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Pošembeří vzlétlo k nebesům
Logo Regionu Pošembeří se v sobotu 17. dubna
vzneslo k nebesům na horkovzdušném balónu. S
ním i dvě vítězky výtvarné soutěže projektu Cesty,
které nás spojují.
Obecně prospěšná společnost (o.p.s.) Region Pošembeří se v sobotu 17. dubna
přidala k oslavám Dne Země na Klepci, památném
vrchu mezi obcemi Limuzy
a Přišimasy.

Pro děti si tým Pošembeří
připravil zábavnou aktivitu zalévání třešňové aleje vysazené vloni na podzim.
Každé dítě dostalo květinkovou zástěrku, kterou si
mohlo odnést domů a malou konvičku s vodou na
zalévání. Za odměnu pak
ještě děti získaly pošemberské razítko "ŽIJEME POŠEMBEŘÍM". Kdo si chtěl
odnést trvalejší památku,
mohl zakoupit placku se
stejným sloganem.

Vrcholem účasti Regionu
Pošembeří byl vzlet horkovzdušného balónu s
vítězkami výtvarné soutěže projektu Cesty, které
nás spojují (projekt spolupráce MAS Region Pošembeří a MAS Říčansko). Ze 70 došlých návrhů porota anonymním
hodnocením vybrala návrh Anežky Vrbovcové z
rodinného týmu Vrbovco-

vi a Evelíny Ždichové ze
ZŠ Šestajovice.

„Jelikož jsme chtěli, aby
bylo Pošembeří pěkně vidět, pustili jsme se vlastními
silami do výroby obrovského loga na balón. Díky našim kreativním a šikovným
kolegyním se společné dílo
podařilo,“ neskrýval radost
ředitel o.p.s. Miloslav Oliva.

Společný projekt místních
akčních skupin Říčansko a
Region Pošembeří s názvem „Cesty, které nás spojují“ uspěl v loňském dotačním řízení Programu rozvoje venkova Ministerstva
životního prostředí. Během
letošního a příštího roku tak
region získá celkem pět
milionů korun z dotací EU
na obnovu původních polních cest spojujících obce
Stupice, Sibřina, Sluštice,
Křenice, Březí, Babice,
Škvorec, Třebohostice,
Dobročovice, Květnice a
Zlatá.
Cesty se přirozeně napojují
na již existující značené
turistické stezky, takže napomohou turistům doputovat dále. Pocestný na nich

potká hrací prvky pro děti,
Štěpánka Šoupalová,
lavičky a poučné informační Region Pošembeří, o.p.s.
tabule.

Obnovou původních polních cest chtějí autorky projektu propojit nejen sousedící obce, ale především
jejich obyvatele. Umožnit
sousedské setkávání, prohloubit sounáležitost s místní přírodou a vytvořit vztah www.cestyspoluprace.eu
k místu, kde žijí.
www.posemberi.cz
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V PRV dochází k prospěšným změnám
Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova pro- ších klíčových zpracovateljednal možnosti dalšího snižování administrativní ských sektorů v opatření
I.1.3, zvýhodnění projektů
zátěže a zrychlení čerpání evropských prostředků.
komplexního charakteru v
Monitorovací výbor PRV se mační činnost, opatření opatření III.1.3, či zařazení
věnoval především zjedno- I.3.4 Využívání poraden- nového preferenčního kritédušení administrace opatře- ských služeb, III.1.3 Podpo- ria zohledňujícího regiony
ní programu. Jde například ra cestovního ruchu a se soustředěnou podporou
o možnost průběžného fi- IV.2.1 Realizace projektů státu.
nancování, přehodnocení spolupráce. V rámci jednot- Monitorovací výbor rovněž
vymezení Programu rozvoje livých opatření nejsou navr- schválil, že v podzimním
venkova vůči strukturálním hovány zásadní změny kole nebudou vyhlášena
fondům, možnost opravy podmínek. Jednak dochází opatření určená pro podpopříloh žádosti a možnost k zohlednění změn schvále- ru obcí, týká se to předeprůběžné kontroly způsobi- ných v rámci jiných opatření vším opatření III.2.1 Obnolosti výdajů či procesu za- jako např. zrušení podmín- va a rozvoj vesnic, občandávacího řízení.
ky finančního zdraví žada- ské vybavení a služby. TenLetní kolo příjmu žádostí je tele, či elektronické podává- to postup zvolen, protože v
plánováno na červen letoš- ní žádostí skrze portál far- minulých kolech došlo k
ního roku. Přijímány budou máře. Dále výbor navrhuje vysokému přezávazkování
žádosti na opatření I.1.3 úpravu některých prefe- a pro zbytek programového
Přidávání hodnoty země- renčních kritérií a zpřesnění období (do roku 2013) zbýdělským a potravinářským způsobilých výdajů. Jde vá pouze 1,2 násobku roční
produktům, I.3.1 Další od- např. o významné zvýhod- alokace. Ani opakované
borné vzdělávání a infor- nění sektoru mléka a dal- vysoké přezávazkování

Navrhované změny
jednotlivých opatření

V opatření I.1.3 byla v souladu s
účelovým navýšením rozpočtu opatření o cca 350 mil. Kč z Evropského
plánu hospodářské obnovy rozšířena
preferenční kritéria o zvýhodnění
zpracování mléka. Nově budou také
preferovány klíčové sektory jako je
zpracování masa, ovoce, zeleniny a
obilovin. V návaznosti na usnesení
vlády č. 141 ze dne 22. února 2010,
které ministru zemědělství ukládá
vytvořit v rámci resortních programů
podmínky pro podporu regionů se
soustředěnou podporou státu, bylo
zařazeno nové kritérium zvýhodňující
tyto regiony. Vzhledem k úpravám
preferenčních kritérií byly optimalizovány bodové zisky stávajících, např.
bodové hodnocení za ekologické zemědělství a bioprodukci.

V opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost bude v
návaznosti na novelizaci evropské
legislativy zaveden režim de minimis,

a to pro projekty, které obsahují témata související s lesním hospodářstvím. Dále došlo k upřesnění a rozšíření některých způsobilých výdajů.
Nově bude např. podporováno ubytování v rámci exkurze. U větších vzdělávacích akcí byla podmínka minimálního počtu dvaceti účastníků na jedné akci zmírněna, tzn. nadále bude
postačovat splnění průměrného počtu patnácti účastníků na akci v rámci
projektu. Podmínky tak reagují na
praxi, kdy je účast na vzdělávacích
akcích ovlivněna mnoha faktory,
např. regionem, ve kterém je vzdělávací akce realizována.
Významnou změnou podmínek
opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb je zejména rozšíření
dotovaných poradenských služeb
např. o poradenství v oblasti optimalizace hospodaření podniku. Dále jde
o zakotvení frekvence poskytovaní
poradenské služby, která se bude
odvíjet od potřebnosti např. v návaznosti na změnu předmětné legislativy
(zákonné požadavky na hospodaření,

totiž nedokáže uspokojit
poptávku po obecních podporách.

Dalším bodem jednání bylo
schválení postupu závazkování 9. kola příjmu žádostí,
které proběhlo na přelomu
února a března tohoto roku,
a to pro opatření zaměřená
na podporu zemědělských
podniků a diverzifikaci zemědělských činností. K závazkování dojde v souladu
s původně vyhlášenou alokací, která byla zveřejněna
spolu se zahájením příjmu
žádostí. Závazkované však
budou dále prostředky z
Evropského plánu hospodářské obnovy ve výši cca
915 mil. Kč a uspořené finanční prostředky z předchozích let.
Petr Vorlíček

GAEC apod.). O dotaci na stejnou
poradenskou službu tedy bude možné požádat pouze jedenkrát za programové období.

V opatření III.1.3 jsou kromě změn
zmíněných výše navrhovány následující změny. Výdaje u záměru týkajícího se budování stezek byly rozšířeny o tištěné materiály propagující
výstupy projektu a k ubytovacím zařízením byly zařazeny výdaje na základní wellness aktivity. Bylo zařazeno nové preferenční kritérium hodnotící komplexní charakter projektu a
zvýhodňující žadatele, kteří jsou zároveň zemědělskými podnikateli s
minimálně dvouletou historií, jako
zvýhodnění skutečně hospodařících
zemědělských podnikatelů. Dále došlo k navýšení počtu bodů za prodej
ze dvora a umožnění získání bodového ohodnocení i těm žadatelům, kteří
se zaváží, že podmínky udělení bodů
splní až k podání Žádosti o proplacení. I v tomto opatření bylo nově zařazeno zvýhodnění regionů se soustředěnou podporou státu.

KVĚTEN 2010 .

strana 3

Mohou čerpat podporu na krajinné prvky
Zemědělci, kterým budou
prostřednictvím Agentur pro
zemědělství a venkov zaevidovány vnitřní krajinné
prvky, budou moci na jejich
plochu již letos obdržet některé konkrétní platby
(přímé platby, doplňkové
platby, dotace farmářům v
oblastech se zhoršenými
přírodními podmínkami tzv. LFA platby a podpory
na agro-environmentální
opatření).

Význam krajinných prvků
(KP) zohledňuje i evropská
legislativa, která uvádí jejich zachování jako jeden z
povinných standardů Dobrého zemědělského a environmentálního stavu. Zahrnutí plochy KP do plochy
zemědělské půdy, na kterou lze poskytovat podporu,
umožňuje jejich cílenější
ochranu. Ministerstvo zemědělství využilo možnosti
poskytování podpor na plo„Krajinné prvky mají pozitiv- chu KP a připravilo legislaní vliv na zemědělskou kra- tivní a technickou oporu
jinu, které jsou nedílnou celého systému.
součástí. Nyní mají nově Legislativa definuje na zezemědělci možnost na kra- mědělské půdě šest druhů
jinné prvky uvnitř půdních krajinných prvků: mez, terabloků pobírat dotace, jako sa, travnatá údolnice, skuby to byla zemědělská pů- pina dřevin, stromořadí a
da,“ řekl Jiří Urban náměs- solitérní dřevina. Novela
tek ministra zemědělství.
zákona o zemědělství zavádí evidenci krajinných prvků

a zakotvuje možnost poskytnutí podpor na plochy
KP nacházejících se uvnitř
půdních bloků. Zemědělci
tak mají možnost ve spolupráci s Agenturami pro zemědělství a venkov takové
krajinné prvky evidovat, tím
se stanou součástí půdního
bloku a na jejich plochu
bude možné pobírat podporu. Aby zemědělci měli nárok na tuto podporu, měli by
mít krajinné prvky zaregistrovány do poloviny května,
kdy se dávají podklady pro
dotace.

je identifikační číslo, druh
KP, příslušnost k půdnímu
bloku, výměra, vlastník,
uživatel a zařazení do katastrálního území. Po zaevidování KP je všem dotčeným stranám doručeno
oznámení, které obsahuje
veškeré údaje o konkrétním
KP. Zemědělec má možnost se ke krajinným prvkům, které leží na jím užívaných půdních blocích,
nepřihlásit. Tyto KP jsou
pak v LPIS označeny příznakem „bez uživatele“ a
na jejich plochu nelze náV případě evidence na zá- sledně čerpat podporu.
kladě žádosti uživatele ne- K 19. dubnu bylo v celé
bo vlastníka KP musí být České republice evidováno
doložen právní důvod uží- 42 491 krajinných prvků o
vání k předmětnému KP celkové výměře zhruba 2
(nájemní smlouva, výpis z 170 ha zemědělské půdy.
katastru apod.). U krajinPetr Vorlíček
ných prvků se v LPIS evidu-

Neležme v posteli, zachraňujme kostely
Zajímá Vás problematika venkovských památek? Pokud ano, pak
ve dnech 26. a 27.5. 2010 můžete
navštívit konferenci Neležme v posteli, zachraňujme kostely aneb
role občanské společnosti při záchraně kulturního dědictví, která
proběhne v Klášteře minoritů ve
Stříbře.
Smyslem konference bude mezioborový dialog o problematice záchrany
a obnovy venkovského kulturního
dědictví. Konference je rozdělena na
dvě části:

1. Role občanské společnosti při
záchraně kulturního dědictví
Cílem první části konference bude
diskuse k pozici občanské společnosti při záchraně a obnově venkovského
kulturního dědictví. Druhý blok první
části konference bude tvořen prezentací výstupů projektu „Obnova vybraných sakrálních památek regionu
Český Západ“. Na závěr první části

konference budou zařazeny workshopy, jejichž obsahem budou diskuze nad tématy, která vzejdou z výše
uvedených prezentací. K první části
konference bude také zorganizována
exkurze, v rámci které se účastníci
seznámí s některými památkami, které jsou rekonstruovány v rámci probíhajícího projektu „Obnova vybraných
sakrálních památek regionu Český
Západ“. Mezi tyto památky patří Klášter minoritů a kostel Všech Svatých
ve Stříbře, kaple Svatého Vojtěcha a
Václava v Ostrově u Stříbra, kostel
Svatého Václava ve Vysokém Sedlišti
a varhany z kostela Svatého Jana
Křtitele v Úterý.

oblastech, které po druhé světové
válce prošly obrovskou kulturní, sociální i demografickou proměnou. Odpolední část semináře bude zaměřena na prezentaci konkrétních aktivit v
oblasti záchrany kulturního dědictví
Sudet. Konkrétně zde budou představeny příběhy zámku Jezeří na Mostecku a kostela Navštívení Panny
Marie v dnes již zaniklé obci Skoky u
Žlutic. Na závěr semináře proběhne
exkurze v obci Svojšín.
Podrobný program konference naleznete na www.cpkp.cz. Registrovat se
můžete také na telefonních číslech
377 329 558 a 777 793 725 či naadrese tomas.svoboda@cpkp.cz.

2. Obnova kulturního dědictví v Konferenci pořádá místní akční skupiSudetech
na Český Západ – Místní partnerství
Druhou část konference tvoří seminář ve spolupráci s městem Stříbrem,
s názvem Obnova kulturního dědictví CpKP a SPOV Plzeňského kraje.
v Sudetech. Smyslem příspěvků bude
Tomáš Svoboda,
obecný vhled do specifik ochrany
CpKP západní Čechy
kulturního dědictví v Sudetech, tedy v
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Dobříš získala na mezinárodním poli další
čestné uznání za spolupráci s veřejností
Dobříš získala čestné uznání v mezinárodním kole
soutěže „O lidech s lidmi
2009“ za strategické plánování. V silné konkurenci
byla oceněna jako jediné
české město. Porotci ze
zemí Visegrádské čtyřky se
jednotně shodli na udělení
čestného uznání městu
Dobříši za úspěšné pokračování v zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů města a jeho rozvoje,
za podporu místní demokracie a spolupráci s neziskovými organizacemi.
Výsledkem tohoto procesu
se stal „Strategický plán
udržitelného rozvoje města
Dobříše na období 20082028“, který odráží skutečné potřeby občanů.

a přátelskou kooperaci s
neziskovým sektorem, neboť již v minulém ročníku
této soutěže byla vyhlášena
nejlepším městem v národním kole a druhým nejúspěšnějším na mezinárodním poli (zemí V4) v oblasti
komunitního plánování sociálních služeb.

Konference a slavnostní
vyhlášení výsledků soutěže
– kterou pořádá Centrum
pro komunitní práci střední
Morava, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo vnitra ČR a týdeník
vlády Veřejná správa – proběhlo v pátek 23. dubna
2010 v Brně ve Velkém zasedacím sále Nové radnice.
Konference se zúčastnili
zástupci V4, tedy Česka,
Dobříš tímto potvrdila neu- Polska, Maďarska a Slotuchající zájem o obyvatele venska. L. Mašková

Výsledné pořadí projektů:

1. Megyer - "Landshare Programme in Megyer"

Megyer je jedna z nejmenších obcí v Maďarsku, pouze
55 obyvatel, zúčastnilo se 100% zaměstnaných v obci.
Obecení pozemky uvolněny na pěstování rostlin, podpora
rodin plodinami pro krmení.
2. Obec Zabiedovo - "Program environmentálne uvedomelého občianstva"

Složení poroty:

Česko: Martin Nawrath / Nadace Partnerství
Realizácia programu bola zameraná na zvýšenie environ- Slovensko: Jela Tvrdoňová / VOKA
mentálneho uvedomenia obyvateľov obce, a to všetkých Polsko: Grzegorz Nowakowski / FRDL
vekových kategórií so zameraním na zodpovedné nakla- Maďarsko: Kinga Goncz / europoslankyně
Chorvatsko: Višnja Jelic-Muck / ODRAZ
danie s odpadmi.
3. Marshals Office of Podkarpackie Region - Cooperation between Podkarpacie regional government and
Podkarpacie council of NGO-s

Ročního program kraje a nevládní organizace pro spolupráci
Čestné uznání poroty: Město Dobříš - "Tvořili jsme
společně strategický plán města Dobříše"

Tvorba strategického plánu města ve spolupráci s nejširší
veřejností - odborníky znalými místa, odborníky profesními, politiky i dětmi.
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Podaří se přenést úspěšný švýcarský
turistický model do Česka?

Akce slowUp otevřela 35 km
silnic 50ti tisícům cyklistů i
in-line bruslařů

Díky programu česko-švýcarské spolupráce, který koordinuje Ministerstvo
zahraničních věcí, se v půlce dubna
dvacítka českých odborníků na cyklistiku seznámila se švýcarským turistickým projektem s názvem Schweizmobil. Švýcarský model komplexně podporuje cyklo, in-line, pěší i vodní turistiku a mluví se o něm jako o nejkvalitnějším švýcarském turistickém projektu posledních padesáti let. Šestidenní exkurze s názvem SchweizMobil do ČR, přenos know-how bezmotorové dopravy a aktivní turistiky, kterou organizovala Nadace Partnerství,
se zúčastnili zástupci programu
Greenways, koordinátor rozvoje cyklistické dopravy Jaroslav Martinek,
zástupci krajů, občanských sdružení i dohromady tvoří inspirující systém s ném projektu Česko jede,“ říká Daniel
Českých drah.
dokonale propracovaným korporát- Mourek z Nadace Partnerství s tím,
že spolupráce se švýcarskými partnePřibližně před osmi lety vznikla ve ním designem a značením.
Švýcarsku myšlenka vyznačit vybra- Pro Českou republiku je tento efektiv- ry bude pokračovat i nadále. „Na podné turistické trasy tak, aby vznikla síť, ní systém o to zajímavější, že švýcar- zim k nám přijedou zástupci švýcarkterá komplexně propojuje všechny ská turistika se před zavedením sys- ské Nadace Schweizmobil a my byformy měkké turistiky. Kouzlo systé- tému Schweizmobilu nacházela v chom jejich zkušenosti chtěli předstamu spočívá v tom, že celá síť tras podobně nepřehledné turistické situa- vit širšímu plénu odborníků formou
stojí na uzlových bodech, z nichž tu- ci. „Sítě stezek pro pěší a cyklisty, přednášek a workshopů,“ dodává
rista může pokračovat dále pěšky, na nemluvě o vodáckých trasách jsou v Mourek.
kole, po vodě nebo na in-line bruslích. Uzlové body jednotlivých tras
byly vybírány tak, aby splňovaly několik kritérií - jedná se především o
služby ubytovatelů, možnost půjčení
kol nebo dopravu vlakem.

Česku nepropojené a navíc jsou zna- Názornou ukázkou propagace cykločené různými systémy, často bez turistiky se také stala akce s názvem
návaznosti na ubytovací služby. Švý- slowUp, která se v různých regionech
carský model nám pomohl udělat si odehrává několikrát do roka.
jasnější představu o tom, co vše je „Zúčastnili jsme se slowUp u Murtentřeba u nás pro rozvoj cykloturistiky ského jezera. Organizátoři vyhradili
Iniciativa ze strany Nadace Schwei- udělat. Dílčí věci ze švýcarského mo- na den pětatřicet kilometrů silnice
delu chceme využít již v připravova- pouze pro bezmotorovou dopravu a
zMobil získala podporu jak
tohoto nedělního happeninnárodní turistické centrály
gu se zúčastnilo na 50 tisíc
Schweiz Tourismus, tak
cyklistů, in-linistů i běžců,“
všech dalších úrovní švýcarříká koordinátor programu
ské správy – regionální i loGreenways
kální. Na projektu Schweizmobil se tak efektivně podílí
Juraj Flamik. „Bylo úžasné
všechny organizace podporusledovat, jak tato masová
jící cestovní ruch ve Švýcarakce probíhá bez jakýchkosku, přičemž koordinační roli
liv problémů a jak si milovníhraje právě Nadace Schweici kol a in-line bruslí užívají
zmobil. Spolu s ostatními
trasy, které jsou jinak domopartnery se jim podařilo zmavem aut,“ doplňuje Flamik.
povat celou turistickou síť a
Daniel Mourek
vybrat jednotlivé trasy, které Značení sítě je jednoduché a zároveň přehledné.
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Nejvíce žádostí o podporu podaly obce
Nejvíce projektů do druhé výzvy programu LEADER
podaly v Regionu Pošembeří obce. Velice aktivní jsou
tradičně i neziskové organizace a spolky. A na chuť
evropským dotacím přicházejí i podnikatelé a církve.
Do druhé výzvy MAS Region Pošembeří v rámci programu LEADER přihlásili
žadatelé v Regionu Pošembeří celkem 26 projektů.
Do jednotlivých tematických
oblastí se žádosti rozložily
následovně:
Fiche 1 - NÁŠ DOMOV –
atraktivní obce pro bydlení
a relaxaci: 7 projektů

náklady všech projektů dohromady více než 15 milionů korun. Požadované dotace činí celkem 9,4 milionu
korun, přičemž pro tuto
výzvu bylo alokováno 6,6
milionu korun. Samotní žadatelé přitom do rozvoje
regionu hodlají investovat
celkem až 5,7 milionu korun!

Šest projektů se týká oprav
Fiche 2 – NÁŠ DOMOV – obecních komunikací či
dobré místo pro současný i veřejného osvětlení, pět
budoucí život: 13 projektů dalších počítá s vylepšením
Fiche 3 – NÁVRAT KE sportovních hřišť či jejich
KOŘENŮM – cestou našich zařízení a šest žadatelů
plánuje vylepšení materiálpředků: 4 projekty
ního vybavení a podmínek
Fiche 5 – Zemědělci
pro volnočasové aktivity,
(zemědělství) důležitá soupředevším dětí. Dva projekčást našeho regionu: 1 proty žádají o podporu zpracojekt
vání studie určitého záměFiche 6 – LES – místo pro ru. Nezapomíná se ani na
všechny: nebyl podán žád- opravy a rekonstrukce buný projekt
dov, kostela, sochy, úpravy
V celkovém úhrnu dosahují na hřbitově. Připravuje se

malokapacitní ubytování a
vylepšení podnikatelské
technologie v zemědělství.

V současné době projekty
procházejí administrativní
kontrolou a kontrolou přijatelnosti v MAS Region Pošembeří. 10. května proběhnou veřejné obhajoby
projektů před hodnotící komisí, která bude žádosti
posuzovat a navrhne vybrané projekty k podpoře. Dalším stupněm kontroly bude
Státní zemědělský a intervenční fond, který doporučené projekty rovněž zkontroluje a s konečnou platností rozhodne o přidělení
podpory“. Tento proces bude probíhat celý duben a
květen.
Příležitost ještě letos bude

0bce, organizace či podnikatelé, kteří nestihli jarní
výzvu nemusí věšet hlavu.
V letošním roce vyhlásí
MAS Region Pošembeří
ještě na začátku léta III.
výzvu. Aktuální informace
na www.posemberi.cz.

Již vloni na podzim proběhla první výzva a uspělo 17
projektů, kterým bude poskytnuta finanční pomoc v
celkové výši téměř šesti
milionů korun. Do roku
2013 bude MAS Region
Pošembeří v rámci programu LEADER vyhlašovat
ročně až tři výzvy s cílem
rozdělit mezi projekty celkem až 50 milionů korun.
Region Pošembeří o celkové rozloze přes 252 km2 se
nachází ve Středočeském
kraji. Do Pošembeří spadá
34 obcí s celkovým počtem
obyvatel kolem 33 tisíc.

Jeho území se rozkládá od
Šestajovic a Sibřiny na západě území, přes Úvaly,
Český Brod až po Chrášťany na východě. Od Mochova na severu až po Štíhlíce
na jihu.
Štěpánka Šoupalová

Kraje si vymění pozemky pod silnicemi
Hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek a hejtman Jihomoravského
kraje Michal Hašek dnes v obci
Lubné (JMK) společně podepsali
memorandum o majetkoprávním
vypořádání pozemků.
V praxi to znamená, že v dohledné
době bude dokončen bezúplatný převod pozemků pod komunikacemi,
které jsou od 1. ledna 2005 po změně
hranic krajů na území Jihomoravského kraje a dosud mají původního
vlastníka – Vysočinu. Řádově jde o
780 tisíc m2 pozemků v hodnotě přesahující 15 miliónů korun.
„Podpisem jsme se zavázali, že učiní-

me veškeré kroky nezbytné k vzájemnému majetkoprávnímu vypořádání
pozemků pod komunikacemi II. a III.
tříd, mostů a ostatních objektů na
komunikacích v oblasti hranice mezi
oběma kraji. Jsme rozhodnuti dotáhnout do konce proces, který se vleče
již pět let a naši předchůdci ho z nám
neznámých důvodů stále odkládali,“
uvedl hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek a zároveň dodal, že projednání majetkoprávního vypořádání pozemků kraje Vysočina na území Jihomoravského kraje bude předmětem
nejbližšího zasedání krajského zastupitelstva v květnu.

Kraj Vysočina nyní stále vlastní pozemky pod komunikacemi, které přešly do správy Jihomoravského kraje
po 1. lednu 2005, kdy došlo ke změně hranic krajů. „Konkrétně jde o 776
482 m2 pozemků. Kromě toho se s
jižní Moravou dělíme o jeden most.
Jeho spoluvlastnictví není ideální dále zachovávat. Řešením je předat
polovinu mostu Jihomoravskému kraji, který již před časem zpracoval přípravu investiční akce zahrnující i rekonstrukci tohoto mostu,“ doplnil náměstek hejtmana pro oblast dopravy
a majetku Libor Joukl.
Jitka Svatošová
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Od pátku 16. dubna do neděle 18. dubna probíhala
akce Čistá řeka Sázava 2010. Na 926 dobrovolníků
vyčistilo 90 km řeky Sázavy a její břehy. Společnost
Posázaví o.p.s., která celou akci pořádala, vzala na
sebe nelehký úkol, a to uklidit řeku a její břehy od
odpadků a nepořádku. Posuďte sami, zdali se nám to
povedlo a jak dlouho vydrží řeka a její břehy bez odpadků.

Od čtvrtka se k akci přidávaly školy a mateřská centra, přes 200 „dětských“
dobrovolníků uklízelo. Během pátku a víkendu se
přidali hasiči, sokolové,
skauti, děti ze základních
škol, zástupci dalších organizací nebo jednotlivci, kteří
prostě chtěli pomoc.

A kolik jsme toho vlastně
sebrali a co vše nalezli?
Celkem bylo odvezeno na
skládky do Trhového Štěpánova, Přibyšic a Jílového

ných skládek, na které jsme
během třech dnů narazili. O
jeden velmi zdařilý vtípek
se s Vámi ale musím podělit. Dle velmi roztrpčených a
hlasitých slov jednoho z
obyvatel příbřežní vesnice:
„_ to je dost, že po těch
vodácích uklízíte, vždyť
jsou to právě oni, kdo tu
dělají takový nepořádek“.
Velmi úsměvné tvrzení,
když se podíváte na fotografii, myslím, že okapy,
mikrovlnky, pletiva nejsou
zrovna vodácké potřeby do

heslo této akce. Zkusme
každý čistit sám po sobě a
budeme mít kolem sebe
krásné a čisté prostředí.
Těšíme se na dobu, až projekt Čistá řeka Sázava nebude potřeba.
Děkuji všem, kteří se do
akce zapojili a zvu je v so-

botu 29. května do Týnce
nad Sázavou. Zde proběhne veřejné hodnocení a
poděkování všem, kteří k
realizaci akce Čistá řeka
Sázava 2010 přispěli prací,
finančně nebo materiálně.
Bohunka Zemanová

Budoucnost Hané je
zejména v zemědělství

Obnova tradice a dobrého jména šlechtitelství a zemědělství, které bylo po staletí na střední Moravě
zdrojem bohatství a obživy.

u Prahy 30,46 tun odpadu.
Mohli jste zde najít úplně
vše, od igelitů, přes pet lahve, okapy, kola, lodě, pletivo, až po poklady jako jsou
např. mikrovlnka, trezor
nebo sedačky z autobusů.

Před výjezdem na řeku
jsme doufali, že nepořádku
bude méně než v minulých
letech, ale jak je vidět, bylo
to jen zbožné přání. Jsem
ráda, že zmizelo hodně čer-

To je klíčový cíl, který si vytkl tým projektu Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum.
Za poměrně složitým názvem se skrývá řada aktivit připravovaných Přírodovědeckou fakultou UP a jejími partnery, které do Olomouce v nejbližších létech přinesou
špičkové technologie v nových výzkumných provozech,
lodě. Škoda že neopustí desítky vysoce kvalifikovaných míst či úzké propojení
hranice svého pozemku a vědy a výzkumu s praxí.
nepodívá se na břeh řeky. Výsledky výzkumu jsou aplikovatelné například při vývoji
Nechci zde soudit nikoho, moderních metodik šlechtění a nových odrůd plodin (s
žádnou skupinu uživatelů vyššími výnosy, odolností vůči vlivům počasí a škůdcům
nebo obyvatel naší řeky a šetrnější k životnímu prostředí), získávání nových
Sázavy. Jen se každý za- zdrojů surovin pro potravinářský a farmaceutický průmymyslete nad tím, než něco sl, zlepšení kvality potravin a jejich kontroly apod.
hodíte na zem nebo odveze
Projekt je financován z evropského Operačního progrado lesa nebo pod vrbičky.
mu Výzkum a vývoj pro inovace s přispěním českého
„Řeku čistíme pro sebe, ne státu. Příspěvek EU činí 708 997 497 korun, příspěvek
po sobě“, to je velmi trefné státu 124 940 734 korun. Více informací najdete na
www.cr-hana.eu.
Pavel Vysloužil
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Mladí lidé chtějí změnu zemědělské
politiky Evropské unie
Nadprodukce, ceny mléka i otázky
přímých plate byla témata, kterým
se mladí lidé v rámci simulace rozhodování v Evropském parlamentu
věnovali v rámci hry „MééEU Evropský parlament pro studenty“.

Od října 2009 do Března 2010 se
téměř sto studentů věnovalo stejným
tématům jako poslanci na aktuálních,
či předešlých jednáních Evropského
parlamentu. Společná zemědělská
politika byla jedním z témat, ke kterému se hráči představující virtuální
polance Evropského parlamentu museli vyjadřovat. Řada hráčů navrhovala omezení vlivu EU a posílení pravomocí jednotlivých států. Nejradikálnější virtuální poslanci navrhovali zrušení celé agendy Společné zemědělské politiky.
Asi nejbouřlivěji diskutovaným tématem bylo rozhodování virtuálního studentského Evropského parlamentu
na téma Energetická politika EU a její
závazek k podílu získání 20% energie
z obnovitelných zdrojů do roku 2020.
Pokud by o budoucnosti EU rozhodovali hráči simulační hry „MééEU Ev-

ropský parlament pro studenty“ byl by
tento závazek EU zrušen.

„Realizujeme podobné aktivity již několik let a často narážíme na základní
neznalosti studentů o evropské integraci. Není proto divu, že pak v některých případech nekriticky přejímají
názory založené na účelovém vidění
světa.“ Říká Petr Jakubíček, jeden z
organizátorů této hry. Tyto závěry
odpovídají postojům celé české společnosti, která má dlouhodobě nejnižší důvěře v Evropské instituce. Během hry se ukázalo, že pro studenty
je velmi obtížné objektivně se orientovat v evropské problematice. Není
dostatek objektivních a srozumitelně
podaných informací pro obyčejné lidi
a společnost o takové informace
vlastně ani nemá zájem.
Nejen proto bylo cílem hry, nejen informovat o děni v Evropském parlamentu, ale i podpořit zájem mladých
lidí o témata veřejné politiky, naučit je
kriticky o nich přemýšlet a vytvářet si
na ně vlastní názor. Hra probíhala
na vzdělávacím portálu www.dvorek.eu a její součástí byla i podpora

Vítězové hry "MééEU Evropský
parlament pro studenty" při
prohlídce budovy Evropského
parlamentu v Bruselu.

pedagogů pracujících se studentyhráči v regionech. Například se můžete seznámit s interaktivní prezentací o významu a fungování Evropského parlamentu na www.ep15.eu.

Projekt „EP for students“ byl podpořen grantem Evropského parlamentu.
Veškeré informace odrážejí názory
autorů a nikoliv oficiální stanovisko
Evropského parlamentu.
Ondřej Marek, CpKP střední Čechy

Senátoři schválili novelu vodního zákona
Novela vodního zákona přináší řadu změn, jež vyplynuly z praxe a
mají snížit administrativní a finanční zátěž. Zároveň přináší změny,
které mají příznivý vliv na životní
prostředí a jeho ochranu.

snižovaly administrativní zátěž.

„Vodní zákon je důležitou normou.
Dotýká se velkého množství subjektů,
od institucí veřejné správy, přes podnikatelské subjekty, až prakticky po
každého občana,“ vyjádřil se ministr
zemědělství Jakub Šebesta. „Mohu s
potěšením konstatovat, že mimo jiné
novela zákona snižuje administrativní
zátěž, a tím zároveň i náklady spojené s aplikací vodního zákona.“ Snížení administrativní zátěže přinese do
budoucna úspory zhruba v objemu
240 mil. korun, jak pro podnikatele,
tak pro státní správu.

Senát přijal novelu vodního zákona.
Jedná se o obsáhlý soubor změn,
které si vyžádal vývoj vodního hospodářství po téměř deseti letech účinnosti zákona a nutnost dostát závazkům vyplývajícím z členství ČR v EU.
Dlouhodobě připravovaná novela obnášela mimo jiné vypořádání více než
1000 připomínek, z toho 512 zásadních. Důsledně se přihlíželo k tomu, Z hlavních změn lze uvést zavedení
aby změny reagovaly na nedostatky tzv. výrobkového přístupu, kdy lze pro
aplikace vodního zákona v praxi a

čistírny odpadních vod do kapacity 50
ekvivalentních obyvatel použít certifikovaný výrobek a k realizaci postačí
pouze jeho ohlášení. Nejvíce diskutovaná byla otázka vztahu provozu malých vodních elektráren k minimálním
zůstatkovým průtokům ve vodních
tocích, kde jsou v protikladu zájmy
podnikatelské a výroby elektrické
energie z obnovitelných zdrojů se
zájmy ochrany přírody a rybářství. V
tomto směru bylo odsouhlaseno řešení, kdy regulace bude uplatněna ve
vodohospodářských plánech povodí,
které budou účinné od roku 2015.
Významnou je rovněž nová úprava
správního trestání.
Petr Vorlíček
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Na Vysočině kraj řeší střety aut se zvěří
Podle informací z policejních nehodových map vyplývá, že v loňském roce došlo na Vysočině k 268
střetům s lesní zvěří či domácím zvířectvem. Nejvíce
tohoto druhu nehod je hlášeno na Pelhřimovsku,
nejméně jich hlásí řidiči na Třebíčsku.
Preventivní opatření popř.
možná řešení představili
odborníci na krajském semináři Střety vozidel se
zvěří, ochrana komunikací.
Svou roli ohlašovatele
podle přednášejících často
zanedbávají i sami účastníci nehod.

beno větší hustotou silniční
sítě, větším množstvím lesní zvěře v přírodě a větším
poměrem zalesněné plochy,“ uvedl policista Zdeněk
Kubík. Podle krajských silničářů chybí také disciplína
řidičů, kteří střety se zvěří
často nehlásí a do nehodo„V kraji Vysočina je četnost vé mapy se tak neodráží
dopravních nehod se stře- celá skutečnost.
tem s lesní zvěří nebo do- Preventivně lze realizovat
mácím zvířetem mírně nad již osvědčená opatření ke
celorepublikovým průmě- snížení střetů vozidel se
rem, což může být způso- zvěří. „K nejvíce rizikovým

Peníze na svou
ochranu získaly
stromy, motýli
i netopýři

komunikacím lze umisťovat
detekující značky napájené
sluneční energií, dále zastrašovací optické repelenty, píšťaly a audio signály,
kamenné pásy, ekodukty a
rošty. Podle přednášejících
obecně nejlépe fungují pachové ohradníky, vysekávání příkopů v celé šíři a
značky. Nejspornější jsou
odrazky,“ informuje radní
kraje Vysočina pro oblast
lesního a vodního hospodářství a zemědělství Josef
Matějek. Mezi nejnákladnější řešení, mnohdy velice
těžko realizovatelné, patří
stavění plotů kolem silnic,
nákladné je i umísťování
speciálních odrazek, které

mají nejmenší efekt.
„Nejlevnější a ve vztahu k
ceně i nejefektivnější jsou
pachové ohradníky, které
vyjdou řádově na tisíce korun za aplikaci na kilometr,“
komentoval výhodnost preventivních opatření Petr
Bureš, vedoucí krajského
odboru lesního a vodního
hospodářství a zemědělství.

Různé druhy detekujících
značek jsou již používány v
Pardubickém a Ústeckém
kraji. Na Vysočině je využívají soukromí vlastníci lesů
na Žďársku.
Jitka Svatošová

Ošetření památných stromů, vybudování tůní pro rozmnožování
obojživelníků, úprava naučné stezky, zefektivnění ochrany netopýrů - tyto a další projekty po celé republice podpořil v letošním
roce program Strom života Nadace Partnerství částkou 1,3 miliony korun.
Z celkového množství 57 žádostí vybrala grantová komise k podpoře
17. Aktivity programu Strom života v letošním roce spolufinancuje
Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí částkou 5,5 milionů korun.
„Podaří se například obnovit tři ovocné sady, ošetřit památné stromy
v nové Vsi nad Nisou nebo upravit naučné a historické stezky. Podporu získaly také projekty, které se snaží přímým zásahem nebo
zvýšením informovanosti chránit některé rostlinné a živočišné druhy sokola stěhovavého, čápa bílého, netopýry, orchideje nebo modráska hořcového,“ uvádí Ivana Adámková z Nadace Partnerství

Při výběru se klade důraz zejména na zapojení široké veřejnosti, a to
do přípravy, uskutečnění i následné péče. „Vzhledem k letošnímu
Mezinárodnímu roku biodiverzity jsme upřednostňovali také projekty,
které prosazují nebo aktivně napomáhají udržet rozmanitost české
přírody," doplňuje Adámková.
Výše popsané nadační příspěvky nazvané Pro přírodu uděluje program Strom života Nadace Partnerství jedenkrát ročně. Jsou určeny
pro všechny projekty zaměřené na obnovu a péči o krajinu, zachování cenných přírodních lokalit a ochranu jejich druhové rozmanitosti.
Žadatelé mohou získat grant až do výše 100 tisíc korun.

Popisek k fotografii: Díky grantu od Nadace Partnerství bude po celé
České republice Hnutí Brontosaurus pořádat víkendové akce spojené s výsadbami stromů.
Ivana Adámková
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Původ vína lze snadno a rychle ověřit
Ministerstvo zemědělství na Dni vín z České republiky v rámci 13. mezinárodního veletrhu Víno&Destiláty
představí portály www.puvodvina.cz a www.zatridenivina.cz. Na těchto webových adresách si mohou
všichni konzumenti vína ověřit kvalitu a původ tuzemských zatříděných vín. Jedná se vůbec o první
takový projekt ochrany spotřebitele v Evropské unii.
Ministerstvo zemědělství spolupracuje na projektu
zatřídění vín s technologickým dodavatelem Registru
vinic, společností CCV Informační systémy.
Vína z Moravy i Čech jsou
vyhledávána milovníky kvalitních vín. Spotřebitelé doma i ve světě se nyní mohou navíc spolehnout na
původ a kvalitu tuzemských vín, která byla
zatříděna podle zákona o vinohradnictví a
vinařství. Svůj podíl na
tom mají také informační
technologie,
které pomáhají bránit
falšování vína. „Díky
Registru vinic může
každý spotřebitel svůj
zážitek z vína umocnit
vědomím jistoty, že
hrozny uvedené odrůdy pochází z míst, která jsou na etiketách
uvedena,“ řekl ministr
zemědělství Jakub Šebesta
a dodal „Ochrana spotřebitele je pro nás velmi důležitá a proto jsme tuto službu
připravili.“

republiky je definováno
uvedeným zákonem. Žádost o zatřídění vína musí
před jeho uvedením do
oběhu podat výrobce vždy
na celou šarži vyrobeného
vína. Před podáním žádosti
o zatřídění vína výrobce
požádá SZPI o odběr vzorků vína, které budou užity
pro rozbor vína akreditovanou nebo pověřenou laboratoří, smyslové hodnocení
vína a pro uchování vzorku
vína.

jen část názvu odrůdy)

•

•
•
•

certifikace (možnost vybrat organizaci, která
víno certifikovala)

evidenční číslo jakosti,
kód zatřídění
výrobce vína

číslo šarže výrobce

• vinařská oblast
né víno certifikované Státní
• vinařská podoblast
zemědělskou a potravinářLegislativa Evropské unie
skou inspekcí (SZPI) nebo
stanovila společné paramezatříděné privátními subjekty, kterým ministerstvo ze- Formulář na www.puvodvi- try ochrany společného trhu, ale v českém případě
se spuštěním projektu
dostáváme na špici v
ochraně kvality tuzemské
produkce.
Jedná se totiž o první
podobný
p r o j e kt
ochrany spotřebitele
realizovaný v zemích
Evropské unie.

mědělství povolilo přiznávat
označení VOC (vína originální certifikace). Jedinou
podmínkou je ročník 2008
nebo mladší. Existence Registru vinic je dána zákonem č. 321/2004 Sb. o vinohradnictví a vinařství a
jeho správcem je Ústřední
kontrolní a zkušební ústav
zemědělský.

na.cz umožňuje on-line hledání v zatříděných vínech,
které uskutečnila SZPI nebo ve vínech originální certifikace (VOC), které zatřídily privátní subjekty na základě povolení ministerstva
zemědělství. Hledanými
parametry jsou:

Pro koncového spotřebitele
nese Registr vinic jasnou a
srozumitelnou informaci existuje totiž možnost si zde
kdykoli on-line ověřit, zda
• ročník hledaného vína
informace na etiketě vína,
(je možné zadat rok
které koupil, skutečně kvali- Zatřídění vína vyrobeného
2008 a mladší)
tou a původem souhlasí, z vinných hroznů vypěstotedy zda se jedná o zatřídě- vaných na území České • odrůda vína (stačí zadat

Ať již se spotřebitel
rozhodne dané víno
ověřit podle jakýchkoli
parametrů, výsledek
by měl být vždy stejný
a měl by potvrdit nebo
vyvrátit původ a kvalitu příslušné lahve vína. Pro
každého, kdo má přístup k
internetu, je tak nyní k dispozici rychlý a jednoduchý
nástroj, který umožňuje
zkontrolovat
počínaje
rokem 2008 doslova každou láhev moravského a
českého vína, jejichž výrobci podle zákona zažádali o
zatřídění svého vína a přináší tak jejich konzumentům jistotu kvality.
Petr Vorlíček
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