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Štáb PAMÁTEK NA PRODEJ točil v Novém
dvoru v Bystřici nad Pernštejnem
V dalším připravovaném
pokračování cyklu Památky
na prodej zvolil režisér Rudolf Chudoba na doporučení Zdeňka Musila bystřický
statek z důvodu jeho plánovaného využití a připravované obnovy městem Bystřice
nad Pernštejnem. Sledovaným pořadem provází Ondřej Havelka, který byl připraveností projektu mile
překvapen. „Myslím si, že
pro veřejnoprávní televizi by
takový typ pořadu měl být
samozřejmý, neboť může
pomoci se záchranou kulturního dědictví,“ řekl během
žován za hospodářský dvůr s
natáčení.
malou rezidenční složkou pro
Nyní chtějí zástupci Bystřice
případné krátké návštěvy majinad Pernštejnem získat patelů panství,“ uvedl Jaroslav
mátku do vlastnictví města a s
Sadílek, který měl na starost
penězi z evropských fondů z ní
historický průzkum bystřické
vybudovat Centrum zelených
památky. Díl z Bystřice bude v
vědomostí. „Náš plán je postaČeské televizi k vidění v lednu
vit tady muzeum jako vzpomínpříštího roku, v současné době
ku na to staré, a zároveň dát
se upravuje ve střižně České
prostor i novému, například
televize Brno.
ekologickým aktivitám,“ řekl
bystřický místostarosta Josef „Rekonstruovat či opravovat
Vojta, který vedl hlavní dialog s památkově chráněný objekt je
moderátorem pořadu.
v představách veřejnosti velice
komplikovaný úkol, který mu
Památka, postavená na místo
památkáři neusnadní. Vzdělastaršího areálu dvora v 19.
ný a „osvícený“ památkář však
století v takzvaném palladiánmůže pomoci moha cennými
ském stylu, tedy ve stylu příradami. O tom, že oprava se
městských vil bohatých Beskutečně může zdařit, svědčí
nátčanů, dlouho chátrala. Nyní
vybrané ukázky příkladné
se ale ukázalo, že Nový dvůr v
opravy. Potenciální majitel
sobě skrývá nejenom pozíská i tip, jak objekt využívat.
zůstatky někdejšího panského
Cílem pořadu je formou zábavsídla, ale zároveň také několik
né osvěty vzbudit nejen zájem
cenných architektonických
o architektonické dědictví, ale
detailů. „Objekt byl vždy povataké o konkrétní problémy pa-

Foto: Ondřej Švára

mátkové péče. Příběhy lidí,
kteří náročnou rekonstrukcí
památkově chráněného objektu prošli, ukazují, že to sice
vyžaduje hodně energie, peněz a nápadů, ale na konci je
pocit uspokojení ze záchrany
ohrožené památky. I těmto
lidem, kteří pomáhají památkám, na které státu nezbývají
síly a rozpočet, je tento cyklus
věnován. A v neposlední řadě
jde o to ukázat, že profesionál-

ní památkáři mohou majiteli
takového objektu pomoci cennými radami,“ řekl Zdeněk
Musil z Národního památkového ústavu.
„Smyslem pořadu je objevit ve
starých památkách jejich genia
loci. Doufejme, že se to podaří
i u projektu, který připravuje u
Nového dvora bystřická radnice,“ uzavřel natáčecí den Rudolf Chudoba.
.
Šárka Vostrejžová
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Rekordní počet přepravených kol v Krkonoších

Konec letošní letní sezony v
Krkonoších, s poměrně stálým slunným počasím, byl
nakloněn zvláště příznivcům
cykloturistiky. Lze tak jednoduše usuzovat ze statistik,
vedených autobusovými
dopravci, provozujícími Krkonošské cyklobusy. Pro
zajímavost uvádíme počty
přepravených osob a kol za
měsíc srpen v porovnání s
ostatními roky.

rok
počet turistů
počet přepravených kol

„Jestliže bude během září ještě
přepraveno přes tři a půl tisíce
osob a zhruba 170 kol, zaznamenáme zcela rekordní počet
za šestiletou existenci provozu
cyklobusů. Za uplynulé tři měsíce bylo přepraveno 33 600
osob a 3 952 kol.“

Kladné ohlasy a navýšení poDr. Mirka Chaloupská, koordi- čtu zájemců o přepravu je zanátorka projektu krkonošského znamenán na staronově zavesvazku měst a obcí, doplnila: dené lince směřující z Hradce

2005
13098
1223

2006
13149
1138

2007
17555
1611

2008
14068
1324

2009
17318
2308

Králové, přes Hořice, Kuks,
Dvůr Králové do Vrchlabí a
zpět. Evidováno je navýšení o
221 osob a 83 jízdních kol.

zaznamenaly prudký nárůst
domácí klientely. Stejné vyhodnocení zaznělo i na pravidelné schůzce pracovníků
krkonošských informačních
Vzhledem k tom, že nejčastějcenter. Návrat Čechů do Krkošími zájemci o jízdu v cyklobunoš je letos více než zřejmý.
sech byli Češi, lze usuzovat,
že nejvyšší české hory letos D. Palátková

MÍSTA PRO LIDI - peníze
na přípravu projektů z OP ŽP
Justice & Environment a EPS
hledají finančního ředitele/ku
JUSTICE AND ENVIRONMENT (J&E) je síť šesti nevládních organizací ze střední Evropy, jejichž cílem je
prosazování práva životního
prostředí. Více na www.justiceandenvironment.org
a
www.eps.cz.

Náplň práce: finanční řízení
sítě J&E, finanční plánování a
řízení mezinárodních projektů,
spolupráce na účetních věcech.
Požadujeme: vyšší či vysokoškolské vzdělání, středně pokročilá znalost angličtiny
(slovem i písmem), chuť cestovat, reprezentativní vystupování.

představa o fungování neziskového sektoru, orientace v
mzdových předpisech, finanční
plánování grantů, znalost účetních programů.
Nabízíme: ¾ úvazku na pracovní smlouvu, možno i na ŽL,
práci v dynamickém mladém
kolektivu, velice dobré finanční
ohodnocení, místo výkonu
práce Brno, bonusy: 5 týdnů
dovolené, flexibilní pracovní
doba.

Předpokládaná doba nástupu ihned. Přihlášky obsahující: životopis a motivační dopis
(vše anglicky!) posílejte na email: finance@justiceandenvironment.org nebo na adresu:
J&E, Dvořákova 13, 602 00
Výhodou: praxe, nejlépe na
Brno. Tel.: 545575229.
podobné pozici v NNO či firmě,

Solární parky pro inspiraci

Liga ekologických alternativ (LEA – www.lea.cz) chystá na
dny 6. a 7. 10. pro zástupce radnic studijní cestu. Na programu je návštěva solárních parků v Dubňanech na Hodonínsku o
instalovaném výkonu téměř 3 MWp (s panely na pevných konstrukcích i na natáčecích stojanech), v Ostrožské Lhotě
(elektrárna o výkonu 2,2 MWp) a v Sudoměřicích na Hodonínsku. Tato obec nyní kraluje Solární lize, neboť na svém území
má patrně největší tuzemský solární park o výkonu 3,5 Mwp
připojený k síti. Inspirativní však bude i zastávka u solární elektrárny na rekultivované skládce odpadu ve Zlíně (200 kWp) či
prohlídka instalací v obci Rusava, pětinásobném vítězi Solární
ligy. Více informací najdete na www.solarniliga.cz .

Zrovna nyní se Vám nabízí
jedinečná příležitost získat
dostatek finančních prostředků z OP Životního prostředí, díky kterým můžete
ve Vaší obci nebo městě
udělat něco prospěšného
pro své občany, sousedy,
přátele. Využijte této příležitosti a zkvalitněte si životní
prostředí.

Poskytnutím podpory na přípravu projektů chceme motivovat ty obce/města a neziskové
organizace, které mají záměr
vybudovat nebo upravit ve
svém okolí místo pro lidi. Chybí jim však prostředky či prvotní impuls k podání žádosti o
dotaci, která je náročná na
zpracování. My Vám nyní nabízíme finanční prostředky i
odborné rady a vzdělávání,
abyste žádost podali a projekt
úspěšně zvládli.
Poskytnutím podpory na přípravu projektů chceme motivovat ty obce/města a neziskové
organizace, které mají záměr
vybudovat nebo upravit ve
svém okolí místo pro lidi. Chybí jim však prostředky či prvotní impuls k podání žádosti o
dotaci, která je náročná na
zpracování. My Vám nyní nabízíme finanční prostředky i
odborné rady a vzdělávání,
abyste žádost podali a projekt
úspěšně zvládli.

Vaše místo pro lidi ovlivní kvalitu života v obci. Projeví se jak
v oblasti životního prostředí
tak v oblasti sociálního prostředí. Takové místo by mělo
přispívat k rozvoji sousedských vztahů a k vzájemnému
soužití.
Příklady vítaných projektových
záměrů, jejichž zpracování
podpoříme :
•

•
•

•

obnova a výsadba zeleně
na veřejných prostranstvích - parky, návsí, náměstí, veřejné dvory a
dětská hřiště
obnova a zakládání zeleně, alejí

obnova a ozelenění zapomenutých veřejných míst v
obci/městě

projekty úprav veřejných
prostranství, které jsou již
v realizaci a chybí jim další
prostředky

Kdo může žádat: obce/města,
neziskové organizace registrované jako občanská sdružení,
o.p.s., účelová zařízení církví;
příspěvkové organizace
Výše finanční podpory: max.
40.000,- korun; k rozdělení je
určeno 400.000,- korun
Uzávěrka příjmu žádosti průběžná do vyčerpání alokovaných prostředků nebo do
ukončení výzvy.
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Zabijačky i do budoucna zůstanou spojeny s českým venkovem
Jeden z úspěchů Českého předsednictví EU, který se podařilo prosadit v
samém závěru našeho funkčního období, ve čtvrtek definitivně potvrdila
Rada EU. Ta včera formálně přijala
nařízení, které zásadním způsobem
reviduje pravidla zacházení se zvířaty
při porážce a usmrcování. Současně
ČR umožňuje pokračovat v tradičních
porážkách, známých českých zabijačkách.

odpovídající kompetentnosti jejich pracovníků a současně umožňují konkrétní pravidla zacházení se zvířaty při porážkách
podle zásad welfare a vývoje vědy flexibilně upravovat.

Zásadní novou myšlenkou je podle ministra větší odpovědnost provozovatelů jatek.
Veškeré činnosti spojené s procesem
porážky zvířat na jatkách budou vyžadovat absolvování odborného školení. Výsledkem je optimální nastavení ambiciózNově přijatá pravidla zdůrazňují odpověd- ních standardů welfare v ekonomicky
nost provozovatelů jatek včetně zaručení únosném kontextu.

Významným bodem, který se dotýká
našich domácích zájmů, je umožnění
pokračovat v tradičních porážkách,
známých českých zabijačkách. Přes
počáteční rezervovaný postoj Komise i
některých členských zemí bylo zvoleno
řešení svým způsobem ještě výhodnější, než nabízela současná legislativa.
Český venkov se tedy rozhodně nemusí
obávat žádných dramatických změn, zabijačky i do budoucna zůstanou s životem
na českém venkově bezprostředně spojeny.
Petr Vorlíček

V říjnu proběhnou další vzdělávací akce
projektu Cesty za informacemi pro Moravu

V měsíci říjnu čeká projekt
Cesty za informacemi pro
Moravu opravdu nabitý program. Jedná se o vzdělávací
projekt, který realizuje Centrum pro komunitní práci
střední Morava ve spolupráci s organizací MOS pro své
patrnerské mikroregiony a
místní akčními skupiny. V
rámci tohoto projektu vycházejí i Venkovské noviny. Po
období dovolených během
letních prázdnin se opět rozjíždí řada seminářů, které
mají napomoci venkovským
aktérům při jejich činnosti.

Již ve čtvrtek 1.10. se na zámku v Plumlově uskuteční první
poprázdninová vzdělávací
akce a to na téma Rozvoj cestovního ruchu. Území mikroregionu Plumlovsko, který je
partnerem projektu, má velký
potenciál v oblasti cestovního
ruchu, zvláště vzhledem k

Plumlovské přehradě, která se
nachází na území mikroregionu. Seminář by měl pomoci
místním organizacím tento
potenciál správně uchopit a
ukázat jim možnosti, jak přilákat do regionu co nejvíce turistů.

Hned o týden později, v úterý
6.10., se uskuteční seminář v
Jeseníku, kde ve spolupráci s
Jesenickou rozvojovou agenturou, o.p.s. je pořádán seminář
na téma Podpora zakládání
podniků. Jesenicko je region s
jednou z největších nezaměstnaností v České republice,
proto jsou v tomto regionu
velmi důležité aktivity směřující
ke snížení této nelichotivé statistiky. Problematiku vytváření
podnikatelského záměru a
jeho realizace, důležité informace z Obchodního zákoníku,
Živnostenského zákona, Zákoníku práce a další důležité

ství. Druhý den se uskuteční
studijní cesta do MAS Vizovicko a Slušovicko, kde proběhnou prezentace zaměřené na
sledování a vyhodnocování
Nabitý začátek října zakončí
dopadů činností místní akční
ve čtvrtek 8.10. seminář v Moskupiny a představena realizahelnici na téma Občanské vyce konkrétních projektů.
bavení a služby.
Říjen plný vzdělávacích akcí
Významnou akcí konanou běbude zakončen v Hranicích na
hem října bude pořádání dvouMoravě, kde se 29.října ve
denní vzdělávací akce na téma
spolupráci s MAS Rozvojové
„Monitoring-evaluacepartnersví regionu Hranicko
zefektivňování managementu
uskuteční seminář na téma
rozvoje venkova“. Akce se
Rozvoj cestovního ruchu se
uskuteční 19.-20. října a bude
zaměřením na hipostezky.
rozdělena na teoretickou a
praktickou část. V pondělí 19. Pokud máte zájem zúčastnit
října se uskuteční konference, se některé z pořádaných vzděkde vystoupí odborníci na pro- lávacích akcí, tak se hlaste
blematiku fungování regionál- buď přímo na kontaktních mísních rozvojových organizací tech spolupořádajících regiojako jsou mikroregiony a místní nálních organizací nebo na
akční skupiny. Na konferenci zdenek.zivala@cpkp.cz .
vystoupí i zástupci ministerstev
CpKP
pro místní rozvoj a zemědělbody z oblasti podnikání přednese ředitelka Hospodářské
komory města Přerov Ing. Jitka
Palková.

Přehled vzdělávacích akcí konaných během měsíce října:
datum

místo konání

1.10.

Rudé armády 302, Plumlov

8.10.

U Brány 2, Mohelnice

6.10.
19.-20.10.
19.10.
20.10.
29.10.

Palackého 2, Jeseník

dvoudenní vzdělávací akce

spolupořádající organizace

téma

Mikroregion Plumlovsko

Rozvoj cestovního ruchu

MAS Mohelnicko

Občanské vybavení a služby

Jesenická rozvojová,o.p.s.

Podpora zakládání podniků

KÚOK - Jeremenkova

MAS Vizovicko a Slušovicko

Monitoring-evaluacezefektivňování managementu
rozvoje venkova

Třída 1.máje 328, Hranice n.M.

MAS Rozvojové partnerství reg. Hranicko

Rozvoj cestovního ruchuhyppostezky

přesuny - MAS Vizovicko a
Slušovicko
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ŠOV Šumava - Český les a ŠOV v Radomyšli, město Hartmanice a společnost AgAkcent, s. r. o., Vás zvou na

Celostátní setkání škol obnovy venkova 2009
pod záštitou Spolku pro obnovu venkova ČR, které se koná ve dnech
11. – 13. listopadu 2009 v Kulturním domě v Klenčí pod Čerchovem

V případě zájmu o účast odešlete, prosím, vyplněnou přihlášku na e-mailovou adresu sov@agakcent.cz nebo na poštovní adresu
AgAkcent, s. r. o., Zlatnická 195, 339 01 Klatovy nebo faxem na 376 382 642 nejpozději do 30. září 2009. Bližší informace na
tel. 376 310 957. Vložné ve výši 950 Kč uhraďte, prosím, na účet města Hartmanice č. 0822577319/0800 pod variabilním symbolem 6409 a specifickým symbolem 13112009. V ceně je zahrnuto ubytování, stravování a doprava (exkurze). V případě neúčasti
se uhrazené vložné nevrací.

Středa 11. 11. 2009
14.00 – 14.15
Zahájení - Karel Smutný, starosta Klenčí pod Čerchovem
14.15 – 14.30
Desatero pro kraje - Ing. arch. Jan Florian, člen předsednictva SPOV ČR
14.30 – 15.30
Podpora obnovy venkova - Ing. Miroslav Kalous, náměstek ministra MMR ČR
15.30 – 16.15
Program rozvoje venkova - Ing. Zuzana Dvořáková, ředitelka odboru venkovských podpor MZe ČR
16.30 – 17.15
Co venkov potřebuje - Ing. Jiří Hladík, Ph.D., VÚZOP
17.15 – 18.00
Vysoká škola a spolupráce s MAS - Ing. Jan Jarolímek, Ph.D., PEF ČZU Praha
19.00 – 21.00
Kulturní program (folklor)
Pátek 13. 11. 2009

Exkurze

Čtvrtek 12. 11. 2009
9.00 – 9.30
Pomáhá vzdělávání venkovu? - Ing. Petr Ort, Ph.D.,Bankovní institut – vysoká škola
9.30 – 10.00
Rozvoj venkova: teorie a praxe - Ing Petr Hienl, ÚZEI Praha
10.00 – 10.30
ŠOV v Radomyšli vychovává Evropany - Ing. Luboš Peterka, starosta městyse Radomyšl (ŠOV)
11.00 – 11.45
Ekonomická udržitelnost projektů - Bc. Jan Tomiczek, ŠOV Třanovice
11.45 – 12.30
Environmentální obec - Ing. Tomáš Horník, ŠOV Zdislava
14.00 – 14.30
LEADER jako metoda rozvoje venkova - JUDr. Radan Večerka, místopředseda SPOV ČR
14.30 – 15.15
ŠOV Bavorsko - zástupce ŠOV Bavorsko
15.15 – 15.45
Metodika hodnocení SPL MAS - Jan Martínek, ředitel CPKP západní Čechy
16.15 – 18.00
Školy obnovy venkova – jak dál? Diskuse
19.00 – 24.00
Společenský večer

Nová technologie oprav asfaltových povrchů po výkopech
Představujeme novou technologii oprav "propadlin a
hrbů" po dříve provedených
překopech na asfaltových
komunikacích, která dovede
vozovku uvést téměř do původního stavu.

Většinu obcí hyzdí, dopravu

Nová technologie ITHR

sužují a komunikaci dále ničí
právě tyto zásahy do vozovky,
které náš stroj Silkot dovede
velmi dobře a trvale opravit.
Tyto opravy probíhají metodou ITHR, to je infra-tepelnou
homogenizací, kde dojde k
dokonalému spojení živičného

koberce nad překopem s ostatní vozovkou. Použití teto metody je optimální cca po jednom
roce od provedení překopu,
kdy je možné předpokládat, že
se překop již usadil a naše
metoda ještě provede dodatečné zhutnění celého překopu.

Tuto americkou metodu v Česku používá zatím jediná firma.
Za jeden den jsou schopni
uvést do téměř původního
stavu cca 30 m délky překopu
v šíři 2 m nebo 40 m překopu v
šíři 1 m. Za tuto práci si účtují
cca 27.000 Kč bez DPH.

Současná technologoie
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Česko-polská spolupráce
mezi mladými hasiči
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.

Na hotelu Václavov u Oskavy se začátkem srpna konala
první část v rámci projektu „Česko-polský kulturní rok v
obci Dub nad Moravou“ dotovaného z EU Jazykově výměnný pobyt - soustředění mladých hasičů - pod názvem „Ve zdravém těle zdravý duch“.
Krásných 10 dní měli možnost spolu strávit 55 dětí z okresu
Olomouc s deseti dětmi z Polska včetně jejich vedoucích
Ašou a Slawkem. Děti spolu soutěžily a bojovali za své týmy,
které si jejich vedoucí na přípravných schůzkách zvolili, zúčastnili se olympiády, plaveckých závodů, soubojů na lanech,
jednoho nočního přežití v lese, závodu zručnosti na čtyřkolkách, pěšího výletu na Rešovské vodopády a výjezdního
výletu na hrad Sovinec a Pradědovu galerii. Kromě táboráků
a potřebných večerních seznamovacích večírků a diskoték
jsme plně využívali místní hřiště, které nám po celou dobu
poskytovalo perfektní zázemí, včetně krytého bazénu.
Pochválit musíme i místní kuchyni a majitele hotelu, který
nám vždy vyšel vstříc. Já jako hlavní vedoucí musím poděkovat zdravotnici Lence Trnkové, která svými zkušenostmi přispěla k hladkému průběhu tábora a všem vedoucím a jejich
instruktorům, kteří se o děti po celou dobu vzorně starali.

Na závěrečnou diskotéku se za námi stavil „Michael
Jackson“, a i vedoucí měli z toho radost. V druhé části v
rámci projektu jsme za 4 dny odjížděli opět na jazykově výměnný pobyt do Polska, obce Lazy, kousek od Krakowa, kde
jsme v mládežnickém středisku strávili opět krásných 10 dní,
které jsme docela procestovali po zajímavých místech Polska, jakými byli solné doly Wieliczka, Osvětim, Krakow –
Wawel a historické centrum, Aquapark se spoustou atrakcí,
Nárosní park Ojców se spoustou jeskyní a hradem, Netopýří
jeskyni, ale také jsme si dali turnaje v ping-ponku, v pétanque
a v míčových hrách. Starali se tu o nás skvěle, počasí nám
vyšlo a parta dětí a vedoucích opět skvělá, takže co si více
přát?
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se těmito projekty EU zabývají, jelikož díky jejich pomoci se mohly děti poznat, s nadhledem překonali jazykovou bariéru a určitě získali další kamarády a já další přátelé z Polska.
Mgr. Marcela Vystrčilová

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.
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Zpráva o stavu životního prostředí: vizitka
pro města, ale také informace pro občany

Projekt „Příprava a zpracování zpráv o stavu životního
prostředí ve městech“, který
započal v září 2008, se dostává do své závěrečné fáze,
ve které budou na regionálních seminářích představeny
hlavní výstupy projektu.

Jedná se o novou metodiku
pro přípravu zpráv o stavu
životního prostředí ve městech
a konkrétní zprávy o stavu
životního prostředí tří měst ČR
– Svitav, Vrchlabí a Dubí. Listopadových seminářů se zúčastní nejen projektový tým
TIMUR, ale i zástupci měst, ve
kterých byly pilotní zprávy
zpracovány a další odborníci z
oblasti ochrany životního prostředí.
Metodika tvorby zpráv vznikala
v úzké spolupráci s pracovníky
z měst a dalšími odborníky,
přičemž byl kladen velký důraz
nejenom na odbornou šíři rozsahu zprávy, tak především na

její přehlednost, srozumitelnost
a čtivost, protože výsledné
zprávy budou určeny i především občanům měst.

Samotná zprava je členěna
nejen na kapitoly zaměřené na
konkrétní složky životního prostředí (odpady, voda, hluk
atd.), ale je doplněna i o obecné kapitoly (informace o městě
a o obyvatelích) a specifické
téma pro dané město. V kapitole „specifické téma“ budou
města popisovat úspěšné projekty nebo naopak úskalí
ochrany životního prostředí ve
městech. Zprávy budou zakončeny souhrnnou tabulkou vybraných indikátorů životního
prostředí za město v porovnání
s Českou republiku, což čtenářům umožní základní srovnání.
Společně s metodikou jsou
připravovány tři pilotní zprávy
o stavu životního prostředí ve
třech zapojených městech – ve
Svitavách, Vrchlabí a Dubí.

Pro větší názornost a použitelnost metodiky byla vybrána
města, která mají různou velikost a naprosto odlišné charaktery a tím pádem i jiné problémy v oblasti životního prostředí. Rozdílné bylo i množství a kvalita získaných dat a
informací za jednotlivá města,
neboť zatímco Vrchlabí a Svitavy jsou obcemi s rozšířenou
působností, tak Dubí pouze
obcí 1. typu. Tyto odlišnosti
budou rovněž srozumitelně
popsány v připravované metodice.

stránkách www.timur.cz.

Regionální semináře „Zpráva o
stavu životní prostředí – vizitka
pro města, informace pro občany“
•

•

19. listopadu od 9:00 do
12:00 OLOMOUC - Kongresový sál Krajského úřadu Olomouckého kraje,
Jeremenkova 40a, Olomouc

24. listopadu od 9:00 do
12:00 ÚSTÍ nad LABEM 2. patro budovy A krajského úřadu Ústeckého kraje,
místnost č. 208, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem

Více se o zákulisí přípravy
zpráv a především o výsledku
se zájemci dozví na připravo• 26. listopadu od 9:00 do
vaných regionálních seminá12:00 PRAHA - Místnost č.
řích. Účastníci seminářů obdrží
201, 2. patro, Magistrát
metodiku tvorby zpráv o stavu
hl.m. Prahy, Jungmannova
životního prostředí a další pub29, Praha 1
likace Týmové iniciativy pro
místní udržitelný rozvoj. Přihlá- Program bude zveřejněn v
sit se na semináře můžete již říjnu na www.timur.cz.
dnes přímo na webových

Zabýváte se „Domy na půl cesty“ či „Azylovými domy“?
Zabýváte se sociálními službami •
„Domy na půl cesty“ či „Azylové domy“? Poskytujete tyto sociální služ•
by?Řešíte problematiku těchto služeb
ve svém regionu? Máte zájem podílet
se na iniciaci vhodných východisek v
oblasti poskytování těchto sociálních
služeb? Chcete získat nové zkušenosti, informace a individuální konzultace
zdarma?
Zapojte se do činnosti nově vznikajících •

vytvořit funkční partnerské koalice u
dvou vybraných sociálních služeb;

vybudovat webový portál umožňující
zveřejnění informací o daných službách, prostor pro odborné diskuse
otevřené všem zájemcům, což povede
mimo jiné ke zkvalitnění a zefektivnění
nabídky poskytovaných služeb a informovanosti o nich;
podporovat výměnu zkušeností u daných typů sociálních služeb;

odborných koalic, jejichž cílem je hledání
vhodné formy partnerství při řešení sociál- • umožnit nabídku a poptávku po služních služeb „Domy na půl cesty“ a
bách a spolupráci.
„Azylové bydlení“.
Jelikož věříme, že Vaše účast bude pro
Organizace Centrum pro komunitní práci řešení zvolených oblastí přínosem, rádi
střední Čechy realizuje projekt „Podpora bychom Vás přizvali do vznikající odborné
odborných partnerství v oblasti poskyto- koalice – Domy na půl cesty, jejíž členy
vání sociálních služeb na území Středo- budou poskytovatelé dané služby, odborčeského kraje“, který je zaměřen na pod- níci z obecních úřadů řešící danou probleporu regionálního řešení sociálních slu- matiku a další odborníci.
žeb, jejichž poskytování není v rámci obce nebo jiného územního celku efektivní.
Hlavními cíli projektu jsou:

Na 6 plánovaných setkáních, která se
uskuteční v průběhu října 2009 – října
2010, proběhnou odborné diskuse, hledání vhodných partnerství, návrhy řešení a
další.

Pokud máte zájem zapojit se do činnosti
odborných koalic, kontaktujte nás, prosím,
na níže uvedených kontaktech. Poté Vám
upřesníme další podrobnosti a možnosti.
Za realizační tým projektu

Martina Macurová, odborná koordinátorka projektu, mobil: +420 775 764 414, email: martina.macurova@cpkp.cz
Alena Šámalová, asistentka projektu,
mobil: +420 773 661 131, e-mail: alena.samalova@cpkp.cz

Internet: partnerstvi@cpkp.cz, partnerstvi.cpkp.cz

CpKP
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Vás zvou na konferenci:

Benchmarking venkova – zkvalitňování managementu
mikroregionů jako nástroje pro řešení regionálních disparit

Monitoring – evaluace – zefektivňování
managementu rozvoje venkova
Kdy: 19.- 20. října 2009

Kde: Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40, 779 00 Olomouc
Program 19. 10. 2009:
9:30 – 10:00

Registrace účastníků

10:00 – 10:15
Zahájení konference a úvodní slovo
(zástupce Olomouckého kraje, Ing. Roman Haken – Centrum
pro komunitní práci střední Morava)

15:15 – 15:30
Celostátní síť pro venkov (Ing. Karel Stojan –
Krajská agentura pro zemědělství a venkov Olomouckého kraje,
Ministerstvo zemědělství ČR)
15:30 – 16:00
Příspěvek Ministerstva pro místní rozvoj ČR
(prezentace zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR)

16:00 – 16:30
Shrnutí konference a závěr
10:15 – 10:45
Ehomer.cz – Představení webového nástroje
pro sledování a vyhodnocování činnosti managementu mikrore- Konference se uskuteční jako součást řešení a prezentace výgionu (Mgr. Ondřej Marek – Centrum pro komunitní práci střed- sledků výzkumného úkolu WD-29-07-1 „Benchmarking venkova
- Zkvalitňování managementu mikroregionů jako nástroje pro
ní Čechy, Mgr. Josef Novák – TIMUR,o.s.)
řešení regionálních disparit.“
10:45 – 11:15
Benchmarking venkova – Analýza sledovaných indikátorů efektivnosti managementu rozvoje v mikroregionech NUTS II Střední Morava, Střední Čechy, Severozápad
Program 20. 10. 2009:
(Mgr. Ivo Škrabal – Centrum pro komunitní práci střední MoraStudijní cesta po příkladech dobré praxe v mikroregionech
va)
a místních akčních skupinách Olomouckého a Zlínského
11:15 – 11:45
Prezentace o evaluačních a monitorovacích
kraje.
nástrojích využitelné pro obce a města ( PhDr. Iva Galvasová,
9:30
Odjezd do vybraného mikroregionu (MAS Vizovicko –
Ing. Jan Binek - GaREP, spol. s.r.o.)
Jaroslav Burkhart) (program bude později upřesněn)
11:45 – 12:45
Oběd formou rautu
10:00 – 12:00
Prezentace zaměřené na sledování a vyhod12:45 – 13:30
Benchmarkingová iniciativa (Ing. Jana Voldá- nocování dopadů činností a realizace konkrétních projektů
nová - Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.)
13:00 – 15:00
Návštěva konkrétních realizovaných projektů
13:30 – 14:00
Indikátory udržitelného rozvoje na místní
Studijní cesta je pořádána v rámci realizace projektu „CIM –
úrovni (Mgr. Josef Novák – TIMUR,o.s.)
Cesty za informacemi pro Moravu“
14:00 – 14:15
Přestávka na občerstvení
Účast je zdarma, hradíme ubytování v Olomouci, doprava v
14:15 – 14:45
Problematika malých obcí a mikroregionů z
rámci studijní cesty je zajištěna organizátory.
hlediska monitoringu a vyhodnocování (RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.
Vaši účast, prosím, potvrďte na e-mail michal.reiner@cpkp.cz
– Západočeská univerzita v Plzni)
nebo na telefonní číslo: 774 704 517, nejpozději do středy
14:45 – 15:15
Monitoring a vyhodnocování činností MAS v
14.10.2009
rámci programu LEADER ( Mgr. Jan Martínek – Centrum pro
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa
komunitní práci západní Čechy)
investuje do venkovských oblastí
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Za Spolkovým domem vznikne permakulturní zahrada
Město Vlašim plánuje od října 2009 do června 2010 realizaci dalšího zajímavého a jedinečného projektu – je jím tentokrát obnova zahrady, náležející ke Spolkovému domu.
Během této rekonstrukce bude vysazena nová zeleň a budou umístěny zahradní a herní prvky – to vše na základě
principů permakultury.
Zahrada Spolkového domu je
příjemným místem, sloužícím k
odpočinku, k neformálnímu
setkávání členů místních spolků a dalších návštěvníků domu
a k pořádání společenských a
sportovních akcí pro veřejnost
– především pro děti. V posledních letech tu byl postaven
krásný zahradní altán a lezecká a boulderová stěna, takže
dům získal opravdu pěkné
zázemí. Bohužel zeleň na zahradě dosud stála spíše stranou. Především původní ovocný sad se starými a dožívajícími jabloněmi ve střední části
zahrady je dosud nevyužitým
prostorem s mnoha možnostmi.

vedoucí Spolkového domu a
dodává: „Zároveň bychom ale
rádi vytvořili harmonický
prostor, který by nejen poskytoval zázemí pro hry a odpočinek současným návštěvníkům
Spolkového domu, ale byl také
přírodně blízkým prostředím s
původními druhy stromů, keřů
a bylin. Z toho důvodu bude
cílem projektu je právě vybudování permakulturní zahrady.“
S tím, co znamená permakultura, blíže seznamuje zahradní
architektka Lucie Komendová,
M.Sc., která byla pověřena
zpracováním projektu:
„Permakultura je navrhování
lidských sídel tak, aby byla
trvale udržitelná. Zabývá se
nejen pozemky, zahradami a
rostlinami, ale pracuje rovněž s
živočichy, budovami, nejdůležitější infrastrukturou – vodou,
energií a komunikací.“

„Rádi bychom, aby celá zahrada byla důstojnou připomínkou
původní majitelky, akademické
malířky Anny Roškovové.
Vždyť její nejúspěšnější obraz
Letní den, oceněný v roce
1912 na bienále v Benátkách,
Aby se návštěvníci domu cítili
zachycuje právě zátiší v této v zahradě opravdu dobře, byli
zahradě!“ uvádí Eva Hájková, k přípravné fázi i k samotné

realizaci projektu přizváni jako
partneři představitelé místních
spolků, sídlících ve Spolkovém
domě. Patří mezi ně o.s. Sluníčko, Klub Ráchel, o.s. Strom,
Rodinné centrum Světýlka a
Církev bratrská. Součástí přípravné fáze projektu jsou dvě
společná setkání, na kterých
se sejdou členové těchto spolků (včetně dětí), ale také přední představitelé města, případně další zájemci z řad veřejnosti.

návrh projektu. Ten představí
na druhém setkání, které se
uskuteční 12. listopadu 2009.
Na této schůzce se budou
moci všichni přítomní vyjádřit k
návrhu a případně jej doplnit a
pozměnit. Konečná verze projektu pak bude základním dokumentem pro samotnou realizaci rekonstrukce zahrady,
která se uskuteční na jaře
2010.
Projekt „Zahrada Spolkového
domu – zahrada plná aktivit a
zeleně“ byl finančně podpořen
částkou 200 tisíc korun z programu Strom života Nadace
Partnerství, jehož generálním
partnerem je společnost Skanska.

Na prvním setkání, které se
uskuteční v sobotu 3. října
2009, se společně naplánuje
budoucí podoba zahrady –
výstupy ze setkání budou významným vodítkem pro zahradní architektku Lucii KoMgr. Eva Hájková, vedoucí
mendovou, která na základě
domu a realizátorka projektu
těchto podkladů vypracuje

Připravili akční plán na využití fondů EU ke snížení dopadů krize
Národní orgán pro koordinaci (NOK) působící v rámci
MMR vypracoval novou studii o dopadech finanční krize
na využití fondů Evropské
unie v České republice. Studie obsahuje návrhy, jak
využít strukturální fondy a
Fond soudržnosti ke zmírnění průběhu ekonomické recese a k redukci jejích následků.

Příklady konkrétních opatření:
Urychlení systému plateb v
operačních programech, které
může přinést buď financování
projektů už během realizace
(namísto dosud převažujícího
zpětného financování) nebo
zkrácení lhůt zpětného proplácení. V případě projektů rozdělených na etapy je možnost
zvýšit počet etap, což povede
k častější refundaci nákladů
žadatele z operačního prograZvolená opatření:
mu. Malým obcím, podnikům a
• Snazší přístup k evropnestátním neziskovým organiským dotacím zejména
zacím se zlepší cash-flow i
pro drobné a střední podni- tím, že jim budou plynule prokatele, malé obce a NNO, pláceny faktury na dodávky od
protože to jsou subjekty
subdodavatelů bez nutnosti
nejvíce ohrožené krizí
čekání na žádost o platbu.

•

Finanční hotovost, která
pomůže žadatelům překlenout horší období

Půjde o ulehčení přístupu subjektů ohrožených krizí k investičním financím zejména v
podobě zvýhodněných úvěrů a
záruk.

•

Směřování dotací kohezní
politiky tam, kde podpoří
poptávku a růst

Jde zejména o oblasti se silným prorůstovým potenciálem:
investice do infrastruktury,
lidských zdrojů a inovativních
technologií. Většina z těchto
prostředků půjde do podnika• Přímá pomoc pro realizátelské sféry jako do oblasti
tory projektů financovaschopné dát pozitivní impuls
ných z fondů EU
celé české ekonomice.
Např. návrh na revizi národní
„Přizpůsobovat se v rámci
legislativy směřující ke zjednosnížení dopadů ekonomické
dušení vykazování výdajů,
krize budou i operační proprojekty poradenství žadategramy, které v rámci evroplům nebo prevence případných
ských nařízení disponují
chyb, které by mohly vést k
značnou flexibilitou,“ uvedl
odnětí dotace.
ministr Rostislav Vondruška.
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Sportování
ve Vlašimi v novém

Tělocvičná jednota Sokol Vlašim uspěla
v dotačním řízení v rámci realizace Strategického plánu Leader v Posázaví. V
rámci vyhlášené výzvy k předkládání
projektů v období 2007 – 2013 získala
finanční prostředky na realizaci kompletní rekonstrukce podlahových krytin v
sokolovně ve Vlašimi, které jsou již několik let za hranicemi své životnosti.

V rámci projektu byly kompletně obnoveny
podlahy ve velkém i malém sále tělocvičny,
a to v celkovém rozsahu cca 950 m2. Původní a současnému sportu nevyhovující
podlahová krytina byla odstraněna a nahrazena novými parketami s povrchovou úpravou. Byla nalajnována jednotlivá hřiště pro
sálové sporty a celá budova byla doplněna
o bezbariérový přístup.

Vlašimská sokolovna je využívána zejména
pro sportovní činnost, ale vzhledem ke své
velikosti i pro větší vlašimské kulturní akce
jakými jsou např. plesy, mikulášská nadílka
pro děti apod. Nový školní rok přivítal i sportující děti a mládež, kteří budovu sokolovny
využívají v rámci hodin tělesné výchovy.
Celkové náklady se vyšplhaly na 2 mil.
Kč. 90% z této částky bude po vyúčtování proplaceno zpětně z Programu rozvoje
venkova Ministerstva zemědělství ČR.
Zbývající část nákladů uhradí Tělocvičná
jednota Sokol. Stavbu zrealizovala stavební firma Pazdera s.r.o. vzešlá z řádného výběrového řízení.
Projekt byl podpořen prostřednictvím Místní
akční skupiny Posázaví v rámci fiche 3
(oblasti podpory) – Aby se nám tu líbilo.
Kromě rekonstrukce sokolovny ve Vlašimi
se v tomtéž opatření a výzvě v regionu realizují projekty zaměřené na obnovu hasičských zbrojnic (Ratměřice, Krhanice) a v
Čerčanech projekt „Jíme z vlastního nádobí“
zaměřený na vybudování komunitních
prostor.
Lucie Krubnerová
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Obnova a využívání
venkovských far

Institut pro památky a kulturu, o.p.s. v rámci projektu PRO památky (Poznání - Rozvoj - Obnova) pořádá konferenci zaměřenou na obnovu a využívání památek ve 21. století. Druhý ročník
konference PRO památky je věnován obnově a využívání venkovských far. „Téma venkova a jeho památek je v České republice specifické a farní budovy nejsou výjimkou. Jedná se o důležité a stále aktuální téma, které nabízí mnoho nezodpo-vězených
otázek, zejména druh vlastnictví a způsob využití těchto často
památkově velice hodnotných staveb,“ komentuje akci člen organizačního výboru konference
Ing. Aleš Kozák. Kromě přednášek týkajících se historie a architektury venkovských far budou prezentovány příspěvky o možnosti jejich využívání včetně způsobů financování. Na konferenci
budou představeny úspěšné projekty, vedle toho však zazní

i příspěvky reflektující negativní či problematické zkušenosti. K
účasti jsou přizváni architekti, odborníci z oblasti památkové
péče, představitelé církví a obcí, zástupci farních společenství,
zástupci odborných firem i širší veřejnost. Konference se koná
10. listopadu 2009 v přednáškovém sále Ministerstva kultury v
Praze. Zaregistrovat se můžete na stránkách:
www.propamatky.cz

Seminář Praktické zkušenosti
s úsporami energie v obcích a městech

Seminář bude zaměřený na: představení směrnic Energetické politiky pro Evropu na základě směrnic EHS o energetické náročnosti budov, certifikaci energetické náročnosti
budov, praktické zkušenosti s revitalizací panelových domů
a veřejných budov v České republice i zahraničí, problémy
spojené se zateplením budov a neefektivním hospodařením
v nich, klady a zápory programu Zelená úsporám. Cílem
semináře je jak předání praktických informací a zkušeností.
Mohou se zde prezentovat zajímavé aktivity, negativní i pozitivní zkušenosti jednotlivých subjektů včetně samosprávy,
státní správy, soukromých firem i neziskových organizací.
Předběžný termín konání semináře: 24. listopadu 2009.
Místo konání: Dělnický dům Blansko. Sborník: ze semináře
bude vydán CD sborník s příspěvky autorů a dalšími vzdělávacími materiály. Kontakt: masmk@seznam.cz nebo
www.mas-moravsky-kras.cz
MAS MK
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Centrum pro komunitní práci střední Morava a střední Čechy ve spolupráci s časopisem
české vlády Veřejná správa si Vás dovolují pozvat na workshop

ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI DO ROZHODOVACÍCH
PROCESŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

Workshop je určen pro účastníky soutěže O lidech s lidmi a také pro politiky a úředníky obcí, měst, mikroregionů, krajů, zástupce nestátních neziskových organizací a další zájemce. Součástí programu bude ocenění
vítězů českého kola soutěže.
V PANELOVÉ DISKUZI VYSTOUPÍ: porotci, kteří hodnotili projekty obcí, měst a krajů a také zástupci
ministerstev životního prostředí, práce a sociálních věcí a vnitra

Workshop se uskuteční v úterý 6. října 2009 v budově Ministerstva vnitra na Letné (změna oproti předchozím ročníkům!) ve velké zasedací místnosti, Nad Štolou 3. Praha 7. Spojení nejlépe metrem C do
stanice Vltavská a odtud tramvají 15, 25, 26 do stanice Letenské náměstí nebo Sparta.
Svou účast prosím potvrďte na email soutez@cpkp.cz nejlépe obratem, nejpozději však do pátku 2. října
2009. Pro vstup do budovy je potřeba připravit seznam účastníků. Při registraci účastníků si připravte, prosím,
občanský průkaz.

Letošní léto trávili Češi v Krkonoších a Podkrkonoší

Krkonoše – svazek měst a
obcí pořádá ve Vrchlabí pravidelná setkání pracovníků
více než dvou desítek krkonošských informačních center. Podobné schůzky jsou
užitečné ke vzájemné výměně zkušeností a poznatků.
Však se zde v přátelské atmosféře potkají obrazně řečeno od východu po západ a
od jihu po sever.
Prezentované poznatky a postřehy zástupců informačních
center lze pak jednoznačně
objektivně vyhodnotit jako ten
správný vzorek obrazu celého
turistického regionu.

Posuďte sami, jak se jeví letošní krátké ohlednutí za letní
sezonou. Nejenom Hostinné,
Vrchlabí, Malá Úpa, Lánov,
Černý Důl, Rokytnice nad Jizerou, Benecko, Špindlerův
Mlýn, Pec pod Sněžkou, Horní
Maršov, Harrachov, adalší, ale
i Správa KRNAP vyhodnotila
letošní letní sezonu jako nadprůměrnou v návštěvnosti českých klientů.

kých cyklobusů ve srovnání s Důl, jak vyhodnotila Iva Zaplatílková, letos navštívilo 4 x více
předchozími lety.
Čechů než zahraničních náNěmecky hovořících hostů je
vštěvníků. Postřehem Lenky
stále méně, ubývá i HolanďaKlimešové z informačního cennů. Počty zahraničních nátra v Peci pod Sněžkou a Horvštěvníků dorovnávají Poláci.
ním Maršově je úbytek hostů,
Podle Karolíny Bokové z Láno- platících si drahé hotely. Je
va jsou lidé vstřícní, hledají více těch, kteří přijdou pěšky s
různé tipy na výlety a turistické batohem na zádech, v němž
výšlapy.
mají svačinu a mnohdy i oběd.
V Malá Úpě, dle slov Marie Evidován je nárůst osob, kteří
Holomíčkové, zaznamenali přijedou jenom na jeden den, a
nejvyšší návštěvnost za něko- také těch, kteří kupodivu Krkolik uplynulých let. Podpořila ji s noše zatím nikdy nenavštívili.
největší pravděpodobností v Hledají vesměs levnější ubytol o ň s k é m r o c e v z n i k l á vání anebo rodinné prostředí.

Vychází tak nejenom ze statistik návštěvníků přicházejících
do turistických informačních
center, ale i velkého zájmu o
české tištěné propagační materiály a obsazenosti turistic- „Pohádková

stezka“.

Černý

D. Palátková
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Celostátní dopravní soutěž Cesty městy má své vítěze
Zástupci vítězných měst a obcí
převzali 17. září ceny v soutěži
Cesty městy, která je zaměřena
na zklidňování dopravy.

Soutěž již po osmé vyhlásila Nadace Partnerství, z letošních čtyřiceti
tří přihlášených účastníků zvítězila
dopravní řešení Litomyšle, Mariánských Lázní a Plzně. Zvláštní ceny
obdržely také Bílovec, Blansko a
Kadaň. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo včera v Krásné
Lípě, která v loňském ročníku soutěže zabodovala s dopravním řešením pro pěší a cyklisty. Generálním partnerem je společnost Škoda Auto, oficiální záštitu poskytlo
Ministerstvo dopravy – BESIP.
Vítězství v kategorii bodová řešení
a s tím spojenou prémii 85 tisíc
korun získala za řešení dvou
okružních křižovatek Litomyšl,
která navíc patří do Národní sítě
Zdravých měst ČR. Zvláštní cenu radar se signalizací rychlosti projíždějících vozidel obdržel za úpravu křižovatek na komunikaci třetí
třídy další člen Národní sítě Zdravých měst ČR, a to obec Blansko.
Kategorii liniová řešení dominovaly
a prémii 100 tisíc korun získaly
Mariánské Lázně za celkovou rekonstrukci Hlavní ulice. „Ke zklidnění nejfrekventovanější komunikace ve městě došlo především
směrovým rozdělením provozu,
vybudováním zastávkových zálivů
pro MHD a bezpečných přechodů
pro chodce. Ocenili jsme zejména
zvýšení estetické
hodnoty a pobytové přitažlivosti
prostoru jak pro
místní, tak i pro
lázeňské hosty a
návštěvníky
města,“
uvedl
předseda komise
Jan Mužík z Katedry urbanismu
a územního plánování Fakulty
stavební ČVUT.

Zvláštní cenu ministra dopravy,
titul Bezpečná obec a prémii 50
tisíc korun získala za zdařilé zklidnění průtahu městem Kadaň.
„Díky rozsáhlé modernizaci komunikací v městské části Slovany
zvítězila a prémii 85 tisíc korun
získala v kategorii plošných řešení
Plzeň. Zvláštní cena Moderní obce
putuje za odlehčení dopravy do
moravskoslezského Bílovce,“ popsal Radek Patrný z Nadace Partnerství.

Již třetím rokem je generálním
partnerem soutěže společnost
Škoda Auto. Dalšími partnery soutěže jsou společnosti 3M Česko a
Regionservis, Národní síť Zdravých měst ČR a Svaz měst a obcí
ČR. Hlavním mediálním partnerem
je již tradičně měsíčník Moderní
obec.
Ing. Radek Patrný

Plzeň

Mariánské Lázně

Blansko

Bílovec

Kadaň

Litomyšl
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