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KOŠÍKÁŘSTVÍ: ne/zapomenuté řemeslo
Tradiční košíkářské řemeslo má na
Podblanicku stále své příznivce – o
tom jsme se mohli přesvědčit ve
Spolkovém domě, kde se o víkendu 13. – 14. února uskutečnil kurz
košíkářství. Kurzem provedl jeden
z mála současných podblanických
košíkářů – pan Antonín Zrno z Mrkvovy Lhoty, který se pletení košíků
z vrbového proutí naučil už ve
svých šesti letech od svého otce.
„Můj otec se ještě učil košíkářskému
řemeslu během svého učení ve Vlašimi – to bylo ještě v dobách, kdy se
lidé na venkově bez košíků neobešli
– košíky byly potřeba například na
sběr vajíček od slepic, na nošení dříví
na zátop či na krmivo pro dobytek,“
seznamuje s významem košíkářství
na venkově v minulosti pan Zrno. „V
dřívějších dobách bylo v podblanickém kraji košíkářů několik, své košíky
prodávali nebo vyměňovali za další
potřebné věci s ostatními sedláky.
Každý z nich si také hlídal místo, kam
chodil na vrbové proutí, aby mu je ten
druhý náhodou neodnesl. Dnes o
nikom, kdo by v okolí ve větším vyráběl košíky, nevím. Také sehnat vrbové proutí není jednoduché, protože

vrby je nutno každoročně ořezávat, a ré bude možno využít například na
to už dnes nikdo nedělá,“ srovnává sběr ovoce či hub.
pan Zrno.
Doufejme, že pan Zrno bude mít ve
Účastníci kurzu – či přesněji účastni- zdejším kraji následovníka (či náslece – se tak mohly seznámit nejen s dovnici), který by se výrobě košíků
postupem výroby košíku a ošatky z věnoval dlouhodobě a udržoval by tak
vrbového proutí, ale také se během toto zajímavé lidové řemeslo. A třeba
vyprávění pana Zrny dozvědět něco o jím bude některá z dívek či paní, ktetom, jak se dříve žilo na podblanic- ré absolvovaly náš víkendový kurz.
kém venkově. To, že dnes už je na- Kurz košíkářství se uskutečnil v rámci
prosto jiná doba, dosvědčil i fakt, že projektu Spolkového domu „Živé trakurzu se zúčastnily pouze ženy, ač- dice Podblanicka“, který se zaměřuje
koli košíkářské řemeslo bývalo vždy na podporu lidové tvořivosti, regionálvýsadou mužů. Není divu - pletení ních tradic a rozvoje venkova na Podkošíků z vrbového proutí je docela blanicku. Projekt byl finančně podponáročnou prací, vyžadující mimojiné řen z Evropského zemědělského fonurčitou sílu v prstech. Přesto se du pro rozvoj venkova v rámci Provšechny účastnice kurzu s nepoddajgramu pro rozvoj venkova ČR.
ným materiálem vypořádaly statečně
a výsledkem bylo několik velmi zdaři- Více o projektu a dalších kurzech
lých proutěných košíků a ošatek, kte- naleznete na www.spolkovydum.cz
-eh-
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Hostětín si vybral i princ Charles
Hostětín je malá obec v Bílých Karpatech. Svým významem pro udržitelný rozvoj je však natolik jedinečná, že ji při své návštěvě České republiky zahrne do
svého programu i britský následník trůnu, princ Charles. Prohlédne si místní ekologické projekty, přehlídku tradičních bělokarpatských výrobků, setká se s
obyvateli Hostětína (22.3.) a bude diskutovat se zástupci obce, Ekologického institutu Veronica a dalších neziskových organizací, které se na hostětínských projektech podílejí.
Od poloviny devadesátých
let se v obci Hostětín soustřeďují projekty zabývající
se využitím místních zdrojů,
úsporami a obnovitelnými
zdroji energie (především
sluncem a biomasou) i
technologiemi šetrnými k
životnímu prostředí. Obec
je centrálně vytápěna biomasou, odpadní vodu čistí
rostliny v kořenové čistírně,
elektřinu vyrábí dvě fotovoltaické elektrárny, nechybí ani energeticky úsporné
veřejné osvětlení. Kromě
toho v obci stojí pasivní
dům Centra Veronica,
moštárna s BIO-produkcí,
historická sušírna ovoce a
občané využívají solárního
ohřevu vody. Za svůj přínos
k ochraně životního prostředí obdržel Hostětín národní
cenu v prestižní mezinárodní soutěži Energy Globe
2007, Českou sluneční cenu 2009 a řadu dalších ocenění.

cích prvků ekologické obecní a podnikatelské infrastruktury, doplňuje ředitelka
Ekologického institutu,
Yvonna Gaillyová.

„Hostětín má za sebou 15
let unikátní spolupráce zastupitelstva s Ekologickým
institutem Veronica a dalšími neziskovkami, které do
obce pomohly přinést inspiraci, zdroje a nakonec i pracovní příležitosti. Mám radost, že se do ekologických
projektů i do společenského
života obce zapojuje čím
dál víc občanů. Návštěva
prince je i oceněním jejich
práce,“ uvádí Miroslav
Kundrata, ředitel Nadace
Partnerství a předseda
správní rady Nadace Veronica. Britská velvyslankyně
v Praze Sian MacLeod k
návštěvě říká: „Hostětín je
skvělým příkladem udržitelného rozvoje v praxi. Jsem
ráda, že se o projektech,
které fungují v Hostětíně,
„Princ Charles se osobně dozvědí další města a veszajímá o udržitelný rozvoj, nice.“
proto se na jeho návštěvu
Kam Hostětín směřuje?
velmi těšíme. Jsme rádi, že
mu můžeme představit na- „Hostětín se vydal cestou k
še úspěchy a získat jeho energetické soběstačnosti a
názor,“ říká starosta obce 100% nefosilní obci. MaxiRobert Janota. „Ojedinělost málně využívá úspor enerHostětína v rámci České gie a obnovitelných zdrojů.
republiky spočívá v jeho To zároveň znamená i
komplexnosti – v žádné jiné ochranu klimatu: v obci se
obci nenajdete na tak ma- ročně ušetří více než 1 600
lém prostoru tolik fungují- tun emisí oxidu uhličitého,
plynu, který je hlavní příči-

nou globálního oteplování,“
říká RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc. ředitelka Ekologického institutu Veronica.

Co přináší energetická
soběstačnost a využívání
obnovitelných zdrojů?
„Kromě ekologických výhod
(snížení znečištění ovzduší
z lokálních topenišť, snížení
emisí CO2, síry a prachu,
využití místních a obnovitelných zdrojů energie) má
energetická soběstačnost i
bezprostřední přínosy ekonomické (peníze za energii
zůstanou v regionu, vyrobenou energii lze prodávat,
zvýší se spolehlivost a bezpečnost dodávek energie) a
řeší otázky sociální, především zaměstná místní občany,“ podotýká starosta
obce Ing. Robert Janota.

Hostětín jako praktická
učebna udržitelného rozvoje
Hostětín je zajímavý i tím,
že je inspirací a učebnou
pro řadu zájemců z řad odborníků, zástupců veřejné
správy i samosprávy, pedagogů vysokých i jiných škol,
studentů i veřejnosti. Ekologický institut Veronica provozuje v modelovém pasivním domě vzdělávací středisko Centrum Veronica
Hostětín, jehož programů
se účastní více než 5 000
lidí ročně.
Kdo stojí za děním
v obci?

Modelové projekty jsou dílem unikátní spolupráce
obce Hostětín a neziskových organizací, především
Ekologického institutu Veronica, Nadace Veronica a
Občanského sdružení Tradice Bílých Karpat.

Obec Hostětín - s pouhými
240 obyvateli - leží na úpatí
Bílých Karpat ve Zlínském
kraji. Území patří do Chráněné krajinné oblasti Bílé
Karpaty, která byla v roce
1996 zařazena i mezi Biosferické rezervace UNESCO.
V roce 1996 zahájila obec
cestu k ekologii výstavbou
první kořenové čistírny v
regionu. Nejvýznamnějším
projektem je centrální výtopna na biomasu, která
Hostětín úspěšně zásobuje
obec teplem od roku 2000.
www.hostetin.cz

Ekologický institut Veronica
je součástí Českého svazu
ochránců přírody. Působí
od roku 1986 se sídlem v
Brně, kde založila a rozvíjí
ekologické poradenství v
České republice. Vydává
environměntálně kulturní
časopis a věnuje se pěti
odborným programům:
Ochrana přírody a krajiny,
Ochrana klimatu, Regionální rozvoj, Zelené úřadování,
Aktivní občan. Ekologický
institut Veronica provozuje
Centrum Veronica Hostětín,
kde na modelových projektech udržitelného rozvoje
ověřuje teoretické poznatky
v praxi.
Tradice Bílých Karpat

Ochranná známka Tradice
Bílých Karpat® si klade za
cíl zviditelnit regionální produkty. Známkou jsou označovány kvalitní místní řemeslné a zemědělské výrobky,
které jsou vyrobeny tradiční
technologií z místních surovin, s podílem ruční práce.
Sídlo Občanského sdružení
Tradice Bílých Karpat se
nachází v Hostětíně.
NP, Veronica
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Podlipansko rozděluje peníze
na cestovní ruch a vzdělávání
Místní akční skupina Podlipansko se chystá doporučit
k podpoře další čtyři projekty. Tři z oblasti cestovního
ruchu a jeden vzdělávací v
hodnotě celkem 3,3 mil. Kč.
V prosinci 2009 byla ukončena výzva k předkládání
projektů. Jednalo se jednak
o „měkké“ projekty, kde se
nestaví ani neopravuje, ale
vzdělává a získávají informace. Tyto projekty náleží
do oblasti s názvem Celoživotní vzdělávání (tzn. Fiche
č. 4).

Do této oblasti se přihlásil
pouze Dobrovolný svazek
obcí (DSO) Pečecký region
s projektem „Vzdělávání
pro podnikání“, který by byl
realizován ve Vzdělávacím
centru Pečecka. Obsahem
jsou základy podnikání jako
je účetnictví, právní rámec,
komunikace. Doplňkově je
součástí projektu i kurz
aranžování květin a keramiky. Kurzy by mělo absolvovat minimálně 52 osob.

oblasti aktivit, na které jsou
připraveny peníze v této
výzvě. Zde jsou peníze na
„tvrdé“ projekty, takže budou podpořeny investice do
výstavby malokapacitních
ubytovacích a stravovacích
zařízení, půjčoven sportovního vybavení a ostatních
zařízení pro zlepšení služeb v cestovním ruchu.

Třetím přihlášeným projektem v oblasti cestovního
ruchu je rekonstrukce
Mlýnu Davídkov. Jedná se
o penzion v klidném prostředí Hryzel, který přímo
nabádá k odpočinku a relaxaci.
Součástí projektu je i vznik
3 pracovních míst.

Všechny představené proDo tohoto opatření se při- jekty byly hodnoceny výběhlásily celkem 3 projekty.
rovou komisí, která posuzoPaní Grossová buduje Pen- vala jednak hospodárnost
zion Jevany. Jedná se o vynaložených dotačních
penzion o 6 lůžkách. Pro- prostředků, jednak smyslujekt je zaměřen na populari- plnost celé akce a také názaci a školení nordic wal- vaznost na další aktivity v
king.
regionu. Kompletní bodovaDruhý projekt s názvem cí kriteria, která naleznete
Zázemí penzionu buduje na www.podlipansko.cz,
hřiště, relaxační a sportovní jsou součástí konkrétních
centrum a půjčovnu spor- projektových opatření, tzv.
tovního zařízení. Jedná se fichí.

o projekt realizovaný vedle
Penzionu pana Zapletala v
Nové Vsi I. Cílem projektu
je udržet návštěvníky v regionu co nejdéle a také překlenout horší počasí či turisPodpora cestovní ruchu je ticky méně atraktivní obdonázev Fiche č. 6, druhé bí roku.

Jaký bude další osud těchto
projekt? Budou všechny
projekty podpořeny nebo na
některé peníze nezbudou?
Přijďte se podívat na Valnou hromadu MAS Podlipansko, která se koná ve
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čtvrtek 18.2.2010 od 16 hod
v restauraci na hřišti v Dobrém Poli. „Valná hromada je
veřejná, zveme všechny
členy, potenciální zájemce
o členství i všechny, které
život v našem regionu
prostě jen zajímá, těšíme
se na setkání“, láká na valnou hromadu ředitelka MAS
Podlipansko Markéta Pošíková. „Představíme všechny projekty, zhodnotíme
předchozí rok a představíme plány do roku 2010“,
dodává Pošíková.
MAS Podlipansko je nezisková organizace, která
získala peníze z Programu
rozvoje venkova. MAS Podlipansko má svoji rozvojovou strategii a na její realizaci jsou tyto finance určeny. V Podlipansku se bude
zlepšovat vzhled obcí, bude
se investovat do obecního
majetku (školy, školky, hřiště, klubovny, obecní úřady)
i do aktivit neziskových organizací a podnikatelů.
Jana Havelková

Podpora místních výrobců pokračuje i v čase krize
I v čase krize pokračuje
značení domácích výrobků značkou Polabí regionální produkt®.
Paní Zuzana Hnátková,
která pomáhá svému synovi Matějovi, který je držitelem značky Polabí říká:
„Značka nám přinesla mnoho nových příležitostí a
kontaktů. Jsme zváni na
různé akce, dostáváme nové zakázky W Značka, kterou označujeme své zboží, i

prodejní místo, přitahuje
pozornost. Kolegové řemeslníci se ptají, co značka
znamená, ostatní chtějí vědět, odkud jsme a něco o
našem regionu. Značka je
pro nás navíc i srdeční záležitostí a jsme na ni pyšní.“

včelí produkty a výrobky z
nich, Lada Borecká – drátované výrobky, Stanislav
Kouba – kovářské výrobky,
Jaroslav Jandl – hrnkové
květiny, Bronislav Kuba –
keramické kočky z Kerska a
Dagmar Havlová z Farmy
Pan Matěj Hnátek získal Košík – ovčí sýry.
značku pro své výrobky z MAS Podlipansko, o.p.s. ,
keramiky. Dalšími držiteli která je koordinátorem
značky jsou Alois Točík – značky, chystá na čtvrtek
dřevěné intarzie, Jana Pro- 25. března 2010, třetí zasevazníková z Včelí farmy – dání certifikační komise,

která schvaluje žádosti o
udělení značky.

„O značku se mohou ucházet potravinářské výrobky,
například pečivo, či uzeniny, nebo řemeslné výrobky,
například keramika, šperky
a mnoho dalších,“ říká koordinátorka značky Polabí
paní Michaela Roškotová,
„u všech však dbáme na
původ a kvalitu.“
Michaela Roškotová
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Soutěží o titul „českého vodního ráje“
Do prestižní soutěže European Destination of Excellence (EDEN = Evropská
destinace nejvyšší kvality),
jejímž cílem je zviditelnění
méně známých turistických
lokalit, se přihlásilo celkem
dvanáct destinací z celé
České republiky. Projekt
EDEN vypisuje Evropská
komise a zapojeno je do něj
více jak dvacet evropských
zemí. Agentura CzechTourism je odborným garantem
tohoto projektu v České
republice.
Téma letošního ročníku má
název Voda – turistický cíl a
soutěžící se pokusí zabodovat například s nabídkou
vodních sportů, plavbami
na výletních lodích, ale tře-

ba i naučnými stezkami,
které se nějakým způsobem váží k vodě. Jak totiž
název napovídá, turistická
nabídka kandidátů musí být
založena na přírodních vodních zdrojích.

Čistá řeka Sázava je toho
důkazem letos už po páté.
Všichni ti, co jim záleží na
tom, aby řeka a její břehy
vypadali čistě a bez odpadků, se i letos budou zapojovat do čištění, které proběhA právě řeku Sázavu jsme ne od 16. do 18. dubna. A
přihlásili do této soutěže. A kdo z vás má zájem - stále
opravdu se máme čím chlu- ještě je místo.
bit. Disponujeme prvotříd- Podstatná je také dobrá
ním Vodáckým a turistickým spolupráce státní správy,
centrem Bisport, které na podnikatelů a neziskových
Sázavě poskytuje skvělé organizací. A to v Posázaví
služby v oblasti vodáctví. ve vztahu k řece, ale k celéMáme zde naučné stezky, mu regionu opravdu nemunespočet občerstvovacích síme nijak předstírat. Sposlužeb různé kvality, které lečnost Posázaví se o toto
patří k vodácké turistice. A snaží již od svého založení.
co je pro nás velmi důleži- Za pět let práce už jsme
tým aspektem je ohled na udělali velký kus práce. Siochranu životního. Projekt ce máme stále co zlepšovat

a posouvat naší práci dopředu, ale také se nemáme
za co stydět.

Tak nám držte palce, aby
Posázaví a potažmo ŘEKA
SÁZAVA uspěla a dostala
se mezi první tři medailová
místa. Zlatá by nebyla špatná, zvlášť když s sebou
nese i ocenění ve formě
marketingové podpory ze
strany Evropské komise a
agentury CzechTourism.
Pomoc obnáší například
inzeráty v evropském tisku,
distribuci informačních materiálů zdarma na veletrzích
cestovního ruchu nebo natočení propagačního klipu.
Bohunka Zemanová

Kraj připravuje rozdělení dalších dotací
z Programu obnovy venkova Vysočiny
Dotace z krajského Programu obnovy venkova Vysočiny (POVV) bude letos přiznána celkem 624 obcím
do 1500 obyvatel. Kraj Vysočina tak v rámci POVV
rozdělí více než 68,5 milionů korun.
Nejvíce žádostí obce tradičně podaly na opravy místních komunikací (144), následují opravy obecních
úřadů (72) a kulturních zařízení (71). Tyto tři typy tvoří
téměř polovinu všech žádostí. „Obce ale budou za
peníze z tohoto programu
opravovat i školy, čekárny
na zastávkách hromadné
dopravy, hřbitovy, hasičské
zbrojnice ale i třeba veřejné
vodovody nebo kanalizace,“
dodal radní pro oblast regionálního rozvoje Martin
Hyský.

na polovinu nákladů, u
menších obcí to může být
až 60 procent. Maximálně
kraj na jeden projekt přispěje letos částkou 111 tis. Kč,
což je o 23 tisíc méně než v
loňském roce, ale stále se
jedná o nezanedbatelnou
částku v rozpočtech nejmenších sídel. Stejně jako
v minulých letech dotaci
získala každá obec, která
předložila žádost v souladu
se Zásadami POVV. Přehled schválených dotací
bude po projednání v krajském zastupitelstvu zveřejněn na internetových stránKraj přispívá na projekty u
kr a j e w w w . k r obcí nad 300 obyvatel až k á c h

Rok

Obce s přidělenou
dotací

Celková rozdělená
dotace (v mil. Kč)

2009

620

81,1

2010
2008
2007

624
618
611

vysocina.cz v sekci dokumenty odborů krajského
úřadu/odbor regionálního
rozvoje/rozvoj a obnova
venkova. „Pro kraj Vysočina
je důležité i v době omezených finančních zdrojů, udržovat dotační politiku směrem k obcím. Jsme si vědomi, že celá řada obvyklých
zdrojů tzv. vyschla, a o to
více je naše stabilní podpora obcemi očekávána a vyhledávána,“ konstatoval
hejtman kraje Vysočina Jiří
Běhounek.

68,5
70,4
70,9

U projektů se schválenou
podporou bude následně
provedena příslušnou obcí
s rozšířenou působností
tzv. kontrola připravenosti
akce a po kladném výsledku této kontroly bude se
žadatelem podepsána
smlouva o poskytnutí podpory a dotace bude následně převedena na účet obce.
POVV administruje krajský
úřad od roku 2004. Od té
doby kraj rozdělil téměř 0,5
mld. Kč.

Dušan Vichr
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Tendr státních lesů
obchází zákaz pronájmů
Tendry vyhlášené ředitelstvím Lesů ČR, které mají
svěřit všechny lesní celky až na deset let do faktické
správy soukromým firmám, obchází klauzuli lesního
zákona, která výslovně zakazuje pronájem státních
lesních pozemků. Poukázali na to profesoři a docenti
českých univerzit a šéfové ekologických organizací v
dopise, který dnes poslali ministrovi zemědělství a
předsedům politických stran.
Argumentují, že dřevařské
firmy ve snaze o rychlý zisk
během deseti let budou
poškozovat zdraví českých
lesů.

psání zodpovědný.

Hnutí DUHA, Zelený kruh,
Český svaz ochránců přírody a Česká společnost ornitologická už prostřednictvím
Facebooku mobilizovaly
přes tisíc lidí, kteří s plánem
nesouhlasí. Další se mohou
připojit.

Ředitel Lesů ČR chce celá
polesí svěřit dřevařským
firmám s tím, že o výnos z
prodeje dřeva se budou
dělit. Dlouhodobé desetileté
smlouvy proto nejsou ničím Jaromír Bláha z Hnutí DUjiným než skrytým proná- HA řekl:
jmem, připomínají kritici.
„České lesní hospodaření
Až desítky miliard korun, je historicky založeno na
které se rozhodl několika zodpovědnosti lesníka za
velkým těžařským firmám svůj revír. Akciovka, která
věnovat generální ředitel má les svěřený na deset
Lesů ČR, potom budou let, žádnou odpovědnost
chybět jinde – zejména na necítí. Rychlý zisk je pro
činnosti ke zlepšení zdra- velké soukromé společnosti
votního stavu lesů, ochra- na prvním místě, takže doně přírodního bohatství a stane přednost před zdraposílení služeb pro turis- vým hospodařením. Každý
ty.
se může připojit na faceVeřejné pozemky ve správě bookové stránce Proti tuneLesů ČR pokrývají více než lování našich lesů“.
šestinu české krajiny a do- „Minulé roky ukázaly, že
mov zde má velká část čes- stát kvůli kolísání cen dřeké přírody. Slouží jako mís- va, neočekávaným přírodto k výletům – do českých ním kalamitám a podobně
lesů se každý víkend vydá- není schopen dodržet ani
vají čtyři miliony lidí – a za- tříleté smlouvy, natož desedržováním srážek chrání tileté. Vystavuje se tak riziměsta i obce před povodně- ku soustavných soudních
mi.
sporů a arbitráží.“
Dopis žádá ministra zemědělství, aby tendry okamžitě
zastavil a také odvolal generálního ředitele státních
lesů, který je za jejich vy-

„Není to jen další historka v
letitých sporech mezi dřevařským byznysem a státními lesy. Tentokrát už nejde
jen o rozdělení zisku a dodržování zákona, nýbrž také o zdraví našich lesů,
které každý víkend navštěvují miliony lidí. Dřevařské
firmy budou ve snaze o
rychlý zisk poškozovat naše
lesy holosečným kácením a
podobnými praktikami. Svěřit soukromé firmě velké
lesní celky na deset let a
dělit se o zisk z prodeje
dřeva, to není nic jiného
než skrytý pronájem. Ale
lesní zákon pronájem státních lesů výslovně zakazuje. Jiří Paroubek a Mirek
Topolánek musí okamžitě
intervenovat a zabránit tunelování státních lesů, míní-li svá slova o boji s korupcí vážně.“
Kateřina Ptáčková, ředitelka Zeleného kruhu, řekla:
„Je zcela nepřípustné, aby

státní podnik při zadávání
veřejných zakázek takto
obcházel platné zákony.
Zamýšlený postup Lesů
české republiky je navíc
pravým opakem toho, co
české lesní hospodářství
potřebuje. Nezbývá, než se
ptát – z jakého důvodu se
Lesy České republiky rozhodly vyměnit konkurenceschopnost českého lesního
hospodářství, zdravější lesy
a stovky pracovních míst
pro místní obyvatele za jednorázové zisky pro velké
soukromé společnosti?“
Další informace:
•

•

Celý text dopisu je na
http://www.hnutiduha.cz/
pics/lesy/lesy_cr_dopis_
sebesta.pdf
Facebookovou skupinu
Proti tunelování našich
lesů je na
http://www.facebook.co
m/pages/Protitunelovani-nasichlesu/299124538476

ZK

Čistá řeka Sázava 2010

Pod záštitou obecně prospěné společnosti Posázaví
se 16. – 18. dubna rozběhne tentokrát již 5. ročník
projektu „Čistá řeka Sázava“. Vloni nasbírané odpadky dosáhly hmotnosti 25,28 tun. Je to cca o 4
tuny více než v roce 2008!

I letos budeme čistit cca 80 km úsek z Kácova až do
Pikovic. Zapojit se můžete aktivně jako dobrovolník, nebo poskytnout jakýkoliv příspěvek – finanční či materiální. Já osobně jsem se této akce zúčastnila vloni poprvé
jako členka organizačního týmu Posázaví. Musím říct, že
mě samotnou překvapilo jednak množství dobrovolníků a
Václav Izák, místopředse- jejich nasazení, a to i v takovém počasí jaké bylo – že by
da
Českého
svazu psa nevyhnal, ale i množství těch, kteří přispěli finančně
nebo poskytli potřebný materiál a služby jako je stravoochránců přírody, řekl:
vání a ubytování.
D. Cibulková
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Podpořili sportoviště a zázemí spolků
Místní akční skupina –
Partnerství Moštěnka rozhodla o rozdělení dalších
více než 7 milionů korun z
programu Leader pro
místní žadatele z regionu.
Ve své již třetí výzvě vybrala 10 z 16 předložených projektů.
Podporu získají například
projekty na nové víceúčelové hřiště v obci Kostelec u
Holešova, rekonstrukci
sportovního areálu TJ Prusinovice, vybudování nového venkovního volnočasového centra v malé obci
Dobrčice či rekonstrukci
pískového a antukového
hřiště v další malé obci obci
Věžky. Dalšími podpořenými projekty jsou nová zdravotechnika v MŠ Líšná, rekonstrukce podlahy v sokolovně v Dřevohosticích a
zázemí pro společenské

akce Mysliveckého sdruže- MAS – Partnerství Moštěnní Beňov – Prusy.
ka bude až do roku 2013
Atraktivním projektem bude rozdělovat ročně cca 10
rozšíření expozice hasič- milionů korun pro místní
ského muzea v Dřevohosti- projekty v evropském procích – v této oblasti zamě- gramu Leader, který řídí
řené na ochranu kulturního ministerstvo zemědělství.
dědictví získají podporu Region MAS-PM se nacháakce na rekonstrukci koste- zí v samotném středu Morala sv. Františka z Assisi v vy a tvoří jej 22 obcí mikroBeňově, které se nachází v regionu Moštěnka v Olosousedství místního muzea mouckém kraji a 23 obcí
arcibiskupa A. C. Stojana, a mikroregionu Holešovsko a
obnova fary v obci Rymice, okolí ve Zlínském kraji.

která bude sloužit i dalším
místním spolkům.
Projekty podpořené
Projekty vybírala a schválila v loňském roce:
MAS – Partnerství Moštěn- V první a druhé výzvě v
ka 15. a 16. 2. Další 4. vý- roce 2009 MAS podpořila
zva bude zúřadována ještě 18 projektů za téměř 10
do podzimních komunál- milionů korun. V první výních voleb a bude zaměře- zvě zaměřené na zlepšení
na na podporu zemědělců, vzhledu obcí získaly podpoagroturistiky, cestovního ru projekty obcí Želatovice,
ruchu a na zlepšení vzhle- Vlkoš, Bezuchov, Rymice a
du obcí.

Opravte si svoji školku
s pomocí Fondu Vysočiny
S velkým zájmem obcí se v roce
2009 setkal nový grantový program
Fondu Vysočiny Naše školka zaměřený na podporu projektů v oblasti zkvalitňování předškolní péče.
Zájem o opravy, modernizace a
dovybavení budov školek odpovídajícím hygienickým a stravovacím
zázemím projevilo v loňském roce
95 obcí s požadavkem za více než
13 mil. korun. V únoru odstartovalo
další kolo příjmu žádostí resp.
příjmu projektů.
„Po konečném výběru bylo v loňském
roce podpořeno 33 projektů řešících
rekonstrukci, opravu či obnovu vybavení sociálních zařízení, kuchyní,
jídelen nebo výdejen stravy předškolních zařízení v majetku obcí. K typickým projektům podpořeným v rámci
tohoto programu patří například pro-

jekt obce Nová Ves u Nového Města
na Moravě. Zde obec zrealizovala
kompletní rekonstrukci sociálního
zařízení sloužícího pro 37 dětí navštěvujících mateřskou školu s celkovými náklady 427 tis. Kč, z nichž dotace činila 200 tis. korun,“ uvedl příklad náměstek hejtmana pro oblast
grantových programů Vladimír Novotný.

Dalším zajímavým projektem byl například projekt obce Fryšava pod Žákovou horou. Ta se rozhodla financovat rekonstrukci sociálního zařízení
mateřské školy společně s kuchyní
sloužící pro 30 dětí mateřské školy a
18 dětí základní školy. Celkové náklady tohoto projektu dosáhly bezmála
490 tis. Kč, z nichž dotace činila 195
tis. Kč.

Žeranovice na úpravu veřejných prostranství včetně
zeleně a bezpečnosti dopravy, městyse Dřevohostice na výsadbu nové zámecké aleje či Mikroregion
Holešovsko na pořízení
informačních cedulí ve 13
obcích. MAS podpořila také
projekty dvou zemědělců.
Ve druhé výzvě určené pro
občanského vybavení a
služeb získaly podporu projekty na rekonstrukci ZŠ a
MŠ ve Staré Vsi, nová výstavba či obnova hasičáren
a kluboven v obcích Pacetluky, Lechotice, Přestavlky a Podolí, volnočasové
centrum v obci Líšná, nová
dětská zahrada v Domaželicích, modernizace fotbalového hřiště v Beňově a
sportovního areálu v Horním Lapači.
.
(TSu)

K pokrytí této oblasti podpory i v letošním roce vyhlásilo Zastupitelstvo
kraje Vysočina na svém zasedání
dne 2. února grantový program Fondu Vysočiny Naše školka 2010 s finanční alokací 5 mil. Kč, určený pro
obce do 2 000 obyvatel. Pravidla tohoto programu doznala jen několika
změn, maximální poskytovaná dotace
byla snížena na 150 tis. Kč a hodnotící kritéria žádostí byla upravena tak,
aby zvýhodňovala žadatele, kteří neobdrželi podporu svého projektů v
loňském roce a dále ta jejich předškolní zařízení, která pečují o děti s
handicapem. Konečný termín pro
příjem žádostí byl stanoven na 12.
března a žádosti je samozřejmě možno podat i prostřednictvím datové
schránky
Jitka Svatošová

BŘEZEN 2010 .

strana 7

Nadace Partnerství rozdělí 2,3 miliony
korun na péči o krajinu
Máte projekt, který přispěje
k ochraně přírody, zachování přírodních a kulturních
hodnot krajiny nebo vzniku
zelených veřejných prostranství a odpočinkových
zón ve vašem městě? Program Strom života Nadace
Partnerství i v letošním roce
takto zaměřené projekty
podpoří. Nadační příspěvek
mohou obdržet občanská
sdružení, obce, školy nebo
církevní subjekty. Výše
grantu může podle typu
zaměření projektu dosahovat výše až 100 tisíc nebo
200 tisíc korun. Uzávěrka
podání žádostí je pro
granty do 100 tisíc korun
21. března, pro granty do
200 tisíc korun 6. května.
Aktivity programu Strom
života v letošním roce
spolufinancuje
Státní

fond životního prostředí
ČR ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí částkou 5,5 milionů
korun.
Jednou ročně uděluje program Strom života Nadace
Partnerství nadační příspěvky nazvané Pro přírodu a Místo pod stromy.
Granty Pro přírodu nabízejí
prostor pro všechny projekty zaměřené na výsadby
stromů, zachování cenných
přírodních lokalit a ochranu
jejich druhové rozmanitosti.
Žadatelé mohou na tyto
projekty získat finanční příspěvek až do výše 100 tisíc
korun. Cílem grantů Místo
pod stromy je podpora vzniku nebo oživení zelených
veřejných prostranství,
úprav školních zahrad a

historických sadů či obohacení obecního parku o herní prvky. Maximální výše
grantů Místo pod stromy je
200 tisíc korun.

„V obou případech klademe
při výběru projektů velký
důraz na zapojení místních
obyvatel, sdružení, škol a
spolků do jejich plánování,
přípravy i dotažení. Zejména nově utvářená veřejná
prostranství sloužící k odpočinku a trávení volného
času by měla splňovat
představy a potřeby lidí,
kteří je budou využívat,"
uvedla Hana Zuchnická z
Nadace Partnerství. Podpořeny budou také projekty,
které vzhledem k letošnímu
Mezinárodnímu roku biodiverzity prosazují, propagují
nebo aktivně napomáhají

Zklidňujete dopravu?

udržet rozmanitost české
přírody.

V minulém roce podpořil
program Strom života v
grantech Pro přírodu a Místo pod stromy celkem 22
projektů částkou 2,3 miliony
korun. Díky finančnímu příspěvku se tak letos například podaří přeměnit školní
zahradu na zahradu vzdělávací, obnovit zanesené studánky a prameny nebo zachránit louku s výjimečnou
druhovou pestrostí denních
motýlů. „Program Strom života se zkrátka snaží nabídnout možnosti pro
všechny, kteří se nějakým
způsobem snaží změnit a
ovlivnit své životní prostředí," dodala Hana Zuchnická
z Nadace Partnerství.
Hana Zuchnická

Ukažte to ostatním v soutěži Cesty městy
Cesty městy zaměřené na
zklidňování dopravy. Soutěž chce zviditelnit a odměnit kvalitní dopravní
řešení realizovaná v České republice, která se tak
mohou stát inspirací pro
ostatní. Města a obce mohou své dopravní projekty
přihlašovat až do konce
května. Generálním partnerem soutěže je společnost Škoda Auto, záštitu
nad ní již tradičně poskytlo Ministerstvo dopravy
ČR prostřednictvím oddělení BESIP.

vání bezpečnosti provozu,
zkvalitňování veřejného
prostoru a optimální uspořádání automobilové, cyklistické, pěší a veřejné dopravy. Podmínkou účasti je
jejich uvedení do provozu
během posledních pěti let
(v období od 1.ledna 2005
do 31.května 2010) a jejich
příznivý vliv na životní prostředí v okolí. „Prostřednictvím soutěže chceme
upozornit na problémy spojené s dopravou v našich
sídlech a poukázat na zdařilá a osvědčená řešení veDo soutěže Cesty městy je doucí k jejich zmírnění. Hlámožné přihlásit dopravní sit se mohou nejen města,
řešení zaměřená na zvyšo- jak napovídá název soutě-

že, ale svá dopravní řešení
mohou nominovat také obce, sdružení obcí, mikroregiony nebo městské obvody
a části z celé České republiky,“ vysvětluje Radek Patrný z Dopravního programu
Nadace Partnerství.
Soutěž Cesty městy je ve
střední Evropě unikátní
svým zaměřením, rozsahem a tradicí. Odborná porota v ní od roku 2002 hodnotila již celkem 167 dopravních projektů a 46 z
nich ocenila. Za celou osmiletou historii soutěže v ní
Nadace Partnerství udělila
finanční odměny v hodnotě
více než 2,3 milionu korun.

„Letos rozdělíme mezi nejúspěšnější sídla rekordních
400 tisíc korun a dále
zvláštní ceny za více než
100 tisíc korun. Snažíme se
tak nejen pomáhat při zvyšování bezpečnosti účastníků silničního provozu, ale
také dlouhodobě přispívat k
rozvoji šetrné mobility,“
upřesňuje Radek Patrný a
dodává, že více informací
včetně zcela ojedinělé databáze projektů zklidňování
dopravy v ČR je k dispozici
na internetových stránkách
soutěže www.nadacepartnerstvi.cz/cestymesty.
Radek Patrný
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Občanské sdružení právníků aktivní od roku 1995 při
prosazování právní ochrany životního prostředí
a lidských práv hledá

PRÁVNÍKA / PRÁVNIČKU
pro oblast:
•

právní řešení ochrany klimatu

•

rešerše právních případů , řešení sporů
v oblasti ochrany klimatu (i mezinárodně)

obsah práce:

•
•
•

zpracovávání právních analýz (české,
evropské i mezinárodní právo)

koordinační práce, komunikace s partnery
podílení se na psaní projektů
a jejich administraci

Požadujeme:
•
•
•
•
•
•
•

Nabízíme:
•
•
•
•
•

vysokou motivaci k práci ve veřejném zájmu
dobrou znalost platného práva

výbornou znalost anglického jazyka, znalost
dalšího jazyka výhodou

dobré komunikační a organizační schopnosti,
schopnost týmové práce

flexibilitu, vysoké pracovní nasazení a ochotu
cestovat
loajalitu k organizaci a zájem o dlouhodobý
profesní růst v jejím rámci

vysokoškolské právnické vzdělání (studenti
absolvující v roce 2010 se mohou ucházet
také)
práci se smysluplným cílem a obsahem
neformální pracovní prostředí
a pružnou pracovní dobu

Pro Vesnice roku je
připraveno 32 mil Kč
Už pošestnácté se mohou
obce z celé
České republiky přihlásit do
soutěže Vesnice roku.

Nový
ročník
dnes vyhlásil ministr pro
místní rozvoj Rostislav
Vondruška spolu s dalším
vyhlašovateli Eduardem
Kavalou, předsedou Spolku
pro obnovu venkova ČR,
Zuzanou Dvořákovou, ředitelkou odboru venkovských
podpor Programu rozvoje
venkova z Ministerstva zemědělství a Josefem Bezdíčkem, předsedou Komory
obcí při Svazu měst a obcí
ČR. Pro vítězné obce je
připraveno celkem 32 milionů Kč.

Soutěž Vesnice roku je
určena pro všechny obce, které mají maximálně
5 250 obyvatel a které
mají zpracovaný vlastní
program obnovy vesnice.
Obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole, kdy
mohou získat různá ocenění, například stuhy nebo
diplomy.
•

zaškolení: vhodné i pro absolventy

odpovídající finanční ohodnocení s rychlým
růstem
místo výkonu práce v Brně

Předpokládaná doba nástupu v dubnu - květnu 2010.

Přihlášky (životopis a motivační dopis) a dotazy posílejte
k rukám Jana Šrytra na e-mail: jan.srytr@eps.cz
(předmět: konkurz KLIMA) nebo na adresu: Ekologický
právní servis, Dvořákova 13, 602 00 Brno, tel.: 545 575
229. Uzávěrka přihlášek: 22. března 2010. Konkurs
proběhne 29. března 2010

•
•

Zlatá stuha
za vítězství v krajském
kole
Bílá stuha
za činnost mládeže

Modrá stuha
za společenský život

Krajský vítěz, tedy držitel
Zlaté stuhy, získává dotaci
ve výši až 1 mil. Kč. Za další jednotlivé stuhy mohou
obce získat dotaci ve výši
až 600 tis. Kč.

„Milionová dotace je pro
rozvoj malých obcí velmi
významnou částkou. Peníze slouží především na
zlepšení infrastruktury, budování kanalizace nebo
rekonstrukci budov,“ sdělil
ministr pro místní rozvoj
Rostislav Vondruška.

Všechny obce, které zvítězily v krajském kole
postupují do celostátního
kola. Vítěz celostátního
kola získá titul „Vesnice
roku 2010“ a další milion
korun, druhý v pořadí 900
tis. Kč a třetí v pořadí 800
tis. Kč.
Na soutěži spolupracuje
také Kancelář prezidenta
republiky, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo kultury, Společnost pro
zahradní a krajinářskou
tvorbu, Svaz knihovníků a
informačních pracovníků,
Folklórní sdružení ČR a
Sdružení místních samospráv ČR.

Zelená stuha
za péči o zeleň a životní Více informací najdete na
prostředí
www.vesniceroku.cz.
• Oranžová stuh
MMR
za spolupráci obce a
zemědělského subjektu
•
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Partnerství v sociálních službách:
problematika azylového bydlení
Po celé České republice se
již několik let plánují sociální a návazné služby metodou komunitní. Jednoduše
řečeno za účasti všech zainteresovaných se hledá
řešení věcí společných. V
jednotlivých územích se
nám objevují témata, která
je nutné řešit nejenom ve
větších územních celcích,
ale i za účasti odborníků ze
souvisejících oblastí či oborů. Jejich zapojení je v rámci procesů plánování obtížné, hledání řešení v některých tématech potřebuje
větší odborný potenciál.

V současné době dochází k
aktivizaci odborné koalice
na téma „Azylové bydlení“,
tedy oblasti, které se návaznost služeb a řešení
problémů s ní spojených
silně dotýká. Kam může
klient z tohoto typu služby
odejít. Je možné mu nabídnout jinou formu bydlení,
která odpovídá jeho možnostem, a to jak finančním
tak společenským? Odpovídá kapacita a změření služeb potřebám klientů a společnosti? Nedochází zbytečně k narůstu poptávky
po zvýšení kapacity této
služby ve vazbě na nedostatečnou nabídku různých
forem bydlení pro občany,
kteří se dostali do sociální
nouze?

Naše organizace - Centrum
pro komunitní práci střední
Čechy od 1. června 2009
realizuje projekt Podpora
partnerství v oblasti poskytování sociálních služeb na Zkrátka se zde objevuje
území Středočeského kraje,
který je právě zaměřen na
podporu odborných partnerství v sociálních službách.

mnoho otázek a témat k
řešení, která chceme na
jednání právě vznikající
odborné koalice „Azylové
bydlení“ otevřít. Přizváni
jsou odborníci na oblast
azylového bydlení, a to z
řad poskytovatelů služby,
pracovníků městských a
obecních úřadů, profesionálů ze souvisejících oblastí a dalších zájemců. Další
aktivitou, která v rámci partnerské koalice bude probíhat, jsou vzdělávací semináře a a konzultace zaměřené na kvalitu poskytování
sociálních služeb.
V rámci projektu vzniká
webový portál www.partnerstvi.cpkp.cz, který umožní
kromě prezentace výstupů
jednotlivých partnerských
koalic i zveřejnění informací
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o jednotlivých službách,
kapacitách, což mimo jiné
povede ke zkvalitnění a
zefektivnění nabídky poskytovaných služeb a informovanosti o nich.
Pokud Vás dané téma oslovilo, kontaktujte nás, budeme hledat způsob Vašeho
zapojení do projektu.

Projekt je podpořen v rámci
Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.
Kontakt:

Martina Macurová,
odborná koordinátorka
projektu
CpKP střední Čechy
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

martina.macurova@cpkp.cz
partnerstvi@cpkp.cz

Ekologických zemědělců je přes 3 000
Z aktuálních statistických údajů vyplývá, že počet ekologických zemědělců
rapidně narůstá. K 31.12. 2009 jich
hospodařilo již 2 689 a to na výměře
téměř 400 000 ha, což představuje
podíl 9,38% z celkové výměry zemědělské půdy. Stabilně se zvyšuje výměra orné půdy, zvyšuje se výměra
vinic a sadů v ekologickém zemědělství, do režimu ekologického zemědělství se dostaly první chmelnice.

mou dotací na plochu v rámci agroenvironmentálních opatření (Osa II) i
formou bodového zvýhodnění při
hodnocení investičních projektů v
některých opatřeních Osy I a III
(například Podpora mladých zemědělců, Modernizace zemědělských
podniků). Bodové zvýhodnění platí i
pro výrobce biopotravin (včetně faremních zpracovatelů) v potravinářském opatření Osy I (Přidávání hodPočet ekofarem se zvýšil za rok 2009 noty zemědělským a potravinářským
produktům).
o 50%, počet výrobců biopotravin již
přesáhl 500 provozoven. Hlavním „Za období ledna a února dochází k
důvodem nárůstu je stabilní státní dalšímu dynamickému nárůstu nopodpora v této oblasti. Ekozemědělci vých ekologických zemědělců, v soujsou podporováni prostřednictvím časné době již dosahuje počet ekozeProgramu rozvoje venkova, a to for- mědělců čísla 3000,“ sdělil ministr

zemědělství Jakub Šebesta.

Pravidla ekologického zemědělství a
výroby biopotravin jsou upravena naší i evropskou legislativou. Od 1.1.
2009 platí zcela nová evropská legislativa, která je stejná pro všechny
členské státy EU (nařízení Rady
834/2007, prováděcí nařízení Komise
889/2008). Dále platí národní zákon
č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství. Dodržování těchto legislativních pravidel je garantováno státem, každý ekologický zemědělec a
výrobce biopotravin musí být registrován na ministerstvu zemědělství a
podléhá pravidelným kontrolám státem pověřených kontrolních organizací.
Petr Vorlíček
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Ministr zemědělství schválil zásady pro
národní dotace 2010 ve výši 1,1 mld. Kč
Ministr zemědělství Jakub
Šebesta schválil zásady,
které umožní, aby se k zemědělcům dostalo 1 100
milionů korun v rámci dotačních programů zemědělství na rok 2010. Tyto zásady se používají při administraci dotačních programů a
jejich schválení završuje
celý legislativní proces tak
zvaných národních dotací.

Návrh finančních prostředků určených na dotační programy pro rok 2010 vychází
z celkového finančního limitu ve výši 1 100 mil. Kč,
respektive 850 mil. Kč dotací na neinvestiční dotace a
250 mil. Kč dotací na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (kapitálové
výdaje). „Spektrum dotačních programů udržuje kon-

tinuitu s programy realizovanými v předešlých letech,“ uvedl ministr zemědělství Jakub Šebesta.

Dotační programy zemědělství pro rok 2010 podle jeho
slov obsahují programy, u
nichž je kladen důraz na
prvky agroenvironmentálního charakteru (např. biologická ochrana jako náhrada
chemické ochrany rostlin,
podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích
a ve školkách, podpora restrukturalizace ovocných
sadů); dále programy na
podporu ozdravování polních a speciálních plodin
(např. podpora prostorových a technických izolátů
množitelského materiálu);
programy zaměřené proti

MMR podpoří pošle
neziskovkám 132 mil. Kč
Ministerstvo pro místní
rozvoj v rámci Programu
podpory nestátních neziskových organizací finančně podpořilo celkem
26 neziskových organizací částkou 132 milionů
korun.
Otevřeného výběrového
řízení se zúčastnilo celkem
223 organizací s žádostí o
dotace za celkem 265 milionů korun. Rozpočet ministerstva pro tento program je
ale ve výši 132 milionů korun. „Vzhledem k vysokému

převisu žádostí jsme v rámci otevřeného výběrového
řízení velmi pečlivě posuzovali, které z organizací ministerstvo nakonec podpoří,“ uvedl ministr pro místní
rozvoj Rostislav Vondruška.
Hodnotící komise po posouzení všech 223 projektů
nakonec podpořila 26 neziskových organizací. Největší částkou byla podpořena činnost Horské služby
ČR, na jejíž provoz bylo pro
rok 2010 určeno 110 milionu korun.

rozšiřování nebezpečných
nákaz hospodářských zvířat
(např. nákazový fond) a
programy, jejichž přínos
nelze přímo kvantifikovat a
přesto jejich existence je
pro jednotlivé komodity nezbytná (např. podpora včelařství, udržování a zlepšování genetického potenciálu
vyjmenovaných hospodářských zvířat).

Škála dotačních programů
pro rok 2010 udržuje kontinuitu s programy realizovanými v předešlých letech a
byla nově rozšířena o program 8.F. Podpora vybraných činností zaměřených
na ozdravení chovů prasnic, kde je účelem podpora
chovatelům na částečnou
úhradu nákladů spojených
s prováděním opatření za-

měřených proti rozšiřování
vyjmenovaných chorob prasat. Rozšířen byl také program 13. Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského
průmyslu.

Dotační programy jsou účelové programy sloužící k
podpoře restrukturalizace a
zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního
sektoru. U každého programu je uveden účel a navrhovaný finanční limit. Dotační programy i jejich účel
včetně rozsahu finančních
prostředků schvaluje pro
každý rok Poslanecká sněmovna současně se státním rozpočtem.
Petr Vorlíček

Ministr Šebesta odvolal
ředitele Povodí Vltavy
Dne 7. března 2010 byl
odvolán generální ředitel
státního podniku Povodí
Vltavy.

Důvodem je neefektivní
komunikace s orgány
místní samosprávy např. podnik Povodí Vltavy dočasně povede statutární
při přípravě protipovodzástupce Petr Kubala doňových opatření.
savadní ředitel správy poNedostatky při přípravě vodí s.p. Povodí Vltavy.
protipovodňových opatření Ministerstvo zemědělství
navrhovaných obcemi a očekává od nového vedení
městy jsou důvodem pro podniku vyšší kvalitu práodvolání generálního ředi- ce.
tele Jana Slance. Státní
Petr Vorlíček
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