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Královská
Via Bohemica
První akcí projektu spolupráce Leader
Via Bohemica byl zářiový seminář a festival ve slovenském Tomášikově na území MAS Stará Čierna voda. Pro mnoho
lidí byl hlavním lákadlem festivalu jarmark. Už od pátečního rána lemovaly
zámecké nádvoří stánky s rozličnými
výrobky. A jejich majitelé jsou na ně patřičně hrdí. „Na návštěvníky čekalo také
dřevěné vybavení kuchyně, pletené košíky, medovina či široký výběr pochutin.
Ale festival Via Bohemica nebyl pouze
o jarmarku. Jeho součástí byly přednášky, tvůrčí dílny a vystoupení několika
skupin. Lidé mohli zhlédnout i ukázky
staromaďarských bojových umění. „Věnujeme se bojovému umění, které pochází z počátku desátého století. Sloužilo k přípravě maďarských bojovníků,
ale některé jeho prvky se dnes dochovaly třeba v lidových tancích,“ vypráví
vedoucí A Zele Törzs honlapja Ladislav
Francisti. Jejich produkce rozhodně není
jednotvárná. „Zaměřujeme se především

na lukostřelbu. Ale na své si přijdou také
obdivovatelé boje na blízko, s palicemi
nebo tradičními uherskými biči,“ dodává muž ze slovenské obce Dolné Saliby.
Obec Tomášikovo v rámci festivalu
oslavila i 250. výročí založení prvního sirotčince v Uhersku. Starosta obce
Zoltán Horváth řekl, že tato událost má
pro občany z hlediska historie velký význam. „Připomněli jsme si, že před dvě
stě padesáti lety Marie Terezie přišla
osobně do naší obce a po otevření sirotčince zasadila dub, který žije do dnešního dne“, konstatoval starosta s tím, že
spíše než historie je pro současnou generaci podstatně důležitější budoucnost.
Nejvýznamnějším hostem akce byl
Karl von Habsburg. Za jiných okolností
by byl panovníkem Rakousko-Uherska,
dnes je Karl von Habsburg významnou
osobností celoevropského hnutí a nositel tradice slavného panovnického rodu.
„Myslím si, že to, co dnes tu zažíváme v Tomášikově, je zosobněním ducha
celé Evropy. Je to vzpomínka na naši
společnou historii, která se projevuje
v naší společné kultuře. Je to i projevem
naší vize do budoucna,“ zdůraznil.
Jozef Jančo
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Značka
KRUŠNOHOŘÍ
regionální produkt®
má první držitele

Všude dobře – a jak doma?
O Češích se traduje, že jsou věčnými pesimisty. Nevím, jak moc to
platí o Moravanech a Slezanech, ale
na škarohlídy na svých četných cestách
po celé naší vlasti občas skutečně narazím. Protože ale cestuji téměř výhradně
kvůli projektům souvisejícím s podporou místních výrobců a provozovatelů
kvalitních služeb, mám to štěstí, že daleko častěji potkávám lidi, kteří jsou
nesmírně pracovití, tvořiví a houževnatí při zdolávání nejrůznějších překážek.
Jsou to lidé, kteří věří svým nápadům
a schopnostem a navíc jsou pevně ukotvení v místě, které je jejich domovem.

„Značkování“ nejrůznějších produktů se stává fenoménem naší doby. Není
divu, je to pokus o obranu před invazí bezejmenného a často bohužel také
bezcenného nebo přímo nebezpečného
zboží, jež se valí i na náš trh. Regionální značky, které se vám snaží přiblížit tyto noviny, jsou v mnoha ohledech
specifické. Na rozdíl od řady jiných,
které vymyslel někdo ať už od úřednického nebo podnikatelského stolu, naše
značky vznikly díky zájmu a iniciati-

vě lidí přímo z regionů, jejichž jméno
nesou. Oslovují nejmenší výrobce, ale
i větší firmy, které chtějí své produkty
spojit s konkrétním místem. Ač jsou
pro každý region jedinečné, s vlastním
názvem i symbolem, do jehož výběru
se měli možnost zapojit i budoucí držitelé, všechny značky jsou jednotné
svými kritérii a pravidly udělování.
Neomezují se na jeden typ komodity,
ale otevírají náruč doširoka všemu, čím
se daný region může pochlubit. A to
nejsou jen zavedené tradiční produkty,
ale celé společenství těch, kdo se snaží
poctivě a nápaditě dělat jakýkoli obor
přinášející konkrétní (hmotné i duchovní) výsledky.
Úplný aktuální seznam držitelů všech
regionálních značek najdete na www.
regionalni-znacky.cz. Vzhledem k celkovému množství (počet udělených certifikátů už přesáhl 600) nebylo možné
zveřejnit více podrobností, ty najdete
v našem webovém katalogu. Do novin
jsme se zato pokusili zařadit pozvánky
na místa, která se mohou stát cílem rodinného výletu či dovolené, a na nichž
se – budete-li chtít – s oceněnými regionálními výrobky a službami také potkáte.
A pak tu máme celou řadu pozvánek přímo k certifikovaným výrobcům,
a také něco málo poučení o tom, nač se
snažíme – často s obtížemi – navazovat, tedy o tradicích řemesel i lidových
zvyků. Dočtete se zde, co zajímavého
se děje v regionu. A jelikož místní produkty bezprostředně souvisejí s jídlem,
najdete v novinách i několik receptů

na tradiční pokrmy. Budeme rádi, když
je vyzkoušíte a podělíte se s námi o své
dojmy třeba formou diskuse na našem
webu, nebo, jste-li příznivci sociálních
sítí – na naší stránce Facebooku.
Těší nás, že pomalu přibývá míst,
kde lze nakupovat produkty s regionálními značkami. Zatím sice převažují
obchody se zbožím suvenýrové povahy, ale třeba v Olomouci již rok funguje obchůdek a mléčný bar „To pravé

z Hané i odjinud“. Podobný sortiment
nabízí i obchod „Z dědiny“ v prostorách
zlínské Tržnice. Smyslem regionálních
značek není jen ocenit ty nejlepší, na to
máme nejrůznější sp cializované soutěže. Hlavní poslání a snad i síla „našich“ značek spočívá v oživování přirozených vazeb a podpoře spolupráce
v rámci jednotlivých regionů. Třeba
i vás při čtení těchto novin napadne,
jak byste se mohli zapojit – ať už jako
poučení spotřebitelé, originální producenti nebo třeba prodejci či propagátoři
myšlenky podpory místních výrobků
a služeb.
Kateřina Čadilová

Na začátku června
se završil proces
vzniku nové regionální značky
KRUŠNOHOŘÍ regionální
produkt®, jejíž
koordinace se ujala MAS SDRUŽENÍ ZÁPADNÍ
KRUŠNOHOŘÍ. Značka chce podporovat především ty řemeslníky
a zemědělce, jejichž práce je v regionu vidět. V prvním kole převládali
žadatelé z okolí Chomutova, do budoucna ale bude značka, jež stylizovaně znázorňuje Krušné hory i jejich
podhůří, otevřená zájemcům z celého Krušnohoří. Výraznější podíl než
v jiných značkách mezi prvními držiteli regionální značky mají zemědělci – jsou mezi nimi drůbežáři,
chovatelé hovězího dobytka, ale také
fellských poníků. Mezi řemesly dominuje pro region typická práce se
dřevem v různých podobách (umělecké truhlářství, kolářství a bednářství i výroba dřevěných dekorací).
Právo užívat značku KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt® získala i dvě
ubytovací zařízení.

Další regionální
prodejna
Hranická rozvojová
agentur, z. s.
jako koordinátor značky
MORAVSKÁ
BRÁNA regionální produkt®
má za sebou dvě
úspěšné certifikace a ve druhém roce
svého působení již přichystala otevření specializované prodejny.
Prodejna na hranickém zámku je
součástí centra, které nabízí i další
služby z oblasti cestovního ruchu:
turistické informační centrum, půjčovnu kol a koloběžek a malou kavárnu s veřejným internetem. Právě
v malé kavárně mohou turisté a návštěvníci posedět a rovnou ochutnat
něco málo z místních dobrot – zákusky z bramborového těsta, domácí
sýry, pecáky, koláčky, moštíky a v létě i domácí zmrzlinu z mléka přímo
z farmy. Zde jsou nabízeny právě
produkty se značkou MORAVSKÁ
BRÁNA regionální produkt®, čímž
dojde ještě k větší podpoře místních
výrobců a značky samotné. Více informací o provozu a dalších akcích
naleznete buď na www.hranicko.eu
nebo www.regionhranicko.cz.
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Speciality krasu
V rubrice jsme pro Vás ve spolupráci se slovenskými partnery připravili dvě speciality Slovenského
krasu. Recepty jsou uváděny v originálním znění bez překladu, upozorňujeme proto, že např. kapusta v receptu je naše zelí.

Plnená kapusta
Na prípravu potrebujeme: 1 kg
kyslej kapusty, 10–12 ks kapustových listov, ½ kg bravčovej krkovičky alebo nemastného bôčika, 2 polievkové lyžice jačmenných krúpov,
1 cibuľa, 2 strúčiky cesnaku, soľ,
čierne korenie, červená mletá paprika (sladká alebo štipľavá podľa chuti), 1 šľahačková smotana (min. 30 %
tuku).

Plnka: Bravčové mäso pomelieme s cibuľou a cesnakom, potom pridáme jačmenné krúpy, soľ čierne
mleté korenie, papriku a smotanu.
Všetko dobre premiešame.



Moravský kras nejsou jenom jeskyně
Drahany mají smělý projekt
Rány kladiva, sekery i pronikavý jekot rozbrušovačky se rozléhají v těchto
dnech téměř opuštěnou budovou bývalé
měšťanky v Drahanech. Vznikají zde
totiž muzejní expozice. Prostory, které
před pěti lety opustili poslední žáci, by
měly znovu sloužit vzdělávání. Městys
ve škole buduje Muzeum Drahanské vrchoviny a vzdělávací centrum TGM.
Za poučením a zábavou by sem měly přicházet nejen školní děti, ale i turisté. „Jako první se chystáme otevřít
expozici řemesel a kabinet věnovaný
slavným rodákům. Především Vincenci Pořízkovi, knězi, tvůrci prvního
hindsko-českého slovníku a zakladateli hindologie na Karlově univerzitě.
Ze sousedního Bousína pocházela například slavná operní pěvkyně Anna
Dočkalová, která působila v berlínské
opeře a svým způsobem života a četnými skandály předznamenala o dvacet let dříve dráhu Marlene Dietrich.
Zapomenout ovšem nemůžeme ani na

pátera Aloise Musila z Rychtářova,
který se stal arabským šejkem, nebo
na kněze Aloise Kolíska z Protivanova, jednoho z prvních činovníků Panevropské unie,“ líčil Pavel Moš, kurátor muzea.
V expozici řemesel zase návštěvníci
uvidí krejčovskou dílnu, takovou, jaká
byla před sto lety tady na kopcích téměř v každé chalupě, nebude chybět
ani truhlářský ponk, na kterém vznikaly dřevěné hračky, které z Drahan vozili výrobci na jarmarky v širokém
okolí. Děti, ale i dospělí budou mít
možnost ušít si zde z připravených dílů
třeba maňáska nebo vyrobit dřevěného
panáčka.
Řemesly či slavnými rodáky ovšem
chystané aktivity nekončí. „Současně
však budou pokračovat práce na tvorbě
expozice pravěku a středověku, kde plánujeme například rekonstrukci palisádového opevnění upomínající na nedaleký
hrad Starý Plumlov. Do konce roku by-

Gemerské guľky
Na prípravu potrebujeme: 3 kg
zemiakov, 5-6 strúčikov cesnaku,
soľ, čierne korenie, hladkú múku,
tvaroh, maslo.

Sto padesát let starý slaměný úl, další
historické úly, první lis na mezistěny,
medomet. To všechno si prohlédnou lidé
v Muzeu včelařství Moravského krasu.
Muzeum vznikne v kulturním domě ve
Veselici, která je částí Vavřince. Přesný
termín, kdy bude expozice hotová, zatím
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není známý. „Vše je vázané na stavební
úpravy v kulturním domě. Pravděpodobně to bude toto nebo příští léto,“ řekl starosta Vavřince Miloslav Novotný.
Nápad se zrodil v hlavě včelaře Martina Švancary. Partnerem projektu je občanské sdružení Včela lidem, které zís-

kalo od Místní akční skupiny Moravský
kras dotaci téměř půl milionu. Expozici
budou tvořit informační panely, kde si
návštěvníci přečtou o historii včelařství
od počátku až po současnost.
„Novější historie bude věnovaná přímo Moravskému krasu a okolí, ale úplné počátky tohoto oboru samozřejmě
pojmeme šířeji,“ řekl Švancara. Návštěvníci se mohou těšit i na několik interaktivních prvků. „Muzeum chceme
pojmout jako atrakci, ne jenom jako
klasickou výstavu, kam člověk přijde,
podívá se a za pět minut vše zapomene,“ dodal Švancara. Proto si příchozí
vyzkouší, jak se vyplétají rámky nebo
si vyrobí svíčku z včelího vosku. Atraktivní pro návštěvníky bude také úl s vytahovacími rámečky, na kterých budou
fotografie se zajímavými informacemi
o včelařství. Rodiče s malými dětmi
potěší dětský koutek.
„Návrh interiéru udělá Iva Machová,
která měla na starosti i návrh místní

tavbu železa i další ukázky zapomenutých výrobních postupů,“ dodal Moš.
K těmto věcem je ale samozřejmě potřeba spousta ochotných rukou. „Proto
jsme se rozhodli založit muzejní společnost. Doufám, že se sejde alespoň pár lidí, kteří přinesou své zkušenosti a nové
nápady i ochotu pomoci,“ věří muzejní
kurátor.
Zdroj: prostejovsky.denik.cz

knihovny,“ dodal Novotný. Plán Veselických se líbí i dalším včelařům. „Je to
zajímavý nápad a oboru by mohl prospět. Pokud bude expozice kvalitní,
mohlo by se díky ní o včelařství zajímat více mladých lidí,“ míní předseda
Ústřední kontrolní a revizní komise
Českého svazu včelařů Josef Hanuška.
Zdroj: blanensky.denik.cz

Obrazy z Moravského Švýcarska
Rájec! Jednu minutu zastávka! Tak
to zní z úst průvodčího. Vlak stojí,
cestující vystoupí a octne se v širokém a půvabném údolí, kterým se nyní vlak žene dále. Zavedeme jej

Príprava: Zemiaky nastrúhame,
nakoreníme a s múkou vypracujeme
cesto. Z hotového cesta vyformujeme
guľky a dáme do vriacej vody. Varíme, kým nezmäknú. Keď sú uvarené
guľky, scedíme a dáme do misky. Pridáme tvaroh, roztopené maslo a pomiešame. Guľky môžeme podávať aj
so vypraženými oškvarkami a podusenou cibuľkou.

chom chtěli pro návštěvníky připravit
i ochutnávku z vojenského prostoru či
umělou štolu,“ prohlásil Moš.
Expozice by pak měly být prostředím, kde se budou konat výukové programy pro školy. „Chceme, aby děti viděly, jaká tajemství ukrývá tento nádherný kout naší vlasti a také si některé
věci i prakticky vyzkoušely. Pro veřejnost plánujeme například středověkou

Ve Veselici chystají muzeum včelařství

Plnenie kapusty: Kapustové listy upravíme tak, aby sa dali ohýbať,
najlepšie krátko spariť vriacou vodou. Na list dáme plnku a krútime
od hrubšej strany, obidva konce dobre stlačíme.
Ukladanie do hrnca: Kapustu
rozdelíme na dve polovice. Prvú polovicu uložíme na dno hrnca a na ňu
naukladáme naplnené kapustové listy. Druhú polovicu kapusty dáme navrch. Varíme 1,5 až 2 hodiny na miernejšom plameni. Pri varení viackrát
hrniec potriasame, aby kapusta neprihorela. Pred dovarením nalejeme na vrch v masti opraženú cibuľu
s mletou paprikou. Voda sa má vyvariť viac ako o polovicu. Kapusta má
byť dobre mastná.
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na sousední výšinu a ukážeme mu
krásnou část moravské země. S nadšením bude shlížet dolů na bohaté a nádherné pláně, zlatavá pole, svěží a bujné lučiny, protkané stříbrolesklou říč-

kou; na tmavé lesy i hory, na malebné
zámky a na rozpadlé hrady prastarých
šlechtických rodů. Vše se spojuje
v překrásné panoráma, jež oblažuje
oko pestrou nádherou barev a střídáním scenérie.
Tam na severu, v oparu sotva znatelném se na jednom vrcholku zvedá
Kunštát, prastarý zámek rodu velkého
českého krále Jiřího, ještě severněji
Letovice zpupných pánů; tam jsou boskovické vrchy a za nimi zpráchnivělé zbytky starého hradu Boskovice;
malebně leží před námi oba vrchy –
blíženci Chlumy a nalevo, severozápadně na úpatí kopce porostlého lesem, přívětivé Lysice se svým půvabným zámečkem; nedaleko západně
Černá Hora, starý hrad feudálních pánů Černohorských z Boskovic, jenž
nyní jako stará koketa zaměnil svůj

ctihodný šat za módní cetky a tretky.
Na jihu a na východě se před zrakem
uzavírá půvabné údolí Svitavy, ohraničené lesem korunovaným syenitovým pohořím. Pohled těká k mlalebnému Rájci, jehož zámek zbudovaný
v barokním slohu vyhlíží tak mile
ze stinného háje; poté těká na jih podél údolí řeky klikatící se dolů k Blansku a ještě dále k Novému hradu, zahalenému v modrém oparu, odkud občas zaznívá monotónní bušení hamrů
nesoucí se vlahým vzduchem.
Dlouho pohlíží pocestný na překrásné panoráma, až se jeho vyhlídka
pozvolna zastře; tu k němu přistoupí
zamyšlený sesterský pár: jsou to prehistorie a dějiny.
Zdroj: Heinrich Wankel:
Bilder aus der mährischen Schweiz
und ihrer Vergangenheit, Wien, 1882
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O našich projektech Leader

Eurodotace po roce
2013

Lesní školka v Řícmanicích

Projekt „Lesní klub“ v Řícmanicích,
zastřešený Občanským sdružením Šemík, zahrnuje více činností zaměřených
na ekologickou předškolní výchovu
dětí, smysluplnou náplň volného času
a zapojování veřejnosti do řešení problémů životního prostředí v místě jejich
bydliště a v okolí. Svůj provoz slavnostně zahájil 14. 9. 2013.
„Díky podpoře MAS Moravský kras
o. s. získal náš Lesní klub dotaci, s jejíž
pomocí mohl vybudovat odpovídající
zázemí pro svou činnost“, říká předsedkyně sdružení Lenka Lišková. „Po zvážení všech možností jsme se rozhodli
jako zázemí klubu použít mongolskou
jurtu, neboť ta splňovala veškeré naše
požadavky na účelné a přitom unikátní ekologické zařízení, které dětem při
nepříznivém počasí poskytne nezbytné
útočiště a bude zároveň sloužit i pro další aktivity klubu – vzdělávací programy
a besedy s ekologickou nebo sociální
tematikou.“

Základním principem fungování Lesních klubů a školek je pobyt dětí venku
– v terénu i na přírodní zahradě. Práce
s dětmi se přizpůsobuje ročnímu období i aktuálnímu počasí. Důraz je kladen
také na spolupráci s rodiči, kteří se mohou aktivně účastnit programů společně
s dětmi. Výchovně-vzdělávací a pedagogickou práci zajišťují odborní pracovníci příslušným vzděláním a řada dalších
dobrovolníků.
Lesní klub je otevřen nejen pro děti
z Řícmanic, ale i pro obce z celého
regionu. Kromě netradičního přístupu
k předškolnímu vzdělávání tento projekt přispívá k řešení akutního problému s nedostatkem míst v mateřských
školkách v celém regionu.
Klára Kučerová

Sportování v Olomučanech
„Specifické cíle strategického plánu
Leader se přesně potkávají s naší firemní
filosofií – zhodnotit přírodní a kulturní
zdroje Moravského krasu, zlepšit kvalitu
života venkovských sídel a vytvořit pracovní místa,“ říká Ing. Ivo Dobiášek,
úspěšný blanenský podnikatel, který se
neváhal pustit také do oblasti cestovního
ruchu. „Naše aktivity jsme spojili zejména s obcí Olomučany, kde jsme odkoupili a následně zrekonstruovali budovu
dnešního Hotelu Olberg. Díky podpoře
z programu Leader jsme postupně zrealizovali, popř. právě realizujeme, celkem
4 projekty. V obci tak můžeme již dnes
nabídnout půjčovnu sportovních potřeb
a pěší stezku, do budoucna k nim přibude i wellness a lezecká stěna.“
Tím ale jeho záměry nekončí, neboť
dlouhodobým plánem firmy je vytvářet
komplexní nabídku turistických produktů
pro region Moravského krasu. Podle Dobiáška to byl právě strategický plán Leader, který dal firmě FPO potřebný impulz
pustit se do takto významné investice.
Po pěší turistické stezce o délce 3,3 km,
která byla díky podpoře programu Leader
otevřena v roce 2010, vznikla v Olomučanech také Půjčovna sportovních potřeb
sloužící návštěvníkům hotelu i účastníkům početných sportovních i společenských akcí v Moravském krasu.
Sortiment půjčovny je značně obsáhlý anabízí pestrý výběr vybavení jak
pro letní, tak i pro zimní radovánky dětí
i dospělých.
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Za rozumné ceny zde naleznete kvalitní a pestré vybavení pro oblíbenou cyklistiku, in-line bruslení, nordic walking,
zimní sporty či dobrodružství na vodě.
Jsou zde však k mání i nevšední sportovní potřeby, například skákací boty,
dvojkolo, odrážedla či elektrická vozítka Segway, která se stala oblíbeným dopravním prostředkem pro turistické vyjížďky do okolí propasti Macocha. Více
informací na www.kamvblansku.cz.
Klára Kučerová

Tři projekty v Otinovsi
Mlékárna Otinoves s.r.o. je významným producentem přírodního plísňového
sýru Niva, který patří do kategorie sýrů
s plísní uvnitř hmoty. Tradice mlékárenství v Otinovsi sahá až do roku 1929.
Mlékárna Otinoves byla z programu
Leader podpořena hned trojnásobně:
v roce 2010 získala dotaci ve výši
974 000 Kč na rekonstrukci nevyužívaného objektu, který nyní slouží jako
sklad obalového materiálu splňující
všechny potřebné potravinářské normy.
V roce 2013 obdržela mlékárna dotaci
ve výši 700 000 Kč na modernizaci syrovátkového hospodářství včetně manipulačních ploch a pohonů výrobníků na mléko. V rámci této akce byly zmodernizovány plochy pro manipulaci se syrovátkou,
která vzniká jako vedlejší produkt při výrobě sýru. Z důvodu bezpečného nájezdu
a průjezdu cisternových vozů bylo provedeno přemostění potoka vedle syrovátkového hospodářství, přes potok byl zbudován propustek s novým povrchem umožňující plynulý a bezpečný nájezd cisteren
z hlavní silnice. Mimo to bylo nově zhoto-
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veno potrubí na syrovátku, doposud umístěné v nevyhovující výšce, a zrekonstruována vjezdová brána.
Schválen byl také třetí projekt, k jehož
realizaci dojde v nejbližších měsících,
zaměřený na pořízení technologií k zajištění sledovatelnosti výroby a manipulační techniky ve výši 900 000 Kč.
V rámci této akce bude rozšířen stávající informační systém a zavedeny technologie přispívající k zajištění sledovatelnosti výroby vyráběných produktů.
Budou rovněž pořízeny nerezové paletové vozíky umožňující lepší manipulaci
s výrobky.
A jak vidí program Leader přímo
v Otinovsi? „Velmi oceňujeme, že v rámci programu jsou podporováni podnikatelé z oblasti malého a středního podnikání, důraz je kladen na tradiční produkci, české výrobky. Z našeho pohledu jde
o nesmírně prospěšný projekt, který pomáhá regionu v dalším rozvoji,“ řekla
ekonomka Mlékárny Otinoves Ing. Dana
Hudcová.
Klára Kučerová

Europoslanci na plenárním zasedání 20. listopadu schválili legislativu upravující podmínky čerpání evropských strukturálních a kohezních
fondů v příštím programovém období 2014 – 2020. Členské země si mezi sebe rozdělí 325 miliard eur, Česká republika bude mít k dispozici
20,5 miliard eur (přibližně 550 miliard korun). Po více jak ročních jednáních mezi institucemi EU má evropská osmadvacítka konečně platnou legislativu pro budoucí čerpání
z evropských fondů – tzv. kohezní
balíček schválil Evropský parlament.
Členské země a jejich regiony si
tak v příštím sedmiletém programovém období, které začne již příští
rok, mezi sebe rozdělí 325 miliard
eur. Evropská komise ale odhaduje,
že po připočtení příspěvků od členských států, a také pákových efektů
finančních nástrojů, částka překoná
500 miliard eur. Česká republika,
která bude v příštích letech z evropského rozpočtu stále více čerpat než
do něj odvádět, získá možnost podpořit své projekty až 20,513 miliardami eur (v přepočtu přibližně
550 miliard korun).
Europoslanci při dnešním hlasování ve Štrasburku novou legislativu
podpořili 479 hlasy. Proti se postavilo 126 poslanců a 85 poslanců se hlasování nezúčastnilo. Parlament hlasováním potvrdil některé zásady,
které budou nové programové období odlišovat od toho současného.
Mezi nejviditelnější novinky bude
patřit dělení na tři regiony (nikoliv
dva, jako je tomu v současnosti).
K méně rozvinutým a více rozvinutým regionům přibudou ještě regiony
přechodné.

Kroje pro Ochozskou chasu
Soubor Ochozská chasa je občanským
sdružením, které vzniklo v roce 2011
s cílem pořádat svatováclavské hody –
ty se v Ochozu u Brna tradičně konají
na konci září.
Aby se kolorit hodových slavností co
nejvíce přiblížil jejich původnímu charakteru, požádalo toto sdružení o dotaci
z programu Leader na zhotovení obnovených ochozských krojů, jejichž tradice
byla v 50. a 60. letech, kdy se na hodech
začaly používat líbivé, ale nepůvodní
kroje kyjovské, přerušena. Žádost byla
úspěšná, a tak se dnes lze s ochozskými
kroji setkat nejen na svatováclavských
hodech v Ochozu, ale také při různých
svátcích v okolí, kam Ochozská chasa
ráda zavítá.
Jak celý nápad vznikl a jak náročná
byla obnova krojů? „Jsme etnograficky
region brněnský a proto nám návrat k obnoveným ochozským krojům připadal
přirozený. Chodit na Brněnsku v kyjovských krojích nedává smysl,“ vysvětlil
Ondřej Mlejnek, jeden ze zakládajících
členů souboru, a dodal, že podobu původních krojů bylo nejprve třeba zrekonstruovat. Vycházelo se ze starých fotografií,
ale také z práce významné etnografky
Moravského zemského muzea, paní Ludvíkové, která v polovině minulého století
sesbírala řadu dokumentů i vzpomínek
pamětníků o odívání na Moravě.

Díky dotaci z programu Leader se
tedy nakonec podařilo pořídit 15 párů
ochozských krojů a navíc ještě dva
mužské, všechny jak v méně slavnostní, tzv.“přespolní“ úpravě, tak i v honosnější úpravě hodové. Díky tomu, že
soubor získal kroje, mohl začít se svými
zpěvy a tanci vystupovat nejen v samotném Ochozu, ale i v širším okolí. Prostor pro další rozvoj činnosti souboru
je tedy široký. „Doufám, že kromě pastýřských tanců členové Ochozské chasy časem přijdou na chuť třeba starým
kolovým tancům a chorovodům, které
máme zaznamenány a byly pro region
brněnska typické,“ přál si závěrem Ondřej Mlejnek.
Klára Kučerová

Počítá se také s tím, že investice
z evropských fondů budou lépe zaměřeny, a aby dosáhly větší efektivity, budou se soustředit na menší
počet priorit. Prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj
podpoří celkem čtyři priority: inovace a výzkum, digitální agendu,
malé a střední podniky a nízkouhlíkovou ekonomiku. Do méně rozvinutých regionů tak poputuje 50 %
alokace fondu, do přechodových
60 % a do rozvinutých 80 %. Na tato odvětví bude vyčleněno přibližně
100 miliard eur, z nichž minimálně
23 miliard eur podpoří přechod
na nízkouhlíkové hospodářství, tedy energetickou účinnost a obnovitelné zdroje energie. Přidělování
zdrojů se bude opět odvíjet od vyspělosti regionů. Zhruba 66 miliard
eur z Fondu soudržnosti pak podpoří prioritní transevropská dopravní
spojení a další infrastrukturní projekty, například v oblasti životního
prostředí.
V rámci Evropského sociálního
fondu bude podpořena zaměstnanost,
a to minimálně z 20 % v každém členském státě. Na záruky pro mladé odejde minimálně 6 miliard eur.
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Mydlidědek bourá ledy

Dvůr statku v Lažánkách, který je sídlem malé rodinné firmy Daniely Koplové,
dýchá klidem a pohodou. Kolem nově
zbudovaného posezení kvetou převislé
muškáty, z otevřených dveří voní káva,
medovina a vosk a malá místnost, která
ještě před půl rokem sloužila jako sklad
materiálu, se proměnila na prodejnu firemních produktů z Krasu i ze Slovenska.
„Je to tak – navalila jsem na sebe
spoustu práce,“ říká Mgr. Daniela Koplová, majitelka a duše celé firmy, ve které by dnes vystudovanou učitelku fyziky
hledal jen málokdo.
Sama před sedmnácti lety začínala
podnikat s výrobou hedvábných šátků
a šál pod značkou Studio talisman. „Děláme hedvábné šály, šátky a kravaty,
umíme i šaty na zakázku, spolupracujeme se salony v Prostějově, které nám
v případě zájmu pošlou látku s nakres-

leným střihem, a ten já vyplním. Látka
musí být nenastříhaná, jinak by hedvábí
nešlo vypnout. A pak už jen záleží
na tom, o jaký materiál jde. Pongé se
chová jinak než žoržet,“ vysvětluje Daniela Koplová. Na otázku, jak velkou
část činnosti zabírá hedvábí dnes, však
jen vrtí hlavou. „Úplně maličkou, protože sama nestíhám. Spíš mě musí galerie
uhánět o dodání zboží, než abych já nabízela zboží jim.“
Hlavní náplní firmy se totiž s postupem let staly produkty nabízené pod
značkou Mydlidědek.
„Můj muž tehdy vyráběl svíčky
ze včelího vosku. Zpracování tuků
a vosků a výroba mýdla spolu přitom
úzce souvisí, byla to vždycky jedna
živnost. Chvíli jsme s myšlenkou rozšíření výroby jen tak laškovali, pak
jsme si sehnali receptury a pustili jsme
se do toho. Dnes vyrábíme dva typy

Obrázky víly z Ochozu

„Kdybyste to nemohla najít, tak se
zeptejte na Helu malířku, já jsem se tu
narodila, tady mě každý zná,“ nabádala
mě paní Kešeová do telefonu, ještě než
jsem se do Ochozu vypravila.
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Měla pravdu. Stačí jediný dotaz a ocitnete se přímo před malým domkem, jehož popisné číslo svědčí o tom, že jde
o jedno z nejstarších stavení ve vsi.
Pak už zbývá jen zaklepat, překročit
práh a ocitnout se ve vílím královstvím,
se světlíky ve stropech a barevnými vitrážovými stěnami. V prostoru, kde přestává plynout čas, kde minulost a přítomnost existují v jediném bodě ustrnutí nad krásou, ve chvíli okouzlení, kterou
pak malířka Helena přenáší do svých
obrazů.
Staré, sešlapané boty po mamince,
snesené z půdy, kytice kopretin, pruh
světla dopadající na lesní cestu a hladké
kmeny buků v Rakoveckém údolí.
Svět malířky Heleny Kešeové je prostý a čistý, nechává se inspirovat těmi

mýdel: glycerinová, jejich výroba je
velmi jednoduchá i pro domácí tvoření
– však také kyblíky s mýdlovou hmotou jsou součástí naší nabídky – a mýdla z palmového a kokosového oleje.
Tam už je výroba složitější a domácí
výroba není tak snadná. My jsme zde
vyvinuli unikátní technologii, díky které jsou ingredience v hmotě rovnoměrně rozvrstveny,“ říká podnikatelka.
A proč Mydlidědek? „Sama jsem tehdy už měla svůj e-shop s hedvábím, tak
mě napadlo vymyslet něco i pro muže.
Napadl mě název Mydlidědek. Muž si
to nechal projít hlavou, úplně nadšený
nejdřív nebyl, ale nakonec kývl. A Mydlidědek se nakonec báječně osvědčil.
Je to poznat hlavně na stánku, protože
při osobním prodeji musíte zbořit bariéru. Když lidi na stánku vidí ten název,
tak se začnou smát, bariéry jsou v tu
chvíli pryč a já je můžu pozvat, aby si

nejobyčejnějšími věcmi, které většina
z nás míjí, a zcela spontánně se obklopuje předměty s minulostí, které jí, když
se setmí, šeptají do snů své příběhy. Starý sekretář, kočárová lampa a stará postel s vyřezávaným čelem, ve které spí
obráceně „aby viděla na to krásné čelo,
hned jak se probudí“. Její oči hledají
krásu neustále a neúnavně, jak to dokáže jen člověk v životě pevně ukotvený,
člověk, který našel svůj domov a místo,
kam náleží.
O to překvapivější je druhá stránka
její osobnosti – praktická, přesná a efektivní. Když se v mládí rozhodla odsunout uměleckou dráhu na vedlejší kolej
a dát přednost jistějšímu způsobu obživy v podobě místa sekretářky ve Zbrojovce, svou pílí a talentem se propracovala mezi světovou špičku rychlopísařek, což je výkon vyžadující nejen
pravidelné tréning, ale i schopnost maximální koncentrace.
Sama o sobě říká, že je holka ze statku, a tak se nebojí omítnout zeď, vyvézt
vlhkou suť nebo přeložit křidlice, a coby absolventka restaurátorských kurzů
při Moravském zemském muzeu umí
opravit třeba i prošlapaný peršan. Od jara do podzimu neúnavně obdělává bující zahradu, na níž najdete růže, rozmarýnu, maliny i zelí, aby si „vypěstovala
všechno, co potřebuje.“
Snad je to právě její vnitřní síla
a energie, která jí na tváři vykreslila
aristokratické vrásky, ale oči ponechala zářivé a mladé. Přestože žije nesmírně skromně a z každého prodaného obrazu má radost, neboť utržené peníze
představují nové barvy, nové plátno
a příležitost pro další tvorbu, říká o sobě, že je šťastná. „Nikde není tak krás-

přišli přivonět, a už je to fajn,“ usmívá
se Daniela Koplová, kterou dle vlastních slov nejvíce potěší spokojený zákazník, co se vrací „Když mi lidé řeknou, že na nás čekali, jestli přijedeme,
aby si mohli naše mýdlo koupit, to je
radost.“
S koncem léta začíná rodinná firma,
která mimo jiné funguje jako chráněná
dílna zaměstnávající třináct lidí se změněnou pracovní schopností, myslet především na vánoční období. „Závěr roku
je obecně rušnější období. Pravidelně se
účastníme vánočních trhů v Brně, uspěli jsme také s projektem rukodělných dílen na Staré radnici, kde budeme o víkendech po celý advent. Zatím to vypadá, že máme o práci postaráno,“ kvituje
spokojeně majitelka firmy.
Po krátkém zimním oddechu bude následovat příprava na další turistickou sezonu, kdy se – pokud dobře dopadne ko-

ně jako tady u nás,“ říká Hela Kešeová. „Byla jsem v Indonésii, Thajsku,
ale tam bych žít nechtěla. Já jsem to tady znala ještě v době, kdy tu bylo plno
lesů,“ dodává.

laudace – oficiálně otevře dílna pro veřejnost přímo v prostorách firmy.
„Chtěla jsem, aby lidé mohli přijít,
vyrobit si mýdélko, odlít svíčku. V tu
chvíli zjistí, že to není vůbec jednoduché. Je třeba správně vybrat knot, aby
svíčka dobře hořela, vosk musí být vyčištěný, jinak by prskala. A pak, až budou mít hotovo, si mohou sednout na
dvůr a relaxovat u kávy. Teď už to máme vymyšlené tak, že může přijít celá
školní třída – jedna část může vyrábět
mýdla, druhá svíčky a třetí si poslechne
vyprávění o včelách a včelaření,“ vysvětluje své plány DanielaKoplová.
S odpovědí na závěrečnou otázku, jak
jí pomáhá označení Regionální produkt
a logo kapky, kterým se výrobky její firmy pyšní, neváhá. „Určitě je to znát. Díky kapce se dostanu se stánkem i tam,
kam by se jinak bylo obtížné dostat.
Když pořadateli napíšu, že mám značku
Regionální produkt, je to pro něj záruka
kvality, a pokud nás nezná, je to věc, která převáží misku vah v náš prospěch.“
Klára Kučerová

Zastavíte-li v Ochozu, můžete si odnést kousek malířčina světa v podobě
některého z obrázků, nebo třeba jen snítku rozmarýny ze zahrady. Tak jako já.
Klára Kučerová

Váš výrobek si zaslouží značku
MORAVSKÝ KRAS regionální produkt®
Jste-li výrobce nebo zemědělec z Moravského krasu
a okolí můžete ještě dnes požádat o certifikaci svého
výrobku. Získáte tak garanci původu pro své výrobky.
Využijte všech výhod, které tato značka nabízí!
Veškeré informace o značce a způsobu jak ji získat
naleznete na www.regionalni-znacky.cz
a www.mas-moravsky-kras.cz
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S netopýrem na kotníku

Ponožky se ve Sloupě u Bartoňových
vyrábí už rovných dvacet let a příběhy
z dob začátků firmy v devadesátých
letech minulého století tvoří nedílnou
součást dětských vzpomínek paní Leony Bartoňové, současné majitelky, pletařky, obchodnice, marketérky, návrhářky a účetní v jedné osobě.
„Tatínek založil firmu v roce 1993 –
byl vyučený strojař, pracoval v ČKD
Blansko. Už tehdy hrozilo propouštění,
tak se tatínek rozhodl, že se do něčeho
pustí sám. Chtěl podnikání, co by se da-

lo dělat doma a zároveň aby to bylo
zboží s rychlou obrátkou, které potřebuje každý a to ponožky splňovaly,“ vypráví Leona Bartoňová.
Tehdy se v suterénu domu Bartoňových zabydlel první pletací stroj a firma se začala rozrůstat. „Tatínek se jel
podívat na výrobu do tehdejšího Unipletu v Třebíči, pak pořídil první pletací stroj a začalo se postupně vyrábět.
Vzpomínám si, že v těch letech táta
skoro nebyl doma. Ráno odjel dělat obchody a vrátil se až večer a začal si

chystat věci na další den. Domácnost
vedla maminka. Dneska už tomu samozřejmě rozumím,“ vzpomíná nynější majitelka firmy Mipon.
Firma měla tehdy několik zaměstnanců, neboť počátkem devadesátých
poptávka po pleteném zboží stále převyšovala nabídku. Změnu přinesla až
vlna levného textilu z Číny, který zahltil trh a donutil domácí výrobce ke
změně konkurenční strategie. Po několika těžkých letech však i čeští zákazníci poznali, že má smysl připlatit za kvalitu, a začali se obracet zpátky k českým značkám.
Stávající situaci na trhu se pružně
přizpůsobila i firma Mipon, která personálně zeštíhlela, zato doslova rozkvetla pokud jde o šíři sortimentu a nabídku barev.
„Dřív jsme dělali hlavně základní
barvy: šedou, hnědou, černou, tmavě
modrou. Poslední léta všichni, hlavně
mladší, chtějí barvičky, takže děláme
ponožky oranžové, růžové, žluté, prostě barevné,“ vysvětluje Leona Bartoňová, která díky kontaktu s odběrateli
i koncovými zákazníky má přehled
o současných trendech a nabídce konkurence. „Někdy si dokonce cizí ponožky koupím, abych je mohla prozkoumat,“ přiznává, zároveň však nezapomene zdůraznit, že se rozhodně
nesnaží cizí vzory kopírovat. „Vždycky si dávám záležet, aby to byl náš
vzor, aby zkrátka zákazník naše ponožky poznal,“ říká.
Firma tak v současnosti pokrývá kompletní sortiment ponožkového zboží od

ponožek běžných pro denní nošení ve
variantách pro pány, dámy i děti, až po
výrobky specializované, ať už jde o ponožky pracovní, zdravotní, nebo ponožky sportovní, které v Miponu patří k nejoblíbenějším. Potřebám sportovců firma přizpůsobila nejen vzory, což v praxi
znamená výrobu ponožek se zvláštními odvětrávacími zónami, ale i materiály. Přednost dostala funkční vlákna
sající pot a oblíbená bavlna ve spojení
lycrou, díky níž si pletenina uchovává
pružnost.
„Poslední dva-tři roky jezdíme na sportovní akce pořádané kluby fitness a aerobicu, kde se schází prezentace různých
výrobců z České republiky i zahraničí.
Zvlášť jsme si oblíbili akce Lenky Velínské a Romana Ondráčka. Lenka pro nás
dělala i reklamu,“ říká paní Leona.
Se sportem by firma ráda spojovala
svůj vývoj i nadále. „Chtěli bychom
koupit ještě jeden pletací stroj, už složitější, abychom se mohli pustit do výroby ponožek pro trekking a měli tak
v nabídce zas něco nového. A pak nás
ještě napadla taková legrace – ponožky
s netopýrem. Netopýra máme ve znaku
firmy, aby bylo poznat, že jsme z Krasu. Jednou jsem z legrace před kamarády zmínila, že bychom mohli uplést
ponožky se vzorem netopýra a oni se
nás na to od té doby pořád ptají. Tak
uvidíme příští sezonu, třeba se netopýří ponožky ujmou i jako suvenýr,“ uvažuje majitelka firmy a držitelka značky
MORAVSKÝ KRAS regionální produkt Leona Bartoňová.
Klára Kučerová

Koberce, co hladí po dlaních Nová kniha o České cestě

Tkaní koberců z ovčí vlny se v rodině Zábojových dá označit spíš za tradici než za zaměstnání. Paní Zdeňka
Zábojová, vyučená pánská krejčová, se
této práci věnuje už plných třiatřicet let
a když se postaví ke stavu, je znát, že
jí všechny pohyby už dávno přešly do
krve.
„Začínala jsem ve Zboňku, v Ústředí lidové umělecké výroby, což byl podnik, který se staral o zachování lidových
řemesel. Tam jsem dělala různé věci,
ale skončila jsem nakonec u koberečků,“ vzpomíná Zdeňka Zábojová na své
začátky.
Po zániku státního podniku v roce
1993 se pak rozhodla pokračovat ve výrobě sama, na vlastní pěst. „V Ústředí
lidové tvorby jsme tehdy měli dřevěné
stavy, ale kdo ví, kde skončily, asi rozbité, protože se žádný výrobce neobjevil,“ krčí rameny paní Zdeňka, která
své koberce tká na stavech, které jí
vyrobil manžel tak říkajíc šroubek po
šroubku.
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Stavy má hned dva – jeden pro výrobu užších koberečků o šíři padesát centimetrů a druhý pro větší, metrové. Pruhy
je možné spojovat, výroba větších koberců pro pokrytí rozsáhlejších ploch tak
není problém, obvykle však lidé mají
zájem o menší kusy, částečně i proto, že
tento typ výrobků lidé dobře znají z minulosti z prodejen Krásná jizba, kde bývaly trvalou součástí sortimentu.
„Stává se, že se na nás obracejí lidé,
kteří měli tento typ přehozu nebo koberce celá léta nebo desítky let, a už dosloužil. Jsou pak rádi, že to ještě někdo
vyrábí, pokud vím, jsme v republice jediní,“ říká pan Záboj, který se s odchodem do důchodu „rekvalifikoval“ na
tkalce a pustil se do výroby vlněných
výrobků společně se svou ženou.
Koberce a podložky z pravé, nebarvené ovčí vlny dodají interiéru měkkost
a hřejivost, kterou syntetické materiály
nemohou nahradit. Co víc, jsou nesmírně příjemné na dotek, neboť díky obsahu přírodního lanolinu doslova hladí po
dlaních. I proto Zábojovi vyrážejí se
svými výrobky na trhy. „Přímo na stánku toho prodáme minimum, většina věcí
je na objednávku, na míru. Máme ale
zkušenost, že prodej na dálku nefunguje,
musíme dát lidem možnost, aby si na naše věci sáhli. Teprve v tu chvíli pochopí,
v čem je ten rozdíl,“ vysvětlují.
Kočovného života po trzích v České
republice, na Slovensku i jinde ale nelitují. „Já říkám, že svou práci děláme pro
potěšení lidem. Když se k nám někdo na
stánku hlásí, že si naši věc koupil před
rokem, dvěma, a je s ní spokojený, máme z toho radost celý týden,“ uzavírá
tkadlec tělem i duší pan Záboj.
Klára Kučerová

V rámci realizace projektu spolupráce
Via Bohemica MAS Moravský kras o. s.
vydala publikaci o historii a významu
České cesty. Vznik středověké cesty je
v ní popsán nejen v kontextu historických
podmínek, ale také v souvislostech politických, ekonomických a kulturně-společenských.

Česká cesta spojovala od středověku
Prahu s Budínem. V době míru sloužila
k meziměstské a mezistátní obchodní výměně, v časech válek i na vojenská tažení.
Cestu oficiálně ustanovili jako evropskou
obchodní magistrálu uherský král Karel
Robert a český král Jan Lucemburský
na jednání ve Vyšehradě na přelomu let

1335 a 1336. Obcházela Vídeň a byla součástí jejich spojenectví proti Rakousku.
Oficiální trasa však jen navázala na dávno
předtím používané cesty. Za dob Uherska
měla cesta největší význam v 14. a 15.
století. Uherští králové vybudovali na její
ochranu síť pevností a strážních hradů.
Na cestě bylo zakázáno svévolně vybírat
clo a mýto, obchodníci měli zajištěn volný a bezpečný průchod.
Publikace představuje nejvýznamnější časové mezníky a stručný historický
vývoj České cesty. Zaměřuje se zejména
na dvě oblasti historických cest: na slovenské straně na Podunajskou nížinu,
na straně české na oblast Boskovické
brázdy od Brna k Jevíčku a na povodí
Svitavy od Rájce-Jestřebí po Svitavy.
Na jedné straně hledá údaje a doklady
lidské kultury v minulosti, současně ale
zároveň pátrá po dokladech České cesty
v současnosti. Přijměte tuto knihu jako
pozvání do regionů MAS Stará Čierna voda a MAS Dudváh na Slovensku
a MAS Moravský kras v České republice.
Jozef Jančo
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Připravujeme
certifikaci služeb
Po pozitivních zkušenostech s certifikací místních produktů a výrobků
(známé logo „Kapka“) se MAS Moravský kras o. s. rozhodla umožnit
také certifikaci ubytovacích a stravovacích služeb a certifikaci zážitků.
Cílem tohoto kroku je ocenit, vyzdvihnout a odlišit to kvalitní, co
region nabízí. Známé logo kapky
umožní návštěvníkům i stálým obyvatelům Moravského krasu lepší orientaci v současné, často až příliš pestré a nepřehledné nabídce, a zároveň
umožní podpořit všechny ty, kteří
necílí na okamžitý a co nejrychlejší
zisk, ale na kvalitu, stabilitu a trvale
udržitelný rozvoj, zkrátka všechny,
kterým na pověsti a rozvoji Moravského krasu záleží.
Roky zkušeností s certifikací výrobku ukázaly, že získání certifikátu
je přínosné zejména v situacích, kdy
potenciální zákazník či objednatel
výrobce osobně nezná, popřípadě
se obě strany dostávají do kontaktu poprvé – certifikát se pak často
stává rozhodujícím bonusem, který
přirozhodování převáží jazýček vah
ve prospěch důvěry a navázání spolupráce.
Tento princip je o to důležitější
v cestovním ruchu, kdy zkušenost
z první návštěvy daného regionu je
klíčová a rozhodne o tom, zda se
bude návštěvník v příštích letech vracet, a zda návštěvu doporučí širokému okruhu svých přátel a známých,
popřípadě zda se o svou zkušenost
podělí veřejně prostřednictvím internetu či médií. Známá marketingová
poučka přitom říká, že nic se nešíří
tak rychle jako špatná pověst. Odlišit a nabídnout to dobré z regionu je
tedy krok navýsost prospěšný všem,
kdo se na cestovním ruchu a nabídce
ubytovacích a stravovacích služeb
jakkoliv podílí.
V případě certifikovaných zážitků
bude opět kladen důraz na jedinečný
vztah služby k Moravskému krasu.
Šanci na získání certifikátu mají zážitky spojené s aktivním zapojením
do různých činností (možnost něco
vyrobit, na něco si sáhnout), zážitky
mající formu zkušenosti (například
posunutí osobní výkonnostní hranice nebo prolomení psychologické
bariéry), popřípadě podporující kreativitu, týmovou spolupráci, komunikativní dovednosti či sociální cítění.
Nedílnou součástí celého procesu zážitku je závěrečná komunikace s návštěvníkem, během níž má návštěvník možnost si uvědomit a vyjádřit,
co prožil a čím jej konkrétní zážitek
obohatil.
Kromě kreditu a dobrého jména,
kterou si „Kapka“ již dokázala vybudovat, získají noví držitelé certifikátů jednotnou propagaci v médiích,
v tištěných materiálech i na společných prezentacích v rámci veletrhů
cestovního ruchu nejen v ČR, ale
i v zahraničí. Zahrnutí do společenství „Kapky“ jim umožní navázat
nové kontakty a nové formy spolupráce. Vlastnictví regionální značky
je dokladem sounáležitosti s regionem a ochoty podílet se na jeho
rozvoji.
Klára Kučerová
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Projekty spolupráce Leader
Kam jedeš? Do krasů
Filmového průvodce Moravským
a Slovenským krasem jsme představili
v minulém čísle našich novin. Proto jen
v krátkosti malé shrnutí. Průvodce vznikl
jako jedna z aktivit přeshraničního projektu Kras – naše společné dědictví, který realizujeme s MAS KRAS působící
v okresu Rožňava. Dohromady vznikne
dvanáct asi dvacetiminutových filmů,
vždy po šesti v obou regionech. O tradičních řemeslech, prvním dílu průvodce,
jsme již psali. Kromě železářství a slévárenství se ve filmu objevilo také vizovické dekorativní pečivo, síťované rukavice
a perleťové knoﬂíky.

Tradiční kuchyně
Moravského krasu
V tomto díle se vydáme za laskominami, které nedostanete nikdy jinde než

právě a jen v Krasu. Máte představu,
jak se dělají lámanky? Vařené brambory, hladká mouka, horké mléko, sůl, jedlá soda, povidla, omastek, mletý mák
a vejce. Stále vám to nic neříká? Paní
Pytelová z Kotvrdovic vám postup přípravy ukáže.
Mlékárnou Otinoves nás provede a výrobu sýru Niva vysvětlí ředitelka mlékárny Hana Zouharová.
Záběry na krásnou přírodu Moravského krasu s pasoucími se ovečkami doplní
recept na jehněčí kotlík pana Zastoupila.
Pekárna Zemspol ve Sloupě je již tradiční regionální pekárnou, která vyrábí
přes dvacet druhů výrobků. Vedoucí provozu, paní Sedláková, předvádí výrobu
velkého koláče se čtyřmi druhy náplní.
Pštrosí farma v Doubravici nad Svitavou je jednou z největších farem tohoto
druhu u nás. V areálu se nachází podniková prodejna, kde lze koupit veškeré
výrobky z pštrosího masa a můžete si
tak sami uvařit pštrosí guláš podle receptu pana Kubíčka.
Historie a památky
Moravského krasu
Před 40 tisíci lety se v Krasu pohybovali první předchůdci člověka, neandrtálci, vyrábějící nástroje úštěpovou technikou. Jak by obstál při jejich výrobě
soudobý člověk? Redaktoři se o to pokusili přímo před kamerou.

zabrousí i na ovčí farmu pana Korenka
a nechybí i rybníkářství v Jedovnicích.
Vše začíná v brzkých ranních hodinách
u rybníka Olšovce, kdy porybný pan Josef Kocman rozdává úkoly ostatním rybářům a svým pomocníkům. Výlov rybníka je tradicí již několik let spojenou
s prodejem ryb přímo na hrázi. Věděli
jste ale, co všechno předchází tomu, než
se ryba dostane na Váš pult? Podívejte
se s námi.

Z paleolitu se přesuneme do doby technické revoluce: v území CHKO Moravský kras stojí tři větrné mlýny, a to v Ostrově u Macochy, který je unikátní tím, že
má kompletní vnitřní vybavení, dále větrný mlýn v Rudici, nyní sloužící jako muzeum, a mlýn v Petrovicích předělaný na
penzion.
A z mlýnice přímo do zámeckých
komnat: o svém dětství, zčásti prožitém
na rájeckém zámku, vypráví pokračovatelka rodu Salmů.
Na návštěvu mariánského poutního
místa ve Sloupě nás zavedla především
socha Panny Marie Bolestné. Jsou jí přisuzovány zázračné schopnosti a vydávají
se za ní tisíce poutníků. Sloup je společně
s Vranovem a Křtinami součástí takzvaného mariánského poutního trojúhelníku
Moravského krasu. Zajímá Vás tato tématika? Podívejte se na tento díl průvodce.

V Blansku se vařil slambuc a tunkolós
I. ročník Festivalu Via Bohemica, mezinárodní akce pořádaná v rámci společného projektu místních akčních skupin Moravský kras, Stará Čierna voda a Dudváh,
měl svou premiéru 25. – 26. 10. 2013.
Jeho hlavním cílem byla snaha představit českou i slovenskou kulturu
a propagovat místní regionální značky.
Program obou dní byl velmi rozmanitý.
Příchozí zde mohli zhlédnout staromaďarskou jurtu, ukázky staromaďarských
bojových umění, pro děti byly připraveny tvořivé dílny, nechyběla jezdecká
škola nebo lukostřelba. Opravdovým lákadlem byla však soutěž v přípravě nejlepšího kotlíkového jídla. Vařila se zde
např. slepičí polévka s domácími těstovinami, hovězí, pštrosí nebo dolnozemský baraní guláš. Nechyběly ani speciality s tajemnými jmény jako tunkolós
nebo slambuc. Vaření v hunském kotli
nevidíme skutečně každý den.
Atmosféru podtrhla četná kulturní vystoupení, ať už pěvecká či taneční. Ačko-

li pořadatelé neskrývali zklamání z nižšího počtu návštěvníků, než se kterým počítali, ti, kdož se akce zúčastnili, si mohli
odnést docela nevšední zážitky a dobrý
pocit z příjemně stráveného odpoledne.
Součástí festivalu byl i jarmark produktů a řemeslných výrobků ze Slovenska a Česka. Nechyběly perníčky, medovina, maďarské koření a nakládaná
zelenina, slovenské sýry, mošty, sirupy,
zabijačkové speciality ale i výrobky
ze skla, keramiky, proutí apod.
Snad si při příštím ročníku této akce
na něj najde cestu více návštěvníků, festival si to rozhodně zaslouží.
Festival je pouze jednou z částí rozsáhlejšího projektu. „Dalším cílem bylo
vydat o historické cestě Via Bohemica
dosud chybějící publikaci a obnovit
spolupráci s oblastmi, kterými cesta
vedla,“ uvedl předseda MAS Dudváh
Štefan Lancz. Oživení obchodu mezi
českými a slovenskými regiony může
pomoci především místním výrobcům.

Pohádky a pověsti
Moravského krasu
„Když jsem byl malý, sedával jsem
tady na lavičce s babičkou a poslouchal
hodiny a hodiny její příběhy o Moravském krasu. Odjakživa jim tady všichni věřili a vykládali je při zimním necování nebo černých hodinkách. Dneska už lidi na povídání moc nejsou, ale
jestli máte čas, já Vás na všechna ta pohádková místa zavedu.“ Pověst O Macoše zná určitě každý, víc už vám ale
neřeknu.
Zemědělství Moravského krasu
Tentokrát se náš štáb vydává do Moravského krasu, aby divákovi vykreslil
zdejší zemědělství. Představí se zde kozí farma pan Sedláka, o historii ovocných stromů a jejich odrůd promluví
pan Boček s paní Čermákovou. Kamera

Slavnosti a zvyky
Moravského krasu
Slavnosti a zvyky přežívají v každém
regionu, stejně tak je tomu i v Moravském krasu. Pouť ze Sloupu do Křtin,
jeskyňaření v Býčí skále a vítání svatého
Martina v Blansku jsou jen ochutnávkou
z místních tradic. Víte, jak se tančí horácké tance, nebo tance královniček?
Nejen tato vystoupení secvičil folklórní
soubor Drahan a Drahánek a díky filmovému štábu můžeme být u toho i my.
I tento díl vznikl díky projektu Kras –
naše společné dědictví. Jedná se již o poslední díl z Moravského krasu. Těšit se
můžete už jen na zbylé tři díly slovenské. Doposud jsou ze slovenského průvodce hotové filmy Tradičné remeslá,
Príroda a pamiatky a Rozprávky a povesti Slovenského krasu. Dohromady
vznikne 12 krátkých filmů, všechny jsou
dostupné na našich internetových stránkách www.mas-moravsky-kras.cz, nebo
na www.youtube.com/user/mkmaska.
Martina Kolářová

Se šnečkem Krasíkem do krasu
„Tvůj svět je krásný. Velmi se mi
líbí,“ řekl po chvilce uvažování
šneček. „Jenže je jiný než ten můj.
V mém světě roste tráva, svítí slunce a voní květiny. Líbí se mi u tebe,
jenže já patřím jinam. Jeskyňkáři,
kamaráde můj, rozumíš mi?“
„Rozumím,“ smutně svěsil trpaslík ramena a světlo ve svítilně se opět
zmenšilo. „Znám tvůj svět, který je
nad jeskyní. Nejednou jsem tam byl,
viděl kdeco i kdekoho, dokonce i lidi.“

„Dnes jsme svědky toho, že lidé si raději koupí zeleninu a ovoce ze zahraničí, než aby si je sami vypěstovali. U nás
tak mizí pracovní místa a tomu bychom
chtěli zabránit. Doufáme, že vznik regionálních značek pomůže tomu, aby se
lidé vrátili k pěstování zeleniny a vytváření vlastních výrobků a aby vzrostl jejich následný prodej v okolí,“ objasnil
přededa MAS Stará Čierna voda Pavol
Dobosy.
Zdroj: zpravodaj města Blanska,
Jana Franchi

Vítězové soutěže
o nejlepší kotlíkové jídlo
Pořadí družstev a jídel:
1. místo: MAS Stará Čierna voda
a MAS Dudváh, Slovensko – Halászlé
2. místo: A Zele Törzs honlapja,
Dolné Saliby, Slovensko – Tunkolós
3. místo: Obec Kráľov Brod,
Slovensko – Hovädzí kotlíkový guláš
Nejlepší baraní jídlo festivalu
Via Bohemica:
Mária Chovancová, Horné Saliby, Slovensko – Dolnozemský baraní guláš
Nejlepší polévka festivalu
Via Bohemica:
VÁPENÍČEK, Lipovec, Česko – Slepičí polévka s domácími těstovinami

V pohádkovém území MAS OZ Kras
v království šneka Krasíka v Pieckovom
háji v obci Jablonov nad Turnou proběhl 9. 11. 2013 křest pohádkové knihy
„Dobrodružství šneka Krasíka“.Tato
kniha je prvním hmatatelným výstupem
projektu nadnárodní spolupráce, kterou
realizuje MAS OZ KRAS ve spolupráci
s MAS Moravský kras o. s. Kromě křtu
knihy na účastníky akce čekala okouzlující atmosféra venkova s píckami,
ve kterých se pekly ty nejchutnější dobroty, svěží krasová vína z Turnianske
vinné cesty a kouzelný smyčec temperamentních houslistů.
Jozef Jančo

Nejlepší pštrosí jídlo festivalu
Via Bohemica:
Pštrosí farma s.r.o., Doubravice nad
Svitavou, Česko – Pštrosí guláš
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Obce sobě

Strategický plán Leader – rok pátý
Co čeká venkov a místní akční skupiny po roce 2013?
Současné dotační období Evropské unie 2007–2013 se chýlí ke konci
a příprava struktury na přerozdělování
dotačních prostředků pro následující
sedmileté plánovací období Evropské
unie 2014–2020 je v plném proudu.
Pro Českou republiku je pro toto období
předběžně vyčleněno 20,5 miliardy eur,
a i když je tato částka o 6 miliard nižší než v předchozím období, ČR bude
v příštích letech z evropského rozpočtu
stále více čerpat, než do něj odvádět.
Také místní akční skupiny (MAS) se
připravují na příští plánovací období.
V něm budou mít prostřednictvím tzv.
komunitně vedeného místního rozvoje
umožněno přerozdělovat finanční prostředky pro místní žadatele nejen z Programu rozvoje venkova (PRV), jak
tomu bylo dosud, ale i z dalších operačních programů. MAS očekávají, že jim
bude zpřístupněn Integrovaný regionální operační program, který nahradí dosavadní ROPy, a operační program Zaměstnanost. Další programy jako je OP
Životní prostředí, OP Výzkum, vývoj
a vzdělávání a OP Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost jsou v jednání a nabízí se možnost, že by v regionu
v jejich společném rámci MAS plnily
kromě administrativy spojené s výbě-

rem projektů také úlohu informační,
poradenskou a animační.
K tomu, aby se místní akční skupiny
mohly zapojit do čerpání dotací, musí
splnit předem dané podmínky. První z nich je naplnění standardů MAS
pro období 2014–2020, které nastaví
jejich fungování tak, aby dostatečně
zajistily potřebnou animační úlohu
v regionu a výběr místních projektů
jejich prostřednictvím byl co nejvíce
transparentní. Standardy MAS bude
schvalovat ministerstvo zemědělství
a termíny vyhlášení výzvy pro podávání žádostí o standardizaci MAS byly
předběžně stanoveny na březen a září
2014. Druhou podmínkou je vytvoření kvalitní Integrované strategie území
(ISÚ) působnosti MAS, kterou bude
schvalovat ministerstvo pro místní rozvoj. Schvalování strategií začne nejdříve v září 2014 a je plánováno jako
dvoukolové – v prvním kole se bude
schvalovat obecná ISÚ, v druhém akční plán s návrhem reálné alokace podle
jednotlivých již schválených operačních programů. Kvalitní strategie by
měla ukázat, kam chce region směřovat, které cíle jsou pro něj zásadní a jak
je chce naplňovat. Je také zásobníkem
projektových záměrů, které by se zde

měly realizovat, a ukazuje z jakých dotačních titulů a kolik peněz by region
chtěl na místní projekty čerpat.
V nadcházejícím programovém období dojde k několika významnějším
změnám, které se dotknou také místních
akčních skupin. Počet operačních programů se sníží ze současných 26 na 15,
MAS budou moci vedle PRV řešit i další operační programy v rámci kohezní
politiky. Očekává se snížení administrativní zátěže, sblížení pravidel, bude kladen větší důraz na měřitelnost přínosu
podpořených operací a využití integrovaných nástrojů. „Mezi tzv. integrované
nástroje budou v letech 2014–2020 patřit vedle komunitně vedeného místního
rozvoje, zajišťovaného prostřednictvím
MAS, také integrované teritoriální investice (ITI) pro velké aglomerace a integrované plány rozvoje území (IPRÚ)
pro města a oblasti, které nejsou součástí ITI. Vedle toho budou řídící orgány
operačních programů vyhlašovat výzvy
na individuální projekty, tak jak tomu
bylo dosud.
Místní akční skupiny budou i v následujícím programovaném období řešit Program rozvoje venkova, ten však
bude mít jinou podobu. Zůstane v něm
podpora zemědělských činností, regi-

onálního trhu a regionálního značení.
Dosavadní podpora občanské vybavenosti, sociálních služeb a podniků,
vzdělávací infrastruktury a územních
plánů ve venkovském prostoru bude
z PRV přesunuta do Integrovaného
regionálního operačního programu
(IROP) a dotace na vodohospodářskou infrastrukturu budou financovány
z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).
Prostřednictvím PRV, IROP a OP
Zaměstnanost se místní akční skupiny
v nadcházejících letech ve venkovských oblastech zaměří na podporu
zaměstnanosti, podnikatelských příležitostí, zlepšení vybavenosti venkova
a jeho služeb, zvýšení atraktivity prostředí, ochranu životního prostředí,
zlepšení vzhledu krajiny a podporu
rozvoje vzájemné spolupráce. Místní
akční skupiny znají místní podmínky,
mají zkušenosti s přípravou a realizací
místních rozvojových strategií a umí
administrovat menší projekty. Pomocí
své koordinační role by měly přispět
k lepší spolupráci v regionu, plně využít potenciál komunitně vedeného místního rozvoje a přispět tak k dobrému
čerpání evropských programů.
Jozef Jančo

jedenáct projektů dotací 8 698 442 Kč,
v roce 2011 dvacet sedm projektů dotací 11 001 842 Kč, v roce 2012 třicet tři
projektů dotací 12 293 212 Kč. Nedočer-

paná alokace ve výši 2 362 830 Kč bude
ještě rozdělena v poslední, desáté výzvě
místní akční skupiny k předkládání žádostí o dotaci na projekty.

MAS podpořila 121 projektů!
MAS Moravský kras o.s. podpořila
od začátku realizace Strategického plánu
Leader Nové výzvy a nové příležitosti
v roce 2009 celkem 121 projektů dotací

Fiche

ve výši 51 391 368 Kč. V poslední deváté
výzvě to bylo 30 projektů v celkové výši
dotace 7 802 771 Kč. V roce 2009 dvacet
projektů dotací 11 595 101 Kč, v roce 2010

Žadatel

Projekt

Dotace

F1

Šemík – Sdružení při Dětské jezdecké škole

Jezdecká stezka Moravským krasem

175 500,00 Kč

F1

ROZŠŤÁNCI, o. s.

Naučná stezka Rozstání – Baldovec

180 000,00 Kč

F2

„Včela lidem“

Muzeum včelařství Moravského krasu

449 514,00 Kč

F2

MĚSTO RÁJEC-JESTŘEBÍ

Restaurování sochy sv. Floriána v Rájci-Jestřebí

173 700,00 Kč

F2

Římskokatolická farnost Drahany

Rekonstrukce fary v Drahanech

447 714,00 Kč

F2

Městys Křtiny

Rekonstrukce Kapličky Panny Marie ve Křtinách

F2

MĚSTO BLANSKO

Obnova historických litinových soch

F2

Restaurování movité památky „nástavce ikonostasu“ součást
Náboženská obec církve československé husitské v Blansku
dřevěného kostelíku v Blansku

F2

Obec Řícmanice

Restaurování zvonu – obnova místní tradice vyzvánění symbolizující
historický odkaz minulosti

100 459,00 Kč

F2

OBEC SENETÁŘOV

Replika venkovní pícky se sušárnou na ovoce

119 250,00 Kč

78 030,00 Kč
362 430,00 Kč
76 500,00 Kč

F2

Obec Podomí

Obnova kříže z roku 1846

F3

FPO s. r. o.

Wellness centrum v Olomučanech

247 800,00 Kč

50 400,00 Kč

F3

My way 1972, s. r. o.

Rekonstrukce koupaliště ve Sloupě

123 600,00 Kč

F3

OBEC ŠOŠŮVKA

Rekonstrukce oken a vstupních dveří turistické ubytovny

F3

Ing. Anežka Štelclová

Úschovna a půjčovna sportovních potřeb

277 733,00 Kč

F3

Miroslav Rech

Rekonstrukce apartmánu a rozšíření služeb o základní wellness

299 280,00 Kč

Hraběnka, spol. s r. o.

Rekonstrukce a modernizace sociálního zařízení a výměna oken
na pokojích penzionu U Hraběnky

241 068,00 Kč

F3

75 800,00 Kč

F4

MĚSTYS OSTROV U MACOCHY

Ostrov u Macochy – odpočinková místa v lesích

111 570,00 Kč

F4

Obec Řícmanice

Informační a odpočinkové místo – obecní les Řícmanice

115 000,00 Kč

F4

Obec Spešov

Turistická cesta k rozhledně ve Spešově

499 898,00 Kč

F5

Robert Bedáň

Modernizace autoservisu a pneuservisu

125 760,00 Kč

F5

WORKSTEEL s. r. o.

Nákup svařovacího stolu

168 000,00 Kč

F5

Tomáš Blažek

Pořízení stavební techniky pro účely demoličních a stavebních prací

375 600,00 Kč

F6

Mlékárna Otinoves s. r. o.

Pořízení technologií k zajištění sledovatelnosti
výroby a manipulační techniky

1 000 000,00 Kč

F9

Ing. Jan Škvařil

Pořízení shrnovače píce

66 115,00 Kč

F9

Jana Fajstlová

Nákup svinovacího lisu

210 000,00 Kč

F9

Antonín Pařil

Nákup diskového žacího stroje

138 000,00 Kč

F9

AGRO Rozstání, družstvo

Pořízení samonakládacího krmného vozu

625 000,00 Kč

F9

AGRIS Jedovnice s. r. o.

Nákup plně vybavených bud pro telata

F9

KOJÁL Krásensko, družstvo

Traktorový návěs a mostová váha
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76 800,00 Kč
812 250,00 Kč

Vysoký počet obcí v České republice (aktuálně víc než 6200) je cennou hodnotou a historickým dědictvím, které umožňuje další úspěšný
rozvoj místní samosprávy. Zatímco
na celostátní úrovni jsme svědky
toho, jak důvěra v politiky a správu věcí veřejných klesá, je důvěra
v obce v ČR naopak poměrně vysoká a to i díky tomu, že obce, včetně
těch, nejmenších, svěřené agendy
vykonávají co nejblíže občanovi.
Negativním jevem vysokého počtu
obcí je naopak to, že ty malé jen
obtížné zvládají realizovat všechny
svěřené agendy. Řešením tohoto
problému ale není vrchnostenském
snižování jejich počtu nebo omezování jejich samostatné působnosti,
nýbrž efektivnější meziobecní spolupráce, založená na vzájemném
dobrovolném přístupu při zachování samostatnosti rozhodování obcí.
Svaz Měst a obcí ČR se proto
stal v letošním roce nositelem unikátního projektu nazvaného „Obce
sobě“, na který získal finanční
podporu z Evropského sociálního
fondu. Mezi jeho hlavní cíle patří
položit základy pro dlouhodobou
podporu meziobecní spolupráce
na celém území republiky. Pro každý správní obvod obce s rozšířenou
působností je v současné době vytvářen speciální realizační tým, který bude komunikovat s představiteli obcí a společně se Svazem měst
a obcí ČR vytvářet vhodné podmínky pro realizaci myšlenky vzájemné spolupráce, a to vše především
v oblasti školství a předškolního
vzdělávání, odpadového hospodářství, sociálních služeb a ve čtvrté,
tzv. volitelné oblasti.
V oblasti Moravského krasu se
hlavním partnerem Svazu měst
a obcí ČR a tedy faktickým realizátorem projektu stalo Město
Blansko, jakožto obec s rozšířenou
působností. Úlohu dvou tzv. „motivujících starostů“, kteří nad zdárným výsledkem projektu v daném
území mají určitou záštitu, zároveň společně převzali starostové
Blanska a městysu Křtiny. Jádro
vlastního realizačního týmu působícího na území ORP Blansko, které
zahrnuje 43 obcí, pak od prosince
2013 tvoří čtveřice pracovníků,
působících doposud také v Místní
akční skupině Moravský kras. Ti
mají totiž díky svému dlouholetému
působení v „MASce“ nejen bohaté
zkušenosti s rozvojovými projekty,
ale i velmi dobrou znalost potřeb
a potenciálu našeho regionu.
Výstupem projektu, který končí v červnu 2015, bude zpracování
uceleného dokumentu obsahujícího
čtyři rozvojové strategie pro obce
územního obvodu ORP Blansko. Ty
budou zaměřeny na oblasti školství,
odpadového hospodářství, sociálních služeb a čtvrtou, volitelnou oblast. (Zde se takříkajíc samo nabízí
atraktivní téma rozvoje cestovního
ruchu v Moravském krasu.) Které
téma bude ale nakonec vybráno,
o tom rozhodnou až zástupci obcí
Blanenska na svém společném setkání připravovaném realizačním
týmem projektu již nyní na jaro
2014.
Jiří Kučera
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Kořenové čistírny odpadních vod
Nejekologičtější formu čištění odpadních vod z domácností představují kořenové čistírny odpadních vod. V naší republice jejich budování není tak časté,
najdou se však domácnosti i celé obce,
které tuto alternativu vítají, a to nejen
pro její ekologický význam, ale také
pro estetický účinek. O jejich vybudování, výhodách i limitech jsme si povídali
s Ing. Michalem Šperlingem ze sdružení
Kořenovky.cz, který má na svém kontě
desítky projektů kořenových čistíren.
Na jakém principu kořenové čistírny fungují?
V podstatě se jedná o umělé mokřady
zbudované z živé vegetace, které dokáží
vyčistit odpadní vodu na základě přirozených biologických procesů. Samotnému mokřadu předchází předčištění
od hrubých částic v septiku. Poté již čištěná voda putuje do vlastní kořenové
čistírny, která je tvořena mělkým bazénem vystlaným nepropustnou fólií a vyplněná jemným štěrkem. Povrch štěrku
je osazený vhodnými bahenními rostli-

nami, které odebírají z vody živiny. Na
povrchu štěrku a na kořenech rostou bakterie zajišťující hlavní čistící procesy.

vod umí vyčistit všechnu vodu z domácnosti, jak z koupelny, WC, tak
i z kuchyně apod. Další výhodou je je-

Proč carsharing
Sdílení vozidel funguje výborně v oblastech s velkou hustotou obyvatel a dobrou obsloužeností veřejnou dopravou,
v lokalitách se zpoplatněným parkováním, tedy tam, kde si lidé uvědomují
hodnotu veřejného prostoru. Výhodná
bývá kombinace využívání vozidel jak
pro soukromé, tak i pro firemní účely.
Podniky mívají zájem použít vozidlo
obvykle během pracovní doby, individuální členové chtějí auto používat většinou mimo pracovní dobu a o víkendu.

Základní myšlenkou sdílení automobilů je ukázat řidičům, kolik je každá
cesta autem opravdu stojí – protože ne
každý to ví, i když třeba spotřebu svého
auta zná. V ceně za jízdu se totiž nepromítá jen cena benzinu, ale také nákupní
cena auta, pojištění, opotřebení, servis a
údržba. To všechno je v carsharingu
rozpočítáno do poplatku za ujetý kilometr, jehož zdánlivě vysoká cena pak
úspěšně motivuje k tomu, abyste si rozmysleli každou zbytečnou jízdu navíc.
Uvádí se, že pokud ročně najezdíte přibližně do 10–15 tisíc kilometrů, auto se
vám vlastně nevyplatí.
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dobré údržbě fungují bez problémů dodnes. Poslední výhodou, kterou nemohu
neuvést, je že kořenové čističky jsou
krásné. Od jara do podzimu na nich
kvetou vlhkomilné květiny a dotváří tak
přirozený ráz krajiny.
Existují nějaké limity pro vybudování kořenové čistírny?
Jedinou zásadní limitující skutečností
jsou poměrně vysoké nároky na prostor.
Při dimenzování kořenové čistírny odpadních vod je nutné dodržet limit 5 m2
na ekvivalentního obyvatele. Pokud by
tento limit nebyl dodržen, nebyla by zajištěna dostatečná funkčnost čištění OV.

A jaké jsou tedy základní výhody
kořenových čistíren?
V prvé řadě je to minimální údržba.
Pro svůj provoz nepotřebuje elektrickou
energii, celkově tedy má nízké provozní
náklady. Kořenová čistírna odpadních

jich dlouhá životnost. Při správné údržbě, která není nijak náročná, fungují kořenové čistírny odpadních vod desítky
let. V České republice víme o kořenovkách vybudovaných v devadesátých letech, které jsou stále v provozu a díky

Doprava jinak – levněji a ekologicky
Realitou dneška jsou města přeplněná
auty, a nedostatek parkovacích míst. Se
zvyšujícím se počtem aut v ulicích roste
i znečištění ovzduší. Přitom podle průzkumů průměrné auto denně jezdí jen
jednu hodinu, zbývající čas někde stojí.
Využívat auto, aniž byste ho museli nutně vlastnit nebo se o něj starat, umožňuje sdílení aut, tzv. carsharing.
V Brně od roku 2002 nabízí tyto služby Autonapůl. V zahraničí podobné projekty existují řadu let a někde jsou podporované státem či obcemi.
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Nejde jen o finanční úsporu, carsharing šetří také vaše starosti i čas. Nemusíte se starat o opravy, pojištění nebo
údržbu auta. Nezdržujete se odvážením
vozu do autoservisu nebo na technickou
kontrolu, ani hledáním parkovacího
místa, protože máte k dispozici vyhrazená místa k stání. Na rozdíl od půjčoven vozidel jsou automobily k dispozici
24 hodin denně, navíc autopůjčovny
účtují poplatky po dnech, carsharingové
společnosti většinou po hodinách. Uzavírání smlouvy, tedy přihlášení za člena
systému, absolvuje uživatel jen jednou.
Většina společností nabízí výběr z více
typů vozidel – malé auto na nákupy,
střední na výlet o víkendu, dodávku pro
nákup nové skříně, mikrobus pro dovolenou s přáteli.
Jak na to
V rezervačním systému si auto rezervujete a domluvíte se s předchozím uživatelem na předávce auta a klíčů. Auto si
vyzvednete, zkontrolujete počáteční
stav tachometru a vyrazíte na cestu. Prvních pár stovek kilometrů si nemusíte

dělat starosti s tankováním – podle našich pravidel dostanete auto minimálně
s půlkou nádrže. Když doplníte benzin,
vložíte účet se svými iniciálami a podpisem do knihy jízd, na konci jízdy do ní
zapíšete konečný stav tachometru, podepíšete se a zamknete auto. Jednou
za čtvrt roku pak dostanete e-mailem vyúčtování – fakturu. Než se vydáte na cestu, musíte se nejdřív stát členem systému, což ale není vůbec složité – stačí
složit vratný vstupní poplatek 5 000 Kč,
zavázat se dodržovat pravidla sdružení
a můžete jezdit. Pokud by vám Autonapůl nevyhovovalo, peníze vám stejně

rychle vrátíme a členství ukončíme.
O celé sdružení se stará tříčlenné představenstvo, o jednotlivá auta zaměstnanec Autonapůl, který dohlíží na to, aby
vozy byly v pořádku, měly kompletní
povinnou výbavu, správné pneumatiky
v zimě i v létě. Vozidla Autonapůl jsou
k dispozici již ve třech městech ČR:
v Brně, v Praze v a Liberci. Můžete tedy
například jet do Prahy vlakem, a teprve
tam si vzít auto na další cestu.
Zkušenosti ze zahraničí
Carsharing vznikl v západních zemích v 70. letech jako reakce na ropnou
krizi a velký růst automobilové dopravy. Strach z nedostatku ropy a nejistá
dopravní situace především ve městech
se spojily se zdravým rozumem, načež
si známí začali půjčovat automobily
a sousedé jezdili do práce společně.
Po několika desetiletích vývoje a zkušeností se sdílení v některých státech rozrostlo do velkých a úspěšných systémů.
V Evropě carsharing s úspěchem provozují firmy například v Německu, Nizozemí, Belgii, Itálii, ve Švýcarsku, v Británii. Snižovat závislost na vlastních automobilech se daří i v Kanadě a v USA
(firmy ZIPCAR, Flexcar, Autoshare Toronto, City CarShare a další). Od skromných a svépomocných družstevních začátků na konci osmdesátých let (Švýcarsko,
Německo) se služba profesionalizovala
a díky prokázaným přínosům ji začala
podporovat řada měst.
Postupně začalo docházet i ke spolupráci se systémy veřejné dopravy. Jedním
z nejčastějších způsobů je kombinovaná
jízdenka, která se osvědčila na mnoha
místech. Například v Brémách si kombinaci s roční jízdenkou vybrala celá třetina
zákazníků carsharingu. Část zákazníků
navíc přešla z měsíčního předplatného na
celoroční, což je pro provozovatele veřejné dopravy výhodné. V jiných místech zajistil služby carsharingu operátor veřejné
dopravy. Výzkumy ukazují, že carsharing
veřejné dopravě nekonkuruje – naopak, je
jejím vítaným doplňkem a motivuje používat veřejnou dopravu i lidi, kteří by jinak jezdili výhradně automobilem.
Stanislav Kutáček

A jak fungují kořenovky v zimě?
Zájemci o kořenovou čističku jsou často strašeni obavou, že kořenovky nefungují v zimě stejně dobře jako v létě. Pravda je taková, že v létě funguje kořenovka
o něco málo lépe než v zimě, a to díky intenzivnějším biologickým procesům. Na
druhé straně je třeba vědět, že v zimě se
do odpadní vody rozpouští více kyslíku.
Dalším často uváděným omylem je, že
kořenové čistírny nefungují v extrémních

mrazech. V tomto případě se ale také není čeho obávat, protože při neustále probíhajících biologických procesech se
uvolňuje dostatek tepla, které brání promrznutí kořenového pole.
Nemusí se majitelé kořenových čistíren obávat problémů se zápachem
spojeným s jejich provozem?
Toto je velmi rozšířená pověra, která
kořenové čistírny provází od doby, kdy
se o nich začalo mluvit a psát. Přitom
pokud je kořenovka postavená správně,
tak v žádném případě nezapáchá. Když
se skloníte nad kořenové pole, ucítíte
přirozenou vůni rybniční vody, a od jara
do podzimu navíc vůni rostlin.
A poslední otázka,
jak je to s komáry?
Část veřejnosti si kořenovou čistírnu
mylně představuje jako bahnitou kalužinu plnou hniloby, kolem které poletují
mraky komárů a jiné bodavé havěti, která sužuje obyvatele domu. Tak to ale není, protože hladina vody se v kořenovce
drží až pod povrchem kamínků (nejméně 5cm), takže komáři nemají šanci.

Mezinárodní konference
v Opavě
Na konci května 2013 úspěšně proběhla mezinárodní konference pořádaná
MAS Moravský kras o. s. a společností
PORSENNA o. p. s. Dvoudenní konference nesla název „Možnosti směřování k energetické soběstačnosti v regionech“. Jak vypovídá samotný název,
ústředním tématem byly různé cesty ve-

doucí ke zvyšování energetické soběstačnosti obcí či malých regionů. O své
zkušenosti se s přednášejícími podělili
klíčoví aktéři na komunální úrovni z Německa, Polska, České republiky a Slovinska.
Dvoudenní program nabídl řadu zajímavých témat. Mezi přednášejícími
nechyběli partneři z projektu ENERGY
REGION, v rámci kterého se celá konference konala. Mezi prezentované za-

hraniční projekty můžeme zařadit realizaci centrálního vytápění německé obce
Schönstadt nebo polský příklad pasivní
základní školy, který je inspirativní především tím, že obec jej realizovala bez
jakékoli dotace, s pomocí úvěru částečně spláceného z dosažené úspory energie. Z českých vystoupení pak určitě
zaujal příspěvek zabývající se perspektivami využití fotovoltaiky v dopravě
a v zemědělství, prezentace zástupců
Komerční banky zaměřená na možnosti financování projektů úspor energie
a obnovitelných zdrojů v komunální
sféře, případně praktický příklad regenerace panelových domů na nízkoenergetický standard a energetický management v Brně-Novém Lískovci.
Celkem 20 přednášek na zajímavá
a aktuální témata bylo rovnoměrně rozprostřeno do 2 dnů. Druhý den konference se účastníci vydali na dvě exkurze za příklady dobré praxe na Opavsku.
Na výběr bylo mezi nově zprovozněnou bioplynovou stanicí v nedalekých
Holasovicích a pasivní administrativní
budovou společnosti Intoza v Ostravě.
Stavební společnost Intoza, která se zaměřuje na realizaci staveb s nízkými
provozními náklady, přistoupila v roce
2011 k vybudování vzorové energeticky pasivní budovy s názvem Otazník.
Pasivní budova slouží jako sídlo společnosti, ale také k pořádání seminářů,
školení a propagaci stávajících a nových technologií v oblasti energetických úspor.
Michaela Pokorná

Financováno z projektu ENERGYREGION realizovaného v rámci OP CENTRAL
EUROPE spolufinancovaného Evropskou únií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
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