strana 1

vydání 1/2016

Datum vydání 5. 10. 2016 / číslo 1 / 2016

Obsah vydání:
» Na startu v Konopišti bylo 1. ledna rekordních 180 běžců

2

» ŠPINDLEROVSKÁ ZIMA 22.-24.1.2016

3

» Pro rozvoj území jsou prvořadé kvalitní silnice

4

» Letní tábor Na Ostrově

6

» Ochránci přírody nesouhlasí s výstavbou bioplynky u Vlašimi

7

» Obec Lešany dokončila stavbu kanalizace a čistírny odpadních
vod za téměř 100 milionů korun

8

» Řadu regionálních výrobků doplnily šperky z přírodnin a mošt
organic

10

» Choltické podzimní slavnosti

11

» Město Sázava dokončilo opravu další komunikace, stála sedm
milionů korun

12

» Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu

14

» den otevřených dveří na Češkově mlýně v Jarcové

15

» Konference UDRŽITELNÉ MĚSTO 2016

16

» Vlašimská brána oslaví 150 let výstavou pod širým nebem

17

» Pozvánky na zajímavé akce

18

» Workshopy - Leštěné vápenné omítky, Prolézací stěn

19

» Do Radešínské Svratky se sjeli chovatelé českého strakatého
skotu

20

» Skleněné poklady - výstava

21

» II. ročník Konference Naše příroda -

22

» Historické sýpky konference PROPAMÁTKY

23

» ČTYŘI ZE ŠESTI OCENĚNÍ V SOUTĚŽI CESTY MĚSTY ZÍSKALA
ZDRAVÁ MĚSTA

24

» Soutěž Architekt obci 2016 má své vítěze

25

» Národní konference Venkov 2016 20. - 21. října 2016

29

» SLAVNOSTI JABLEK na vrchu a upati Krasikova - sobota

31

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.

strana 2

vydání 1/2016

1.10.2016
» Žádost ORP při MMR pro zástupce KS MAS

32

» 500 milionů z OPŽP na likvidaci starých ekologických zátěží

33

» Krušné hory jedno pohoří, dva přístupy k lesu i zvěři

35

» Lidé požadují, aby se politici více zabývali ekologií. Vyplývá to z
výzkumu veřejného mínění

36

» Chovatelé mají poslední dny na rozbor vzorku mléka, který je
podmínkou pro dotaci na zlepšení podmínek v chovech dojnic

37

» Priorita přináší přehled nových výzev

38

» Třetí největší světová zemědělská knihovna bude spolupracovat
s knihovnou České zemědělské univerzity

39

» REGIONÁLNÍ
POTRAVINA
MORAVSKOSLEZSKÉHO
PŘEDSTAVILA VÍTĚZE SOUTĚŽE

40

» Neziskovka roku 2016 má své semifinalisty

KRAJE

42

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.

strana 3

vydání 1/2016

Na startu v Konopišti bylo 1. ledna rekordních 180
běžců

Už se stalo tradicí, že běžci z Benešova
a okolí se sejdou v Konopišti a vydají se
na své první kilometry v novém roce.
Když se v roce 2000 běželo poprvé,
sešlo se u Konopišťského rybníka jen
přes 20 běžců. V posledních třech
letech ale účast začala silně stoupat
díky běžeckému boomu, který zaplavil
Česko a okres Benešov neminul.
Jistě tomu napomohlo i zařazení do seriálu
„Běžec Podblanicka“. Hlavním iniciátorem
seriálu byl právě ředitel Novoročního běhu
Jan Mayer, který se ujal i startovního
výstřelu. V neposlední řadě k vyběhnutí
vybízelo příznivé počasí. Na startovní čáře
se objevili jak ti se závodními ambicemi,
rekreační běžci a možná i ten, kdo si dal
předsevzetí udělat něco pro své zdraví.
Mezi účastníky byli nejen příznivci běhání z
okresu, ale také běžci z Prahy, Jihlavy a
Mostu. Krátce ještě k počtům. Rok 2014
-114 účastníků, 2015 -164 a letos 180!
Ve 14,15 hod vystartovali všichni, ať si
zvolili dva rybníky /5,4 km – 92 mužů a 35
žen/ nebo jeden /2,7 km -25 mužů a 28 žen/.
Hned po startu se ujali vedení běžci z
domácího „Benešovského běžeckého klubu“
Jakub Kouklík a Jan Šíma.Postupně se ale
přes ně dostali favorité závodu.

Pro třetí vítězství v řadě si doběhl v čase
17:43 min a s náskokem 12 s Matyáš
Pokorný z místního běžeckého klubu. Za
ním se v cíli objevil čerstvý veterán Daniel
Kupidlovský ze Stodůlek a na třetím místě
skončil Michal Šatra z Jesenice. Neztratili
se další běžci z Benešovského běžeckého
klubu. Celkově 5. skončil Jakub Kouklík, 13.
Jan Šíma a 15. Petr Svoboda. V jednotlivých
kategoriích se mnozí prosadili i na
medailové pozice.
Své zástupce v TOP 10 měla i Vlašim – 4.
Rudolf Jánošk /2.veterán/ a 9.Jiří Tůma ml..
U žen jasně dominovala Vladěna Hrstková z
Kerteamu v čase 22:36. Velký souboj svedly
o 2. místo Lenka Křížová s Lenkou
Šináglovou. Uspěla prvně jmenovaná, když
děvčata v cíli je dělila jen sekunda a
vyměnily si tak pozici na stupních vítězů z
Benešovské desítky. Pro 6. místo si doběhla
Martina Žabová a na 7. místě závod
dokončila Lucie Selnerová.
V závodě na jeden okruh zvítězil Tomáš
Doležal v čase 10:52min, těsně před Milan
Šimoníkem. U žen dominovalo mládí, když
se v cíli na prvním místě objevila Monika
Florová z ŠŠK Újezd nad Lesy v čase 10:55
min. Jen 8 sek za ní proběhla Daniela
Radová z Benešova. Děvčata jsou ročník
2004-5 a za pár let budou prohánět ženy na
delších tratích.
O netradiční běžeckou kulisu se postarali
otužilci, kteří okusili vodu v Konopišti. V
kombinaci
s
dopolední
cyklistickou
vyjížďkou by tam mohl vzniknout i
„Novoroční triatlon“
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ŠPINDLEROVSKÁ ZIMA 22.-24.1.2016
Špindlerovské ledárium u horní stanice
lanovky Sv. Petr – Pláň, na kterou zve
Skiareál Špindlerův Mlýn.
„Tato akce je pořádána pro všechny věkové
kategorie, festival ledosochání je atraktivní
podívanou pro každého,“ říká tajemnice
města Eva Klouček Filipová.

Špindlerův Mlýn je jedinečnou zimní
destinací, kde si užívají všichni. Jak ti,
co milují lyžování, sáňkování a další
rozmanité zimní sporty, tak i ti, kteří
dávají přednost klidným chvilkám
plným relaxace, procházek a ničím
nerušené pohody.

Špindlerův Mlýn je kromě jiného i
oblíbeným turistickým cílem pro mnoho
zimních aktivit, které se dají v rámci
festivalu „ŠPINDLEROVSKÁ ZIMA“ využít.

V roce 2016 se do nejpopulárnějšího
českého horského střediska již potřetí vrací
festival Špindlerovská zima, který láká děti i
dospělé. Od pátečního rána 22. ledna bude
probíhat na náměstí sochání pětimetrového
Krakonoše a horských chaloupek ze sněhu.
Sněhové a ledové království na náměstí
bude rozšířeno během sobotního dne o tři
ledové sochy sportovců v nadživotní
velikosti, představující zimní sporty a ledové
kvádry se sportovním vybavením. Pro
návštěvníky festivalu bude probíhat během
celé soboty bohatý program, ve kterém se
představí lyžníci, Krakonoš i Trautenberk,
otužilci a kapela KEKS. Podívanou v centru
města ukončí ohnivá show skupiny Pa-li
Tchi.
Během neděle bude možné obdivovat
otevřené ledové „muzeum“. V rámci
festivalu nebude chybět tradiční občerstvení
a nápoje a speciální nabídky organizované
místními podnikatelskými subjekty.
Novinkou

letošního

roku

je

rovněž
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Pro rozvoj území jsou prvořadé kvalitní silnice
komunikací, které žádaly co nejrychlejší
opravu. Starostové předali připomínky a tak
vznikl dokument podrobně vypovídající o
stavu silnic v regionu, který byl každoročně
aktualizován. Na základě pasportizace
proběhlo jednání s hejtmany Libereckého a
Královéhradeckého kraje a ředitelem
Správy a údržby silnic KHK.

Ještě donedávna byl stav zdejších
komunikací II. a III. třídy v žalostném
stavu, v některých úsecích byly povrchy
vozovek
nebezpečné
až
kritické.
Krkonoše - svazek měst a obcí v té
souvislosti v rámci regionálního rozvoje
oblasti vyvíjí mj. zájem o péči o
infrastrukturu. A tak se situace
změnila.
Snaha představitelů Svazku Krkonoše o
zlepšení stavu komunikací, vycházející ze
Strategie regionálního rozvoje oblasti
Krkonoš, se daří. Zajištění kvalitní dopravní
přístupnosti a dopravní obsluhy, jako jedna
z pěti hlavních priorit, na kterých se
zástupci celého území shodli, se i díky
předsedovi Janu Sobotkovi, pověřenému se
záležitostí zabývat, se již nyní rýsuje v
konkrétně opravených a dokončených
úsecích silnic.
Pasportizace
špatného
stavu
komunikací se vyplatila
Právě z důvodu tvorby podkladů a z nich
vyplývajících
argumentů
nutných
k
efektivnímu
jednání
a
rychlým
konstruktivním krokům byla v roce 2011
vytvořena
tzv.
pasportizace
úseků
komunikací nutných k opravám. Požádáni
byli starostové jednotlivých, nejenom
členských měst a obcí Svazku Krkonoše, aby
pomohli
definovat
úseky
a
stavy

Strategické
rozhodnutí
koncernu,
usnesení Vlády ČR a tlak vedení Svazku
Krkonoše
Následně na základě rozhodnutí koncernu
Škoda Auto o modernizaci závodu ve
Vrchlabí, bylo usnesením Vlády ČR v roce
2012 rozhodnuto o dotaci ve výši 551
milionů Kč z Ministerstva průmyslu a
obchodu ČR na rozvoj Průmyslové zóny
Škoda Auto a další opravy souvisejících
komunikací.
Královéhradecký kraj realizuje a spolu s
Libereckým
krajem
dofinancuje
rekonstrukce komunikací Horka, Studenec,
Dolní Branná. Dokončeny jsou mimo jiné
opravy silnic v Hostinném, most a kruhový
objezd u Lidlu ve Vrchlabí. Rekonstrukce
silnice 1. třídy této části města je tak velmi
důležitá, protože tu jsou obchodní zóny a
obě nádraží. Nejfrekventovanější uzel města
je výhledově nejdůležitější lokalitou. Tento
rok bude rekonstrukce pokračovat. Bude
dokončena silnice z Branné do Vrchlabí. V
roce 2017 pak silnice Dělnická směrem do
Harty. Opraveny jsou úseky silnic v okolí
Janských Lázní, u Nové Paky, u Vidochova, v
Rudníku, u Košťálova, Valteřic, apod.
Předseda Svazku Krkonoše Jan Sobotka
k tomu doplnil: „Víme, že problémy s
hledáním peněz na opravy komunikací jsou
a budou. Je jasné, že to nebylo jen o tom
napsat seznam úseků, někomu ho předat, a
ten někdo s ním bude nakládat, a my se
dočkáme oprav. Za velkou finanční dotací je
především zájem koncernu Škoda Auto o
modernizaci
závodu
ve
Vrchlabí
a
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bezprostřední a cílená snaha Svazku
Krkonoše dobrat se postupně v obou krajích
nějakého výsledku. Jsem za to rád, protože
to se nám podařilo.“
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Letní tábor Na Ostrově
Při podání přihlášky bude vybírána nevratná
záloha 500 Kč (vratná pouze v případě
neúčasti z vážných zdravotních důvodů).
Doplatek za tábor je nutné uhradit
nejpozději do 29. května 2015. Zálohu i
doplatek je možné uhradit zároveň, a to
těmito způsoby:

Vlašim. Pobytový letní tábor Českého
svazu
ochránců
přírody
Vlašim
proběhne od 3. do 17. 7. 2016. Tábor je
určený pro děti od 8 do 15 let. Jejich
uzávěrka je 27. května 2016.

-bankovním převodem na účet u České
spořitelny
a.s.
Vlašim,
číslo
účtu
322147339/0800, variabilní symbol = rodné
číslo dítěte,
-složenkou typu "C" na adresu Podblanické
ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264,
258 01 Vlašim (do zprávy pro příjemce
uveďte heslo "Letní tábor"),
-v hotovosti v kanceláři ekocentra (1.
patro).

Pobytový tábor na téma „Survivor: Nemíž“
se uskuteční v Přírodní památce Na Ostrově
u Nemíže (6 km od Vlašimi). Program je
inspirován známou televizní reality show,
která byla vysílána v mnoha zemích.
Účastníci si vyzkouší přežít v divočině a
soutěžit o různé výhry, pokud nebudou
kmenem vyřazeni. Titul „Poslední trosečník“
může získat pouze jeden z kmene.
Zájemci o tábor se mohou hlásit do 27.
května 2016 u Jiřího Pavelky na telefonu
608 084 126 nebo na emailové adrese
jiri.pavelka@csop.cz. Kapacita tábora je
omezená na 24 míst, proto si je rezervujte v
dostatečném předstihu.
Přihláška
ke
stažení
na
http://www.podblanickeekocentrum.cznebo
k vyzvednutí v Podblanickém ekocentru,
Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim.
Účastnický poplatek činí 3600 Kč (v ceně je
zahrnuto ubytování ve stanech s podsadou,
strava, pitný režim, pojištění), sleva 200 Kč
na druhého a dalšího sourozence. O děti
budou pečovat zkušení táboroví vedoucí.
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Ochránci přírody nesouhlasí s výstavbou bioplynky u
Vlašimi
souhlasit,“ komentoval záměr Ing. Karel
Kříž, jednatel základní organizace ČSOP
Vlašim.

Český svaz ochránců přírody Vlašim
vydal nesouhlasné stanovisko k záměru
výstavby bioplynové stanice u obce
Pavlovice u Vlašimi. Hlavním důvodem
je nejasný zdroj surovin, které by měla
bioplynka zpracovávat,
Okresní sdružení Českého svazu ochránců
přírody (ČSOP) včera zaslalo krajskému
úřadu Středočeského kraje nesouhlasné
stanovisko k dokumentaci vlivu na životní
prostředí (EIA) záměru „Bioelektrárna
Vlašim“. Podle ochránců nemá provozovatel,
firma Biostanice Vlašim s.r.o., zajištěný
místní zdroj surovin, což by znamenalo buď
velkou dopravní zátěž kvůli dovozu z velké
dálky, nebo velký nárůst pěstování kukuřice
v okolí. Obě řešení by poškozovala životní
prostředí obyvatel Vlašimska, a to buď
hlukem,
zplodinami
a
dopravními
komplikacemi v případě dovozu surovin
nebo poškozením půdy erozí v případě
pěstování kukuřice. Současné množství
vyprodukovaného bioodpadu v regionu totiž
nestačí ani pro existující bioplynky, které
zde vyrostly v posledních letech.

Záměr vystavět v průmyslové zóně Vlašimi
se objevil poprvé už v roce 2009, kdy město
Vlašim pro tento účel schválilo prodej
pozemku nedaleko Pavlovic s podmínkami
využití ekologických technologií. Poté kauza
utichla a ožila opět v roce 2014, kdy firma
podala na krajský úřad žádost o posouzení
vlivu stavby na životní prostředí. To vyvolalo
ve Vlašimi bouři negativních emocí. Svou
žádost nakonec firma stáhla. Mezi tím se
situace změnila tím, že v regionu vyrostla
řada menších lokálních biostanic. Nyní
Biostanice Vlašim s.r.o. podala svou žádost
znovu, aniž by tuto situaci nijak zohlednila.
Právě krajský úřad Středočeského kraje
rozhodne, zda bioplynka u Vlašimi stát bude
nebo nebude.
Kontakt pro více informací: Ing. Karel Kříž,
777 800 458

„Z projektové dokumentace by mělo být
jasné, odkud chce provozovatel suroviny
získávat.
Pokud
nebude
zpracovávat
suroviny z místa, nemůžeme se záměrem

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.

strana 9

vydání 1/2016

Obec Lešany dokončila stavbu kanalizace a čistírny
odpadních vod za téměř 100 milionů korun

Obec Lešany dokončila stavbu téměř 11
kilometrů nové kanalizace a čistírny
odpadních vod s kapacitou až 980
ekvivalentních obyvatel. Do zkušebního
provozu budou uvedeny 3. března 2016.
Investice za bezmála 100 milionů korun
výrazně přispěla ke zlepšení životního
prostředí.
Obec na ni dostala dotaci z Evropské unie a
Státního fondu životního prostředí (SFŽP). V
rámci dokončovacích prací pak Středočeský
kraj přispěl na nový živičný povrch státní
komunikace.
O stavbu kanalizace usiloval starosta
František Vrkoslav se zastupiteli téměř čtyři
volební období. Jejich cílem bylo zařadit
Lešany mezi moderní obce a přispět k
významnému zlepšení životního prostředí
pro občany i budoucí generace. „Vybudovali
jsme
splaškovou
kanalizaci,
včetně
veřejných částí podružných řadů až na
hranice
soukromých
pozemků
k
nemovitostem občanů i podnikatelským
subjektům. Obec od občanů za připojení na
kanalizaci nebude vybírat žádné poplatky,
pokud se připojí do termínu schváleného
zastupitelstvem,“ řekl starosta František
Vrkoslav.

Příprava tak velkého projektu nebyla pro
obec lehkým úkolem. Práce na projektu
„Technická infrastruktura – kanalizace,
ČOV, vodovody, komunikace“ začala v roce
2005 v rámci Svazku obcí Týnecko, jehož
součástí Lešany byly. Svazek tehdy podal
žádost o vydání územního rozhodnutí. Firma
HYDROPROJEKT CZ, a. s. následně
zpracovala projekt pro stavební povolení,
jehož součástí byly projekty jednotlivých
obcí svazku. Společný projekt svazku se
realizoval pouze v Týnci nad Sázavou.
Lešany proto nechaly v roce 2012
vypracovat samostatný projekt, na jehož
základě pak požádaly o dotaci. Po obdržení
rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP
obec zadala vypracování podrobnější
projektové dokumentace vítězi výběrového
řízení firmě Sweco Hydroprojekt, a. s.
Pozemkový úřad ale kvůli restituci
církevního majetku zamítl vydání několika
pozemků dotčených stavbou. Byly mezi nimi
pozemky
pod
plánovanou
čistírnou
odpadních vod, čerpací stanicí i některými
kanalizačními stokami. Vyřešení tohoto
problému znamenalo posunutí zahájení
prací na výstavbě o jeden rok, termín
dokončení stavby, tedy konec roku 2015, se
s ohledem na dotaci musel dodržet.
Podstatně se také navýšila cena realizace
projektu a tyto vícenáklady musela zaplatit
obec ze svých zdrojů.
V původním projektu, na který bylo
zažádáno o dotaci, byly uznatelné způsobilé
náklady stanoveny ve výši 75 712 000 Kč. U
nich činila podpora z Operačního programu
Životní prostředí 90 %, tedy 68 140 000 Kč
včetně rezervy. Z toho 64 355 000 Kč (85 %)
šlo z ERDF/FS a 3 785 000 (5 %) ze SFŽP.
Ostatní náklady nesla obec Lešany. Stavba
byla po mnoha měsících usilovné práce
celého týmu odborných pracovníků a
starosty obce zahájena 4. srpna 2014 a
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zhotovitel dílo dokončil a předal obci 12.
listopadu 2015. Do běžného provozu bude
stavba uvedena po kolaudaci, která musí
proběhnout do 30. srpna letošního roku.
Stavbu ve veřejné soutěži vyhrála firma
POHL cz, a. s. Technický dozor díla
prováděla firma Vodohospodářský rozvoj a
výstavba, a. s. Projekt zpracovala a autorský
dozor prováděla Sweco Hydroprojekt, a. s.
Žádost o dotaci a následnou administraci
projektu se SFŽP zajišťovala Milena
Šťastná.
„Realizace projektu byla velmi obtížná s
ohledem na hloubku výkopů, která v
některých částech dosahovala více než čtyř
metrů, a to ve velmi tvrdém žulovém
podloží. Firma proto musela při hloubení
velké části trasy použít trhací práce malého
rozsahu a v některých případech i jiné
šetrné formy rozpojování hornin s ohledem
na nemovitosti stojící v těsné blízkosti
kanalizačních řadů. To vyžadovalo speciální
povolení a spoustu administrativy navíc,“
popsal starosta. Pro obec to znamenalo
vystavit 11 změnových listů, které musel
schválit SFŽP. Vznikly kvůli tomu další
nemalé vícenáklady. Obec se je snažila
snížit například tím, že nechala velkou část
výkopové zeminy skladovat na svých
pozemcích. I přesto vícenáklady nakonec
přesáhly tři miliony korun.
Celkové náklady stavby s ohledem na
vynucené změny projektu činily 95 092 537
Kč bez DPH. Obec proto podala žádost na
SFŽP o navýšení dotace, kterou ministr
životního prostředí Richard Brabec schválil
16. prosince 2015 ve výši 4 050 615 Kč.
„Obec Lešany si tohoto rozhodnutí velmi
váží, jelikož bylo pro obec stěžejní, a
pomůže tak ke stabilitě jejího rozpočtu v
příštích letech. Aby obec dostála svým
závazkům vůči zhotoviteli díla, byla nucena
uzavřít v roce 2014 úvěr ve výši 10 milionů
Kč, který pro ni díky navýšení dotace
nebude takovou zátěží,“ dodal starosta.
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Řadu regionálních výrobků
přírodnin a mošt organic

doplnily

šperky

z

výrobků, různé formy spolupráce a
propagace. Setkání probíhalo v přátelské
atmosféře a bylo završeno prohlídkou
kácovského pivovaru Hubertus.
V současné době je v Kraji blanických rytířů
celkem 27 certifikovaných výrobků a 4
služby. Případní zájemci o značku se mohou
průběžně hlásit u koordinátorky regionální
značky
Mgr.
Kateřiny
Červenkové
(katka.cervenkova@csop.cz).
V úterý 15. března 2016 se v Kácově
sešla certifikační komise pro regionální
značku a po posouzení došlých žádostí
rozhodla o udělení certifikátu Kraj
blanických rytířů – regionální produkt
dvěma novým žadatelům.
Jedná se o Ing. Pavla Jakubův z Vlašimi,
který představil kolekci svých šperků z
přírodnin. Jeho náušnice a přívěšky jsou
vyrobené z bukvic, pecek, ořechů a dalších
přírodních
materiálů.
Jsou
dobrým
suvenýrem z hory Blaník, která je typická
právě bukovým porostem.
Další certifikovaný výrobek je Mošt organic,
který vyrábí ZO ČSOP Domašín ve své
provozovně v Postupicích. Mošt tu
připravují z ovoce i zeleniny podle sezónní
nabídky bez dalších přidávaných látek.
Velkou výhodou je balení moštu do
papírových obalů (tzv. BAG-in-BOX), které
zajišťují šetrné skladování a jednoduchou
manipulaci. Boxy jsou navíc vybavené
vlastní pípou, která brání přístupu vzduchu
a případnému kažení nápoje.
Na zasedání certifikační komise navazovalo
pracovní setkání regionálních výrobců v
pivovarské restauraci Šalanda. Účastníkům
se představily možnosti prodeje jejich

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.

strana 12

vydání 1/2016

Choltické podzimní slavnosti

Rádi bychom vás pozvali na Choltické
podzimní slavnosti aneb návrat ke
kořenům – tajemství, chutě a vůně
místních výrobků, které se uskuteční na
Zámku v Cholticích 28.9.2016 od 10 do
16 hodin.
Chcete si vyzkoušet upéci koláč či
bramboru? Umíte si vyrobit své vlastní
hračky?
Víte, co se vše může seběhnout během
zabijačky, co vám babička nevyprávěla? Ne?
Tak pojďte na Choltický zámek a buďte
vítáni…
pořadatel: MAS Železnohorský region a
Zámek Choltice
partner: Asociace regionálních značek
sponzor: BAUSET CZ, a.s.
akcí provází: Lukáš Rychtecký, kastelán
zámku Choltice
Hlavní program: ŘEMESLNÉ DÍLNY
Během dne budou představeny postupně
všechny činnosti uvedených producentů a
řemeslníků.
Choltická zabijačka od pašíka k jitrničce –
Josef Raba - ukázka postupů zabíjačky,
možnost
vyzkoušet
výrobu
jaternic,
zakoupení hotových výrobků s sebou domů
Choltický koláč – Zámecká restaurace
Choltice – ŽELEZNÉ HORY regionální
produkt

Výroba z ovčí vlny – Jan Rodina – plstěné
výrobky dílny Momo – ŽELEZNÉ HORY
regionální produkt
Tvoření pro radost - Eva Mašínová keramická dílna – ŽELEZNÉ HORY
regionální produkt
Podkovičky a rybky z drátků - Jana
Beránková – ŽELEZNÉ HORY regionální
produkt
Matajula - tvořivá dílna s odlitkama –
ŽELEZNÉ HORY regionální produkt
Agentura Ventura- stezka rytíře Sekolíka výroba křížal, moštování a ochutnání
vlastního moštu
– ŽELEZNÉ HORY regionální produkt
Hračky ze slámy, výrobky z vosku - Aleš
Kulhánek, řemeslná dílna U DRÁTENÍKA
Vykrajování mýdel - Přírodní mýdla,
šampony a mýdla na praní, Mýdlárna Š.IVA
- ŽELEZNÉ HORY
regionální produkt
Navazující program: Pro děti - Loutkové
představení na nádvoří zámku, focení v
královském šatu z dob Karla IV.,
jarmark řemeslných výrobků, PO CELÝ DEN
PROHLÍDKY ZÁMKU SE SLEVOU.
V rámci akce proběhne prezentace aktivit a
projektů sdružení MAS Železnohorský
region
a Asociace regionálních značek. VSTUPNÉ
NA AKCI ZDARMA!
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský
region
Zdroj:http://www.petrvaldobec.cz/public/ka
pitola.phtml?kapitola=138989&menu=0
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Město Sázava dokončilo opravu další komunikace,
stála sedm milionů korun
opravit Školskou ulici, která je jednou z
dopravně
nejvytíženějších
sázavských
komunikací. Celkové náklady projektu
dosáhly téměř devíti milionů korun, z toho
85 procent pokryla dotace z Regionálního
operačního programu Střední Čechy, zbytek
uhradilo město. Kompletní rekonstrukcí
prošla také ulice Vladimíra Ptáčka. V
současné době se opravuje komunikace do
chatové lokality Sedliště.

Snížení hlukové zátěže a zvýšení
bezpečnosti silničního provozu přinesla
rekonstrukce Budínské ulice v Sázavě.
Součástí prací, které začaly letos v
červnu, byla oprava stávajícího a
výstavba nového chodníku, vybudování
osvětleného přechodu s bezpečnostními
prvky a položení nového povrchu
komunikace o délce 350 metrů. Náklady
dosáhly sedmi milionů korun, z toho
500 000 korun pokryla dotace ze
Středočeského kraje a zbytek zaplatilo
město ze svých zdrojů. Opravená ulice
bude slavnostně otevřena 23. září, řekl
starosta Petr Šibrava.
„Jednalo se o problémovou komunikaci,
kterou byla vedena veškerá nákladní
doprava ze zdejších skláren. Pociťovali to
zejména obyvatele přilehlých rodinných
domů. Hladký asfalt by měl hlukovou zátěž
snížit. Ulice teď bude bezpečnější i pro
chodce, hlavně děti, které tudy chodí v zimě
lyžovat a sáňkovat do lokality Skřivánek,“
dodala vedoucí odboru výstavby a životního
prostředí Městského úřadu Sázava Pavlína
Drahotová.
V posledních letech město investovalo do
zvýšení bezpečnosti silničního provozu
miliony korun. Loni například nechalo

„Začíná také dostavba kanalizace a
vodovodu v části Černé Budy. Je to vlastní
investice
provozovatele,
kterým
je
VodohospodářskáspolečnostVrchlice-Maleč
(VHS). Projekt původně připravovalo město,
nedostali jsme však na něj dotaci, tak si
rekonstrukci vzala VHS za své. Bude se
stavět 800 metrů nového řadu, celková cena
je 4,8 milionu korun a hotovo by mělo být do
konce letošního roku,“ popsal další
investiční aktivity ve městě starosta Petr
Šibrava.
Minulý měsíc město dokončilo opravu
dětského hřiště v Jiráskově ulici, takzvané
Klece. Kromě kompletní opravy povrchu u
něj přibyly i nové herní prvky, oplocení a
venkovní posilovna pro seniory, dohromady
za jeden milion korun. „Dokončili jsme také
rekonstrukci topných kanálů a zadláždění
nádvoří ve škole, příští rok nás čeká ještě
oprava vnitřní kanalizace ve škole. Vyměnili
jsme také okna ve Společenském domě, v
městských provozovnách a dvou bytových
domech, na podzim dokončíme ještě
výměnu oken v domě na Kácku,“ doplnila
Pavlína
Drahotová.
Připomněla
také
probíhající opravu pomníku padlých v místní
části
Čeřenice,
kde
město
zajistilo
elektrickou přípojku pro osvětlení pomníku,
případně vánočního stromu. Celý prostor,
který slouží jako točna autobusu a je také
místem pro setkávání obyvatel, bude
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vyasfaltován.
Starosta připomněl také připravovanou
výstavbu nové hasičské zbrojnice v
průmyslové zóně. Zmínil i kompletní
rekonstrukci mostu přes Sázavu a přivaděče
k dálnici D1, které město chystá ve
spolupráci se Středočeským krajem.
Ve spolupráci s Povodím Vltavy, s.p. město
připravuje
realizaci
protipovodňových
opatření, která by měla začít na podzim. „Je
to projekt, který reaguje na velké povodně,
které město postihly v roce 2006. Jeho
součástí bude prohloubení koryta řeky
Sázavy, vytvoření odlehčovacího ramene v
prostoru pod mostem a hrází na levém i
pravém břehu,“ popsal Petr Šibrava s tím,
že se podařilo schválit až třetí verzi
projektu. Náklady na jeho realizaci se
odhadují na více než 100 milionů korun,
které pomůže uhradit dotace z ministerstva
zemědělství. Ještě letos se začne s úpravou
zeleně podél toku tak, aby stavební práce
mohly začít příští rok na jaře. V současné
době probíhá výběr dodavatele stavby.
Jaroslava Tůmová, PR Posázaví
Kontakt pro další informace:
Petr Šibrava, starosta města Sázavy, tel.:
602 373 105, starosta@mestosazava.cz
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Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu
Brno), typ semináře "Profesní růst se SZKT"
Ing. Jiří Rozsypálek | Fyziologie a biologie
dřevních hub vyskytujících se ve městském
prostředí, jejich identifikace a návrh
opatření
pro
zabezpečení
provozní
bezpečnosti dřevin.

Společnost pro zahradní a krajinářskou
tvorbu zve na zajímavé akce v září a v
říjnu
1)
VÝSADBA
STROMŮ
V
URBANIZOVANÉM PROSTORU, NOVÝ
STANDARD VÝSADBY STROMŮ
16.9.2016, Praha, typ semináře "Profesní
růst se SZKT"
Ladislav Kejha | Seminář se bude zabývat
výsadbou stromů na trvalé stanoviště v
širších souvislostech. Cílem každé výsadby
je ujmutí vysazených stromů a zajištění
perspektivního růstu a jejich dlouhodobé
životnosti a provozní bezpečnosti na
stanovišti.
2) VEŘEJNÁ ZELEŇ - HODNOTNÁ
SOUČÁST EVROPSKÉ KULTURY
21.-22.9. 2016, Brno, konference
Chcete vědět jaké jsou moderní trendy v
managementu a využívání veřejných parků v
Irsku? Zajímá Vás ekonomie ekosystémů a
biodiverzity v Holandsku? Víte jak vypadají
klimaticky adaptovaná města s účinnou sítí
městské zeleně a jak se inspirovat
krajinářsko-architektonickým výzkumem a
aspekty
plánování
na
příkladech
z
Maďarska?
3)
PROVOZNĚ
NEBEZPEČNÉ
DŘEVOKAZNÉ HOUBY
4.10. 2016, Praha (nebo také 3.11.2016,

4) ŘEZ STROMŮ OD PROJEKTU PO
REALIZACI, APLIKACE STANDARDU V
PRAXI
11.10.2016, Praha, typ semináře "Profesní
růst se SZKT"
David Hora, DiS. | Seminář je zaměřen
především na navrhování technologií řezů v
projektech, jejich aplikaci na konkrétních
stromech a kontrolu kvality po provedení
řezu. Seminář je dále zaměřen na
technologie řezu specifikované ve standardu
řezu stromů (SPPK: A02 002:2013 - Řez
stromů). Při semináři budou představeny i
situace, které standard neřeší.
5) CERTIFIKACE ETW
13.10.2016, Mělník, zkouška
Certifikační zkouška probíhá jak prakticky v
terénu tak teoreticky v učebně. Bližší
informace dostanou přihlášení emailem
před zkouškou. Pozorně si přečtěte
"Pravidla certifikační zkoušky", kde je
obsažena většina informací o průběhu
zkoušky. POZOR Přihlášení je možné pouze
do 13. září 2016!
6) TRAVNATÉ PLOCHY VE VEŘEJNÉM
PROSTORU
19.10.2016, Praha
Ing. Marek Hamata, Milan Hrubý |
Zpracování půdy, založení a následná péče
(zaměření zejména na sídlištní travnaté
plochy, parkové trávníky a travnaté plochy
při komunikacích).
Více informacích a přihlášení naleznete v
kalendáři akcí SZKT:
http://www.szkt.cz/kalendar-akci/kalendarakci-pro-rok-2009-2.html
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den otevřených dveří na Češkově mlýně v Jarcové

srdečně
Vás
zveme
na
další
ekozemědělskou akci – den otevřených
dveří na Češkově mlýně v Jarcové v
sobotu 24. Září 2016 (u Valašského
Meziříčí)
Akci pořádáme jako i v loňském roce se
společností PRO-BIO obchodní společnost
Staré Město pod Sněžníkem s.r.o.,
která si mlýn pronajala a mele v něm
biomouku.
Čekají Vás opět zajímavé komentované
prohlídky mlýna, ochutnávky, program pro
děti (zajištěný Lískou, z.s. Vsetín), živá
hudba, prodej biopotravin za zvýhodněné
ceny a další program.
Podrobnosti najdete v přiložené pozvánce.
Budeme velmi rádi za další propagaci akce
dle
vašich
možností.
Předem
moc
děkujeme.
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Konference UDRŽITELNÉ MĚSTO 2016
Vážené dámy, vážení pánové,

Mgr. Petr Hermann
předseda NSZM ČR

dovolte, abych Vás pozval na konferenci
UDRŽITELNÉ MĚSTO 2016, kterou
pořádá Národní síť Zdravých měst ČR
pod záštitou premiéra ČR Bohuslava
Sobotky. Akce proběhne ve dnech 1. a 2.
prosince 2016 v Praze.
Akce se zaměří na sdílení osvědčených
postupů v obcích, městech a regionech a na
témata související s kvalitou úřadů,
udržitelným
rozvojem,
zapojováním
veřejnosti či plánováním a řízením.
Součástí
konference
bude
slavnostní
recepce a předání ocenění pokročilým
realizátorům místní Agendy 21 v ČR
za rok 2016. Účast na této recepci přislíbila
řada
významných
osobností
z
řad
ministerstev, Poslanecké sněmovny i
Senátu.
Moderátorem bude Aleš Cibulka.
První den konference proběhne v hotelu
Jalta (Václavské náměstí 45/818, Praha 1) a
představí postupy nejpokročilejších
realizátorů mezinárodní metody kvality
"místní Agenda 21" (MA21).
Druhý den, 2. prosince, naváže v Grabově
vile (Na Košince 502/1, Praha 8 – Libeň)
odborný workshop na téma integrace
metod řízení kvality ve městech.
Akce je bez účastnického poplatku a je
otevřena všem se zájmem o téma, registrace
na akci je povinná.
Více informací včetně možnosti registrace
naleznete v příloze a na stránce akce:
www.ZdravaMesta.cz/konference2016.
Uvítáme, pokud informaci o konání akce
předáte dalším zájemcům z vašeho okolí.
Na setkání se těší
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Vlašimská brána oslaví 150 let výstavou pod širým
nebem
Vlašimská brána, jeden ze symbolů
Vlašimi,
starobylého
města
pod
Blaníkem,
letos
slaví
stopadesáté
výročí. Podblanická galerie, která v ní
nyní sídlí, zároveň oslaví deset let
existence.
Obě
kulatá
výročí
si
připomeneme 17. září na jubilejním XX.
Podblanickém plenéru, výstavě pod
širým nebem.

pronajata Českému svazu ochránců přírody.
Ten zde zřídil a již deset let provozuje
Podblanickou galerii. Jejím posláním je
sbírat a představovat výtvarná díla
profesionálních i amatérských výtvarníků z
Podblanicka. Umělci věnovali či zapůjčili
několik stovek obrazů, plastik, keramiky a
dalších exponátů, z nichž významná část je
vystavena. Další díla každoročně přibývají.

Výročí brány i galerie bude připomenuto na
tradiční výstavě Podblanický plenér, která
se uskuteční v prostorách zámeckého parku
za Vlašimskou bránou. Kromě výtvarníků z
regionu k výstavě přispějí svými pracemi i
děti z vlašimských mateřských škol. I tato
akce má své kulaté výročí – jedná se o
dvacátý ročník. U příležitosti výročí
výtvarníci vysadí v zámeckém parku
magnolii. Výstavu bude možno shlédnout v
sobotu 17. září od 14 do 16 hodin. Po celou
dobu výstavy bude zdarma přístupná i
Podblanická galerie ve Vlašimské bráně.
Mgr.
Stanislav
Příhoda,
vedoucí
Podblanické galerie ČSOP k výročí řekl:
"Jsem nesmírně šťastný, že se kulturní
projekt povedl a Podblanická galerie se
stává centrem výtvarného života na
Podblanicku".
Novogotická Vlašimská brána je jednou ze
tří bran střežící vlašimský zámecký park. Od
svého vzniku v roce 1846 sloužila jako
domov pro hlídače parku. V letech 1967 až
1972 byla Vlašimská brána využívána jako
konspirační místo Státní bezpečnosti pod
krycím jménem „Věž“. Do roku 1980 bránu
užívali zahradníci jako svoji šatnu a sklad, v
letech 1980 - 2006 zde měl ateliér vlašimský
malíř Mgr. Stanislav Příhoda.
Vlašimská brána byla v letech 2005 a 2006
zrekonstruována
Městem
Vlašim
a
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Pozvánky na zajímavé akce
s využitím přírodě blízkých řešení",
která se uskuteční 17. - 18. října 2016 v
Praze, v prostorách Nové radnice. Exkurze
pro účastníky konference je plánovaná na
19. října 2016.

1. Celostátní konference o vzdělávání a
Cílech udržitelného rozvoje s názvem
„Učíme se péčí o místo - tvoříme svět,
který chceme
2. Mezinárodní konference „Plánování
adaptací na změnu klimatu ve městech
s využitím přírodě blízkých řešení
3. Výsadba stromů v urbanizovaném
prostoru, nový standart výsadby stromů
Více informací v článku
1. Celostátní konference o vzdělávání a
Cílech udržitelného rozvoje s názvem
„Učíme se péčí o místo - tvoříme svět,
který chceme!, která se koná v Praze, 23.
9. 2016.
Konference je určena učitelům a dalším
vzdělavatelům,
představitelům
a
pracovníkům veřejné správy i všem dalším
zájemcům o oblast vzdělávání. Konference
je pořádána Střediskem ekologické výchovy
SEVER a Partnerstvím o.p.s., ve spolupráci
s Informačním centrem OSN v Praze v
rámci programu ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ
ŽIVOT a projektu „Mutare Mundi". Protože
počet míst je omezen, je nutné se předem
přihlásit, a to nejpozději do neděle 18. 9.
2016. Podrobnosti, přihlášku a program,
včetně jmen přednášejících a některých
hostů naleznete v příloze.

Konferenci pořádá CzechGlobe – Ústav
výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. ve
spolupráci s Institutem plánování a rozvoje
hlavního města Prahy. Online registrace je
spuštěna
na
odkazu:
http://urbanadapt.cz/cs/konference.Prosíme
o registraci Vaší účasti na konferenci
nejpozději do 6. října 2016. Pracovní
program naleznete v příloze.
3. Výsadba stromů v urbanizovaném
prostoru,
nový
standart
výsadby
stromů.
16.9.2016, Praha, typ semináře "Profesní
růst se SZKT" - Ladislav Kejha | Seminář se
bude zabývat výsadbou stromů na trvalé
stanoviště v širších souvislostech. Cílem
každé výsadby je ujmutí vysazených stromů
a zajištění perspektivního růstu a jejich
dlouhodobé
životnosti
a
provozní
bezpečnosti na stanovišti. Více informacích
a přihlášení naleznete v kalendáři akcí
SZKT:
http://www.szkt.cz/kalendar-akci/kalendarakci-pro-rok-2009-2.html

2. Mezinárodní konference „Plánování
adaptací na změnu klimatu ve městech
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Workshopy - Leštěné vápenné omítky, Prolézací stěn
Oba dva workshopy budou probíhat
souběžně. Pokud se přihlásíte do jednoho z
nich, tak můžete "nakukovat" i do druhého.
Za Baobaby z.s. s pozdravem Viktor Karlík

Pozvánka na workshopy:
Leštěné vápenné omítky pro užití v
exteriéru i interiéru
Prolézací a posedavé stěny
Srdečně Vás zveme na workshop – Leštěné
vápenné omítky pro užití v exteriéru i
interiéru, který proběhne 23. - 25. 9. 2016 v
Hostišové (u Zlína)
Lektorem kurzu bude výtvarník a omítkář
Vlastik Baránek ( ukázky prací a obrazová
pozvánka v příložených souborech. )
Více informací o kurzu naleznete zde
http://www.baobaby.org/news/workshoplestene-vapenne-omitky-23-25-9-2016/
Ve stejném termínu pořádáme i workshop Prolézací a posedavé stěny, které můžou být
velmi zajímavým doplňkem dětských hřišť,
veřejných prostranství, ale i soukromých
zahrad.
Budeme tvořit prolézací stěnu s posedavými
prvky na bázi betonu
Lektorem budou Jan Toufar, kreativní
tvůrce dětských hřišť, spolu s Viktorem
Karlíkem z BAOBABY z.s. ( ukázky prací a
obrazová
pozvánka
v
příložených
souborech. )
Více informací o kurzu naleznete zde http://
www.baobaby.org/news/workshop-venkovniprostorove-objekty-23-25-9-2016/
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Do Radešínské Svratky se sjeli chovatelé českého
strakatého skotu
Berta
z
hostitelské
firmy
Proagro
Radešínská Svratka. Národní šampionkou
byla vyhlášena už podruhé, pyšní se i
dalšími oceněnými a napsaná byla o ní také
knížka pro děti.

Největší výstavu skotu v Česku hostila
včera
Radešínská
Svratka
na
Novoměstsku. Za účasti více než
padesáti chovatelů z celé České
republiky s více než 150 kusy všech
kategorií skotu se uskutečnil XIII.
ročník
Národní
výstavy
českého
strakatého skotu. Přehlídku přijel
podpořit i radní Kraje Vysočina pro
oblast životního prostředí a zemědělství
Zdeněk Chlád, který se také chopil
předávání cen. Porotu nakonec nejvíce
zaujala Berta, která pochází z místního
chovu Proagro Radešínská Svratka.
Na Dni českého strakatého skotu představili
chovatelé
všechny
věkové
kategorie
dobytčat, od telat po plemenné býky.
Nejdůležitějším bodem bylo hodnocení krav.
Na předvadišti se vystřídalo 85 stračen ze
tří desítek českých chovů. Hodnotila je
dvojice rozhodčích ze Slovenska a Itálie.
„Hodnotila se užitnost, především laktace,
významným kritériem je také vzhled zvířete.
Kromě fyzické kondice a osvalení, které je u
vystavovaných červených strak velmi
důležité, dávají ošetřovatelé důraz i na
kosmetickou úpravu,“ sdělil své postřehy z
výstavy radní Zdeněk Chlád, který se ujal
gratulací a předávání cen vítězům.
Šampionkou plemene se stala sedmiletá

Součástí výstavy byl mezinárodní odborný
seminář i ukázková expozice plemen ovcí,
koz, prasat, pštrosů, koní, králíků i drůbeže
na výstavišti. Pro laickou veřejnou nechyběl
ani bohatý doprovodný program v podobě
soutěží o nejlepší vodiče, v odhadu
hmotnosti a volila se i Miss Sympatie.
Odehrála se ukázka výcviku pasteveckých
psů, bylo možné si zajezdit ve westernovém
stylu a k prohlídce byla také rozsáhlá
expozice zemědělské techniky a prezentace
nabídek všech významných plemenářských,
krmivářských
a
dalších
zemědělsky
zaměřených firem. Významná národní akce
měla velký úspěch. Organizátoři přiznávají,
že o výstavu byl letos rekordní zájem.
Evidují kolem sedmi tisíc návštěvníků. Z
toho přibližně 1200 dětí ze základních škol,
které absolvovaly naučnou stezku.
V tuzemsku žije kolem 175 000 českých
strakatých krav. Tradice národních výstav v
Radešínské Svratce, označované za hlavní
město strakatého skotu, začala před 22 lety.
První ročníky se odehrávaly v ročním
intervalu, později přešla výstava do
dvouletého cyklu.
tisk@kr-vysocina.cz
Zdroj: https://www.kr-vysocina.cz/do-radesi
nske-svratky-se-sjeli-chovatele-ceskehostrakateho-skotu/d-4075866/p1=84398
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Skleněné poklady - výstava

Výstava: Skleněné poklady, která se
uskuteční od 29. září do 13. října v
historickém mázhausu Novoměstské
radnice na Karlově náměstí 1/23 v
Praze. Vernisáž se uskuteční 29. září
2016 od 19.00 hodin.
Výstava představuje díla významných
českých
a
zahraničních
sklářských
výtvarníků, která vznikala v průběhu dvou
posledních let v jediném sklářském centru v
České republice, v huti František v Sázavě
na Benešovsku. Následně se dne 13. října
2016 uskuteční od 19 hodin benefiční aukce
s možností získat vystavená umělecká díla.
Výtěžek z této benefiční aukce bude
věnován na podporu vzdělávacích aktivit
dětí a mládeže realizovaných v Centru
sklářského umění huť František v Sázavě a
na podporu dětí ze sázavského Dětského
domova.
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II. ročník Konference Naše příroda srdečně Vás zveme na II. ročník
Konference Naše příroda představující
téma „Voda v krajině“, která se
uskuteční v úterý 29. listopadu 2016 v
Olomouci. Konferenci pořádá Naše
příroda z.s., pod záštitou MŽP a AOPK
ČR.
Bližší informace a předběžný program
naleznete v přiložené pozvánce a na
www.konference-priroda.cz
Registrace:
on-line
na
webových
stránkáchwww.konference-priroda.cz.
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Historické sýpky konference PROPAMÁTKY
exkurzí. Podrobnosti k programu naleznete
ZDE. Čtvrteční a páteční program je určen
pouze
registrovaným
účastníkům
a
pozvaným hostům.
Neváhejte a registrujte se na konferenci za
zvýhodněnou cenu již nyní!
zde:
ON-LINE
REGISTRACE
http://konference.propamatky.cz/index.php?
lnk=83&sc=registrace
v těchto dnech byla zahájena včasná
registrace
na
konferenci
PROPAMÁTKY, která je letos zaměřena
na obnovu a využívání historických
sýpek.
Setkání se uskuteční 9. až 11. listopadu v
nově opraveném Panském dvoře Telč.
Výhodnější forma[ on-line registrace trvá do
14. října a je kapacitně omezena.
Na co se může těšit? V programu vystoupí
řada našich předních odborníků. Například
architekt Jan Pešta pohovoří o důležitosti a
možnostech
stavebně-historických
průzkumů historických sýpek, profesor
Václav Girsa z Fakulty architektury ČVUT v
Praze představí příklady konverzí, včetně
prací jeho studentů. Stejně jako každý rok
bude
konference
doplněna
o
řadu
konkrétních příkladů obnovy a nového
využití v praxi. Zajímavé informace o nich i
prostor k výměně zkušeností přinesou také
čtyři tematické diskusní bloky.
Co je letos nového? Poprvé jsme se rozhodli
uspořádat setkání třídenní s tím, že první
středeční
podvečerní
část
nazvaná
Regionální blok je přístupná zdarma a
srdečně na ni zveme jak účastníky
konference, tak i veřejnost. Hlavní
konferenční den se uskuteční ve čtvrtek, v
pátek následuje doprovodný program
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ČTYŘI ZE ŠESTI OCENĚNÍ V SOUTĚŽI CESTY MĚSTY
ZÍSKALA ZDRAVÁ MĚSTA
Patnáctý ročník soutěže Cesty městy již
má své vítěze. V úterý 20. září předala
Nadace Partnerství na slavnostním
vyhlášení v Mladé Boleslavi ocenění
nejlepším městům a obcím, které se tak
mohou stát příkladem v péči o
bezpečnost dopravy. Většina příkladů
ukazuje
cestu,
jak
zvýšit
nejen
bezpečnost, ale i celkovou kvalitu
prostředí v našich městech, vesnicích i
krajině.
1) Cenu Nadace Partnerství za zapojení
veřejnosti do procesu plánování a realizace
dopravních řešení získalo Zdravé město
Třeboň.
2) Cena Nadace Partnerství za přínos pro
zkvalitnění provázanosti hromadné a
individuální dopravy byla udělena Zdravému
městu Litoměřice.
3) Čestné uznání Hodnotící komise za
příkladnou revitalizaci nábřeží Lužnice
získalo Zdravé město Tábor.
4) Cenu ŠKODY AUTO si odneslo Zdravé
město Uherský Brod.
Více informací o jednotlivých oceněných
projektech
je
k
dispozici
na
http://www.nadacepartnerstvi.cz/Verejny-…/
Soutez-Cesty-mesty
Všem Zdravým městům gratulujeme a
přejeme mnoho dalších úspěchů!
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Soutěž Architekt obci 2016 má své vítěze
Město Litomyšl a architektka Zdeňka
Vydrová s projektem „Regulační plán
Mariánské ulice a koncepce úpravy
Partyzánské ulice“. To jsou vítězové
soutěže Architekt obci 2016 pořádané
Svazem měst a obcí ČR. Pomyslnou
stříbrnou
medaili
získala
obec
Líbeznice a Atelier M1 architekti za
projekt „Obecní úřad, Dům služeb,
Zdravotní středisko - Tři věže“. Třetí se
umístila obec Trojanovice a architekt
Kamil Mrva s projektem „Revitalizace v
území
Horečky
v
Trojanovicích“.
Kategorii "Klikař", v níž hlasovala
veřejnost, vyhrál projekt obce Lužná a
architekta
Václava
Dvořáka
s
kolektivem
nazvaný
„Bydlení
pro
seniory Lužná“.

jim tam žilo dobře. Právě takové jsou
vítězné projekty, o kterých podrobnosti
najdete níže.

Do soutěže Architekt obcí se mohli hlásit
obce a architekti z celé republiky s projekty
typu: územní i regulační plán, územní či
obdobná studie s dopadem na veřejný
prostor, jedna či série realizací stavebních
objektů, které mají vliv na veřejný prostor v
návaznosti
na
historický
kontext.
Přihlášenými pracemi se zabývala odborná
porota, kterou tvořili Josef Pleskot, Adam
Gebrian, Antonín Novák, Regina Loukotová
a Osamu Okamura. Tito uznávaní experti
hodnotili kvalitu architektonického nebo
urbanistického řešení, jeho udržitelnost,
výběr místa včetně koncepčního řešení,
spolupráci samosprávy s architektem i
obyvateli a přínos pro kvalitu života lidí.

1. MÍSTO

Spolupráce s architekty dává samosprávám
unikátní podobu a vrací život do ulic.
Záměry financované veřejným investorem,
tedy městy a obcemi, by měly mít originální
a inovativní tvář citlivě zasazenou do
místního prostředí a již existující zástavby.
Tak, aby nové či opravené budovy a další
objekty plnily svůj účel a současně
korespondovaly s prostředím. Aby lidé mohli
být pyšní na město či obec, kde žijí. A aby se

Soutěž Architekt obci vůbec poprvé v
historii uspořádal Svaz měst a obcí ČR ve
spolupráci s Ministerstvem pro místní
rozvoj a časopisem Moderní obec. Konala se
v rámci Architekta roku a výsledky byly
slavnostně vyhlášeny 21. září 2016 na
mezinárodním stavebním veletrhu FOR
ARCH.
INFORMACE O VÍTĚZÍCH
ARCHITEKT OBCI 2016:

SOUTĚŽE

(podrobnosti najdete po kliknutí na název
projektu)

Město Litomyšl a Ing. arch Zdeňka Vydrová
Regulační plán Mariánské ulice a koncepce
úpravy Partyzánské ulice
Regulační plán Mariánské ulice, na němž se
podílela Ing. Arch. Zdeňka Vydrová,
doplňuje chybějící zástavbu v památkové
rezervaci, která zde chyběla a přiměřeně ji
zahušťuje. Zdeňka Vydrová svojí koncepcí
také ovlivnila podobu autobusového nádraží,
kde původní rozlehlá asfaltová a jen zčásti
využívaná plocha byla zkoncentrována do
funkčních celků - služby, plochy zeleně a
plochy pro parkování. Na základě přání
některých obyvatel se architektka zapojila
do přípravy protipovodňových opatření na
řece Loučné, z čehož vzešla samostatná
koncepce úpravy Partyzánské ulice. Ten
respektuje ochrany před vodou, ale zároveň
mění území na pobytový prostor.
Zdeňka Vydrová je městskou architektkou
od roku 1991 a od té doby se podílí na
přípravě městských projektů ve fázi
koncepce, vydávala za město vyjádření k
investičním záměrům z pozice územního
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plánování, vyjádření pro územní a stavební
řízení a zajišťuje poradenskou činnost z
pozice územního plánování ve vztahu k
občanům a firmám. Díky ní se na radnici
vybudoval investiční tým, který trendy
moderní architektury začal prosazovat v
širokém měřítku. Architektka Vydrová
vychovala
a
kultivovala
zodpovědné
zástupce radnice natolik, že dnes jsou dříve
stanovené limity a postupy naprosto běžně
používány a není třeba na nich cokoliv
měnit.

váhu jako nabízená cena díla. Obě kritéria
splnil nejlépe atelier M1 architekta Jana
Hájka. Jeho návrh vycházel ze starých
fotografií těchto kdysi výstavních budov,
jejichž fasády byly pěkně vypracované a
domy působily harmonicky. Zateplením pod
bedlivým dozorem architektů ze společnosti
M1
architekti
prošla
ještě
budova
zdravotního střediska vystavěná v Akci Z a
hlavní budova základní školy.

2. MÍSTO

Obec Trojanovice a Ing. arch. Kamil Mrva,
Ph.D.
Revitalizace
v
území
Horečky
v
Trojanovicích
Architekt Kamil Mrva spolupracuje se
starostou obce Trojanovice více než 8 let.
Díky spolupráci se podařila realizovat
spousta projektů. Přihlášeným projektem je
revitalizace
v
území
Horečky
v
Trojanovicích, kdy záměrem bylo navrátit
rekreační život do území. Konkrétně jde o
Zvoničku na Horečkách z roku 2010,
rekonstrukci amfiteátru na Horečkách,
která probíhala v roce 2013-2015 a
rekonstrukce restaurace Rekovice, kterou
obec začne provozovat v květnu tohoto
roku.

Líbeznice a Atelier M1 architekti
Obecní úřad, Dům služeb, Zdravotní
středisko - Tři věže
Jasnou vizí nově zvoleného zastupitelstva
obce Líbeznice a zejména starosty Martina
Kupky na podzim 2010 bylo vytvořit kvalitní
územní plán, což samozřejmě není
záležitostí jednoho roku, zejména nastavení
jasné koncepce ve vazbě na všechny
potřeby obce zabere mnoho času. Květen
roku 2013 se stal zásadním milníkem v
rozvoji obce – podle doporučení výběrové
komise (se dvěma architekty v čele) na
zhotovitele územního plánu byl radě obce
doporučen jako vítěz Atelier M1 architekti.
Tento atelier přinesl ve svém návrhu zcela
nový prvek, a to vytvoření zeleného pásu
kolem obce. Jádro obce by se tak mělo stát
tepajícím srdcem obce a nikoli skanzenem.
A právě snaha vytvořit „Líbeznice přívětivé“
se stalo mottem budoucí spolupráce
architekta Jana Hájka a obce Líbeznice.
V roce 2014 budovy obecního úřadu a domu
služeb měly být díky dotaci SFŽP zatepleny
včetně výměny oken a dveří. Vyhlášené
výběrové řízení nebylo na klasický projekt
zateplení, ale kritérium kvality návrhu v
podobě skici úpravy fasády a výplní otvorů
včetně zapojení konceptu do vztahu k
návazným
veřejným
prostranstvím
a
koncepce předprostorů mělo skoro poloviční

3. MÍSTO

Lokalita Horečky se nachází na pomezí
katastru Trojanovice a Frenštátu pod
Radhoštěm. Především v období mezi
světovými válkami se jednalo o oblíbený cíl
rekreantů, sportovců a výletníků. Nachází
se zde zajímavá přírodní místa, dva hotelové
komplexy, restaurace či známý skokanský
areál.
Horečky mají potenciál k tomu, aby se sem
opět vydávali lidé z širokého okolí za
sportem, rekreací či kulturou. Proto byl
architekt Mrva v roce 2008 vyzván obcí
Trojanovice a městem Frenštát pod
Radhoštěm k vyhodnocení aktuálního stavu
celého
území
a
zpracování
studie
revitalizace a dalšího rozvoje lokality v
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následujících letech.
„KLIKAŘ“
–
VEŘEJNOSTI

VÍTĚZ

HLASOVÁNÍ

Obec Lužná a doc. Ing. arch. Václav Dvořák,
CSc., s kolektivem
Bydlení pro seniory Lužná
Domov pro seniory je situován do středu
obce Lužná na Masarykově náměstí v
centrálním ozeleněném prostoru. Má
celkovou kapacitu 21 bytových jednotek,
vždy pro 1 až 2 obyvatele, z toho dvě větší
2+kk, jinak 1+kk. V objektu je dále
poměrně široké vybavení – přípravna jídel,
jídelna, společenská místnost s možností
odpočinku, kadeřnictví, pedikúra, altánek,
sklady atd. Do všech jednotek se mohou
dostat hendikepovaní občané na invalidním
vozíčku, dvě jednotky jsou navrženy v
přísném
standardu
pro
tělesně
hendikepované.
Dům
je
navržen
v
ekologicky úsporném standardu.
Vznik dlouhodobé spolupráce se datuje od r.
2011, kdy zastupitelé obce zařadili do
„Strategického
plánu
rozvoje
obce“
výstavbu domu sociálních služeb se
zaměřením na seniory. Obec oslovila
Fakultu stavební ČVUT v Praze, Katedru
architektury se žádostí o pomoc při určení
vhodné lokality pro tuto stavbu. Po prvních
konzultacích byly vytipovány 2 volné
parcely v majetku obce. Z parcel byly
odstraněny 2 rodinné domy, které byly ve
špatném stavu, určené k demolici. Během
této doby byla připravována soutěž studentů
pod vedením Ing. arch. Václava Dvořáka.
Během let 2014/2015 se do soutěže zapojilo
celkem 15 studentů fakulty a zpracovali své
návrhy.
Koncem r. 2015 byl znovu osloven Ing. arch.
Václav Dvořák se žádostí o zpracování
architektonické studie se zabudováním
některých prvků z vítězného návrhu
studentů. Ing. arch Dvořák se úkolu ujal a
spolu se spolupracovníky z architektonické

kanceláře DOMYJINAK – Doc. Ing. arch.
Petrem
Šikolou,
Ing.
arch.
Janem
Černochem a Ing. arch Hanou Klapalovou,
vytvořili námi předloženou soutěžní studii.
ŘEKLI O SOUTĚŽI ARCHITEKT OBCI:
Ministryně
Šlechtová:

pro

místní

rozvoj

Karla

„Zlepšování prostředí začíná u dobrého
plánu, je podpořeno návrhem budov vhodně
začleněných do svého okolí a mělo by být
realizováno se zapojením obyvatel, kteří
dané území užívají. Soutěž „Architekt obci“
má propagovat příkladnou spolupráci při
vytváření příjemného prostředí a zapadá tak
do koncepce, kterou stanovila Politika
architektury a stavební kultury České
republiky, připravená Ministerstvem pro
místní rozvoj ve spolupráci s mnoha
partnery.“
Předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta
Kyjova František Lukl:
"Městské a obecní budovy by rozhodně měly
- stejně jako v minulosti - přinášet nový
trend. Být klenotem v daném území, na
který se rádi dívají místní i turisté. Aby
rekonstrukce a revitalizace veřejných
prostranství byly funkční a splňovaly
požadavky
obyvatel,
je
třeba,
aby
samosprávy a architekti spolu komunikovali
a spolupracovali. Aby operativně reagovali
na aktuální palčivé i každodenní provozní
otázky a přitom měli potřebný nadhled. Tým
samospráva - architekt by měl být společně
schopný inovativně realizovat dlouhodobé
strategické úkoly urbánního charakteru tak,
aby nové či renovované budovy, zastávky,
parky atd. byly originální, praktické a citlivě
zasazené do už existující zástavby. Právě o
takové projekty nám v soutěži Architekt obci
jde."
Ředitel vydavatelství Profi Press Martin
Sedláček:
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„Vnímám, že soutěž pomáhá ujasnit
postavení a úlohu architektů obcí, o níž se v
posledních letech začalo vcelku hojně
diskutovat, a to jak mezi architekty, tak na
úrovni radnic. Bylo by skvělé, kdyby se
prostřednictvím této soutěže podařilo
přiblížit zkušenosti těch sídel, jejichž
architekti jsou odborně silné a výrazné
osobnosti, které umí skloubit architekturu
historickou i současnou, vzhled i funkčnost
a pro svoji vizi dalšího rozvoje města
dovedou získat zastupitelstvo i veřejnost.
Těším se na to, že tyto příklady „moderních
obcí“ budeme moci představit také v našem
časopise Moderní obec.“
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Národní konference Venkov 2016 20. - 21. října 2016

Spolek pro obnovu venkova České
republiky s podporou Ministerstva
zemědělství a ve spolupráci s partnery Svazem měst a obcí ČR, Sdružením
místních samospráv ČR, Národní sítí
Místních akčních skupin ČR a Asociací
soukromého zemědělství ČR organizuje
ve dnech 20. - 21.
října t.r. již tradičně každoroční
Národní konferenci VENKOV 2016,
tentokráte v Litoměřicích v Ústeckém
kraji. Nad konferencí převzal záštitu
ministr zemědělství Marian Jurečka.
Aktuální informace o konferenci najdete na
http://www.konferencevenkov.cz/; přihlásit
se
můžete
on-line
na
http://www.konferencevenkov.cz/prihlaska/.
Vložné bude s ohledem na podporu MZe
sníženo jen na náklady spojené s
ubytováním, které se vypočtou po vyplnění
přihlášky.
V části konference budou samostatně
jednáno v 5 workshopech. Vám bude
pravděpodobně nejbližší workshop č. 2
Svoboda – duchovní oblast, v němž bude
položen důraz na rodinu, etickou výchovu,
prorodinné a umělecké vzdělávání a
finanční gramotnost na základních školách,
mládež a sociální vyloučení.
Pro malý časový prostor jsme předem
nezařadili referáty k sociální oblasti v celé
šíři včetně např. problematiky seniorů. To

ale neznamená, že se této problematiky
nedotkneme. Rádi bychom se ale soustředili
na tradiční rodinu a základní školu, na
jejichž dobrém fungování všechny ostatní
segmenty této oblasti závisí.
Uvítám proto, když se konference VENKOV
2016 a workshopu č. 2 účastníte.
Na konferenci na základě diskuse u
kulatých stolů v 2. části workshopů budeme
také "hlasovat" o 12 prioritách rozvoje
venkova. Jsme přesvědčeni, že největší
priority dnes leží právě v duchovní oblasti a
jmenovitě ve funkční, nejlépe vícedětné,
rodině. I proto budeme rádi, když na
konferenci upozorníte např. i přeposláním
této pozvánky na další organizace nebo i
jednotlivce, působící na venkově, které
tento názor sdílejí.
Manifest
Evropského
venkovského
parlamentu, na něž má jednání konference
také navázat a který pro informaci rovněž
připojuji
v
příloze,
zdůrazňuje
nezastupitelnou roli malých měst při rozvoji
venkova. V místní úrovni dnes půjde
zejména o posilování spolupráce obcí a
neziskového sektoru ve venkovských obcích
a městech do 25 tis.
obyvatel (které mohou podle bruselských
kritérií spolupracovat v rámci místních
akčních skupin a jejich prostřednictvím se
podílet i na finanční podpoře EU) v sociální
oblasti.
Možná Vás zaujmou i další referáty v plénu
konference nebo i jiné workshopy a kulaté
stoly.
Ze všech těchto důvodů a také proto, že
konference a v jejím rámci organizovaná
exkurze vždy přinese řadu nových poznatků
a kontaktů si Vás na ni dovoluji co
nejsrdečněji pozvat.
I když tradiční účast na konferenci se
pohybuje kolem 300 účastníků, doporučuji
Vám přihlásit se na výše uvedené webové
adrese
co
nejdříve,
sama
návštěva
historického města Litoměřice a připravené
exkurze budou jistě stát za to.
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V úctě
Ing. arch. Jan Florian
místopředseda Spolku pro obnovu venkova
ČR
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SLAVNOSTI JABLEK na vrchu a upati Krasikova sobota 1.10.2016
dovolte abych Vas pozval na tradicni
Slavnosti jablek na vrchu a upati
Krasikova, ktere se jiz po 14. budou
konat prvni sobotu v rijnu, tedy 1. rijna
2016. V priloze Vam posilam aktualni
plakat vc. samostatneho plakatku s
jizdnim radem Bezdruzicke lokalky a
zvlastnich jizd historickeho motoracku
Hurvinek.
Mezi
nadrazim
v
Konstantinovych Laznich a Krasikovem
bude stejne jako v predchozich letech
jezdit mimoradna autobusova linka
Jablecny expres.
Blizsi
informace
naleznete
na
www.slavnostijablek.cz nebo na https://ww
w.facebook.com/events/1550629748563977/
?active_tab=posts. Akce je poradana ve
spolupraci
Mikrogregionu
Konstantinolazensko, MAS Cesky Zapad a
obce Kokasice.
Zaroven si Vam dovoluji pripomenout 2.
vyzvu k predkladani zadosti o podporu v
ramci
grantoveho
programu
MAS.
Podporovany budou iniciativy mladeze,
spoluprace s odborniky a regionalni kulturni
akce. Uzaverka prijmu zadosti je v pondeli
10. rijna 2016 ve 20:00. Blizsi informace
naleznete na: www.mascz.cz/grant-masvyzva-2.html. Program je vyhlasen diky
podpore Plzenskeho kraje.
S pozdravem
Jan Florian
manazer
MAS Cesky Zapad, z.s.
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Žádost ORP při MMR pro zástupce KS MAS
stezky na ikonickou horu Radegast.
Informace by měla být v rozsahu 500–1200
znaků včetně mezer. Prosí o dodržování
stanoveného rozsahu.
Ocení také vlastní fotografie s typickými
prvky jednotlivých krajů, resp. území MAS
(přírodní, technické, kulturní zajímavosti
apod., nejlépe s vazbou na plánované
projekty).
Odbor regionální politiky při MMR si
dovoluje KS MAS požádat o spolupráci
při přípravě publikace k nástroji CLLD.
Jak již zaznělo na WorkShopu se
zástupci KS MAS (MEDUIN, 20.9.2016),
rádi by do publikace zařadili krátkou
informaci (shrnutí) za každou MAS,
která si podala (nebo plánuje podat)
žádost o podporu strategie CLLD.
Informace za
obsahovat:

každou

MAS

by

měla

definování území a identity MAS
programové rámce (zapojení do OP) – výčet
zajímavé/specifické
plánované
projekty/aktivity (např. klíčové projekty)
Příklad: MAS Horní Bečva působí na území
obcí ležících na horním toku řeky Bečvy, v
typickém
horském
kraji,
jehož
neodmyslitelnou součástí je folklór a zimní
rekreace. Území MAS zabírá 12 obcí a má
celkem 15 480 tisíc obyvatel. Opatření pro
rozvoj svého území bude MAS Horní Bečva
realizovat prostřednictvím Integrovaného
regionálního operačního programu, OP
Zaměstnanost a Programu rozvoje venkova.
Mimo jiné MAS plánuje zavádět internet na
základních školách, zřizovat zvukovou
signalizaci pro nevidomé nebo výstavbu
cyklotras, které by přispěly k rozvoji letního
cestovního ruchu v regionu. V tomto směru
MAS plánuje také výstavbu nové turistické

Prosí jednotlivé KS MAS o:
kontaktování místních akčních skupin na
území kraje s požadavkem na vypracování
krátké informace,
sesbírání informací (popř. fotografií) za
jednotlivé MAS na území kraje,
zaslání sesbíraných informací a materiálů
na adresu Richard.Nikischer@mmr.cz do
3.10.2016,
vypracování
a
dodání
(na
adresu
Richard.Nikischer@mmr.cz do 3.10.2016)
úvodní obecné informace k území kraje
(především s ohledem na nástroj CLLD;
rozsah 1000–2500 znaků včetně mezer).
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500 milionů z OPŽP na likvidaci starých ekologických
zátěží
skládku.

Ministerstvo životního prostředí spolu
se Státním fondem životního prostředí
ČR vyhlásily novou výzvu v Operačním
programu Životní prostředí. Příjemci
dotací si v ní rozdělí půl miliardy korun,
30 milionů korun je určeno na analýzu
rizik ekologických zátěží a 470 milionů
korun na jejich sanaci. Žádosti o dotaci
mohou od 1. října 2016 do 6. ledna
2017
podávat
zejména
subjekty
zajišťující likvidaci ekologických zátěží,
ale i obce, kraje nebo obecně prospěšné
společnosti.
„Hrozbu pro životní prostředí nepředstavují
jen staré ekologické zátěže jako takové, ale i
smutný fakt, že často tyto kontaminované
lokality přitahují různé nezodpovědné
subjekty k jejich dalšímu zanášení odpadem.
Nevyřešené staré ekologické zátěže jsou tak
stále aktuálním problémem, který průběžně
řešíme. I proto jsme nyní vyhlásili další
výzvu na jejich zmapování, vyhodnocení a
jejich následnou sanaci,“ říká ministr
životního prostředí Richard Brabec.
Staré ekologické zátěže jsou definované
jako kontaminovaná místa, kde byl závadný
stav způsoben státními podniky v období
před jejich privatizací. Naopak za starou
ekologickou zátěž nelze označit černou

„Prostřednictvím výzvy bude možné zajistit
sanaci nejvážněji zasažených lokalit, u nichž
analýza rizik prokázala kontaminaci, která
představuje vážnou hrozbu pro lidské zdraví
i životní prostředí, například pro podzemní
vody, ekosystémy apod. Dále můžou dotaci
získat
projekty
na
vyčištění
lokalit
zasažených nebezpečnými chemikáliemi.
Konkrétně jde třeba o skládky pesticidů
nebo
lokality
kontaminované
polychlorovanými
bifenyly,“
upřesňuje
ministr Brabec.
„U
projektů
řešících
sanace
vážně
kontaminovaných lokalit musí být součástí
žádosti o dotaci i takzvané závazné
stanovisko Ministerstva životního prostředí.
Podklady pro jeho vydání je nutné na
ministerstvo předložit nejpozději do 1.
listopadu letošního roku,“ doplňuje k
pravidlům výzvy Petr Valdman, ředitel
Státního fondu životního prostředí ČR.
O dotaci v maximální výši 85 % mohou
žádat zejména subjekty, které zajišťují
likvidace ekologických zátěží, ale například i
obce, kraje městské části nebo příspěvkové
organizace. Rozdělovat se mezi ně bude 500
milionů korun, přičemž větší část půjde na
samotnou sanaci, tedy na vyčištění vážně
kontaminovaných lokalit.
„Finanční podporu lze využít i na úhradu
průzkumných prací nebo na zpracování
analýz
rizik
kontaminovaných
nebo
potenciálně
kontaminovaných
lokalit.
Projekty sanací či analýz rizik (realizace
průzkumných prací) černých skládek nejsou
způsobilým nákladem. Na jejich likvidaci
aktuálně nabízí dotace Národní program
Životní prostředí 1 ve výši 100 milionů
korun,“ informuje Valdman a zároveň
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dodává, že výzva z Národního programu
Životní prostředí, která končí koncem
letošního roku, je určena především krajům
a obcím, které se potýkají s problémy
rizikových ekologických zátěží s neznámým
původcem, nebo původcem, který se nemá
sám k nápravě.
Sanaci starých a nových ekologických zátěží
MŽP podporuje dlouhodobě. V Operačním
programu Životní prostředí 2007–2013 šlo
na jejich průzkum a sanaci více než 5
miliard korun z Fondu soudržnosti v 8
výzvách. V současném Operačním programu
Životní prostředí 2014–2020 byly na tato
opatření prozatím vyhlášeny tři výzvy, v
rámci kterých bylo podáno 66 žádostí s
požadavkem dotace z EU přes jednu
miliardu korun.
Dokumenty k 44. výzvě
Poznámky:
1 Jedná se o výzvu č. 6/2016 z Národního
program Životní prostředí, viz zde.
Kontakt pro média:
Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 382
E-mail: petra.roubickova@mzp.cz
Lucie Früblingová
samostatné oddělení komunikace SFŽP ČR
Tel.: +420 267 994 150
E-mail: komunikace@sfzp.cz
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Krušné hory jedno pohoří, dva přístupy k lesu i zvěři
Tento rok se může stát významným
mezníkem v české myslivosti a tím i v
českém lesním hospodářství. Od přijetí
nové zákonné úpravy si každá zájmová
skupina slibuje zlepšení podmínek pro
svoji činnost. Dosud se tyto představy
značně lišily, úhelným kamenem jsou
stavy zvěře. Jejich razantní snížení
vyžadované nejvíce vlastníky lesů a
zemědělské půdy
Dlouhotrvající problém lze řešit „českou
cestou“ pomocí stanovených omezení,
zákazů, příkazů, čísel, nebo vzájemnou větší
tolerancí a shodou nad základními principy
požadovaného stavu prostředí, vytvářením
podmínek pro chov zvěře a cílovým stavem,
ke kterému by nová myslivecká norma měla
vést – alespoň po několik (více) let, během
kterých lze ověřit, zda tam opravdu vede.
Místo tápání a dohadů se můžeme
inspirovat tam, kde je problém již poměrně
uspokojivě vyřešen – hned na druhé straně
stejných hor. Prostředí i zvěř jsou zde
obdobné,
jejich
rovnováhu
udržuje
renomovaný státní podnik, les je intenzivně
obnovován listnatými dřevinami i jedlí a
přitom je myslivost zpřístupněna mnohem
širšímu okruhu osob než v Čechách.
Přijměte proto opakované pozvání do
horských lesů, kde dvojí přístup k lesu i
zvěři prokazatelně přináší dvojí výsledky.
Pojďme se seznámit s možnostmi, jak lze
pomoci lesu i české myslivosti.
Pokyny k přihlášení v souboru v příloze zde
http://www.cesles.cz/seminar/krusne-horyjedno-pohori-dva-pristupy-k-lesu-i-zveri
Informace o akci
Datum zahájení akce 06.10.2016 9:30
Datum ukončení akce 07.10.2016 14:00
Kapacita sálu Neomezeno
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Lidé požadují, aby se politici více zabývali ekologií.
Vyplývá to z výzkumu veřejného mínění
energetika nebo geneticky modifikované
organismy.

Dvě třetiny české veřejnosti požaduje,
aby politici brali větší ohled na
ekologické otázky. Nejvíce však důvěřují
vědcům a ekologům, nejméně pak církvi
a parlamentu. Vyplývá to z výzkumu
veřejného mínění, který pro Zelený kruh
v červnu 2016 zpracovala agentura
Median.

Na otázky odpovědělo 1004 respondentů ve
věku 18 a více let prostřednictvím
omnibusu. Kromě řešení ekologické politiky
výzkum také zkoumal důvěru v české
instituce a zájmem lidí, kterou problematiku
mají řešit neziskové organizace. Výzkum byl
součástí projektu Zeleného kruhu s cílem
zlepšovat veřejný obraz ekologických
nevládních neziskových organizací. Kampaň
byla zahájena v prosinci 2014 a končí 31.
července 2016. V jejím rámci Zelený kruh
posílil práci s médii, sociálními sítěmi a
především s laickou veřejností, pro kterou
připravoval vědecké kavárny v hlavním
městě i regionech.

Z výzkumu vyplývá, že 66 % populace chce,
aby se volení zástupci více zabývali
ochranou životního prostředí. Mezi nimi byli
především voliči ANO 2011 a TOP 09, proti
byli naopak voliči KDU-ČSL a ODS.
Zákonodárci však mají u veřejnosti velmi
nízkou důvěru. Na jejich slova dá pouze
16,5 % dotázaných. Největší přízni se
naopak těší vědecké a výzkumné instituce
(51 %) a dále pak ekologické a neziskové
organizace (34 %). Na nejnižší příčce se
umístili představitelé církve, kterým věří jen
13 % lidí.
Na dotaz, jakými problémy by se měly
ekologické NNO zabývat, 68 % oslovených
uvedlo škodlivé látky v prostředí a dále
ohrožené druhy zvířat a rostlin a znečištěné
ovzduší. Nejméně problematickou naopak
považují přemíru automobilové dopravy,
malou rozlohu divoké přírody a potenciálně
nebezpečné technologie, jako jsou jaderná
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Chovatelé mají poslední dny na rozbor vzorku mléka,
který je podmínkou pro dotaci na zlepšení podmínek v
chovech dojnic
rozboru mléka v rámci kontroly mléčné
užitkovosti a provádění faremní kultivace
původců mastitid v případě jejich výskytu
pomocí diagnostických setů, také odebrat
příslušný vzorek mléka pro tzv. vyšetření
bazénového mléka pomocí metody PCR v
akreditované laboratoři a odeslat jej k
vyšetření nejpozději do 30. září. 2016.

Tisková zpráva – Do konce tohoto týdne
mají chovatelé možnost odevzdat vzorek
mléka k laboratornímu vyšetření na
nejčastější původce mastitidy (zánět
vemene) dojnic. Test provedený ve
státních veterinárních ústavech je
podmínkou, aby mohli chovatelé získat
podporu v dotačním podprogramu na
dobré životní podmínky dojnic. Podpora
provádění faremní diagnostiky původce
mastitid dosáhne až 146 korun na jednu
dojnici.
Podporu mohou získat pouze chovatelé
dojnic, kteří jsou zapojeni do systému
vysoce jakostního mléka Q CZ nebo
hospodaří ekologicky. Dotace je částečně
určená
také
na
náklady
za
toto
nadstandardní vyšetření, které určuje
nejčastější bakteriální původce mastitid ve
stádě, přesvědčivě ověří účinnost léčení, a
tím přispěje k lepší pohodě dojnic a snížení
počtu zánětlivých onemocnění.
Na jednu dojnici může chovatel dostat až
146 korun, a to za období od 1. května do
30. září 2016. Žadatelé, kteří zaslali
předběžnou žádost k tomuto podprogramu,
musí mimo pravidelné stanovovaní počtu
somatických buněk u jednotlivých dojnic při

Test je možné nechat provést zejména u
jednoho ze tří Státních veterinárních ústavů
– v Praze, Jihlavě a Olomouci. Státní
veterinární správa chovatelům pro zrychlení
a zjednodušení nabízí také možnost
odevzdat vzorek na nejbližším pracovišti
krajské veterinární správy (KVS), která po
předchozí dohodě může zajistit jeho
odeslání
do
laboratoře
Státního
veterinárního ústavu. Důležité je, aby mléko
bylo odesláno zchlazené, čerstvé a nezkyslé,
tedy co nejrychleji. Termín předání vzorku
je v takovém případě proto nutné dopředu
domluvit s místně příslušnou KVS. Kontakty
na jednotlivé KVS zájemci najdou na:
http://eagri.cz/public/web/svs/portal/zakladn
i-informace/organizacni-struktura/prochaze
ni-organizacni-strukturou/
Pokud chovatel doručí vzorek do laboratoře
jinou cestou, uvádíme pro informaci odkaz
na kontakty na jednotlivé státní veterinární
ústavy:
Fotohttp://eagri.cz/public/web/svs/portal-ne
w/informace-pro-odbornou-verejnost-1/labor
atorni-diagnostika/statni-veterinarni-ustavy/

Markéta Ježková
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství
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Priorita přináší přehled nových výzev
Zářijové číslo Priority přináší kompletní
přehled aktuálních výzev k podávání
žádostí o dotaci z Operačního programu
Životní prostředí a Národního programu
Životní prostředí. Blíže popisuje i
podmínky, za kterých lze čerpat
zvýhodněnou půjčku ze SFŽP ČR.
Půjčky jsou nově nabízeny i u
odpadových
projektů
podpořených
dotací z Operačního programu Životní
prostředí.
Státní fond životního prostředí ČR nabízí
zvýhodněné půjčky na pokrytí povinné
finanční spoluúčasti u zmíněných projektů
na další zpracování a využití odpadů.
Čerpání aktuálně nabízených zvýhodněných
půjček je podmíněno získáním dotace ve 41.
výzvě
Operačního
programu
Životní
prostředí. Zájemci o půjčku s fixním úrokem
již od 0,45 procenta o ni mohou požádat
současně s žádostí o dotaci z programu i
dodatečně.
Zvýhodněné půjčky jsou také nabízeny
příjemcům dotací u projektů zaměřených na
energetické úspory a vodohospodářskou
oblast. Příjemci dotací z Operačního
programu Životní prostředí mohou díky
těmto půjčkám pokrýt až sto procent
celkových způsobilých výdajů na jimi
realizované projekty.
Nově Ministerstvo životního prostředí
prostřednictvím SFŽP ČR vyhlásilo 38., 42.
a 43. výzvu k podávání žádostí o dotaci v
Operačním programu Životní prostředí.
Výzvy nabízejí dotace na výstavbu oddílných
kanalizací a modernizaci a intenzifikaci
čistíren odpadních vod a na výstavbu
přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody.
Dotaci lze získat i na pořízení a instalaci
technologií na odstraňování fosforu v
čistírnách odpadních vod. Další novou
výzvou je 44. výzva, která navazuje na 6. a
7. výzvu operačního programu, která
podpoří projekty zaměřené na analýzu rizik
a sanaci starých ekologických zátěží.

Novinkou je i to, že kraje získají dalších 300
milionů korun na výměnu neekologických
zdrojů tepla domácnostmi v první výzvě
takzvaných kotlíkových dotací. Pozadu
nezůstává ani Národní program Životní
prostředí, který právě teď nabízí dotace na
denní a pobytové environmentální výukové
programy pro žáky mateřských, základních
a středních škol.
PRIORITA zde:
https://www.sfzp.cz/soubor-kestazeni/57/17257-priorita_09_2016_web.pdf
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Třetí největší světová zemědělská knihovna bude
spolupracovat s knihovnou České zemědělské
univerzity
Knihovna Antonína Švehly, největší
česká
a
třetí
největší
světová
zemědělská knihovna, uzavřela dohodu
o spolupráci s knihovnou České
zemědělské univerzity. Jejím smyslem je
vzájemně podporovat profesní rozvoj
obou knihoven, zejména v oblasti
knihovnických a informačních služeb,
informační
podpory
uživatelů,
informačního vzdělávání a profesního
rozvoje zaměstnanců.
Ústav zemědělské ekonomiky a informací,
jehož součástí Knihovna Antonína Švehly
(KAŠ) je, uzavřel v letošním roce smlouvu s
Českou zemědělskou univerzitou (ČZU),
respektive její knihovnou začleněnou do
Studijního a informačního střediska ČZU.
Tato spolupráce je vedena především
snahou
zjednodušit
uživatelům
obou
knihoven přístup k oborovým informačním
zdrojům, jak tištěným, tak elektronickým.
Studenti a zaměstnanci ČZU a registrovaní
čtenáři KAŠ, mezi které patří jak
zaměstnanci Ústav zemědělské ekonomiky a
informací
(ÚZEI)
a
Ministerstva
zemědělství, ale také zemědělská odborná
veřejnost i studenti jiných univerzit, tak
mohou od nového akademického roku
využívat služby obou knihoven. Postačí k
tomu registrace v jedné z nich, druhá pak
uživatelům poskytuje své služby bez
nutnosti
registrace
a
registračního
poplatku. Stačí prokázat se platným
průkazem dané knihovny. Získávají tak
neomezený
a
bezplatný
přístup
k
neplaceným
službám
i
informačním
zdrojům, tištěným i elektronickým.

zaměřením. Zajištění maximálního komfortu
pro uživatele je jen jedním z poslání. Jde
také o sdílení zdrojů a zkušeností, podporu
rozvoje
činností
knihoven
a
jejích
zaměstnanců. Dále se jedná o snahu zajistit
racionalizaci akvizice (nákup informačních
zdrojů) a vytvoření jednotné informační
brány pro zemědělství z jednoho místa
prostřednictvím společného portálu.
Do budoucna se počítá s podobnou
spoluprací i s ostatními rezortními
knihovnami – univerzitními, knihovnami
veřejných výzkumných institucí nebo
knihovnami muzeí.
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
(www.uzei.cz) byl zřízen Ministerstvem
zemědělství, má více než stoletou tradici.
Věnuje se především vědě a výzkumu v
oblasti zemědělství, potravinářství, lesnictví
a dalších příbuzných oborů. Spravuje účetní
datovou sít FADN (Farm accountancy Data
Network), organizuje oborové vzdělávání a
poradenství,
vede
Registr
poradců
Ministerstva
zemědělství,
provozuje
Knihovnu Antonína Švehly. Od dubna 2016
je veden ředitelem Štěpánem Kalou.

KAŠ tak naplňuje dlouhodobý záměr MZe o
užší spolupráci knihoven s rezortním
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REGIONÁLNÍ POTRAVINA MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE PŘEDSTAVILA VÍTĚZE SOUTĚŽE
Regionální
potravina
Moravskoslezského kraje představila
vítěze soutěžeČerná louka 3. října 2016
– U příležitosti akce Jak šmakuje
Moravskoslezsko se v sobotu 1. října
uskutečnilo
slavnostní
vyhlášení
soutěže Regionální potravina. Značkou
Regionální
potravina
Moravskoslezského kraje bylo oceněno
osm výrobků s výjimečnou kvalitou a
chuťovými
vlastnostmi.
Výherci
letošního ročníku si svá ocenění
převzali z rukou Jitky Götzové, ředitelky
Odboru
bezpečnosti
potravin
Ministerstva
zemědělství.
Značka,
kterou administruje Státní zemědělský
intervenční fond, je zárukou místního
regionálního původu a jen letos se o ni
v Moravskoslezském kraji ucházelo 87
produktů od 36 výrobců. O logo
soutěžili v devíti kategoriích, nejsilnější
zastoupení mělo 20 výrobků z kategorie
Masné výrobky tepelně opracované,
včetně uzenin.

Regionální agrární komory Ostravsko, měla
komise velmi obtížnou práci. „Přihlášené
výrobky se vyznačovaly vysokou kvalitou, je
jasně vidět, že výrobci mají o udělení loga
Regionální potravina značný zájem a do
soutěže přihlašují své nejlepší produkty,“
uvedla S. Kořistková.

Prestižní značku Regionální potravina
uděluje Ministerstvo zemědělství nejlepším
výrobkům
od
malých
a
středních
regionálních producentů ve 13 krajích Čech
a Moravy. „Ministerstvo zemědělství již
sedmým rokem soutěží Regionální potravina
pomáhá malým producentům z regionů.
Snaží se tak ocenit a zviditelnit jejich
náročnou práci a pomoci jim s jejich
výrobky uspět na trhu,“ řekla Jitka Götzová.

K udělení značky Regionální potravina
Moravskoslezského kraje 2016 navrhla
hodnotitelská
komise
8
výrobků
z
následujících kategorií:

Výrobky hodnotila osmičlenná komise
tvořená zástupci Ministerstva zemědělství,
krajského úřadu, Státního zemědělského
intervenčního fondu, Státní zemědělské a
potravinářské inspekce, Státní veterinární
správy ČR, Agrární komory ČR a
Potravinářské komory ČR. Podle slov
regionální koordinátorky, Silvie Kořistkové z

„První ocenění Regionální potravina v roce
2010 pro Štramberské uši od Hezounů nás
hodně potěšilo. Jsme malá rodinná firma,
která dodržuje tradiční recepturu. Uši
zhotovujeme starým klasickým váleným
způsobem, náš výrobek je originální a
specifický. Že jsme po čtyřech letech
obhájili vítězství a převzali ocenění
Regionální potravina 2016, je pro mne dvojí
radost. Navíc věřím, že byla kategorie
Pekařské výrobky včetně těstovin hojně
zastoupená
klasickými
pekařskými
produkty. Jsem rád, že naše Štramberské
uši chutnají a že si stále držíme tradici a
kvalitu,“ uvedl majitel firmy Ladislav
Hezký.

Kategorie:
Výrobek a výrobce:
Masné výrobky tepelně
včetně uzených mas
PANENSKÁ SVÍČKOVÁ

opracované

Milan Žabčík, Kateřinice
Masné
výrobky
trvanlivé,
tepelně
neopracované, konzervy a polokonzervy
nevyhlášeno
Sýry včetně tvarohu
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KOZÍ SÝR OŘECHOVÝ S MEDEM
Vítkovská zemědělská s.r.o.
Mléčné výrobky ostatní
HLAVNICKÝ JOGURT BÍLÝ
Zemědělské a obchodní družstvo Hlavnice
Pekařské výrobky včetně těstovin
ŠTRAMBERSKÉ UŠI OD HEZOUNŮ
Ladislav Hezký, Kopřivnice
Cukrářské výrobky včetně cukrovinek
PORUBSKÁ PUSINKA
GAMYS s.r.o.
Alkoholické a nealkoholické nápoje
MEDOVINKA ORIGINAL
JANKAR PROFI, s.r.o.
Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované
formě
SLEZSKÁ ZELENINOVÁ BAŠTA JEMNÁ
Jaroslava Fojtíková, Havířov
Ostatní
LIBAVSKÝ MED LIPOVÝ
Dalibor Vranik, Budišov nad Budišovkou
Soutěž Regionální potravina je projektem
Ministerstva zemědělství určeným na
podporu malých a středních zemědělců a
producentů potravin v jednotlivých krajích
České republiky. Oceněný výrobek získá
právo zdarma užívat značku Regionální
potravina po dobu čtyř let na obalu svého
výrobku. V současné době značku nosí 577
produktů ze 13 regionů Čech a Moravy.
Značku administruje Státní zemědělský
intervenční fond. Podrobné informace o
soutěži můžete najít na webových stránkách
www.regionalnipotravina.cz
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Neziskovka roku 2016 má své semifinalisty
V pondělí 3. října po formálním
hodnocení
všech
přihlášených
neziskových
organizací
zveřejnila
Nadace rozvoje občanské společnosti
seznam 15 semifinalistů v ocenění
Neziskovka roku 2016.

Putt PD, KPMG Česká republika, Divadlo
Archa, Nadace ČEZ a Nadace Preciosa.
Mediálním
partnerem
je
web
Neziskovky.cz.

Nyní semifinalisty čeká hodnocení
externími
hodnotiteli
přímo
v
organizaci, nejúspěšnější neziskové
organizace pak vystoupení před komisí.
V rámci speciální kategorie Cena
veřejnosti pak od 21. 10. do 21. 11.
2016 bude moci široká veřejnost
hlasovat o nejoblíbenější neziskovku –
partnerem této kategorie je Nadace ČEZ
a vítěz si odnese finanční odměnu.

Neziskovka roku v kostce

O titul Neziskovka roku se letos budou
ucházet
tyto
organizace
ve
třech
kategoriích:
Kategorie MALÁ NEZISKOVKA:
I MY, o.p.s. (Soběslav), Ulita Blansko, z.s.,
Ryzáček, z.s., (Líšnice), Mezi námi, o.p.s.
(Nebušice) a Spolek Malostranský hřbitov
(Praha)
Kategorie STŘEDNÍ NEZISKOVKA:
ICOS Český Krumlov, o.p.s. , Quip, z. ú.
(Praha), Portimo, o.p.s. (Nové Město na
Moravě), Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s.
(Praha) a MENS SANA, o. p. s. (OstravaPoruba)
Kategorie VELKÁ NEZISKOVKA:
Slezská diakonie (Český Těšín), Diecézní
charita Brno, Portus Praha z.ú., Mateřská
škola a Základní škola speciální NONA,
o.p.s. (Nové Město nad Metují) a Prostor
plus o.p.s. (Kolín)
Letošní nejúspěšnější Neziskovky roku
budou vyhlášeny v rámci slavnostního
večera 28. listopadu 2016 v Divadle Archa v
Praze.

Více na www.neziskovkaroku.cz.

Neziskovka roku je ocenění neziskových
organizací z celé České republiky. Hodnotí
profesionalitu jejich práce a efektivitu v
oblasti managementu i finančního řízení.
Cílem Ocenění je zviditelnit ty nejlepší a
představit příklady dobré praxe ostatním.
Veřejnosti projekt ukazuje nový pohled na
kvalitu práce neziskových organizací.
Soutěžícím přináší možnost zhodnotit svou
činnost jedinečnou metodikou „Zdravé
organizační řízení ©“, kterou vytvořila
Nadace rozvoje občanské společnosti ve
spolupráci s odborníky z Univerzity Karlovy
v Praze.
Na hodnocení se podílí nezávislí experti z
komerčního
i
neziskového
sektoru.
Posuzování přihlášených účastníků začíná
sebehodnoticím formulářem a kontrolou
poskytnutých podkladů, následují kontrolní
návštěvy nejúspěšnějších organizací a na
konec prezentace finalistů před hodnoticí
komisí. Ocenění pak udílí Nadace rozvoje
občanské společnosti ve třech kategoriích
podle velikosti organizace. O zvláštní Ceně
veřejnosti rozhodují lidé hlasováním.
Vítězové získávají unikátní trofej a další
odměny.
Zdroj: nros.cz

Hlavním partnerem ocenění Neziskovka
roku 2016 je Skupina ČEZ, partnery pak
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