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Překvapivě příjemné víkendo-
vé počasí doplnilo vinařské 
zážitky téměř tisícovky lidí z 
celé České republiky, ale i ze 
zahraničí. Kromě návštěvníků 
ze Slovenska nebo Rakouska 
se na Mikulovsku objevili i hos-
té z Kanady, USA i Francie. 
„Ve srovnání s předchozími 
festivaly, které se konaly letos 
na jaře a v létě, přišlo řádově o 
několik set lidí více, což nás 
utvrzuje v tom, že pro vinař-
skou turistiku je zajímavá kaž-
dá roční sezóna,“ vysvětluje 
manažer festivalu, Aleš Ture-
ček. Organizátoři museli pro 
některé návštěvníky zajišťovat 
ubytování v sousedních ob-

cích, protože kapacita Mi-
kulova byla již dva týdny 
před festivalem naplněna. 
„Nás je tady 12 lidí z Mala-
cek a ubytování jsme si 
zajistili již před dvěma mě-
síci. Kamarádi mě pověřili 
zajistit hned příští týden 
ubytování na Znojemsku, 
kde má být Festival otevře-
ných sklepů příští rok na 
jaře,“ reklamám mladá vi-
nařka ze Slovenska.  
Díky kvalitní organizaci a 
kyvadlové dopravy nebylo 
nikde přeplněno a spokoje-
ni byli jak návštěvníci a organi-
zátoři, tak samotní vinaři. „V 
pátek se u mě otočilo několik 

stovek návštěvníků, kteří se v 
neděli vrátili nakoupit. Zájem 
mě opravdu překvapil, hlavně 
v neděli jsem už ani nestíhal 
vína lahvovat,“ popisuje fes-
tival Maxmilián Holec z Per-
né. Potěšení z vysoké ná-
vštěvnosti a kultivované at-
mosféry vyjádřil i majitel Vi-
nařství Volařík v Mikulově.  
„Víme, že na vysoký počet 
návštěvníků měla vliv pověst 
Mikulova a jeho okolí, ale 
věřím, že se nám daří budo-
vat image kvalitní akce,“ říká 
otec myšlenky Festivalu ote-
vřených sklepů, Juraj Flamik 
z Partnerství, o.p.s. Další 

festivaly se v roce 2010 ode-
hrají v dubnu na Znojemsku a 
v listopadu na Kyjovsku. „V 
létě bychom ještě chtěli spo-
lečně s vinaři z Němčiček 
uspořádat hudební akci s ná-
zvem Písničkáři mezi sklepy,“ 
zve Juraj Flamik. 
Více informací na webu 
www.otevrenesklepy.cz 

Aleš Tureček 

Festival otevřených sklepů zaplnil 
sklepy na Mikulovsku 
Festival otevřených sklepů, který proběhl o víkendu 
17. a 18. října v Mikulově, Bavorech a Perné přilákal 
milovníky vína z celé republiky, ale i ze zahraničí. 
Téměř tisícovka návštěvníků zaplnila šestnáct vinař-
ství. „Vína se nám moc líbila a s organizací jsme také 
velmi spokojeni. Přišli bychom v každém počasí, takže 
dnešní sluníčko bereme jako odměnu,“ říká jedna z 
účastnic festivalu, Kateřina z Liberce. 



Strá nk a  2 Venkovské noviny,  LISTOPAD 2009 , číslo 11 /  2009 

To, co zní nereálně, je v někte-
rých obcích realitou. Nabízíme 
Vám exkurzi do některých z 
nich. 
Kněžice 
Kněžice u Nymburka (500 oby-
vatel) jsou zatím jedinou plně 
energeticky soběstačnou obcí 
v České republice. Nepřetržité 
teplo (do 90 % domů) a elektři-
nu zde dodává občanům bio-
plynová stanice s kogenerační 
jednotkou. Řeší se tak nejen 
zpracování komunálního odpa-
du, ale i odpadních vod ze 
septiků a žump (obec nemá 
kanalizaci a ČOV) či zeměděl-
ských odpadů.  
Stanice vyrábí teplo pro celou 
obec (3600 MWh tepla za rok) 
v přijatelných cenách a kromě 
toho produkuje zisk díky výro-
bě elektřiny – do sítě dodává 
téměř 2x větší množství elek-
třiny (2600 MWh/rok) než obec 
spotřebuje. V zimním období 
zde pracuje kotelna na bioma-
su (dřevo a odpadní slámu) 
jako další zdroj tepla.  

Tímto způsobem obec Kněžice 
ušetří ročně ca 2800 tun uhlí a 
sníží emise CO2 o 8600 tun. 
Model, který si zaslouží násle-
dování. 
Hostětín 
Pro další příklad energetické 
soběstačnosti se vydáme do 
obce Hostětín v Bílých Karpa-
tech. Tato obec, s 242 obyva-
teli, je vytápěna energií z bio-
masy (dřevní štěpky) a zahaju-
je výstavbu fotovoltaické elek-
trárny na výrobu elektřiny pro 
místní občany.  
Hostětín již několik let podniká 
kroky k energetické soběstač-
nosti, což zahrnuje také insta-
laci solárních kolektorů nebo 
rekonstrukci veřejného osvět-
lení. V obci rovněž stojí mode-
lový pasivní dům Centra Vero-
nica, který má asi 7-10x nižší 
spotřebu energie na vytápění 
než klasický dům a je ukázkou 
energeticky a ekologicky uvě-
domělého stavitelství s použi-
tím přírodních materiálů (např. 
slámy pro izolaci domu). Obec 

ročně ušetří zhruba 1600 tun 
CO2. O konkrétních přínosech 
(ekonomických, ekologických a 
sociá lních) jednot l ivých 
hostětínských projektů si mů-
žete přečíst v odborné analýze 
na webových stránkách hoste-
tin.veronica.cz/studie. 
Přínosy 
Ale proč by se obce a občané 
měli vůbec energetickou otáz-
kou zabývat? Není to dnes již 
jen otázkou financí. Stejně 
důležitá je ochrana ovzduší, 
řešení nezaměstnanosti, pod-
pora místní ekonomiky. A pře-
chod k energetické soběstač-
nosti nabídne nejen řešení 
ekologické – snížení znečiště-
ní ovzduší z lokálních topenišť, 
využití místních a obnovitel-
ných zdrojů energie, snížení 
produkce skleníkových plynů. 
Také má  ekonomický přínos: 
peníze za energii zůstanou v 
regionu, vyrobenou energii lze 
prodávat, zvýší se spolehlivost 
a bezpečnost. Nakonec přispí-
vá energetická soběstačnosti i 
k řešení otázek sociálních – 
zaměstná místní občany, pod-
poří zemědělce a podnikatele, 
kteří mohou pro výrobu tepla a 
elektřiny využívat odpady z 
těžby a zpracování dřeva, rost-
linné odpady (například trávu a 

seno či pěstovat energetické 
plodiny. 
Ale jak na to? Přechod k 
energetické soběstačnosti 
zahrnuje několik kroků. Prvním 
z nich jsou úspory energie, 
neboť nejlevnější energie je ta, 
kterou nemusíme vyrobitP 
Rekonstruujeme proto své 
domy, zateplujeme starší bu-
dovy, stavíme nové nízkoener-
getické či pasivní domy.  
Druhým důležitým krokem je 
nahrazení potřebné (většinou 
fosilní) energie energií z míst-
ních a obnovitelných zdrojů – 
sluncem pro ohřev teplé vody 
a výrobu elektřiny, biomasou 
(dřevem a slámou pro spalová-
ní nebo trávou a zemědělský-
mi odpady pro výrobu bioply-
nu), případně energií z vody, 
větru či geotermálního zdroje. 
První krůčky k energetické 
soběstačnosti jsou podnikány 
například v mikroregionu Boj-
kovsko, kde v současné době 
vzniká ve spolupráci Ekologic-
kého institutu Veronica a Ener-
getické agentury Zlínského 
kraje pilotní studie, která má 
vytipovat možnosti využívání 
obnovitelných zdrojů a úspor 
energie v regionu. Tento pro-
jekt byl finančně podpořen v 
grantovém řízení MŽP. 

Energeticky soběstačná obec – utopie či realita? 
Příjemné teplo v domácnostech v celé obci, stabilní ceny 
paliva, čisté ovzduší, nezávislost obce na dovozu plynu, 
práce pro místní občany, úspora financí a navíc podpora 
místních podnikatelů – že to zní jako utopie? A když se k 
tomu přidá ještě vlastní výroba elektřiny pro celou obec?   

České kraje si do začátku října požáda-
li o dotace z fondů EU ve výši 34,8 mili-
ardy korun. Schváleno jim již bylo 373 
projektů v celkové výši téměř 20 mili-
ard korun. 
České kraje (mimo hlavního města Prahy) 
mohou v tomto programovém období, 
tedy mezi lety 2007–2013, žádat o finanč-
ní prostředky ze 13 operačních programů, 
v nichž je pro všechny žadatele k dispozi-
ci přibližně 400,5 miliard korun. Kraje si 
zatím podali 609 žádostí do 11 operač-
ních programů. V nich žádají o dotace 
34,8 miliard korun. 
Nejaktivnějším žadatelem mezi kraji je 
Pardubický kraj, který zatím předložil 78 
projektových žádostí v celkové výši  3 006 
milionů korun a hned za ním je kraj Jiho-
český se 71 předloženými žádostmi na 2 

768 milionů korun. Naopak 
nejméně žádostí a to 19 zatím 
podal Jihomoravský kraj. Požá-
dal v nich o 847 milionů korun. 
Liberecký kraj je žadatelem, 
který má zatím nejvyšší počet 
schválených žádostí. Dosud mu 
bylo odsouhlaseno 50 projektů 
za 1,1 miliardy korun. Nejvíce 
schválených finančních pro-
středků z fondů EU mají kraje 
Moravskoslezský (2,8 miliardy 
korun) a Vysočina (2,9 miliardy korun). 
Nejefektivnějším žadatelem, tedy tím, 
který má nejvíce schválených projektů na 
poměr předložených, je Středočeský kraj, 
druhý pak je kraj Karlovarský. Nejméně 
efektivní z tohoto hlediska v čerpání je 
zatím Plzeňský kraj. 

České kraje nejvíce peněz žádají z regio-
nálních operačních programů. Z tématický 
operačních programů pak nejvíce žádostí 
poslali do Operačního programu Životní 
prostředí a nejvíce peněz žádají z Ope-
račního programu Lidské zdroje a za-
městnanost.    NOK 

Kraje žádali z fondů EU o dotaci téměř 35 miliard Kč 
Souhrnný stav čerpání SF/ FS v mld. Kč

k 6. říjnu 2009, EU a národní zdroje, 
1 EUR = 25,180 CZK, zdroj: MSC2007
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Centrum pro komunitní práci střední Čechy 
za podpory Královéhradeckého kraje 

si Vás dovoluje pozvat na seminář 
 

Nové zjišťování potřeb 
představení metodiky 

zjišťování potřeb občanů 
 

Zajímáte se o zjišťování potřeb? 
Nevíte, jak se s ním vypořádat? 

Už jste potřeby zjišťovali a přemýšlíte, jaké vý-
sledky přineslo? 

A mnoho dalších otázek, lze je shrnout v jednu - Jak 
účelně tedy zjistit potřeby občanů? Představíme Vám 
způsob práce s potřebami občanů, který staví na Vašich 
běžně používaných dovednostech, který využívá do-
stupné znalosti a zkušenosti a vychází z přirozeného 
způsobu jednání. 
Dne 3. prosince 2009 od 9:00 do 16:00. 
Speciální školy Hradec Králové, Hradecká 1231, 
Hradec Králové.  
Lektorky semináře: 
Martina Macurová a Zuzana Skřičková 
Vzhledem k omezené kapacitě potvrďte, prosím, svou 
účast na email: alena.samalova@cpkp.cz do středy 25. 
listopadu 2009. Případné dotazy též zodpovíme na tele-
fonu 773 661 131.Účast na semináři je zdarma. Během 
programu se bude podávat malé občerstvení. 

Asi 15 kilometrů jihovýchodně od Prahy, v malebném údolí 
řeky Sázavy a na jeho zalesněných svazích pod vrchem Med-
ník, se nachází jedna z nejstarších naučných stezek České 
republiky Medník. Její obnovu si vzali na starost členové Čes-
kého svazu ochránců přírody (ČSOP). Naučná stezka Med-
ník, jejíž větší část leží v národní přírodní památce stejného 
jména – Medník, je veřejnosti známa především díky výskytu 
kriticky ohrožené rostliny kandík psí zub. Oproti té původní 
však stezka doznala řady změn. Kromě délky trasy, změnili 
ochránci přírody také obsah a vzhled informačních tabulí. 
Čtrnáct nově nainstalovaných tabulí představuje Medník ze 
všech možných stran. Návštěvníci mají možnost přečíst si 
informace o místních bučinách, významu lesa a stromů, o 
suťových lesích, mohou se dozvědět zajímavosti z geologie, o 
historii trampingu, vodáctví a turistice v oblasti Posázavského 
pacifiku. Děti, ale nejen ony, si mohou zahrát interaktivní hru 
u prameništního potůčku, a pokud se hrou či záplavou nových 
informací unaví, mohou pod vrcholem Malého Medníku vy-
dechnout na nově vybudovaném odpočívadle. Novou stezku 
dlouhou přibližně 5 kilometrů vytvořila základní organizace 
ČSOP Zvoneček z Vraného nad Vltavou, ve spolupráci s ge-
nerálním partnerem ČSOP, společností RWE Transgas Net. a 
s podporou Středočeského kraje. Český svaz ochránců příro-
dy zpřístupňuje zajímavé lokality veřejnosti ve spolupráci s 
generálním partnerem ČSOP, společností RWE Transgas Net 
v rámci projektu „RWE Transgas Net. Blíž přírodě.“         BZ 

Nový kabát pro naučnou stezku 

Ministerstvo pro místní roz-
voj vyhlásilo výzvu k podá-
vání žádostí o poskytnutí 
podpory obcím z fondů EU. 
Z Integrovaného operačního 
programu a rozpočtu minis-
terstva je na pořízení a aktu-
alizaci územních plánů obcí 
s více než 500 obyvateli při-
praveno celkem 158 milionů 
korun. 
Podpora je poskytována for-
mou dotace na individuální 
projekty. Podíl spolufinancová-
ní z EU bude pro všechny pro-
jekty ve výši 85 % celkových 
výdajů, zbylých 15 % tvoří 
národní spolufinancování hra-
zené ze státního rozpočtu. 
Maximální přípustná výše cel-
kových způsobilých výdajů na 
projekt je 4 miliony korun. Cel-
kový finanční objem výzvy je 
158 700 000 Kč. 
Jedná se již o třetí výzvu v této 
oblasti a doposud bylo předlo-
ženo 125 projektů v celkové 
výši 97 milionů Kč.  
„Věřím, že tyto cílené peníze 
pomohou obcím v jejich územ-

ním rozvoji a budou díky nim 
realizovány projekty, které by 
si obce jinak nemohly dovolit,“ 
uvedl ministr Rostislav Vond-
ruška.  
Žádosti o dotaci přijímají od 
30. října 2009 pobočky Centra 
pro regionální rozvoj ČR podle 
územní příslušnosti určené 
místem realizace projektu. K 
tištěné žádosti musí být přilo-
ženy všechny povinné přílohy. 
Žadatel podává projektovou 
žádost prostřednictvím aplika-
ce Benefit7. Formulář projek-
tové žádosti včetně seznamu 
povinných příloh je k dispozici 
v elektronické formě na adre-
se http://www.eu-zadost.cz/. 
Seznam povinných příloh je 
uveden také v Příručce pro 
žadatele a příjemce. 
O podporu mohou požádat 
obce od 500 obyvatel 
(včetně), které splní alespoň 
jednu z následujících podmí-
nek: 
• leží v rozvojové oblasti, roz-
vojové ose nebo ve specific-
ké oblasti zpřesněné či vyme-

zené v zásadách územního 
rozvoje kraje, nebo 
• do doby nabytí účinnosti zá-
sad územního rozvoje je jme-
novitě uvedena v „Seznamu 
obcí, které leží v rozvojových 
oblastech, osách a specific-
kých oblastech republikového 
významu“, který je přílohou 
Příručky pro žadatele a příjem-
ce, nebo 
• minimálně 10 staveb pro byd-
lení na území obce se nachází 
ve stanoveném záplavovém 

území nebo jejich obytné míst-
nosti určené pro bydlení byly 
po 1. 1997 zaplaveny a tyto 
stavby nemají dosud zajiště-
nou protipovodňovou ochranu, 
nebo 
• obec musí v územním plánu 
prověřit rozvojový záměr obsa-
žený v Politice územního roz-
voje 2008 nebo v územně plá-
novací dokumentaci kraje. 
Celý text výzvy je k dispozici 
na stránkách strukturálních 
fondů. 

Pro územní plány obcí je připraveno 158 milionů 
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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 

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. 

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  
které se koná ve dnech 11. – 13. listopadu 2009 v Kulturním domě v Klenčí pod Čerchovem  

Projekt „Příprava a zpraco-
vání zpráv o stavu životního 
prostředí ve městech“, který 
započal v září 2008, se do-
stává do své závěrečné fáze, 
ve které budou na regionál-
ních 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. Lis-
topadových seminářů se zú-
častní nejen projektový tým 
TIMUR, ale i zástupci měst, ve 
kterých byly pilotní zprávy 
zpracovány a další odborníci z 
oblasti ochrany životního pro-
středí. 
Metodika tvorby zpráv vznikala 
v úzké spolupráci s pracovníky 
z měst a dalšími odborníky, 
přičemž byl kladen velký důraz 
nejenom na odbornou šíři roz-
sahu zprávy, tak především na 

její přehlednost, srozumitelnost 
a čtivost, protože výsledné 
zprávy budou určeny i přede-
vším občanům měst.  
Samotná zprava je členěna 
nejen na kapitoly zaměřené na 
konkrétní složky životního pro-
středí (odpady, voda, hluk 
atd.), ale je doplněna i o obec-
né kapitoly (informace o městě 
a o obyvatelích) a specifické 
téma pro dané město. V kapi-
tole „specifické téma“ budou 
města popisovat úspěšné pro-
jekty nebo naopak úskalí 
ochrany životního prostředí ve 
městech. Zprávy budou zakon-
čeny souhrnnou tabulkou vy-
braných indikátorů životního 
prostředí za město v porovnání 
s Českou republiku, což čtená-
řům 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 použitel-
nost metodiky byla vybrána 
města, která mají různou veli-
kost a naprosto odlišné cha-
raktery a tím pádem i jiné pro-
blémy v oblasti životního pro-
středí. Rozdílné bylo i množ-
ství a kvalita získaných dat a 
informací za jednotlivá města, 
neboť zatímco Vrchlabí a Svi-
tavy jsou obcemi s rozšířenou 
působností, tak Dubí pouze 
obcí 1. typu. Tyto odlišnosti 
budou rovněž srozumitelně 
popsány v připravované meto-
dice.  
Více se o zákulisí přípravy 
zpráv a především o výsledku 
se zájemci dozví na připravo-
vaných regionálních seminá-
řích. Účastníci seminářů obdrží 
metodiku tvorby zpráv o stavu 
životního prostředí a další pub-
likace Týmové iniciativy pro 
místní udržitelný rozvoj. Přihlá-
sit se na semináře můžete již 
dnes přímo na webových 

stránkách www.timur.cz. 
Regionální semináře „Zpráva o 
stavu životní prostředí – vizitka 
pro města, informace pro ob-
čany“ 
• 19. listopadu od 9:00 do 

12:00 OLOMOUC - Kon-
gresový sál Krajského úřa-
du Olomouckého kraje, 
Jeremenkova 40a, Olo-
mouc 

• 24. listopadu od 9:00 do 
12:00 ÚSTÍ nad LABEM - 
2. patro budovy A krajské-
ho úřadu Ústeckého kraje, 
místnost č. 208, Velká Hra-
dební 48, Ústí nad Labem 

• 26. listopadu od 9:00 do 
12:00 PRAHA - Místnost č. 
201, 2. patro, Magistrát 
hl.m. Prahy, Jungmannova 
29, Praha 1 

Program je zveřejněn na 
www.timur.cz.  

Zpráva o stavu životního prostředí: vizitka 
pro města, ale také informace pro občany 
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Jubilejní desáté setkání tra-
dičního semináře pro mládež 
s názvem „Studenti pro ven-
kov“ se uskuteční od 14. do 
17. listopadu 2009 ve Spol-
kovém domě ve Vlašimi. 
Seminář je i tentokrát určen 
studentům středních, vyš-
ších odborných a vysokých 
škol se zájmem o rozvoj ven-
kova. Desátý ročník bude 
tentokrát zaměřen na komu-
nitní a spolkový život v ob-
cích a účastníci se v jeho 
průběhu budou moci blíže 
seznámit s významem spol-
ků a komunitního plánování 
na venkově.  
„Ani tentokrát nebude chybět 
přednáška odborníka souvise-
jící s tématem semináře a za-
měřená právě na komunitní 
plánování. Nedělní program 
doplní návštěva ekologické 
farmy Krišnův Dvůr v Městeč-
ku u Postupic spojená s exkur-
zí a obědem, následovat bude 
společné plánování vybraného 
projektu ve Vlašimi. V pondělí 
účastníky čeká návštěva Mik-
roregionu CHOPOS, kde zaví-
táme do obce Vranov. Tam ve 

spolupráci s místní samosprá-
vou a spolky budeme plánovat 
využití a rekonstrukci budovy 
bývalé školy,“ seznamuje s 
programem Eva Hájková, ko-
ordinátorka semináře, a dopl-
ňuje: „Dále navštívíme Miličín 
v Mikroregionu Džbány, kde je 
zase v plánu plánování rekon-
strukce místní sokolovny, a 
sice za účasti místní jednoty 
Sokol a základní školy.“ 
Ačkoli je seminář Studenti pro 
venkov projektem o.s. Podbla-
nickem, ujala se tentokrát or-
ganizování desátého ročníku 
Základní organizace ČSOP 
Benešov, která s Podblanic-
kem několik let spolupracuje. 
„Seminář má nejen v našem 
regionu již svou tradici, proto 
jsme se rozhodli po Podblanic-
kem převzít pomyslnou štafe-
tu. Rádi bychom, aby i nadále 
studenti a mladí lidé měli mož-
nost blíže nahlédnout do života 
v obcích a problematiky s tím 
spojené, aktivně se zapojit do 
plánování projektů či se sezná-
mit s možnostmi čerpání dota-
cí na rozvoj venkova,“ vysvět-
luje Jana Zmeškalová, místo-

předsedkyně ZO ČSOP Bene-
šov, a dále uvádí: „Také pro 
místní samosprávu i další oby-
vatele obcí je návštěva a spo-
lečné plánování projektů se 
studenty jedinečnou zkušenos-
tí, která už mnohokrát položila 
významný základ pro zahájení 
zajímavého projektu. Příkla-
dem je např. Naučná stezka 
rytíře Jana Kryštofa Šice, která 
vznikla ve spolupráci se ZŠ v 
Divišově, nebo projekt Spolko-
vého domu ve Vlašimi.“ 
Zájemci o seminář se mohou 
přihlašovat nejpozději do 6. 
listopadu 2009. Přihlášku, 

podrobný program a další in-
formace o semináři naleznou 
na www.studentiprovenkov.cz. 
Seminář „Studenti pro venkov 
X.“ je finančně podpořen Mi-
nisterstvem pro místní rozvoj z 
Programu obnovy venkova v 
rámci projektu „Žijeme tu spo-
lečně“ žadatele Mikroregion 
CHOPOS. Na realizaci semi-
náře dále finančně přispěli 
Mikroregion Džbány a Město 
Vlašim.  

Eva Hájková, 
Jana Zmeškalová ml. 
Foto: Radek Vondrák 

10. ročník semináře „STUDENTI PRO VENKOV“  

Soutěž „Poštovní spořitelna 
Starostu roku“ je v plném 
proudu. Do uzávěrky 3. září 
bylo přihlášeno 220 starostů 
malých obcí, z nichž do lis-
topadu vybere odborná ko-
mise celkového vítěze. Ten 
pro svou obec získá prémii 
100 tisíc korun. Soutěž vy-
hlásila na konci května Poš-
tovní spořitelna a Nadace 
VIA s mediální podporou 
Deníku vydavatelství Vltava-
Labe-Press. 
„Počet došlých nominací nás 
velice mile překvapil. Je pří-
jemné vědět, že v tolika obcích 
si občané váží svého starosty 
či starostky natolik, že jim ne-
bylo zatěžko v době dovole-

ných vyplnit přihlášku a získat 
potřebné podpisy. I když na 
nominaci stačilo dvacet podpi-
sů, některé přihlášky jsou  
podepsány stovkami podporo-
vatelů,“ poznamenal ombud-
sman a ředitel péče o klienta 
Poštovní spořitelny Martin Ko-
vář. 
Práci starostů nejlépe posoudí 
sami občané, proto právě oni 
mohli zasílat nominace na 
ocenění. Podmínkou bylo při-
pojit k přihlášce podpisy ale-
spoň dvaceti lidí trvale nebo 
přechodně žijících v dané obci.  
Nakonec přišlo celkem 220 
přihlášek, zastoupeny jsou 
všechny kraje, samozřejmě 

kromě Prahy. O titul bude sou-
těžit 66 starostek a 154 staros-
tů. Nejvíce nominací (40) přišlo 
ze Středočeského kraje, aktiv-
ní byli také občané z Plzeňské-
ho (27 nominací) a Moravsko-
slezského kraje (21 nominací).  
„Nyní jsou přihlášky u sedmi-
členné hodnotící komise, která 
je složena ze zástupců veřejné 
sféry, neziskového sektoru, 
médií, Nadace VIA a Poštovní 
spořitelny. Po vyhodnocení 
přihlášek navštíví komise pět 
nejlépe ohodnocených kandi-
dátů, aby se na místě sezná-
mili s jejich prací a s životem 
obce,“ popisuje Jiří Bárta, ředi-
tel Nadace VIA. Celkový vítěz 
obdrží titul „Poštovní spoři-

telna Starosta roku 2009“, 
finanční prémii ve výši 100 
000 Kč pro svou obec a 
rychtářské právo – žezlo, 
které kdysi sloužilo jako od-
znak rychtářské moci. 
Soutěž „Poštovní spořitelna 
Starosta roku“ probíhá v rámci 
třetího ročníku programu za-
měřeného na komunitní rozvoj, 
který vyhlašují ČSOB a PS ve 
spolupráci s Nadací VIA.  
Další informace jsou dostupné 
na internetových stránkách 
www.postovnisporitelna.cz 
nebo www.nadacevia.cz. 

Denisa Salátková, 
 tisková mluvčí Poštovní 

spořitelny 

O titul Poštovní spořitelny STAROSTA ROKU 
se utká přes 200 nominovaných starostů 
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Dne 4. října byly na zámku 
Kačina slavnostně předány 
certifikáty třem úspěšným 
žadatelům o značku POLABÍ 
regionální produkt®.  
„Před udělením certifikátu mu-
sí výrobek projít schvalovacím 
procesem certifikační komise, 
která hodnotí jak příslušnost k 
regionu Polabí, tak šetrnost k 
životnímu prostředí a jedineč-
nost výrobku“ říká Michaela 
Roškotová, koordinátor značky 
Polabí regionální produkt®. 
Při v pořadí již druhém udě-
lování certifikátů, převzali 
ocenění tito výrobci a pro-
dukty:  
• firma PET s.r.o. – Biofarma 

Košík získala značku pro 
skupinu výrobků Ovčí sýry 
(bílý sýr – hrudka, tvrdý 
sýr, oštěpok (uzený), bryn-
dza, parenice, korbáčik, 
žinčica) a certifikát převza-
la paní Dagmar Havlová v 
doprovodu dvou bačů, kteří 
se starají o romanovské 
ovce na farmě a zároveň 
vyrábí oceněné sýry; 

• pan Matěj Hnátek získal 
certifikát pro soubor kera-
mických výrobků s názvem 
Drobná dekorativní kerami-
ka  

• a pan Bronislav Kuba z 
Lesního ateliéru KUBA 
převzal certifikát pro ručně 
točenou figuru z keramiky s 
názvem Kočka z Kerska. 

Všem novým držitelům značky 
POLABÍ regionální produkt® 
gratulujeme! 
Značku  „Polabí – regionální 
produkt®“ jsme založili „V rám-
ci projektu „Vandrování Podli-
panskem“, vysvětluje Michaela 
Roškotová,  koordinátor Místní 
akční skupiny (MAS) Podlipan-
sko, o.p.s.  „Prostřednictvím 
této značky chceme místním 
obyvatelům, ale i návštěvní-
kům představit výrobky, které 
vznikají díky šikovnosti míst-
ních výrobců. V dnešní době 
přesycenosti trhu dovozovým 
zbožím, cítíme potřebu podpo-
řit úsilí těchto lidí. Půjde hlavně 
o propagaci v novinách, bude-
me vydávat katalogy, zúčast-

ňovat se výstav, jarmarků, 
veletrhů. 
Označení regionální produkt 
není jen místní akcí, jde o ce-
lostátní projekt, do kterého se 
zatím zapojilo deset regionů 
od Krkonoš po Beskydy. Drob-
ní výrobci seznamují s velice 
širokou nabídkou od domácí 
medoviny přes tradiční krko-
nošské vánoční ozdoby, textil-
ní nebo dřevěné výrobky až po 
třeba valašské frgály. Značení 
lze zavádět bez obav v dalších 
regionech, protože značené 
výrobky z jednotlivých oblastí 
si nekonkurují. Některé z nich 
mohou mít jistě úspěch i na 
národní a mezinárodní úrovni 
a přispějí tak ke zvýšení presti-
že značky a celého regionu. 
Systém „Domácí výrobky“ je 
otevřený každému regionu, 
který projeví zájem o zavedení 
značky. 
„Domácím výrobkům z Podli-
panska a celého Polabí je ur-
čena již zmiňovaná značka 
„Polabí – regionální pro-
dukt®“., upřesňuje Michaela 

Roškotová. 
„ U c h á z e t 
se o ni mo-
hou výrobci 
z území od 
Mělníka po 
Kolín, chtěli bychom značkou 
podpořit místní výrobce a ře-
meslníky a pomoci jim zviditel-
nit jejich aktivity. Pro některé 
větší firmy není tato značka 
prvořadou záležitostí, ale urči-
tě ji mnozí využijí a zdůrazní 
tak příslušnost k regionu,“  
Značení je určeno nakupujícím 
přímo v regionech. Turistům 
umožňuje objevovat region  
a užívat si jeho atmosféru no-
vým netradičním způsobem.  
Místním obyvatelům přiblíží 
regionální výrobce, které mo-
hou nákupem podpořit.  
Se všemi certifikovanými vý-
robky se můžete seznámit na 
w e b o v ý c h  s t r á n k á c h 
w w w . p o d l i p a n s ko .c z  a 
www.domaci-vyrobky.cz 

Michaela Roškotová 

Na zámku Kačina předány certifikáty značky POLABÍ  
Tři výrobci převzali na zámku Kačina certifikát regionální ochranné známky „POLABÍ regionální produkt®“. 

Kněžice - Prosluněná neděle 
přilákala na Chaloupky u Kně-
žic stovky příznivců stromů, 
ovoce a nejrůznějších ovoc-
ných lahůdek. Akci dominovala 
výstava ovoce, kam se podaři-
lo díky příznivcům a kolegům z 
třebíčského svazu zahrádkářů 
dostat na 120 odrůd přede-
vším jablek a hrušek. 
„Pomologové radili, určovali 
návštěvníkům jejich ovoce, 
probíhala ochutnávka jablek a 
moštů, odborná porota pak 
hodnotila nejlepší štrůdl“, na-
stínila dění na chaloupeckém 
hlavním sále pořadatelka vý-
stavy Marie Rajnošková. 
Kromě toho, že se děti i do-
spělí mohli projekt v bryčce, na 
koni nebo se občerstvit napří-
klad švestkovými knedlíky, 
čekal na všechny orientační 

běh, divadlo, ovocná čajovna, 
nejrůznější výtvarné aktivity 
zaměřené jak jinak než na 
ovoce. 
Oblíbeným místem byl altán, 
kde se sušily křížaly. Děti asi 
nejvíc bavilo lisovat z jablek 
mošt, který si mohli hned vypít. 
Dospělí si připíjeli burčákem, 
zakoupili si marmeládu, džem, 
povidla, keramický hrnek nebo 
ovocný strom. 
„Ti nejodvážnější se nebáli vzít 
do ruky štětec a pomoct s ma-
lováním bílých pruhů na stro-
my v aleji směrem do Kněžic. 
Tímto jsme se zapojili do kam-
paně Arniky, která se snaží 
upozorňovat na nesmyslné 
kácení alejí kolem silnic“ vy-
světlil vedoucí střediska Martin 
Kříž. 

Zajímavé bylo i pozorovat 
stromolezce, jak ošetřují sta-
rou třešeň v areálu střediska, 
dvakrát během dne se na půdě 
hrálo divadlo a atmosféru do-
tvářelo všudypřítomné babí 
léto. 

„Už dnes si poznačte v kalen-
dáři 25. dubna 2010, to se 
Chaloupky opět otevřou pro 
veřejnost a všechny pozveme 
na Den Země, který bude ten-
tokrát zaměřen na energii“ 
dodal Kříž. 

Ovocnému dni v Chaloupkách přálo počasí 
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Už teď mají posázavští do-
mluvenou účast v roce 2010 
na festivalu guláše, kde jinde 
než v maďarském Szolnoku, 
kam byli i letos pozváni 
účastnit se svým výtvorem. 
Ve dnech od 11. do 13. září 
2009 navštívilo celkem 14 
zástupců regionu Posázaví 
maďarský Szolnok, kde se 
účastnili 11. ročníku Festiva-
lu guláše. Šéfkuchař hotelu 
Mlýn Brejlov Michal Mazura 
zde uvařil opravdu skvělý 
zabijačkový guláš, který zís-
kal i velmi zajímavé ocenění. 
Ruku k dílu přiložili opravdu 
všichni, kdo se z Posázaví 
do Szolnoku vypravili. Ně-
kteří topili pod kotlem, další 
připravovali ingredience do 
guláše nebo připravovali 
chlebové misky. 
Cenu mistra kuchaře Széke-
ly Levente pro rok 2009 udě-
lila porota gulášového festi-
valu v Szolnoku týmu Posá-
zaví za zachování tradice a 
gastronomický přínos kuchy-
ně. „Pokud mohu posoudit 
největší gastronomický pří-
nos, asi byl v tom, že oprav-
du všech 50 000 návštěvní-
ků festivalu vědělo a hlavně 
cítilo, že Posázaví vaří gu-
láš. Tolik kouře, kolik vytvoři-
lo Posázaví díky zapůjčené-
mu kotli, opravdu nikdo jiný 
nevytvořil“, s nadsázkou 
komentoval průběh vaření 

Miroslav Němec. „I přesto se 
nám podařilo předvést čes-
kou gastronomii v tom nej-
lepším světle mezi 140 sou-
těžními druhy guláše. Byla to 
pro nás cenná zkušenost“, 
dodal již s vážnou tváří. 
Tímto dalším projektem po-
kračuje již probíhající spolu-
práce s partnery z Maďarska 
ze společnosti Centrum pro 
rozvoj venkova středový-
chodní Evropy APURE 
(Asociace pro evropské ven-
kovské university). Prezenta-
ce území Středočeského 
kraje a území Posázaví byla 
spojena také s navazováním 
další spolupráce, a to zejmé-
na v oblasti kulturní. Posáza-
ví prezentovalo známé hu-
dební uskupení Český Šraml 
z Neveklova. Opět nezkla-
mali a české písničky se 
nesly parkem, kde mistři 
kuchaři připravovali své sou-
těžní guláše.  
A co dále? „Krom projektů 
na poli kultury bychom rádi 
připravili nějaký investiční 
projekt spolupráce v rámci 
Programu rozvoje venkova. 
Tímto směrem se budou 
odvíjet i naše další setkání. 
Asociace čerpá na svůj pro-
voz finance přímo z Bruselu 
a myslím, že i v tomto směru 
by se mohlo Posázaví mno-
hému přiučit. Každá koruna, 
která přijde do Posázaví 

prostřednictvím naší společ-
nosti, je velmi dobře a účel-
ně použita na společný pro-
jekt či propagaci regionu 
Posázaví“, uvedla Bohunka 
Zemanová, ředitelka společ-
nosti. „Tímto bych chtěla 
poděkovat všem, kteří se s 
námi do Szolnoku vydali a 
t ě š ím  se  n a  da l š í 
„maďarskočeský“ guláš, 
který budete moc ochutnat 
1. května 2010 na náměstí v 
Benešově“. 

Bohuslava Zemanová 

Jak posázavští vařili guláš v Szolnoku 

V září byly dokončeny poslední práce na realizaci projektu „Za 
ping-pongem do Votic“. V rámci něj byly na čtyři městská hřiště 
nainstalovány betonové ping-pongové stoly se zátěžovými kovový-
mi síťkami. Stoly jsou určeny pro sportovní nadšence každého věku 
a jsou speciálně navrženy pro venkovní prostranství všude tam, 
kde se počítá s maximální herní zátěží. Jednotlivé plochy pod stoly 
byly upraveny a vydlážděny v souladu s doporučením výrobce tak, 
aby riziko úrazu během sportu bylo minimální. 
O ping-pongové stoly jsou doplněna sportoviště v rámci městského 
fotbalového stadionu, ve Fibichově ulici (hřiště pod sokolovnou), 
prostor pro sportovní vyžití u knihovny a hřiště pod stromy ve Slu-
nečné ulici. Dodávku realizovala firma Votická stavební, s. r.o. vze-
šlá z řádného výběrového řízení.  
Nová sportoviště jsou financována z Fondu sportu a volného času 
Středočeského kraje pro rok 2009 a z rozpočtu Města Votice. Ná-

klady na pořízení stolů 
a související práce 
činily 429 514 Kč. Cel-
ková dotace na realiza-
ci projektu je 170 tis. 
Kč, ostatní finanční 
prostředky byly uhra-
zeny z rozpočtu Města 
Votice. 

Lucie Krubnerová 

Děti si k novým sportovištím 
již cestu našly 

Bystřická společnost Wera 
Werk s.r.o., výrobce ručního 
utahovacího nářadí,  prona-
jala výrobní prostory od spo-
lečnosti Solar Electric s.r.o. v 
areálu bývalé oděvní firmy 
BOS na Nádražní ulici. Jed-
ná se o cca 1500 m2 hal, 
kam plánuje Wera do konce 
roku přesunout část své vý-
roby ze stávajícího areálu 
firmy. V rámci tohoto přesu-
nu se v hale Wery uvolní 
plocha pro nové vysoce au-
tomatizované strojní zaříze-
ní, které firma pořizuje pro 
rozšíření své technologie 

povrchových úprav. Tato 
investice německé společ-
nosti znamená v rámci sku-
piny Wera další posílení 
pozice výrobního závodu v 
Bystřici. Po jejím zprovozně-
ní, které je plánováno zhruba 
v polovině roku 2010, počítá 
firma s vytvořením několika 
nových pracovních míst. 
Díky tomu dojde nejen ke 
zefektivnění, ale i ke zrychle-
ní výroby nářadí, protože 
část povrchových úprav je 
nyní prováděna v externí 
kooperaci.    Olga Königová 

Wera rozšiřuje výrobní plochy 
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V Litohradech, které spadají 
do územní působnosti Města 
Rychnov nad Kněžnou, byla 
v září letošního roku zaháje-
na výstavba záchytné re-
tenční nádrže, tzv. poldru, 
začala v srpnu sejmutím 
ornice a pokračuje založe-
ním hráze. Poldr je situován 
do údolí Lokotského potoka 
nad zastavěným územím 
obce v severní části  katast-
rálního území Litohrady a 
navazujícího k.ú. Solnice. 
Spádová plocha povodí je 
403 ha, hráz je vysoká 4,4 m, 
dlouhá 76,7 m, šířka koruny 
hráze  4,5 m a její objem 
3200 m3. Maximální objem 
zadržené vody  při stoleté 
vodě je  118 161 m3, maxi-
mální plocha zaplavení při 
této vodě  76194 m2. Cena 
stavby i s ozeleněním činí 
3,9 mil. Kč a měla by být 
ukončena v první polovině 
roku 2010. 
Stavba záchytné retenční ná-
drže u Litohrad vyplynula z 
potřeby úpravy nepříznivých 
odtokových poměrů v povodí 
Lokotského potoka a měla by  
přispět ke snížení povodňo-

vých průtoků, které 
ohrožují spodní část 
obce a nepříznivě se 
projevují i v dolní 
části povodí.  
Na základě zkuše-
ností (mj. největší 
povodňová vlna za-
sáhla Litohrady po 
místních přívalových srážkách 
v roce 1995)  byly zpracovány 
v roce 1999 a 2000 studie od-
tokových poměrů v povodí 
Lokotského potoka, které na-
vrhly koncepci řešení protie-
rozních a protipovodňových 
opatření. Studie se staly jed-
ním z podkladů komplexních 
pozemkových úprav. Ty  Po-
zemkový úřad v Rychnově nad 
Kněžnou zahájil na základě 
požadavku některých vlastní-
ků, ke kterým se připojilo Měs-
to Rychnov nad Kněžnou, v 
roce 1998.  
Během prací na KPÚ zadal  
pozemkový úřad vyhotovení 
projektové dokumentace na 
výstavbu poldru, jejíž  technic-
ké řešení se stalo podkladem 
pro prostorové umístění po-
zemků pod budoucí hrází pold-
ru. V průběhu KPÚ se podařilo 

po jednání s vlastníky  a ve 
spolupráci s Městem Rychnov 
nad Kněžnou směnit pozemky 
pro samotnou stavbu hráze a 
vývařiště nádrže. Poté mohl 
pozemkový úřad začít připra-
vovat realizaci samotné stavby 
nádrže, při stavebním řízení 
byly ovšem vzneseny poža-
davky na změnu projektové 
dokumentace, které spočívaly 
hlavně v navýšení hráze, a z 
toho vyplynula potřeba většího 
záboru pozemků – hráz zasáh-
la i do katastrálního území 
Solnice. V této fázi se aktivně 
zapojilo Město Rychnov nad 
Kněžnou, které chybějící část 
pozemku vykoupilo od jeho 
vlastníka, a pak mohlo staveb-
ní řízení úspěšně pokračovat. 
„Pozemkovému úřadu v Rych-
nově nad Kněžnou se na za-
čátku roku 2009 podařilo zajis-

tit finanční prostředky  ze zdro-
jů  ministerstva zemědělství, 
určených na realizaci pozem-
kových úprav zaměřených na 
protipovodňová opatření. Jed-
ná se o realizaci společného 
zařízení, které bylo schváleno  
návrhem komplexní pozemko-
vé úpravy (KPÚ)  v katastrál-
ním území Litohrady. Na zá-
kladě výběrového řízení byla 
výstavba poldru zadána firmě, 
která již v letošním roce pro 
pozemkový úřad úspěšně do-
končila výstavbu menšího pol-
dru v Třebešově. K  navršení 
hráze je využita zemina od 
Obce Černíkovice a z deponie 
firmy Škoda auto a.s.,“ dodala  
Mgr. Alena Rufferová,  ředitel-
ka pozemkového úřadu Rych-
nov nad Kněžnou.  

PhDr. Josef Krám 

Suchý poldr v Litohradech na Rychnovsku  

Pokud máte cestu přes vo-
tické centrum, určitě jste si 
všimli postaveného lešení 
kolem kaple Panny Marie u 
klášterního kostela sv. Fran-
tiška z Assisi. Stavební prá-
ce na její kompletní opravě 
byly zahájeny v měsíci 
srpnu.  
Stavbu provádí Votická sta-
vební s.r.o. vzešlá z řádného 
výběrového řízení. V rámci 
stavby bude provedena rekon-
strukce objektu v rozsahu – 
oprava střechy (oprava, dopl-
nění a ošetření krovu, oprava 
hrotnice, výměna krytiny, klem-
pířské práce, oprava hromo-
svodu), oprava klenby, odvlh-
čení (snížení terénu a venkov-
ní drenáž), oprava interiéru 
kaple (přesklení oken, vyspra-

vení vnitřních omítek, výmal-
ba), obnova a nátěr venkov-
ních omítek 
Realizátorem projektu je Řím-
skokatolická farnost Votice. 
Celková rekonstrukce bude 
hotová do konce letošního 
roku a její náklady se vyšplhají 
na více než 900 000 Kč. Větši-
na finančních prostředků z této 
částky (90% uznatelných ná-
kladů rozpočtu) bude uhrazena 
z obdržené dotace, ostatní 
finance budou použity z peněz 
získaných v rámci veřejné sbír-
ky, která stále pokračuje.  
Na tento projekt naváže další 
etapa opravy klášterního kos-
tela, a to v závislosti na získa-
ných financích. V současné 
době je hotová kompletní do-

kumentace 
pro opravu 
spo jovac í 
c h o d b y 
mezi koste-
lem a fran-
tiškánským 
klášterem a 
vypracován 
záměr na vybudování „Galerie 
sakrálního umění Voticka“. 
Projekt byl veřejnosti předsta-
ven na již 2. povídání o kláš-
terním kostele sv. Františka 
přímo v jeho interiéru. 
Projekt kompletní opravy kaple 
Panny Marie klášterního koste-
la sv. Františka ve Voticích byl 
podpořen prostřednictvím 
Místní akční skupiny Posázaví 
v rámci fiche 4 – (oblasti pod-
pory) – Ctíme svoji minulost. 

Kromě rekonstrukce kaple se v 
tomtéž opatření a výzvě v regi-
onu realizují projekty zaměře-
né na studii využití objektu tzv. 
Staré pošty v Nespekách, sta-
vebně historický průzkum č.p. 
2 v Týnci nad Sázavou, oprava 
sochy sv. Jana Nepomuckého 
v Čeňovicích, rekonstruuje se 
kaplička v osadě Čelivo a 
opravují se vstupní brány a 
kříže na hřbitově v Divišově.  

Lucie Krubnerová 

Oprava klášterní kaple zahájena 
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Ve dnech 12.-14.10.2009 pro-
běhlo v Brně setkání koordi-
nátorů regionálních značek v 
ČR a na Slovensku, které 
mělo za cíl výměnu zkuše-
ností nejen mezi českými, ale 
i slovenskými regiony a pro-
hloubení spolupráce mezi 
nimi. 
Brněnské setkání bylo zorgani-
zováno Asociací regionálních 
značek, o.s. (ARZ) . "Jsme 
velmi potěšeni, že dorazili zá-
stupci většiny regionů, kde 
značení probíhá. Setkání s 
takto velkou účastí proběhlo 
vůbec poprvé. Regionální koor-
dinátoři tak měli možnost nejen 
ukázat výsledky své práce 
ostatním, ale vyslechnout si i 
cenné zkušenosti z jiných regi-
onů," říká Tereza Wyderka, 
národní koordinátora ARZ.  
Mezi účastníky byli nejen regio-
nální koordinátoři deseti regio-
nů sdružených v ARZ, ale i 
zástupci regionů, kde probíhá 
značení samostatně. Na setká-
ní se představily i čtyři regiony, 
které o zavedení regionální 
značky teprve přemýšlejí - 
České Švýcarsko, Jeseníky, 
Prácheňsko a Český Západ. 
"Pozvání si velmi cením, účast 
pro mě byla velmi přínosná, 
především díky diskuzím s 
koordinátory již fungujících 
značek," vyjádřila se Kateřina 
Kvasničková z místní akční 
skupiny Český Západ.  
Kolegové ze Slovenska sezná-
mili ostatní s jejich systémem 
značení a s aktuální situací v! e 
třech slovenských regionech, 
kde značení probíhá. Michal 
Tvrdoň představil regiony Ky-
suce a Záhorie a František 
Mach region Malé Karpaty.  
Čeští regionální koordinátoři 
prezentovali své zkušenosti 
týkající se fungování regionální 
značky v jejich regionech a 
diskutovali možná řešení pro-
blémů, především co se týká 

financování a udržitelnosti zna-
čení. Hostem debaty byla také 
Petra Němcová z organizace 
Trast pro ekonomiku a společ-
nost: "Jsem přesvědčena, že 
bychom mohli s některými zmi-
ňovanými problémy pomoci," 
komentovala výsledky diskusí.  
Josef Jančo z místní akční 
skupiny Moravský kras navrhl 
možnost partnerství s Národní 
sítí místních akčních skupin. O 
tomto partnerství říká: "Je nut-
né dohodnout spolupráci tak, 
aby byla přínosná pro obě stra-
ny. Myslím si, že ARZ má co 
nabídnout a zároveň by jistě 
došlo k posílení postavení regi-
onálních značek."  
Přítomní účastníci byli dále 
seznámeni se zahraničními 
typy podpory regionální pro-
dukce. "Můžeme čerpat insp! 
iraci od mnoha iniciativ v za-
hraničí, které mají s českými 
reg! ionálním i značkami mno-
ho společného, ale i mnoho 
zajímavých odlišností," vysvět-
luje Iva Dyková z ARZ.  
Poslední den setkání byl věno-
ván exkurzi do Moravského 
krasu k výrobcům s regionální 
značkou. Alexandra Dubničko-
vá z partnerské organizace 
REC Slovensko exkurzi chválí: 
"Zasvěcené povídání samot-
ných výrobců pro mě bylo vel-
mi zajímavé, stejně tak ukázka 
jejich tvorby, která byla u ně-
kterých výrobků spojena i s 
ochutnávkou."  
Setkání proběhlo v rámci pro-
jektu "Sdílení zkušeností a 
vytvoření mezinárodní platfor-
my v oblasti podpory regionál-
ních produktů", spolufinancova-
ného z Evropského sociálního 
fondu v Operačním programu 
lidské zdroje a zaměstnanost.  
V í c e  i n f o r m a c í  n a 
www.domaci-vyrobky.cz a 
www. arz.cz  

Magda Sedmíková  

Koordinátoři regionálních 
značek z Česka a Slovenska 
se sešli v Brně  Institut pro památky a kulturu, o.p.s. v rámci projektu PRO 

památky (Poznání - Rozvoj - Obnova) pořádá konferenci za-
měřenou na obnovu a využívání památek ve 21. století. Druhý 
ročník konference PRO památky je věnován obnově a využí-
vání 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 archi-
tektury 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 oblas-
ti památkové péče, představitelé církví a obcí, zástupci far-
ních 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  

Obnova a využívání 
venkovských far 

Pro Posázaví o.p.s., které tento systém certifikace obhájilo po 
třech letech jejího využívání, jde o neustálé zlepšování služeb. 
ISO 9001 je v podstatě norma, která stanovuje systém řízení 
organizace a také průhledný systém administrativy, který po-
máhá organizaci zpřehlednit a zjednodušit strukturu dokumen-
tace všech činností, snížení firemních nákladů na administrati-
vu a především jasné rozdělení pravomocí a odpovědností. V 
prostředí organizace, která se zaobírá rozvojem regionu, reali-
zací projektů a také pomocí partnerům v regionu, to znamená 
neustálé diskuse o tom, co je ještě potřeba na papíře, co lze 
evidovat elektronicky a co nás jen zatěžuje. A o tom to vlastně 
všechno je – o neustálém zlepšování služeb, o evidenci poža-
davků partnerů (zákazníků) a také o evidenci úspěchů či neú-
spěchů.  Kontrolu u o. p. s. provádí renomovaná mezinárodní 
autorita v oblasti certifikace Lloyd´s Register Quality Assuran-
ce. V srpnu letošního roku se Posázaví o.p.s. podařilo obhájit 
tento certifikát a může ho pro své potřeby užívat v následují-
cích třech letech.                                                       Posázaví 

Řízení managementu kvality 
ISO 9001:2008 
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Osmý ročník oblíbené celo-
státní ankety Strom roku 
2009, kterou pořádá Nadace 
Partnerství, zná svého vítě-
ze. Nejsympatičtějším stro-
mem se již po čtvrté za se-
bou stala lípa, a to Kotelská 
lípa z Libereckého kraje. 
Druhé místo obsadila Mladě-
jovická lípa, na třetí příčce 
se umístil Kladrubský dub. 
Slavnostní vyhlášení pro-
běhlo na Koncertě pro stro-
my, kde zazpívala Marta Ku-
bišová. Generálním partne-
rem ankety a programu Stro-
mu života je společnost 
Skanska, která na něj v le-

tošním roce věnuje 5 milionů 
korun. 
Tisíciletá lípa rostoucí v osadě 
Kotel nedaleko Osečné obdr-
žela díky rozsáhlé kampani 
občanského sdružení Naše 
Podještědí přes 11 tisíc hlasů. 
Kotelští získali pro „svůj“ strom 
zejména příznivce z okolních 
obcí a škol. Na hlasovací ar-
chy se však podepisovali také 
čtenáři Krajské vědecké 
knihovny v Liberci či zákazníci 
Podještědského knihkupectví. 
Dana Jadrná, předsedkyně 
sdružení bojujícího proti těžbě 
uranu v Podještědí, převzala 
22. října na Koncertě pro stro-

my vítězný titul a šek na ošet-
ření lípy na jaře roku 2010. „Za 
svým vítězstvím si Kotelská 
lípa tvrdě šla. Od samého za-
čátku ankety se držela v jejím 
čele, což svědčí hlavně o 
nadšení a skvělé kampani 
jejích navrhovatelů," uvedla 
Adéla Badáňová z Nadace 
Partnerství. Druhou příčku 
obsadila Mladějovická lípa se 
zaslouženým počtem 7 805 
hlasů, třetí se s 6 387 hlasy 
umístil památný dub rostoucí 
nedaleko benediktinského 
kláštera v Kladrubech.  
Hlasování v anketě Strom roku 
je zpoplatněno a jeho výtěžek 

směřuje do veřejné sbírky 
určené na výsadbu stromů. 
„Každý, kdo v anketě ně-
který ze stromů podpořil, 
tak obrazně řečeno zasadil 
další strom," vysvětlila Ba-
dáňová. „V letošním roční-
ku se podařilo vybrat pl-
ných 170 tisíc korun, které 
budou rozděleny mezi ža-
datele o grant na výsadbu 
stromů," doplnila Magdalé-
na Dobišová ze společnosti 
Skanska. Každoročně tak 

díky anketě vyrostou desítky 
nových alejí nebo stovky stro-
mů v areálech škol a obecních 
parcích.  
V anketě Strom roku však ne-
jde pouze o získaní vítězného 
titulu. Pozornost si zaslouží 
také příběhy finálových stro-
mů. Pod prastarou Mladějovic-
kou lípou si údajně odpočinul 
Prokop Holý, když v roce 1430 
procházel se svými vojsky 
krajem. Kladrubský dub v osm-
desátých letech neunikl pozor-
nosti Jiřího Čechury a jeho 
mladých přírodovědců, kteří o 
tento strom pečují až doposud. 
Zlámanská oskeruše a Kame-
nická lípa se staly symbolem 
své obce, pod Lípou v Maršo-
vě se skrývá vzkaz pro budou-
cí generace. „Cílem ankety je v 
neposlední řadě upozornit na 
krásné a zajímavé stromy, 
které mnohdy úzce souvisí s 
životem určité skupiny lidí, s 
historií obce, ale i celé naší 
země," dodala na závěr Adéla 
Badáňová.  

Nadace Partnerství, 
 Strom života 

Titul Strom roku 2009 opět získala lípa 

Místní akční skupina MAS Mo-
ravský kras o. s. přijala ve dnech 
od 1. do 22. září 2009 ve své 1. 
výzvě programu Leader 2007-
2013 (v rámci 8. kola Programu 
rozvoje venkova) celkem 34 
žádostí o dotaci. Jednotlivé žá-
dosti prošly kontrolou formálních 
náležitostí, administrativní kont-
rolou a kontrolou přijatelnosti na 
MAS. Tyto kontroly byly ukonče-
ny 30. září 2009. 
Dne 1. října 2009 se uskutečnilo 
veřejné slyšení žadatelů v 1. 
výzvě a poté následovalo hodno-
cení projektů vylosovanými členy 
výběrové komise. Hodnocení se 

zúčastnilo 5 členů (3 zástupci za 
neziskový a podnikatelský sek-
tor, 2 zástupci za veřejnou sprá-
vu). Tři členové výběrové komise 
hodnotili 14 projektů, dva členo-
vé 15 projektů. Každý projekt tak 
byl obodován 3 hodnotiteli. Vý-
sledky s celkovým počtem získa-
ných bodů jsou uvedeny v tabul-
ce. 
V 1. Výzvě MAS Moravský kras 
o.s. tak byla zazávazkována 
celková stanovená alokace část-
ka roku 2009, tj. 10 827 937 a 
navíc částka 170 094 Kč přesu-
nutá z opatření IV.1.1 do opatře-
ní IV.1.2.        MAS MK 

MAS Moravský kras v 1. výzvě 
rozdělila téměř 11 mil.Kč 

Výsledky Ankety Strom roku 2009 
1. Lípa v obci Kotel-Osečná, Liberecký kraj  11 281 hlasů 
2. Mladějovická lípa, Olomoucký kraj    7 805 hlasů 
3. Dub u kláštera v Kladrubech, Plzeňský kraj   6 387 hlasů 
4. Jasan ve Světlé Hoře, Moravskoslezský kraj   6 017 hlasů 
5. Lípa Samaritánka v Hradišti, Jihomoravský kraj   4 656 hlasů 
6. Lípa u fary v Horním Maršově, Královéhradecký kraj 2 631 hlasů 
7. Lípa v Kamenici nad Lipou, kraj Vysočina    2 383 hlasů 
8. Zlámanská oskeruše, Zlínský kraj     2 314 hlasů 
9. Dub u Postupic, Středočeský kraj     1 601 hlasů 
10. Žeberská lípa, Ústecký kraj        836 hlasů 
11. Pozořické vrby, Jihomoravský kraj       514 hlasů 
12. Žižkova hrušeň v Otěvěku, Jihočeský kraj      219 hlasů Ministerstvo pro místní rozvoj plnící roli Národního koordi-

nátora programu Meziregionální spolupráce INTERREG 
IVC bude 23. listopadu v Praze, ve spolupráci s Informač-
ním místem v polských Katovicích, organizovat Národní 
informační den pro zájemce o projekty v rámci programu 
INTERREG IVC. Seminář bude organizován při příležitosti 
plánovaného vyhlášení 3. výzvy programu INTERREG IVC, 
která je plánována na 9. 12. 2009 až 5. 3. 2010.   
Národní informační den INTERREG IVC je určen všem 
českým veřejným a veřejnoprávním subjektům, které mají 
zájem o program INTERREG IVC. Zvláštní důraz bude 
směřován na účast jednotlivých řídících orgánů hlavních 
programů strukturálních fondů (programy Cíle 1, 2, 3), je-
jichž zapojení je klíčové pro úspěch kapitalizačních projek-
tů. 
Plánovaná 3. výzva programu INTERREG IVC bude zamě-
řena pouze na tzv. kapitalizační projekty, seminář proto 
poskytne aktualizované  informace k podmínkám pro před-
kládání kapitalizačních projektů v rámci 3. výzvy. Dále čeští 
projektoví partneři z kapitalizačních projektů schválených v 
rámci 1. výzvy představí své zkušenosti s tímto typem pro-
jektů a zástupce Informačního místa INTERREG IVC pro 
zónu Východ z polských Katovic bude připraven odpovídat 
na dotazy účastníků.                                      Pavel Lukeš 

Představí I�TERREG IVC  
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Pod bájnou horou Říp, odkud 
vyslal praotec Čech kmeny do 
všech koutů naší vlasti, sešli 
se ti, kdo o ni pečují – Místní 
akční skupiny z celé republiky. 
V rámci netradiční oslavy stát-
ního svátku, kterou organizo-
vala Ekumenická rada církví, 
proběhla na hoře Říp a na její 
úpatí v obci Krabčice "Modlitba 
za domov 2009“. V letošním 
roce bylo hlavním tématem 
pouti "Být solí země". Byla 
věnována Místním akčním 
skupinám – obecně prospěš-
ným společnostem a lidem, 
kteří se starají o krajinu, pa-
mátky, vybavení obcí i dění v 
nich, vzdělávání lidíPprostě o 
to, aby se na venkově lépe 
žilo. A protože principem práce 
MASek je vyhledávat ty, kteří 
se nebojí přiložit své síly a 
ruce k dílu, chtějí aktivně spo-
lupracovat, a protože církve 
jsou plné pracovitých a vzděla-
ných lidí, došlo k propojení 
těchto dvou (pro některé mož-

ná nesourodých) skupin. Bě-
hem přímého televizního pře-
nosu si každá ze třinácti účast-
nících se MASek vylosovala 
partnera z řad církví, partnera, 
který ji bude celý nadcházející 
rok držet svými modlitbami a 
přímluvami na místech nejvyš-
ších a se kterým společně 
uskuteční nějaký obecně pro-
spěšný projekt. 
Losování a přímý přenos byl 
ale bonbónkem, jakousi tečkou 
celé pouti. Program pro všech-
ny aktéry i pro tisíce návštěvní-
ků začal již v 10 hodin dopo-
ledne v parku Domova odpo-
činku ve stáří, který provozuje 
Středisko Diakonie Českobra-
trské církve evangelické v 
Krabčicích. Na místě byla řada 
stánků s nabídkou výrobků 
chráněných dílen, knížek s 
duchovní tematikou, stánků s 
výrobky z fair trade i s předsta-
vením regionů a místních pro-
duktů z Místních akčních sku-

pin. Konkrétně se účastnili: 
MAS Říčansko – coby koordi-
nační skupina, a dále MAS 
Podlipansko, MAS Přemyslov-
ské Střední Čechy, MAS Vla-
dař, MAS Střední Vsetínsko, 
MAS Chance in Nature – LAG, 
MAS Boskovicko plus, MAS 
České Středohoří, MAS Regi-
on Pošembeří, MAS Lípa pro 
venkov, MAS Pošumaví, MAS 
Karlštejnsko, MAS Vyhlídky. 
Skupiny ze všech krajů a koutů 
České republiky. Na místě byla 
k dostání i speciální edice 
"řípské bible", kterou k této 

příležitosti vydala Česká biblic-
ká společnost. 
Bohatý program byl připraven 
pro děti i pro dospělé, a to jak 
kulturní – divadla, hudební 
produkce, soutěže, duchovní 
zastavení, tak i odborný. Semi-
nář na téma „Spoluprací k roz-
voji venkovského prostoru 
aneb Praktické uplatňování 
metody Leader“ s představe-
ním příkladů z MASek dobré 
venkovské praxe a s výbornou 
prezentací ředitele agentury 
STEM Jana Hartla byl praktic-
kou ukázkou toho, kde se cír-
kevní a MASkové aktivity mo-
hou potkávat.  
Celá akce vyvrcholila přímým 
přenosem ČT2 z krabčického 
evangelického kostela. Prů-
vodci byli moderátorka Martina 
Kociánová a biskup Starokato-
lické církve Dušan Hejbal,v 
programu hovořili religionista 
Pavel Hošek, filozof Jan Sokol, 
kazatel Církve bratrské a za-
kladatel MAS Říčansko Daniel 
Kvasnička a manažer MAS 
Říčansko Vladimír Haš. Svůj 
region a program krátce před-
stavily všechny zúčastněné 
MASky, delší obrazové repor-
táže byly ze tří z nich. Celá 
akce je, věříme, začátkem širší 
spolupráce MASek i církví. 

Mgr. Ludmila Třeštíková 

Praotec Čech svolal své kmeny zpět aneb MASky na Řípu 
 „To je ta země zaslíbená, zvěře a ptáků plná, medem oplý-
vající. Na všem budete míti hojnost a bude nám dobrou 
obranou proti nepřátelům. Hle, země po vaší vůli!“ 

 

Laguna u Bohdalova (okr. Žďár nad Sáza-
vou) je novou přírodní památkou. Jen pou-
hých pár desítek metrů od obchvatu Bohda-
lova zachraňuje občanské sdružení Sdruže-
ní Krajina rozsáhlý komplex tůní s bohatým 
zastoupením obojživelníků. Rozhodnutím 
Rady kraje Vysočina se rozrostl seznam, 
který v současné době na Vysočině čítá už 
170 zvláště chráněných území. 
Nová přírodní památka tvořená čtyřmi vodními 
tůněmi zaujímá 1,28 ha. „Předmětem ochrany 
jsou vodní a mokřadní fauna a flóra s výskytem 
zvláště chráněných druhů organizmů v tůních 
vzniklých po těžbě cihlářské hlíny,“ uvedl kraj-
ský radní pro oblast životního prostředí Zdeněk 
Ryšavý. Dlouhodobým cílem ochrany území je 
mimo jiné obnovení a udržování podmínek pro 
rozmnožování silně a kriticky ohrožených druhů 
obojživelníků – čolka velkého, kuňky ohnivé, 

skokana ostronosého. “V lokalitě se nachází 
také populace silně ohroženého druhu rostliny 
rdestu alpského. Společenstva této přírodní 
památky není možné ponechat zcela bez lid-
ských zásahů. Je třeba pravidelné kosení in-
vazních druhů, biotopových trávníků, litorálních 
porostů a zmlazování vrbin a náletů.  
Celková revitalizace lokality by měla být podpo-
řena z Operačního programu Životní prostředí. 
Na přípravu projektové dokumentace a na ad-
ministrativní rozjetí celé aktivity přispěl opět 
kraj Vysočina. Sdružení Krajina předpokládá, 
že tento ojedinělý biotop zpřístupní také široké 
veřejnosti. Využije k tomu zhruba 200 m dlou-
hou umělou hráz, na které by v budoucnu moh-
ly být umístěny informační tabule se zajíma-
vostmi o zdejší široké škále živočichů a rostlin. 

Jitka Svatošová 

Vyhlášení přírodní památky Laguna u Bohdalova 
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