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Povodně na Bečvě: ochranu měst
a obcí lze zajistit i bez přehrady
Povodňové průtoky, které v minulých
dnech prošly Hranicemi, Lipníkem a Přerovem, nám opět připomněli, že města a obce
podél toku Spojené Bečvy nejsou dosud
adekvátně chráněny před velkými vodami.
Přitom stačilo již jen málo a
povodňové škody z letošních květnových srážek
mohly dosáhnout výrazně
většího rozsahu. Naštěstí
průtoky v Bečvě nepřekročily hodnotu padesátileté vody a povětšinou byly převedeny v rámci jejího koryta či
mezihrázového prostoru.
Nejsmutněji bohužel opět
dopadla obec Troubky, která byla katastroficky zaplavena již v r. 1997.
Lidé žijící kolem řeky Bečvy
znají především jedno protipovodňové opatření – Teplický poldr. Je to tím, že tato
suchá nádrž je jim ze strany
veřejných představitelů a
vodohospodářů prezentována jako základní článek
protipovodňových opatření
na řece Bečvě. Není to
však jediné možné protipovodňové opatření a dokonce ani nezbytné. Navíc je
stavba poldru poměrně nákladnou záležitostí, stála by
více něž 3 miliardy Kč.

Unie pro řeku
Moravu se problematikou přírodě blízké protipovodňové ochrany
sídel dlouhodobě
zabývá a shodou
okolností v současnosti zpracovává koncepční
studii k řece Bečvě. Ukazuje se,
že je možné realizovat lokální protipovodňová opatření přímo v ohrožených městech a obcích. „V
Přerově je třeba výrazně
rozšířit koryto Bečvy pod
městem, zvýšit průtočnou
kapacitu jezu přidáním dalších dvou polí, tím dojde k
potřebnému poklesu hladiny povodňových průtoků ve
městě, kde je ještě třeba
dostavět protipovodňové
zídky a hráze podél obou
břehů“ říká Michal Krejčí z
Unie pro řeku Moravu a
dále doplňuje: „I v případě
stavby Teplického poldru je
realizace lokálních protipo-

Ilustrační foto z povodní 2010
vodňových opatření nutná,
takže jde o to udělat je v
Přerově či Hranicích v takové podobě a rozsahu, který
je reálný a přitom maximálním možným způsobem
tato města ochrání“. Naopak ve volné krajině je třeba řeku Bečvu revitalizovat,
tj. ponechat určitý prostor
pro její korytotvorný vývoj,
který povede k jejímu zpřírodnění.

složité majetkoprávní problémy. Dlouhodobě vysušená přehradní hráz suché
nádrže, která má dosáhnout výše až 12,5 m, může
být v případě rychlého naplnění poldru vodou nestabilní.

Unie pro řeku Moravu společně s CpKP střední Morava uspořádala 3. června v
Přerově diskusní seminář
pro politiky a úředníky, na
Plánovaná přehrada nad kterém představila své ideTeplicemi, neboli také pol- ové návrhy podrobněji.
dr, je drahou a také potenMgr. Michal Krejčí
ciálně rizikovou stavbou,
Unie pro řeku Moravu
jejíž přípravu komplikují
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Desáté kolo Programu rozvoje venkova
Ministr zemědělství Ing.
Jakub Šebesta schválil 13.
května 2010 zpřesnění Pravidel pro opatření pro 10.
kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova.
Jedná se o tato opatření:
•

I.1.3 Přidávání hodnoty
zemědělským a potravinářským produktů

•

I.3.1 Další odborné
vzdělávání a informační
činnost

•

III.1.3 Podpora cestovního ruchu

•

IV.1.2 Realizace místní
rozvojové strategie

•

IV.2.1 Realizace projektů spolupráce.

III.1.3 337 mil. Kč

skytnutí dotace ve smyslu pro poskytování dotace na
konkrétního zaměření in- projekty Programu rozvoje
• IV.2.1 49 mil. Kč
vestic a zpřesnění poža- venkova ČR pro období
Konečná částka pro závaz- davků na žadatele. Touto 2007 - 2013 pro 10. kolo
kování projektů bude upra- úpravou byly dále nahraze- příjmu, je k dispozici v elekvena o aktuální kurzový
ny některé doposud užíva- tronické podobě na internepřepočet, navýšena o finé obecné pojmy („způ- tové adrese Ministerstva
nanční prostředky ušetřené sobilé výdaje budou nadále zemědělství www.eagri.cz
v předchozích kolech
uváděny pod pojmem (rubrika Podpora z EU a
příjmu. Ministerstvo země- „výdaje, na které může být národní dotace, podrubrika
dělství zváží, zda bude
poskytnuta dotace", „nez- Program rozvoje venkova,
podle aktuální situace ope- působilé výdaje" pak pod podrubrika Opatření Prorativně reagovat na situaci pojmem „výdaje, na které gramu rozvoje venkova/
resortu a rozhodne o
nemůže být poskytnuta do- příslušná osa) a rovněž na
schválení projektů v jiném
tace"). Změna bude zohled- stránkách Státního zeměobjemu, než je uvedeno v
něna v textu Pravidel pro dělského intervenčního fontabulce.
žadatele i ve formulářích du www.szif.cz v sekci ProV rámci jednotlivých opat- žádostí pro 10. kolo příjmu. gram rozvoje venkova.
ření nedošlo k zásadním Úplné znění Pravidel, kterýDita Vrbová
změnám podmínek. Nicmé- mi se stanovují podmínky
ně dochází k postupnému
zapracování úprav, které
byly schváleny v předchozích kolech příjmu žádostí v
rámci jiných opatření PRV
(např. zrušení podmínky
finančního zdraví žadatele,
elektronické podávání žádostí skrze portál farmáře) Ministr zemědělství Jakub Šebesta 27.5. na tiskové
a ke zjednodušování admi- konferenci představil Vizi českého zemědělství po
nistrativních postupů na roce 2010, kterou vytvořila Skupina pro strategické
základě zkušeností z dosa- otázky v zemědělství.
vadní administrace jednotli- Do tvorby vize byly zapojeny nejen odborné útvary Mivých opatření (např. zkráce- nisterstva zemědělství, ale také široký okruh nevládních
ní lhůty pro vyjádření SZIF organizací, akademická sféra, představitelé regionů a
ke hlášení změny projektu z politické reprezentace. „Zemědělství je klíčovým sektošedesáti na třicet dnů). Pře- rem národního hospodářství, který v posledních letech
hled hlavních změn podmí- čelí řadě nelehkých výzev a úkolem pracovní skupiny
nek opatření pro 10. kolo bylo najít na ně odpovídající řešení,“ řekl ministr zeměpříjmu je uveden v příloze.
dělství Jakub Šebesta.
•

Příjem žádostí na výše
uvedená opatření proběhne v termínu od 14. 6.
2010 do 30. 6. 2010 do 13
hodin na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu. Zároveň s
výše uvedenými opatřeními
probíhalo schvalování Pravidel i pro opatření I.3.4
Využívání poradenských
služeb. Evropská komise k
nim však vznesla zásadní
připomínky, které je před
zahájením příjmu žádostí
nutné vyřešit. Proto je příjem žádostí pro opatření
I.3.4 Využívání poradenských služeb dočasně odlo- V návaznosti na sdělení
Evropské komise, že nelze
žen.
na úrovni národních prováFinanční objem, v němž
děcích předpisů omezovat
budou po vyhodnocení
způsobilost výdajů či vylouschváleny projekty, je u
čit skupiny žadatelů, a v
jednotlivých opatření předsouladu s jejím doporučeběžně stanoven následovním, došlo k formální úpraně:
vě Pravidel, kterou Česká
Opatření Alokace
republika deklaruje, že pro
každé kolo příjmu žádostí
• I.1.3 519 mil. Kč
aktualizuje podmínky po• I.3.1 53 mil. Kč

Ministr Šebesta představil
Vizi českého zemědělství
po roce 2010

„Vize českého zemědělství po roce 2010“ je výsledkem
konsenzu odborníků, kteří se na jejím vypracování podíleli. „Jedná se o velmi realistickou analýzu zemědělství a
souvisejících oborů. Z analýzy následné diskuze v pracovních týmech a strategické skupině pak vycházejí
obecné i specifické vize pro zemědělský sektor. Realizace jednotlivých vizí je dlouhodobou záležitostí a vyžádá
si konkrétní strategie a opatření,“ uzavřel ministr Šebesta.
Dita Vrbová
Vize českého zemědělství po roce 2010 ke stažení zde:

http://eagri.cz/public/eagri/file/54688/VIZE.pdf
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Neležme v posteli, zachraňujme kostely
Ve dnech 26.-27.5. proběhla ve Stříbře konference s
názvem „Neležme v posteli, zachraňujme kostely“.
Hlavním smyslem konference byl mezioborový dialog o problematice záchrany a obnovy venkovského
kulturního dědictví. Konferenci zahájil pan Kjetil
Aasland (velvyslanecký rada Norského království) a
Pavel Toth (místostarosta města Stříbra). Obsahová
část konference byla rozdělena na dvě části.
nického dědictví této země.
1. Role občanské
společnosti při záchra- Poslední blok první části
ně kulturního dědictví
konference byl zaměřen na
Cílem první části konference bylo popsat úlohu občanského sektoru v problematice obnovy kulturního
dědictví. Prvním řečníkem
této části byla Tereza Pospíšilová (katedra studií
občanské společnosti FHS
UK), která se ve své prezentaci zaměřila na problematiku dobrovolnictví v české společnosti. V rámci svého příspěvku se snažila
Tereza Pospíšilová mimo
jiné odpovědět na otázky
jaké jsou základní rysy dobrovolnictví, kdo je typickým
dobrovolníkem či jaké jsou
stávající bariéry rozvoje
dobrovolnictví. Druhou
přednášející byla Anna Matoušková (Ministerstvo kultury ČR), která svůj čas
využila na zamyšlení o stávajících formách spolupráce veřejného sektoru a státní správy a vyzdvihla velký
význam NNO při záchraně i
péči o nemovité i movité
kulturní dědictví.
Odpolední blok první části
konference zahájil Pavel P.
Ries, který představil činnost Asociace sdružení pro
ochranu a rozvoj kulturního
dědictví ČR. Na tento příspěvek pak navázal Petr
Kužvart, který se snažil odpovědět na otázku, co trápí
občany zainteresované v
ochraně kulturního a tech-

problematiku obnovy sakrálních památek. Prvním
řečníkem v tomto bloku byl
Michal Valenčík, který na
i n t e r n e t ov ém
p o r t ál u
www.kostely.tnet.cz. mapuje stav sakrálních staveb v
České republice. Ve svém
příspěvku popsal Michal
Valenčík několik příkladů
devastace i obnovy venkovských sakrálních památek a
zabýval se i příčinami devastace sakrálních památek
po roce 1945. Další dva
příspěvky (Miroslava Válová, Ida Kaiserová) k problematice sakrálních památek
se týkaly projektu „Obnova
vybraných sakrálních památek regionu Český Západ“, jehož cílem je komplexní rekonstrukce pěti
sakrálních památek na Tachovsku.

spěvku připomněl na příkladu obce Libkovice, že i lidská sídla (města, vesnice)
jsou součástí našeho kulturního dědictví a je nutné o
ně pečovat a ne je samoúčelně ničit. Druhou část
svého příspěvku věnoval
Jan Piňos konkrétním projektům a aktivitám, které
realizoval ve spolupráci s
místními spolky a sdruženími na Broumovsku. Specifika sudetských oblastí a
2. Obnova kulturního
projekty občanského sdrudědictví v Sudetech
žení Antikomplex představil
Druhou část konference ve třetím příspěvku seminátvořil seminář, jehož cílem ře Petr Mikšíček.
bylo diskutovat specifické
Odpolední část programu
aspekty obnovy kulturního
byla věnována konkrétním
dědictví v sudetských obpříkladům obnovy kulturnílastech. Prvním přednášejího dědictví v sudetských
cím v rámci semináře byl
oblastech. Prvním příklaAugustin Ján Kováčik
dem byla geneze devasta(Klášter premonstrátu Tepce a obnovy zámku Jezeří
lá), který popsal historii i
na Mostecku, který prezensoučasnost Kláštera v Teptovala kastelánka zámku
lé a jeho současné aktivity.
Hana Krejčová. Druhým
Jako druhý vystoupil Jan
příkladem byla záchrana
Piňos, který ve svém pří-

kostela Navštívení Panny
Marie v dnes již zaniklé obci
Skoky u Žlutic. V poslední
části semináře účastníci
semináře navštívili obec
Svojšín, kde starosta obce
Karel Petráň představil projekt obnovy místního zámku.
Výstupy konference naleznete od 10.6. ke stažení na
internetových stránkách
www.cpkp.cz
nebo
www.leader-ceskyzapad.cz.
Konferenci společně uspořádala místní akční skupina
Český Západ – Místní partnerství, Centrum pro komunitní práci, Spolek pro obnovu venkova Plzeňského
kraje a město Stříbro.
Tomáš Svoboda, CpKP
Evropský
zemědělský
fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí
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Podpora odborného partnerství v oblasti
azylových domů
V rámci projektu Podpora
odborných partnerství v
oblasti poskytování sociálních služeb na území Středočeského kraje realizovaného Centrem pro komunitní práci střední Čechy vzniká v současné době odbor-

ná partnerská koalice Azylové bydlení, která se zabývá problematikou poskytování služby azylové domy a
návazností na služby další.

systémově a efektivně řešit
danou problematiku na odpovídající územní úrovni ve
vazbě na současnou situaci. Nadregionální pohled na
Vznik koalice Azylové byd- situaci azylových domů je
lení byl iniciován snahou důležitý nejen z hlediska
využití služby, ale i financování a lokalizace, která je
Centrum pro komunitní práci střední Čechy si Vás pro klienty klíčová.

dovoluje pozvat na vzdělávací seminář

Koučink
Rádi byste snadněji dosahovali vytyčených cílů?
Zajímá Vás, jak pracovat s organizací času a sil?
Seminář Vás uvede do Koučování, které je v současné
době jednou z nejefektivnějších metod, jak si ujasnit priority, touhy a cíle a následně je realizovat. Naučte se
vystoupit ze zajetých kolejí myšlení, hledejte souvislosti,
kterých jste si dosud nevšimli, uvědomte si možnosti,
které Vás nenapadly.
Dne 22. června 2010 od 9:00 do 13:00.
Místo konání: Centrum pro komunitní práci střední Čechy, Palác Lucerna – 5. patro, Vodičkova 36, Praha 1.
Lektorka workshopu: PhDr. Dana Rabiňáková, Partners Czech, o. p. s.

kterých se klienti azylových
domů nacházejí.

Činnost koalice je podpořena odborným vzděláváním
jejích členů v oblastech manažerských, prezentačních,
komunikačních dovedností
a zvyšování kvality sociální
služby a odbornými konzultacemi témat a problémů,
Tým koalice je tvořen od- kterými se aktuálně na
borníky z řad poskytovatelů svých pracovištích zabývají.
dané služby a služeb ná- Jednání koalice Azylové
vazných, pracovníků sociál- bydlení navazuje na činnost
ních odborů městských a odborné koalice Dům na
obecních úřadů a dalších půl cesty, která se od listozainteresovaných osob. padu loňského roku schází
Cílem jejich setkávání je nad úzce souvisejícím tékromě vzájemné výměny matem přechodu mladých
zkušeností a poznatků z
lidí z výchovných institucí
jednotlivých zařízeních a do běžného života.
situací ve městech či obcích, které tuto problemati- Pokud máte zájem zapojit
ku řeší, navazování spolu- se do činnosti partnerské
práce a prohlubování vzá- koalice Azylové bydlení,
jemné komunikace zejména kontaktujte nás, prosím na
zlepšovat poskytování služ- níže uvedených kontaktech.
by azylové domy a hledat Projekt je financován ze
vhodná řešení klíčových zdrojů Evropského sociálníproblémů týkajících se hlav- ho fondu.

Vzhledem k omezené kapacitě semináře potvrďte, prosím, svou účast na email: alena.samalova@cpkp.cz do
pátku 18. června 2010. Případné dotazy též zodpovíme
ně rozličných situací, ve
na telefonu 773 661 131. Účast na semináři je zdarma.

Martina Macurová

Soutěž Poštovní spořitelna Starosta roku byla právě vyhlášena!
Nadace VIA a Poštovní spořitelna vyhlásily 2. ročník
soutěže Poštovní spořitelna STAROSTA ROKU.
Stejně jako loni je záměrem soutěže vyslovit veřejné
uznání za dobrou práci starostům a starostkám malých
obcí, tj. obcí do 2 000 obyvatel. Práci svého starosty/starostky mohou nejlépe posoudit samotní občané.
Proto právě oni mohou zaslat nominace na ocenění, a
tak svému starostovi/starostce vyjádřit podporu a poděkování.

Vítězný starosta/starostka získá titul Starosta
roku a pro svou obec finanční prémii, letos ve
výši 250 000 Kč.
Uzávěrka pro příjem nominaci je 6. září 2010.

Kontaktní osobou je Katka Bláhová, Nadace VIA,
233 113 370, 731 873
272, katerina.blahova
@nadacevia.cz.
Mediálním partnerem soutěže je regionální Deník.
Veškeré potřebné informace a dokumenty naleznete na
www.nadacevia.cz nebo na :
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podporamistnich-iniciativ/postovni-sporitelna-starosta-roku-2010 a
samozřejmě také na www.postovnisporitelna.cz.
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Lokální ekonomika jako nástroj
udržitelnosti Českého Západu
MAS Český Západ – Místní
partnerství hledá inspiraci
pro aktivity a projekty, které
pomohou rozvinout lokální
ekonomiku a přispějí k
dlouhodobě udržitelnému
rozvoji regionu Český Západ. V Konstantinových
Lázních (11.3.2010) a Bezdružicích (29.4.2010) se
uskutečnily semináře, jejichž smyslem bylo diskutovat o lokální ekonomice a
energetice právě z perspektivy tohoto regionu.
Energetika a venkovský
prostor

energie byla Pavlínou Volákovou (ředitelkou Žlutické
teplárenské, a.s.) představena geneze vzniku teplárny na dřevní biomasu v obci Žlutice. Druhý tématický
blok se zabýval tvorbou
územních energetických
koncepcí ve venkovských
regionech. David Pech
(CityPlan s.r.o.) seznámil
účastníky s obecnými postupy a legislativou, která
řeší energetické plánování.
Ve svém druhém příspěvku
ukázal konkrétní příklady
zpracování územních energetických koncepcí obce
Kněžice a města Plzně.
Poslední část semináře
tvořil workshop, během něhož účastníci diskutovali o
možných aktivitách MAS
Český Západ – Místní partnerství v oblasti venkovské
energetiky.

Prvním seminář byl zaměřen na energetiku a možnosti jejího rozvoje ve venkovském prostoru. Seminář
byl rozdělen na tři tématické bloky. V prvním bloku
Eduard Sequens (Calla,
o.s.) účastníky podrobně
seznámil s problematikou
obnovitelných zdrojů ener- Lokální ekonomika a její
toky
gie. Jako praktický příklad
využití obnovitelných zdrojů Cílem druhého semináře

byla prezentace konkrétních příkladů spolupráce
lokálních výrobců na výrobě
a prodeji svých produktů.
Obecný vhled do této problematiky poskytl účastníkům Stanislav Kutáček z
občanského sdružení Trast
pro ekonomiku a společnost, který hovořil o problematice lokálního multiplikátoru. Jedná se o metodu,
která umožňuje měřit míru,
do jaké využívané finanční
prostředky zůstávají v určitém regionu (či obci), a kolik
z nich odchází mimo dané
území. Michal Lošťák z
České zemědělské university v Praze pak prezentoval konkrétní české i zahraniční příklady spolupráce
místních výrobců. V odpolední části semináře představili své zkušenosti s výrobou místních produktů Jiří
Koreš (Těchonická medoláda) a Kamila Prchalová
(rodinná biofarma Belina).

Při odpoledním workshopu účastníci
semináře
diskutovali o nově vytvořené regionální značce
„Místní výrobek ze západu
Čech“, která vznikla v rámci
projektu MAS Český Západ
– Místní partnerství s názvem „Jarmark bez hranic“.
Výstupy z obou seminářů
jsou k dispozici na internetových
stránkách
www.cpkp.cz a www.leader
-ceskyzapad.cz.
Oba semináře proběhly v
rámci projektu „Vzdělávací
semináře pro Český Západ“, který realizuje Centrum pro komunitní práci za
finanční podpory Strategického plánu LEADER
„Sudety– místo k setkávání“.
Tomáš Svoboda, CpKP

Netolické muzeum získalo cenu Gloria musaealis
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny získalo zvláštní cenu v Národní soutěži
muzeí Gloria musaealis za rok 2009,
v kategorii Muzejní počin roku 2009
za projekt „Nový depozitář muzea v
Netolicích“. Ceny byly předány na
slavnosti, která se konala 13. května
v Pantheonu Národního muzea v Praze za účasti ministra kultury. Pro Netolice je o obrovský úspěch vzhledem
k dalším oceněným projektům, v konkurenci slovutných institucí jako Slezské zemské muzeum, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Moravské zemské muzeum v Brně, Muzeum Kroměříšska, Umělecko průmyslové muzeum v Praze, Památník
Lidice atd. Cenu přebírala ředitelka
muzea Dana Liščáková, v doprovodu

svých spolupracovnic a starosty města Oldřicha Petráška. Netolické muzeum prošlo v minulém a letošním roce
velkými změnami. Kromě již zmiňovaného oceněného depozitáře, dostala
vedlejší budova muzea novou střechu, fasádu a nové výstavní prostory,
Stávající expozice byla výrazně inovována a nově přibyla i unikátní expozice dýmek. Nové vybavení dostalo i
informační středisko. Ke stoletému
výročí muzea byla vydána i nová výpravná publikace o Netolicích. Podařilo se i dotisknou řadu propagační
materiálů. Ještě pár týdnů před zahájením turistické sezony byl v hlavní
budově úplně rozkopaný průjezd,
díky havárii způsobené dřevomorkou,
kdy bylo nutné kompletně vyměnit

původní dřevěnou dlažbu a zárubně u
dveří. Muzeu se v uvedeném období
podařilo získat několik grantů Jihočeského kraje, díky kterým bylo možno některé projekty realizovat. Při
zahájení letošní turistické sezony 1.
května muzeum otevíralo dokonce tři
výstavy. Mimo jiné, jedna z nich je
věnována Pošumavským lokálkám k
výročí 115 let netolické dráhy. Na
zahájení přijel dokonce historický parní vlak nazvaný „Peklík“, což je postavička strašidýlka, které je turistickým
maskotem regionu. Vláček přivezl
další stovky návštěvníků, takže netolické vernisáže se pro velký „nával“
konají již tradičně na náměstí. Které i
z velkých muzeí se tím může pochlubit?
OP

ČERVEN 2010 .

strana 6

Vyhrál Roštín. Ocenění jsou i Staré Město pod Landštejnem a Měňany, Bystřice
nad Pernštejnem a Třebíč. Do Francie pojedou i Plzeň, Litoměřice a Hostětín.

První ročník Biomas-ligy ČR zná vítěze
První ročník Biomas-ligy ČR, soutěže obcí a měst ve
vytápění biomasou, zná své vítěze. Vyhlásilo je občanské sdružení Liga ekologických alternativ. Pořadí
české soutěže, jež probíhala jako součást Evropské
ligy obnovitelné energie (RES-league), bylo na základě dohody pořádajících organizací v šesti evropských zemích uzavřeno k 31. březnu. Lídři soutěže se
následně ocitli v osudí vyřazovacího semifinálového
kola celé EU-ligy.
Úvodního ročníku domácího klání se zúčastnilo celkem jedenáct českých sídel
s obecními výtopnami na
biomasu. Jejich zkušenosti
byly inspirací i na evropské
scéně, což je jedním ze
smyslů ligy. Tuzemská sídla
na stupních vítězů biomasligy stojí za pozornost už
proto, že naši „šampióni“
přenášejí cenné zkušenosti
a koncepční řešení případným následovníkům na
cestě udržitelné komunální
energetiky.
Vítězem domácí ligy se stal
Roštín z Kroměřížska (výtopna o výkonu 4 MW, 720
obyvatel) následovaný Starým Městem pod Landštejnem z Jindřichohradecka
(2,8 MW, 545 obyv.) a mediálně známými Měňany z
Berounska (1,1 MW, 292
obyv.). V kategorii měst patří pozornost Bystřici nad
Pernštejnem (9 MW, 9 000
obyv.) na prvním a Třebíči
(13 MW, 38 000 obyv.) na
druhém místě.
Body v soutěži se přidělují
podle poměru výkonu kotle
a počtu obyvatel (za každý
kilowat na 1 obyvatele 100
bodů). Do úvahy jsou ale,
zejména při publicitě a propagaci kolem soutěže, brány i další faktory, především

ekologické a sociální souvislosti projektu, původ paliva, kontext celkového energetického konceptu sídla,
tématické informační a
vzdělávací aktivity v místě,
vztah radnice k využití dalších obnovitelných zdrojů
energie (OZE) apod.
Soutěž je od počátku vnímána jako klání spíše v
uvozovkách. Více než o
body v ní totiž jde především o rozvíjení šetrné
energetiky na obecní úrovni, o výměnu praktických
zkušeností, o schopnost
vyvarovat se chyb druhých,
o oborové kontakty i o propagaci energetických zdrojů
šetrných k životnímu prostředí. V tomto smyslu je
„zlatý“ Roštín inspirativní
zejména tím, že jako jeden
z prvních vsadil při výběru
paliva namísto dřevní štěpky na místní zdroje slámy,

využití ve své době špičkové dánské technologie i
skutečností, že teplo domácnostem poskytuje levněji oproti ceně tepla z plynu či uhlí. Staré Město zase
představuje ukázku úspěšného využití dřevní štěpky z
okolních lesů při teplárenském pokrytí takřka celé
obce. Měňany široce inspirovaly i díky ocenění v mezinárodní soutěži Energy
Globe Award, jejíž finále se
konalo v roce 2009 v Praze.
Obec však může přispět
svou zkušeností i pokud jde
o méně radostné souvislosti
ekologického vytápění. Starostka Měňan Stanislava
Sotlová se totiž netají tím,
že splátky úvěru, poskytnutých vedle dotace ze SFŽP,
pro uskutečnění záměru
představují v této fázi těžkou „kouli na noze“.

nejen v domácím, ale i evropském měřítku.

„Garantované výkupní ceny
zelené elektřiny umožňují
ekonomicky výhodně spalovat biomasu v kondenzačních elektrárnách, aniž by
bylo využito takto vzniklé
teplo. To znamená, že celková účinnost zařízení je
nízká (i jen kolem 30 %,
pozn. red.) a o nějaké ekologii nemůže být řeč,“ upozorňuje P. Voláková na problém, který se již místy projevuje v nedostatku paliva a
navyšování jeho ceny pro
menší obecní zdroje a do
budoucna ohrožuje ekonomiku provozu nejedné právě komunální výtopny. Garantované výkupní ceny by
měly být vypláceny jen
zdrojům s vysokou, tj. min.
75 % účinností, jak to požadují aktuální evropské
Přestože domácím šampió- směrnice.
nem v kategorii středně Taková obava panuje u
velkých měst se stala díky části veřejnosti také v soubodovému klíči Bystřice vislosti s plánovaným nonad Pernštejnem, bezkon- vým biomasovým projektem
kurenční jedničku v předá- v Dlouhé Vsi u Nepomuku,
vání zkušeností zejména kde by kapacita stávajících
městům již několik let před- zdrojů měla být zásadně
stavuje, v dané kategorii navýšena z nynějších 4,7
druhá, Třebíč. Pokrytí měst- MW + 700kW na maximálských potřeb tepla z 86 %
ních celkem 23 – 27 MW.
p r á v ě Projekt přitom dle kritiků
teplem z zjevně nemůže mít šanci na
biom asy smysluplný odbyt vyrobenépředst a- ho tepla v okolí a místní
vuje
u občané se proto spíše obáměsta s vají, že tu je vše připravovátakřka 40 no spíše k dotovanému
000 oby- spalování dovážených odv a t e l i padů.
v ýjimečLEA
ný
příklad inFoto: Břetislav Koč
spirativní
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Ve světě město získává renomé pivem, doma i přírůstky solárek

Plzeň (opět) na slunečním trůně
Krajské město Plzeň (se 165 tisíci obyvateli čtvrté
největší v České republice) je v již šestileté české solární lize respektovaným šampiónem. Hned ze čtyř
důvodů.
Jeho udržitelná energetická
politika vychází z promyšlené územní koncepce, kterou si zpracovalo jako první
ze srovnatelných (tzv. statutárních) měst v zemi. Body
za nárůst plochy termických
či výkonu u fotovoltaických
instalací nepřibývají této
západočeské metropoli
„samovolně“ díky přihláškám od občanů či montážníků. Tím, kdo vždy svědomité sepíše a přihlásí za
celé město nové systémy, o
nichž ví, je pracoviště Františka Kůrky, městského
energetika (což v české lize
většina radnic stále nedělá). Do třetice byla Plzeň
dosud příkladem toho, že
zájem o solární systémy (i
další obnovitelné zdroje) lze
podněcovat i „zdola“, dotacemi z městské pokladny.
Takových sídel je v ČR
sotva deset. A konečně svou kategorii (měst s více
než 50 000 obyvateli) vyhráli za rok 2009 Plzeňané
již po čtvrté.

v ysv ětl uj e F. Kůrka.
„Fotovoltaiku (narozdíl od
let předchozích) už program nepodporoval. Dotací
bylo podpořeno 16 instalací
termických slunečních kolektorů o celkové ploše
120,2 m2. Úhrnem město
podpořilo tyto systémy čtvrt
miliónem korun – průměrně
na každý připadlo 16 320
Kč.“

„Náš dotační program pro
loňský rok stanovil u teplovodních kolektorů příspěvek 2 200 Kč na 1 m2 ,“

který tu instalovala v regionu asi nejčilejší montážní
firma Intersekce, totiž na
téže střeše doplňují dvě

Částka sice představuje jen
sedminu ceny systému pro
ohřev vody pro běžnou rodinu, ale přidá-li se k další,
tentokrát státní dotaci z programu Zelená úsporám,
mohou oba příspěvky investorovi pokrýt přes polovinu ceny. Plzeňané jen mohou litovat, že letos už radní tváří v tvář finanční krizi
dotační program neschválili_ Nejeden zajímavý solární systém ve městě však
dál bude plnit svou inspirační roli. Už několik let je - a
nejen pro studenty - takovým vzorníkem různých
typů zařízení kolekce instaV konečném žebříčku toho- lací na střeše technické
to 6. ročníku solární ligy (viz univerzity: od „sólových“
teplovodních panelů po fowww.solarniliga.cz) bylo u
tovoltaiku o 20 kWp.
Plzně následující skóre:
1106 m2 termických kolek- Asi nejzajímavější z loňtorů, 63 m2 kolektorů vaku- ských instalací pak byla ta v
ových a 971 kWp fotovoltai- Resslově ulici v centru měsky. Dle bodového klíče cel- ta na obytném domě Ladikem 2,6 bodu a tedy velký slava Peška. Teplovodní
náskok proti městu Zlín na systém o 17,8 m2 kolektorů
druhém místě – s 0,8 bodu. s 800litrovým zásobníkem,

další jednotky: jedna fotovoltaika o 5,1 kWp a navíc
unikátní kombinované zařízení, které lze nazvat
„vodou chlazenou fotovoltaikou“ (výkon 2,1 kWp),
kde ochlazování zvyšuje
výkon solární elektrárny,
odpadní teplo předehřívá
užitkovou vodu v kolektoru
a vyrobená elektrická energie jí ještě (v režimu zeleného bonusu) dohřívá. Jedná
se o novinku oceněnou na
veletrhu v Hannoveru. Jednotku v Plzni ještě čeká
delší testování v praxi, ale
už teď je zřejmé, že se jedná o malé perpetum mobile_

ligy - jejím hráčům obě střechy ukázat při exkurzi v
rámci lokální konference
plánované zde v cyklu akcí
Evropské ligy obnovitelné
energie.

Vedle světové proslulosti
Plzně díky pivu totiž opravdu stojí za povšimnutí i její
inspirační potenciál v solární (a další udržitelné) energetice. A možná nejen z
pohledu tuzemských fandů
oboru. Město totiž využívá i
sedm kogeneračních jednotek a chystá osmou. Mj. s
největším kotlem svého
druhu v republice - o výkonu 10,3 MW elektrických a
15 MW tepelných s palivem
Ne náhodou chce sdružení na odpad z lesů a další typy
Liga ekologických alternativ biomasy_
LEA
- pořadatel české solární

Regionální značku Vysočiny
získali další čtyři výrobci
Ocenění výrobci se mohou pochlubit u svých výrobků
regionální značkou VYSOČINA regionální produkt. Tato
značka garantuje skutečný původ výrobku z Vysočiny,
jeho kvalitu a originalitu. V úterý 8. června 2010 se v sídle
kraje Vysočina uskuteční slavnostní předání certifikátů
nově oceněným výrobcům. Značku uděluje Zemědělská
ekologická regionální agentura, o.s. (ZERA) na základě
rozhodnutí nezávislé Certifikační komise, která je složena
ze zástupců regionu. Tato komise hodnotí u každého
výrobku splnění kritérií původu, kvality, šetrnosti k životnímu prostředí a míru jedinečnosti výrobku ve vztahu k regionu Vysočina (např. tradice, místní suroviny, řemeslná
práce, motiv regionu nebo jiná výjimečná vlastnost). Certifikáty si na Vysočině převezmou za své výrobky a produkty tito ocenění výrobci a firmy: Hana Čihalová z Jihlavy (Ručně malované hedvábné výrobky), Zemědělská
a.s. Krucemburk akciová společnost (Klobása Vysočina),
Jana Pašková z Třebíče (Vinuté perly, šperky z vinutých
perel), Pivovar Chotěboř s.r.o. (Pivo Chotěboř). Cílem
značení je zviditelnit region Vysočiny a pomoci zdejším
výrobcům. Značka usnadňuje orientaci zákazníkům - a to
jak turistům, kteří si chtějí odvézt skutečně pravý suvenýr
z Vysočiny, tak místním obyvatelům, kteří chtějí nákupem
podpořit především své výrobce. Více informací na
www.domaci-vyrobky.cz.
Magda Sedmíková
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Vodáci a ochranáři čistili Moravu od odpadků
Již třetím rokem se v rámci Akce PET sešli
dobrovolníci, aby vyčistili řeku Moravu od naplavených odpadků – pet lahví, igelitu, polystyrenu, sklenic a jiného nežádoucího smetí.
„Akci PET pořádáme ve
spolupráci s vodáky od r.
2008“ sděluje Michal Krejčí
z Unie pro řeku Moravu.
„Spolupracujeme přitom s
Hnutím Brontosaurus a jeho Delfínem, také Hnutím
DUHA – Olomouc a především s lidmi, kterými není
lhostejný stav přírody. Letos se jich čištění Moravy
mezi Litovlí a Horkou účastnilo přes třicet, a to včetně
dětí“, uzavírá Krejčí.
Sváteční víkend ve dnech
8. a 9. května se sběračům
petek vydařil. I přes chmurné předpovědi meteorologů, kteří věštili déšť, převažovalo příjemné až slunné
počasí. Pršelo jen půl hodiny, avšak vydatně. Ani roje

komárů nezabránili
tomu, že z řeky Moravy bylo na 15 km
toku vytaháno přes
sto pytlů odpadu.
Odvoz
vybraného
odpadu zajistí podnik Povodí Moravy,
který je správcem
toku Moravy. Záštitu
nad akcí drží Správa chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, na jejímž
území se nachází i Národní
přírodní rezervace Ramena
řeky Moravy – toto chráněné území je nejvýznamnější
říční rezervací v ČR. I proto
je stále více vyhledáváno
vodáky, kteří zde hledají
atraktivní prostředí.

„Stromy, kmeny a větve v
řece sice ztěžují plavbu, ale
k Moravě neodmyslitelně
patří“ říká vodák Karel Jílek
a dodává „bez nich by řeka
ztratila své kouzlo“. „Aby si
krásu přírodní řeky mohli
návštěvníci užít, tak řeku
čistíme od smetí, které ji
poskytli naši nepořádní
spoluobčané“ svěřuje se
Jílek, který vede vodáckou

půjčovnu Delfín.
„Čištění řeky od odpadu je
také konec konců formou
dobré zábavy – lovu na odpadky, při níž lze poznat
nové a zajímavé lidi“, uzavírá své dojmy z proběhlé
akce Michal Krejčí.
Mgr. Michal Krejčí,
Unie pro řeku Moravu,
Olomouc

Prestižní titul EDEN získalo Bystřicko
místní obyvatele do rozvoje
oblasti. Navíc tu dobře funguje partnerství mezi zástupci města, podnikateli i
vodohospodáři a ochránci
přírody,“ říká hlavní manažerka projektu EDEN v
ce, která se podílí na jejím Česku Hana Fojtáchová.
rozvoji a vítězné Bystřicko Úspěšných projektů, které
přihlásili zástupci města fungují na Bystřicku, je celá
Bystřice nad Pernštejnem. řada. Mají tu unikátní nauč-

Vítězem letošního ročníku prestižní soutěže European Destination of Excellence (EDEN) se stalo Bystřicko. Cílem tohoto klání je zviditelnění méně známých turistických lokalit. O titul EDEN se letos ucházelo celkem 12 destinací z celé České republiky, přičemž do užšího kola se jich probojovalo pět.
Projekt European Destination of Excellence (Evropská
destinace nejvyšší kvality)
vypisuje každoročně Evropská komise a je do něj zapojeno více jak 20 evropských zemí. Agentura
CzechTourism je odborným
garantem tohoto projektu v
Česku. Téma letošního ročníku mělo název Voda –
turistický cíl a turistická nabídka kandidátů tedy musela být založena na přírodních vodních zdrojích. Destinaci mohla do soutěže
přihlásit jakákoliv organiza-

Bystřicko splnilo podle odborné poroty nejlépe podmínky soutěže EDEN. „Jde
o malou, neobjevenou lokalitu, jejíž návštěvnost je pod
celorepublikovým průměrem. Destinace respektuje
trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu. Představitelé
Bystřicka se snaží zachovat
současnou podobu přírody
v co nejlepším stavu, zajímají se o ekologii, zapojují

nou Svrateckou vodohospodářskou stezku, která
vede podél řeky Svratky a
kolem vodní nádrže Vír.
Okolí nádrže, která je zdrojem pitné vody, bylo v minulosti uzavřeno, v roce 2005
se ale podařilo zpřístupnit
jej veřejnosti. Na trase je 16
informačních panelů, které
přibližují turistům a zvláště
dětem nenásilnou formou
základní pojmy vodního

hospodářství či zásady
ochrany vodních zdrojů
apod. Na Bystřicku se hodně investuje do ekologie.
Došlo tu k revitalizaci povodí řeky Bystřice, vyčištění a
revitalizaci cca 40 ha vodních ploch (rybníky Argentina a Skalský, Domanínský
rybník).
Bystřicko získává prestižní
logo EDEN a další marketingovou podporu. Evropská komise natočí o vítězné
oblasti reklamní spot. Ten
pak destinace může využívat ke své propagaci. Od
Ministerstva pro místní rozvoj ČR získá vítěz finanční
podporu ve výši 400 tisíc
korun na libovolně zvolené
marketingové aktivity.
Eva Tajanovská
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S pomocí veřejnosti zmapovali kapličky na Voticku
V rámci realizace projektu
„Cestou kříže Votickem“
byly zmapovány drobné
sakrální památky – křížky,
kapličky, Boží muka a zvoničky ve Voticích a okolí. Z
nashromážděných podkladů byla vydána publikace s
fotografiemi jednotlivých
objektů o celkovém nákladu
1 000 ks. Velký zájem ze
strany veřejnosti svědčí o
tom, že se opravdu povedla. Publikaci věnují autoři
všem, kteří se starají o to,
aby jednotlivé představované památky nezanikly a
byly důstojnou připomínkou
minulých generací, křesťanské víry, tradice, zručnosti

místních obyvatel a krásy ně starají, což dokládá
upravené okolí, čerstvé
regionu
květiny, _. Ale na druhou
„Pro mě jsou kapličky, kříže, Boží muka a další nábo- stranu se v rámci mapování
ženské symboly postavené objevily i objekty zcela zav přírodě a na veřejných pomenuté, poničené a nebo
místech vyjádřením toho, už jen zbytky těchto pamáco bylo pro naše předky tek. Kromě studie drobných
důležité, co vycházelo z sakrálních staveb byly před
jejich srdce, z jejich vnímání velké sakrální památky regiživota, vnímám tam hlas onu umístěny informační
předků, vnímám tam také tabule jako další připomenutí historie a opravena
odkaz pro svůj život – na co
nemám zapomínat,“ říká zvonička na návsi v osadě
Jan Böhm, farář římskoka- Beztahov.
Do realizace projektu byly
Je potěšující, že jsou objek- zapojeny i děti z místních
ty, o které se lidé stále s škol prostřednictvím temaláskou a často zcela nezišt- ticky zaměřené soutěže,
tolické církve ve Voticích.

Cyklobusy v Krkonoších
a Podkrkonoší
Krkonošemi a v Podkrkonoší začnou od soboty
29. května 2010 opět projíždět autobusy vybavené pro přepravu jízdních kol. Síť linek propojujících hory ze západu na východ a z jihu na
sever.
Přípoji z Vrchlabí se dopravíte do Harrachova, Pece pod Sněžkou, do Špindlerova Mlýna a na hraniční přechod s Polskem na Špindlerovu boudu.
Přímým spojením z Úpice přes Trutnov na Pomezní Boudy. Linkou ve směru Hradec Králové, Hořice,
Kuks, Dvůr Králové, Vrchlabí a zpět.

jejich práce byly vystaveny,
dospělí si zasoutěžili prostřednictvím poznávacího
kvízu a také se uskutečnilo
přátelské popovídání o kapličkách a průběhu realizace
celého projektu.
Projekt byl finančně podpořen z programu LEADER
prostřednictvím Místní akční skupiny Posázaví v rámci
realizace Programu rozvoje
venkova Ministerstva zemědělství ČR. V současné
době je podána žádost o
proplacení vynaložených
nákladů a jsou připravovány navazující aktivity projektu. Lucie Krubnerová

Posázavské kukátko
aneb kudy vedou koleje
Trať Posázavského Pacifiku
je jedním z fenoménů regionu Posázaví. Naše společnost se pokusila zmapovat
veškeré objekty na této trati.
Tento záměr se neobejde bez
spolupráce s vlastníky a
správci železnice a přilehlých
provozních objektů. Počítá se
s podporou a součinností obcí,
jejich obyvatel, občanských
sdružení a dalších subjektů.
Nemalou úlohu zde hrají různí
„milovníci kolejí“ a nadšenci
pro technické památky.

Jízdní řády jsou k dispozici na autobusových zastávkách nebo v krkonošských informačních centrech. Vydáno je 50 tisíc kusů propagačních letáčků, s jízdními řády a tipy na výlety, ale také upozorněním, že v případě mimořádně velkého počtu záV rámci projektu Vlídná nádrajemců mohou být cyklobusy na trase opožděny
ží – Posázavský Pacifik, BezCyklobus jede v květnu a červnu vždy o víkendech.
družická lokálka, Muzejní žeBěhem hlavních prázdnin denně. V září ve čtvrtek,
leznice Kolešovka, vzniknou
sobotu a neděli.
dvě studie - využití vlakového
Cyklobus je v provozu díky finančnímu přispění nádraží v Týnci nad Sázavou
Královéhradeckého (grant) a Libereckého kraje a vlakové zastávky v Poříčí
(zařazení linky do základní dopravní obslužnosti), nad Sázavou. Během června
příspěvkům Města Trutnov, Sdružení Podzvičinsko bude připraven první návrh
a Svazku obcí Jestřebí hory i organizační práci a studie využití a proběhne provlastním finančním prostředkům Krkonoš – svazku jednání s kompetentními orgáměst a obcí. Bližší informace na www.krkonose.eu ny, spolupracujícími subjekty a
D. Palátková občanskými sdruženími.

Během léta bude instalováno
10 map na zastávkách, kde
Vám přiblížíme trať Posázavského Pacifiku. V měsíci září
bude celkový projekt ukončen.
Doufám, že se nám podaří
přilákat na tuto krásnou trať
další návštěvníky i z řad místních občanů, kteří mají tuto
svojí „památku“ za humny.
Pro děti je na světě první posázav ský pracovní sešit
„Posázavské kukátko aneb
kudy vedou koleje“, který mohou získat při cestě Posázavským Pacifikem, na výstavě o
železnici v Regionálním muzeu v Jílovém, nebo na nějaké
akci, kterou Posázaví o.p.s.
pořádá, či přímo u nás v kanceláři. Rádi bychom tímto pracovním sešitem dětem a jejich
rodičům přiblížili regionální
trať, kterou opravdu stojí za to
navštívit.
Bohunka Zemanová
www.posazavi.com
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Školy iniciují
komunitní
projekty
Celkem 7 škol z kraje Vysočina zahájilo na začátku května takzvané
komunitní projekty. Tyto projekty
budou podporovat vzdělávání k udržitelnému rozvoji v obci a školy do
nich budou zapojovat veřejnost ze
svého okolí. Své vzdělávací aktivity
budou školy realizovat v rámci projektu „Semínka environmentální výchovy pro Vysočinu“ podpořeného
z operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost.
Získat aktivitu občanů obce a společně
vybrat projekt, který bude prospívat
širší veřejnosti, se v tomto roce podařilo sedmi školám z Vysočiny - ZŠ Velká
Bíteš, ZŠ a MŠ Maleč, ZŠ a MŠ Dolní
Krupá, ZŠ a MŠ Hněvkovice, ZŠ a MŠ
Kamenice u Jihlavy, ZŠ a MŠ Tasov a
ZŠ a MŠ Kněžice. Před žáky a učiteli z
těchto škol stojí nyní úkol spolu s rodiči, aktivními občany obce, místními
neziskovými organizacemi, spolky a
zástupci obce společně naplánovat a
realizovat projekt. V jeho rámci projektů se bude např. navrhovat vzhled
školní zahrady, místa setkávání v obci,
na základě pozorování žáků se bude
sestavovat brožura o místních přírodních a kulturních zajímavostech, budou
se obnovovat tradice, pořádat přírodovědné vzdělávací exkurze do okolí.
Vzdělávat se budou tedy nejen žáci
školy, ale i lidé v obci a širší veřejnost.
„Na výše uvedené vzdělávací komunitní projekty jsme přispěli částkou čtyři
sta osm tisíc korun. Tyto projekty budou ukončeny v dubnu 2011. Školy z
kraje Vysočina, které se nestihly zapojit v letošním roce, budou mít možnost
zúčastnit se dalšího výběrového řízení
na začátku příštího roku,“ uvedla koordinátorka Eva Králíková.

Pro Centrum pro komunitní práci připravil Jiří Pavlát. Foto: archiv CpKP a autoři
příspěvků. Poštovní adresa redakce: CpKP střední Morava, Horní náměstí 9, 750
02 Přerov. Tel.: +420 608 700 130, e-mail: cpkp@cpkp.cz, Příští redakční uzávěrka: 7.7.2010 a bude vydáno prázdninové dvojčíslo. www.venkovskenoviny.cz

