a Torino představí kompletní nabídku toho nejlepšího, co Morava
a zejména Východní Morava
nabízí i zahraničním návštěvníkům. V zahraničí, zejména na
německém trhu, proběhnou
speciální mailingové kampaně
směřující k vybraným cílovým
skupinám, aby byl posílen zájem tohoto významného trhu o
Jaká bude faktická spolupráce návštěvu Zlínského kraje.

Tarif SID umožňuje cestujícímu volbu v úhradě jízdného, a to v
hotovosti u řidiče nebo z dopravní peněženky na bezkontaktní
čipové kartě. Pravidelným cestujícím umožňuje využít časového předplatného formou časového kupónu na období 7, 30 a
90 dní s volitelným počátkem platnosti v elektronické podobě.Úprava tarifů přinese zlevnění jízdného zejména na delší
vzdálenosti.
Zavedením a schválením tarifu pro 13 zón dojde v tarifu SID
také k rozšíření nabídky spektra jízdného na delší vzdálenosti.
Rozšíření tarifu bude využito převážně u linek a přepravních
relací zajišťujících dopravu občanů z nejvzdálenějších obcí
Středočeského kraje do hlavního města Prahy, a to až do
vzdálenosti cca 100 km. (příkladem je jedna z nejvzdálenějších
obcí od Prahy, jíž je obec Semtěš z Čáslavska, jejíž vzdálenost
je 100 km).
Platnost tarifu SID se předpokládá po schválení Zastupitelstvem kraje, tj. od 1. 7. 2009.

KÚ Středočeský kraj
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Zdravé stravování našich školáků

Stránka 3

Koncem května uspořádala Základní škola Mšeno ve spolupráci s občanským
sdružením ZAHRADA zajímavou akci. V
rámci realizace projektu Zdraví v našich
rukách pozvala vedoucí a pracovnice
školních jídelen základních a mateřských
škol působících na území mikroregionu
Sdružení obcí Kokořínska a své pedagogy na odpolední odborný seminář zaměřený na nejčastější výživové problémy na
školách.
Odbornice na slovo vzaté – paní Anna
Stehlíková z Krajské hygienické stanice,
pracoviště Mělník, a dietoložka Mgr.
Pavlína Zdeňková Kroužková – poskytly
20 přítomným pracovníkům škol z Velkého Borku, Mělnického Vtelna, Řepína,
Nebužel a Mšena (19 žen a 1 muž) nejen
zajímavé informace z oblasti zdravé výži-

vy pro děti předškolního a školního věku, kého kraje, byla přítomnými hodnocena
ale také zajímavé informační materiály.
velmi pozitivně a seminář byl ukončen s
přáním setkávat se i v budoucnu.
Vzdělávací akce, která byla spolufinancována z Humanitárního fondu StředočesHanka Vlčková, o.s. ZAHRADA

Finští, holandští a čeští studenti se seznámí s Podblanickem
„Mládež a krajina III.“ – tak to
je název v pořadí již třetího
mezinárodního projektu, který
organizuje ČSOP Benešov ve
spolupráci s občanským sdružením Podblanickem spolu se
svými holandskými a finskými
partnery. Poslední ročník mezinárodní výměny se uskuteční
od 31. července do 8. srpna
2009 právě ve Vlašimi a v okolí. Jak již název napovídá, projekt je určen mladým lidem se
zájmem o ochranu a tvorbu
krajiny. První ročník projektu
se uskutečnil v létě 2007 v
Holandsku, druhý ročník v létě
2008 ve Finsku a letošní rok
by se tento dlouhodobý projekt
měl uzavřít společným setkáním na Podblanicku.

Nutno dodat, že letní devítidenní akci budou předcházet
dvě setkání – první z nich bude plánovací návštěva, která
se uskuteční od 29. do 31.
května 2009 ve Spolkovém
domě ve Vlašimi. Sjedou se na
ní zástupci vedoucích a účastníků českého, finského a holandského týmu. Jejím cílem je
upřesnit program a organizační zajištění akce. O týden později od 5. do 7. června bude
Spolkový dům hostit českou
národní skupinu, která se na

společném setkání pokusí také nová přátelství, která
účastníci mezi sebou navázali
celou výměnu připravit.
během předchozích ročníků.
Samotné výměny se v létě
Tyto mezinárodní vazby, které
zúčastní celkem 45 mladých
mezi sebou udržují doposud,
účastníků a vždy dva vedoucí
jsou jedinečnou příležitostí pro
skupiny z každé země. Hoosobní rozvoj a vzájemné obolandským partnerem projektu
hacování. Spolu s krajinou
je nevládní organizace Landtotiž během projektu poznáváschapsbeheer, která se věnuje
me navzájem sami sebe a
péči o kulturní zemědělskou
naše kultury,“ dodává Hájková.
krajinu v Nizozemí. Finským
organizátorem je zase místní A na jaký program se budou
akční skupina Joutseten reitti, moci účastníci letošní výměny
která se věnuje rozvoji venkov- těšit? S tím nás blíže seznaských oblastní jihozápadního muje Bc. Jana Zmeškalová,
druhá vedoucí české národní
Finska.
skupiny a členka ČSOP Bene„Účastníky výměny jsou zprašov: „Program výměny bude
vidla studenti vysokých škol
také letos dosti nabitý. Rádi
zaměřených na ochranu životbychom svým zahraničním
ního prostředí, tvorbu krajiny či
přátelům představili to nejlepší
rozvoj venkova, kteří by rádi
z našeho kraje – především
poznali rozdíly mezi jednotlivýchráněnou krajinnou oblast
mi národními krajinami a způBlaník, dále vlašimský a benesoby jejich ochrany a péče o
šovský zámecký park a formy
ní“, seznamuje s účastníky
revitalizací vodních toků v okoprojektu Mgr. Eva Hájková,
lí Vlašimi. Samozřejmostí bude
vedoucí českého týmu. „I když
také seznámení zahraničních
se celá akce uskuteční v létě,
partnerů s činností významnejedná se o pouhý letní tábor,
ných organizací, angažujících
ale o neformální vzdělávací
se na Podblanicku v oblasti
aktivitu, během které mají mlaochrany přírody a krajiny. Patří
dí lidé možnost sdílet a předámezi ně ČSOP Vlašim a ZO
vat si své zkušenosti i poČSOP Benešov, Správa
znatky ze svých oborů. Velkým
CHKO Blaník a také Odbor
přínosem projektu jsou ale
životního prostředí na měst-

ském úřadě ve Vlašimi. Součástí programu budou také
praktické činnosti nejen na
pomoc krajině – především
výsadba aleje nebo společné
plánování výsadby nové zeleně ve Vlašimi. Zajímavá bude
také praktická odpolední dílna,
během které se seznámíme s
výrobou omítek s technického
konopí a tradičním zpracováním ovčí vlny (česání, spřádání a plstění).“

„Celý náš projekt by se neuskutečnil bez finanční podpory
z programu Mládež v akci,
který podporuje mezinárodní
projekty neformálního vzdělávání mladých lidí v Evropě,“
seznamuje s financováním
celého projektu „Mládež a krajina“ Eva Hájková. „Jsme moc
rádi, že česká, finská i holandská národní agentura podpořila naši výměnu potřetí. Moc si
toho vážíme – je to pro nás
důkazem, že náš projekt je
dobrý a přínosný. Mají na tom
velkou zásluhu nejen pořádající organizace, ale především
samotní mladí účastníci, kteří
se na projektu a jeho programu aktivně podílejí.“
Mgr. Eva Hájková

Stránka 4

Bystřická zastavení

Město Bystřice nad Pernštejnem získalo dotaci EU v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod ve výši 3,7 mil. Kč.
Celkové náklady činní 4,1 mil. Kč. Jedná se o projekt, který navazuje na nauční Vodohospodářskou nauční stezku realizovanou městem podél Svratky v roce 2005. Bystřická zastavení
doplňují stezku o lavičky, mini sportoviště, úpravu studánek a
další vybavení. V obci Vír odbočují zastavení údolím říčky Bystřice směrem k Bystřici nad Pernštejnem, věnují se bodům ve
vlastním městě a pokračují do městské části na Karasín, kde
doplňují nabídku návštěvníkům mj. i o dílnu v přírodě, naučné
panely, panely s lavičkou či vyhlídku na Domaňák... Tedy jedná
se o příjemná, upravená a lákavá místa pro odpočinek, poučení
a zábavu návštěvníků (cyklistů, pěších, automobilistů), jsou souborem drobných staveb a doprovodné infrastruktury pro cestovní
ruch, doplněné odpovídajícími podklady (manuál dílny v přírodě),
propagací (brožura pro školy, letní poznávací akce aj.), součástí
projektu je i tzv. „antivandal“, který pro zajímavost přikládám v
příloze a směrovkami pro lepší orientaci. Akcent Bystřických
zastavení je dán na poučení návštěvníků o přírodě, složkách
životního prostředí, zejména vodě a na jejich ochranu.
O.K.
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Mluvili o zvelebení Karlovic
Centrum obce Karlovice by
mělo získat novou podobu.
Architektonický návrh řešení
středu obce představila před
nedávnem veřejnosti ACTAEA, společnost pro přírodu a
krajinu v prostorách místního
obecního úřadu.

o podpoře s Místní akční skupinou Jeseníky úspěchem
neskončilo.

„Další postup, že bude potřeba sehnat peníze z EU, je jen
logickým krokem a těžko říci,
kdo to vymyslel,“ uvedla Kateřina Kočí. Firmu na zpracová„Veřejné jednání k centru ob- ní žádosti o dotace už sehnali,
ce bylo podnětné, proběhlo chybí ale finance na projektotaké jednání se zástupci Mu- vou dokumentaci.
zea v Bruntále a projekt, stuKateřina Kočí se angažuje i v
die, se dále dopracovává,“
dalších aktivitách. Sehnala
řekla Kateřina Kočí, předsednapříklad znak Karlovic, umískyně občanského sdružení
těný v Německu na kopii býACTAEA. Projekt chtějí provalé vyhlídkové věže Pradědloužit o druhou etapu až k
du. „V Komisi pro rozvoj Karmateřské školce. Kateřině
lovic jsme ho doporučili zastuKočí se podařilo část nákladů
pitelstvu ke schválení jako
získat z Nadace OKD, jednání
oficiální znak Karlovic,“ sdělila
Kateřina Kočí. Zástupci sdružení právě dokončují projektovou dokumentaci revitalizace
praxe“, uvedl k tomu předseda a protipovodňových úprav v
bude hradit stát.
Svazu Oldřich Vlasák.
Zadní Vsi.
„Obce tak nebudou muset za
současné napjaté situace Návrh Svazu si osvojil posla- V sobotu 6. června hodlají
obecních rozpočtů vynakládat nec a bývalý starosta Písku otvírat novou naučnou stezku
další výdaje na zavedení a Tom Zajíček a přednesl ho dne Světem horských luk a příští
provoz systému datových strá- 6. května 2009 na plénu Sně- sobotu 23. května organizují
nek. V dnešní tíživé finanční movny. Svaz měst a obcí ČR procházku s průvodcem po
situaci obcí to je nepochybně bude stejně intenzivně prosa- naučné stezce Údolím Lapků
jeden ze stabilizačních prvků, zovat společný zájem obcí a z Drakova.
který, jak doufáme, napomůže měst i v horní komoře Parlavšem obcím k úspěšnému mentu.
. (kaj) Převzato:
zavedení celého systému do .
Martin Krška, DiS. Region Bruntálsko

Provoz datových schránek bude hradit
Na základě dlouhodobého
úsilí a vyjednávání Svazu
měst a obcí ČR se podařilo
prosadit v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR pozměňovací návrh k tolik diskutovanému zákonu o archivnictví a spisové službě.
Schválení návrhu znamená,
že veškeré náklady spojené
s provozem informačního
systému datových schránek

Startuje „EU-liga OZE“ a „Biomas-liga ČR“
S jarem vypukla v Evropě sezóna „výkopů“ nových lig!
Šest zemí včetně ČR rozjíždí Evropskou ligu obnovitelné
energie První hvizd zazněl 23. dubna večer v Bruselu. Pro
novou českou ligu ve využití energie biomasy zazní zhruba
za měsícH

bojů na domácím hřišti je čeká
i klání s francouzskými, německými, polskými, maďarskými a bulharskými konkurenty o
titul evropského šampióna.
Ligu už odstartovali Poláci i
Nová „EU-liga OZE“ (v orig. : pražského veletrhu EcoWorld, Bulhaři, léta ji hraje Francie a
Renevable energy sources byť první přihlášené obce už Německo. Časem má liga
champions league – viz ligu hrajíY
vzniknout i v dalších zemích.
www.res-league.eu a zde i
Po úspěchu Solární ligy ČR Bude zajímavé sledovat soupodstránka v češtině pod tla(viz.: www.solarniliga.cz), kte- boj již přihlášených domácích
čítkem Czech league) je soutěrou už hraje na 600 sídel, zís- es typu středočeských Měňan
ží ve využití energie Slunce i
kají tak naše obce a města a Kněžic či moravského
biomasy. K již pětileté české
možnost zápolit o body za Hostětína, Habří nebo Bystřisolární lize tak přibude i bionejvyšší podíl instalovaného ce n. Pernštejnem a jejich pomas-liga, jak jí zkráceně říká
výkonu na obyvatele také u měřování s instalacemi v EU.
sdružení Liga ekogických alterkotlů využívajících energii dře- Z prvních odhadů se zdá, že
nativ (LEA) jako národní orgava, štěpky, pelet, slámy apod. naši „hráči“ zaútočí i na stupně
nizátor obou klání.
Novou
Podle odhadů je takových sí- vítězů. Ale „EU-liga OZE“ není
„biomasovou“ ligu chce předdel u nás přes 40! Vedle sou- jen o výkonech. Chce vést
stavit na konci května, v čase

obce k udržitelné energetické
politice. Příklady dobré praxe a
nejlepší zkušenosti zástupcům
obcí představí na studijních
cestách,
konferencích či v
bulletinu a dokumentárním
filmu.
K soutěži obec mohou přihlásit
radnice, ale i firmy, neziskové
organizace či občané, když v
přihlášce na webu vyplní výkon zdroje a připojí popis řešení či odkaz na článek o projektu. Podmínkou účasti je obecní
povaha instalace, soukromé
kotle bez vytápění aspoň části
obce nejsou zahrnuty. Mimo
hru je (prý zatím) také bioplyn.
Karel Merhaut
Liga ekologických alternativ
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Posázaví zahájili sezónu

Turistická sezóna v regionu Posázaví se pomalu, ale jistě
rozjíždí. Památky už mají otevřeno, informační centra dolaďují aktualizace svých databází služeb a podnikatelé
připravují své jídelníčky pro mlsné jazýčky návštěvníků
nejen z regionu Posázaví.

Společnost Posázaví o.p.s. připravila pro návštěvníky i místní
několik novinek. Letošní brožuru Posázaví doplnily v květnu
Sezónní turistické noviny a motivační mapa regionu Posázaví.
Propagační materiály naleznete v informačních centrech, v
hotelích a restauracích nebo v kanceláři společnosti v Benešově na Masarykově náměstí.
Chcete vědět, co se v regionu pořádá v květnu, červnu nebo o
prázdninách? Turistické noviny jsou vám k dispozici. Pokud
tam nenajdete právě to, co by vás nadchlo, podívejte se na
webové stránky www.posazavi.com, kde je denně aktualizován Kalendář akcí, a kde si zaručeně najde každý to své. Motivační mapa Posázaví vás provede bezpečně celým regionem, upozorní na zajímavá místa a zákoutí a ještě k tomu
dostanete od pracovníků informačních center tip, kde si dát
dobrou kávu nebo posedět při dobrém jídle.

A proč to vše společnost Posázaví vydává? Na to je jednoduchá odpověď. Rozmanitost služeb je v regionu Posázaví
značně veliká a opravdu zde najde každý co hledá. A když k
tomu dostanete ještě dobře zpracovaný propagační materiál,
který je k dispozici zdarma, odjíždí s pocitem, že se do tohoto
místa ve Středočeském kraji v brzké době vrátí. Důležitá je
podpora vydávání těchto materiálů je z řad podnikatelů v cestovním ruchu. Podnikatelé pochopili, že společná propagace
jim přinese daleko více zákazníků a není dobře se spolupráci
bránit. To je jeden z hlavních cílů společnosti – spolupráce a
rozvoj regionu Posázaví. „V letošním roce se k nám přidaly
další subjekty, které chtějí podporovat naší činnost a spolupracovat na dalších společných projektech“, uvedla ředitelka
společnosti Bohunka Zemanová „a to je důvod, proč pokračovat dál i přes nepřízeň některých organizací, které vlastně ani
nechtějí vědět, co děláme“.
B. Zemanová

Přispějí na likvidaci komárů

Olomoucký kraj podpoří
obce bojující s přemnoženými komáry. V minulých
dnech o tom rozhodla Rada
Olomouckého kraje, která
souhlasila s uvolněním
částky 250 tisíc korun.

„Na kraj se společným dopisem obrátily obce Litovel,
Střeň, Náklo a Příkazy s žádostí o pomoc při řešení
vzniklé situace,“ uvedl první
náměstek hejtmana Michael
Fischer.
Kalamitní výskyt
komárů potvrdila krajská hygienická stanice ve všech zmíněných obcích a doporučila
postřik aerosolem. Ten bude
aplikován především v mís-

tech s hustou zelení, kde se
komáři nejvíce zdržují.

Starostové se nyní mohou
obrátit na kraj s žádostí o
poskytnutí příslušné dotace.
Kraj na řešení poskytne celkem 250 tisíc korun a zaplatí
obcím až 80 procent nákladů
na nutná opatření. Žádosti
obcí projedná krajská rada a
následně zastupitelstvo, které
se věcí bude zabývat 24.
června.
Kraj na likvidaci kalamity uvolnil peníze již v roce 2005 (226
tisíc korun pro Náklo, Střeň a
Litovel) a 2006 (100 tisíc korun pro Olomouc).
.
Ivo Heger

pořádají kurz:

Komunitní plánování
80 hodin v pěti dvoudenních setkáních

Odborná garance:
Ivan Úlehla a Zuzana Skřičková - Komunitní plánování o.p.s.
Daniel Rosecký - CpKP Jižní Čechy
Martina Macurová - CpKP Střední Čechy

Akreditace:
Akreditace kurzu na MPSV a MV právě probíhá.

Komu je určen?
Lidem, kteří chtějí využít metodu komunitního plánování pro
řešení problémů obce, zvláště pro řízení sociálních služeb a
přitom:
• sami (nebo jejich blízcí) sociální služby užívají, nebo

• poskytují sociální služby, nebo

• mají tyto služby na starost (města, obce, svazky obcí, kraje,
regiony).
Co je obsahem?

seznámení s metodou KPSS / z ískání zkušeností od odborníků
z oblasti KPSS / provázanost zákonů - Zákon o sociálních službách a Zákon o obcích / zjišťování potřebnosti soc. služeb a
řešení jejich dostupnosti / provázanost plánování a financování
sociálních služeb / provázanost plánování se Standardy kvality
soc. služeb / uvedení do tématu - Kriterií kvality plánování soc.
služeb / aplikace metody mimo oblast sociálních služeb
Cena: účastnický poplatek činí 16.800,- Kč včetně DPH
Podmínky pro získání certifikátu z výcviku

• prezence = 90% účast na výcvikových setkáních

• úkoly = splnění průběžných úkolů a zpracovaný koncept
„projektu“ využití metody komunitního plánování v dané lokalitě
Jaké budou formy výcviku?

Přednášky a semináře o komunitním plánování, jeho metodách,
a postupech budou převážně dopoledne. Odpolední samostatná a tvůrčí práce účastníků v malých skupinách bude prezentována a rozebírána společně. Počet účastníků jednoho výcviku
je 15 až 18 osob. Výcvik se koná v Praze v pěti dvoudenních
setkáních. První den od 10 do 18, druhý den od 9 do 16 hodin.

Termíny konání výcviku:
21. – 22. září 2009 / 15. – 16. říjen 2009 / 11. – 12. listopad
2009 / 10. – 11. prosinec 2009 / 11. - 12. leden 2010
V případě vašeho zájmu zašlete přihlášku na adresu
info@komplan.cz . Uzávěrka přihlášek je 10.9.2009.

Oznámení o zařazení do výcvikového programu Vám bude
doručeno na Vaše kontaktní e-mailové adresy.

Venkovské noviny, ČERVEN 2009 , číslo 6 / 2009

Stránka 6

Semináře o možnostech čerpání financí na zlepšení
hospodaření s bioodpady vzbudily velký zájem
Od března do května tohoto
roku proběhly v Plzni, Brně,
Praze, Olomouci a Hradci
Králové semináře “Dejte
šanci bioodpadu – získejte
finanční prostředky z Operačního programu Životní
prostředí (OPŽP)”.

Semináře, kterých se zúčastnilo 440 zástupců obcí, firem a
neziskových organizací z celé
České republiky, byly pořádány občanským sdružením Ekodomov za podpory Ministerstva životního prostředí (MŽP).
Semináře byly zaměřeny na
možnosti financování projektů
týkajících se nakládání s bioodpady z OPŽP. Vysoká účast
na seminářích dokládá, že
obce mají o zkvalitňování nakládání s bioodpady velký zájem.

520 milionů EUR, které mohou
čerpat obce i podnikatelé,“
uvedl jeden z přednášejících
Ing. Petr Stejskal ze Státního
fondu životního prostředí. Ve
své přednášce účastníkům
představil způsoby, jak z těchto prostředků čerpat pro konkrétní projekty. Obce tak mají
příležitost se již nyní připravit
na požadavky nového zákona
o odpadech, který připravuje
Ministerstvo životního prostředí. Připravovaný zákon o odpadech zvyšuje poplatky za
ukládání odpadů na skládky a
obcím stanovuje povinnost
umožnit svým občanům oddělený sběr bioodpadu.

a vybavení kompostárny. Výše vu zemědělské techniky, který
dotace činí až 90% nákladů.
cenu živin v jedné tuně kompostu vyčíslil přibližně na
„Hlavním důvodem oddělené2000,- Kč. Tyto živiny nyní
ho sběru bioodpadu a jeho
zbytečně končí na skládkách.
kompostování není jen zmenšení objemu skládkovaného Semináře byly pořádány na
odpadu, a tím zamezení vzni- jaře, aby měli účastníci dostaku skleníkových plynů ze sklá- tek času připravit své žádosti
dek, ale také nutnost dodávat pro další výzvu Prioritní osy 4
do půdy organickou hmotu, Operačního programu životní
jejíž obsah díky intenzivnímu prostředí, která bude vyhlášezemědělství dlouhodobě klesá. na v srpnu 2009.
Úbytek organické hmoty v půSborník přednášek z tohoto
dě způsobuje nejen snížení
semináře je všem k dispozici v
úrodnosti, ale také zvýšení
e-shopu Ekodomova.
vodní eroze půdy, nebezpečí
povodní a další negativní jevy. Semináře „Dejte šanci bioodZamezit těmto jevům je možné padu – získejte finanční proprávě kompostováním a apli- středky z OPŽP“ jsou spolufikací kompostu na půdu.“ uvedl nancovány z Prioritní osy 8
pořadatel a jeden z přednášejí- OPŽP – Technická pomoc
cích Tomáš Hodek z o.s. Eko- financovaná z Fondu soudržnosti.
domov.

Ze zdrojů OPŽP, konkrétně z
Oblasti podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady, mohou žadatelé financovat např.
vybudování systému pro sepaJeho příspěvek doplňuje Ing.
„Pro zkvalitnění nakládání s
raci bioodpadů nebo výstavbu
Petr Plíva z Výzkumného ústaodpady je v OPŽP vyčleněno

Magdalena Férová

ZUŠ v Pečkách se dočká opravy za evropské peníze
Základní umělecká škola (ZUŠ) v Pečkách se dočkala rekonstrukce. Město Pečky využilo možnosti a ve spolupráci
s MAS Podlipansko požádalo o dotaci z Regionálního operačního programu (ROP) Střední Čechy. Náročná intenzivní
příprava žádosti, podání žádosti na Úřadu Regionální rady
regionu soudržnosti NUTS2 Střední Čechy v Praze a 5 měsíců napětí, zda ta práce i vynaložené peníze nebyly zbytečné – to vše je už minulostí. Celková cena projektu je 25,7
mil. Kč, dotace z ROPu činí 23,7 mil. Kč, z městkého rozpočtu budou dodány 2 mil. Kč.
Euromanažerka MAS Podlipansko Jana Havelková, která
koordinovala přípravu žádosti
o dotaci, už jen vzpomíná:
“Žádost o dotaci do operačního programu, to není několikastránkový vyplněný formulář,
to je obsáhlá složka, dá se říci
i umělecké dílo! Když se žádost připravuje, není to jen o
pracovních dnech, sepisuje se
i o víkendech a data se do
příslušné webové databáze
zadávají nejlépe v noci – to je
nejrychlejší. A hlavně - jeden
člověk to nezvládne, je to týmová práce už od žačátku

projektu,“ dodává Jana Havelková.

Velmi důležitou osobou při
přípravě žádosti o dotaci a
všech příloh byla ředitelka
ZUŠ paní Čerychová. Její tvůrčí přístup, nápady, trpělivost,
to vše přispělo k vytvoření
zajímavého projektu, který byl
ve velké konkurenci vybrán k
podpoře. Paní Čerychová je
spokojená a dodává:„ Já jsem
věděla, co má v ZUŠce být,
aby výuka byla pro děti zajímavá a přínosná, aby se rozvíjel jejich talent. A dámy z MAS,

Jana Havelková a Markéta
Pošíková, zase věděly, co v
projektu má být, abychom
uspěli. A starosta Milan Urban
nám poskytl zázemí na úřadě.
Nebylo to jednoduché, ale
jsem moc ráda, že to vyšlo,
děti si zaslouží pěkné prostředí.“

Město projekt podpořilo, 2
mil.Kč na dofinancování se
hledají snadněji než na 25,7
mil. Kč celou stavbu.
A kdy se začne?

Nyní se připravuje smlouva o
poskytnutí dotace, jakmile se
tato podepíše, práce na projektu se zahájí naplno – město
vybere dodavatele stavby. V
rámci projektu se rozšíří kapacita školy, vzniknou nové
učebny (354 m²), důstojný
archiv (51 m²) a koncertní sál,
budou zrekonstruovány stávající třídy a sociální zařízení,
nakoupí se vybavení do školy
(keramická pec, hudební nástroje a zvuková aparatura,
stojany pro mladé výtvarníky,
výpočetní technika), upraví se
prostor kolem školy a v neposlední řadě – budova bude
bezbriérová.

Projekt na rekonstrukci ZUŠky
vzniklal již delší dobu. Nejprve
stavební projekt, potom stavební řízení a pak se hledají
peníze. Od počátku projektu
byl stěžejní osobou starosta
Milan Urban: „ To, že rekonstrukce ZUŠky je nutná, to
víme už dlouho, ale město
zaplatilo zpracování technického projektu a na vlastní stavbu
se dlouho hledaly peníze, na
to by městký rozpočet nestačil.
A nebylo to jen o penězích i
zaměstnanci Městkého úřadu
přiložili ruce k dílu, na tomto
projektu aktivně spolupracovali Ing. Jana Havelková, MAS
ing. Růžičková a Petr Durr.“ Podlipansko, o.p.s.
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Operační program Životní prostředí podpořil
projekty za více něž 37 miliard korun
Operační program Životní
prostředí, který v letech
2007–2013 nabízí přes 5 miliard EUR z Fondu soudržnosti, z Evropského fondu pro
regionální rozvoj a z národních zdrojů, má již konkrétní
výsledky.
Od vyhlášení programu do
konce března 2009 bylo
schváleno k realizaci celkem 2
351 projektů, celková výše
podpory činí 37,47 miliardy
korun. Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování
kvality životního prostředí jako
základního principu trvale udržitelného rozvoje. Operační
program Životní prostředí, který připravil Státní fond životního prostředí ČR a Ministerstvo
životního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí.

Peníze míří do
vodohospodářské
infrastruktury

„Největší objem prostředků
putuje do 253 projektů na zlepšení vodohospodářské infrastruktury, tzn. do výstavby a
rekonstrukce čistíren a kanali-

zací. Celková výše dotace 21
miliard korun je jasným dokladem úspěšného čerpání prostředků z OP Životního prostředí,“ uvedl Jan Kříž, ředitel
odboru fondů EU z Ministerstva životního prostředí.

Přes 5,8 miliardy Kč zamířilo
do oblasti výstavby a rekonstrukce zdrojů tepla a dále do
úspor energie v budovách základních škol, mateřských škol
a dalších veřejných budov.
Nejvíce projektů – 1 067 – se
realizovalo v oblasti zlepšování
stavu přírody a krajiny. Nejúspěšnější v čerpání podpory je
zatím Středočeský kraj. Nejvyšší počet projektů pro zlepšení životního prostředí, financovaných z OPŽP – 309 – je
realizováno v kraji Vysočina,
nejvíce prostředků – přes 4,75
miliardy korun – dosud získal
Středočeský kraj.

Operační program
pomáhá překonat krizi

Investice do sofistikovaných
technologií zlepšujících životní
prostředí z OPŽP pomáhají
překonat ekonomickou krizi.

„Operační program Životní
prostředí se na konci minulého
roku podílel na čerpání evropských prostředků zhruba jednou polovinou a dotační intervence v tomto roce mohou
dosáhnout cca 30 miliard. Tyto
peníze pomohou především
stavebnictví a zeleným technologiím,“ říká I. náměstek ministra životního prostředí Jan
Dusík.
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ředitel Státního fondu životního
prostředí ČR.
Příjemci podpory získávají
peníze z OPŽP průběžně a
nemusí čekat až na ukončení
projektu. Státní fond životního
prostředí ČR posílá peníze i na
dosud neproplacené faktury.
To je pro realizátory projektů
zejména v době finanční krize
výrazná pomoc.

SFŽP plánuje, že do konce
roku 2009 převede na účty
příjemců podpory celkem 20
miliard korun, což představuje
dvě třetiny alokace OPŽP pro
Více než 670 žádostí o platbu, roky 2007 a 2008.
které na Státní fond životního
prostředí ČR (SFŽP) podali „Bez problému a dokonce s
příjemci dotací, úspěšně pro- ročním předstihem tak splníme
šlo všemi předepsanými admi- pravidlo n+3, tedy pravidlo, že
nistrativními kroky. Znamená alokace pro určitý rok musí být
to, že z OP Životní prostředí vyčerpána nejpozději o tři roky
(OPŽP) byla do května 2009 později," komentuje plány SFna účty příjemců podpory uvol- ŽP náměstek ředitele Petr
něna více než jedna miliarda a Valdman, „záleží však i na
příjemcích podpory, jak rychle
osm set milionů korun.
dokáží dovést schválené pro„Operační program Životní jekty do etapy realizace".
prostředí je jedničkou mezi
Jakub Kašpar
operačními programy v rychlosti a tempu vyplácení peněz,"
MŽP
hodnotí situaci Petr Štěpánek,

Jednička v rychlosti
distribuce peněz
příjemcům podpory

Lidé v Chotíkově chtějí referendum o spalovně
Zhruba polovina z 800 občanů Chotíkova u Plzně žádá
místní referendum ke stavbě
zařízení na spalování odpadu. Na území obce, kde už
leží skládka odpadů, ho plánuje Plzeňská teplárenská.

se poměrně velká část obyvatel chce vyjádřit. Je to samozřejmě silný argument," řekl
starosta Chotíkova Vítězslav
Blažek. Podle něj nyní musí
radnice spolu s právníky návrh
posoudit, poté se případně
rozběhnou lhůty pro vypsání
Lidé v návrhu uvádějí, že se
hlasování.
neměli možnost se záměrem a
jeho vlivem na obec dostateč- Přípravný výbor referenda
ně seznámit, řekla dnes ČTK radnici navrhl jako možný terKateřina Moučková ze Sdruže- mín konání 2. říjen 2009.
ní pro udržitelný rozvoj obce Podle Kateřiny Moučkové ze
Chotíkov. Návrh předali obyva- Sdružení pro udržitelný rozvoj
telé radnici, která ho posoudí. obce Chotíkov nesmí zastupiBude-li v pořádku, stanoví telé do doby konání referenda
datum konání plebiscitu. Do- rozhodovat ve věcech, kterých
časně se tím zastaví kroky k se otázky referenda týkají. Už
realizaci projektu.
v červnu přitom měla radnice
dát Plzeňské teplárenské zá"Pro nás je návrh signálem, že
vazný souhlas, zda s ní do

projektu půjde.

Plzeňská teplárenská si nechala vypracovat studii, jak
nejlépe dál využít skládku v
Chotíkově. Její autoři doporučili teplárně zpracování termickým způsobem. Podle ředitele
teplárny Tomáše Drápely v
úvahu přichází tři technologie
termického využití. Jako nejreálnější se jeví spalovna s roční
kapacitou 60 000 až 100 000
tun odpadu, která by měla stát
dvě až 2,5 miliardy korun.
Městská společnost chtěla do
června získat závazný souhlas
Chotíkova a Města Touškova,
že do projektu půjdou s ní.
"Je to jejich svobodné rozhodnutí, pokud chtějí referendum.

Rádi tam zařízení postavíme,
pokud odmítnou, musíme hledat jinde," řekl dnes ČTK Drápela. Obcím, na jejichž území
skládka leží, teplárna slibuje
za vybudované zařízení roční
benefity v desítkách milionů
korun.

V referendu by lidé měli odpovídat na dvě otázky. První se
týká toho, zda jsou proti výstavbě nového zařízení pro
spalování odpadu a jiného
mechanicko-biologického zpracování odpadu na území obce
Chotíkov a na území sousedních obcí. Druhá, zda má obec
využít všech zákonných prostředků k zabránění výstavby.
(ČTK)
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Studijní cesta Evropského hospodářského
výboru po Moravském venkovu
Již v předchozích vydáních Venkovských
novin jsme vás informovali o chystané
cestě členů Evropského hospodářského a
sociálního výboru (EHSV) na Moravu,
sekce NAT – zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí, která se uskuteční v
termínu 18.-19.6. v Přerově. Jedná se o
jedinečnou možnost setkat se s členy
poradního orgánu Evropského parlamentu a zkonfrontovat s nimi své zkušenosti. Program bude zahájen předse-

dou sekce NAT Hansem Joachimem
Wilmsem ve čtvrtek 18.6. ve 14 hodin.
Celý čtvrteční program bude rozdělen do
tří ucelených bloků věnujících se programu LEADER, ekologickému zemědělství
a produkci a spotřebě obnovitelných energií. Na tato témata v pátek 19.6. naváže
návštěva biofarmy Břest, poté přejezd do
Hranic, kde proběhne prohlídka MAS
Rozvojové partnerství regionu Hranicko a
program bude zakončen návštěvou nízko-

energetického domu Sluňákov v Horce
nad Moravou. Pro všechny účastníky,
kteří se řádně přihlásí bude zajištěno ubytování v Přerově. Všichni zájemci se
hlaste na emailové adrese: zdenek.zivala@cpkp.cz nebo na tel. 775 760
348.

VEŘEJNÉ SLYŠENÍ na téma rozvoj venkova

Klíčové aspekty rozvoje venkova v moravském regionu
18.-19. června 2009, Přerov
PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

čtvrtek 18. června 2009, Přerov
VEŘEJNÉ SLYŠENÍ NA TÉMA ROZVOJ VENKOVA
Předseda: Hans Joachim Wilms

14.00 – 14.10 Úvodní slovo předsedy NAT
14.10 – 15.40 LEADER program
(současnost a perspektiva do budoucna)
•
•
•
•
•
•

Politika rozvoje venkova EU

Politika rozvoje venkova ČR: program LEADER

Uplatnění politiky rozvoje venkova na regionální
úrovni

Role MAS v rozvoji venkova a úvod do tématu /
návštěvy konané druhý den: místní akční skupiny

Rozvoj venkova v jedné z kandidátských zemí EU:
Chorvatsko
PREPARE Network: mezinárodní výměna zkušeností rozvoje venkova

•

Diskuze

•

Biopotraviny a ekologické zemědělství: MZeČR

16.00 – 16.45 Ekologické zemědělství
•
•
•

Politika EU biopotravin a ekologického zemědělství
Úvod do tématu návštěvy konané druhý den: ekologické zemědělství
Diskuze

16.45 – 17.30 Produkce a spotřeba obnovitelných energií
•
•
•
•

Produkce a spotřeba obnovitelných energií MŽPČ
Projekt E3 : Energetika, ekologie, efektivita

Úvod do tématu návštěvy konané druhý den: produkce/spotřeba obnovitelných energií
Diskuze

pátek 19. června 2009, Přerov
8.30 Odjezd autobusem do Břestu

8.45- 10.00 Návštěva biofarmy Břest
10.00- 10.45 Přejezd do Hranic

10.45- 12.15 Setkání s místními akčními skupinami LEADER
•

návštěva konkrétních realizovaných projektů

12.15 -12.45 Přejezd do Horky nad Moravou;

12.45 - 13.45 Návštěva nízko-energetického domu Sluňákov

13.45 -14.00 Shrnutí
14.00 - 15.00 Oběd

15.00 Konec programu

Venkovské noviny, ČERVEN 2009, číslo 6 / 2009

Stránka 9

Ladislav Miko: Ochrana přírody pomáhá prosperitě obcí
„Hlavním úkolem je pochopitelně dokončení úspěšného českého předsednictví, zejména
vyjednávání o nové světové
klimatické dohodě, která by
měla být přijata letos v prosinci
v Kodani. Chci ale pracovat i
na domácích tématech, především ochraně přírody. Povedu
o nich věcnou a otevřenou
diskusi, “ říká ministr životního
prostředí Ladislav Miko.

„Mé zkušenosti z evropských
institucí dokládají, že ochrana
přírody pomáhá prosperitě
místních obcí a regionálnímu
rozvoji. Proto připravíme komplexní program podpory obcí v
národních parcích i chráněných krajinných oblastech.
Přírodu totiž nelze účinně

chránit bez pomoci lidí, kteří v tu, která navrhne, jak nahrazodaném území žijí,“ vysvětluje vat náchylné smrkové lesy
Ladislav Miko.
smíšenými, obnovit meandry a
mokřady podél řek kvůli zadrMŽP zpracuje faktografickou
žování častějších povodní neZprávu o stavu přírody v Česbo připravit zemědělství na
ké republice, která ilustruje,
sušší roky.
kde jsou problematická místa.
„Rád bych, aby se mnohdy „Chtěl bych přispět k ukončení
emotivní a vyhrocená debata vleklých sporů o konkrétní
vrátila na věcnou úroveň. Na podobu některých kontroverzrozhodování o životním pro- ních dopravních staveb. Pro
středí by se měla v maximální vládu připravím návrh řešení,
možné míře podílet veřejnost,“ která budou respektovat krajishrnuje Ladislav Miko.
nu a hlavně zdraví místních
lidí,“ doplňuje nový ministr
Kvalitní ochrana přírody zvyšuživotního prostředí.
je stabilitu krajiny a pomáhá
snížit dopady klimatických MŽP bude pokračovat v masivzměn. Ministerstvo proto při- ní podpoře zelené ekonomiky
praví také teze Národní strate- – především prostřednictvím
gie adaptace na změny klima- programu Zelená úsporám a

Operačního programu Životní
prostředí. Ekologicky šetrné
technologie přinášejí nejen
čistší vzduch a méně skleníkových plynů, ale také oživení
ekonomiky, nová pracovní
místa a snížení naší závislosti
na dovozech energií.

„Při přípravě návrhu nové
energetické koncepce České
republiky ve vládě určitě uplatníme velmi kvalitní návrh Politiky ochrany klimatu připravený
mým předchůdcem v úřadu.
Nová energetická koncepce
musí také občanům zaručit, že
kvůli uhelným dolům nepřijdou
o své domovy – limity těžby
hnědého uhlí tedy musí zůstat
zachovány,“ shrnuje Ladislav
Miko.
MŽP

Národní park by neměl být továrnou na dřevo
„Lesy v národním parku nejsou
hospodářské lesy. Jejich účelem není produkce dřeva a ta
také není důvodem, proč Česká republika na Šumavě vyhlásila národní park.

Rád panu Zemanovi a dalším
osobně ukážu, jak úspěšně
přirozená obnova v horských
smrčinách probíhá. Z letadla
ani vrtulníku to pochopitelně
vidět není. O Šumavě budu
samozřejmě hovořit s premiérem i ministry, hejtmany Jihočeského a Plzeňského kraje i
obcemi. Věřím v oboustranně
racionální a věcnými argumenty podložený dialog,“ reagoval
na kritiku expremiéra Miloše
Zemana a některých senátorů
ministr životního prostředí Ladislav Miko.
„Není možné posuzovat hodnotu horských smrčin cenou

dřeva. První zóna národního
parku je oblastí, která slouží
laikům i vědcům k poznání
toho, jak sama příroda pracuje.
Volá-li Miloš Zeman po tom,
abychom ke všem šumavským
lesům přistupovali jako k lesům hospodářským, měl by ale
také dodat, že by tím Česká
republika přišla o svůj největší
národní park. Hospodářský les
národním parkem být opravdu
nemusí,“ říká ministr Miko.

„Vím, že Správa NP Šumava
zasahuje proti kůrovci diferencovaně, ale aktivně a situaci
má pod kontrolou. Sledování
horských smrčin na Šumavě
přesvědčivě ukazuje, že bez
lidských zásahů zde přirozená

obnova velmi úspěšně probí- ba před něčím zachraňovat,
há,“ říká ministr životního pro- tak to jsou především časté
změny způsobu managementu
středí Ladislav Miko.
a politická, odborně nepodlo„Pokud chceme mít na Šumažená, rozhodnutí,“ uzavírá
vě skutečný národní park, muLadislav Miko.
síme dát jeho přírodě šanci.
Šumavská příroda potřebuje
Jakub Kašpar, MŽP
ochranu. Pokud je jí ale potře-

Mariánskolázeňské oplatky získaly
Chráněné zeměpisné označení EU

Evropská komise schválila zapsání Mariánskolázeňských
oplatek (CHZO) do rejstříku Chráněných zeměpisných
označení Evropské unie. Staly se tak vedle Hořických trubiček, Štramberských uší nebo například Pardubického
perníku již 19. českou potravinou, která může používat toto
označení. Nařízení o zapsání oplatek bylo již oficiálně zveřejněno v Úředním věstníku Evropské Unie.

„Česká republika je jedním z nejúspěšnějších nových členských
států EU)v oblasti registrace potravin s chráněnými názvy. Zapsání Mariánskolázeňských oplatek do rejstřík u Chráněných
zeměpisných označení je rovněž informací pro spotřebitele, že
výrobek pochází z vymezeného území , že byl vyroben specifickou metodou,“ uvedl ministr zemědělství Jakub Šebesta. Německo, které vzneslo jako jediný členský stát námitky proti zaregistrování Mariánskolázeňských oplatek do rejstříku, tyto námitky stáhlo a České republice se tak podařilo zdárně završit
několikaleté úsilí o zapsání tohoto označení.
Systém chráněných označení slouží jako ochrana proti zneužívání věhlasu kvalitních výrobků. Cílem je rovněž ochránit spotřebitele před nežádoucím klamáním a také propagovat systém
kvality Evropské Unie navenek vůči třetím zemím.
MZe
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Aktuálně z Rychnovska

Rychnovsko: V minulém týdnu bylo ukončeno
již třetí kolo příjmu žádostí o finanční podporu
z programu LEADER na území místní akční
skupiny Sdružení SPLAV

Obce, podnikatelé i neziskové organizace z území
32 obcí Rychnovska měli příležitost požádat o
dotaci na doplnění dopravní a technické infrastruktury, úpravu prostranství, výsadbu zeleně, vybavení podnikatelských provozoven, opravu památek,
výstavbu muzejních expozic, vzdělávací semináře
a řadu dalších aktivit.

Tak jako v minulých kolech byl zájem o tyto
příspěvky vysoký – bylo podáno 16 žádostí s
celkovým požadavkem 7,5 mil. Kč. Předložené
žádosti nyní posuzují komise sdružení, seznam záměrů vybraných k podpoře bude znám
Netolice mají novou turistickou zajímavost
po zasedání valné hromady 22. června.

- na hrázi rybníka
Mnich jsou od pátku instalováné restaurované části původních
dřevěných potrubí , nalezených před několika lety při rekonstrukci výpusti rybníka a sádek. Jejich stáří je asi 400 let a pocházejí pravděpodobně z doby výstavby sádek rožmberským
regentem Jakubem Krčínem.
Oldřich Petrášek

Sdružení SPLAV (více informací o něm na
http://www.splav.estranky.cz) rozděluje finanční
prostředky, které získalo vlastním projektem z
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova od roku 2008. V současné době je v realizaci 12 záměrů podpořených v prvním kole výběru,
dalších 10 záměrů z druhého kola je připraveno k
podpisu smlouvy. Další kola výběru jsou připravována na příští rok, každoročně - až do roku 2013 - V minulém týdnu uspořádalo MZe ve
budou otevírána nejméně dvě kola příjmu žádostí. spolupráci se Zemědělským výborem
„Rádi budeme o možnostech našeho dotačního Poslanecké sněmovny odborný semiprogramu informovat všechny zájemce. Finanční nář, jehož tématy byla ekonomická
podpora je připravena jak pro obce, tak i pro pod- krize v sektoru lesního hospodářství,
nikatele v zemědělství i v dalších oborech. Podpo- specifika zadávání veřejných zakárujeme spíš menší projekty, ale i projekty začínají- zek v lesním hospodářství a návrh
cích podnikatelů, pro které může být účast v pro- nařízení Evropského parlamentu a
gramu LEADER důležitou zkušeností pro čerpání Rady, kterým se stanoví povinnosti
větších dotací z Evropských fondů“, řekla Kateřina hospodářských subjektů uvádějících
na trh dřevo a dřevařské výrobky.
Holmová, manažerka sdružení.

Diskutovali o krizi v lesnictví

Seminář zahájil ministr zemědělství
Jakub Šebesta, zúčastnili se členové
zemědělského výboru, poslanci, zástupci oborových organizací a odborná veřejnost. „Situace v lesnickém
sektoru je v současnosti velmi složitá
a její řešení musí být konsensuální a
systematické,“ řekl ministr zemědělství Jakub Šebesta a dodal: „Jsem
rád, že tento a podobné semináře
probíhají, diskutují se aktuální problémy a nastiňují se cesty řešení, jež by
mohly vést k oživení tohoto odvětví.“
Tento seminář je výjimečný zejména
tím, že se na půdě Poslanecké sněPhDr. Josef Krám
movny sešli zástupci všech důležiwww.rychnovskypruvodce.info tých organizací lesního hospodářství.

K tomu připomněl
místopředseda Sdružení
SPLAV Vladimír Bukovský (a současně starosta
obce Skuhrov nad Bělou), že iniciátorem založení
Sdružení SPLAV, které bylo v Královéhradeckém
kraji jednou z prvních místních akčních skupin, byl
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Bělá Nyní je
členem sdružení 18 subjektů, mezi nimi např. neziskový subjekt Villa Nova Uhřínov pod Deštnou
(skanzen středověké vesnice),
tělovýchovné
jednoty Sokol Černíkovice a SK Solnice a podnikatelé v zemědělství. Smyslem činnosti místní
akční skupiny je zapojit do programů Evropské
unie co nejvíce subjektů a využít získané finanční
k rozvoji Rychnovska.

Prodiskutovány byly i dotační možnosti, a to jak ze strany MZe, respektive Programu rozvoje venkova, tak i
dalších titulů, které je možno pro lesní hospodářství použít. Obavu vyjádřili zástupci lesnických organizací z
rostoucí daně z lesních pozemků.
Vlastníci lesů jsou dále znepokojeni
skutečností, že některé kraje zastavily vyplácení příspěvků do lesů ze
svých rozpočtů.

Všichni zúčastnění z řad veřejné i
soukromé sféry lesnicko-dřevařského
odvětví se shodli, že tento sektor
prochází hlubokou krizí, jejíž příčiny
vidí ve způsobu, jakým jsou vedena
výběrová řízení, v dopadech větrných
kalamit, v globálním propadu trhu s
dřívím v roce 2008 a v neschopnosti
firem dodržet smluvní ceny. Náměstek ministra Ing. Jiří Novák seminář
zakončil s tím, že lesnicko-dřevařský
sektor potřebuje plán revitalizace a
že je třeba diskutovat o principech
hospodaření se státním lesním majetkem a nalézt konsensuální řešení
jako dlouhodobou a předvídatelnou
koncepci při jeho správě.
P.V.
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

