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Český LEADER vzorem pro Chorvatsko

Minulý měsíc, ve dnech 12.13.1.2010 v malé obci Breznički Hum, na půli cesty
mezi Zagrebem a Varaždinem, proběhl 7. (závěrečný) školící blok s názvem
„Školení pro udržitelný lokální rozvoj“, který ve spolupráci s Chorvatskou sítí pro
rozvoj venkova (HMRR) a
sdružením ODRAZ (Udržitelný rozvoj komunity), zajistilo Centrum pro komunitní práci střední Morava
(CpKP). Tento poslední
trénink byl zaměřený na
projektový management a
celý přenos zkušeností z
České republiky se zapojováním veřejnosti a rozvojem
venkova do Chorvatska se
konal v rámci projektu „
Sustainable development of
the regions through participatory processes“.

Chorvatsku, kde v rámci
projektu byly iniciovány dvě
MAS – LAG PRIZAG a LAG
Gorski Kotar. Založeny jsou
jako občanská sdružení, v
současnosti mají vypracované Strategie rozvoje.
Chorvatsko je teprve na
začátku cesty, z programu
LEADER bude moci čerpat
až po vstupu do EU. Již
nyní je ale třeba začít připravovat potřebné struktury
a školit zainteresované
představitele, aby byli co
nejlépe připraveni na čerpání.
Série školení, které v Chorvatsku (včetně studijní cesty do ČR) uskutečnili čeští
experti, by měla být pouze
začátkem systematičtější
přípravy. Na začátku roku
2008 byl projekt připraven a
od podání žádosti za pouhých 6 měsíců schválen.
Díky tomu se v průběhu
roku 2009 uskutečnilo 7
informačních seminářů v

různých regionech, dále
studijní cesta 20 chorvatských partnerů do ČR
(Hranicko na Moravě), kde
se mohli účastníci na vlastní oči přesvědčit o efektivitě
práce MAS v ČR. Během
tréninků byli chorvatští partneři seznámeni se systémem fungování programu
LEADER, s tím, jak se zakládá MAS a jak se připravuje Strategie rozvoje, jak
se vypracovávají analýzy
priorit, jak se připravují a
vyhodnocují projekty a
mnoho dalšího. Úroveň seminářů i metodické pomoci
byla chorvatskými účastníky
velmi vysoce hodnocena.
Dále vznikla v rámci projektu publikace v chorvatštině:
Metodika programu LEADER pro zájemce v Chorvatsku.

Česká republika má s proV Chorvatsku nyní existuje
gramem LEADER velmi
6 MAS s tím, že konečný
dobré zkušenosti, dalo by
počet by prozatím neměl
se říci, že z nových členpřesáhnout 25. Nabízí se
ských států jedny z nejlepších. V rámci tohoto programu lze čerpat prostředky
jak z evropských fondů
(LEADER 2007 – 2013), tak
v minulosti ze státního rozpočtu (LEADER ČR). Podmínkou LEADERu je založení Místní akční skupiny
(MAS) s právní subjektiviZ lednového semináře - chorvatský tlumočník Mario
tou, ve které bude zastouspolu s lektorem Ing.Romanem Hakenem a zástuppena skupina sousedících
cem Velvyslanectví ČR v Chorvatsku Ing. Kuchtou
obcí. To se podařilo i v

možnost spolupráce mezi
českými MAS a MAS chorvatskými a rovněž možnost
spolupráce mezi kompetentními státními institucemi, tedy především ministerstvy zemědělství. Jde o
to, aby chorvatský stát pomohl s financováním právě
vzniklým MAS, aby mohly
pracovat na strategiích a
projektech v období před
vstupem do EU, tedy aby v
okamžiku vstupu byly okamžitě připraveny k čerpání
z evropských zdrojů. Jedná
se o velmi konkrétní počin
ze strany ČR, který si zaslouží pozornost nejen ze
strany našich státních institucí, ale měl by být případně podpořen i na úrovni
krajů – například tam, kde
existuje partnerská spolupráce.
Spolupráci vítá i česká ambasáda v Záhřebu: „Je to
vítaný přenos zkušeností.
Jsme rádi, že můžeme podpořit intenzivní partnerství
českých a chorvatských
subjektůP“ říká Ing. Tomáš
Kuchta, ekonomický rada
naší ambasády.
Nabízíme zájemcům z českých MAS o spolupráci s
chorvatskými kolegy, aby
se ozvali na e-adresu: roman.haken@cpkp.cz
CpKP střední Morava
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Semináře a studijní cesty ukázaly
regionům možnosti rozvoje
Centrum pro komunitní práci střední Morava navazuje
kontakty s aktivními venkovskými komunitami, především se jedná o místní
akční skupiny (MAS).

hloubení znalostí především o možnostech rozvoje
malých obcí a venkovských
komunit. Partnerské místní
akční skupiny si z katalogu
vzdělávání samy vybírají
Právě pro tato místní part- témata, která jsou pro jejich
nerství, která aktivně napo- region nejzajímavější.
máhají rozvoji venkovského Partnerským a aktivně zaprostoru je určen projekt pojeným MAS nabízíme
„Cesty za informacemi vzdělávací aktivity, a to forpro Moravu“, který má za mou seminářů, ve kterých si
cíl zajistit jejich aktuální každá akční skupina vybírá
přístup k informacím formou z široké nabídky témat týkajejich vzdělávání, informo- jících se především rozvoje
vání na webových strán- venkova a možností získání
kách, týkajících se aktualit dotací z Programu rozvoje
přímo z jejich území, a také venkova. V rámci projektu
vydáváním informačních „Cesty za informacemi pro
materiálů.
Moravu” se celkově realizuNa základě požadavků jed- je 14 jednodenních seminánotlivých MAS a klíčových řů a 2 dvoudenní exkurze,
aktérů z veřejné i neveřejné pro zainteresované místní
sféry jsme sestavili katalog akční skupiny na Moravě.
vzdělávacích cyklů, v souvislosti s poskytováním informací z Programu rozvoje
venkova. Vzdělávací semináře se zaměřují na pro-

Regionu Poodří, MAS
Moravský Kras, MAS
Mohelnicko, MAS Rozvojové partnerství regionu
Hranicko, MAS Nízký Jeseník, Jesenické MAS, Mikroregionu Zlatohorsko, MAS
Valašsko-Horní Vsacko.
Poslední, 14. seminář,
uskutečníme na území
MAS Severní Chřiby a Pomoraví v lednu.

Projekt ukázal, že v regionech působí spousta aktivních lidí, kteří mají velmi
dobré nápady a mají snahu
svůj region pozdvihnout
prostřednictvím své práce.
Mají touhu něco změnit a
pokusit se své myšlenky
zhmotnit v konkrétní výsledky. Naší snahou bylo ukázat jim cestu. To, jak s ní
naloží, záleží už pak jen na
V současné době jsme již nich.
zrealizovali v našich part- Zrealizovaných 13 seminánerských regionech 13 se- řů v partnerských MR/MAS
minářů, a to na území Mik- se zúčastnilo celkem 170
roregionu Plumlovsko, MAS školenců. Tito - z většiny -

Seminář ve Zlatých Horách

významní aktéři venkovského rozvoje, získali osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu. Nejžádanější
témata byla zaměřena na
rozvoj cestovního ruchu,
kde regiony vnímají významný potenciál, který
nedokáží dobře prodat.
Uskutečnili jsme celkem 7
těchto seminářů. Z nich
čtyři byly zaměřeny na problematiku rekreačních služeb, jeden byl zameřen na
vytváření stezek, jeden na
agroturistiku a jeden seminář byl věnován vytváření
hipostezek. Zvláště seminář
na vytváření hipostezek
považujeme za velmi
úspěšný. Využili jsme přenos know-how z Prostějovska, kde již úspěšně funguje “1.regionální hipostezka”
a snažili se tyto zkušenosti
předat iniciativním účastníkům na Hranicku. Populárním bylo i téma “Teorie komunikace - práce s médii tvorba tiskových zpráv”,
které se uskutečnilo ve
třech regionech. Toto téma
bylo zajímavé zvláště pro
zástupce veřejné správy,
kteří se nejvíce setkávají se
zástupcí médií a musí pravidelně komunikovat s občany. Zbylé 4 semináře obstarala témata: “Řízení projektu, finanční řízení projetu, monitoring a prevence

Dokončení na straně 3
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Semináře a studijní cesty ukázaly
regionům možnosti rozvoje
Dokončení ze strany 2
rizik”, “Dotační management”, “Podpora zakládání
podniků” a “Občanské vybavení a služby”.

Mimo čtrnácti seminářů
jsme uskutečnili v rámci
projektu “Cesty za informacemi pro Moravu” uskutečnili 2 dvoudenní studijní
cesty, kterých se zúčastnilo
74 osob.

První studijní cesta se
uskutečnila po Místní akční
skupině Rozvojové partnerství Hranicko. V rámci této
studijní cesty jsme využili
možnosti naštívit výjezdní
zasedání Evropského hospodářského a sociálního
výboru, které se v této době
konalo v Přerově. Byla to
skvělá možnost pro účastníky setkat se a v přestávce
případně pobavit se členy
poradního orgánu Evropského parlamentu. Byla to
také dobrá možnost konfrontovat své názory s odborníky na té nejvyšší úrovni. Celý druhý den byl věnován úspěšné místní akční
skupině Rozvojové partnersví regionu Hranicko, která
přestavila účastníkům svoji

strategii a pootevřela dvířka
své úspěšnosti. S dopady
evropské politiky a dotací v
terénu se účastníci začali
seznamovat v obci Ústí.
Starosta obce představil
Penzion Na návsi, vzniklý
přebudováním nevyhovujících šaten místního Sokola,
a také čerstvě obnovené
prostranství kolem kostela.
Velmi zajímavá byla také
návštěva na ekologické
farmě v Břestu, kde byli
účastníci seznámeni s tím,
jak je možné úspěšně hospodařit prostřednictvím ekologického zemědělství.

Druhou studijní cestu jsme
organizovali spolu s místní
akční skupinou Vizovicko a
Slušovicko. I tuto vzdělávací akci jsme propojili s významnou událostí, která se
v tomto termínu konala v
Olomouckém kraji. Jednalo
se konferenci “Monitoringevaluace-zefektivňování
managementu venkova”,
která se konala na Krajském úřadě v Olomouci. Na
této konferenci vystupili
významní aktéři krajské
zemědělské politiky a také
zástupce z ministerstva pro

místní rozvoj. I zde bylo
účastníkům umožněno konfrontovat své názory s těmito odborníky. Během cesty
po místní akční skupině
Vizovicko a Slušovicko byly
představeny úspěšné projekty MAS. Jednalo se
např. o projekt “Nezlobíme,
hrajeme si, sportujeme!”, v
rámci kterého byla vybavena základní škola či o projekt “Hasíme, i když jsme
malí”, který byl zaměřen na
děti, jež se věnují hasičskému sportu. Velmi zajímavá
byla návštěva
společnosti Rudolf
Jelínek,a.s.,
což je velmi
úspěšná
firma v oblasti dotačního
managementu.
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účastníci velmi spokojeni.
Pro nás je dobrá odezva
velmi důležitá a je hnacím
motorem pro další podobné
aktivity v budoucnosti.
Ivo Škrabal,
Zdeněk Zívala

Partneři projektu:

Z evaluačních dotazníků jasně
vyplývá, že
se získanými informacemi a průb ě h e m
akcí
byli

Studijní cesta v Ústí
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Dvakrát měř, jednou řež – kácení alejí
nově na povolení

ministr Dusík a náměstek Pelc

„Dohlédneme, aby byly opravdu pokáceny jen ty
stromy, které bezprostředně ohrožují bezpečnost na
silnicích. Posouzení, který strom porazit, musí proběhnout podle poslední novely zákona o ochraně
přírody,“ říká úvodem náměstek ministra životního
prostředí František Pelc.
Do 30. listopadu 2009 stačilo ke kácení stromů a stromořadí u silnic pouze oznámení příslušným orgánům
ochrany přírody. Novela
zákona o ochraně přírody a
krajiny, kterou ministerstvo
životního prostředí prosadilo s platností od 1. prosince
loňského roku, zavádí povinnost mít ke kácení dřevin
na silničních pozemcích a u
železničních drah řádné
povolení od obecního či
městského úřadu, vždy po
dohodě s příslušným silničním nebo železničním úřadem. Pokud k dohodě nedojde, rozhoduje nejbližší
nadřízený orgán (tedy zpravidla krajský úřad). Povolovací řízení je druhem správního řízení a počítá tedy s
účastí veřejnosti a také dává obcím právo požadovat
náhradní výsadbu.

přechodné ustanovení,
podle kterého by kácení
dřevin u silnic oznámené
podle předchozích předpisů, bylo možno považovat v
současné době za povolené. Pokud má tedy nyní ke
kácení dřevin dojít, je třeba
dodržet zákonnou podmínku a ke kácení stromů mít v
každém případě povolení.
Takže ti, kdo kácení pouze
podle předchozího zákona
oznámili a nyní chtějí stromy pokácet, musí si o toto
povolení nově požádat,“
vysvětluje ministr životního
prostředí Jan Dusík.

na aspekty novely zákona a
vyžádali jsme si přehled
plánovaných kácení tak,
abychom s pomocí ČIŽP
prověřili odůvodněnost uvažovaného kácení a soulad s
novou právní úpravou. Zároveň vyzveme všechny
obce, aby prověřily povolení ke kácení stromů v jejich
katastru. Inspekce bude
celý proces monitorovat a
je připravena zasáhnout,“
říká náměstek ministr životního prostředí František
„Například Ředitelství silnic Pelc.
a dálnic spravuje přes 6000 Podle záznamů Policie ČR
km silnic I. třídy. Plán poká- je příčinou dopravních necet 3300 stromů s předpo- hod zejména nepřiměřená
kládanou mezerou 10 m by rychlost, nepřizpůsobení
znamenal likvidaci 33 km jízdy stavu vozovky nebo
alejí! „Osobně upozorním nevěnování se dostatečně
Ředitelství silnic a dálnic a řízení (telefonování, ladění
„Novela neobsahuje žádné místohejtmany pro dopravu rádia, atd.). „Pokud bychom
chtěli
podobný
argument k bezpečnosti silničního provozu využít
i my, byly by pak
stejným problémem
mostky,
dopravní značky,
reklamní poutače
i
nepřiměřeně
hluboké příkopy,“
říká
náměstek
Pelc.
Foto EKOLIST

kácení, jako je umístění
svodidel, ochranných lamel
a odrazek, případně nátěry
kmenů stromů reflexní barvou. Vhodné by také bylo
umístění dopravních značek upozorňujících na alej,
které je využívané nejenom
v Německu,“ pokračuje náměstek Pelc.

Aleje podél silnic jsou významných prvkem v krajině,
který utváří její typický ráz.
Jsou domovem mnoha
drobných živočichů, zejména hmyzu a ptáků. Zároveň
přispívají k bezpečnosti
silničního provozu – zastiňují silnice, čímž se omezuje přehřívání asfaltu a následné vyjíždění kolejí, fungují jako větrolamy, snižují
prašnost; za špatné viditelnosti mohou posloužit pro
lepší orientaci na vozovce.

Některé dřeviny mohou být
pro provoz na komunikaci
nebezpečné (nemocné nebo suché stromy, stromy
zasahující do vozovky či
dráhy). Takové stromy je
pochopitelně nutné odstranit. Žádosti o kácení stromů
starých a nemocných, spojených s plánem nové výsadby, podporuje finančně
Operační program životní
„Proto je třeba prostředí.
hledat jiná řešení
Petra Roubíčková
než je radikální
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Dodatečné navýšení financí o 26 mld.
korun pro Program rozvoje venkova
Výbor pro rozvoj venkova 20. ledna rozhodl o navýšení finančních prostředků z Evropského plánu hospodářské obnovy pro Českou republiku o více než 1
mld. Kč. Dodatečné finanční prostředky budou moci
podpořit v ČR přibližně 300 projektů Programu rozvoje venkova. Celkové navýšení pro všechny členské
státy EU v rámci tzv. Barrosova balíčku činí přibližně
26 mld. Kč. (1 mld. EUR).
„Navýšení finančních prostředků pro Program rozvoje venkova o více než jednu
miliardu korun představuje
velmi dobrou zprávu pro
náš agrární sektor, podpora
poplyne především do krizí
zasaženého sektoru mléka,
na obnovitelné zdroje a na
zmírnění změny klimatu,“
sdělil ministr zemědělství
Jakub Šebesta.
Česká republika zvolila při
využití dodatečných peněz
strategii koncentrovat podpory k naplnění stávajících
cílů programu. Po analýze

cílů a zohlednění zkušeností z dosavadní realizace
PRV, byl navýšen rozpočet
zejména pro opatření Modernizace zemědělských
podniků o cca 640 mil. Kč a
pro opatření Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům o cca
350 mil. Kč. Tyto prostředky
tak napomohou investovat
více než stovce žadatelů chovatelů dojeného skotu a
zpracovatelů mléka a mléčných výrobků do ustájení,
technologií dojení či zpracování mléka a mléčných

Zemědělci, kterým budou
prostřednictvím agentur pro
zemědělství a venkov zaevidovány krajinné prvky,
budou moci na jejich plochu
již letos obdržet některé
podpory z EU vázané na
plochu (např. přímé platby,
platby
LFA,
agroenvironmentální opatření).
Tato možnost se vztahuje
na krajinné prvky ležící
uvnitř půdního bloku.

krajinných prvků a umožňuje poskytnutí podpory na
plochu vnitřních krajinných
prvků,“ sdělil náměstek ministra zemědělství Jiří Urban a dodal: „Nařízení vlády o stanovení druhů krajinných prvků následně na
zemědělské půdě definuje
šest krajinných prvků - meze, terasy, travnaté údolnice, skupiny dřevin, stromořadí a solitérní dřeviny.“

výrobků. Dalších sto projektů je možné podpořit i v oblasti skladování statkových
hnojiv, využívání energeticky úsporných materiálů nebo při ochraně proti nepříznivým klimatickým jevům.
Rozpočet určený pro investice k využívání obnovitelných zdrojů v rámci opatření Diverzifikace činností
nezemědělské povahy a
Podpora zakládání podniků
a jejich rozvoje byl navýšen
o cca 135 mil. Kč v každém
opatření, což znamená
podporu pro zhruba 10 bioplynových stanic. Úspěšně
realizované projekty pak
přispějí k naplnění závazků
České republiky - dosáhnout v roce 2010 podílu
spotřeby elektřiny z obnovitelných zdrojů ve výši 8%. V
rámci opatření Pozemkové
úpravy budou v rámci doda-

tečného rozpočtu ve výši
cca 190 mil. Kč podporována vodohospodářská opatření sloužících ke zlepšení
vodního režimu v krajině s
cílem zadržování vody v
krajině, snížení rizika eroze
a povodní. Vyčleněné prostředky umožní podporu
cca 20 projektům pozemkových úprav.
Schválení návrhu flexibilního využití finančních prostředků evropskou Komisí
předcházela řada jednání i
na nejvyšších úrovních.
Nevládní organizace svými
argumenty o významnějších prioritách malých obcí
podpořily stanovisko ministerstva zemědělství a
schválen tak byl původní
návrh odsouhlasený Monitorovacím výborem PRV.
Petr Vorlíček

Na krajinné prvky uvnitř půdního bloku
je možné nově čerpat podporu

„Na podzim loňského roku
nabyla účinnost novela zákona o zemědělství, která
mimo jiné zavádí evidenci

V souladu s těmito předpisy
mají zemědělci možnost ve
spolupráci s místně příslušnými pracovišti agentur pro

zemědělství a venkov tyto
krajinné prvky evidovat.
Vnitřní krajinné prvky, které
byly dosud z půdních bloků
„vykresleny“ (tzn. na jejich
plochu uživatel nepobíral
žádnou podporu), se následně stanou součástí
půdního bloku.
„Krajinné prvky hrají v zemědělské krajině významnou stabilizační roli. Jejich
dlouhodobý úbytek je však
alarmující. Pevně proto věříme, že tato změna v systému vyplácení podpor přispěje k jejich výraznější

ochraně,“ komentuje změny
náměstek ministra Jiří Urban.

Každému evidovanému
prvku bude v evidenci využití půdy (LPIS) přiřazeno
identifikační číslo, druh,
příslušnost k půdnímu bloku, výměra, vlastník, uživatel a zařazení do katastrálního území. Veškeré informace o evidovaných krajinných prvcích budou dostupné u příslušných AZV nebo
na veřejně přístupné verzi
Portálu farmáře.
Petr Vorlíček
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Ministr životního prostředí se poprvé
setkal se starosty šumavských obcí

Se starostkami a starosty obcí ležících v oblasti Národního parku Šumava, představiteli Svazu obcí NP
Šumava a Regionální sekce Rady NP a zástupci Plzeňského a Jihočeského kraje se dnes sešli úřadující
ministr životního prostředí Jan Dusík, ředitel Správy
NP Šumava František Krejčí a náměstek ministr životního prostředí František Pelc. Jako hosté dnešního
jednání se zúčastnili i dva bývalí ministři životního
prostředí Ladislav Miko a Martin Bursík.
Jednání na straně starostů
byli přítomni Jan Janoušek
- starosta obce Horská Kvilda, Jan Stráský – poradce
hejtmana Jihočeského kraje
a předseda Rady NP Šumava, Jiří Hůlka – starosta
obce Horní Planá a předseda Svazu obcí NP Šumava,
Jiří Fastner – starosta obce
Horní Vltavice a místopředseda Svazu obcí NP Šumava, Milena Fudyová – místostarostka obce Nová Pec,
Ivana Pěčová – starostka
obce Srní, Václav Vostradovský – starosta obce Kvilda, Zdeňka Lelková – starostka obce Stožec, Jana
Hrazáková – starostka obce
Borová Lada a předsedkyně Regionální sekce Rady
NP Šumava, Antonín Schubert – starosta obce Modrava, Luboš Průša – ředitel
Krajského úřadu Jihočeského kraje, Petr Smutný –
radní Plzeňského kraje,
starosta Prášil Mojmír Kabát.

Hlavním tématem dnešního
setkání bylo další projednávání společné dohody o
spolupráci mezi MŽP, Správou NP Šumava a šumavskými obcemi (Vize Šumava 2020).
Ministr životního prostředí
Jan Dusík se se zástupci
šumavských obcí setkal

uspořádání semináře, aby Návrh principů vize rozvoje
se všichni starostové měli Šumavy do roku 2020, s
možnost podrobně sezná- nímž přicházejí MŽP a
mit s fungováním obou pro- Správa NP Šumava do jedgramů a mohli tak začít co nání s obcemi, je postaven
nejdříve čerpat finanční na tom, že rozvoj obcí na
podporu. František Krejčí území národního parku je
rovněž přislíbil rozšíření třeba vnímat jako rozvoj ve
existujících poradenských specifickém regionu, neboť
center NP o poradenství v je do jisté míry omezen prápoprvé. „Ve svém funkčním oblasti programu Zelená vě faktem, že se jedná o
nejvyšší kategorii velkoplošobdobí bych spolu s ředite- úsporám.
ného chráněného území.
lem Františkem Krejčím a
„My jsme dnes provedli
náměstkem Františkem společně inventuru událostí MŽP a Správa NP Šumava
Pelcem chtěl pokračovat v do dnešní doby, problémy spolu s obcemi pracují na
tom, co bylo započato mými se daří věcně řešit a Vize přípravě tzv. „masterplanu“
předchůdci. Kontinuita má 2020 po doplnění technic- – tedy koncepci rozvoje
svoje opodstatnění, prová- kých podkladů spěje k pod- obcí na území a v regionu
zanost ochrany přírody a pisu“, komentuje dnešní NP Šumava.
života na Šumavě je dlou- setkání starosta obce Horní V ochraně přírody MŽP a
hodobý proces a já bych do Planá Jiří Hůlka.
Správa NP Šumava navrněj chtěl během svého kráthují stabilizovat na minimálkého působení konstruktiv- „Text je, po menších re- ně 10 let rozlohu bezzásaně přispět“, říká ministr Du- dakčních úpravách, připra- hových území na současven k podpisu. Byl bych
sík.
rád, abychom jej společně ných 21 % s výhledovým
V souvislosti se Šumavou podepsali do konce ledna,“ rozšířením o 9 % oblastí,
která jsou dnes v přechodoministr Dusík dokončil v dodal ministr Dusík.
vém režimu.
poslední době pro Šumavu
dvě zásadní věci, které byly
Petra Roubíčková, MŽP
Doplňující informace:
původně rovněž obsahem
dohody Vize Šumava 2020.
Jednak vláda schválila Krajinný plán integrovaného 1991 Potštejn 17. 12. Masarykova busta, dílo Vincence
rozvoje (KIPR), díky které- Makovského, mj. tvůrce Komenského pomníku v holandmu budou bodově (10%) ském Naardenu a v Betlehemu v USA, se stala předmězvýhodněny projekty obcí tem bombového útoku; nikdy nezjištěný pachatel ji odpáve specifických oblastech, lil.
podávané do operačních
programů a dále MŽP vy- 2007 Potštejn 25. 8. byla stejná Masarykova busta ukratvořilo speciální program dena a pachatel zatím nebyl vypátrán. Nahrazena buspodpory obcí hrazený ze tou z pryskyřice.
SFŽP. „KIPR a podpora 2007 Javornice 13. 11. v noci byla Masarykova busta,
obcí je náš vklad do napl- dílo sochaře Leoše Kubíčka, ukradena a pachatel taky
ňování Vize Šumava 2020“, nevypátrán.
popisuje snahy ministerstva
2009 Pěčín 9. 12. ukradena busta TGM, dílo Leoše Kunáměstek ministra životního
bíčka.
prostředí František Pelc.
2010 Potštejn 23. 1. ukradena (pryskyřičná) busta TGM
V souvislosti s programem
z pietního místa pod kostelem.
podpory obcí ředitel Správy
PhDr. Josef Krám
NP František Krejčí navrhl

Kdo krade sochy T. G. M.?
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Školy mohou získat finance na projekty
bezpečných cest
Nadace Partnerství vyhlašuje čtvrtý ročník grantového programu Na
zelenou. Na projekty bezpečných
cest do školy v něm letos rozdělí
rekordních 900 tisíc korun. O finanční podporu až do výše 90 tisíc
korun přitom mohou žádat všechny školy či školská zařízení v ČR.
Své žádosti o podporu školních
projektů bezpečných cest mohou
zasílat do 5. března 2010. Generálním partnerem programu Na zelenou je již čtvrtým rokem finanční
skupina AXA, záštitu poskytuje
Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy ČR.

přispět ke zmírňování negativních
dopadů přebujelého automobilismu,“
popisuje zaměření programu Radek
Patrný z Nadace Partnerství.

O podporu svého projektu, připraveného podle celostátní závazné metodiky bezpečných cest do školy, mohou zájemci žádat až do 5. března.
Na úspěšné žadatele čeká vedle finanční podpory také síť vyškolených
konzultantů, kteří je celým projektem
provedou. „Značná část grantu je určena na zpracování odborné dopravní studie, která pak slouží městům a
obcím jako první stupeň projektové
dokumentace při realizaci stavebních
úprav. Ze získané podpory však školy
také budují přístřešky na kola, organizují soutěže s dopravní tematikou,
tvoří školní plány mobility a podobně,“
upřesnil Radek Patrný a dodal, že
více informací žadatelé naleznou na
adrese
www.nadacepartnerstvi.cz/
nazelenou.

Zvýšit bezpečnost dětí při jejich
cestách do škol a přispět ke zlepšení
životního prostředí českých obcí a
měst si klade za cíl grantový program
Na zelenou, jehož čtvrtý ročník dnes
vyhlásila Nadace Partnerství.
„Snažíme se dětem vrátit možnost
dostat se každý den do školy zdravě,
samostatně a hlavně bezpečně. Pod- Klíčovou roli hrají v projektech samotporou udržitelné dopravy tak chceme né děti, které zakreslují do připrave-

ných mapek svou obvyklou cestu do
školy a vyznačují místa, kde se necítí
bezpečně. Každá škola pak vytvoří
souhrnnou školní mapu. Na jejím základě vznikne odborná studie obsahující návrhy opatření, jak zvýšit dopravní bezpečnost v okolí škol. Cílem
školních projektů je, aby zastupitelstva obcí uvolnila na konkrétní řešení
prostředky ze svých rozpočtů.
„Máme za sebou již tři roky spolupráce a na začátku toho čtvrtého mohu
říci, že spolupráce s Nadací Partnerství na tomto projektu splnila naše
očekávání. Projekt Na zelenou je pro
naše klienty jasným důkazem, že
AXA je společensky zodpovědnou
společností všude tam, kde působí.
Těší nás rovněž velký zájem škol o
účast na projektu a věříme, že tomu
tak bude i nadále,“ říká Marek Zeman, ředitel PR a komunikace finanční skupiny AXA.

Spolkový dům zve na nové
kurzy lidové tvořivosti
Pro všechny, kteří rádi
tvoří nebo mají zájem vyzkoušet si tradiční lidová
řemesla, jsou určeny kurzy lidové tvořivosti, které
se uskuteční od ledna do
srpna 2010 ve Spolkovém
domě.
Mezi tyto kurzy patří dvoudenní Kurz košíkářství (13.
– 14.2.), na kterém se
účastníci mohou seznámit
se základy pletení košíků z
vrbového proutí. Kurzem
provede zkušený košíkář
pan Antonín Zrno. Na březen je připraven Kurz výro-

by korálků (6.3.) a v dubnu
paní Eva Houdková z Vlašimi seznámí účastníky kurzu Velikonoční tradice –
techniky zdobení vajec
(3.4.) s různými způsoby
výroby velikonočních kraslic. Zájemcům o práci se
dřevem je určen květnový
Kurz řezbářství pro začátečníky (15. – 16. 5.), který
povedou místní řezbáři.
Milovníci keramické hlíny si
zase přijdou na své v rámci
Kurzu keramiky pro začátečníky (12. – 13. 6.), ve
kterém keramik Martin Tysl

Radek Patrný, Dopravní program
Nadace Partnerství

seznámí s výrobou keramiky na hrnčířském kruhu a
také základy modelování.
Celou sérii řemeslných
workshopů uzavře Velký
letní kurz s ovčí vlnou (4. –
8. 8.), na kterém paní Daniela Linhartová předá
účastníkům své zkušenosti
se zpracováním ovčí vlny
(praní, čištění, česání,
plstění, tkaní, předení).

tvořivosti, regionálních tradic a rozvoje venkova na
Podblanicku. Kurzy jsou
vedeny zpravidla místními
lektory, kteří účastníkům
rádi předají své dovednosti.
Projekt finančně podpořil
Evropský zemědělský fond
pro rozvoj venkova v rámci
Programu pro rozvoj venkova ČR. Více o kurzech a
projektu naleznete na
Všechny kurzy jsou pořádá- www.spolkovydum.cz nebo
ny v rámci projektu Spolko- se můžete informovat na
vého domu „Živé tradice telefonu 737 505 605.
Podblanicka“, který se za-ehměřuje na podporu lidové
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Oficiální turistický web Krkonoš
www.krkonose.eu
Na programu lednového setkání
pracovní marketingové skupiny
Krkonoš – svazku měst a obcí byl
prvním bodem jednání nový systém, design a obsah oficiálních
webových stránek.

zovatelé. „Buďte kritičtí, zkontrolujte
vše, co a jak má být, doplňte všechny
poskytované služby, prohlédněte fotografie. Buďte ale také tolerantní,“
uvedla na poradě Mirka Chaloupská
ze Svazku Krkonoše, „stránky jsou ve
vývoji, neustále je doplňujeme. Nyní
je musíme podrobit pečlivé kontrole
správnosti. Chceme eliminovat
všechny možné chyby, doplnit chybějící data, vyladit logiku vyhledávání a
usnadnit všem přístup k informacím.
Jedině tak budou mít stránky smysl.
Spolupracujeme s řadou partnerů,
snažíme se vyjít všem vstříc.“

Web krkonose.eu byl po několika měsících permanentní systematické práce, příprav a konzultací, koncem
uplynulého roku 2009 spuštěn. Je
mohutně rozpracován, již nyní obsahuje řadu dat a informací, ale podle
zpracovatelů, pracovníků Regionálního krkonošského informačního centra
z Vrchlabí, bude procházet stálou
modernizací a vývojem.
Stránky jsou přeloženy do němčiny,
Pracovníci krkonošských informač- polštiny a angličtiny. Ne u všech odních center, jako členové marketingo- kazů jsou v současné době mutace
vé skupiny Svazku, se v průběhu dokončeny, postupně ale budou doplněny.
tvorby stránek aktivně podíleli na jejich obsahu. V této fázi byli přizváni k M. Chaloupská dále sdělila: „Znalost
další spolupráci a to jako přísní posu- nového systému webových stránek

se vyplatí všem. Ať pracovníkům infocenter, kteří v nich poměrně rychle
vyhledají informace, které jsou po
nich ze strany turistů žádány, tak samotným uživatelům například při potřebě zajistit si v Krkonoších ubytování. Naší snahou je, aby měl systém
jednoduchou logiku. A tuto informaci,
jako zpětnou vazbu, nám mohou poskytnou právě ti, kteří stránky budou
pro svoji práci používat, totiž pracovníci informačních center.“

Sami si www.krkonose.eu prohlédněte, pokud shledáte nedostatky, naleznete chybu nebo máte další připomínky, zpracovatelé je rádi uvítají.
Nebo byste se snad chtěli na stránkách sami zviditelnit? Systém je vám
otevřen. Stačí kontaktovat: info@krkonose.eu nebo 499 405 744.
Dáša Palátková

Mezi Lipovkou a Solnicí je spuštěna
první ze tří fotovoltaických elektráren
Fotovoltaická elektrárna s 36 tisíci panely o výkonu
2,5 MWh vznikla na 7 hektarech mezi Lipovkou a Solnicí na solnickém katastru.
Předpokládané náklady na
výstavbu této elektrárny,
jejímž investorem je jedna
pražské firma, dosáhnou
100 milionů korun. Po právě proběhlém kolaudačním
se bude se vydá tzv. dílčí
kolaudační souhlas s tím,
že některé práce ještě nebyly dokončeny; ty budou
hotovy do 31. 5. 2010. Po
druhé části kolaudačního
řízení pak bude uvedena
tato fotovoltaická elektrárna do trvalého užívání.

lové zóně je povolena na
katastru Lipovky za slévárnou ve směru od hlavní
silnice I/14 k železniční trati.
Ta bude mít výkon 5 MW,
investor má však v úmyslu
její výkon rozšířit na 7 MWh
přikoupením pruhů pozemků po stranách. Výstavba
této druhé elektrárny začne
na jaře. Třetí elektrárna o
výkonu 1,2 MWh je těsně
před povolením mezi slévárnou a železnicí. Kromě
toho vznikají další, jedna z
„Výstavba druhé fotovoltaic- nich na střechách tiskárny
ké elektrárny v této průmys- Uniprint RK - pro potřeby

tiskárny,“ dodal Petr Dušek, vedoucí odboru výstavby Městského úřadu
Rychnov nad Kněžnou.
Fotovoltaika je novodobá
technologie, která umožňuje získávání a výrobu elektrické energie za pomoci
solárních elektráren, které
zpracovávají sluneční záře-

ní. Fotovoltaika je pojem v
dnešním moderním světě
pro způsob, jak nejčistěji
získávat energii. Fotovoltaické systémy zažívají v
současnosti velký rozmach.
Zájem je způsoben zejména masivní podporou vlád
jednotlivých zemí.
PhDr. Josef Krám
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Středočeská ovocná stezka …
R to je název nového projektu spolupráce MAS Podlipansko, o.p.s. a Regionu Pošembeří, který je připravován pro podání v rámci výzvy Programu rozvoje
venkova, Osa IV. Leader, 2. Realizace projektů spolupráce v červnu 2010.
Projekt navazuje na studii
„OVOCNÁŘSTVÍ NA KOLÍNSKU- HISTORIE, SOUČASNOST A BUDOUCNOST“, kterou připravuje
MAS Podlipansko ve spolupráci se Středočeskou
ovocnářskou unií pro Agenturu pro zemědělství a venkov v Kolíně v rámci Národní sítě rozvoje venkova.
Tato studie, jak již z názvu
vyplývá, mapuje vývoj tradice ovocnářství na Kolínsku.

Na studii se podílí MUDr.
Alice Žertová, předsedkyně
Středočeské unie – ovocnářského a školkařského
družstva, ing. Milan Bena
CSc. a ing. Mikuláš Demo.
Díky spolupráci těchto a
dalších aktivních lidí, kteří
mají zájem o rozvoj regionu, se daří naplňovat cíle
strategie a smysl MAS.

aktivně ovlivnili jeho konečnou podobu.“

Středočeská ovocná stezka
rozšíří nabídku aktivního
trávení volného pro návštěvníky obou regionů i
pro místní obyvatele.
Stezka seznámí s již zmíněnou historií ovocnářství i
zajímavostmi obou regionů.
Interaktivní část stezky,
určená nejen dětem, ale i
dospělým, hravou formou
prověří získané znalosti.

které se rozprostírají kolem
obcí Žabonosy, Ždánice
Dobré Pole, Přistoupim,
Tismice a města Český
Brod, ale i mnoha přírodních i kulturních památek.
Celková délka trasy je 72
kilometrů a je vhodná, i
přes několik náročnějších
úseků, pro méně zdatné
cyklisty i turisty.
Cestou potkáte několik odpočívadel, kde se seznámíte s historií ovocnářství daného místa a okolí. Součástí informačního panelu bude
i mapa celé stezky. Dalšími
pomocníky při plánování
výletu budou tištěný průvodce a webové stránky
stezky. Zájemci o potvrzení
návštěvy stezky dostanou
na vybraných místech památeční razítko.
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„Ovocnou stezku“. Již nyní
můžete využít „Průvodce po
tajuplných místech Podlipanska“, který vznikl v rámci projektu „Vandrován Podlipanskem“, který byl v letech 2006 až 2008 spolufinancován Evropskou unií a
státním rozpočtem ČR. Průvodce je k dostání ve vybraných infomístech a infocentrech Podlipanska a
zavede vás na různá
„tajuplná“ místa regionu.

Od prosince 2009 začala
MAS Podlipansko, o.p.s.
realizovat další projekt na
podporu cestovního ruchu,
který je spolufinancován
Evropskou unií a který navazuje na shora uvedený
projekt. Již název projektu
„Podlipansko všemi smysly
– turisté vítáni“ napovídá,
co bude jeho součástí. Připravujeme pro vás vandrovní knížku, CD a DVD, kuchařku, koncerty a mnoho
dalších novinek, které vám
pomohou odkrýt MASku
našeho regionu.

Začátek a zároveň i konec
bude v obci Křečhoř a na
druhé straně ve městě Český Brod. V obou případech
je dbáno na dostupnost “Věřím, že nová stezka bustezky. Do Českého Brodu de motivovat k návštěvě a
mohou zájemci o návštěvu aktivnímu prožití volného
stezky přijet vlakem i auto- času v našich regionech“
busem. V Křečhoři stezka doplnila Michaela Roškotonavazuje na cyklotrasu vá, realizační manažer proč.O10, která vede z Kolína, jektu.
Ovocná stezka propojí regi- kam jede vlak i autobus.
Nečekejte však s návštěvou
ony Podlipansko a Pošem- Trasa vede kolem sadů, P o d l i p a n s k a
Iveta Minaříková
až
na
beří na jejichž území potkáváme (nejen) jablečné sady, ale o jejich historii a historii rodin na nich hospoda- Od 14. ledna do 17. ledna 2010 se na to, co hledá. Tomu má být nápomocná
řících zná málokdo.
brněnském výstavišti v novém pavilónu P ucelená brožura Posázaví, která bude
„Ovocnářství je nedílnou konal veletrh cestovního ruchu Region- vydána začátkem května. V závěsu za
součástí našich regionů a je tour. Jako již tradičně se ho zúčastnil také touto brožurou vyjdou Sezonní turistické
jen dobře, že díky projektu turistický region Posázaví, který zde pre- noviny, kde opět nebude chybět kalendář
akcí roku 2010. Tyto projekty vznikají díky
Středočeská ovocná stezka zentovala společnost Posázaví o.p.s.
dojde ke zviditelnění tohoto Mezinárodní veletrh cestovního ruchu se společné spolupráci všech subjektů půsonašeho bohatství“, říká ře- zaměřením na regiony letos probíhal již bících v cestovním ruchu v regionu Posáditelka MAS Podlipansko, po dvacáté a region Posázaví se zde pro- zaví. Do brožury vkládají nejen své služing. Markéta Pošíková. střednictvím propagačních materiálů, na- by, ale také přispívají financemi do spo„Těší nás i fakt, že zájem o bídky služeb a prezentace pracovníků lečného balíku na společnou propagaci.
tuto naši aktivitu mají nejen informačních center, kteří tu poskytovali ty Kalendář akcí, který provozujeme na naovocnáři, ale i starostové nejlepší a zasvěcené informace o regionu, šich webových stránkách, se nyní celý v
plném rozsahu objevuje i na webových
dotčených obcí, kteří spo- propagoval už po osmé.
stránkách Toulavé kamery toulavakamelečně v rámci komunitního
Rozmanitost služeb je v regionu Posázaví ra.ct24.cz.
.
projednání projektu velmi
značně veliká a opravdu zde najde každý
Bohunka Zemanová

Posázaví zahájilo propagaci veletrhem
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Jak udělat zajímavější lokální muzea
Centrum pro komunitní práci jižní Čechy dokončilo
výzkumný projekt, jehož cílem bylo pomoci změnit
lokální muzea tak, aby se staly zajímavějšími pro co
nejširší skupiny turistů a návštěvníků.
Tohoto cíle bylo dosaženo
novým způsobem prezentace a interpretace sbírkového fondu tak, aby se turisté
dozvěděli nejen něco nového o místním kulturním a
historickém dědictví, ale
aby se při tom i bavili.

Základem práce je interpretace dat o vystavených
sbírkových předmětech z
nových úhlů pohledu. Dále
se shromažďují doplňkové
informace o tom, jak historické předměty kdysi fungovaly, jak se tradičně vyráběly, jaké měli vlastnosti
apod. Vše je zpracováno v
digitální podobě, což umožňuje nejen jejich snadné
uchovávání, ale je možné
tato data poslat v elektronické podobě všem případným zájemcům.
Způsob, jak tento soubor
informací (tzv. informační
tezaurus) vytvořit, ukazuje
„Metodický software“, který
byl vytvořen v rámci výzkumu. Každý zájemce o změnu své současné expozice
nebo výstavbu nové, si bude moci tento software
zdarma stáhnout z webo-

vých stránek
www.cpkp.cz

CpKP:

Potenciál digitální techniky
umožňuje shromažďovat
více rozmanitějších informací o sbírkovém předmětu, než jen rozměry, hmotnost a stáří. V budoucnosti
- a je to otázka 10 či 15
let, kdy zcela
běžný
nástroj hospodáře - jako
byla
např.
kosa - se
stane
pro
laika již jen
dobovým
artefaktem.
Tvarová regionální rozmanitost násad
na kosu (kosišťat), způsob
práce s kosou (proč se sekla tráva brzy ráno, jak se
kosa ostřila (klepala), způsob sečení, kolektivní sečení, písničky spojené se sečením atd. se mohou ztratit,
či stanou jen obsahem odborných publikací.
V dnešním světě, kdy je
komunikace a předávání
informací díky informačním
technologiím stále levnější
a jednodušší, roste tlak na

dostupnost a rychlost
informací. Pokud někdo
potřebuje získat informaci o konkrétním sbírkovém předmětu či části
kulturního dědictví, může vnímat jako nedostatečné, aby pracovník
muzea musel nejprve
požadovaný soubor informací a dat ve sbírce
vyhledat, zpracovat,
případně provést nějaký
výzkum, a nikoliv aby kvalitně zpracovaný soubor digitalizovaných dat obratem
odeslal.
Informační tezaurus o vybraném kulturním dědictví,
který je výsledkem práce na
tomto metodickém software
je ve své podstatě
„pokladnice informací“. Metodický software poradí (a
díky rozsáhlému multimediálnímu helpu i inspiruje) co
a jak do ní vkládat. Tím, že
je informační tezaurus směrován pro využití i v kulturním cestovním ruchu či zážitkové turistice, může vytvářet podklady pro příběhy
tzn. přesahy do jiných oblasti lidských znalostí. Tím
zasazuje sbírkový předmět
do mnohem většího kontextu, než bývá v klasických
stálých expozicích regionálních či místních muzeí zvykem. S takto zpracovanými
podklady může pracovat i
nehistorik nebo odborník na
jinou problematiku. Současně
nehrozí, že by
informace
vzhledem
ke
své malé znalosti oboru nevědomky
zkreslil a mylně
interpretoval.

Data shromážděná tímto
způsobem mohou sloužit
jako standard pro poskytování informací o daném
kulturním a historickým dědictví, ať již pro vlastní potřebu nebo externím zájemcům z řad odborníků pro
jejich vlastní publikační či
prezentační aktivity. S pomocí informačního tezauru
lze takto zpracované a uložené informace využívat k
libovolným účelům – např. k
vytvoření průvodce krajem,
s návrhem na zajímavá zastavení pro turisty anebo
vytvoření „tematick é“
stezky.
Kontakt:

Ing. Radek Novotný PhD.,
tel: 604 207 821
r_novotny@volny.cz
Ing. Ivo Moravec,
tel:604 70 24 96
moravec@ahscb.net

Tento výzkumný projekt
byl spolufinancován Ministerstvem kultury ČR z
programu "Zpřístupnění a
ochrana kulturních, uměleckých a vědeckých
zdrojů.
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Ve středních Čechách realizuje
Centrum pro komunitní práci střední Čechy projekt, který podporuje
setkávání odborníků na aktuální
téma ze sociální oblasti.
V současné době se setkávají odborníci a odbornice, kterých se dotýká
problematika služby s názvem „Domy
na půl cesty“. Jedná se o službu, která ze zákona zajišťuje přechod dětí a
mládeže ve věku do 26 let z instituce
do běžného života. Poskytování této
služby má v praxi pro samotné poskytovatele různá úskalí.
V průběhu listopadu 2009 až ledna
2010 se nám podařilo vytvořit tým,
který se skládá z ředitelů dětských
domovů, zástupců výchovných ústavů, vedoucích sociálních odborů, samotných poskytovatelů a dalších odborníků, kteří k tématu mají co říci a
působí ve středních Čechách a Praze. Při hledání klíčových problémů se
nezaměřujeme pouze na samotnou
službu, ale především na podchycení
situací, ve kterých se klienti jednotlivých institucí nacházejí, dále i na
podchycení jejich skutečných potřeb.
Na základě těchto závěrů se snažíme
hledat možná řešení.
V současné době vidíme jako klíčové
téma lokalizaci služby – místo jejího
poskytování. Potencionální klienti
totiž často pocházejí z jiných oblastí,

než kde sídlí zařízení, např. děti z
dětských domovů jsou zvyklé na dané město, kde vyrostly v dětském
domově, a služba domu na půl cesty
v daném městě poskytována není.
Pro mladého člověka je velmi obtížné
změnit prostředí, ve kterém zmíněná
zařízení sídlí. Řešením samozřejmě
není výstavba dalších zařízení. Z mapování současné nabídky vyplývá, že
stávající kapacita odpovídá potřebám. Další oblastí, kterou se tým zabývá, je informovanost klientů o tom,
o jakou službu se vlastně jedná, co
od ní mohou očekávat, jaká má pravidla. Současně je vhodné podpořit
informovanost sociálních pracovníků

Ovlivněte české zemědělství

Ministr zemědělství Jakub Šebesta otevřel 29. ledna veřejnou konzultaci o
budoucím vývoji českého zemědělství, do které je možné zasáhnout prostřednictvím webových stránek. Veřejnou konzultaci naleznete na adrese:
http://eagri.cz/public/eagri/verejnakonzultace/

Jednou ze současných priorit ministerstva zemědělství je analyzovat stav
českého zemědělství a souvisejících oborů a nabídnout směřování, které by
jim poskytlo dlouhodobou perspektivu. Z tohoto důvodu se připravuje materiál „Vize českého zemědělství po roce 2010“. Záměrem ministerstva je vést
širokou a otevřenou diskusi a zapojit do ní jak odbornou, tak širokou veřejnost. Z tohoto důvodu jsme připravili tuto veřejnou konzultaci, v rámci které
má veřejnost možnost sdělit své názory. Příspěvky budou projednány ve
Skupině pro strategické otázky v zemědělství, kterou ministr zemědělství
zřídil jako svůj poradní orgán v prosinci loňského roku, a budou využity při
tvorbě výše zmíněné vize.
Petr Vorlíček

pracujících na jednotlivých úřadech o
možnostech služby. V neposlední
řadě je nutné věnovat se komunikaci
mezi všemi institucemi, kterých se
téma dotýká.

Z průběhu jednání koalice je zřejmá
snaha všech stran o vzájemnou komunikaci a o poskytování kvalitních
služeb odpovídajících potřebám cílové skupiny. Sladění všech těchto skutečností není ale jednoduché.
Celý tým připravuje návrh pro konkretizaci klíčových oblastí a hledání možných řešení. Na základě závěrů budeme volit cesty, jak s těmito výstupy
pracovat.

V průběhu března a dubna budeme
iniciovat vznik druhé koalice, tentokrát zaměřené na oblast azylového
bydlení - téma úzce související s předešlým. Našim cílem je hledat společná řešení napříč odbornou veřejností. Projekt je podpořen v rámci
Operačního programu lidské zdroje a
zaměstnanost.
Kontakt:
Martina Macurová
odborná koordinátorka projektu

CpKP střední Čechy, Vodičkova 36
Praha 1, martina.macurova@cpkp.cz
partnerstvi@cpkp.cz
www.cpkp.cz/pobocky-stc
www.partnerstvi.cpkp.cz
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Čistá řeka Sázava 2010
Pod záštitou obecně prospěné společnosti Posázaví se 16. – 18. dubna
2010 rozběhne tentokrát
již pátý ročník projektu
„Čistá řeka Sázava“. Lehce pozměněná organizace
loňského ročníku se ukázala být úspěšná a věřte
nebo ne, nasbírané odpadky dosáhly hmotnosti
25,28 tun. Je to cca o 4
tuny více než v roce 2008!
I letos budeme čistit cca 80
km úsek z Kácova až do
Pikovic. Tímto bych ráda
vyzvala všechny Vás, kteří
se pravidelně „čištění“ zúčastňujete, ale i Vás
„nováčky“, kteří máte chuť
udělat něco pro životní prostředí a tím pádem i sami

pro sebe, abyste se zúčastnili dalšího ročníku čištění
řeky Sázavy. Zapojit se můžete aktivně jako dobrovolník, nebo poskytnout jakýkoliv příspěvek – finanční či
materiální. Já osobně jsem
se této akce zúčastnila vloni poprvé jako členka organizačního týmu Posázaví.
Musím říct, že mě samotnou překvapilo jednak
množství dobrovolníků a
jejich nasazení, a to i v takovém počasí jaké bylo –
že by psa nevyhnal, ale i
množství těch, kteří přispěli
finančně nebo poskytli potřebný materiál a služby
jako je stravování a ubytování.

udělá-li se dobré věci ta
správná propagace, najde
se mezi námi dost těch,
kterým není řeka lhostejná.
A proč by taky ne, vždyť to
děláme pro sebe, je to naše
řeka, Vaše i moje. A je jedno zda jsi rybář, chatař,
vodák, turista či žiješ v její
blízkosti. Kdo jiný než my
bychom se měli starat o to,
aby byla zase čistá. Ona
příroda sama si to smetiště
odpadků nevymyslela. Mimo jiné, jak lépe vychovávat své děti a vzbudit v nich
zájem o životní prostředí a
přírodu, ve které žijeme,
než právě prostřednictvím
takovýchto projektů. Děti
samy se budou cítit užitečOpět jsem si ověřila, že nější a dost možná, že si po
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takové praktické ukázce
příště rozmyslí nějaké odhazování odpadků, tam
kam nepatří. Je to i dobrá
příležitost pro školy a školky, které určitě realizují
spoustu ekologických projektů.
Není nic snazšího než se
přidat k nám.

Denisa Cibulková

JESSICA zlepší využití evropských peněz
Ministr Rostislav Vondruška se
dnes zúčastnil podpisu smlouvy
mezi hejtmanem Moravskoslezského kraje Jaroslavem Palasem a zástupcem Evropské investiční banky
Matthiasem Kollatz-Ahnenem o financování holdingového fondu JESSICA. Uzavření smlouvy odstartovalo
zavedení fondu pro první kraj v ČR. Jeho smyslem je
zjednodušit žadatelům přístup k evropským dotacím.
Regionální operační program Moravskoslezsko do
něj převede 500 milionů korun.
Nástroj JESSICA (Joint
European Support for
Sustainable Investment in
City Areas) je alternativou
dosavadního dotačního
modelu. Funguje na princi-

stavuje administrativně méně náročnou a jednodušší a
cestu k evropským penězům.

„Zavedení Jessicy v Moravskoslezsku otevírá dveře
nové formě pomoci i pro
ostatní regiony. Důležité je
především zvýšení efektivity a udržitelnosti při nakládání s dotačními prostředky, což je a bude priorita
pu využití návratných zdroministerstva,“ zhodnotil příjů, které jsou formou dlou- nosy ministr pro místní rozhodobých úvěrů, půjček, voj Vondruška.
záruk a investičního kapitálu poskytovány na investice Z holdingového fondu půdo městských oblastí. Před- jdou peníze k příjemcům
prostřednictvím fondu roz-

voje měst. Zaměření podpory z městských fondů je
buď územní, nebo obsahové. O peníze z nich se za
jasně stanovených podmínek ucházejí soukromí i
veřejní investoři se svými
záměry.

Zavedení holdingového
fondu JESSICA zvažují i
další regionální rady.
MMR ČR nyní připravuje
projekt, jehož cílem je
zmapování možností tohoto nástroje a jeho zavedení na národní úrovni.
MMR

Pro Centrum pro komunitní práci střední Morava připravil Jiří Pavlát. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků. Poštovní adresa redakce: CpKP střední Morava,
Horní náměstí 9, 750 02 Přerov. Tel.: +420 608 700 130, e-mail: cpkp@cpkp.cz,
www.venkovskenoviny.cz. Příští redakční uzávěrka: 5.3.2010

