HLAS VENKOVA … občasník pro venkov … HLAS VENKOVA ... občasník pro venkov

Datum vydání 8.9.2011 / číslo 12 / 2011 .

Místní akční skupiny vsadily na Zemi
živitelce na regionální produkty
Místní akční skupiny vsadily při své prezentaci na
letošním
mezinárodním
agrosalonu Země živitelka
na regionální produkty. A
tak návštěvníci mohli
ochutnat buřt, klobáse i
cvek nebo koláč, bacóch
a báleš či erteple, branibory a grumbíry. Heslem
expozice totiž bylo „Přišli
jsme tradici na chuť“. A
ve výstavních stáncích to
bylo znát.
Společnost Posázaví o.p.s.
se prezentovala dohromady
se společností Rakovnicko
o.p.s. Nabízely křivoklátský
mošt, medovinu a čaje,
škvarkové placky, Šternberské koláče, preclíky, Matějovy vonné františky, Švarcovy keramické ozdoby
nebo výrobky Hrnčírny Mutějovice. Ve stánku se točilo
Matuškovo pivo ze zeleného chmele. A tato rostlina,
která stále patří mezi „naše
zlato“, a která stylově vyzdobila společnou expozici,
právem poutala pozornost
kolemjdoucích.
Zejména
mladší generace, která nezažila dobrodružství proslavená filmem Starci na
chmelu, pomalu ani nevěděla, kam dlouhý šlahoun
se zelenými šiškami zařadit.
A tak kromě ochutnávky

zlatavého moku zájemci
dostali i zasvěcený výklad o
pěstování a zpracování
chmele z úst ředitele společnosti Rakovnicko o.p.s.
Radka Dvořáka.
Ocenění Středočeská Regionální potravina letos získalo sedm produktů. Je mezi
nimi i polotmavé speciální
pivo Sedm kulí z Pivovaru
Ferdinand Benešov. Právě
výroba piva se stala motivem dalšího společného
projektu společností Posázaví o.p.s. a Rakovnicko
o.p.s. Dostal název Pivo,
chmel, slad – to mám rád.
Prostřednictvím
mobilní
naučné stezky bude zájem-

ce seznamovat s historií a
výrobou piva. Tento partnerský projekt získal dotaci
z Programu rozvoje venkova ČR.
A dalším tématem partnerství obou regionů by měla
být regionální potravina.
„Domluvili jsme se na spolupráci s ČSOP Vlašim a
chtěli bychom vytvořit síť
prodejen, kde budou k dostání regionální produkty.
Mohlo by to podpořit místní
podnikatele. Lidi táhne nejen aktivní turistika, ale i
zážitky, chtějí ochutnat nebo koupit si něco zajímavého,“ řekl Radek Dvořák.

„Spolupráci v cestovním
ruchu neustále prohlubujeme, teď se chceme zaměřit
na regionální produkty. Propojujeme navzájem své
webové stránky i propagační materiály, společně se
účastníme různých akcí,
třeba veletrhů cestovního
ruchu,“ doplnila ředitelka
společnosti Posázaví o.p.s.
Bohunka Zemanová. Společnosti Posázaví o.p.s. a
Rakovnicko o.p.s. spolupracovaly mimo jiné na mapování kulturního dědictví,
vzdělávání pracovníků v
cestovním ruchu nebo na
projektu Společné osudy.
Jaroslava Tůmová
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Norové se inspirují
v Dobříši

Město Dobříš bylo požádáno o prezentaci jarmarků regionálních produktů a dalších aktivit delegaci z Norska.
V úterý 16. srpna 2011 přijelo 10 zástupců měst, neziskových organizací
a dalších norských subjektů. Norové
se zajímali o průběh příprav jarmarku,
legislativu s tímto spojenou a ocenili
myšlenku podpory místních lidí. Zároveň si chválili místní produkty, které
jsou prodávány na sobotních jarmarcích a které měli možnost při společném setkání se zástupci města Dobříše ochutnat. „Studijní cesta byla jednou z aktivit projektu „Dobrá praxe –
environmentální vzdělávání ve veřejné správě – partnerství Norska a
České republiky“, jehož realizátorem
je společnost MCN, o.p.s. Projekt byl
podpořen v rámci Blokového grantu
„Fond technické asistence“ Finančních mechanismů EHP/Norska.“

Rozdělí 30 milionů
pro neziskovky

MMR vyhlásilo další kolo programu
podpory nestátních neziskových
organizací. Pro kalendářní rok 2012
má pro zájemce připraveno na 30
milionů korun. „Chceme podpořit
zajímavé projekty ze tří oblastí, které
svým zaměřením odpovídají činnosti
resortu,“ uvedl Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj. Hlásit se mohou tyto NNO se sídlem v ČR: občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, zájmové sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy.
„Maximální výše dotace může dosáhnout 70% rozpočtu projektu,“ doplnil
ministr. Uzávěrka pro podání žádostí je 30. září 2011 a podmínky jsou
na webu MMR.
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Vesnicí roku 2011 se stala zlínská Komňa
Ministr pro místní rozvoj
Kamil Jankovský v sobotu10.9. v rámci luhačovického
Mezinárodního
dětského folklorního festivalu Písní a tancem vyhlásil letošní výsledky
Vesnice roku. Vítězem 17.
ročníku se stala zlínská
Komňa.

nec a olomoucká Skalička.

„Podle mne jsou tři základní
charakteristiky, které z běžné vísky udělají Vesnici
roku. Taková obec musí být
živá ve smyslu společenského života, čistá v oblasti
životního prostředí a atraktivní jako místo pro život. A
Komňa taková bezesporu
Na „medailových příčkách“ je,“ uvedl ministr Kamil Janskončil středočeský Hlave- kovský. Vedle této pochvaly

a dnešní ministerské gratulace čeká na občany i příslib milionové dotace z Programu obnovy venkova a
celá řada dalších ocenění a
darů.
Slavnostní předání těchto
cen bude již v režii samotných obyvatel Komni, kteří
toto setkání přislíbili uspořádat 7. října 2011. Do letošního ročníku soutěže Vesni-

ce roku se přihlásilo celkem
305 obcí, z nichž vzešlo 13
krajských vítězů, kteří se
popasovali v celostátním
kole.
MMR

Kampský krajáč - festival regionálních
značek v Praze na Kampě
O víkendu 17. a 18. září se v ulici
Na Kampě uskuteční pod názvem
Kampský krajáč první festival regionálních značek.
Těžištěm akce, která poprvé v hlavním městě představí držitele jednotlivých regionálních značek, bude řemeslný jarmark, na němž bude možné vidět a nakoupit výrobky více než
20 výrobců, jejichž schopnosti byly
oceněny udělením některé z 15 regionálních značek. Součástí programu
budou živá vystoupení pěveckých a
hudebních souborů a zkrátka nepřijdou ani děti, pro něž je v sobotu i v
neděli připraveno divadelní představení. Samozřejmostí je i občerstvení,
které nabídne šumavské speciality.
Kampský krajáč je akcí pro celou rodinu. Na jarmarku mohou ženy porovnat autorskou bižuterii ze Šumavy
(Dagmar Staňková a Alena Příhodová), z Prácheňska (Alena Marešová a
Diana Froňková) a z Moravského krasu (Erika Leksová), mnohé jistě osloví i originální bronzové a nerezové
šperky Jiřího Tomance z Hané. Svůj
půvab mají i ručně malované textilní
výrobky od Marcely Ptáčkové z Polabí. Originální dekorace v podobě suchých vazeb nabídne Helena Knězová ze Šumavy, Jana Adamcová přidá
obrázky se šumavskými motivy a Štěpánka a Tomáš Balvínovi přivezou

šumavské bylinkové potěšení a jiné
ručně šité výrobky. Zajímavým bytovým doplňkem mohou být skleněné
mísy od Eriky Leksové z Moravského
krasu nebo repliky historického skla
od Petra Slavkovského z Jeseníků.
Jako dekorace i oděvní doplněk mohou sloužit prácheňské paličkované
krajky ze společnosti Sedlická krajka
a frivolitkové krajky Eva Drančákové.

neděli se pak na improvizovaném
podiu bude střídat Pošumavská
dudácká muzika s new country kapelou Bonneville ze Šumperka a Dechovou hudbou KMČ Dolní Studénky.

Pro děti bude v sobotu i v neděli připraveno divadelní představení -- v
sobotu od 17 hodin zahraje Dřevěné
divadlo Jana Hrubce! pohádku Princezna na hrášku, v neděli v 16 hodin
Mariana Felnerová z Jeseníků potě! se mohou těšit na JEZINKY A BEZINší svými textilními výrobky, kde kom- KY v podání Divadelní společnosti
binuje nejrůznější techniky od plstění ELF.
až po háčkování, ženy stejně jako A aby návštěvníky netrápil hlad ani
děti. Ty se navíc mohou těšit na po- žízeň, bude po celou dobu konání
ctivé dřevěné hračky Jana Frömla a akce připraveno občerstvení překostky firmy LARIX -- TOZ z Prácheň- vážně ze šumavských specialit, včetska.
ně několika druhů piva.
Muže nejspíš zaujme bylinný likér
Příborská freudovka od firmy FLERET TRADE z Beskyd, ale budou-li
hledat zajímavé dárky, určitě je najdou v nabídce drobné keramiky Matěje Hnátka nebo z drátenických výrobků Lady Borecké z Polabí. A kdo
by odolal perníkovému srdci od Dagmar Lachmanové z Górolska Swobody!

Kampský krajáč pořádá Asociace
regionálních značek, o.s., která sdružuje již osmnáct regionů, jež podporují místní výrobky a produkty udělováním vlastní značky. Regionální
značka symbolizuje jedinečnost či
význam produktu ve vztahu k danému regionu a zároveň region začleňuje do systému značení s jednotnými
pravidly a charakteristickým vizuálním
Na správném jarmarku nemůže chy- stylem.
bět ani hudba. Tu živou obstará v Více informací najdete na internetu
sobotu odpoledne Babský sbor z Hor- www.regionalni-znacky.cz/kampskyního Poříčí a folklórní soubor Kosá- krajac.
ček z Kostelce nad Černými Lesy. V
Kateřina Čadilová
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Kontrolní systém Lesů ČR přináší výsledky
Tendry na lesnické práce po roce 2012 pokračují
podle plánu, termín pro podávání nabídek do druhého kola vyprší 5. října. Pod důslednou kontrolou
všech těžebních a pěstebních činností jsou smluvní
partneři, kteří zvítězili v tendrech na dodávku lesnických prací pro rok 2011.
Kromě tradičních kontrol
prováděných vlastními zaměstnanci Lesů ČR na
všech organizačních úrovních využívá podnik i nové
kontrolní
prvky,
které
smluvním partnerům znemožňují jakoukoliv manipulaci s kvantitou i kvalitou
vytěženého dřeva.
Pro tendry na dodávku lesnických prací od roku 2012
chystají Lesy ČR ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR další opatření s
cílem zvýšit kontrolu evidence těženého dříví a jeho
následného pohybu.
„Principy Dřevěné knihy se
daří systematicky naplňovat. Svědčí o tom hospodářské výsledky Lesů ČR a
průběh jednoročních tendrů.
Komplexní
tendry
vstoupily před 14 dny do
finálního stadia otevřené a
poctivé soutěže,“ zdůrazňuje ministr zemědělství Ivan
Fuksa.
„V souvislosti s realizací
úspěšného
obchodního
modelu „při pni“ zaznívaly
připomínky hlavně k možnosti provádět důslednou
kontrolu vytěženého dřeva.
Tradiční a funkční kontrolní
mechanismy podniku jsme
posílili a zavedli řadu nových. Kontrolní systém je
tak nyní vícestupňový a
kombinuje fyzickou kontrolu
prováděnou
zaměstnanci
Lesů ČR s výstupy moderní
techniky,“ dodává ministr.

Vzájemná nezávislost
kontrol
Základní úroveň kontroly v
terénu představuje revírník,
který zadává smluvnímu
partnerovi požadavky na
provedení těžebních i pěstebních prací a kontroluje
jejich množství a kvalitu.
Bez potvrzení správnosti
kvality a množství se nesmí
z lesa odvézt ani kubický
metr dříví. Zda revírníci
svoje úkoly plní svědomitě,
kontrolují vedoucí pracovníci lesní správy. Kontrolu
lesních správ dále ověřují
zaměstnanci krajského ředitelství.
Samostatnou a nezávislou
úroveň kontroly reprezentuje odbor bezpečnosti a kontroly (OBK) ředitelství státního podniku. K jeho rozsáhlým kompetencím patří
dohled nad plněním kontrolních činností zaměstnanců
na všech úrovních včetně
základní úrovně revírníků a
lesních správců, přičemž
provozní inspektoři OBK
provádí také nezávislé neohlášené kontroly činnosti
smluvních partnerů.

Plně funkční kontrolní
mechanismy
Funkčnost systému kontroly
při těžbě dřeva u Lesů ČR
dokládají konkrétní výstupy.
V květnu letošního roku
byla zjištěna neoprávněná
těžba dříví smluvním partnerem. Konkrétně se jednalo o těžbu nevyznačených

stromů a vykázání nesprávné hmotnatosti dříví v objemu 3026 metrů krychlových
dřevní hmoty, což zkreslilo
cenu dříví v neprospěch
státního podniku.

Součástí kontrolních opatření je rovněž pravidelný
reporting jak na každé zasedání dozorčí rady podniku, tak i pro Ministerstvo
zemědělství ČR a také roční
audit pro vládu ČR,“ do„Vzhledem k tomu, že
dává
Svatopluk Sýkora.
smluvní partner nezaplatil
smluvní pokutu ani nena- Tendr od roku 2012
hradil způsobenou škodu, pokračuje podle plánu
přistoupily Lesy ČR k čerLesy ČR úspěšně vstoupily
pání bankovní záruky ve
do druhé části veřejné zavýši téměř 8 milionů Kč a
kázky na lesnické činnosti a
odstoupily od smlouvy. Praprodej dřeva od roku 2012.
xe jednoznačně potvrzuje,
Po vyhodnocení námětů a
že naše kontrolní mechapřipomínek z vyhlášeného
nismy prakticky znemožňují
veřejného připomínkového
manipulaci s objemem vytěřízení ke smluvním podmínženého dříví ve prospěch
kám, byla ke konci srpna
smluvního partnera, což se
všem 62 zájemcům postuodráží i na rekordním hospujícím do druhého kola
podaření v letošním roce,“
rozeslána výzva k podání
říká Svatopluk Sýkora, genabídky.
nerální ředitel Lesů ČR.
Jednalo se o celkem 3930
Větší zaměření
dílčích výzev, což je 95%
na kontrolu evidence
ze všech podaných žádostí
a pohybu dříví
o účast v prvním kole. PředOd roku 2012 Lesy ČR po- pokládaný konec lhůty pro
nabídek
je
stupně rozšíří řadu kontrol- podání
5.10.2011.
Ve
stejný
den
ních mechanismů. Patří
mezi ně například požada- proběhne i veřejně přístupvek funkčního elektronické- né otevírání obálek se čteho měřícího zařízení vytě- ním nabídkových cen. Díky
žené hmoty a počtu stromů spolupráci Ministerstva zeu harvestorů, telemetrická mědělství ČR, Lesů ČR a
zařízení pro kontrolu pohy- Transparency International
bu harvestorů i ostatní lesní budou uplatněna opatření
techniky či povinnost strpět zamezující případným spemožnost využívání technic- kulacím během uzavírání
kých kontrolních zařízení, smluv.
včetně
kontroly
třetí Jistota 10% dřeva
osobou.

pro malé těžaře

„Všichni kontrolní zaměstnanci Lesů ČR prošli proškolením, posílíme i náklady na kontrolní systém ve
finančním plánu od roku
2012. Dochází nejen k nasazení většího počtu vlastních zaměstnanců, ale i
nezávislých
kontrolorů.

Vedle lesnické zakázky na
lesnické práce od roku
2012 bude dalších 10%
objemu těžby vyhrazeno
pro tzv. malé tendry - prodej
metodou „na pni“ formou
veřejné soutěže. Jednotlivé
zakázky jsou určeny pro
Dokončení na straně 5
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Nadregionální seminář
Vesnické komunitní školy

Ve dnech 6.—8. října 2011 se v Borech
uskuteční již tradiční seminář "Vesnické
komunitní školy 2011 - účinný nástroj
rozvoje a vzdělávání".

Po pěti letech bude opět celý seminář věnovaný venkovským komunitním školám a
jejich zvyšujícímu se významu na vesnicích. Právě venkovské komunitní školy se
nyní mohou stát na venkově partnery Místních akčních skupin nejen v budování rozvojové kapacity regionů, ale i mohou sloužit jako centra pro celoživotního učení pro
zvýšení ekonomické výkonnosti obcí a zaměstnatelnosti lidí žijících na venkově.
Letošní ročník semináře ukáže přístupy z
Walesu, Polska či například Lotyšska, které se inspirovalo českými zkušenostmi a
dnes má desítky venkovských komunitních
škol s širokou působností a inspirativními
nápady. Zajímavé bude i sdílení zkušeností
účastníků cestující dílny evropského projektu Grundtvig zaměřeného uplatnění lidí
po padesátce jak v rozvoji vesnic, tak ve
venkovském vzdělávání. Příklady fungujících škol z ČR ukážou nejen fungující metody, ale i potíže, které přetrvávají, stejně
jako nové výzvy a role, které se překvapivě
před vesnickými komunitními školami objevují. V případě zájmu o podrobnější informace kontaktujte Ing. Marcelu Slavíkovou:
ma.slavikova@gmail.com.

Kontrolní systém Lesů ČR přináší výsledky
Mgr. Pavla Doležalová

Pokračování ze strany 4
drobné místní živnostníky a
regionální těžaře či zpracovatele dříví. Soutěž bude
zaměřena na porosty vyžadující nejen specializované
technologie, ale především
místní znalost. Na každé
lesní správě je již nyní k
těmto účelům vyčleněno
cca 10% těžebních možností roku 2012, což představuje zhruba 750 tis. Metrů krychlových dříví. Lesy
ČR vyznačí, změří a přesně

spočítají stromy určené k
prodeji. Vítězové zakázek
tak budou mít garantovaný
určitý počet kmenů s udáním přesně změřeného objemu dříví. „V současnosti
probíhá na lesních závodech pilotní projekt, v rámci
kterého bylo vyčleněno deset prodejních bloků o objemu 3500 m3. Ty budou v
září 2011 nabídnuty do prodeje formou elektronických
aukcí dříví na portálu Lesů
ČR. Díky tomuto projektu
tak mohou Lesy ČR získat

cenné poznatky, které následně zapracují do připravovaných materiálů a postupů,“ říká předseda dozorčí rady LČR Miroslav
Zámečník.

Lesnický audit
Veškeré lesnické hospodaření je ve státních lesích
pod přísnou kontrolou. Již
od roku 2007 v Lesích ČR
probíhá lesnický audit, neboli periodické zjišťování
stavu lesa a ověřování lesnického hospodaření. Prověřovány jsou všechny části

jednotlivých lesních hospodářských celků (LHC). Cílem této kontroly je zjistit
výsledky konkrétních organizačních jednotek v péči o
les, naplňování LHP a dodržování lesnické a související legislativy včetně vnitropodnikových předpisů. K 8.
9. 2010 byly provedeny desítky lesnických auditů, jejichž výsledky jsou veřejně
přístupné na webu Lesů ČR
v sekci Informace pro veřejnost.
Tereza M. Dvořáčková
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Krkonoše – nová šance pro cestovní ruch

Nejnavštěvovanější české hory se neustále rozvíjí a nabízí stále více kého sportu předkládá velkoplošnou
mapu se zakreslenými lyžařskými
aktivit a atraktivit, které zaslouží popularitu.
turistickými běžeckými tratěmi, předPro cílového zákazníka je důležitý V rámci naplnění informační strategie stavuje možnosti sjezdového lyžování
dostupný a systematický tok informa- turistického regionu Krkonoše je pri- a snowboardingu v Krkonoších. Vyjde
cí a způsob propagace turistického márním úkolem organizace zajistit ve čtyřech jazykových mutacích, v
regionu Krkonoše jako celku, což na efektivní koordinaci aktivit v turistic- celkovém nákladu 50 000 kusů.
dvou územně správních celcích bylo kém regionu, aby cílový zákazník zísText skládačky Krkonoše po celý
poměrně složité. Proto vznikl projekt kal ucelenou informaci o nabídce slurok s velkoplošnou mapou charakteriKrkonoš - svazku měst a obcí, který žeb, aktivit a atraktivit na území Krko- zuje v Krkonoších volnočasové turisvytváří logické zastřešení aktivit a noš prostřednictvím jednoho infor- tické, sportovní, kulturně společenské
projektů probíhajících na území celé- mačního zdroje. Projekt tedy kom- aktivity během celého roku. Vyjde v
ho turistického regionu. Proto jsou v plexně řeší propagaci Krkonoš v růz- češtině a němčině, v celkovém počtu
současné době do roku 2013 naplňo- ných podobách od tištěných propa- 50 000 kusů.
vány cíle projektu ROP „Krkonoše - gačních materiálů, po webové stránnová šance pro cestovní ruch“ finan- ky, inzertní publicitu, polepy hromad- Brožurka Tipy na výlety, cyklovýlecovaného z fondů Evropské unie.
né dopravy - autobusů až po rozhla- ty se zpracovanými 41 tipy na výlety
v okolí každé členské obce nebo
sové
spoty.
Celková
částka
projektu
činí
města Svazku Krkonoše. Jednotlivý
9.068.899 Kč. Z toho je přidělená do- Vydáno bude velké množství pro- tip na výlet bude doplňovat fotografie,
tace 8.341.094 Kč a vlastní prostřed- pagačních materiálů. Brožura Dlou- heraldický znak měst a obcí, webové
ky Svazku Krkonoše jsou 727.805 Kč. hé sjezdy představuje na jedné stra- stránky každého z nich. Brožurka, s
Projekt víceméně pokračuje v zapo- ně dvojjazyčný popis trasy, fotografii rozšířenou zadní částí titulní strany,
čatém trendu, a to představit a nabíd- a upozornění na zajímavost v terénu bude obsahovat mapu regionu, v ní
nout méně turisticky vytížené období jako vhodné zastavení při výletu, ob- bude zaznamenán číslem cíl výletu,
v Krkonoších s cílem rovnoměrnější- sahuje detailní mapku se zakresle- resp. členské město nebo obec. Vyho využití území a kapacity nabíze- ným popisem trasy. Určena je pro jde ve čtyřech jazykových mutacích v
ných služeb v čase i prostoru. Zacho- cykloturisty, sváteční cyklisty, rodiny s celkovém nákladu 24 000 kusů.
vání kvality a rozsahu stávajících pro- dětmi. Mapuje možnosti snazší cykloTuristické noviny Krkonošská sepagačních aktivit Krkonoš je podmín- turistiky směrem z krkonošských hřezona oslovují návštěvníky i obyvatele
kou pro úspěšný, trvale udržitelný benů do podhůří, se zapojením cyklo- regionu. Snaží se o propojení oblasti
rozvoj regionu v návštěvnicky využi- busů a lanovek s letním provozem. cestovního ruchu, kultury, osvěty šetých i méně využívaných částech ro- Vydány budou ve čtyřech jazykových trného chování k přírodě a životnímu
ku. Nejedná se o ekonomickou čin- mutacích česky, polsky, německy a prostředí. Zimní a letní vydání je vždy
nost. Svazku nevznikají příjmy. Pro- anglicky, v celkovém nákladu 50 000 zaměřeno na aktuální nadcházející
jekt regionálního významu ve svém kusů.
sezonu, seznamuje čtenáře s novindůsledku může do Krkonoš přilákat Skládačka Krkonoše ze sedla kola, kami v regionu, dává tipy na výlety,
nové hosty, návštěvníky a turisty z jako tištěná prezentace projektu Krko- přináší zajímavé informace z horostatní krajů nebo zahraničí.
noše ze sedla kola, seznamuje ná- ských měst, obcí a středisek i venVše je podmíněno existencí týmu pra- vštěvníky a zájemce o cykloturistiku s kovských oblastí v podhůří Krkonoš.
covníků - profesionálů z řad zaměst- možnostmi cykloturistiky v Krkono- Vyjdou opakovaně v češtině, polštině
nanců a dobrovolníků, a kvalitních ších a Podkrkonoší formou velkoploš- a němčině, v počtu 55 000 kusů v
dodavatelů. Hlavním výstupem pro- né mapy se zakreslenými trasami, letní i zimní sezoně.
jektu je profesionalizovaná organiza- ukazuje různé druhy značení cyklis- Základní materiál pro zajištění prece cestovního ruchu v Krkonoších tických tras v území, představuje de- zentace na regionálních i zahraničprostřednictvím posílení zaměstna- satero bezpečné a k přírodě ohledu- ních veletrzích jsou rolety a panely.
necké základny Svazku Krkonoše plné cykloturistiky na území KRNAP, Samostojná konstrukce s pogumovatak, aby mohly být plnohodnotně rea- apod. Vyjde ve čtyřech jazykových ným potištěným bannerem, včetně
lizovány definované aktivity. Z dlou- mutacích, v celkovém nákladu 50 000 přenosného pouzdra, je šikovnou pohodobého hlediska se to promítne i kusů.
můckou při prezentačních akcích.
do rozšíření spolupráce mezi soukro- Skládačka Krkonoše lyžařský ráj
D. Palátková
mým a veřejným sektorem v oblasti prezentuje projekt Krkonoše – lyžařcestovního ruchu.

ské běžecký ráj, milovníkům běžec-
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Vojenské muzeum v Lešanech patřilo
příznivcům vojenské historie
tů a která se dochovala
pouze ve dvou prototypech.
„Tohle je číslo 1,“ ukázal
Aleš Knížek na malé zelené
vozidlo. Arénou se projel
také americký stíhač tanků
M36 Jackson, který muzeDíky lešanskému muzeu je um získalo ze Slovinska.
Posázaví
jedním
z Tankový den byl také příle„nejvyzbrojenějších“ regio- žitostí pro prezentaci regionů v Česku. V jeho expozi- nu. Společnost Posázaví
cích je více než 700 kusů o.p.s. přizvala do společnévojenské techniky od roku ho stánku zástupce Areálu
1890 po současnost. „A Barochov a Bisportu. A o
pořád je co sbírat,“ říká návštěvníky nebyla nouze –
Aleš Knížek, ředitel Vojen- propagační materiály šly na
ského historického ústavu dračku.
Praha, pod který muzeum v
Lešanech patří. Letos na- Doslova v obležení malých i
příklad divákům Tankového velkých se pak ocitlo improdne představili několik novi- vizované bojiště Areálu Banek – mimo jiné Škodu 998 rochov, který tady prezentoAgromobil, která si zahrála val bojovou „střílečku“ Battve filmu Kdyby tisíc klarine- lefield Live, která je novinkou v ČR. „Je na principu

Příznivci vojenské historie si v sobotu 27. srpna dali
dostaveníčko ve Vojenském historickém muzeu v
Lešanech. Tradičního Tankového dne se zde zúčastnilo přes 30 000 lidí. S velkým zájmem sledovali rekonstrukci bitvy druhové světové války i ukázku novodobého vojenského zásahu.
Mezi přihlížejícími byl i ministr obrany Alexandr Vondra. „Příznivců military historie i aktivních záloh je u
nás nesmírné množství.
Imitace setkání na Labi,
kterou jsme tu viděli, byla
přesvědčivá, tady scházelo
jenom jediné – to Labe,“
řekl ministr. Rekonstrukce
bitvy se mu líbila. Ocenil, že
se pro tuto příležitost stala
aréna v Lešanech i střelnicí,
která oživila defilé vojenské
techniky. „Myslím si, že lidé
si to vychutnali,“ dodal ministr.

infračerveného světla, takže
žádné kuličky nebo barvy z
pušek nelétají, nebolí to,
můžou ji hrát i malé děti.
Hraje se podle různých scénářů, třeba dobývání pevnosti,“ přiblížila manažerka
Areálu Barochov Kateřina
Svozilová. Příležitost představit se ve společné expozici se společností Posázaví o.p.s. uvítala. „Jsem moc
ráda, že jsme tuto možnost
dostali. Fungujeme druhou
sezonu, proto se o sobě
pořád snažíme dát vědět.
Rozdáváme letáčky, máme
webové stránky, jsme na
facebooku, zkusili jsme hromadný prodej vstupenek
přes slevomat. Lidi na to
slyší,“ dodala Kateřina Svozilová.

Kraj Vysočina osadil pachovými ohradníky
dalších padesát kilometrů silnic
Kraj Vysočina pokračuje
ve spolupráci s pojišťovnou Generali v projektu
pachových
ohradníků.
Letos bylo ošetřeno speciálními zábranami dalších 50 km komunikací.
Ve všech okresech Vysočiny je tak nainstalováno v
okolí 100 km silnic zhruba
9000 kolíků s nastříkanou
stavební pěnou ošetřenou
repelentem proti divoké
zvěři, které chrání řidiče
před možným střetem. Na
celkové náklady preventivní
akce v kraji Vysočina ve
výši 200 tisíc korun přispěla
Nadace
Generali
letos
sumou 150 tisíc korun.

„Loňský pilotní projekt Nadace Generali a kraje Vysočina vykázal na úsecích
pokrytých pachovými ohradníky až 80% snížení střetů
vozidel se zvěří. Jsme rádi,
že můžeme prostřednictvím
naší nadace přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního
provozu na Vysočině i v
letošním roce “ řekl Bohuslav Mášl, oblastní ředitel
pojišťovny Generali.
Za spoluúčasti mysliveckých hospodářů byly určeny
nové rizikové komunikace
ve všech okresech Kraje
Vysočina, kde byla nainstalována další část pachových
ohradníků. Například bylo

ošetřeno okolí silnice č. I/23
z Náměště nad Oslavou do
Třebíče nebo komunikace
č. II/351 z Přibyslavi do Polné v okrese Havlíčkův Brod.
„V celém kraji se díky finanční podpoře Nadace
Generali podařilo ošetřit do
dnešního dne sto kilometrů
nejrizikovějších silnic, kde
nejčastěji docházelo ke
srážkám automobilů se zvěří. Na osázení nových úseků a reaplikaci starých
ohradníků se vyčlenilo celkem dvě stě tisíc korun,“
uvedl Josef Matějek, radní
Kraje Vysočina pro oblast
lesního a vodního hospodářství a zemědělství.

Jaroslava Tůmová

Vytváření pachových bariér,
které brání zvěři vstupu do
vozovky, má stejný postup
jako v předešlém roce. Na
dřevěné kůly, kmeny stromů
a keřů se nanáší vrstva stavební pěny, která je následně napuštěna silným koncentrátem obsahující směs
pachů několika predátorů.
Zvěř se tak díky obavě z
predátora danému místu
vyhýbá a přechází komunikace na přehledných úsecích, kde jsou řidiči upozorněny dopravním značením
a jsou schopni včas na překážku zareagovat.
Jan Nechvátal
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Evropský hospodářský a sociální výbor – stanovisko NAT/502:

LEADER jako nástroj pro místní rozvoj

V úterý 6. září se konala za účasti DG
AGRI poslední debata, tentokráte
pouze členů EHSV, sekce NAT, nad
tímto stanoviskem. Byly diskutovány
a částečně zapracovány pozměňovací návrhy – nejvíce jich přišlo z České
republiky, dále z Lotyšska a z Dánska. Upřesnění technického charakteru navrhli rovněž zástupci DG AGRI.
Finální text bude schvalován na plénu
EHSV v Bruselu 21. září, a pokud
projede, stane se oficiálním dokumentem. Bude zaslán Evropské komisi a příslušným komisařům, Evropskému parlamentu a Výboru regionů.
„Jsem rád, že se nám podařilo během
půl roku stanovisko dotáhnout do fini-

še. Předpokládám, a takové signály
máme, že je ještě dostatečně včas na
to, aby v něm uvedené návrhy mohly
být uvedeny v život v dalším progra-

movém období Evropské unie od roku 2014”, prohlásil Ing. Roman Haken, člen EHSV a zpravodaj stanoviska.

Ing. Michal Pospíšil, poradce ministra zemědělství ČR – expert zpravodaje,
Ing. Roman Haken, ředitel CpKP střední Morava – zpravodaj, Dr. Mario Campli – předseda sekce NAT EHSV.

Příjem z příležitostné činnosti do
30 000 Kč ročně nebude nutné danit
Z dvaceti na třicet tisíc
korun ročně se zvýší limit
pro osvobození daně z
příležitostné činnosti a
zároveň i limit, od kterého
je nutné podávat daňové
přiznání pro tento typ příjmu.
Stalo se tak na podnět ministra zemědělství, který
uplatnil důležitou připomínku k návrhu zákona o daních z příjmu. Jeho novela
je součástí změn zákonů v
souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa. Novelu schválila vláda. Ministerstvo zemědělství si od

svého návrhu slibuje více
pracovních příležitostí na
venkově a také rozšíření
nabídky kvalitních regionálních potravin. „Zvýšení limitu povzbudí lidi na venkově,
aby si finančně přilepšili
například prodejem přebytků z vlastní zahrady nebo
malých polí. Podle našich
odhadů si dvacet až třicet
tisíc korun z příležitostných
činností vydělá několik tisíc
poplatníků ročně,“ vysvětluje Ivan Fuksa. Opatření
není cíleno na lidi, kteří se
zemědělstvím živí, ale na
ty, kteří si chtějí jen přivydě-

lat, jako jsou např. drobní růvek nebo přivýdělky drobvčelaři.
ných pěstitelů a chovatelů.“
říká
ministr zemědělství
Dosud platná 20 tisícová
Ivan
Fuksa.
hranice pro výběr daní z

příležitostných činností funguje už od roku 2004. Její
zvýšení o 10 tisíc korun je
valorizací, která bere v úvahu rostoucí inflaci a průměrnou mzdu. „Změnou limitu
zabráníme tomu, aby se
reálně zvyšovalo daňové
zatížení z příležitostné činnosti. Také by bylo zbytečné a nevýhodné, aby úředníci finančních úřadů kontrolovali obecně nízké příjmy například ze sběru bo-

Jedním z cílů daňové reformy je odstranit nesystémové výjimky. Limit pro osvobození u příležitostné činnosti je systémovým prvkem, proto ho Ministerstvo
financí nenavrhovalo zrušit.
Návrh zákona o daních z
příjmu má zjednodušit výběr daní. Podle předpokladů by měl začít platit od 1.
ledna 2013.
Tereza M. Dvořáčková
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