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Chystáte se vysadit stromy, obnovit prostranství a

upevnit sousedské vztahy? Žádejte o grant

O tom, že sázení stromů a vytváření
zelených veřejných prostranství může
upevnit sousedské i jiné vztahy, se
každým rokem přesvědčují desítky škol,
obcí, sdružení a spolků, které podpoří
Nadace Partnerství svými příspěvky.
Šanci zanechat za sebou společný
výsledek v podobě vysázené ovocné aleje
nebo upraveného dětského hřiště budou
mít lidé také v roce 2012. Už teď mohou
žádat o nadační příspěvek Malý grant a
Místo pod stromy. 

Například jihočeská vesnička Hubov patřící
k obci Nadějkov díky sázení stromů znovu
ožila. Počet zdejších obyvatel v minulých
letech vzrostl, přibyly zejména mladé rodiny
s dětmi. S narůstajícím množstvím lidí
stoupla také chuť zlepšit a zpříjemnit vzhled
osady a jejího neupraveného okolí, a proto
se místní okrašlovací spolek rozhodl
vtáhnout obyvatele do výsadby jabloňové
aleje kolem silnice. Nadace Partnerství
poskytla spolku Malý grant, díky němuž
mohli nakoupit sazenice jabloní, kůly,
ochranu proti okusu a další potřebný
materiál k výsadbě. 

Podmínkou udělení nadačního příspěvku
bylo zapojení široké veřejnosti do výsadby,
což se spolku podařilo splnit díky

uspořádání jablečné slavnosti spojené s
listováním moštu a ochutnávkou
štrúdlů. „Slavnost, na kterou přišlo přes sto
lidí, předčila naše očekávání. Sázely celé
rodiny a skupinky přátel, bezprostřední
radost dětí ze sázení přispěla k velmi
příjemné a radostné atmosféře. Reakce
veřejnosti byly pochvalné, někteří za námi
přicházeli s návrhy na další možnou
výsadbu,“ říká předsedkyně Okrašlovacího
spolku pro Nadějkov Jana Průšová. A tak si
lidé z osad Nadějkova užili zábavu ze
společného zkrášlování okolí i díky
příspěvkům Nadace Partnerství letos ještě
dvakrát – při výsadbě ořešáků do Hronova
Vesce a švestkové aleje do Kaliště. 

I v roce 2012 budou mít lidé možnost spolu
se svými sousedy, přáteli a spolužáky sázet
stromy nebo obnovovat veřejná prostranství
s přispěním grantů od Nadace
Partnerství. „Až do 20. ledna mohou zájemci
z řad obcí, škol, sdružení, spolků a
příspěvkových organizací žádat o Malý
grant na jarní výsadbu stromů v maximální
výši 20 tisíc korun. Pokud v obci chybí
zelené veřejné prostranství vhodné pro
vzájemná setkávání nebo k odpočinku, bude
zase možné získat nadační příspěvek Místo
pod stromy až ve výši 198 tisíc korun,“
uvádí Ivana Adámková z Nadace
Partnerství. V případě úprav zelených
prostor bude zapojení veřejnosti ještě
těsnější, protože lidé přímo dostanou
příležitost navrhnout je podle svých potřeb
a představ. „Tímto způsobem se snažíme
zajistit, aby se budoucí uživatelé zapojili
hlavu stejně jako ruce a podíleli se na
utváření myšlenky i konkrétních
realizačních pracích,“ dodává Adámková. 

Další informace o nadačních příspěvcích je
možné nalézt na webových stránkách
http://www.stromzivota.cz. 
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Program obnovy venkova Vysočiny 2012

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém
úterním zasedání odsouhlasilo nové
zásady pro poskytování účelových dotací
v rámci Programu obnovy venkova
Vysočiny pro rok 2012. „Stejně jako v
předešlém roce obdrží dotaci každá z
obcí do patnácti set obyvatel, která
splní stanovené podmínky. Jestliže
dojde ke zvýšení celkové částky v
žádostech o podporu nad stanovenou
výši alokovaných prostředků, tak se
může poskytnutá dotace snížit, ne však
pod garantovaných 104 tisíc korun,“
uvedl Martin Hyský, radní Kraje
Vysočina pro oblast regionálního
rozvoje. Nejvyšší možnou výši dotací pro
jednoho žadatele stanovili krajští
zastupitelé na 140 tisíc korun. 

Od roku 2004, kdy Program obnovy venkova
Vysočiny administruje krajský úřad rozdělil
kraj přes pět set milionů korun. Za rok 2011
byly uznány žádosti celkem 640 obcí. Kraj
Vysočina tak rozdělí do obecních rozpočtů
šedesát devět milionů korun. V žádostech se
nejčastěji objevily opravy budov, kulturních
zařízeních či rekonstrukce obecních
komunikací. Pro dotace v roce 2012 přijali
zastupitelé Kraje Vysočina nové podmínky
pro žádání finančních prostředků. Veškeré
informace jsou vyvěšeny na krajských
internetových stránkách
www.kr-vysocina.cz. „Základní podmínky

zůstávají stejné jako v roce 2011. Například
podmínky minimálního spolufinancování
obcí do tři sta obyvatel jsou čtyřicet procent
a u obcí do tří set obyvatel je to procent
padesát. Ale došlo k omezení možnosti
nákupu některých položek, žadatelé
nebudou moci pořizovat v rámci programu
například informativní měřiče rychlosti,“
uzavřel radní Martin Hyský. 
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Do další výzvy k předložení dotací z programu Leadru

přišlo v Posázaví 25 žádostí

Místní akční skupina (MAS) Posázaví
rozdělí další peníze ze Strategického
plánu Leader (SPL). V 9. výzvě přijala
25 žádostí o dotaci v celkové výši 32,5
milionu korun. K dispozici na ně má
minimálně 8,9 milionu korun. Pomohou
rozšířit ubytovací kapacity, vybudovat
nové spolkové a občanské domy, dětská
a multifunkční hřiště nebo naučné
stezky. Veřejná obhajoba projektů bude
7. a 8. února 2012. O tom, který projekt
nakonec dotaci získá, rozhodne 14.
února 2012 Programový výbor MAS
Posázaví. 

„Na tuto výzvu je alokováno 8,9 milionu
korun. Záleží ale na kvalitě projektů a na
rozhodnutí programového výboru, jestli na
ně dá víc peněz, nebo jestli v roce 2012
vyhlásíme ještě další výzvu k předložení
žádostí o dotaci. Vědět to budeme 14.
února,“ řekla ředitelka společnosti Posázaví
o.p.s. Bohunka Zemanová. Zároveň vyzvala
veřejnost, aby se přišla podívat na obhajoby
projektů. „Prezentace projektů je zajímavá a
může se stát inspirací pro případné další
zájemce o dotaci,“ dodala. 

Podle manažerky SPL Marie Škvorové přišla
své projekty předem konzultovat skoro
polovina žadatelů. „Nepodcenili přípravu,

proto neočekáváme, že v jejich žádostech
bude při administraci mnoho chyb,“ uvedla.
Objevilo se podle ní také několik nových
žadatelů nebo nových statutárních
zástupců, kteří se žádostmi ještě nemají
tolik zkušeností. 

Bohunka Zemanová uvedla, že si jeden
žadatel nechal žádost vypracovat odbornou
agenturou. „Trochu nás to překvapilo,
protože připravit projekty není složité. Jde v
nich hlavně o spolupráci, kterou si žadatel
musí obhájit. Tyto žádosti by se měly psát
srdcem,“ konstatovala. Novinkou v
žádostech je podle ní například projekt
studentského klubu, který předložila Unie
rodičů při Gymnáziu Benešov. O rozdělení
peněz metodou Leader rozhodují místní
lidé, kteří znají potřeby regionu. „Není to o
lobbingu žádných skupin. Byli bychom
jenom rádi, kdybychom měli na projekty do
budoucna více peněz,“ uvedla Bohunka
Zemanová. 

MAS Posázaví, která v regionu administruje
Strategický plán Leader, dostala v letech
2008–2011 k rozdělení celkem 69,3 milionu
korun. Finanční příspěvek získalo 58
projektů a dotace se pohybovaly od několika
stovek tisíc korun po více než milion korun. 
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MAS Moštěnka přijala v 7. výzvě 20 žádostí za 11,4

milionu korun

Místní akční skupina - Partnerství
Moštěnka, o.s. přijala ve dnech od 31. 1.
do 2. 2. 2012 ve své 7. výzvě programu
Leader 2007-2013 (v rámci 15. kola
Programu rozvoje venkova) celkem 20
žádostí o dotaci. Jednotlivé projekty
projdou kontrolou formálních
náležitostí a administrativní kontrolou
na MAS. Programový výbor posoudí
projekty a dne 16. 2. 2012 provede
kontrolu přijatelnosti na MAS. 

Předkladatelé projektů (žadatelé), členové
MAS i široká veřejnost jsou zváni na veřejné
slyšení, kde budou jednotlivé projekty
představeny za přítomnosti Výběrové
komise, která bude klást doplňující otázky.
Veřejné slyšení se koná ve čtvrtek 23. února
2012 od 08:00 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu v Kostelci u Holešova.
Projekty budou představeny postupně dle
programu veřejného slyšení podle čísla své
registrace. Každý projekt bude mít k
dispozici cca 5 minut na vlastní prezentaci,
poté bude prostor pro dotazy Výběrové
komise. K dispozici bude notebook a
dataprojektor, žadatelům se doporučuje vzít
si s sebou např. fotodokumentaci nebo další
materiály, které by mohly podpořit
obhajobu projektu. Poté bude zasedat
výběrová komise. Výsledky 7. výzvy budou

oznámeny 24. února 2012 po jednání
programového výboru. 

V rámci 7. výzvy bude rozděleno celkem
8.580.727 Kč, tj. 80% alokace roku 2012.
Součet požadované dotace všech přijatých
projektů je 11.360.547 Kč. 
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Posázaví připravuje aktualizaci strategie rozvoje

regionu, vyjádřit se k ní může každý

Místní akční skupina Posázaví o.p.s.
připravuje aktualizaci strategie
regionu. Měla by dát odpověď na to,
kudy se bude ubírat rozvoj regionu
Posázaví po roce 2013 a do jakých
oblastí budou směřovat dotace ze
státních i evropských fondů. 

Nepůjde přitom o dokument připravený „od
stolu“, ale bude vycházet z přání obyvatel.
Stačí, když odpoví na otázku „Co byste ve
svém bydlišti rádi zachovali, změnili,
rozvíjeli, podpořili, vybudovali, opravili…?“.
Lístek s písemnou odpovědí pak vhodí do
některé z krabic, které jsou na veřejně
přístupných místech, například obecních
úřadech, v knihovnách, školách. Svá přání
nebo nápady mohou obyvatelé tímto
způsobem vyjádřit do konce února 2012. 

„Chceme, aby obyvatelé sami řekli, co chtějí
v obci změnit, jestli opravit náves nebo
pořádat víc akcí pro děti,“ říká odborný
konzultant společnosti Posázaví o.p.s.
Václav Pošmurný. Vítány jsou také hlasy
spolků, neziskových organizací, sdružení i
podnikatelů. Anketní lístky se během března
a dubna 2012 vyhodnotí na úrovni obcí,
mikroregionů a místní akční skupiny.
Výsledky budou podkladem pro integrované
plány rozvoje na úrovni mikroregionů, které

stanoví hlavní trendy a témata. Z nich pak
bude vycházet Integrovaná strategie
regionu, která by měla být schválena v
květnu 2013. Podrobné dílčí kroky a
harmonogram aktualizace strategie rozvoje
regionu jsou zveřejněny na
leader.posazavi.com v sekci Strategie
rozvoje regionu, kde mohou zájemci také
vložit svá přání nebo nápady elektronicky. 

První strategie rozvoje regionu Posázaví
vznikla z podnětu místní akční skupiny na
roky 2004–2007. Dokument pak byl
aktualizován v rámci přípravy na nové
programové období Evropské unie
2007–2013. Vizí strategie je zlepšení kvality
života v regionu Posázaví. Zaměřuje se na
zachování a zhodnocení přírodního a
architektonického dědictví regionu, na
zvýšení přitažlivosti regionu, na zapojení
jeho obyvatel do veřejného života, na
podporu rozvoje infrastruktury a na
podporu aktivit dětí a mládeže. K jejímu
naplnění výrazně pomáhá program Leader,
který administruje MAS Posázaví a díky
němuž „přitekly“ do regionu desítky milionů
korun. Pomohly mimo jiné postavit nová
dětská hřiště, opravit kapličky a hasičské
zbrojnice, vybudovat vesnická muzea,
otevřít naučné stezky. 

Adresa redakce: Centrum pro komunitní práci - Venkovské noviny, Vodičkova 36, 110 00 Praha 1. Telefon: +420 608 700 130,
e-mail: venkovskenoviny@cpkp.cz. Pro Centrum pro komunitní práci připravil Jiří Pavlát. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků.



vydání 1/2012      strana 8

SŽDC začala s likvidací tratě Mutěnice - Kyjov

Spor o osud zrušené regionální dráhy
mezi Kyjovem a Mutěnicemi v
Jihomoravském kraji opět graduje. 

Její provozovatel, Správa železniční
dopravní cesty, s.o. (SŽDC), se totiž na
začátku letošního ledna rozhodla, přibližně
po třech letech od jejího úředního zrušení,
že železniční trať snese a veškeré stavby a
koleje zlikviduje. Toto velmi kontroverzní
rozhodnutí přišlo navzdory tomu, že se
existuje zájemce o převod dráhy a její
záchranu, naše občanské sdružení. Na
veřejné sbírce se za měsíc sečlo cca 13000,-
a proti demolici dráhy sepsalo také veřejnou
petici, pod kterou se za první týden
podepsalo již přes pětset občanů České
republiky. 

Zatímco mnohé opravy tratí trvají SŽDC
neúměrně dlouho, zde se výjimečně snaží a
podstatnou část dráhy zlikvidovala během
prvních dní bez ohledu na to, že tak
naprosto zbytečně vynakládá veřejné
prostředky, které by mohla využít daleko
účelněji. Zajímavé také je, že se tak děje
navzdory tomu, že se na Ministerstvu
dopravy rozhoduje o obnovení správního
řízení ve věci zrušení této dráhy a navíc v
současné době o věci rozhoduje i soud,
který má na stole návrh našeho občanského
sdružení na předběžné opatření, které by
SŽDC znemožnilo demolovat trať do

konečného rozhodnutí odpovědných
orgánů. 
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Společnost Posázaví o.p.s. podporuje regionální

produkty

Zviditelnit místní výrobky a služby a
obrátit k nim pozornost spotřebitelů je
cílem nového projektu společnosti
Posázaví o.p.s. Nabízí regionálním
podnikatelům spolupráci při propagaci
jejich produktů. Informovat o nich bude
nejen na svých webových stránkách, ale
také prostřednictvím stálé expozice
vybraných výrobků v zasedací místnosti
Posázaví o.p.s. v piaristické koleji v
Benešově. 

„Podpora místních regionálních výrobků a
služeb Posázaví je důležitá pro posílení
lokální identity a patriotismu. Projekt by
měl přispět ke zvýšení soudržnosti obyvatel,
zachování tradic a upevnění mezilidských
vztahů. Jeho cílem je také podpora
venkovské turistiky a usměrnění služeb
cestovního ruchu,“ řekla ředitelka
společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka
Zemanová. 

Celkové náklady projektu jsou téměř 420
000 korun, z toho zhruba 294 000 korun
pokryje dotace ministerstva pro místní
rozvoj. Výstupem projektu budou
propagační materiály regionu Posázaví
zaměřené na podporu místní produkce a
venkovské turistiky, na propojení místních
výrobků, řemesel a tradice. Počítá se také s

vydáním dalšího dětského časopisu
Posázavské kukátko aneb …, tentokrát
zaměřeného na regionální výrobky. Nakoupí
se vitríny pro prezentaci místní produkce,
které budou umístěny v zasedací místnosti
společnosti Posázaví o.p.s. 

Informace o regionálních výrobcích jsou na
www.posazavi.com v rubrice Tržiště.
Zájemci je tam mohou vkládat sami, nebo
prostřednictvím zaměstnanců společnosti
Posázaví o.p.s. Stačí doplnit název a
stručnou charakteristiku firmy, IČO, adresu,
telefon, e-mail a popis jednotlivých výrobků
včetně fotografií. Své místo v Tržišti mají
řemeslné výrobky (například ze dřeva,
slámy, keramiky), potraviny a zemědělské
produkty (mimo jiné mléko, sýry, maso,
ovoce, nápoje, med) i přírodniny (léčivky,
bylinné čaje, kompost apod.). 

Společnost Posázaví o.p.s. spolupracuje také
s Českým svazem ochránců přírody ve
Vlašimi, který od letošního roku koordinuje
na území Místní akční skupiny Posázaví
regionální značení výrobků a služeb pod
názvem KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ
regionální produkt. Výrobci z regionu
mohou o novou značku požádat do konce
ledna 2012. V budoucnu se o certifikaci
budou moci ucházet také poskytovatelé
služeb, zejména ubytovacích a
stravovacích. 
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Rybáři vyčíslili škody způsobené vydrami a

kormorány

Za posledních devět let vyčíslili rybáři z
Vysočiny škody způsobené zákonem
chráněnými živočichy na více než 21
milionů korun. Škody o kterých je řeč
jdou na vrub vydře říční, kormoránu
velkému a v posledním roce také
bobrovi evropskému. 

"Za rok 2011 byla poskytnuta náhrada
škody celkem 66 žadatelům ve výši 2,9
miliónu korun. 52% připravených náhrad je
určeno na zmírnění dopadů škod po vydře
říční," uvedl Zdeněk Ryšavý, radní Kraje
Vysočina pro oblast životního prostředí. 

V roce 2011 byla poprvé nahlášena také
bilance za škody způsobené bobrem
evropským. „Žádost z Třebíčska se týkala
škod na kukuřici, která nemohla být
sklízena z důvodu zatopení pozemku vodou
v důsledku činnosti bobra,“ uvedl konkrétní
případ Zdeněk Ryšavý. 

Nejvyšší náhrady vyplacené poškozeným
subjektům eviduje Kraj Vysočina v roce
2010, kdy částka překročila 3,1 miliónu
korun. Nejvíce případů bylo řešeno v roce
2007, kdy náhradu získalo 94 hospodářů. „V
posledních letech je celková výše
poskytnuté náhrady školdy přibližně stejná,
ročně žádá přibližně 70 poškozených

subjektů v celkový výši do tří milionů
korun,“ shrnula Martina Kratochvílová z
krajského odboru životního prostředí. 

Náhrady za hodování zvláště chráněných
živočichů se na Vysočině od roku 2003 více
než ztrojnásobily. Náhrady škod proplácí
poškozeným subjektům prostřednictvím
krajů stát. Zákon o náhradách škold má
alespoň z části zmírnit konflikt mezi zájmy
ochránců přírody a vlastníků pozemků,
rybníků a domácích zvířat. 
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Peníze na bezpečnou cestu do školy připraveny.

Zvednete je?

Šestý ročník grantového programu Na
zelenou zahajuje právě dnes. Díky němu
může každá škola, školka či vzdělávací
instituce z celé ČR získat až 90 tisíc
korun na zlepšení dopravní bezpečnosti
ve svém okolí. Uzávěrka příjmu online
žádostí je 29. února. 

Jedna z největších předností projektu Na
zelenou spočívá v jeho interaktivitě: “Během
školního projektu spolupracují s dětmi
dopravní inženýři, policisté a další
odborníci,“ říká koordinátorka dopravního
programu Barbora Kolárová. “Výsledkem
nejsou jen bezpečnostní opatření a
zklidňování dopravy v okolí škol, ale i
odpovědnější přístup dětí k problematice
dopravy. Žáci se také naučí formulovat své
názory a obhájit je při jednáních s
dospělými,” dodává Kolárová. 

Konkrétní postup při tvorbě návrhů je
následující: děti společně s pedagogy
projdou okolí školy, vytipují nebezpečná
místa a navrhnou konkrétní řešení.
Odborníci na dopravu následně připomínky
zapracují do dopravní studie, o jejíž podpoře
děti, pedagogové i rodiče dále jednají se
zástupci obce, kraje a policie. 

Přidělené finance však nejsou určeny jen na

vypracování studie, ale i na další opatření
na podporu bezpečné a zdravé dopravy do
školy a doprovodné akce. V letošním roce
bude přerozděleno 1 milion Kč. Letošní
novinkou je tzv. pokračovací grant. Je určen
školám, jejichž projekty byly již v minulosti
podpořeny, ale v programu chtějí i nadále
pokračovat. Veškeré potřebné informace se
nachází na stránce Nadace Partnerství http:
//www.nadacepartnerstvi.cz/doprava/na-zele
nou. 

Stejně jako v předchozím roce jsou partnery
programu Na zelenou společnosti AXA a
3M. „Společenská odpovědnost je jednou ze
základních priorit finanční skupiny AXA po
celém světě. Proto i my chceme ukázat
lidem v České republice, že to s pomocí tam,
kde je potřeba, myslíme vážně. Počty
zapojených škol a konkrétní výsledky
projektu Na zelenou ukazují, že jsme se pro
spolupráci s Nadací Partnerství rozhodli
správně,“ uvedl Marek Zeman, ředitel PR a
komunikace finanční skupiny AXA v ČR a
SROV. Kamil Koláček ze společnosti 3M,
dodává: "Řešení pro bezpečnost a ochranu
jsou pro 3M Česko klíčové oblasti a zapadá
to tak do naší vize, v rámci které chce 3M
pomáhat dělat život v ČR zelenější,
zdravější, bezpečnější a důmyslnější.
S podporou projektu Na zelenou jsme si
jisti, že přispějeme k jednomu z vůbec
nejdůležitějších úkolů, totiž ke zvyšování
bezpečnosti naších dětí“. 

V roce 2011 finančně podpořila Nadace
Partnerství 11 projektů v 6 krajích, mezi
které rozdělila 930 000 Kč, a od roku 2007
skrze 49 podpořených projektů přerozdělila
vice než 3,8 milionu korun. Vedle velmi
cenné osvěty se za tyto prostředky díky
následné podpoře ze stran obcí či krajů
realizovaly desítky konkrétních opatření
jako přechody pro chodce, zpomalovací
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prahy, chodníky či dopravní značení.
Podrobný přehled všech podpořených škol
je k dispozici na www.nadacepartnerstvi.cz/
doprava/databaze-bezpecne-do-skoly. 

Základní fakta programu Na zelenou
2012 

- Celková výše prostředků: 1 milion Kč
- Uzávěrka přihlášek: 29. února 2012
- Zveřejnění seznamu podpořených
projektů: 30. března 2012
- Ukončení realizace projektů: 7. prosince
2012
- Více informací:
http://www.nadacepartnerstvi.cz/doprava/n
a-zelenou 

Program na Zelenou v letech 2007 -
2011 v číslech
- Podpořených projektů celkem: 49
- Počet dětí zapojených do projektů: cca 15
400
- Celková výše prostředků: 3,803 milionu
Kč 
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Rataje u Vlašimi teď zdobí i upravená náves

V Ratajích u Vlašimi na Benešovsku se
obyvatelé už dva měsíce těší z
úhledných ulic, účelně řešených
zelených ploch a vhodně koncipovaných
autobusových zastávek. V obci totiž
proběhla revitalizace návsi dotovaná ze
Středočeského Fondu rozvoje obcí a
měst. 

Centrum Rataj u Vlašimi tvoří hlavní
příjezdová komunikace protínající vesnici
jako přímka od začátku zástavby až na její
konec. Práce na obnově návsi tedy zahrnuly
celou tuto silnici s navazujícími cestami a
úpravu zelených ploch a koridorů pro pěší.
Ve středu obce najdete obecní úřad, kapli,
památník padlých, Spolkový dům, dětské
hřiště, obchod i autobusovou zastávku.
Po zásadních stavebních akcích, které se v
Ratajích u Vlašimi uskutečnily během
posledních několika let (stavba vodovodu,
kanalizace, čistírny odpadních vod…), a
které výrazně přispěly ke komfortu místních
obyvatel a ulevily životnímu prostředí, bylo
potřeba dát do pořádku po výkopech
poškozené komunikace, veřejná prostranství
a základní trasu dopravní obslužnosti.
Úpravy centra obce tedy začaly na sklonku
léta a dokončeny byly v listopadu 2011.
Dovršily tak významné budování ve vesnici a
proměnily Rataje na moderní obec.

Dnes vjedete do Rataj po nově vyasfaltované

silnici; pohodlně se do obce dostane i
autobus, jehož řidič uvítá dostatečně
vyřešený manévrovací prostor k otočení
vozu. Cestující mohou do autobusu
nastoupit z bezpečné zastávky. Díky
plochám zeleně a lavičkám vznikly v centru
obce také odpočinkové a společenské zóny.
Po bezbariérových chodnících a účelně
řešených trasách dojde každý
bezproblémově k obecnímu úřadu, do
obchodu, ke Spolkovému domu, kapli nebo
dětskému hřišti. Protože Ratajemi prochází
turistická trasa z Vlašimi k Želivce a do
Posázaví, přibyly na návsi informační tabule
pro turisty. Lidé se ve středu obce mohou
také těšit z dvanácti nově vysazených lip. 
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Slavnostní setkání krajů je opět velkolepou veřejnou

vernisáží putovní výstavy Má vlast 2012

Výstava představuje příkladné proměny
zanedbaných míst v místa příjemná pro
život. Jejím smyslem je napomáhat
zvelebení opomíjených míst naší země a
posílit tak národní sebevědomí a
mezinárodní prestiž. Je poděkováním
pro ty, kteří proměny provedli a
inspirací pro ostatní. Zároveň je
cestovatelskou pozvánkou do
přívětivých míst. 

Kdy? V sobotu 12. května 2012 v 10.00
hod. 

Kde? V Praze na Vyšehradě, na Královské a
knížecí akropoli''' 

Proč? Výstava představuje příkladné
proměny zanedbaných míst v místa
příjemná pro život. Jejím smyslem je
napomáhat zvelebení opomíjených míst naší
země a posílit tak národní sebevědomí a
mezinárodní prestiž. Je poděkováním pro ty,
kteří proměny provedli a inspirací pro
ostatní. Zároveň je cestovatelskou
pozvánkou do přívětivých míst. 

Kdo? Výstavy se účastní všechny kraje.
Aktivní jsou zejména ty, jejichž představitelé
pochopili dalekosáhlý význam akce,
uvědomují si se vší úctou důležitost práce

týmů svých městských a obecních úřadů,
místních lidí a neziskových organizací a
dokáží tuto práci ocenit. Kraje se přihlašují
většinou prostřednictvím svých Odborů
regionálního rozvoje. Vybírají nejzdařilejší
proměny ve spolupráci s obcemi, městy,
MAS, občanskými sdruženími atd. 

Slavnostní setkání krajů probíhá tradičně
pod záštitou Stálé komise Senátu pro rozvoj
venkova, MMR a MŽP a Asociace krajů.
Partnerem je vždy jeden kraj. V roce 2009
to byl kraj Jihočeský, 2010 Hlavní město
Praha, 2011 kraj Jihomoravský. Pořádá je
Asociace Entente Florale CZ – Souznění,
o.s., spolu s Národní kulturní památkou
Vyšehrad. Spolupracují Spolek pro obnovu
venkova ČR, Folklorní sdružení ČR, Národní
síť místních akčních skupin ČR, Společnost
pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz
knihovníků ČR, Zemské muzeum Brno,
Muzeum hl. města Prahy a další organizace
a instituce. 

Jak? Vernisáž výstavy – slavnostní setkání
krajů - bude tradičně zahájeno Smetanovou
symfonickou básní Vyšehrad. Následuje
pestrý kulturní program s folklorními
vystoupeními a dalšími kulturními
specialitami. Jednotlivé kraje představují
své výstavní expozice, představování je
spojené s ochutnávkou krajových specialit.
V poledne za zvuku vyšehradských zvonů
proběhne předání atributu akce –
kamenného srdce Mé vlasti – partnerskému
kraji nového ročníku. Srdce bylo nalezeno
při propojování Vyšehradu a Vltavy
závlahovým vodovodem. Výstava setrvá ne
Vyšehradě 1 měsíc a poté se vydá na pouť
po České zemi a také za její hranice. 

Speciální nabídka? V den slavnostního
setkání jsou opět všechny výstavní expozice
Národní kulturní památky Vyšehrad a
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Královské kolegiátní kapituly na Vyšehradě
přístupné volně nebo za symbolické vstupné
1 Kč. Probíhají komentované prohlídky
Vyšehradu a hrobky významných osobností
Slavína. 

Kontaktní email: Alena Dostálová 
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Na Vysočině je připraveno pro územně plánovací

činnosti k rozdělení 5,5 milionu korun

Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodne
na svém únorovém zasedání o rozdělení
5,5 milionu korun ve formě dotací pro
obce v regionu na územně plánovací
akce. Od roku 2003, kdy se tyto dotace
poskytovaly poprvé rozdělil kraj 50,4
milionů korun. Finance za uplynulých
devět let tak pomohly celkem 508 obcím
z Vysočiny. 

„Za rok 2011 jsme obdrželi celkem 51
žádostí a všechny splnily stanovené
podmínky. Proto jsme se rozhodli předložit
zastupitelstvu návrh na rozdělení 5,5
milionů korun,“ přiblížil Zdeněk Ryšavý,
radní Kraje Vysočina pro oblast územního
plánovaní s tím, že obecní samosprávy
získají dotace v rozmezí od 45 do 174 tisíc
korun. 

Na začátku roku 2012 eviduje Kraj Vysočina
na svém území 306 obcí, které mohou ještě
o dotaci požádat včetně 71 obcí, které
doposud žádnou územně plánovací
dokumentaci zpracovanou nemají. Podle
nových zásad z května 2011 mohou o dotace
na územně plánovací činnost žádat obce i
opakovaně. Musí však dodržet podmínky v
zásadách stanovené. Důvodem pro tuto
změnu je platné znění novely stavebního
zákona. Z ní vyplývá, že obcím které

schválily územní plán do konce roku 2006,
končí jeho platnost 31.12. 2015. „Pokud by
územní plány obce nenahradily novými, byl
by na území kraje velký propad pokrytí
území územními plány. Malé obce by si nový
územní plán již patrně vůbec nepořídily. Z
toho důvodu jsme připravili nové zásady,
podle kterých mohou požádat i ty obce s
územní dokumentací do roku 2006. Této
možnosti už nyní využila první dvanáctka
obcí Kraje Vysočina,“ doplnil Zdeněk
Ryšavý. 
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Venkovské stavby 2011

Edice: Tvář Venkova 

Venkovská zástavba představuje osobité
kulturní dědictví, charakteristické pro naši
zemi. Je součástí naší svébytnosti. Proto je
potřebné soustavně o stavby pečovat,
historické památky udržovat a obnovovat, a
nové stavby citlivě do prostředí sídla
začleňovat. 

Po pádu minulého režimu jsme převzali ideu
evropského Programu obnovy vesnice, který
česká vláda přijala v roce 1991. Okamžitě
poté se k němu přihlásily stovky našich
obcí. V roce dvacátého výročí se můžeme
hrdě po venkově ohlédnout, jaké výsledky
byly docíleny v zástavbě a prostředí, a jaké
ve společenském a kulturním životě obcí, v
činnosti spolků a v aktivitách občanů. 

Ukazuje se, že výsledky stavební obnovy na
venkově zasluhují větší pozornosti. Je
společensky důležité, aby působivé příklady,
v nichž se spojily odborné znalosti s etickým
vztahem k venkovskému prostředí, byly
oceněny a publikovány. Spolek pro obnovu
venkova ČR vloni založil edici Tvář venkova,
jejímž cílem je zveřejňovat každoročně
příkladné stavby. 

Podklady k výběru příkladných staveb
poskytuje soutěž „Vesnice roku v Programu
obnovy venkova“, která každým rokem

přináší důkazy o mnohostranné činnosti a
plodech života ve venkovských obcích. Svá
díla ke zveřejnění také nabízejí členové
České komory architektů. 

Pořizovatelem publikace je obec Bělotín a
distributorem je Spolek pro obnovu venkova
ČR. 

Kniha je k dispozici ke zde: Venkovské
stavby 2011 (formát pdf, vel. 6558 kB) 
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Krkonošská výzva 2012

Zástupci Svazku měst a obcí Krkonoše,
obcí centrálních východních i západních
Krkonoš a Správy KRNAP ustavili
společný pracovní tým, jehož cílem je
připravit zadání pro analýzu rozvojových
možností širšího regionu Krkonoš a
následně zpracovat Integrovanou
strategii rozvoje regionu Krkonoše i
Krkonošský integrovaný plán rozvoje
(KIPR), zacílený na region národního
parku a jeho ochranného pásma. Do
čela pracovní skupiny byl zvolen Jan
Sobotka, předseda Krkonoš - svazku
měst a obcí a zároveň starosta Vrchlabí,
jeho zástupcem Jan Hřebačka, ředitel
Správy KRNAP. 

„Turismus byl a je zdrojem výdělku velkého
procenta našich obyvatel. Krkonoše však
pozvolna, ne vlastní vinou, cestovní ruch
opouští. S ohledem na celoevropskou situaci
musíme i nadále, a v co nejširší míře,
zachovat prostor pro dobrou zaměstnanost
a udržet slušný život našich obyvatel.
Hledáme způsoby, jak propojit rozdílné
zájmy jednotlivých měst a obcí. Obsah
našich vizí diskutujeme s lidmi, kteří v
území žijí. Nechceme tvořit analýzy a
strategie obecně platných teoretických
výstupů a závěrů,“ otevřel téma Jan
Sobotka. 

Do konce roku 2012 by měl vzniknout

strategický dokument pod názvem
Integrovaná strategie rozvoje regionu
Krkonoše. Jedná se o analýzu stavu věcí,
která bude prvním stupněm pro Krkonošský
integrovaný plán rozvoje. Členové pracovní
skupiny regionálního rozvoje ví, co chtějí,
proto již nyní společně pojmenovali priority,
které naformulovali do tzv. „Krkonošské
výzvy 2012“. 

„Krkonošská výzva 2012“ -
motiv i pro politické strany
Valná hromada Svazku Krkonoše – sdružení
jednačtyřiceti měst a obcí - na svém
prosincovém jednání „Krkonošskou výzvu
2012“ schválila. 

„Krkonošská výzva 2012“ je společným
prohlášením členských obcí Svazku, kde
shrnují svoje priority pro další rozvoj
regionu našich nejvyšších hor, a obracejí se
s nimi na politické subjekty, kandidující v
krajských volbách 2012 v
Královéhradeckém i Libereckém kraji,
současné krajské reprezentace, ale i
příslušná resortní ministerstva. 

„Nadešel čas,“ připomněl Jan Sobotka, „kdy
musíme jasně stanovit priority pro
nadcházející rozpočtové období Evropské
unie. Krkonošské obce i Správa
Krkonošského národního parku se na tom
chtějí aktivně podílet a být včas připraveny. 

„Krkonošská výzva 2012“ se opírá o běžné
potřeby života. Je to nejenom trh práce,
resp. pracovní příležitosti, ale i možnosti
vzdělání, cestovní ruch a infrastruktura,
solidní příjezdové a spojovací silnice,
zemědělství a zdravotnictví, a to vše se
zaměřením na ochranu přírody –
respektováním jedinečného bohatství
Krkonošského národního parku. 
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Jsou v zásadě formulovány do tří základních
pilířů: je třeba uspokojit potřeby trvale
žijících obyvatel (tzn. potřeba práce a
výdělku), návštěvníků (tzn. infrastruktura
pro cestovní ruch) a ochrana přírody (aby
oba předchozí pilíře – zaměstnanost i
turismus, mohly být naplňovány v rámci
trvale udržitelného rozvoje). Do celkového
rámce zapadá i formulovaná „VIZE 2050“.
Jedním z jejich v obsahu zakotvených
podstatných pilířů je, že chceme ve svém
území maximálně samosprávně rozhodovat.
Souvisí to s tím, že chceme dobře pracovat
pro Krkonoše. Proto se snažíme
předpřipravit a následně zapojit i
kandidující politické subjekty, působící v
samosprávách na našem území. A to je pro
nás průlomové. Vidíme v tom nejlepší
možnost řízeného regionálního rozvoje v
Krkonoších,“ uzavřel Jan Sobotka. 
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Stavbu větrné elektrárny u Kozmic mohou zastavit

obyvatelé obce

Zastavit stavbu větrné elektrárny u
Kozmic na Benešovsku už mohou jen
samotní obyvatelé této vesnice. Pokud
totiž kozmičtí zastupitelé schválí změnu
územního plánu, stavbě obřího větrníku
už nic nezabrání, říká místostarosta
sousední obce Teplýšovice Miroslav
Kratochvíl. „Místní lidé to ještě pořád
mohou zastavit. Musí o tom ale
přesvědčit tamní zastupitele. Obyvatelé
by se měli zamyslet nad tím, kdo a jak
zastupuje jejich zájmy,“ dodal. Svůj
nesouhlas by podle něj měli občané dát
jasně najevo při veřejném projednávání
vlivu stavby na životní prostředí (EIA),
které se uskuteční v únoru. 

Také jednatel Základní organizace Českého
svazu ochránců přírody Vlašim Karel Kříž je
přesvědčený, že obyvatelé Kozmic mohou
stavbě větrníku ještě zabránit. „Zastupitelé
si podle mne nemohou dovolit jednat proti
vůli obyvatel,“ řekl. Za 20 let, co působí v
ochraně krajiny, podobný protest jako v
Kozmicích nezažil. Obec by podle něj měla
dát možnost lidem se k záměru vyjádřit v
referendu, a pokud tak neučiní, mají občané
legitimní právo místní zastupitelstvo
vyměnit. „Vždyť se hlasuje o věci, která
ovlivní život v regionu na desítky let,“
upozornil Karel Kříž. 

Obec Teplýšovice se stavbou větrné
elektrárny v lokalitě Bařiny u Kozmic, která
s jejím katastrem sousedí, nesouhlasí.
Obává se, že stavba poškodí krajinu
Posázaví, sníží kvalitu života jeho obyvatel,
zvýší zdravotní rizika i ohrozí sociální smír
mezi oběma obcemi. Svůj nesouhlas dali
Teplýšovičtí najevo zorganizováním petice
proti změně územního plánu Kozmic, který
je podmínkou stavby větrníku. Podepsalo ji
527 lidí, z toho 147 bylo přímo z Kozmic.
Podle Miroslava Kratochvíla to svědčí o tom,
že kozmická radnice o celém záměru
neinformovala dostatečně své obyvatele.
Kozmický starosta se hájí tím, že
obyvatelům rozeslali 100 letáků s
informacemi o stavbě. „Kozmice, včetně
spádových obcí, ale mají 187 popisných
čísel,“ reagoval Miroslav Kratochvíl. 

Teplýšovičtí uspořádali 25. ledna při
veřejném projednávání změny územního
plánu v Kozmicích protestní akci. Zúčastnilo
se jí kolem 200 lidí, mnozí z nich přišli
vyzbrojeni transparenty s nápisy
odsuzujícími stavbu větrníku. Podle
kozmického starosty Josefa Veleby měl
každý občan dostatek prostoru se k
elektrárně vyjádřit už dřív, protože se její
stavba připravuje několik let. „Kozmice
celou akci vařily dlouhou dobu pod
pokličkou. Oficiálně nás o ničem nikdo
neinformoval,“ reagoval Miroslav
Kratochvíl. Obec Teplýšovice se o plánované
stavbě větrné elektrárny podle něj dověděla
až loni, kdy ji Krajský úřad Středočeského
kraje požádal o stanovisko k takzvané malé
EIA (studii o vlivu stavby na životní
prostředí); do té doby nebyla účastníkem
řízení. Na základě zamítavého stanoviska
Teplýšovic pak musel investor nechat
zpracovat velkou EIA. 
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Národní park Šumava - produkt nebo oběť doby

Výbor pro územní rozvoj, veřejnou
správu a životní prostředí Senátu
Parlamentu České republiky a
platforma Zelená Šumava,
ve spolupráci s Českou zemědělskou
společností a Dendrologickou
Dobřichovice, o. s., Vás srdečně zvou na
konferenci Národní park Šumava –
produkt nebo oběť doby ? 

Konference se koná v pondělí 13. února
2012 v přednáškovém sálu Senátu ČR,
Valdštejnská ulice, vchod č. VP-A 

Cílem konference je diskutovat faktory a
skutečnosti, které se podílely a podílejí na
formování Národního parku Šumava a které
vedly jednak k ostrému názorovému
rozštěpení společnosti na zastánce tzv.
bezzásahového režimu a jeho odpůrce,
jednak ke skutečnosti odumření tisíců
hektarů dospělého lesa v NPŠ. Protože
odborná stránka věci byla diskutována již
mnohokrát a nic zásadně nového od takové
další diskuse nelze předpokládat, je
konference zaměřena především na vlivy
společenské, politické a právní, jejichž vliv
na současnou situaci je nepochybný.
Stránka odborná, kterou nelze zcela
vyloučit, má pouze ilustrační charakter a
není hlavním nosným tématem. 

Odborný garant: Ing. Vladimír Říha,

Šumava 21, o. s., mobil: 737 104 400,
e-mail: riha@atlas.cz 

Organizační garant: Ing. Jiří Štich, Šumava
21, o. s., mobil: 603 232 597, e-mail:
sumava21@volny.cz
Ing. Pavel Kyzlík, Mgr. Iva Kubátová,
Dendrologická Dobřichovice, o. s., mobil:
731 576 710, e-mail: cesles.dd@seznam.cz 

Přednášející:
1. Hubert Demmelbauer, předseda
Občanského hnutí pro ochranu Bavorského
lesa
2. JUDr. Peter Hancvencl, atašé pro
zemědělství a ŽP Rakouské republiky
3. DI Mag. Johannes Wohlmacher, správce
lesů kláštera Schlägl, Rakousko
4. Mgr. Ivan Brezina, novinář a publicista
5. Prof. Ing. Jan Čermák, CSc., Mendelova
univerzita v Brně
6. PhDr. Ivan Fišera, sociolog
7. Prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc., ČVUT
8. Ing. Vladimír Krečmer, CSc., odborník na
lesní a environmentální politiku
9. MUDr. Jitka Marková, lékařka
10. Ing. Karel Simon, soudní znalec v oboru
ŽP
11. PhDr. Jan Stráský, ředitel Národního
parku Šumava
12. RNDr. Jan Zahradník, pedagog
13. Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., ředitel
VÚLHM Strnady 
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Regionální značka HANÁ získala pro svou propagaci

novou energii

Zviditelnit místní výrobky a služby z
Hané a obrátit k nim pozornost
spotřebitelů je cílem nového projektu
čtyř místních akčních skupin z
Olomouckého kraje. Projekt „Nová
energie pro regionální značku“ je
zaměřen na posílení propagace značky
HANÁ regionální produkt®, která je
určena výrobcům tradičních výrobků z
Hané, které jsou kvalitní, šetrné k
životnímu prostředí a jedinečné ve
vztahu k regionu. 

„Propagace regionální značky Haná nebyla
dosud příliš velká, proto je nutné ji hned na
začátku hodně posílit. Z tohoto důvodu
vydáme velké množství propagačních
materiálů, které budou k dispozici na všech
společenských a kulturních akcích
pořádaných v rámci projektu,“ řekla
manažerka projektu Ing. Miloslava
Hrušková. 

V rámci projektu uspořádáme jarmarky
regionálních výrobků v lázních Skalka, v
městyse Dřevohostice, v Hanáckém
skanzenu v Příkazech a na pouti v Nové
Hradečné. Nakoupíme propagační stánky a
pořídíme propagační materiály. Vznikne
publikace rozhovorů s výrobci, složka s
kartičkami o výrobcích, vydáme skládačky a

visačky, propagační cedule a bannery.
Uskutečníme také seminář určený všem
výrobcům v regionu, kteří by se mohli do
projektu zapojit. 

Projekt by měl také přispět ke zvýšení
identifikace místních obyvatel s regionem a
jeho tradicemi a posílit udržitelný cestovní
ruch. „Turisté, kteří objevují region a užívají
si jeho atmosféru novým netradičním
způsobem, stejně jako místní obyvatelé,
mohou nákupem značených výrobků
podporovat místní výrobce. A výrobci získají
díky značce a její intenzivnější podpoře
různé výhody, zejména jednotnou propagaci
své produkce, nové kontakty a možnost
nových forem spolupráce,“ dodala
regionální koordinátorka značky Julie
Zendulková. 

Celkové náklady projektu jsou 775 tisíc
korun, z toho téměř 700 tisíc korun pokryje
dotace z Programu rozvoje venkova
LEADER. Tu na tento projekt získaly
spolupracující místní akční skupiny
Moravská cesta (Litovelsko – Pomoraví),
Partnerství Moštěnka, Uničovsko a
Prostějov venkov. 

Adresa redakce: Centrum pro komunitní práci - Venkovské noviny, Vodičkova 36, 110 00 Praha 1. Telefon: +420 608 700 130,
e-mail: venkovskenoviny@cpkp.cz. Pro Centrum pro komunitní práci připravil Jiří Pavlát. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků.



vydání 1/2012      strana 23

Čínští turisté možná objeví Krkonoše

Lyžování široké veřejnosti se v Číně
dostává do popředí prý spíše v
posledních letech. Zasněžené vrcholy,
vhodné k rekreačnímu sjezdování, jsou
však od hlavního města poměrně
vzdálené. Ti, kteří jezdí lyžovat do
Evropy, znají rakouské Alpy. 

Jak známo, obyvatelé jednoho z
nejlidnatějších států světa se v posledních
letech vydávají za poznáním do Evropy.
Čínští turisté totiž stačí během několika dní
projet řadu evropských zemí. Navštíví
hlavní města, památky UNESCO, možná
některé světově proslulé zajímavosti a ujíždí
za dalším poznáním do další destinace. Když
se vydají pouze do České republiky,
prvoplánově mají od manažerů cestovních
kanceláří v programu Prahu, Karlovy Vary a
Český Krumlov. Když jsou ti, kteří itinerář
připravují, více osvícení, zařadí např.
Kutnou Horu. Proč to tak je? Protože tvoří
programy zájezdů vesměs od stolu. Sami
osobně neznají další česká místa a města. 

O to více byla cennější jednodenní návštěva
vyslankyně „sedmé velmoci“ – mladé
novinářky Wei Na, která prostřednictvím
státní agentury Czech Tourism a v
koordinaci Svazku Krkonoše navštívila
Špindlerův Mlýn. Zástupci Města Šp. Mlýn
pro ni připravili vhodný program a další
provozovatelé služeb se připojili. 

Lyžování široké veřejnosti se v Číně dostává
do popředí prý spíše v posledních letech.
Zasněžené vrcholy, vhodné k rekreačnímu
sjezdování, jsou však od hlavního města
poměrně vzdálené. Ti, kteří jezdí lyžovat do
Evropy, znají rakouské Alpy. 

Novinářka Wei Na byla delegovaná
časopisem Outdoor Magazine, který v
Pekingu vychází jednou za měsíc, v nákladu
450 000 kusů, na internetu na adrese
www.out99.org a poskytuje opravdu široké
základně spíše sportovně založených
čtenářů přehled o outdoorových aktivitách
po celém světě. V rámci svého okružního
poznávacího press tripu po Evropě
navštívila nejenom Čechy, ale i Slovenko,
Maďarsko a Polsko, tzv. V4. V Čechách s
průvodci projela již výše zmíněná města.
Svazek Krkonoše dostal nabídku
zprostředkovat návštěvu zajímavé horské
lokality. Vybrán byl Špindlerův Mlýn. Právě
proto se toto středisko za lokality nejvyšších
českých hor chopilo příležitosti předvést
lyžařské a volnočasové aktivity. 

V den, kdy přijela spolu s dvěma dalšími
Číňany, se jarně pražící slunce odráželo v
haldách nachumeleného bílého sněhu a
azurově modrá obloha přinášela ten báječný
pocit, že jste ve správnou chvíli na
správném místě. Zahraniční hosté byli
překvapeni širokou nabídkou služeb.
Fascinoval je sníh a počasí. Mimo jiné zažili
jízdu na saních, na lanovce.... výstrojí však
podcenili mrazivé počasí a když slunce
odpoledne zapadalo, teplota čítající kolem –
10 C jim sebrala hodně energie. Deficit
spravil saunový svět v hotelu Harmony, kde
se vyhřáli a pookřáli. 

Pravdou je, že obsah článku, který paní Wei
Na pro časopis napíše, neovlivníme.
Fotografie plné sněhu a slunce, které
nafotila ona a čínský fotograf, nelžou.
Snažili jsme se o zprostředkování širokého
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poznání v různých souvislostech, o přívětivé
milé a vstřícné chování, aby celkový dojem
vyzněl ve prospěch Krkonoš. Pokud se i ona
k tomu postaví stejně, mají nejvyšší české
hory vcelku reálnou šanci, že je Číňané
začnou pozvolna objevovat nejenom v
časopise, ale i osobně. 
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Kreativní demokratická škola je cestou k aktivnímu

občanství

Nezisková organizace Centrum pro
komunitní práci – západní Čechy a
občanské sdružení Gemini společně
realizovaly v období duben 2010 –
listopad 2011 projekt Kreativní
demokratická škola, financovaný z
Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Záměrem
projektu bylo přenést zkušenosti s
komunitním plánováním do oblasti
školního vzdělávání. 

„Realizace projektu umožnila žákům
prezentovat svoje názory, setkat se s lidmi,
kteří v obci rozhodují o realizaci akcí
(zastupitelé, vedoucí stavebního úřadu,
technické služby města...). Museli se také
rozhodnout, který z projektů je reálné
realizovat, zda a pro koho v obci může být
přínosem, jak zajistit prostředky a případné
zařazení akce v rámci rozpočtu města.
Zkusili si obhajovat svůj názor, vystupovat
před veřejností, reagovat na námitky
občanů, hledali možnosti, jak ovlivnit
veřejné mínění, jak získat podporu pro svůj
projekt. Projekt považuji za přínosný jak pro
žáky, tak pro pedagogy, i když na naší škole
vše záviselo na Mgr. Jitce Suché. Určitě
uvítáme i možnost další spolupráce.“
Jaroslav Šobr, ředitel ZŠ Staňkov, která
se zapojila do projektu Kreativní

demokratická škola 

Nezisková organizace Centrum pro
komunitní práci – západní Čechy a občanské
sdružení Gemini společně realizovaly v
období duben 2010 – listopad 2011 projekt
Kreativní demokratická škola, financovaný z
Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Záměrem projektu
bylo přenést zkušenosti s komunitním
plánováním do oblasti školního vzdělávání.
Spolu s oběma neziskovými organizacemi se
do projektu zapojilo také pět partnerských
škol: ZŠ Domažlice Komenského 17,
Masarykova ZŠ Kdyně, ZŠ Staňkov, ZŠ a
MŠ Velhartice a Gymnázium Blovice. 

Co je komunitní plánování?
Myšlenky uplatňované v realizaci projektu
jsou odvozeny od principů komunitního
plánování jako jedné z forem
demokratického rozhodování. Komunita je
společenství lidí, kteří mají vazby k sobě
navzájem a také k místu, kde společně žijí.
Řadu otázek spojených s kvalitou života
musí komunita řešit společně, může je
společně plánovat a nacházet tak všeobecně
uspokojivá řešení.
Činnosti, které vypadají na první pohled
jako vzájemně nesouvisející – na jedné
straně komunitní plánování na straně druhé
vzdělávací proces na základních školách –
mají ve skutečnosti mnoho společného. Jsme
přesvědčení o tom, že postoje, které vedou k
reálně demokratickému jednání, se u
každého člověka vytvářejí již v dětském
věku a škola je tedy ideálním prostředím k
jejich správnému formování. 

Jak učit komunitnímu plánování ve
škole?
Principy komunitního plánování ve školách
byly zařazeny do tzv. průřezového tématu
Výchova demokratického občana. Učitelé ve
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svých třídách připravovali během celého
školního roku 2010/2011 projektové
vyučování, které mělo čtyři hlavní etapy. 

Popis jednotlivých fází projektu: 

1. Výběr třídních radních a trénink
dovedností
V první fázi (trvající zhruba 3 měsíce) došlo
k volbě a proškolení třídních radních, k
seznámení s projektem a přípravě klimatu
třídy na realizaci hry. Děti procvičovaly své
komunikační dovednosti, učily se respektu k
názorům ostatních, zaměřovaly se na dění
kolem sebe. Spolu s učitelem se začaly bavit
o problémech, které trápí místní komunitu
(ať už jí myslely svou školu nebo celou obec)
nebo o nápadech na to, co by mohlo život v
jejich místě nějakým způsobem zlepšit. 

2. Vizionáři (simulační hra)
Takto připravené vstoupily děti spolu s
učiteli do další fáze – projektového dne, v
němž byla realizována hra Vizionáři, která
simuluje proces komunitního plánování.
Děti se rozdělily do menších pracovních
skupin a snažily se najít takový problém
týkající se obce či školy, který považují za
podstatný, ale také za realizovatelný. Poté
zpracovaly malou prezentaci, pomocí níž
zvolený problém představily ostatním. Celá
třída následně hlasovala o tom, který
problém a prezentace se zdá být jako
nejvhodnější k budoucímu řešení. Návrh,
který zvítězil, se stal podkladem pro další
období projektu. 

3. Kampaň
V dalších měsících se děti spolu s pedagogy
věnovaly sběru informací o svém problému
a také o možnostech jeho řešení. Pro lepší
představu – v jedné ze tříd se děti rozhodly
zaměřit na problém chátrajícího veřejného
koupaliště na místním rybníku. V této fázi
projektu sbíraly materiál o tom, jak rybník -
koupaliště vypadá dnes, jak je zanedbané.
Snažily se pojmenovat všechny kroky nutné
k jeho revitalizaci jako je oprava kabinek,

posekání trávníku, vyčištění pláže a dále
najít dobrovolníky, kteří by jim s opravami
pomohli (tatínky a místní podnikatele). Při
rozpracování projektového záměru žáci
neopomínali ani jeho propagaci v obci –
prostřednictvím ankety mezi občany
zjišťovali jejich zájem o řešení daného
problému – a také informovali veřejnost o
svém konání prostřednictvím článků v
novinách či vyvěšených plakátů. 

4. Občanský den
V závěru školního roku uspořádala každá ze
zapojených škol tzv. Občanský den. Hlavním
smyslem pořádání Občanského dne bylo
seznámení veřejnosti s celoroční prací žáků
prostřednictvím prezentace jejich návrhu
řešení problému místní komunity. Samotná
akce byla koncipována jako den otevřených
dveří. Prostor školy byl věnován prezentaci
jednotlivých třídních projektů – byly zde
vystaveny materiály a podklady, které v
průběhu celého roku vznikaly. Žáci
postupně představovali své třídní projekty a
snažili se co nejvíce zaujmout diváky a
přesvědčit je o důležitosti své myšlenky.
Občanské dny byly přizpůsobeny velikosti
školy a počtu zapojených tříd – podle toho
byly pak organizovány ve velkém (Městské
kulturní středisko) či menším prostoru
(školní třídy). Diváci měli možnost
shlédnout všechny prezentace, položit
žákům doplňující dotazy a poté hlasovat pro
nejlepší návrh. Z každé školy tak na závěr
vyplynul vítězný projekt, který postoupil do
krajského kola. 

'''Příkladem jednoho z vítězných projektů
byl nápad otevřít v areálu školy letní kino:
Vítězný projekt: Kino Řev'''
Studenti tercie by chtěli zlepšit kulturní
stránku města v letních měsících,
poskytnout občanům další možnost
zajímavého trávení volného času a vytvořit
možnosti pro prázdninové brigádníky. K
těmto účelům by sloužil provoz letního kina,
které studenti nazvali Kino Řev. To by se
řídilo heslem „Z našeho kina budete řvát
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smíchy“. Další zajímavý přínos projektu
vyplynul z jednání s promítací společností -
peníze ze vstupného lze použít na
dobročinné účely. Studenti se při
přípravách zaměřili na výběr vhodné
lokality, zajištění zázemí a občerstvení,
pohodlných laviček, tisk vstupenek, úklid
prostoru a samozřejmě na co nejlepší
propagaci. Mnoho činností spojených s
provozem kina by obstarali samotní studenti
či jejich rodinní příslušníci, na promítání
filmů by si pak pronajali profesionály. 

Závěrečná konference
Vítězné třídní projekty se staly podkladem
pro vytvoření putovní výstavy, která byla
představena na všech zapojených školách a
následně na závěrečné konferenci v
listopadu roku 2011. Proběhla zde také
veřejná prezentace třídních projektů
samotnými žáky a jejich hodnocení
odbornou komisí. Komise posoudila
aktuálnost, originalitu a realizovatelnost
přednesených návrhů a následně vybrala
celkového vítěze – děti ze základní školy
Velhartice, které přijely s návrhem na
revitalizaci koupaliště na rybníku Bušek. Za
odměnu se týden na to vypravili na výlet do
Prahy, kde navštívili v budově Senátu ČR
senátorku svého volebního obvodu JUDr.
Jiřinu Ripplovou. 

Přínosy projektu
Podstatná očekávání, se kterými jsme do
projektu vstupovali, byla zapojit žáky do
procesu komunitního plánování, otevřít
jejich mysl vnímání problémů obce, které se
jich bezprostředně týkají, a posílit jejich
občanské postoje tak, aby byli odhodláni
tyto problémy aktivně řešit. 

Účast na Občanských dnech nás všechny
společně přesvědčila o tom, že projekt měl
smysl. Děti, informované a zanícené při
prezentacích, obhajovaly zájmy a potřeby
svých komunit. Jejich přímost, s jakou
pojmenovávaly problémy a snažily se hledat
řešení, byla věrohodná a strhující.

Několikrát jsme zažili, jak děti dovedly před
politiky velmi přesně pojmenovat podstatu
problému. V jejich výkladu se spojilo dětské
nadšení a kompetence získané během
školního roku díky trpělivosti a úsilí jejich
pedagogů. 

Po skončení projektu jsme se s potěšením
dozvídali, že několik projektů skutečně bylo
či bude zrealizováno. Žáci i učitelé tak
dostali pozitivní zpětnou vazbu a ocenění
svého úsilí. Doufáme, že náš projekt
nezapadne a stane se inspirací pro další
školy a učitele, kteří se prostřednictvím něj
s chutí pustí do rozšiřování dětských i
vlastních obzorů. 
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Stromové aleje jsou zachráněny

Ministr dopravy Pavel Dobeš ustoupil
od návrhu na zmírnění pravidel kácení
stromů u silnic. Ztotožnil se totiž se
stanoviskem poslaneckého výboru pro
životní prostředí, který doporučil návrh
odmítnout. Druhým čtením tak dnes
skončilo projednávání návrhu na
znovuudělení výjimky silničářům, aby
mohli stromy u silnic kácet jen na
oznámení. Ministr tak vyšel vstříc výzvě
Arniky i přání více než 37 tisíc občanů
podepsaných pod peticí Zachraňme
stromy. 

"Oceňujeme přístup ministra dopravy i
sněmovny, zejména výboru pro životní
prostředí, který navrhl sněmovně tuto
novelu neschvalovat," říká vedoucí kampaně
Zachraňme stromy Jakub Esterka z Arniky.
"Doufáme, že v budoucnu se dostane
dřevinám nejen u silnic ještě lepší ochrany a
také kvalitní péče ze strany jejich správců,"
dodal Jakub Esterka. 

Na schůzi poslanecké sněmovny dnes, 31.
ledna, ministr dopravy Pavel Dobeš uvedl,
že po konzultaci s ministrem životního
prostředí se ztotožnil se stanoviskem výboru
pro životní prostředí. 

Sdružení Arnika dnes před schůzí předalo
poslancům výzvu k hlasování ve prospěch
stromů a také prostřednictvím předsedkyně

sněmovny vzkazy od několika desítek
občanů, kteří je během včerejšího
happeningu zanechali v symbolické aleji v
Praze na Palackého náměstí. 

Fotogalerie z předání výzvy a vzkazů
poslancům
http://arnika.org/fotogalerie/happenig-proti-
kaceci-novele-31-1-2012 

Fotogalerie z happeningu Procházka
poslední alejí:
http://arnika.org/fotogalerie/prochazka-posl
edni-aleji 

Další informace: 

O návrhu novely zákona o pozemních
komunikací, kterým se měl změnit
zákon na ochranu přírody a krajiny 

Novelu zákona o pozemních komunikacích
připravilo vloni Ministerstvo dopravy. Návrh
připojilo ke své novele zákona o pozemních
komunikacích, která řeší například
problematiku mýtného, a právě kvůli
mýtnému ji poslanci projednávají ve
zrychleném řízení. Podle Mgr. Daniela
Vondrouše ze Zeleného kruhu „může jít o
neústavní přílepek, kdy je návrh záměrně
připojen k věcně nesouvisejícímu zákonu.
Už jen z tohoto důvodu by jej poslanci měli
odmítnout." 

Poslanci výboru pro životní prostředí za
TOP09-S, ČSSD a KSČM návrh 10. ledna
odmítli. „Ministerstvo dopravy nedokázalo
před poslanci výboru obhájit důvod pro další
významné oslabení ochrany stromů u silnic,"
řekl Ing. Jakub Esterka, vedoucí kampaně
Zachraňme stromy sdružení Arnika. „Zjevný
rozpor návrhu se zájmy ochrany přírody, na
který dosud ministerstvo životního prostředí
nedokázalo adekvátně reagovat, poslanci
výboru životního prostředí odmítli posvětit,"
doplnil Esterka. Nikdo z předkladatelů
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neodpověděl na dotazy poslanců, proč měnit
zákon v situaci, kdy režim pro povolování
kácení stromů u silnic funguje. Ani
hospodářský výbor PSP ČR na svém
zasedání v polovině ledna návrh
neodsouhlasil. 

Výjimku z výjimky by sice podle návrhu
ministerstva dopravy měly mít „dřeviny
tvořící stromořadí“, k jejichž kácení by bylo
nadále třeba povolení, ve výsledku však
může jít jen o formální překážku. „Vzhledem
k neexistující evidenci alejí a chybějící
zákonné definici stromořadí může novela
vést k faktické likvidaci celých stromořadí
nebo jejích částí,“ říká právník Arniky Mgr.
Lukáš Matějka. „Navíc bez správního řízení
o povolení kácení nelze nařídit náhradní
výsadbu, takže se dřeviny k silnicím nemusí
vůbec vrátit,“ vysvětluje Matějka. 

Proč hrozila další likvidace alejí: 

1. Ministerstvo dopravy chtělo vrátit
silničářům výjimku, aby mohli stromy u
silnic kácet bez povolení, jen tzv. na
oznámení. Právě díky výjimce zmizelo do
konce roku 2010 od silnic v ČR více než 100
000 stromů. . 

2. Neexistuje jasná definice stromořadí ani
evidence alejí, jež by umožnila jejich
systematickou ochranu. Lichá byla proto
argumentace autorů návrhu, že novela se
nedotkne stromořadí u silnic. „Salámovou"
metodou kácení jednotlivých stromů by totiž
mohlo docházet k dalšímu úbytku alejí,
které jsou tradiční součásti české krajiny i
přírody. 

3. Ministerstvo životního prostředí navíc už
2 roky otálí s novelou vyhlášky, která by
zpřísnila obecné podmínky pro kácení
stromů v krajině i ve městech. Stromy, které
nedosahují obvodu kmene 80 cm (ve 130 cm
nad zemí), je nyní možné kácet bez
povolení. Zatímco tedy před rokem 2010,
než začala platit poslední novela zákona o

ochraně přírody a krajiny, museli silničáři
žádat o povolení ke kácení větších stromů,
nyní by mohli kácet všechny stromy. 

4. Oznamovací režim, který ministerstvo
dopravy chtělo znovu zavést, neumožňuje
řádné posouzení hodnoty stromů ani
stanovení náhradní výsadby. Od roku 2003
do konce roku 2010 bylo podél silnic ve
správě krajů (silnice II. a III. třídy, případně
další) vykáceno 106 670 stromů. Silničáři
vysadili jen 63 196 stromů. Je tedy
nepochybné, že aleje z české krajiny rychle
mizí. 

Proč aleje chránit a zachovat? 

1. Stromořadí utvářejí harmonický
charakter české krajiny a její typický ráz.
Patří k naší krajině od 16. století, největší
rozkvět zaznamenaly v době baroka. Jsou
tak součástí našeho kulturního dědictví,
které jsme povinni uchovat pro další
generace.
http://arnika.org/ceske-aleje 

2. Aleje nemohou za dopravní nehody, jak
dokázala studie nedávno zveřejněná ve
Francii. Dokonce se ukázalo, že ve dvou
francouzských krajích mají aleje dokonce
pozitivní dopad na bezpečnost silničního
provozu. Ačkoliv v těchto regionech je
desetkrát vyšší hustota alejí než v jiných
oblastech Francie, riziko dopravní nehody je
zde třikrát nižší. Výzkum také porovnal
riziko dopravních nehod s četností výskytu
alejí blíže než čtyři metry od silnice. Ani zde
nebyla nalezena žádná spojitost.
http://arnika.org/aleje-nemohou-za-dopravni
-nehody 

3. Stromořadí pomáhají sledovat směr
silnice v krajině a zvyšují pozornost při
řízení. Bíle natřené stromy pomáhají s
navigací zejména v noci a za špatné
viditelnosti. Vyšší bezpečnosti jízdy v
úsecích s alejemi pomáhá dopravní značení,
svodidla a snížení rychlosti. V zimě chrání
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aleje silnici před sněhem, také ve větrném
počasí brání navátí sněhu na vozovku.
http://arnika.org/aleje 

4. Stromy nám slouží: vzrostlý strom dokáže
zachytit až 50 % nebezpečných jemných
prachových částic, vyprodukovat cca 1000
litrů kyslíku za den a pokud je dobře
zásobený vodou, chladí v létě výkonem
20-30 kW. Průměrný strom spotřebuje za
život na 24 milionů m3 oxidu uhličitého.
Jediný strom je také biotopem pro tisíce
dalších druhů rostlin a živočichů.
http://arnika.org/co-umi-strom 
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POVODEŇ je katastrofa nebo příležitost ke změně...

ZELENY KRUH VAS ZVE NA KAVU S
VEDCI A VEDKYNEMI
- cyklus neformalnich debat o
dulezitych otazkach mezi vedou,
spolecnosti a zivotnim prostredim. 

Pokud máte rádi kávu (či víno), provokativní
otázky a vědecké argumenty, přijďte na
science cafe.
Můžete poslouchat, ptát se, odpovídat,
souhlasit i zásadně oponovat. 

'''POVODEŇ – katastrofa nebo příležitost ke
změně?
O významu změn v životě i v krajině a
způsobech prožívání krize ''' 

Únorovou diskusi věnujeme tématu povodní.
Zaměříme se přitom na aspekt změny, který
je s tímto fenomeném spojen. Diskutovat
budeme jak o změnách v krajině, které
povodně přinášejí a které k nim přispívají,
tak především o změnách, které povodně
přinášejí do života těch, kteří jsou jimi
určitým způsobem postiženi. 

'''KDY: čtvrtek, 16. února, 18.00
KDE: Malostranská beseda, Malostranské
nám. 21, Praha ''' 

S KÝM:
RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. , katedra
fyzické geografie a geoekologie

Přírodovědecké fakulty UK v Praze
Mgr. Tomáš Kohoutek, koordinátor projektu
Psychologického ústavu AV ČR - Povodně
2002 v ČR: psychosociální aspekty
(více o projektu viz http://www.avcr.cz/veda
_a_vyzkum/vyznamne_a_zajimave_projekty/h
umanitni_a_spolecenske_vedy/Povodne_200
2_v_CR_psychosocialni_aspekty.html) 

Místo k sezeni si prosim rezervujte na
adrese kancelar@zelenykruh.cz. 
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Žadatelé o dotace v Posázaví budou obhajovat své

projekty před výběrovou komisí

V zasedací místnosti společnosti
Posázaví o.p.s. v piaristické koleji v
Benešově se 7. a 8. února 2012 od 8
hodin uskuteční veřejné obhajoby
projektů, které se ucházejí o dotaci ze
Strategického plánu Leader (SPL). 

V 9. výzvě bylo přijato 24 žádostí o dotaci v
celkové výši téměř 31 milionů korun. Místní
akční skupina Posázaví má v této výzvě k
dispozici minimálně 8,9 milionu korun. O
tom, který projekt nakonec dotaci získá,
rozhodne 14. února 2012 Programový výbor
MAS Posázaví. 

Dotace ze SPL mohou pomoci rozšířit
ubytovací kapacity, vybudovat spolkové
domy, dětská a multifunkční hřiště nebo
naučné stezky. Například společnost
BISPORT spol. s r.o. požádala o peníze na
rekonstrukci svého outdoorového centra v
Týnci nad Sázavou, město Jílové u Prahy
chce s pomocí dotace vybudovat školní
arboretum a naučnou stezku. Spolkový dům
chtějí vybudovat v Pravoníně nebo Vojkově,
studentský klub by měl vzniknout při
Gymnáziu Benešov. Postavit hřiště s pomocí
dotace chtějí v Postupicích, Veliši nebo
Krhanicích. Celkové náklady na realizaci
projektů, které se ucházejí o dotaci, jsou
téměř 52 milionů korun. 

Prezentace projektů před výběrovou komisí
jsou veřejné. Mohou se stát inspirací pro
případné další zájemce o dotaci. 

Společnost Posázaví o.p.s., která v regionu
administruje Strategický plán Leader,
dostala v letech 2008–2011 k rozdělení
celkem 69,3 milionu korun. Finanční
příspěvek získalo 58 projektů a dotace se
pohybovaly od několika stovek tisíc korun
po více než milion korun. 

HARMONOGRAM VEŘEJNÝCH OBHAJOB V
RÁMCI 9. VÝZVY - Soubor s
harmonogramem je k dispozici ke staření
(formát pdf, vel. 93 kB) 
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ASORKD k záchraně komplexu v Kyselce

ASORKD předložila generálnímu
řediteli Karlovarských minerálních vod
a.s. návrh řešení záchrany památkového
komplexu v Kyselce. 

Asorkd upozorňuje na tu skutečnost, že je
nutné zachránit památkový komplex v
Kyselce jako celek, což odpovídá požadavku
Ministerstva kultury, odborníků z
památkové péče a také laické veřejnosti,
která po záchraně památkového komplexu
volá již rok, a to více jak 16 300 podpisy pod
peticí. ASORKD vidí účinné řešení záchrany
celého památkového komlexu v založení
obecně prospěšné společnosti, jejíž cílem by
byla kompletní obnova památkového areálu
v Kyselce, a to za následujících podmínek: 

1. Správní rada této společnosti by byla
složena z devíti případně i více členů, kdy
vždy po jednom členu, by do Rady měly
právo jmenovat a odvolávat KMV,
C.T.S.-Duo, Obec Kyselka, Město Karlovy
Vary, Karlovarský kraj, Klub za krásé
Karlovarsko, případná další místní sdružení,
Sdružení lázeňských míst ČR a v neposlední
řadě i zástupce ASORKD. Kontrolní komise
o.p.s. by byla sestavena podobným klíčem. 

2. Do ustanovené o.p.s. by KMV a
C.T.S.-Duo bezúplatně převedly všechny
památkově chráněné objekty ve svém
vlastnictví, včetně pozemků. 

3. KMV by se zavázaly, že po dobu 15 let
budou posílat na konto o.p.s. 15 haléřů z
každé prodané lahve z každého svého
produktu, který na trhu mají. 

4. Vzhledem k tomu, že tři jmenované
objekty, které mají ve vlastnictví KMV již
cca 20 let, (a tato společnost je tedy
odpovědná za stav, do kterého se objekty
dostaly), by KMV poukázaly o.p.s. (hned po
jejím vzniku) nezbytnou částku potřebnou k
zastavení jejich další devastace. Dále by na
konto o.p.s. poskytly částku, kterou by
odborníci určili jako nutnou pro postavení
repliky pavilonu Alžbětinského pramene,
jehož „zmizení“ mají KMV na svědomí. 

5. KMV uzavřou s nově vzniklou o.p.s.
společenskou smlouvu, ve které se veřejně
zaváží k tomu, že na vlastní náklady obnoví
vlečku, která je v jejich vlastnictví a do tří
let na ni převedou veškerou produkci
minerální vody z Kyselky. 

6. Karlovarský kraj se zaváže obdobnou
smlouvou, že vyvine iniciativu, aby do tří let
byl dán zákaz průjezdu kamiónů mezi
Kyselkou a Karlovými Vary po silnici č. 222. 

Podrobněji se s celým dopisem s návrhem
řešení můžete seznámit ZDE 
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Návrat přírody do škol

Ministerstvo zemědělství podpoří
projekt Návrat přírody do škol. Cílem je
seznámit žáky základních a středních
škol s problematikou zemědělství,
rybníkářství a rybářství. 

Ministerstvo zemědělství připravilo projekt
Návrat přírody do škol ve spolupráci s
občanským sdružením Sladkovodní giganti a
s populárním rybářským odborníkem
Jakubem Vágnerem. „S Jakubem Vágnerem
jsme se dohodli, jakou podobu a cíle bude
projekt mít. Již v loňském roce Ministerstvo
zemědělství podpořilo pilotní přednášky o
přírodě v několika školách. Díky kladnému
ohlasu a zájmu škol i žáků jsme se rozhodli
letos začít s plnohodnotným projektem,“
řekl ministr zemědělství Petr Bendl. 

Kampaň Návrat přírody do škol seznámí
žáky s důležitými tématy týkajícími se
ochrany přírody, jako je například kvalita
vody, čištění a průchodnost řek pro ryby,
obnovitelné zdroje a obnovení populace
různých druhů ryb v povodí řek na území
České republiky. Žáci se také dozvědí, jak
aktivně chránit přírodní rozmanitost rostlin
i živočichů ve vodách a jejich okolí. Cílem
přednáškového cyklu je podnítit zájem
teenagerů k ochraně vodních ploch a
zároveň snaha je motivovat, aby se do
ochrany aktivně zapojili. 

Přednáškový cyklus bude probíhat od 31.
ledna do 5. března 2012 v osmnácti školách
v sedmi krajích. Na úvod každé přednášky
budou promítány krátkometrážní filmy z
dobrodružných expedic Jakuba Vágnera.
Snímky o přírodě jsou přizpůsobené věku
účastníků a obsahují filmový materiál
natočený nejen v České republice, ale i v
mnoha exotických místech planety –
například v Amazonském pralese. 
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LeaderFEST 2012

Setkání evropských místních akčních
skupin pracujících metodou LEADER se
uskuteční v roce 2012 na Slovensku v
Levoči. 

KDY: 29.5.2012 14:00 – 31.5.2012 14:00
KDE: Slovenská republika, Levoča 

Setkání organizují MAS LEV o.z.a Národná
sieť rozvoja vidieka SR. Jedná se již o 3.
ročník. Konference navazuje na předešlé
dva ročníky, které se konaly v Česku v roce
2009 v Hradci nad Moravicí s účastí z 8
evropských zemí a v roce 2011 v
Štramberku, kde byli účastníci z 12 zemí
Evropy. Konference nabírá putovní
charakter. 

Více informací, předběžný program a
registrační formulář naleznete na stránkách
MAS LEV 
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Žádejte o peníze pro vodu v krajině

Trápí váš region opakující se povodně?
Uvažujete o tom, jak ve škole či na
úřadě šetřit vodou nebo využívat
dešťovou? 

Nadace Partnerství ve spolupráci s firmou
Nestlé poskytne finanční příspěvky
projektům, které povedou k zadržování vody
v krajině, účelnému hospodaření s vodou i
snížení rizika povodní. O granty Nestlé pro
vodu v krajině v maximální výši do 80 tisíc
korun na jeden projekt je možné žádat až do
22. března. 

O nadační příspěvky se mohou ucházet
obce, občanská sdružení, školy nebo spolky,
jejichž cílem je zapojit veřejnost do
zmírňování problémů spojených s vodou v
České republice. Voda má totiž v krajině
stále méně možností pro přirozené
odpařování a vsakování. Zabíráme vodě
místo nepropustnými asfaltovými i
betonovými plochami, a tak nemá jinou
možnost než rychle odtékat do moří. Mizí
také louky, remízky a mokřady, které by
pomohly pohltit prudší deště a předcházet
povodním. „Chceme, aby lidé podporovali
přirozené funkce krajiny, jako je zadržování
vody, tlumení povodní i poskytování
vhodného prostředí pro rozmanité druhy
rostlin a živočichů. Zároveň se v nich
snažíme povzbudit zájem o šetrné
hospodaření s vodou,“ uvádí Ivana

Adámková z Nadace Partnerství. 

Šanci získat nadační příspěvek Nestlé pro
vodu v krajině tak budou mít například
projekty zaměřené na proměnu
nepropustných ploch na zelené, obnovu
mokřadů, přírodní čištění vody, využití
dešťové vody a také na výsadby v krajině,
které podpoří zadržování vody a protierozní
funkce. Důležité je, aby se do plánování,
dílčích prací i následné péče o výsledky
projektu zapojila široká veřejnost, a tak se
zároveň prakticky vzdělávala. Podrobné
informace o grantu Nestlé pro vodu v
krajině mohou zájemci nalézt na stránkách
Nadace Partnerství. 

Výše uvedené granty jsou součástí kampaně
Nestlé pro vodu v krajině, jejíž součástí
bude také odborný seminář a podzimní
soutěž pro studenty středních a vysokých
škol týkající se šetření, zadržování a
účelného využívání vody. „Nestlé si
uvědomuje, že zodpovědné hospodaření s
vodními zdroji je bezpodmínečnou nutností.
Z tohoto důvodu podporujeme aktivní
organizace, odborníky i studenty, kteří
usilují o neustále zlepšování v této oblasti,“
říká Jana Blecherová z Nestlé. 

Informace o grantech Pro vodu v krajině
najdete ZDE. 
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První peníze Fondu Otakara Motejla získají místní

sdružení, která otevřou radnice občanům

První prostředky Fondu Otakara
Motejla ve výši 1,3 milionu korun
půjdou do obcí po celé České republice,
kde se malá sdružení snaží přimět
radnice, aby vycházely vstříc občanům a
poskytovaly jim informace. 

Dalších 2,6 milionu dostanou jako
institucionální podporu velké české
protikorupční nevládní organizace. Na
tiskové konferenci k zahájení Fondu
Otakara Motejla to uvedl jeho manažer Jiří
Knitl. 

V souladu s odkazem prvního českého
ombudsmana vznikl Fond Otakara Motejla
jako jednoduchý a transparentní nástroj
financování občanských iniciativ, které
omezují korupci a hlídají státní správu
(watchdog organizace). Spravuje ho Nadace
Open Society Fund Praha ve spolupráci s
odbornou radou, jejímiž členy jsou Kateřina
Kulíšková, dcera Otakara Motejla, ředitel
společnosti Člověk v tísni Šimon Pánek a
politoložka Vladimíra Dvořáková. Společně
vyzývají podnikatele, firmy i jednotlivce, aby
do fondu přispěli a pomohli tak v ČR
vytvořit poctivější prostředí. Nadace OSF již
dala do fondu 11,5 milionu korun. 

Založení a první aktivity fondu, který

přispívá k vytvoření poctivějšího prostředí v
Česku, uvítaly nevládní organizace i stát. 

„Kromě toho, že korupce je jedním z
trestných činů, jde hlavně o společenský
problém. Represe sama o sobě mnoho
nezmění, pokud ve společnosti nevznikne
silná vůle ke změně. Proto vítám vznik
Fondu Otakara Motejla jako transparentní
nástroj k podpoře občanských iniciativ,
které si vzaly za cíl zlepšit současnou situaci
v České republice," uvedl ministr vnitra Jan
Kubice. 

„Podpora nezávislého fondu je pro nás
životně důležitá, jen díky ní můžeme
systematicky monitorovat příležitosti ke
korupci a naléhat na stát, aby jim zamezil,“
řekl David Ondráčka, ředitel české
Transparency International. Ta společně s
dalšími 4 velkými organizacemi - Ekologický
právní servis, Oživení, Iuridicum Remedium
a Liga lidských práv – získá letos z Fondu
Otakara Motejla institucionální podporu ve
výši kolem 2,6 milionu korun. 

Fond Otakara Motejla se však nebude
zabývat jen korupcí. „Občané často řeší i
jiné problémy, plynoucí z nevědomosti,
nezájmu státní správy či špatně nastavených
zákonů – týkají se například práv pacientů,
zneužívání osobních údajů, nebo na místní
úrovni zástavby obecních pozemků. Často
také čelí tomu, že úřady nechtějí dodat
informace o tom, jak nakládají s veřejnými
penězi a proč dělají jaká rozhodnutí,“ popsal
Jiří Knitl práci českých „watchdogů“, které
bude fond podporovat. Již dnes má Fond
Otakara Motejla ve své databázi téměř 130
takových skupin po celé zemi. 

Fond Otakara Motejla spravuje Nadace
Open Society Fund Praha, třetí největší
soukromá nadace v ČR s dvacetiletou
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zkušeností. 

Více informací o Fondu Otakara Motejla
najdete na www.motejl.cz. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Adresa redakce: Centrum pro komunitní práci - Venkovské noviny, Vodičkova 36, 110 00 Praha 1. Telefon: +420 608 700 130,
e-mail: venkovskenoviny@cpkp.cz. Pro Centrum pro komunitní práci připravil Jiří Pavlát. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků.

http://www.motejl.cz
http://www.tcpdf.org

	Obsah
	Chystáte se vysadit stromy, obnovit prostranství a upevnit sousedské vztahy? Žádejte o grant
	Program obnovy venkova Vysočiny 2012
	Do další výzvy k předložení dotací z programu Leadru přišlo v Posázaví 25 žádostí
	MAS Moštěnka přijala v 7. výzvě 20 žádostí za 11,4 milionu korun
	Posázaví připravuje aktualizaci strategie rozvoje regionu, vyjádřit se k ní může každý
	SŽDC začala s likvidací tratě Mutěnice - Kyjov
	Společnost Posázaví o.p.s. podporuje regionální produkty
	Rybáři vyčíslili škody způsobené vydrami a kormorány
	Peníze na bezpečnou cestu do školy připraveny. Zvednete je?
	Rataje u Vlašimi teď zdobí i upravená náves
	Slavnostní setkání krajů  je opět velkolepou veřejnou vernisáží putovní výstavy Má vlast 2012
	Na Vysočině je připraveno pro územně plánovací činnosti k rozdělení 5,5 milionu korun
	Venkovské stavby 2011
	Krkonošská výzva 2012
	Stavbu větrné elektrárny u Kozmic mohou zastavit obyvatelé obce
	Národní park Šumava - produkt nebo oběť doby
	Regionální značka HANÁ získala pro svou propagaci novou energii
	Čínští turisté možná objeví Krkonoše
	Kreativní demokratická škola je cestou k aktivnímu občanství
	Stromové aleje jsou zachráněny
	POVODEŇ je katastrofa nebo příležitost ke změně...
	Žadatelé o dotace v Posázaví budou obhajovat své projekty před výběrovou komisí
	ASORKD k záchraně komplexu v Kyselce
	Návrat přírody do škol
	LeaderFEST 2012
	Žádejte o peníze pro vodu v krajině
	První peníze Fondu Otakara Motejla získají místní sdružení, která otevřou radnice občanům

