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Geocachingová hra pro celou rodinu
Hra Lesní poklady blanických rytířů je
součástí
projektu
Lesní
poklady
podpořeného SFŽP ČR a MŽP ČR.

Zájemci o poznávání přírody s GPS
navigací
v
ruce
mohou
využít
geocachingovou hru pro celou rodinu,
kterou vytvořil Český svaz ochránců
přírody ve Vlašimi. Na třinácti místech
Podblanicka jsou schovány poklady v
podobě plastových schránek - keší,
které čekají na své nálezce.
Ti se pak dovědí zajímavé informace o
třinácti různých typech lesa a mohou si
odnést samolepku do hracího plánu. Když se
lovcům podaří objevit všech třináct pokladů,
zjistí heslo, které jim otevře cestu k
odměně. Více o celé hře můžete nalézt na
internetových
stránkách
www.blanicti-rytiri.cz/lesnipoklady.
K jednotlivým lokalitám lze přijet vozem,
souřadnice doporučených parkovišť jsou
uvedeny v atributech každé keše na
stránkách www.geocaching.com. Odtud se
již musíte vydat pěšky do terénu. Šest keší v
CHKO Blaník lze najít pěšky během jednoho
dne. Linkovým autobusem se dostanete do
Louňovic pod Blaníkem nebo do Kondrace a
odtud můžete vyrazit na lov pokladů.
Geocachingová
hra
Lesní
poklady
blanických rytířů je přístupná celoročně.
Odměna pro nálezce všech keší je dostupná
v obchůdku Podblanického ekocentra.
Nezapomeňte se představit heslem a ukázat
vyplněný hrací plán.
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Na letošní Zemi živitelku se přihlásilo přes 500
vystavovatelů

Letošní 39. ročník mezinárodního
agrosalonu Země živitelka se uskuteční
na českobudějovickém výstavišti ve
dnech 30. srpna – 4. září 2012.
Slavnostní zahájení výstavy proběhne ve
čtvrtek 30. 8. od 10:00 hodin v
Pivovarské zahradě.
Země živitelka je jedinou výstavou v
republice,
která
zahrnuje
celý
zemědělskopotravinářský sektor. Jedním z
témat výstavy je zemědělská technika a
služby pro zemědělství s výstavou různých
typů traktorů, strojů, zařízení a novinek pro
zemědělství,
řemeslnických
potřeb
a
ochranných
a
pracovních
pomůcek.
Následuje rostlinná a živočišná výrobas
prezentacemi plemenných koní, krav, ovcí a
koz na předvadišti, součástí je také možnost
zakoupení krmiv, potřeb a zařízení pro chov.
Na předvadišti se návštěvníci mohou těšit
na novinku letošního ročníku výstavy - První
jihočeskou Angus show.
V posledních letech výstavy Země živitelka
nabývá na stále větším významu odvětví
potravinářská výroba, kde se opět propojí
linie: český výrobce - český zpracovatel český distributor - český spotřebitel. I
nadále zde zůstává hlavní prioritou
prezentace regionálních potravin oceněných

v regionálních soutěžích jednotlivých krajů
značkou kvality „Regionální potravina“ a
potravin s národní značkou kvality KLASA.
Po
celou
dobu
výstavy
budou
v
multifunkčním pavilonu T pro návštěvníky
připraveny
prezentace
a
ochutnávky
potravin vyrobených v českých regionech z
českých
surovin
s
možností
jejich
zakoupení. Prezentovat se budou rovněž
výrobky značky „Chutná hezky. Jihočesky“,
které byly vyhodnoceny nezávislou komisí
již v červnu při výstavě Slavnosti piva na
českobudějovickém výstavišti a také nová
značka „Český výrobek“ garantovaná
Potravinářskou komorou ČR.
Vzhledem k tématu lesního a vodního
hospodářství budou pro návštěvníky v
pavilonu myslivosti (R1) a pavilonu rybářství
(R3) připraveny prezentace Českomoravské
myslivecké jednoty, o.s. a Českého
rybářského svazu, rybářství, myslivosti a
lovectví, zbraní a střeliva včetně oblečení,
obuvi a potřeb pro myslivce a rybáře. Na
volné ploše 508 budou uspořádány aktivity
pro děti a mládež na téma „Lesní
pedagogika“, které pořádá MZe. V
restauraci Rybářská bašta pak mohou
návštěvníci ochutnat rybí speciality a
shlédnout zajímavé ukázky zpracování ryb.
Chybět nebude ani rybářská soutěž o
zajímavé ceny.
Pavilon H se letos stane pavilonem
Zahradnictví a pěstitelství, kde se představí
Český zahrádkářský svaz, o.s., Ovocnářská
unie ČR, Zelinářská unie Čech a Moravy,
o.s. a Český svaz včelařů, o.s. Návštěvníci
mohou zakoupit sazenice, rostliny a okrasné
stromy nebo nářadí a vybavení do zahrad na
ploše 406 po celou dobu výstavy.
Druhým stěžejním tématem výstavy je
obnova a rozvoj venkova pod hlavním
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mottem „Budoucnost českého zemědělství a
českého venkova“, které zahrnuje činnost
místních akčních skupin, tvorbu a ochranu
krajiny nebo agroturistiku. V pavilonu
venkova (pavilon Z) proběhnou prezentace
Národní sítě Místních akčních skupin ČR,
o.s., Spolku pro obnovu venkova ČR,
Místních akčních skupin z ČR, o.s. a
Asociace regionálních značek a regionálních
produktů. Slovenský venkov bude zastoupen
Národnou sieťou rozvoja vidieka SR a sítí
Místních akčních skupin SR.
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diplom Zlatý klas spolu s výstavní cenou.
Exponátům oceněným diplomem Zlatý klas
může soutěžní porota udělit i zvláštní
ocenění za mimořádný přínos pro ochranu
životního prostředí - ZLATÝ KLAS S
KYTIČKOU. Vyhlášení oceněných exponátů
proběhne v pátek 30.8. od 11:00 hodin v
pavilonu R2. Po té bude následovat tisková
konference.

Významnou událostí letošní výstavy bude
Mezinárodní rok družstev, propagovaný
především v rámci Mezinárodní výstavy
družstevnictví v pavilonu E1 a E5, která
nabízí aktuální informace o podnikání
zemědělských, výrobních nebo odbytových
družstev
a prezentace úspěšných družstevních
podniků s širokým sortimentem kvalitních
výrobků. Součástí Země živitelky je již
neodmyslitelně téma tvorba a ochrana
životního
prostředí,
zastřešené
pod
samostatným názvem Ekostyl, kde se budou
prezentovat především firmy zaměřené na
alternativní
zdroje
energie,
likvidaci
odpadů,
ekologické
technologie,
bioprodukty a zdravý životní styl.
V rámci odborného doprovodného programu
se uskuteční soutěž o „ZLATÝ KLAS“,
kterou každoročně vyhlašuje Ministerstvo
zemědělství prostřednictvím Výstaviště
České Budějovice a.s. Soutěž bude probíhat
tradičně v pěti oborech: rostlinná výroba,
živočišná výroba, mechanizace, potřeby a
služby
zemědělství,
potravinářský
a
zpracovatelský
průmysl.
Exponáty
přihlášené do soutěže posuzuje a hodnotí
odborná porota sestavená ze zástupců
Ministerstva
zemědělství,
odborného
školství, výzkumných ústavů, kontrolních
institucí
zemědělsko-potravinářského
komplexu a Výstaviště České Budějovice a.s.
Vyhodnoceným
exponátům uděluje vyhlašovatel soutěže
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Do obecních pokladen na Benešovsku míří 187
milionů Kč
Praha dostávala 31 700 Kč, takže menší
města a obce stále dostávala skoro pětkrát
méně na jednoho obyvatele než Praha,“
vysvětluje předsedkyně politického hnutí
STAROSTOVÉ
A
NEZÁVISLÍ
ve
Středočeském kraji Věra Kovářová, která
stála u zrodu starostovské iniciativy za
spravedlivé financování obcí a měst a
vytrvala až do konce.
Příjmy samospráv se zvýší až o 12 miliard
korun
Neuvěřitelné se stalo skutkem. Senát
schválil 16. srpna novelu o rozpočtovém
určení daní (RUD), díky níž by do
obecních pokladen mělo přijít více
finančních prostředků na investice a
rozvoj. Nové silnice a chodníky, dětská
hřiště,
veřejné
osvětlení,
obecní
vodovod či nově opravená škola tak
přestanou být pouhou utopií.
„Pokud novelu posvětí i prezident republiky,
získá už v příštím roce naše obec do svého
rozpočtu o více jak 9 milionů korun více,“
říká Petr Šibrava (STAN), starosta města
Sázava.
Skončí tak téměř pětiletý usilovný boj
Sdružení místních samospráv ČR a
politického
hnutí
STAROSTOVÉ
a
NEZÁVISLÍ za odstranění diskriminace ve
financování obcí. Noční můra zvaná RUD,
nebo chcete-li rozpočtové určení daní,
přestane strašit starosty téměř všech měst a
obcí. Původně totiž dostávaly nejmenší obce
na jednoho obyvatele 6,5krát méně než
Praha.
„V roce 2008 se nám povedlo prosadit první
novelu zákona o RUD. Příjmy „nejchudších“
obcí se podařilo zvýšit v průměru na 6 800
Kč na 1 obyvatele a rok. Přitom ovšem

Nejen Věra Kovářová, ale i celý tým lidí,
kteří se nevzdali a svým elánem a nadšením
protlačili novelu zákona o RUD až na
parlamentní půdu, cítí dnes velký pocit
zadostiučinění. „Zpočátku nám nikdo
nevěřil, že se změnu financování obcí podaří
prosadit, že nás někdo na úrovni vlády
vyslyší a bude nás brát vážně,“ říká
Kovářová. Společný boj starostů za
odstranění největší překážky v rozvoji obcí a
měst tak po letech vytrvalých jednání,
přesvědčování a předkládání argumentů
konečně přinese své ovoce. Konkrétně to
bude 12 miliard korun, o které by se po
schválení novely zákona o RUD měly zvýšit
příjmy
obecních
samospráv.
„Na
Benešovsku se zvýší příjem všech obecních
pokladen dohromady zhruba o 187 milionů
korun,“ doplňuje Petr Šibrava.
„Ve městech a obcích se tedy bude
rozhodovat o větším podílu z veřejných
peněz. Bude to blíž lidem, kteří tyto peníze
vydělali a odvedli na daních, a tak to má
být. Starostové jsou totiž v každodenním
kontaktu s lidmi, a vědí proto, co je nejvíce
trápí a co potřebují, a lidé zase na starosty
dobře vidí a mohou je lépe kontrolovat než
ministerské úředníky. Díky vyšším příjmům
obce nyní budou moci svůj investiční rozvoj
lépe plánovat,“ podotýká Věra Kovářová,
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která byla sama čtyři roky starostkou obce
Chýně.
Je proto jen dobře, že komunální politici
mají díky hnutí Starostové a Nezávislí v
parlamentu i v krajských zastupitelstvech
své zastoupení. Snad jim tento jejich velký
úspěch – novela zákona o RUD – s
pozitivním dopadem na téměř 6000 českých
obcí a měst získá odpovídající respekt a
úctu nejen na vládní úrovni, ale zejména
mezi lidmi, kteří by tuto změnu měli pocítit
ze všech nejvíce.
Doplňující informace: Co je rozpočtové
určení daní?
Rozpočtové
určení
daní
je
systém
financování všech obcí a měst v ČR. Z
celkové částky, která se vybere na dani z
přidané hodnoty, dostanou všechny obce
dohromady 19,93 % a z celkové částky,
která se vybere na dani z příjmu
právnických a fyzických osob, dostanou
dohromady 21,4 %. Tato úhrnná suma se
pak dělí mezi jednotlivé obce převážně
podle počtu jejich obyvatel, ovšem částka,
kterou dostanou na jednoho obyvatele, není
stejná - Praha dostává daleko nejvíc, Brno,
Ostrava a Plzeň dostávají méně než Praha,
ale stále o hodně víc než ostatní města.
Nejméně na jednoho občana dostávaly zatím
města a obce mezi 2 000 a 20 000 obyvateli.
Novela by to měla změnit a těmto městům a
obcím přidat.
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Uzávěrka na MMR na dotace pro neziskovky je 30. září
státní správy oznamuje Ministerstvo pro
místní rozvoj oblasti podpory k podání
žádosti o dotaci pro rok 2013 (ke každé
oblasti
podpory
jsou
vyjmenovány
podporované aktivity):

Pro kalendářní rok 2013 má MMR pro
zájemce připraveno celkem 30 milionů
korun.
Cílem programu je podpořit zajímavé
projekty ze tří oblastí, které svým
zaměřením odpovídají činnosti resortu.
Jedná se o ochranu životního prostředí,
udržitelný rozvoj, dále podporu a ochranu
veřejného zájmu na úseku bezbariérového
užívání staveb a ochranu spotřebitele a
ochranu nájemních vztahů. Pro kalendářní
rok 2013 má MMR pro zájemce připraveno
celkem 30 milionů korun. O podporu se
mohou hlásit tyto NNO se sídlem v ČR:
občanské sdružení, obecně prospěšná
společnost, zájmové sdružení právnických
osob, nadace a nadační fondy. Maximální
výše dotace může dosáhnout sedmdesáti
procent rozpočtu projektu. Uzávěrka pro
podání žádostí je 30. září 2012.
Detailnější informace: Program podpory
nestátních neziskových organizací pro
rok 2013
V souladu s usnesením vlády č. 410 ze dne
13. června 2012 o Hlavních oblastech státní
dotační politiky vůči nestátním neziskovým
organizacím pro rok 2013 a usnesením
vlády č. 92 ze dne 1. února 2010 o Zásadách
vlády pro poskytování dotací ze státního
rozpočtu
České
republiky
nestátním
neziskovým organizacím ústředními orgány

1. Ochrana životního prostředí, udržitelný
rozvoj:
1.1. Aktivity podporující udržitelný rozvoj.
1.2. Podpora místního rozvoje v oblasti
cestovního ruchu, Podpora rozvoje sociální
turistiky (cílové skupiny – děti a mládež,
rodiny
s
dětmi,
senioři
občané
s
handicapem) v kontextu udržitelného
rozvoje cestovního ruchu
2. Podpora a ochrana veřejného zájmu na
úseku bezbariérového užívání staveb:
2.1.
Podporovat
správnou
aplikaci
bezbariérové vyhlášky, zejména spolupráci
se stavebními úřady. Iniciovat řešení
nebezpečných míst a iniciovat odstraňování
architektonických bariér. Zpracovávat a
poskytovat metodické informace pro osoby s
omezenou
schopností
pohybu
nebo
orientace o bezbariérovém prostředí.
3.
Ochrana
spotřebitele
a
ochrana
nájemních vztahů:
3.1. Právně osvětová činnost v oblasti
bydlení.
Podpořeny budou pouze žádosti o dotace na
projekty, jejichž předmětem budou výše
vyjmenované
podporované
aktivity
uvedených oblastí podpory a které zároveň
spadají
do
působnosti
ministerstva.
Žadatelem o státní dotaci se mohou stát tyto
nestátní neziskové organizace se sídlem v
České republice: občanské sdružení, obecně
prospěšná společnost, zájmové sdružení
právnických osob, nadace a nadační fondy.
Celá výzva a vzor žádosti je ke stažení je
zde.
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Česko chrání více než 800 nových protipovodňových
staveb
protipovodňových opatření. V současnosti je
už dokončeno nebo rozestavěno 388 staveb
podpořených více než sedmimiliardovou
dotací.

Deset let od katastrofálních povodní v
Čechách a 15 let od těch na Moravě
dokončuje Ministerstvo zemědělství
důležitou
etapu
výstavby
protipovodňových opatření a připravuje
další.
Od roku 2002 až do současnosti vzniklo více
než 800 staveb, které chrání před přírodní
katastrofou občany, podniky i veřejné
instituce.
První
etapu
programu
budování
preventivních protipovodňových opatření
zahájilo Ministerstvo zemědělství v roce
2002. Byla zaměřena na území zasažená
povodní v roce 1997 na řekách Moravě,
Odře a na horním Labi. Do konce roku 2007
vyrostlo na tocích a v jejich okolí 435
protipovodňových staveb, které dnes chrání
315 tisíc lidí a majetek v hodnotě 240
miliard korun. Tato etapa stála více než 4
miliardy korun.
Cílem druhé etapy programu, v letech 2007
až 2013, je zejména vybudovat technická
opatření kolem vodních toků, zvýšit retenci
vodních ploch a posílit bezpečnost vodních
děl například na Vltavě, Tiché Orlici, Ohři a
Moravě. Za 11,5 miliardy korun vznikne do
konce
roku
2013
přibližně
500

„Chystáme už další, třetí etapu výstavby
protipovodňových opatření. Prioritu dáme
takovým krokům, které zvýší schopnost
krajiny zadržovat vodu. Vláda už například
schválila přípravu navrhovaných opatření ke
snížení povodňových rizik v povodí horního
toku Opavy a na Bečvě,“uvedl ministr
Bendl.
Jedním ze symbolů povodní v roce 2002 se
stala středočeská obec Zálezlice, kde velká
voda napáchala škody za 150 milionů korun.
Vesnici v blízké budoucnosti ochrání
protipovodňový val, jehož stavba začne letos
v září. „Obnovení projektu pozastaveného z
finančních důvodů bylo jedním z mých
prvních
kroků
na
Ministerstvu.
Předpokládáme,
že
ochranný
val
v
Zálezlicích bude dobudován v příštím roce.
Cena za jeho výstavbu dosáhne téměř 160
milionů korun, ale nejdůležitější je, že
obyvatelé vesnice, kterou smetla povodeň,
budou před podobnými katastrofami už
konečně v bezpečí,“ řekl ministr Petr
Bendl.
Peníze
na
protipovodňová
opatření
poskytuje z větší části úvěr od Evropské
investiční banky, státní rozpočet, vlastní
zdroje správců vodních toků a místní
rozpočty. Při povodních v letech 1997 až
2010 zahynulo v České republice 123 lidí.
Záplavy způsobily škody za přibližně 174
miliard korun.
Prezentace - Ministerstvo zemědělství
investuje do protipovodňových opatření
(PDF, 3 MB)
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Mattonka by měla postavit zašantročený Alžbětin
pavilon
že rozhodnutí nebylo dosud vymáháno, je
neuvěřitelný šlendrián, který není bohužel v
této kauze jediný“ řekl šéf právního
oddělení ASORKD Petr Kužvart.

Ve čtvrtek 16.8. zaslala památková
asociace
ASORKD
karlovarskému
magistrátu podnět k naplnění 15 let
starého
rozhodnutí
ministerstva
kultury. Karlovarské minerální vody jej
požádaly, aby vyjádřilo souhlas s
přemístěním v tu dobu již rozebraného
a
v
budově
centrálních
skladů
uloženého vzácného Picího pavilonu
císařovny Alžběty.
27. ledna 1997 vydalo MKČR rozhodnutí v
tomto znění: „Ministerstvo vydává se
souhlasem obce Kyselka souhlas s
přemístěním objektu ´Alžbětin pramen´
ze stavební parcely č. 149 na parcelu č.
173/2, vše v k.ú. Kyselka.“ Kurzíva V
nedávném rozhovoru pro Lidové noviny
uvedl dvojitý agent StB, mediální zástupce
KMV Michal Donath, že pavilon byl předán
obci.
Jak ale před několika dny vyplynulo z
vyjádření současné starostky obce Petry
Hoffmannové, k dohodnutému převzetí
kulturní památky ze strany obce nikdy
nedošlo. Alžbětin pavilon na předmětnou
parcelu navíc nebyl dosud Karlovarskými
minerálními vodami přemístěn. „Rozhodnutí
ministerstva je platné a Karlovarské
minerální vody jsou povinny se jím řídit. To,

ASORKD
žádá,
aby
byl
vlastník
karlovarským magistrátem donucen kulturní
památku nalézt a na určeném místě ji
postavit. Pokud Karlovarské minerální vody
neví, kde tuto vzácnou památku mají, měly
by být přinuceny postavit na určeném místě
její přesnou repliku. „Don Pasquale v
médiích přiznal, že neví, kam se památka
poděla. Mluvčí společnosti řekla, že obec si
památku nepřevzala, takže nemohou za to,
že se ztratila. Takový způsob uvažovávání
nemá smysl komentovat. Dodám jen, že
Mattonka je vlastníkem a proto se z
odpovědnosti nemá jak vyvázat. Žádáme
úředníky, aby se přestali Mattonky bát a
postupovali v souladu se správním řádem
České republiky,“ dodal viceprezident
ASORKD Martin J. Kadrman.
„Toto je jasný důkaz, jak Italové vnímají
památky v Kyselce. Vždy udělali jen to, k
čemu byli donuceni. Za dvacet let však
nebyli nuceni skoro k ničemu. Kulturní
dědictví je jim na obtíž a překáží jim v těžbě
českého národního bohatství, které jim
vydělává miliardy. Věří jim po tom všem
ještě někdo, že si váží odkazu Heinricha
Mattoniho a že myslí vážně avizovanou
opravu dvou kulturních památek? V tomto
světle je velmi úsměvné prohlášení dona
Pasqualeho
o
vybudování
Mattoniho
muzea,“ řekl prezident ASORKD Pavel P.
Ries.
Picí pavilon císařovny Alžběty překážel
Karlovarským minerálním vodám ve stavbě
plechové
výrobní
haly.
Na
konci
devadesátých let jim bylo povoleno památku
rozebrat, jednotlivé díly označit a uložit do
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doby, než bude nalezeno vhodné místo k
jeho postavení. Ač bylo vhodné místo
nalezeno (viz předmětné rozhodnutí MKČR),
pavilon nebyl nikdy znovu postaven.
Generální ředitel KMV don Alessandro
Pasquale přiznal, že pavilon byl uložen v
budově centrálních skladů (rovněž kulturní
památka), a při jejich demolici se pavilon
ztratil. Zřejmě byl se sutinami odvezen na
skládku v Čínově na Karlovarsku.
Prohlédněte si fotografie (odkaz na
Facebook) z rozebírání Picího pavilonu
císařovny Alžběty.
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může

zachránit

vzácné

2000 Vlastimil Karlík z Arniky.

Nástroj akutní pomoci vybraným zvláště
chráněným živočichům i rostlinám
spouští dnes Koalice pro Naturu 2000,
jíž je Arnika členskou organizací. Pokud
kdokoli zaznamená ohrožení místa, kde
se vyskytuje některý z vybraných druhů,
může
prostřednictvím
formuláře
internetového
alarmu
jednoduše
informovat příslušné úřady.
Ohrožením může být třeba znečištění vody,
stavební činnost, ale i výsadba nepůvodních
dřevin, rozorání půdy či hnojení. Popis
činností, seznam druhů i kontakty jsou na
webu
www.koalicepronaturu.cz/alarm-system
„I laikovi tato internetová aplikace pomůže
u sedmi pilotních chráněných druhů flóry a
fauny zjistit, jestli se v chráněných
lokalitách neděje něco špatného. Druhy byly
vybrány tak, aby bylo jejich ohrožení dobře
rozpoznatelné. Jedná se o rostliny a
živočichy, jejichž ohrožení zároveň znamená
riziko pro další druhy. Vybrali jsme třeba
raka kamenáče, modráska nebo hořeček
český. Vyskytují se na místech cenných z
více ohledů a jejich ochrana povede ochraně
až desítek dalších druhů živočichů a rostlin i
celé
lokality,“
vysvětluje
smysl
internetového alarmu odborník na Naturu

Smyslem alarmu je nejen zvýšit ochranu
evropsky významných lokalit, ale také
přiblížit lidem ochranu druhů chráněných
Naturou 2000. Pro každý druh je
charakteristických několik ukazatelů, které
mohou znamenat ohrožení. Alarm tak
poslouží například k ochraně stanovišť
modráska
bahenního
a
modráska
očkovaného. Lokalit s výskytem těchto
ohrožených motýlů není v České republice
do soustavy Natura 2000 navrženo
dostatečné množství. Evropská komise
proto doporučuje doplnit pro ochranu
modrásků lokality Slavíkovy ostrovy a
Labišťata. Obě lokality ČR přitom nezařadila
na seznam kvůli možnému konfliktu s
plavebním stupněm Přelouč.
„Takový systém tu dosud chyběl. Často se
na nás lidé obracejí s tím, že s nějakým
územím v jejich okolí, které dobře znají, se
něco děje. Důležité je proto rozlišit, co je
ještě v pořádku a co naopak může který
konkrétní druh ohrozit. Alarm tak přispěje i
k větší informovanosti o ohrožených
druzích,“ říká Lenka Vokasová z institutu
aplikované ekologie Daphne.
Prozatím je v systému zařazeno sedm silně
až kriticky ohrožených druhů: čolek velký,
hnědásek osikový, hořeček český, kuňka
ohnivá, modrásek bahenní, modrásek
očkovaný, rak kamenáč. Do budoucna se
plánuje rozšíření i o další druhy a lokality. V
systému naleznou lidé nejen tabulkový
seznam s výskytem chráněných druhů, ale
také mapy, v nichž snadno naleznou lokality
ve svém okolí.
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Setkání rodáků v Teplýšovicích

Výstava
dobových
i
současných
fotografií, promítání filmu, koncert,
povídání o historii i čtení z kroniky byly
na programu setkání rodáků, které se
uskutečnilo 17. srpna v Teplýšovicích.
Konalo se u příležitosti 660 let první
zmínky o obci Teplýšovice a 630 let
první zmínky o její místní části
Čeňovice. Setkání se zúčastnilo téměř
300 lidí.
Program plný informací se podle ohlasů
líbil. Velkým lákadlem byla expozice
dobových předmětů a různých relikvií, z
nichž kronikářka paní Renáta Procházková
vytvořila repliku staré světnice. Rodáci v ní
měli příležitost podepsat se do teplýšovické
kroniky. Dalším hojně navštěvovaným
místem
byla
expozice
dobových
i
současných fotografií. Zájem byl opravdu
obrovský, a tak se pořadatelé dohodli, že
budou obě expozice znovu zpřístupněny.

Vzpomínalo se také na počátky i současnost
školství v Teplýšovicích, na dlouholeté
učitele Michálkovy, Šimona Krásnického
nebo Karla Pessra. Nezapomnělo se ani na
nedávnou
přístavbu
mateřské
školy.
Hovořilo se také o místním sportu, zejména
o Tělovýchovné jednotě Sokol Teplýšovice a
jejím
dlouholetém
činovníkovi
Josefu
Sahulovi, který se společně s dalšími členy
zasloužil o všestranný rozvoj sportu v obci.
Povídání o sokolech a sokolovně zakončilo
promítání filmu o výstavbě sokolovny a
sportovního areálu, jejichž vznik je dílem
mnoha místních dobrovolníků.
Organizátoři
připomněli
také
místní
rodačku,
filmovou
herečku
Lenku
Podhajskou (vlastním jménem Magdalenu
Podroužkovou). Její slavná, ale velmi krátká
herecká i pěvecká kariéra oslovila snad
každého. Kořením programu byla účast
jejích
vnuček
Kratinových
a
malé
pravnučky, které rodáky pozdravily a
zavzpomínaly na svou babičku, která je
pohřbena u zdejšího kostela. Živou
vzpomínkou na ni pak byla krátká ukázka z
filmu Advokát chudých.
Miroslav
místostarostaKurzíva

Kratochvíl,

Večer zahájil dechový orchestr Vranovanka.
Informace o dávné historii Teplýšovic pak
vystřídalo čtení z kroniky o Čeňovicích,
psané panem Semínem v letech 1938-1962.
Tato kronika byla dlouhou dobu ztracená a
prakticky již nikdo nevěřil, že vůbec
existuje. Někteří rodáci a rodačky během
čtení zavzpomínali na dávno zapomenuté
události.
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Společnost Posázaví podporuje místní řemeslníky a
výrobce
některou z laskomin Rodinné cukrárny ve
Vlašimi. Vydejte se za vůní hrnčířské hlíny
do dílny Ivany Syslové v Chotýšanech nebo
za pomyslnou vůní benzinu motocyklů Jawa
vystavených v samém srdci Konopiště.

Pozvánkou k nevšedním výletům do
regionu je nová brožura Chutě a vůně
Posázaví, kterou vydala společnost
Posázaví
o.p.s.
Útlá
publikace
představuje dovednost a um místních
výrobců
a
podnikatelů.
Zručnost
řemeslníků přibližuje také nové číslo
barevného
dětského
časopisu
Posázavské Kukátko aneb Devatero
řemesel.
„Obě
publikace
jsou
k
dostání
v
regionálních informačních centrech nebo v
kanceláři společnosti Posázaví o.p.s. v
piaristické koleji na Masarykově náměstí v
Benešově,“ řekla ředitelka společnosti
Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová.
Brožurka Chutě a vůně Posázaví ukazuje,
že Posázaví je nejen krajem plným
přírodních krás, starobylých památek a
tajuplných legend, ale také šikovných lidí. S
jejich umem se setkáváme na každém
kroku. Stačí "ochutnat" některý z jejich
výrobků. Třeba voňavé Šternberské koláče,
pověstí opředené pivo Sedm kulí z
benešovského Pivovaru Ferdinand, lahodný
kozí sýr z farmy v Hrajovicích, vyhlášené
špekáčky či slaninu od Matoušků z
Kondrace, voňavý med z posázavských lesů
a luk, zákusky na zámku Jemniště nebo

Řada z jedinečných místních výrobků a
služeb nese značku KRAJ BLANICKÝCH
RYTÍŘŮ
regionální
produkt®
nebo
Středočeská Regionální potravina. Jsou
výrazem vztahu ke kraji, v němž vznikly, a
důkazem dovednosti zdejších lidí, kteří jim
vdechli duši.
Další číslo oblíbeného dětského časopisu
Posázavské Kukátko dostalo podtitul
Devatero řemesel a jeho průvodcem je opět
skřítek Kuk. Tentokrát se vydá do světa na
zkušenou. Chce panu kreslíři vyrobit nový
hrnek na pastelky, který mu rozbil v zápalu
šermířského boje. Na své cestě se přiučí
nejen hrnčířskému řemeslu, ale potká další
řemeslníky - skláře, ševce, kováře, truhláře
a košíkáře.
Oba nové časopisy jsou k prolistování i ke
stažení
na
webových
stránkách
www.posazavi.com
v
nové
rubrice
Publikace. Najdete tam i další propagační
materiály a knihy, které vydala společnost
Posázaví o.p.s.
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Benešovský pivovar patřil regionálním výrobcům
Zemanová.
Celodenní program doplnilo divadlo a
soutěže pro děti či hudební vystoupení
kapel Český šraml a Ostří Bobři. „Vládne
tady příjemná pohoda, žádný spěch a shon.
Přišli jsme spíš ze zvědavosti, ale užili jsme
si všichni, my i děti,“ shrnula svoje pocity
Alena Marková. „Mě se nejvíc líbilo
navlékání korálků a pečení placek. A taky
divadlo o skřítku Kukovi,“ přidala se její
sedmiletá dcera Adélka.
Regionální výrobci a řemeslníci si v
sobotu 1. září dali dostaveníčko v areálu
benešovského Pivovaru Ferdinand na
Posázavském
tržišti
aneb
Trhu
regionálních výrobků Rakovnicka a
Posázaví.
Vedle stánků s ukázkami dovednosti
šikovných lidí na akci nechyběly ani tvořivé
dílny, kde si především děti mohly
vyzkoušet tkaní na kolíkovém stavu, praní
na valše, navlékání korálků, mletí na
žernovu či pečení placky na plotně.
Akci pořádaly společnosti Posázaví o.p.s.,
Rakovnicko o.p.s. a Pivovar Ferdinand a.s. v
rámci společného projektu Pivo, chmel, slad
– to mám rád. Jeho cílem bylo připomenout
nejen tradici vaření piva, ale také dalších
řemesel. Ve stáncích nechyběly keramické
hrníčky, proutěné zboží, dřevěné hračky,
textilní výrobky, sýry, mouky, paštiky,
marmelády, čaje, mošty ani pečivo od
regionálních výrobců.
„Někteří návštěvníci byli možná překvapeni,
protože očekávali klasické farmářské
tržiště, my jsme se ale zaměřili hlavně na
podporu místních výrobků a výrobců. Chtěli
jsme, aby se tu potkali a poznali navzájem a
myslím si, že se nám to podařilo. Ohlas z
jejich strany byl pozitivní,“ řekla ředitelka
společnosti
Posázaví
o.p.s.
Bohunka

Spokojen s průběhem akce byl i Václav
Vyvadil z Pivovaru Ferdinand. „V tom
spěchu zapomínáme na to, jak něco funguje,
jak se něco vyrábí, jak se co dělá. Takže to
bylo takové malé zastavení, aby lidi viděli,
že za vším je třeba vidět něčí práci a čas.
Tradice je úžasná věc a měli bychom se k ní
vracet, protože život není jenom o
počítačích a čipech,“ řekl.
Projekt Pivo, chmel, slad – to mám rád,
který získal dotaci z Programu rozvoje
venkova, se zaměřil na chmelařství,
sladovnictví a pivovarnictví, které spojují
oba regiony Rakovnicko i Posázaví. Jeho
výstupem jsou mimo jiné výsadba tyčové
chmelnice v Kolešovicích, exkurze zaměřené
na chmelařství a pivovarnictví, řezbářské
sympozium v Přílepech, Královský vzorkový
veletrh pivovarnictví na hradě Křivoklátě,
výstava a brožura o chmelařství a
pivovarnictví na Rakovnicku, DVD o vaření
piva nebo mobilní naučná stezka. Naučnou
mobilní stezku, která je dílem zručných
řezbářů a je ojedinělou atrakcí svého druhu
v České republice, viděli i návštěvníci
Posázavského tržiště.
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Dotace z programu LEADER pomohou v regionu
rozvoji turistického ruchu a zemědělství
Podmínkou pro získání dotace je splnění
podmínek programu a do 27. září 2012
předložení žádosti o dotaci včetně všech
požadovaných příloh. Výběr projektů bude
založen
na
principu
soutěže
mezi
předloženými žádostmi. Nejpřínosnější z
nich pak získají dotaci a rozšíří řadu 73
projektů, které byly za poslední čtyři roky
podpořeny. Další informace o 8. výzvě
najdou zájemci na webu MAS – Partnerství
Moštěnka.
Více než dva a půl milionu korun rozdělí
na podzim tohoto roku mezi žadatele na
svém území Místní akční skupina –
Partnerství Moštěnka.
V rámci dotačního programu Leader mohou
zájemci žádat o dotace v třech oblastech
podpory – rozvoj cestovního ruchu,
modernizace zemědělských podniků a
přidávání
hodnoty
zemědělským
a
potravinářským produktům. Uzávěrka pro
příjem žádostí je 27. září 2012.

MAS – Partnerství Moštěnka bude do roku
2013 rozdělovat ročně cca 10 milionů korun
pro místní projekty v evropském programu
Leader, který řídí ministerstvo zemědělství.
Region se nachází v samotném středu
Moravy a tvoří jej 22 obcí mikroregionu
Moštěnka v Olomouckém kraji a 29 obcí
mikroregionu Holešovsko a okolí ve
Zlínském kraji.

„Nejvíce finančních prostředků půjde na
podporu cestovního ruchu a zemědělského
hospodaření. V rámci těchto opatření se o
dotaci až do výše 60 procent uznatelných
nákladů mohou ucházet projekty na
zajištění ubytovacích a stravovacích kapacit
s ohledem na rozvíjení služeb cestovního
ruchu a dále projekty zaměřené na rozvoj
zemědělství a zkvalitňování technologií,“
uvedla místopředsedkyně MAS Markéta
Kropáčková. Pro další oblast podpory,
zavádění místních produktů a přidávání
hodnoty zemědělským a potravinářským
produktům, bude vyčleněno půl milionu
korun. O ty mohou žádat zemědělští
podnikatelé a malé a střední podniky,
zabývající se výrobou potravin a surovin pro
lidskou spotřebu a také výrobci krmiv.
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Občané demonstrovali před vládou proti rozšiřování
uhelných a uranových dolů

Na demonstraci před Úřadem vlády se
12. 9. sešlo na sto sedmdesát občanů z
ekologických
organizací
a
obcí
ohrožených plány ministra průmyslu
Kuby, kteří nesouhlasí s bouráním obcí
v Podkrušnohoří, s otevřením nových
uranových dolů či státními dotacemi
pro elektřinu z nových jaderných
elektráren.
Svůj
postoj
k
projednávané
státní
energetické koncepci vyjadřovali hesly, jako
např.: „Ptali jste se těžařů, zeptejte se lidí!“,
„Energetická revoluce? Ano, prosím!“,
„Uhlí, uran neletí, spletli jste si století!“,
„Nespalujte,
recyklujte!“
a
podobně.
Požadovali, aby vláda v další fázi
schvalování koncepce zohlednila připomínky
obcí a občanů.
Vláda dnes projednala Státní energetickou
koncepci a Státní surovinovou politiku. Oba
materiály
předložené
ministerstvem
průmyslu představují výhled do r. 2040, ve
skutečnosti však znamenají návrat hluboko
do minulého století. Ignorují potenciál
energetických úspor, potlačují rozvoj
obnovitelných zdrojů a konzervují závislost
energetiky na uhlí, ropě a jádru. Nezajištují
dlouhodobou
konkurenceschopnost
a
udržitelnost domácí energetiky.

Plány ministra Kuby:
• Připouštějí (byť s podmínkami) prolomení
platných limitů těžby hnědého uhlí,
zbourání Horního Jiřetína a Černic a
přiblížení velkorypadel pod okna lidí v
Litvínově. Naopak nepočítají s vládou
slíbeným legislativním zakotvením limitů
• Počítají s vrácením vyvlastňovacích
paragrafů do horního zákona (přičemž
Parlament právě nyní projednává jejich
zrušení)
• Navrhují otevření nových uranových dolů
na Jihlavsku a do budoucna i v Podještědí
• Prosazují zrušení fungujícího systému
podpory obnovitelných zdrojů elektřiny a
utlumení jejich dalšího rozvoje
• Zavádějí dotace pro elektřinu z nových
atomových reaktorů (dva v Temelíně a jeden
v Dukovanech) ve formě garantované ceny,
která zatíží spotřebitele
• Dávají přednost spalování odpadu místo
recyklace
Díky protestu občanů v uplynulém měsíci
však z vládních materiálů vypadly některé z
problematických
návrhů.
Energetická
koncepce už nepočítá s otevřením nových
dolů v Beskydech. Plány na získání uranu v
Podještědí
podmínila
nalezením
technologie, která nezasáhne podzemní
zásoby pitné vody. Z textu vypadl i návrh na
okamžité zrušení obou usnesení vlády, jimiž
byly vyhlášeny limity těžby. K těmto
změnám
přispěly
argumenty
obcí,
ekologických organizací i 3200 připomínek,
které
prostřednictvím
portálu
www.energetickakoncepce.cz zaslali občané
vládě.
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Včelí svět v Hulicích očekává tisícího návštěvníka
odměnou nebo malování sádrových odlitků.
Dílny, které povede zkušená lektorka Naďa
Benešová, nabídnou také výrobu květin z
netradičních
materiálů.
Zváni
jsou
samozřejmě začínající včelaři, kteří si
rovněž mohou s včelím voskem pohrát a
vykouzlit dekorativní svíčku, ale také se
mohou poradit o chovu včel. Prostory a
zahrada centra budou otevřeny i pro
zájemce o expozici a milovníky včelích
produktů. Akce bude probíhat po oba
víkendové dny od 10 do 16 hodin.
Od začátku fungování nevšední expozice
o životě včel v Hulicích už navštívilo
centrum přes 900 lidí. Včelí svět v
přestavěné
budově
bývalé
školy
slavnostně otevřeli zástupci obce,
hejtmanka Středočeského kraje Ing.
Zuzana Moravčíková, včelaři a obyvatelé
30. června 2012. Po necelých třech
měsících plného provozu čeká medové
centrum u břehu vodní nádrže Želivka
na
svého
tisícího
návštěvníka
připravuje pro něj dárek a zajímavé
výhody.
„Podle našich propočtů a podle toho, jak se
situace návštěvnosti vyvíjí, bychom mohli
tisícího návštěvníka uvítat právě během
Svíčkového víkendu, kdy očekáváme větší
účast“, předpovídá Ing. Michal Beneš,
koordinátor Včelího světa. „Svíčkový víkend
je akce, kterou jsme připravili pro šikovné a
hravé lidi všech věkových kategorií,
uskuteční se 22. a 23. září,“ dodává pan
Beneš.

„Pro tisícího návštěvníka máme připravený
balíček plný medových dobrot a dalších
dárků. Získá také volné vstupné do Včelího
světa pro sebe a nejbližší rodinné
příslušníky na celý rok,“ prozradil starosta
Hulic, Martin Kapek. Pozornost získá tisící
návštěvník právě z rukou starosty – obec
totiž Včelí svět v Hulicích provozuje.
Návštěvnické centrum vybudovala za 15
milionů korun díky dotaci z Regionálního
operačního programu Střední Čechy. Z
nevyužitého objektu bývalé školy na návsi se
stala architektonicky přitažlivá budova s
pozoruhodným obsahem uvnitř i na přilehlé
zahradě.

V tvořivé dílně Včelího světa to tedy o
předposlední zářijové sobotě a neděli bude
ještě více vonět medem a včelím voskem,
než obvykle. Pro děti, rodiče, prarodiče a
další kreativce nachystali organizátoři celou
škálu činností a zábavy. Dominantní bude
výroba svíček ze včelího vosku. Děti ale
určitě naláká i terénní hra za sladkou
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Autobusy polepené fotografiemi nejvyšších českých
hor projíždí Českem
koordinační
aktivity
v
Krkonoších".
Předmětem projektu jsou i různé aktivity
zaměřené např. na popularizaci místního
dění, vzdělávání pracovníků státní správy a
samosprávy, ale i tisk propagačních
materiálů. Do programu cílů ROP bylo
zařazeno například i grafické zpracování
polepu
autobusů
veřejné
hromadné
dopravy,
které
zajímavým
způsobem
upozorňují obyvatele ČR na turistický
region Krkonoše.
Na silničních trasách vedoucích městy
Špindlerův Mlýn, Vrchlabí, Praha a
městy Varnsdorf, Mělník, Praha, od
letní sezony 2012 každý den tam a zase
zpět, sedm dní v týdnu, projíždí dva
autobusy dálkových linek hromadné
veřejné dopravy, které jsou polepené
velkoplošnými
fotografiemi,
zobrazujícími motivy Krkonoš.
Zpracovaný
design
láká
potenciální
návštěvníky k volnočasovým aktivitám,
které lze v nejvyšších českých horách
provozovat v průběhu kalendářního roku. Ať
se jedná o lyžování, cyklo i pěší turistiku
anebo odpočinek. Motivuje k pohybu
nejenom aktivní sportovce, ale i k aktivnímu
odpočinku i rodiny s dětmi, seniory, atd.
Autobusy vyzdobené z obou stran i na zadní
ploše budou jezdit a tím zajišťovat
propagaci turistického regionu po dobu
dvou let.
Aktivita je podporována z fondů Evropské
unie. Konkrétně v rámci 14. kola výzvy
Regionálního operačního programu NUTS II
Severovýchod (prioritní osy 3 Cestovní ruch,
oblasti podpory 3.2. Marketingové a
koordinační aktivity v oblasti cestovního
ruchu) získal Krkonoše – svazek měst a obcí
v oblasti cestovního ruchu finanční podporu
na realizaci projektu „Marketingové a
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Titul Vesnice roku 2012 získala obec Řepice z
Jihočeského kraje

V
rámci
Mezinárodního
festivalu
dětských folklorních souborů „Písní a
tancem" v Luhačovicích byly 15. září
2012
vyhlášeny
výsledky
soutěže
Vesnice roku 2012. Letos byl titul
udělen obci Řepice z Jihočeského kraje.
Na druhém místě se umístila Tvarožná
Lhota z Hodonínska a třetí místo
obsadila obec Křižánky z okresu Žďár
nad Sázavou.

Ministerstvo zemědělství uděluje v rámci
soutěže Vesnice roku ocenění Oranžová
stuha za příkladnou a dobře fungující
spolupráci mezi obcí a zemědělským
subjektem (popřípadě místní dobrovolnou
organizací myslivců, včelařů, rybářů apod.)
při obnově a rozvoji obce. Celostátní komise
navštívila a hodnotila obce, které získaly
Oranžovou stuhu 2012 v krajském kole, od
13. srpna do 17. srpna 2012. Slavnostní
vyhlášení vysledků ocenění Oranžová stuha
proběhne společně se Zelenou stuhou v
Senátu PČR v Praze v pondělí 24. září 2012.
Slavnostní předání ocenění soutěže Vesnice
roku 2012 se uskuteční 5. října ve Vesnici
roku 2012, v obci Řepice.
Foto MF Dnes

„Cílem soutěže Vesnice roku je povzbudit
obyvatele venkova k aktivní účasti na
rozvoji svého domova. Soutěž upozorňuje na
činorodost obcí, jejich představitelů a
občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat
místo svého bydliště, ale i rozvíjet místní
tradice a zapojují se do společenského
života obce,“ řekl ministr zemědělství Petr
Bendl.
Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo pro
místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství,
Svaz měst a obcí ČR a Spolek pro obnovu
venkova ČR. Nositele ocenění Zlatá stuha za
vítězství v krajských kolech soutěže
hodnotila od 2. do 8. září 2012 celostátní
hodnotitelská komise tvořená zástupci
vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů soutěže.
Letošního 18. ročníku soutěže se celkem
zúčastnilo 278 obcí ze 13 krajů.
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ČSOB A ERA PRO PODPORU REGIONŮ - VELKÉ
KOMUNITNÍ GRANTY 2012
organizace •
zařízení církví

sdružení

obcí

•

účelová

text vyhlášení ke stažení
formulář žádosti ke stažení
formulář rozpočtu ke stažení

Cílem programu je podpořit projekty,
které řeší problematiku obnovy krajiny
a péče o životní prostředí a které mají
zároveň pozitivní komunitní dopad,
protože do realizace zapojí místní
obyvatele a zvýší jejich zájem o otázky
životního prostředí. Aktivní zapojení
veřejnosti
do
projektu
je
proto
nezbytnou podmínkou získání podpory.
UZÁVĚRKA: 27.9.2012
Program se zaměřuje na témata jako je
např. obnova původních a zakládání nových
krajinných prvků, zachování krajinného rázu
a estetické funkce krajiny, podpora šetrné
údržby a zlepšování prostupnosti krajiny,
obnova cest a stezek, péče o drobné stavby
a památky v krajině, ochrana a obnova
přirozených a cenných biotopů, péče o
lokality důležité pro biologickou rozmanitost
krajiny apod. Projekty se musí týkat lokalit
ve volné krajině mimo zastavěné části obcí a
měst.
Jaká jsou témata: obnova kulturní krajiny
a péče o životní prostředí
Co můžete získat: grant ve výši 300 000
Kč (ani více ani méně!)
Kdo může žádat: nadace • nadační fondy •
obce • občanská sdružení • obecně
prospěšné
společnosti
•
příspěvkové
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Národní park Podyjí se otevírá návštěvníkům
přímo do samotného srdce národního parku.
16. září se uskuteční podzimní výlet za
hrady a mlýny na Dyji, 20. října pak
poznávací cesta zaměřená na lesy českého i
rakouského Podyjí.
Podrobný program Dnů Podyjí v Praze si
můžete prohlédnout v přiloženém letáku.

Ministerstvo životního prostředí spolu
se Správou Národního parku Podyjí
odstartovaly
kampaň
na
podporu
našeho nejmenšího národního parku.
Dny NP Podyjí v Praze mají upoutat
pozornost
veřejnosti
přírodním
bohatstvím,
které
se
skrývá
na
jihozápadní Moravě v zalesněném údolí
řeky Dyje.
V rámci kampaně se v Praze v průběhu září
a října uskuteční několik výstav a přednášek
s tematikou národního parku. V pondělí 19.
září se v divadle Archa bude konat
vzpomínkový večer na fotografa Bohumíra
Prokůpka, který se věnoval právě scenériím
Národního parku Podyjí. Součástí večera
bude i křest čerstvě vydaného souboru knih
o národním parku.
Od 2. do 14. října bude v pražské Galerii
Písecká brána otevřena rozsáhlá výstava
zastřešující hned tři instalace. Tato expozice
odhalí rozmanitost národního parku a
představí ho zvuky také prostřednictvím
filmu. 9. října se mohou zájemci dozvědět
informace o Podyjí v literatuře. V
Rakouském kulturním fóru na ně čeká
literární večer s autorským čtením.

NP Podyjí
Národní park Podyjí, který loni oslavil
dvacet let své existence, je ukázkou
výjimečně zachovalého říčního údolí v
bohatě zalesněné krajině jihozápadní
Moravy. Jeho území má plochu přibližně 63
km2 a rozkládá se mezi městy Vranov nad
Dyjí a Znojmo. Na rakouské straně na něj
navazuje Nationalpark Thayatal, se kterým
vytváří přeshraniční bilaterální chráněné
území. Oproti třem zbývajícím národním
parkům ČR se nachází v relativně nízkých
nadmořských výškách (206 – 536 m n. m.).
Národní
park
Podyjí
se
vyznačuje
mimořádnými
scenériemi,
tvořenými
pestrou mozaikou skalních amfiteátrů a
srázných
stěn,
meandry,
rozsáhlými
suťovými poli a těžko prostupnými stržemi,
ale i nivními loukami podél Dyje a
prosluněnými lesostepmi s pestrými koberci
teplomilných
rostlin.
Pro
území
je
charakteristická mimořádná rozmanitost
vyskytujících se živočišných a rostlinných
druhů a jejich vysoká koncentrace na
relativně malé ploše. Významná druhová
pestrost rostlin a živočichů je podmíněná
polohou chráněného území na rozhraní dvou
biogeografických soustav

Kromě toho jsou pro děti, studenty i širokou
veřejnost připraveny pražské přednášky a
semináře, které doplní exkurze a výlety
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5. ročník soutěže Obec přátelská rodině má nová
pravidla

Obce a města mohou i letos získat
dotaci na aktivity podporující rodiny a
titul Obec přátelská rodině roku 2012.
V letošním roce se však podmínky
soutěže podstatným způsobem změnily.
Vítězným obcím bude rozděleno celkem
6 milionů Kč.
Soutěž Obec přátelská již čtyři roky
podporuje
realizování
prorodinných
opatření a aktivit v českých obcích a
napomáhá k vytváření prorodinné atmosféry
v české společnosti. Ročník 2012 je však
koncipován tak, aby jednotliví soutěžící
(obce, města) předložili plán rozvoje
rodinné politiky „Chceme motivovat obce a
města k podpoře rodin s dětmi a vést je k
tomu, aby se zajímaly o jejich potřeby.
Zatímco v předchozích ročnících byla soutěž
zaměřena na hodnocení aktuálního stavu
aktivit v obci, od roku 2012 je cílem soutěž
zefektivnit a ocenit ty obce, jejichž
představitelé prokazatelně projeví snahu
zlepšit dosavadní opatření na podporu
rodiny. Titul získají obce, které aktivně
zjišťují potřeby rodin a usilují o zavedení
koncepčních a dlouhodobých opatření na
jejich podporu,“ říká ministr práce a
sociálních věcí Jaromír Drábek.
Obce budou v soutěži předkládat tzv.

koncepční dokument rodinné politiky, který
umožňuje strategický postup při plánování a
realizaci regionální rodinné politiky a
předpokládá
dlouhodobou
udržitelnost
navržených opatření. „Díky soutěži si
mohou
obce
vyzkoušet
vytvoření
promyšlené sady opatření na zlepšení života
místních rodin. Koncepční dokument
umožňuje jednotlivé aktivity a opatření
vzájemně provázat a vytipovat ty, které v
obci scházejí. Výhru sice získají jen ty
nejlepší obce z každé kategorie, ale věřím,
že všem zúčastněným obcím soutěž přinese
větší spokojenost místních rodin, protože se
obce budou zajímat o jejich potřeby a
reagovat na ně,“ dodává předsedkyně Stálé
komise pro rodinu PSP ČR Helena
Langšádlová.
Nové koncipování soutěže umožní získat
přesnější informaci o pojetí rodinné politiky
v obci a pro všechny zúčastněné obce bude
představovat přínos v podobě zmapování
cílových skupin a jejich potřeb a vytipování
opatření rodinné politiky, které by obec v
budoucnu mohla realizovat.
Soutěže se mohou zúčastnit všechny obce,
města, statutární města a městské části
nebo obvody statutárních měst územně
členěných na městské části či obvody z celé
České republiky. Obce soutěží v rámci pěti
velikostních kategorií podle počtu obyvatel.
V každé velikostní kategorii bude určena
jedna vítězná obec, která obdrží od
Ministerstva práce a sociálních věcí finanční
odměnu v podobě neinvestiční dotace, která
bude
využita
na
realizaci
opatření
podporujících
rodiny
obsažených
v
koncepci. Dosavadní zkušenost ze soutěže
ukazuje, že obce, které v soutěži zvítězí,
započnou díky získané dotaci výrazně
rychlejší rozvoj rodinné politiky. I ve
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Asociací center pro rodinu a Sítí mateřských
center.

velikostní kategorie / výhra
1.
2.
3.
4.
5.

do 1000 obyvatel / 500 000 Kč
1 001 – 3 000 obyvatel / 900 000 Kč
3 001 – 10 000 obyvatel / 1 100 000 Kč
10 001 – 50 000 obyvatel / 1 500 000 Kč
50 001 a více obyvatel / 2 000 000 Kč

Vzhledem k náročnosti přípravy plánu
rozvoje rodinné politiky, zejména v případě,
že obce doposud nemají zmapované potřeby
svých rodin, se letos posouvá uzávěrka
přihlášek. Přihlášky do soutěže mohou obce
zasílat do konce prosince. Odborníci poté
vyhodnotí formulář, jenž je součástí
přihlášky a samotný plán rozvoje rodinné
politiky. Vítěze vyhlásí ministr práce a
sociálních věcí v březnu 2013. Více
informací o soutěži včetně soutěžních
podmínek, přihlašovacího formuláře a loga
soutěže
lze
najít
na
webu
www.obecpratelskarodine.cz.
Během prvních čtyř ročníků soutěže MPSV
přidělilo vítězným obcím neinvestiční dotace
v celkové hodnotě téměř 26 milionů Kč.
Díky těmto prostředkům obce realizují řadu
zajímavých aktivit. V loňském roce si
vítězové soutěže za přidělenou dotaci
například zřídili hlídací centrum, začali
realizovat nové kroužky pro děti, podpořili
své neziskové organizace, dokoupili hry do
nízkoprahových klubů či sestavili komisi pro
rodinu, která pořádá kulaté stoly za účelem
zmapování potřeb rodin a tvorby koncepce
rodinné politiky ve své obci.
Již pátý ročník celostátní soutěže pořádá
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
(MPSV) a Stálá komise pro rodinu a rovné
příležitosti
Poslanecké
sněmovny
Parlamentu ČR (PSP ČR) ve spolupráci s
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Dny jeskyní vrcholí unikátní výstavou na zámku ve
Ctěnicích

Celoroční
kampaň
Ministerstva
životního
prostředí
zaměřená
na
podporu nejvýznamnějších přírodních
krás vrcholí otevřením výstavy s názvem
Světové dědictví v hlubinách země a
zpřístupněné jeskyně ČR na zámku ve
Ctěnicích. České a moravské jeskyně
jsou naprosto jedinečné. Jsou součástí
české přírody stejně jako Šumava,
Český les a další známá místa.

republiky zve návštěvníky do čtrnácti
zpřístupněných jeskyní v Čechách a na
Moravě.
Prostřednictvím
vystavených
exponátů se lidé seznámí s charakteristikou
jednotlivých jeskyní, historií jejich utváření,
bohatostí výzdoby, se stopami, které v nich
zanechali lidé v dobách dávných i poměrně
nedávných, nebo s činností Správy jeskyní
ČR. Výstavu spolu s Ministerstvem životního
prostředí pořádá Muzeum hlavního města
Prahy a Správa jeskyní ČR. Pro veřejnost je
expozice otevřená v prostorách zámeckého
areálu ve Ctěnicích až do 4. listopadu 2012.

Seznámit návštěvníky s historií jeskyní je
právě cílem výstavy ve Ctěnicích. Expozici
tvoří dvě tematické části. První část s
názvem Světové dědictví v hlubinách země
je putovní výstavou WH UNESCO o krasu a
jeskyních ve slovensko – maďarském
příhraničí, na které se organizačně podílí
Správa jeskyní ČR. Na geomorfologicky
souvislém území na pomezí Slovenska a
Maďarska o rozloze cca 600 km2 se nachází
více než 1 300 jeskyní. Jejich mimořádná
hodnota spočívá v rozmanitosti podzemních
prostor, které obývá více než 500 druhů
živočichů. Archeologické nálezy z těchto
míst jsou staré až 35 000 let. Výstava
návštěvníkům nabídne bohatý obrazový
materiál doplněný texty ve slovenském,
maďarském a anglickém jazyce.
Výstavní blok Zpřístupněné jeskyně České
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Ministerstvo zemědělství má plán na efektivní využití
biomasy do roku 2020
energie, která by mohla být v naší republice
vyrobena z biomasy s výhledem do roku
2020,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Vláda schválila Akční plán pro biomasu
v ČR na období 2012 – 2020. Jeho cílem
je především vymezit opatření a
principy, která povedou k účelnému
využití
energetického
potenciálu
biomasy a pomohou tak naplnit závazky
ČR pro výrobu energie z obnovitelných
zdrojů do roku 2020.
Podíl energie na hrubé domácí spotřebě by
měl v roce 2020 dosáhnout 13,5 % a podíl
obnovitelné energie v dopravě 10 %.
Ministerstvu zemědělství a Ministerstvu
průmyslu a obchodu se podařilo vzájemně
propojit předložení Státní energetické
koncepce a zpracování „Akčního plánu pro
biomasu, který obsahově na tuto koncepci
navazuje, neboť biomasa zaujímá stále
významnější komplementární postavení v
energetickém mixu energetických zdrojů v
ČR. „Cílem Akčního plánu pro biomasu je
propojit zajištění potravinové soběstačnosti
země, která je prioritou zemědělské
činnosti, s účinným využitím zbývající
zemědělské půdy a lesní dendromasy pro
energetickou potřebu. Účelem je upřesnění
odhadu možného přínosu biomasy pro
energetickou bilanci České republiky. Akční
plán nestanovuje závazné množství energie
z obnovitelných zdrojů, ale určuje množství

Prioritní využití zemědělské půdy v České
republice spočívá v zajištění potravinové
soběstačnosti. Na rozdíl od řady jiných zemí
však disponuje naše republika dostatečnou
rozlohou
půdy
k
zajištění
tohoto
strategického cíle. Část půdního fondu je
tak možné využít pro energetické účely.
Akční plán pro biomasu se soustřeďuje na
míru a účelnost tohoto energetického
využití
biomasy.
Mezi
energeticky
využitelnou
biomasu
ze
zemědělské
produkce patří zbytková biomasa navázaná
na živočišnou výrobu (sláma, plevy, výpalky,
šroty, exkrementy), cíleně pěstovaná
biomasa, trvalé travní porosty a rychle
rostoucí byliny a dřeviny.
Využití biomasy pro výrobu energie má řadu
příznivých ekologických, krajinářských nebo
regionálně-rozvojových
dopadů.
Vedle
diversifikace zemědělského hospodaření je
to rozvoj biodiverzity české krajiny a rovněž
možnost
pěstování
biomasy
s
půdoochrannými
a
protipovodňovými
opatřeními.
Pěstování
některých
energetických rostlin může snížit rizika
eroze a zvýšit retenci půdy. Vhodnou
podporou vybraných technologií využití
biomasy lze zvýšit zaměstnanost na českém
venkově a zároveň snížit strategickou
závislost (včetně výdajů) na dovážených
primárních zdrojích (uhlí, zemní plyn).
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III. Den hasičů a záchranářů v Trhovém Štěpánově
ovládla soutěž a špičkové ukázky zásahů
odvoz osoby helikoptérou předvedli členové
hasičského záchranného sboru z Benešova.
Vlašimští hasiči zase návštěvníkům ukázali
své dovednosti a triky při zásahu u
improvizované dopravní nehody. Diváci
pozorně sledovali práci s technikou i
vyproštění osoby ze zdemolovaného vozu.

Plná louka nablýskaných hasičských
aut, krásné dívky a ženy, muži i děti v
uniformách, sportovní duch a mnoho
fandících návštěvníků – tak to vypadalo
v sobotu 15. září na Dni hasičů a
záchranářů v Trhovém Štěpánově. Už
třetí ročník této úspěšné akce pořádal
Sbor dobrovolných hasičů Města Trhový
Štěpánov na prostranství u fotbalového
hřiště za příjemného počasí.
Den hasičů a záchranářů odstartovala
soutěž v požárním útoku Pohár hasičů.
Zahájení měla na starost tři dětská
družstva. Do ostrého soutěžního klání
potom nastoupilo 11 mužských týmů a 8
družstev žen. Soutěžní pole bylo lemováno
diváky, kteří svědomitě závodníkům fandili.
Stolek s připravenými výhrami, kde se
vyjímal zlatavý pohár, menší trofeje,
šampaňské i sud piva, byl jednou ze
zajímavých
motivací
pro
ambiciózní
soutěžící. Nejlepší běžce a nejšikovnější
techniky měli nakonec hasiči ze Sedmpán –
v soutěži zvítězilo jak jejich družstvo žen,
tak tým mužů. Pohár hasičů a sud piva tedy
plným právem putovaly do Sedmpán.

Na soutěž a činnosti hasičů z celého okresu
se do Trhového Štěpánova o víkendu přišlo
a přijelo podívat kolem 500 návštěvníků.
Kromě hlasitého podporování soutěžních
družstev nebo sledování špičkových ukázek
zásahů, lidé rádi využili zázemí několika
společenských stanů, kde se mohli
občerstvit, posedět, popovídat a posílit
sounáležitost s hasiči. Hodně zájemců si
nenechalo ujít úchvatný pohled do kraje a
nastoupilo do koše výsuvné plošiny
hasičského sboru ze Sellier & Bellot. Děti se
mohly
vyřádit
na
skákacím
hradu,
romantické
povahy
využily
možnosti
vyjížďky v kočáře s koňským spřežením.
„Štěpánovští
hasiči
doufají,
že
se
návštěvníkům bohaté odpoledne líbilo. Už
se těšíme na další Den hasičů a záchranářů
v příštím roce“, vzkazuje za organizátory
Josef Korn, starosta SDH Trhový Štěpánov.

Řadu lidí zaujala ukázka záchrany zraněné
osoby v komplikovaném terénu. Simulaci
nehody, zajištění raněného, slaňování a také
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Obec Drmoul obdržela bronzové ocenění v rámci
soutěže Entente Florale Europe 2012
Toto prestižní ocenění je povzbuzující nejen
pro obec samotnou, ale i pro Karlovarský
kraj, který byl historicky poprvé na této
soutěži obcí Drmoul zastoupen. „Ocenění je
jistě povzbuzující, zejména pokud je naše
obec porovnávána se sídly, která mají za
sebou
mnohonásobně
delší
dobu
nerušeného vývoje“, poznamenala starostka
obce, Mgr. Vladislava Chalupková.

Obec Drmoul, loňský vítěz celostátního
kola za péči o zeleň, obdržela v pátek
14. 9. 2012 v holandském městě Venlo
bronzové ocenění v rámci soutěže
Entente Florale Europe 2012. Entente
Florale Europe 2012 je v současnosti
nejprestižnější
Evropskou
soutěží
zaměřenou na sociální a kulturní rozvoj
sídel prostřednictvím péče o zeleň,
ocenění uděluje každý rok Evropská
asociace pro květiny a krajinu.

Převzetí ocenění, na fotografii zleva Ing.
Jaroslav Brzák, člen hodnotící komise (ČR),
Mgr. Vladislava Chalupková, starostka obce,
Ing. Josef Švajgl, místostarosta obce, Ing.
Inka Truxová, předseda hodnotící komise
(ČR)

Letošního ročníku se účastnilo 9 vesnic a 11
měst z jedenácti členských zemí EU.
Všechny soutěžící postupně navštívila
mezinárodní hodnotící komise a na základě
předem stanovených kritérií hodnotila
přístup k životnímu prostředí, kvalitu a
rozvoj krajiny a vegetace a to nejen v obci,
ale i v nejbližším okolí, stejně tak propojení
s cestovním ruchem a managementem
volného času. Zájem hodnotící komise
vyvolala i dobře zpracovaná dokumentace
obce zaměřená na rozvoj jednotlivých ploch
v obci.
Stejně
důležité
bylo
i
odpadové
hospodářství a přístup ke kulturnímu
dědictví. V Drmoulu bylo kladně hodnoceno
také zapojení neziskových a zájmových
organizací v obci a také ekologická výchova
v základní a mateřské škole.
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Národní konference VENKOV 2012
venkova, pozemkové úpravy
Exkurze:
Waldland
zpracovatelské
družstvo v Rakousku, ekofarma Bemagro,
a.s., obnova krajinných struktur, školící
středisko v Kaplici, aj.

Letošní konference se koná v malém
městečku
jen
pár
kilometrů
od
česko-rakouské hranice v období, kdy
jedno programové období končí a druhé
se teprve připravuje. Přijeďte besedovat
ve dnech 1. - 3. října do Nových Hradů u
Českých Budějovic.
Konference se koná se v místech, kde stále
sousedí dva odlišné světy, v čase, kdy se
rozdíly mezi městem a venkovem stírají do
té míry, že máme problémy venkov vůbec
definovat, kdy venkov, kde žije většina z
nás, potřebuje hledat vlastní identitu a
svébytnou cestu k udržitelnosti.
Hlavní workshopy:
Nedílnou
součástí
konference
budou
workshopy, které budou navazovat na
pondělní dopolední program a budou se
týkat připravovaných operačních programů
a možné role MAS v nich. Každý z
workshopů bude doplněn tematickou
exkurzí, z níž část bude zacílena na projekty
na rakouské straně hranice.
Workshop A: Příroda a krajina ve
venkovském prostoru – zemědělství,
potravinová
bezpečnost,
udržitelný
rozvoj venkova
Tématické zaměření: Příroda a krajina ve
venkovském
prostoru,
zemědělství,
potravinová bezpečnost, udržitelný rozvoj

Workshop B: Kulturní dědictví na
venkově, hmotné i nehmotné, jeho
rozvoj a využití pro život obce a cestovní
ruch
Tématické zaměření: Kulturní dědictví na
venkově, hmotné i nehmotné, jeho rozvoj a
využití pro rozvoj obce a cestovní ruch,
církve a rozvoj venkova
Exkurze: Muzeum koněspřežky (Rakousko),
obnova církevních památek v pohraničí,
oživování
hradů
na
Malši,
tradice
ovocnářství a pečení chleba ve Velešíně, aj.
Workshop C: Lidské zdroje na venkově –
zaměstnanost, přístup k celoživotnímu
vzdělávání, vzdělávání jako nástroj k
budování místní identity
Tématické zaměření: Lidské zdroje na
venkově
zaměstnanost,
přístup
k
celoživotnímu vzdělávání jako nástroj
budování místní identity
Exkurze: vzdělávání dospělých - Koželužna,
podpora projekty na podporu škol v
pohraničí, venkovské komunitní školy,
virtuální univerzita třetího věku na venkově,
MŠ Haarbach, Rakousko – příhraniční
spolupráce
Workshop D: Komunitní život na
venkově – spolupráce uvnitř i vně
obce/spolků, tradice na venkově
Tématické zaměření: Komunitní život na
venkově, spolupráce uvnitř i vně obce/
spolků, tradice na venkově
Exkurze: Borovany – aktivity Klubu tradic,
Klubu mladých, Mateřské centrum, Nazaret,
Sv. Ján – ochotníci – Figurka, aj.
Workshop E: Podnikání na venkově –
podpora
drobných
a
začínajících
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podnikatelů, prodej ze dvora, cestovní
ruch, regionální produkce
Tématické zaměření: Podnikání na venkově
podpora
drobných
a
začínajících
podnikatelů, prodej ze dvora, regionální
produkce, věda a výzkum - aplikovaný
výzkum
Exkurze: Využití bývalé celnice, pohraniční
roty, podnikání v Rakousku, kombinované
podnikání na venkově, sociální podnikání
Doprovodný program:
1.10. v rámci kulturního večera vystoupení
LŠU Nové Hrady, místního divadelního
spolku, jazzového tria Sunny Band
2.10. komentovaná prohlídka nově otevřené
expozice města Nové Hrady, prohlídka
historické kovárny, kulturní večer
Obecné informace:
Účast na konferenci je z převážné míry
hrazena z prostředků Celostátní sítě pro
venkov a z účastnických poplatků. Podrobný
odborný program s tématy referátů, mapku
s místem ubytování a typy na parkování v
blízkosti místa konání konference obdrží
účastníci na místě.
Další informace zde.
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Venkov se představil na veletrhu cestovního ruchu
ITEP v Plzni

U příležitosti mezinárodního veletrhu
cestovního ruchu ITEP 2012, který se
konal od 20. do 22. září v Plzni, byla
otevřena také živá prezentace venkova
nazvaná
„VENKOVSKÉ
miniEXPO“.
Místní akční skupiny z Plzeňského kraje
zde netradiční formou představily
kulturní a turistickou nabídku svých
regionů a navázaly tak na aktivity města
Plzně – Evropského hlavního města
kultury 2015.
Místní akční skupiny z celého Plzeňského
kraje připravily pro návštěvníky veletrhu
ITEP zajímavou prezentaci venkova na
otevřených plochách areálu.'' „Název EXPO
jsme si vypůjčili od světových výstav, kde se
jednotlivé země snaží co nejvíce zaujmout
návštěvníky a připravují pro ně okázalé
expozice a předhánějí se v novátorství.
Chceme
ukázat,
že
i
venkov
má
návštěvníkům co nabídnout a umí to
zajímavě a neotřele prezentovat,“'' říká Jan
Florian z MAS Český Západ – Místní
partnerství, který přípravu venkovské
expozice koordinoval.
Návštěvníci se mohli seznámit s místními
zajímavostmi, při jejichž prezentaci byl
kladen velký důraz na originalitu a
nápaditost. Neotřelou formou se tak každý

mohl projít krajinou a zhlédnout sama sebe
v nejrůznějších prostředích, stejně tak jako
cestovat „prstem po mapě“ a prohlédnout si
tamní zajímavosti. Děti si budou moci
nakreslit
nebo
vymodelovat
různé
pamětihodnosti, nebo si jejich fotografii
složit z dřevěných maxi-kostek nebo z
oblíbeného puzzle. Zájemci si mohli
vyzkoušet práci v keramické nebo papírové
dílně, nebo si vyrobit vlastního koně a vydat
se s ním na vyjížďku po kraji. Otrlejší
návštěvníci se pustili do tradiční práce
zemědělců – dojení krávy, nebo práci s
vidlemi. Expozice pamatovala i na nejmenší
návštěvníky
–
batolata,
která
měla
jedinečnou příležitost prolézt celý kraj
doslova křížem krážem během chvilky.
Snahou organizátorů bylo co nejvíce a
nejzajímavější
formou
přiblížit
návštěvníkům dnešní venkov.
„Velkým impulsem pro nás byla iniciativa
města Plzně, které si svůj prestižní titul
Evropské hlavní město kultury 2015 nechce
nechat jen pro sebe, ale nabízí spolupráci i
okolnímu regionu. Po několika společných
schůzkách se členy týmu Plzně 2015 vznikl
společný projekt sedmi MAS, který následně
získal podporu z Programu rozvoje venkova
ČR,“ dodává Florian.
Místní akční skupiny sdružují obce,
podnikatele i neziskové organizace, působící
v daném regionu. Ti pak společně na
principech iniciativy LEADER zpracovávají
integrovanou strategii místního rozvoje,
kterou poté postupně realizují. V Plzeňském
kraji působí celkem 11 MAS. Akce se konala
v rámci projektu „Skrytá bohatství aneb
venkov Plzni“, který je spolufinancován
Evropskou
unií v rámci Programu rozvoje venkova.
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Ministerstvo zemědělství rozdělí v příštím roce mezi
neziskové organizace 63, 5 milionů korun
bioproduků a regionálních produktů.
Příjem žádostí končí 30. září roku 2012.
Protokol o výčtu předložených a
vyhodnocených projektů bude zveřejněn
na
webové
stránce
Ministerstva
zemědělství nejpozději do konce roku
2012. Rozhodnutí o poskytnutí dotace
budou vydána nejpozději do konce
února 2013. Veškeré informace včetně
formulářů pro žádosti najdou zájemci zde.
Do 30. září můžou nestátní neziskové
organizace podat žádost o dotaci na rok
2013. Ministerstvo zemědělství pro ně
přichystalo 63,5 milionů korun. Nově
budou moci podávat žádosti i neziskové
organizace, které se zaměřují na rozvoj
jezdeckého sportu, péče o koně a
hipoterapii.
Zájemci o dotace pro nestátní neziskové
organizace můžou začít podávat žádosti na
Ministerstvo
zemědělství.
Na
svých
internetových
stránkách
Ministerstvo
zveřejnilo zásady pro poskytování dotací a
také dokumenty o tom, jakých oblastí se
týkají. Nově Ministerstvo vypsalo dotační
program Podpora rozvoje jezdeckého
sportu, péče o koně a hipoterapie.
O příspěvek můžou, stejně jako v předešlých
letech, žádat organizacepůsobící v oborech
spadajících pod působnost Ministerstva
zemědělství, které se věnují péči o zdraví a
pomoci postiženým, například na turistické
stezky pro vozíčkáře. Peníze z Ministerstva
zemědělství půjdou i na ochranu životního
prostředí, na vzdělávání, podporu venkova,
spoluúčast na programech financovaných z
fondů EU a dalších zahraničních programů,
péči o ohrožené a problémové skupiny
obyvatel, zájmovou činnost, propagaci
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