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Princ Charles působí jako most mezi
ojedinělými projekty

Dne 22. března odpoledne si Princ
Charles prohlédl výtopnu na biomasu, kořenovou čistírnu odpadních vod i projekty využívající solární energii ve východomoravské
obci Hostětín. V pasivním domě
diskutoval s představiteli obce a
Ekologického institutu Veronica.
Návštěvu zakončil na návsi prohlídkou výrobků s regionální značkou Tradice Bílých Karpat, podepsal obecní kroniku a zasadil
jabloň.
Návštěva britského následníka trůnu
přilákala asi 1500 místních občanů a
návštěvníků z okolních obcí i vzdálenějších míst.

V diskusi hostitelů s princem zazněly
některé z přínosů hostětínských projektů: čistší ovzduší, levnější energie
z obnovitelných zdrojů (především
slunce a biomasy), částečná energetická soběstačnost a pracovní příležitosti.
„Trasa prohlídky začala v obecní výtopně na biomasu. Zde jsme představili, jak toto řešení vyvedlo obec ze
závislosti na využívání hnědého uhlí,
jehož těžba zdevastovala krajinu severních Čech a dál ohrožuje nejen
tamní obce, ale i globální klima,“
upřesňuje Yvonna Gaillyová, ředitelka
Ekologického institutu Veronica, který
působí v Brně a Hostětíně a je hlavní
hybnou silou hostětínských projektů.

vou čistírnu odpadních vod totiž provozuje na svých sídlech,“ shrnuje
cestu Prince Charlese po hostětínských modelových projektech Antonín
Buček z Ekologického institutu Veronica a dodává: „Takových obcí jako
Hostětín by mohlo být v České republice tisíc. Návštěva prince je potvrze„Jediné, co Princ Charles na rozdíl od
ním toho, že se nejedná o žádnou
Hostětína nemá, je sušírna ovoce.
Potěmkinovu vesnici, ale o inspiraci
Obnovitelné zdroje energie i kořeno-

dalším obcím.“

„Vzdělávat se o ochraně klimatu a
udržitelném rozvoji k nám jezdí odborníci i laici, dospělí i děti z Česka i
zahraničí. Jedinečnost hostětínského
prostředí spočívá v tom, že se zde
zájemci mohou učit teorii a praxi zároveň, všechny technologie si tady
totiž mohou, tak říkajíc, osahat, což

Dokončení na straně 2
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Princ Charles působí jako most mezi
ojedinělými projekty

Dokončení ze strany 1

dnes ocenil i Princ Charles,“
říká ředitelka vzdělávacího
Centra Veronica ředitelka
Jana Tesařová.

„Návštěva je pro nás uznáním, kterého si samozřejmě
velmi vážíme, o to víc, že
Princ Charles je člověk,
který se tématy udržitelného rozvoje či ekologického
zemědělství hluboce zabývá. Ocenili jsme jeho názory a postřehy a cenné byly
poznámky vycházející i z
jeho vlastních zkušeností,“
říká starosta obce Hostětín
Robert Janota a na závěrečné tiskové konferenci
nadšeně shrnuje: „Celá
obec se na princovu návštěvu pilně chystala a těšila. Všichni jsme si ji velmi
užili.“ Velký úspěch sklidily
buchty a koláče, které místní ženy napekly pro prince i
veřejnost.

Prince Charles v hostětínské moštárně s paní ambasadorkou Sian MacLeod
(úplně vlevo), jednatelem moštárny Radimem Machů (vpravo) a starostou
Hostětína Robertem Janotou (vlevo).Foto: Nadja Meister pro Ekologický institut
Veronica.

průvodců Hostětínem:
„Potěšil nás Princův živý
zájem u stánků s výrobky
se značkou Tradice Bílých
Karpat a jeho bezprostřednost při rozhovorech s lidmi.“ Princ se zajímal o výPrincovu vstřícnost vůči robní postupy, v hostětínveřejnosti potvrzuje i Radim ské moštárně došlo na důMachů, jeden z dnešních kladnou ochutnávku BIO

moštů a sirupů.

roku 1992 a obsahuje citaci
z jeho projevu: „Snahy snížit množství emisí skleníkových plynů pomocí mezinárodních dohod lze jen uvítat, přicházejí však bohužel
o deset let pozdě.“

Po podpisu do obecní kroniky a zasazení jabloně
před místní obecní úřad
dostal Princ Charles dárek,
jehož součástí byl vedle
lokálních řemeslných produktů i historicky první leták „Princ během prohlídky vyEkologického institutu Vero- jádřil, že svoji úlohu vidí v
nica o ochraně klimatu. Je z tom, být mostem mezi zatím ojedinělými projekty
trvale udržitelného života v
různých zemích. Jejich důležitost spatřuje v tom, že
posilují zachování tradic a
místní vazby i ekonomiku,“
shrnuje dojmy z návštěvy
britského následníka trůnu
po bělokarpatské vísce Miroslav Kundrata, další z
dnešních průvodců prince,
představitel Nadací Veronica a Nadace Partnerství,
které se na hostětínských
projektech také podílí.

Princ Charles, pracovníci Veroniky, zástupci obce a významní partneři.
Foto: Nadja Meister pro Ekologický institut Veronica.

VERONICA
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Na obnovu venkova posílá MMR 148 mil.Kč
Ministr pro místní rozvoj
Rostislav
Vondruška
schválil dotace pro 532
projektů malých obcí. 148
milionů korun vyplatí
MMR z programu Podpora
obnovy venkova. Program má pět dotačních
titulů a jeho cílem je podpořit obnovu a rozvoj
venkovských obcí.

„Letos posíláme obcím 148
milionů korun. Tyto peníze
pomohou zvýšit atraktivitu
malých obcí a zlepšit kvalitu
života na venkově,“ uvedl
ministr Vondruška.

korun podporujících zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obcích. V
Semetářově na Blanensku
budou moci díky dotaci vybudovat klubovnu malých
Vítězové loňského ročníku hasičů, v Černotíně na PřeVesnice roku uskuteční 55 rovsku vystaví bruslařskou
projektů za 39 milionů ko- dráhu.
run. Peníze investují nej- Program podporuje také
častěji do opravy dopravní spolupráci obcí zaměřenou
a technické infrastruktury, na obnovu a rozvoj venkorekonstrukce budov obec- va například v předávání
ních úřadů a kulturních za- zkušeností při přípravě prořízení. V Tučíně na Olo- jektů a jejich realizaci, vzděmoucku například zrekon- lávání starostů apod. V
struují mateřskou školu, ve tomto dotačním titulu uspěstředočeských Královicích lo celkem 41 žádostí v hodpoužijí zastupitelé peníze notě téměř 6, 3 milionů korun.
na klubovnu pro mládež.

krální stavby. Uspělo 132
projektů. Boží muka opraví
v Chotiměři na Litoměřicku.
Kapličku dají do pořádku ve
Zhořci na Pelhřimovsku.

Šesti projekty v hodnotě 2,
4 miliony korun podpořilo
Ministerstvo pro místní rozvoj začlenění romské komunity do života obcí. Zelenou
dostala například výstavba
dětského hřiště v Újezdu na
Olomoucku či rekonstrukce
a úprava chodníků v Obrnici na Mostecku, kde žije v
dané lokalitě více než polovina rómských obyvatel.

Program předpokládá participaci obyvatel venkova,
občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce
v souladu s místními tradicemi. MMR obdrželo na
letošní rok 747 žádostí v
Přehled všech schválných
celkové výši dvě stě milionů
projektů je k dispozici na
korun. Po formální a věcné
webových stránkách MMR.
kontrole jich bylo schváleno Schváleno bylo také 298 26 milionů korun pomůže
celkem 532.
projektů ve výši 74 milionů obcím obnovit drobné sa-

MMR podpoří povodněmi postižené obce
dalšími 559 miliony Kč
Ministr pro místní rozvoj Rostislav
Vondruška dne 7. dubna schválil
další dotace pro povodněmi postižené obce. Města a vesnice z Moravskoslezského, Jihočeského a
Olomouckého kraje si mezi sebou
rozdělí částku 559 milionů korun.

Díky těmto finančním prostředkům
opraví obce chodníky, silnice a mosty
a rovněž budovy a další infrastrukturu, které byly loňskými přívalovými
dešti poničeny. Ministr Vondruška
schválil dotace na 191 projektů. Například v Jeseníku nad Odrou díky
dotaci zrenovují fotbalové hřiště,
opraví hráz rybníka a postaví nový
most. V jihočeské Volyni použijí dotaci na opravu silnic a hasičské nádrže.
„Dotace umožní pokračovat v opravách poškozeného majetku, které
musely být z důvodu nepříznivého
počasí během zimy přerušeny,“ uvedl ministr Vondruška.

Doposud bylo schváleno
celkem 460 žádostí v
celkové výši 1,1 miliardy
korun. Obce a kraje vyčerpaly na obnovu svého majetku 161 milionů
korun.

Dotace jsou vypláceny z
Programu obnovy obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou
pohromou. Program má dva dotační
tituly. První je určen pro obce a kraje,
jejichž území bylo postiženo pohromou a byl zde vyhlášen stav nebezpečí. Obce z něj mohou získat dotace
na obnovu majetku až do výše 100
procent, kraje až do výše 50 procent
celkových nákladů. Druhý dotační titul
umožňuje obcím, na jejichž území
nebyl vyhlášen stav nebezpečí, získat
dotaci do výše 80 %, krajům pak do
50 % celkových nákladů.

Žádosti o dotace přijímá Ministerstvo
pro místní rozvoj již od 19. srpna
2009. V lednu a únoru tohoto roku
zorganizovalo v regionech semináře,
kde zástupci MMR představili program a v diskuzi se starosty řešili problémy při zpracování a realizaci projektů.
Loňské červencové povodně si vyžádaly patnáct lidských životů. Kraje a
obce vyčíslily škody na svém majetku
na více než 4 miliardy korun.
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Podpoří bezbariérový rozvoj obcí
Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří celkem 9 miliony korun projekty v pěti městech, které mají za cíl
zřídit bezbariérové obecní prostory. Dotace půjdou z
ministerského programu Bezbariérové obce. Na
dobře přístupné městské úřady a pečovatelské domy
se tak mohou těšit zdravotně handicapovaní v Milevsku, Přerově, Desné, Ústí nad Orlicí a Slavičíně.
V České republice je podle
odhadu Vládního výboru
pro zdravotně postižené
občany asi jedna třetina lidí
se sníženou mobilitou. Kromě zdravotně postižených
je totiž třeba započítat i seniory, ale také například
maminky s dětmi. Výbor
dokonce počítá, že se číslo
ještě navýší, populace stárne.

dostí. Hodnotitelská komise
jich doporučila ministrovi ke
schválení šest. Dvě zamítnuté žádosti nesplnily
všechny požadavky stanovené v zásadách programu.
Obcím
Ministerstvo pro
místní rozvoj přispěje částkou 8 miliónů 922 tisíc korun. Státní podpora dosahuje až padesát procent
vynaložených nákladů.

Do výzvy programu přihlási- V Milevsku tak budou moci
li zájemci celkem osm žá- postavit bezbariérový výtah

a nainstalovat schodišťové
plošiny, v Ústí nad Orlicí
pomůže peněžní dotace k
výstavbě bezbariérového
výtahu domu sociální péče.
Radnice by měla být přístupnější díky finanční pomoci i lidem ze Slavičína.

roce 2008. Jeho cílem je
zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a
obecních úřadů a v budovách domů s pečovatelskou
službou náležících do kom„V letošním roce se vlivem plexních řetězců bezbariéhospodářské recese a niž- rových tras v obcích a měsších obecních rozpočtů při- tech.
hlásilo méně žadatelů než Příjemcem dotace je výloni, na druhou stranu jsme hradně obec, případně
ale mohli přidělit větší dota- město. Jejich záměry bezci. Například Milevsko bariérových tras musí být
uspělo dokonce se dvěma předem schváleny Řídícím
žádostmi,“ uvedl ministr pro výborem Národního rozvomístní rozvoj Rostislav Von- jového programu mobility
druška.
pro všechny. Loni se z proProgram Bezbariérové ob- gramu rozdělilo celkem dece byl poprvé vyhlášen v set milionů korun.

Veřejnost se vyjádřila k budoucnosti
českého zemědělství
Ministerstvo zemědělství připravuje materiál „Vize
českého zemědělství po roce 2010“. Aby se k přípravě tohoto materiálu mohla zapojit také široká veřejnost, probíhala během února na internetových stránkách eAgri veřejná konzultace k tomuto tématu.

nictví samotných zemědělců, což vede k horší motivaci k hospodaření. Jako další slabá stránka bylo uvedeno jednání nadnárodních
obchodních řetězců.

Slabým stránkám vévodí
nerovné podmínky v rámci
EU a rozdílná úroveň podObdržené příspěvky lze por.
stručně shrnout následovně: Význam a úloha země- S určitým odstupem pak
dělství jsou ve velké míře následují byrokracie a skuspatřovány v soběstačnosti tečnost, že jen málo půdy a
výroby potravin, tvorbě a dalšího majetku je ve vlast-

Ani v oblasti překážek nebyl
výsledek jednoznačný a
názory se různily. Nejčastěji
zmiňovanou překážkou byla
dotační politika EU a zbytečná národní legislativa
nad rámec norem EU, nárůst byrokracie a povýšení

V rámci veřejné konzultace
bylo zasláno celkem 102
příspěvků, kterými se nyní
bude zabývat Skupina pro
strategické otázky v zemědělství.
Respondenti se
vyjadřovali k otázkám významu a role českého zemědělství, k jeho silným a
slabým stránkám, k výzvám
a překážkám a k návrhům
na řešení.

údržbě krajiny a výrobě V případě výzev nebyly odkvalitních a zdravých potra- povědi tak jednoznačné,
vin.
nejčastěji bylo uvedeno
Za silnou stránku je nej- zlepšení tváře venkova,
častěji považována vyso- zajištění odbytu produkce
ká koncentrace zeměděl- za přijatelné ceny, provedeské výroby a výhody z ní ní komplexních pozemkoplynoucí, kvalifikovaná vých úprav a zaměření se
na kvalitu produkce.
pracovní síla a tradice.

zisku nad kvalitu.

Konkrétní návrhy řešení
spočívaly ve čtvrtině případů v nastolení rovných podmínek, vyrovnání úrovně
zemědělských podpor v
rámci EU, dále mediální
podpora spotřeby potravin
vyrobených v ČR, zrušení,
případně omezení dotací,
provedení komplexních pozemkových úprav, vytvoření
podporovaných modelů
hospodaření pro regiony,
odstranění nebo snížení
byrokracie, korekce chování obchodních řetězců a
omezení počtu úředníků
resortu zemědělství.
Petr Vorlíček
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Místní akční skupiny společně vyvinuly
software pro evidenci projektů
Tři místní akční skupiny,
Posázaví, Český Západ –
Místní partnerství a Rakovnicko, ve spolupráci s
programátorskou firmou
společně vyvinuly on-line
software pro evidenci
projektů.

Český Západ – Místní partnerství o.s. a Posázaví
o.p.s. patří mezi jedny z
nejdéle fungujících místních
akčních skupin v ČR. Obě
byly již v roce 2005 vybrány
mezi 10 pilotních MAS, které realizovaly své strategie
za podpory EU z programu
LEADER+.
Oběma se také podařilo
uspět v rámci prvního výběru programu LEADER
2007-2013. Nyní, spolu s
MAS Rakovnicko, realizují
projekt spolupráce „Vlídná
nádraží“, který je zaměřen
na obnovu nádražních budov na regionálních železničních tratích v jednotlivých MAS. V rámci této
spolupráce si vyměňují i
zkušenosti s realizací svých
strategií a řeší společné
problémy.

Společně se také rozhodli
pracovat na vývoji katalogu
projektů, který by shromažďoval veškeré dostupné
údaje o všech projektech,
do kterých jsou jednotlivé
MAS zapojeny, nebo které
jsou na území MAS realizovány.

již opravdu není v lidských
silách o všech z nich mít
aktuální přehled. Máme již
také více zaměstnanců a
dalších spolupracovníků,
kteří potřebují s informacemi o projektech pracovat v
různých fázích jejich administrace. Proto jsme všichni
přibližně ve stejnou dobu, v
červnu loňského roku, víceméně nezávisle na sobě
došli k názoru, že urgentně
potřebujeme systém, který
by všechny tyto projekty a
projektové záměry evidoval,
shromažďoval o nich informace a umožňoval nám
jednoduše je zpracovávat a
vytvářet různé výstupy, ať
už statistické, nebo přehledové,“ popisuje Jan Florian
z MAS Český Západ – Místní partnerství důvody, které
vedly ke spolupráci na vývoji katalogu projektů.

„Projekty, které konzultujeme, zpracováváme, realizujeme, nebo podporujeme v
rámci programů typu LEADER i mimo ně se dají u
každého z nás počítat již na „Nejedná se jen o projekty z
stovky. V takovém množství LEADERu, ale o projekty

podpořené ze všech možných dotačních programů,
ale také o projekty ve fázi
přípravy. Chtěli jsme mít
komplexní přehled o projektech, jejichž realizace přispívá k naplňování celkové
strategie regionu,“ doplňuje
Bohuslava Zemanová z
MAS Posázaví.

kritéria, následně pak generuje různé sestavy jako
např. přehledy přijatých
nebo vybraných projektů,
dopisy žadatelům, mapy
apod.,“ vysvětluje Zemanová. Tvůrci systému předpokládají, že jej do budoucna
rozšíří i o další funkce.

„Systém je přizpůsoben
administrativním procedurám programu LEADER
2007-2013, takže umožňuje
zaznamenávat veškeré kroky, kterými projekt prochází
na MAS i na SZIF, sledovat
termíny i např. monitorovací

Po dvouměsíčním zkušebním provozu bude systém
od začátku dubna fungovat
již „na ostro“ na adrese
www.katalogprojektu.eu.

Společně proto zpracovali
zadání a spolu s firmou,
která se zabývá vytvářením on-line aplikací, vyvinuli systém „KaPro“. Ten
umožňuje jednak evidovat
projektové záměry, projekty ve fázi realizace i po
jejím ukončení, ale také
např. konzultace projektů.

„Spolupráce na vývoji systému pro nás znamenala
řadu diskusí, ale především
spoustu práce, která v důsledku ale doufám zefektivní činnost našich MAS.
Myslím, že za relativně krátký čas se podařilo vytvořit
kvalitní aplikaci, která splňuje všechny naše požadavky,“ dodává Jan Florian.

Bohuslava Zemanová
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Nadace Partnerství podpoří bezpečné
cesty do 11 škol
Rekordních jedenáct škol
ze sedmi krajů České republiky letos uspělo v
grantovém programu Na
zelenou. Nadace Partnerství jim na podporu bezpečných cest do školy
rozdělí téměř 900 tisíc
korun, což je nejvíce v
historii programu.
Generálním partnerem programu Na zelenou je již
čtvrtým rokem finanční skupina AXA, záštitu poskytuje
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, nově
také Ministerstvo dopravy.
O zlepšení dopravní situace
ve svém okolí mají školy a
další zařízení pracující s
dětmi tradičně velký zájem.
„Letos jsme v programu Na
zelenou obdrželi 39 žádostí
o podporu. Všechny je posoudila odborná grantová

komise a vybrala jedenáct
nejkvalitnějších, mezi které
rozdělí Nadace Partnerství
celkem 894 500 korun. Jedná se o školy ve Středočeském, Ústeckém, Jihočeském,Královéhradeckém,
J i h om or a vs ké m, O l o mouckém a Moravskoslezském kraji,“ uvádí Radek
Patrný z Nadace Partnerství. Velkou předností grantového programu Na zelenou je přidělení významné
úlohy dětem – právě ony
totiž určují místa, která považují při cestě do školy za
nebezpečná.
Jak program Na zelenou
probíhá a co je jeho cílem?

Klíčovou roli mají vždy samotné děti, které zakreslují
do připravených mapek
svou obvyklou cestu do
školy a vyznačují místa, kde

se necítí bezpečně. Spolu s
učiteli poté vytvoří souhrnnou školní mapu se všemi
rizikovými místy a předají ji
dopravnímu odborníkovi,
který na jejím základě zpracuje inženýrskou studii. Dopravní studie obsahuje návrhy, jak zvýšit dopravní
bezpečnost v okolí školy a
děti ji na závěr projektu předávají zástupcům obce a
policie.
Cílem školních projektů je,
aby zastupitelstva obcí
uvolnila na konkrétní řešení
prostředky ze svých rozpočtů. „Školy realizují také
celou řadu drobných opatření na podporu šetrné mobility. Patří k nim výstavba
přístřešků či stojanů na kola, organizace různých soutěží a dnů s dopravní tematikou nebo zpracování škol-

ních plánů mobility,“ upřesňuje Radek Patrný a dodává, že více informací je k
dispozici na www.nadacepartnerstvi.cz/nazelenou.

„Máme za sebou již tři roky
spolupráce a na začátku
toho čtvrtého mohu říci, že
spolupráce s Nadací Partnerství na tomto projektu
splnila naše očekávání.
Projekt Na zelenou je pro
naše klienty jasným důkazem, že AXA je společensky zodpovědnou společností všude tam, kde působí. Těší nás rovněž velký
zájem škol o účast na projektu a věříme, že tomu tak
bude i nadále,“ říká Marek
Zeman, ředitel PR a komunikace finanční skupiny
AXA.
Radek Patrný

Vrbecká rozhledna zahájila sezonu
O Velikonoční neděli byla slavnostně
zahájena turistická sezona na Vrbické
rozhledně. Minulý rok na ni zavítalo
7541 návštěvníků. Jde o završení 5.
tradiční velikonoční výstavy Jaro
2010, otevřené od 1. dubna v Obecním domě ve Vrbici, Vesnici roku
2004. Jak řekl bývalý starosta Pavel
Bílek, lidé - žije jich tu 129 - tu drží
při sobě ne jako v 21., ale v 19. století, pro ně má obec srdce ne papírové,
ale všech obyvatel; ti něco obci přinášejí a není jim lhostejná. Tradicí jsou
místní speciality rajmovaček, humorných veršovaných komentářů. V této
půvabné vesničce působí dva čilé
spolky, a to Český červený kříž (42
členů) spolu se sborem dobrovolných hasičů (54), ročně tu pořádají tři
plesy (ples ČČK je při svíčkách, ženy
na něj pečou a zdobí výtvarná dílka z
perníčků). Organizátorem velikonoč-

censis a rozhlednu, jejímž hlavním
konstrukčním materiálem je dřevo,
vyprojektoval Antonín Olšina z Vysokého Mýta. Práce na nové rozhledně
za 1 milion 400 tisíc korun se rozVrbická rozhledna ve výšce 445 met- běhly 18. srpna 2005 a zkolaudována
rů n.m. v blízkosti vrcholu Kastel byla 22. listopadu 2005.
umožňuje výhled na Orlické hory, 1. dubna byl pod touto rozhlednou
Krkonoše, Královéhradecko, Pardu- otevřen rodinný Penzion Pod Rozbicko, Železné hory a dokonce i Jese- hlednou, první a jediný svého druhu v
níky. Na výstavbu 29,5 metru vysoké mikroregionu Brodec na hranicích
dřevěné rozhledny s ocelovým toči- orlickoústeckého a rychnovského
tým schodištěm o 118 schodech a okresu. Tento projekt byl podpořen
vyhlídkovými plošinami v 11 a 25,5 dotací ze strukturálních fondů EU ve
metrech bylo využito 50 kubických výši 4,5 milionu korun, oficiálně pak z
metrů modřínového dřeva, natěžené- Programu rozvoje venkova ČR, opatho z obecního lesa. O výstavbě roz- ření III. I. 3 podpora cestovního ruchu
hledny rozhodlo zastupitelstvo na s podtitulem „Evropský zemědělský
podzim roku 2004, do přípravných fond pro rozvoj venkova – Evropa
prací se zapojila Regionální rozvojo- investuje do venkovských oblastí“.
vá agentura při Euroregionu GlaJosef Krám
ních výstav je místní skupina Českého červeného kříže v čele s její předsedkyní Drahomírou Kuběnkovou, v
druhém volebním období místostarostkou obce.
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Pečecko bude mít nové autobusové
nádraží a autobusové zastávky
Dobrovolný svazek obcí
Pečecký region na Kolínsku získal dotaci více jak
14 mil. Kč z ROP Střední
Čechy na projekt „Zlepšení veřejné dopravy v
Pečeckém regionu“. Tento projekt obsahuje dvě
části, které by měly přinést uživatelům veřejné
dopravy zlepšení podmínek cestování.

První část projektu je zaměřena na „Úpravu parteru
autobusového nádraží v
Pečkách“, kde by měla
vzniknout nová odjezdová
stání pro autobusy s přístřeškem pro cestující, parkovací plocha pro autobusy
a automobily. Povrch chod-

níků a vozovek by měl být
nově vydlážděn. Projekt
počítá i se vznikem bezpečnějších přechodů, lepších
nástupních ploch pro méně
pohyblivé občany a s celkovým zlepšením veřejného
prostranství před budovou
vlakového nádraží.

Druhá část projektu řeší
umístění 21 nových autobusových zastávek do okolních 8 obcí regionu. Nejvíce
autobusových zastávek
bude umístěno ve Velimi,
dále v Nové Vsi I, Ratenicích, Velkých Chvalovicích,
Vrbové Lhotě, Dobřichově,
Vrbčanech
a
Milčicích.

„Každé očekávané zlepšení
samozřejmě sebou nese i
předchozí doprovodná
omezení“, komentuje Kateřina Hejduková, realizační
manažerka projektu. Již v
dubnu 2010 budou zahájeny stavební práce v prostorách nynějšího autobusového nádraží. Provoz pro pěší
a automobilovou dopravu
bude v okolí stavby korigován a omezen. Budou přijatá nezbytná dopravní omezení, která budou dočasně
řešit veřejnou dopravu a
pohyb v okolí. Celá stavba
a tudíž i dopravní omezení

jsou plánována na 5 měsíců a pevně věříme, že termín 31. 8. 2010 pro dokončení dodržíme.

Všechny cestující prosíme
o trpělivost a doufáme, že
projekt bude zdárně ve spolupráci se všemi zúčastněnými dokončen a dotace z
ROP Střední Čechy pomůže zkvalitnit a zpříjemnit
veřejnou dopravu v Pečeckém regionu.
Milan Urban
předseda DSO Pečecký
region a starosta města
Pečky

Zájem o výsadby stromů je obrovský
Celkem 69 žádostí o grant na jarní
výsadby stromů obdržel program
Strom života Nadace Partnerství.
Grantová komise z nich vybrala
šestnáct, které Nadace Partnerství
podpoří
částkou v celkové výši
250 tisíc korun, získanou z výtěžku
celostátní ankety Strom roku.
Nejvíce se na jaře bude sázet ve
Středočeském, Jihočeském a Plzeňském kraji. Aktivity programu Strom
života v letošním roce spolufinancuje
Státní fond životního prostředí ČR ve
spolupráci s Ministerstvem životního
prostředí částkou 5,5 milionů korun.

republiky. Další část prostředků z
veřejné sbírky rozdělíme mezi žadatele na podzim 2010,“ uvádí Hana
Zuchnická z Nadace Partnerství.
Díky finanční podpoře se na jaře například obnoví ovocné aleje podél
polních cest a cyklostezek, vysadí
stromy v okolí pražského mateřského
centra, ivančické rekreační zóny nebo
na zbyslavské návsi. Do výsadeb se
zapojí žáci základních a mateřských
škol, kteří tak mají možnost získat
praktické znalosti o výsadbě, růstu a
nárocích stromu. Obyvatelé vesnic
mohou výsadeb využít také k prohlubování a utužování dobrých sousedských vztahů. „Při výběru projektů
klademe největší důraz na zapojení
veřejnosti. Když si lidé stromy sami
vysadí, získají k nim bližší vztah a
začnou si jich více vážit," říká Hana
Zuchnická.

Každý, kdo v minulém roce podpořil
finalisty ankety Strom roku, přispěl do
veřejné sbírky, jejíž výtěžek je věnován na letošní výsadby. „Díky zapojení tisíců lidí do soutěže o nejsympatičtější strom budou na jaře moci sázet zástupci obcí, škol nebo neziskových organizací šesti krajích České Dalším kritériem, které komise u jed-

notlivých projektů posuzovala, byl
správný výběr stanovištně vhodných
druhů dřevin. „Tím, že upřednostňujeme původní druhy dřevin namísto
exotických, podporujeme zachování
přírodní rozmanitosti české krajiny,"
dodává Zuchnická. Právě udržování
přírodní rozmanitosti je hlavním tématem letošního Mezinárodního roku
biodiverzity. Ubývání biodiverzity,
tedy rozmanitosti živých organismů,
je totiž jedním z nejvážnějších globálních problémů současnosti. Nadace
Partnerství se k šíření myšlenky
ochrany rozmanitosti přírody přidala
svými aktivitami v programu Strom
života.
Kateřina Urbanová
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V lesním dětském klubu
Rarášci se počasí nebojíme!
Není naším nepřítelem,
naopak vždy nabízí nové,
zajímavé pohledy na místa, která jsme již tolikrát
prochodili.

V kopcovité krajině kolem
Podolí u Bouzova se dvě
maminky - lektorky před
rokem rozhodly založit mateřský a dětský klub Rarášci, který vychází z myšlenky
lesní mateřské školky. Taková školka je druhem
předškolního vzdělávacího
programu, v němž se naprostá většina aktivit odehrává venku, mimo pravoúhlý svět stěn. Ke hře i získávání dovedností jim slouží to, co naleznou v přírodě.
Při hře s přírodninami v členitém terénu se přirozeným
způsobem rozvíjejí v sociální komunikaci a týmové
spolupráci, prostorové
představivosti, tvořivosti,
hrubé i jemné motorice, a
třeba i matematických dovednostech. Pedagogové v
lesní mateřské škole děti
nevedou, nemanipulují je k
naplánovaným aktivitám,
ale spíše nenásilným způsobem rozvíjejí to, k čemu
je děti samy dovedou. Děti
se také za asistence pedagoga učí řešit samy a důstojně konfliktní situace.

zimu 2010 provozovat lesní
školku několik dní v týdnu,
což se ustálí podle počtu
dětí a požadavků jejich rodičů.

Již nyní se podobném duchu každé pondělí odehrávají setkání dětí a případně
maminek také v Podolí u
Bouzova. V 9 hodin se začíná rytmickými říkadly,
kruhovými hrami a zpěvem,
které jsou obsahově laděny
podle aktuálního ročního
období. Poté se vyráží přes
louku do lesa. Tam je možné přelézat, přeskakovat,
šplhat, stavět, hledat, pozorovat, sbírat nebo stavět a
tvořit se vším, co nám prostředí nabídne. Již po cestě
tam nacházejí děti mnohé
inspirace k zastavení a
zkoumání, a často se tak
stane, že se do lesa ani
nedojde. To ovšem nevadí,
neboť podstatný není ani
tolik cíl, jako nasycení cestou a činnostmi na ní: Tu se
objeví kámen, na němž je
dobré vyzkoušet rovnováhu, jinde je kopec, z něhož se dobře válí sudy, a
tady je pramínek, přes který
se dobře skáče. Kolem 10.
hodiny je čas na svačinku,
kterou si děti přinesou z
domova a po ní na angličtinu, jež se dětem předává
písničkami, říkankami i při
běžných činnostech. Do půl
dvanácté pak ještě někdy
zbývá čas na volnou hru a
celé dopoledne je zakončeno pohádkou či krátkým
příběhem.

Ve skandinávských a německy hovořících zemích
jsou lesní mateřské školy již
zaběhnutou formou předškolního vzdělávání a potvrzují výzkumy, že děti navštěvující lesní školky se
lépe soustředí. Obecně je
známo, že pravidelným po- V Podolí na návsi se dá
bytem venku získávají lepší dobře parkovat, nabízí se
imunitu.
tedy možnost, aby jedna
Naším záměrem je od pod- maminka svezla několik

dětí, a poskytla tak
jiným maminkám
volné dopoledne. Ta- www.permalot.org/rarasci
tínci
jsou
samozřejmě také vítáni. • 19.4. Zdobení stromů poděkování stromům,
Bude-li zájem, může se
život stromu a kolem něj
dohodnout společný oběd.
Sraz je vždy na louce za • 26.4. Jarní hry v přírodě:
"Kovářovým" směrem k
Výroba špalíčků a hry s
bouzovskému hřbitovu.
nimi
V nejbližších týdnech nás
budou vždy od 9-11:30 provázet témata, která se mohou mírně měnit podle počasí:

Na shledání s vámi se těší
malí i velcí Rarášci, z těch
větších jmenovitě Radka
Jensen Vaculová (737 410
259) a Radka Vaňková
• 12.4. Jarní hry v přírodě: (720 443 499).
Cvrnkání kuliček - výroRadka Jensen Vaculová
ba a hra

Soutěž EDEN ve finále

Prestižní soutěž European Destination of Excellence
(EDEN), jejímž cílem je zviditelnění méně známých turistických lokalit, vstupuje do finále. Odborná porota totiž
zvolila pět kandidátů, kteří budou bojovat o vítězný titul.

Do finále postupují tyto lokality: Baťův kanál, Bystřicko,
Křivoklátsko a Rakovnicko, Posázaví, Střední Čechy –
Polabí. Pětici finalistů vybrali porotci celkem z dvanácti
oblastí, které se do soutěže přihlásily. Lokality zatím porota posuzovala na základě rozsáhlých materiálů, které
zástupci každé destinace odevzdali. Nyní porotci pojedou navštívit všech pět finálových lokalit a ještě podrobněji se s nimi seznámí. Vítěz bude vyhlášen na slavnostním ceremoniálu 5. května (v rámci setkání regionálních
koordinátorů a zástupců krajů). Téma letošního ročníku
má název Voda – turistický cíl a turistická nabídka kandidátů tedy musí být založena na přírodních vodních zdrojích. Nehodnotí se ovšem pouze samotná atraktivnost
nabídky pro turisty. „Členové poroty se soustředili hlavně
na to, jak v destinaci respektují trvale udržitelný rozvoj
cestovního ruchu. Nešlo přitom jen o samotnou ochranu
životního prostředí, ale i o další aspekty, třeba na jaké
úrovni je tu vzdělávání - jestli tu mají například naučné
stezky, vzdělávací centra nebo speciální programy pro
školy,“ říká hlavní manažerka projektu EDEN v Česku
Hana Fojtáchová.
Eva Tajanovská
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7. Národní všeoborová konference
nestátních neziskových organizací
V rámci Týdnů pro neziskový sektor se dne 30. března
2010 konala v Poslanecké
sněmovně Parlamentu České republiky 7. Národní
všeoborová konference
nestátních neziskových organizací (NNO). Záštitu
převzal Ing. Miloslav Vlček,
předseda Poslanecké sněmovny PČR.

Konference pod názvem
„Partnerství v regionech“ si
v souladu s Evropským
rokem boje proti chudobě a
sociálnímu vyloučení, který
vyhlásila Evropská unie pro
rok 2010 zvolila motto
„Krize a chudoba – nové
úkoly i příležitosti pro NNO"
a byla vyvrcholením celostátní akce "Týdny pro neziskový sektor". Konference
se zúčastnilo téměř 70 zástupců NNO, zejména jejich
krajských a oborových sítí.

Přítomni byli také poslanci principu. Zdůraznil, že hlavPS Parlamentu ČR Václav ním cílem a smyslem této
Menzel a David Kafka.
konference je ukončit přeKonferenci v úvodu pozdra- šlapování a zahájit přechod
vil prezident Hospodářské od emancipačních snah
komory ČR Petr Kužel, oce- neziskového sektoru do
nil zejména průběh "Týdnů pozice sebevědomého plpro neziskový sektor", které noprávného partnera veřejpoložily základ k efektivní- ného i podnikatelského sekmu partnerství podnikatel- toru. Na příkladu českého
ského a neziskového sekto- přístupu k probíhajícímu
ru. Vyslovil přesvědčení, že Evropskému roku boje proti
se navazování partnerství chudobě a sociálnímu vymezi jednotlivými firmami a loučení, vysvětlila Milena
NNO budou nadále rozvíjet Černá, předsedkyně české
k vzájemnému užitku těchto organizace Evropské sítě
subjektů. Předseda ANNO proti chudobě a sociálnímu
ČR Karel Schwarz shrnul vyloučení (European Antivývoj neziskového sektoru Poverty Network), jak může
od poslední Všeoborové aktivní přístup neziskového
konference, která se konala sektoru významně ovlivnit
v roce 2003. Vyzdvihl roz- přístup vlády k tomuto provoj spolupráce mezi ne- blému. Současná ekonoziskovými organizacemi v mická krize je pro NNO skuuplynulém období, a to jak tečnou výzvou i příležitostí
na oborovém, tak územním prosadit se v potřebných

veřejně prospěšných službách.

Bohatá diskuse vyústila v
přijetí návrhu na vznik pracovní skupiny složené ze
zástupců jednotlivých oborů
a regionů. Tato pracovní
skupina bude formulovat
konkrétní požadavky neziskového sektoru v oblasti
legislativy, financování veřejně prospěšných služeb a
veřejně prospěšných činností, jakož i na programy
zdravotní, sociální, vzdělávací, kulturní a environmentální politiky, o kterých bude
jednat s budoucí vládou
bezprostředně po parlamentních volbách. Všeoborové asociace v regionech
budou sejné požadavky
prosazovat v rámci smluvně
uzavíraných partnerství v
jednotlivých krajích ČR.
PhDr. Karel Schwarz

STUDENTI PRO VENKOV se letos zaměří
na TURISMUS a KRAJINU
Také letos se uskuteční již tradiční
seminář pro studenty středních,
vyšších a vysokých škol s názvem
Studenti pro venkov. Letošní ročník bude opět uspořádán ve Spolkovém domě, tentokrát v jarním
termínu od 6. do 9. května 2010.
„Také letos je pro studenty nachystán
bohatý program, tentokrát se zaměřením na využití venkovské krajiny v
turistice,“ upřesňuje Eva Hájková,
organizátorka semináře. „Studenti se
budou moci aktivně zapojit do plánování nových projektů – jedním z nich
bude budoucí využití křížové cesty na
Kalvárii u Miličína v Mikroregionu
Džbány. Zajímavou příležitostí bude

dále plánování
nového turistického areálu
Mikroregionu
CHOPOS.
Součástí semináře bude dále
exkurze
do
nově zrekonstruovaného návštěvnického centra v areálu fary v Kondraci
či výsadba zeleně na permakulturní
zahradě Spolkového domu spolu s
místními spolky.“

Zájemci naleznou více informací a
přihlášky na seminář na webových
s t r á n k á c h S p o lk ové h o d om u
www.spolkovydum.cz. Přihlašování je

možné nejpozději do 30. dubna 2010.

Seminář Studenti pro venkov XI. je
letos pořádán KD Blaník – Spolkovým
domem v rámci projektu „Živé tradice
Podblanicka“, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Programu
rozvoje venkova prostřednictvím realizace místní rozvojové strategie MAS
Posázaví.
Eva Hájková
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Na Slovensku chrání i menší stromy,
u nás se zatím bezohledně kácí
Když stromu není aspoň 50 let, nemá nárok na právní
ochranu. Takový je stav českého zákona na ochranu
stromů. Ministerstvo životního prostředí totiž není
schopno novelizovat starou vyhlášku a menší stromy
je tak možné kácet bez povolení. Ekologické organizace upozorňuje na to, že z českých měst i krajiny
nekon-trolovaně mizí zeleň a ohroženy jsou také některé aleje. Poukazuje přitom na slovenskou právní
úpravu, která chrání i menší stromy.
„Jestliže v sousedním Slo- méně než padesáti lety. A
vensku dokáže stát ochránit takových ploch zeleně je v
i menší stromy, neexistuje České republice celá řada,“
důvod, proč by to nemělo jít říká Esterka.
u nás,“ domnívá se Petra Problémy na sebe neneHumlíčková, koordinátorka chaly dlouho čekat. Od dolegislativního centra Zele- by, kdy poslanci změnili
ného kruhu. Podle ní vězí zákon a pro kácení někteproblém v laxním přístupu rých dřevin není třeba poministerstva životního pro- volení úřadů, už byl vykástředí. Parlament totiž loni cen například sad na praždíky kampani nevládních ském Trojmezí, alej v Příorganizací zpřísnil zákon na brami, padly desítky stromů
ochranu přírody, ale minisv Letňanech či v Klánoviterstvo nebylo od té doby cích na pozemcích společschopno aktualizovat starou nosti, jež zde chce vybudoprováděcí vyhlášku. Ochra- vat golfové hřiště. Kácení
na stromů se tak paradoxně hrozí i stromořadí 78 stroještě zhoršila.
mů v Brně-Ivanovicích, kvůli
Česká vyhláška chrání pouze stromy, které mají obvod
kmene větší než 80 centimetrů. To jsou zpravidla
opravdu velké stromy staré
50 a více let. „Některé druhy dřevin, například ovocné
stromy, však nedorostou
takové velikosti, ani když
jsou velmi staré,“ upozorňuje Jakub Esterka ze sdružení Arnika. „Teoreticky je tak
dnes zákonem povoleno
kácet bez povolení všechny
ovocné aleje podél cest
nebo parky založené před

ce nemají úřady ani veřejnost možnost kontrolovat
zákonnost a oprávněnost
kácení a likvidace stromů je
tak plně ponechána na libovůli těch, kteří je budou kácet.

od země) jen fyzické osoby,
dnes mohou v důsledku
chybějících pravidel kácet
veškeré dřeviny pod 80 cm
i právnické osoby jako
vlastníci pozemků. Vyhláška navrhuje, kromě dalších
„Už od doby, kdy parlament omezení, možnost kácet
projednával novelu zákona bez povolení stromy pod 60
na ochranu přírody, bylo cm obvodu kmene.
jasné, že je nutné novelizo- Na sousedním Slovensku v
vat také prováděcí vyhláš- tom mají dávno jasno. Záku. Novelu zákona pode- kon tam až na výjimky chrápsal prezident v září loň- ní každý strom, jehož obského roku, účinnou se sta- vod kmene přesáhne 40
la v prosinci 2009. Od loň- centimetrů. „Na Slovensku
ského prosince jsme proto je přímo zákonem o ochraministerstvo upozorňovali ně přírody stanovené všeona problémy s kácením vel- becné pravidlo, že k pokákých stromů v důsledku cení dřevin s obvodem nad
chybějících pravidel. Vy- 40 centimetrů se vyžaduje
hláška měla být vydána 1. souhlas orgánu ochrany
března 2010, ministra Dusí- přírody. Bez tohoto souhlaka jsme žádali o její vydání su není možné, až na spenaposledy 4. března. Naše cifické výjimky, dřevinu skásnaha je ale marná. Smysl cet,“ uvádí Imrich Vozár,
loňské novely zákona - tedy právník spolupracující se
silnější ochranu stromů - sdružením Via Iuris ze Slotím ministerští úředníci úpl- venska. „Tento stav platí od
ně popírají,“ popisuje neú- účinnosti zákona z roku
spěšnou snahu o ovlivnění 2003 a jelikož toto ustanoúřadu právník Arniky Lukáš vení nebylo do současnosti
Matějka.
žádným způsobem změněV současné době je nový no, není důvod se domnítext vyhlášky sice už napsa- vat, že by tento stav vyvoláný, jaký bude jeho další val v praxi problémy. Naoosud, však není zcela zřej- pak, ochrana dřevin tím
mé. Největší spor nyní pro- dostává svůj pravý smysl,
bíhá kolem otázky, jak vel- neboť dřeviny jsou chráněké stromy bychom vlastně né i proto, aby mohly dorůst
měli chránit. Před prosin- do své dospělé velikosti,“
cem 2009 mohly kácet stro- uzavřel Vozár.

neexistenci nové vyhlášky
byla také zrušena dvousettisícová pokuta pro firmu,
která nezákonně pokácela
borovicový háj v Brně-Líšni.
„Neexistence nové vyhlášky
ohrožuje tisíce stromů. Tím,
že jejich kácení bude probíhat bez povolování, je znemožněna ochrana dřevin a
zeleně jak ze strany úřadů,
tak i ze strany občanů,“ vysvětluje problém Milan Štefanec ze sdružení NESEHNUTÍ. Upozorňuje tak na my pod 80 centimetrů obvofakt, že za současné situa- du kmene (ve výšce 130 cm

Jana Vitnerová
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