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Česká velvyslankyně při EU v Olomouci
Česká velvyslankyně při EU J.E.
Milena Vicenová, která je Stálou
představitelkou České republiky
při Evropské unii v Bruselu, navštívila v dubnu pracovně Olomouc.
Ve středu 27.4.2 besedovala na
Krajském úřadě v Olomouci se zástupci nestátních neziskových organizací, a to především se zástupci
místních akčních skupin v našem
kraji.
Akci zorganizovali Radovan DluhýSmith, koordinátor Olomouckého
kraje pro regionální zastoupení
v Bruselu, a Roman Haken, zástupce českých nevládních neziskových
organizací v Evropském hospodářském a sociálním výboru a člen Rady vlády pro nestátní neziskové
organizace.
Ústřední host setkání MVDr. Milena Vicenová pracovala od roku
1998 na přípravě využití předvstupního fondu EU pro rozvoj zemědělství a venkova Sapard a od
roku 2000 v pozici ředitelky odboru
a zástupkyně generálního ředitele
Agentury Sapard. V Topolánkově
vládě byla v období od 4. září
2006 do 8. ledna 2007 ministryní
zemědělství ČR a byla také koordinátorkou týmu jmenovaného vládou ČR pro vyjednávání Národního
strategického referenčního rámce.
Má bohaté zkušenosti s politikou
rozvoje venkova a zemědělství.
Bylo konstatováno, že metoda

čerpání prostředků pomocí nástroje LEADER je jedna z nejúčinnějších. LEADER umožňuje
přirozeným způsobem v praxi aplikovat evropský princip subsidiarity.
Stěžejním vyjednávacím úkolem
našich zástupců v Bruselu pro další
programovací období je navýšit
spravedlivě podporu zemědělské
politiky na všechny státy EU. Dále
je potřeba zrovnoprávnit postavení
obcí vůči městům a více podporovat ekologické zemědělství.
Co se týče postavení neziskových
nevládních organizací v ČR, bylo
konstatováno, že není veden dostatečně sociální dialog se zástupci
NNO, a například v tripartitě nemají zastoupení. Také zastoupení
NNO v orgánech většiny krajů
a měst v ČR je spíše sporadické.

Problémem je také skutečnost, že
technická pomoc v rámci fondů
EU nepamatuje dostatečně na neziskový sektor a je využívána především úředníky.
Byla konstatována rovněž nevyvážená role médií, která o evropských záležitostech, často se
týkajících nás všech, informují
málo a spíše euroskepticky.
V závěru paní velvyslankyně Milena Vicenová nabídla pro NNO
konzultační pomoc a možnost
zprostředkování připomínkování
projednávaných materiálů EU.
Potřebné kontakty a další zajímavé
informace najdete na webových
adresách www.mzv.cz/brussels
a www.mzv.cz/eu.
Zdeněk Beil

Instruktáž
k www.volno
vOlomouci.cz
Informační centrum pro mládež
Olomouc pořádá v úterý 7. června
od 17.00 hodin prezentační akci
a instruktáž ke spuštění samostatného webu www.volnovolomouci.cz
Schůzka se bude konat v budově
Domu dětí a mládeže Olomouc na
tř. 17. listopadu 47 – v přízemí
hlavní budovy.
Tvůrce této webové stránky –
Ing. Ondřej Hanák – seznámí přítomné se způsobem fungování
webu, na který si všichni zaregistrovaní zájemci budou sami vkládat informace o svých aktivitách
pro děti a mládež v Olomouci.
Provede instruktáž a vysvětlí vše
potřebné.
Tento projekt byl navržen se záměrem soustředit informace o všech
pravidelných i příležitostných aktivitách pro děti a mládež do
jednoho místa v Olomouci a naučit Olomoučany vyhledávat si
informace na snadno zapamatovatelné adrese.
Letos na něj obdrželo ICM dotaci
od Magistrátu města Olomouc.
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Kluby Olivka
Každý den od 7.30 do 12.30 hodin
a od 12.30 do 16.00 hodin budou
v rodinném centru Olivka probíhat
Kluby Olivka. Výchovně-vzdělávací
program je určen pro děti předškolního věku od 2,5 do 6 let a je
inspirován Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní
věk. Vzdělávací aktivity zaměřujeme na rozumovou, výtvarnou,
taneční a hudebně-rytmickou výchovu, rozvíjíme sociální cítění,
fantazii a tvořivost, osobnost dítěte, paměť a cit pro rytmus. Je zde
připravené prostředí pro celistvý
rozvoj dětí a herna vybavená pomůckami s prvky Montessori.
Cena: 180 Kč za dopoledne, 80 Kč
za odpoledne. Nabízíme možnost
nepravidelného jednorázového hlídání podle individuální domluvy
(40Kč/hod.).
Informace a přihlášky: Jana
Glueck, tel. 605735304,
glueck.olivy@seznam.cz
Nabídka:
Nevzali vám dítě do mateřské školy?
Nabízíme vám možnost v našem
RC Olivka.
Eva Mezulianiková

ARMY CAMP
2011
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Připravuje Liberix, o. p. s.

V termínu od 17. do 30. července
2011 organizujeme v bývalých kasárnách Sokolovo nedaleko Luhačovic letní tábor, jehož náplní
bude procvičení navigace, orientace, střelba ze vzduchovky, airsoft,
slaňování, sebeobrana, maskování,
šifrování, raftování, bojové hry,
základy přežití v přírodě a základy první pomoci. Kasárna mají
plně vybavenou kuchyň s jídelnou,
na ubytovacích budovách jsou
sprchy, WC, dále bude k dispozici
kinosál, překážková dráha, sportovní ovál. Celý areál je oplocen
a ve vzdálenosti 2,5 km od tábora
se nachází koupaliště.
Tábor pořádáme pro děti od 7 do
18 let, které se nebojí práce v kolektivu a budou dodržovat vojenský dril a disciplínu. Cena pobytu
za jedno dítě je 4 600,- Kč. V ceně
je strava 5× denně, ubytování
i úrazové pojištění.
Více informací najdete na
www.kidsarmy.websnadno.cz.
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Křesadlo dobrovolníkům
Mezinárodní konference v rámci
Evropského roku dobrovolnictví 2011

Dobrovolně přes hranice
Dobrovolnictví jako nástroj pro propojování sousedících
příhraničních komunit
22.–23. června 2011, Praha
Pořádají Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
a Národní institut dětí a mládeže MŠMT
Hlavní cíl konference
• Podpořit vznik nových příležitostí pro mezinárodní
(přeshraniční) dobrovolnictví se zaměřením na rozvoj
spolupráce místních komunit v sousedících příhraničních
regionech střední Evropy.
Specifické cíle konference:
• Sdílet dobré praxe v oblasti přeshraničního dobrovolnictví
obecně;
• Poskytnout prostor pro síťování neziskových organizací, státní
správy a samosprávy, odborníků a grantových poskytovatelů;
• Vytvořit nové příležitosti pro dobrovolné aktivity na základě
již probíhajících dobrovolných aktivit v jednotlivých zemích
střední Evropy;
• Představit a nabídnout projekty probíhající ve státech V4
a ostatních zemích střední Evropy, které mají potenciál se
stát mezinárodní aktivitou;
• Naplánovat pilotní iniciativy/projekty rozvíjející nové
příležitosti pro přeshraniční dobrovolnictví na úrovni
příhraničních komunit/regionů.
Hlavní témata k diskusi a řešení:
• Jednotlivé tematické oblasti dobrovolnictví s důrazem na
kulturu, mimořádné události, ekologii, mládež a sport;

Rok 2011 je Evropským rokem
dobrovolnictví. Olomoucký kraj je
jeden z mála českých regionů, kde
doposud nebyla zavedena tradice
v udělování ocenění dobrovolníků
za jejich práci.
Proto vznikla koncem roku 2010
pracovní skupina zástupců NNO
pracujících s dobrovolníky, která
připravuje pro Olomoucký kraj
obnovení tradice udělování ceny
pro vybrané dobrovolníky „Křesadlo“.
Garantem letošní přípravy je
o. p. s. Maltézská pomoc zastoupená Michalem Umlaufem a v pracovní skupině je pět dalších
zástupců organizací pracujících
s dobrovolníky (Jika-Olomoucké
dobrovolnické centrum, o. s., Malá
liška – klub přátel přírody, o. s. krále Ječmínka, Balanc, o. s., Adra, o. s.).
V Olomouckém kraji budou navrženi na udělení ceny Křesadla zástupci osmi cílových skupin: tři
z oblasti sociálních služeb, po jednom dobrovolníci pracující s mládeží, v oblasti zdravotní, humanitární pomoci a rozvojových
projektů, v ekologii a hasiči.
Po podpisu smlouvy s Hestií – Národním dobrovolnickým centrem
Praha, která je odborným garantem udělování ceny Křesadlo
v celé ČR, budou osloveny všechny NNO v Olomouckém kraji a dále dle možností i občané – fyzické

osoby, kteří vykonávají dobrovolnickou činnost. Tedy dobrovolníci, kteří pomáhají neziskové organizaci, nebo i nezávisle na ni.
Tito mohou navrhnout ze svých
řad dobrovolníky, kteří by zasluhovali za svou práci ocenění
Křesadlo za rok 2011.
Výzvu obdržíte během měsíce září
2011. Už teď se ale můžete zamyslet nad vhodným kandidátem pro
toto ocenění z vašich řad.
Návrhy se budou podávat v předepsané struktuře žádosti, kterou
pracovní skupina připravuje a kterou současně s výzvou obdržíte.
Kontakt je možný prostřednictvím
nově zřízené e-mailové adresy:
křesadlo-ok@seznam.cz na pana
Umlaufa.
V přípravě je také zřízení webu
o předávání cen Křesadla v našem
regionu a o dobrovolnictví jako takovém.
Zdeněk Beil

• Specifika dobrovolnictví v příhraničních komunitách;
• Překážky pro dobrovolnictví v příhraničních komunitách
a jejich řešení;
• Vytváření příznivých podmínek pro dobrovolnictví v příhraničí;
• Možnosti financování dobrovolnických aktivit v příhraničí.

Příležitost pro zdravotně
postižené

Více naleznete na: www.dobrovolnik.cz/evropsky-rok-dobrovolnictvi-2011/

TyfloCentrum Olomouc v letošním
roce založilo sociální firmu pod
názvem „Ergones“, která bude poskytovat pracovní příležitost nevidomým a slabozrakým. Firma bude
mít sídlo v prostorách stávajícího
TyfloCentra na I. P. Pavlova 69,
779 00 Olomouc.
Ergones je podnikatelský subjekt,
jehož cílem je kromě finančního
prospěchu především přispět ke
snížení nezaměstnanosti u osob
s těžkým zrakovým postižením.
„Naše priorita je nabídnout nevidomým a slabozrakým pracovní
uplatnění nejen v oblasti administrativy, ale také práci manuálního
charakteru“, vyjádřil se zakladatel
a ředitel organizace Jan Příborský.
V současnosti probíhá v Olomouckém regionu první série prezentací, zaměřená na předvedení digitálních kompenzačních pomůcek,
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a to zejména speciálně upravených
mobilních telefonů. Ty jsou určeny pro osoby se zhoršeným zrakem, sluchem či poruchou jemné
motoriky a samozřejmě i zcela nevidomým.
„Sociální firma Ergones nabízí produkty a služby, které zdravotně
postiženým přispějí k soběstačnosti, bezpečnosti a plnohodnotnému
začlenění do společnosti“ uvedl
technik a prodejce kompenzačních
pomůcek Martin Jakubík.
První prezentace se uskutečnila
28. dubna 2011 v prostorách TyfloCentra Olomouc a další proběhla
5. května 2011 v rámci workshopu
pořádaném Moravskou vysokou
školou. Účastníci workshopu zhodnotili prezentace velmi pozitivně,
někteří projevili navíc okamžitý
zájem o produkty nové firmy.
Pokračování na str. 5

www.uno-ok.cz
„Kdo jiný může rozumět potřebám
zrakově postiženého lépe, než
člověk se stejným handicapem“ vysvětluje administrativní pracovnice Ludmila Bednářová.
V blízké budoucnosti zahájí Ergones další podnikatelské aktivity.
Dojde k rozšíření sortimentu
o další výrobky a také bude proveden nábor nových zrakově postižených pracovníků.
Vysoké pracovní nasazení zaměstnanců, podpora ze strany
správní rady organizace, zájem klientů i příznivců TyfloCentra, úřadů, firem i širší veřejnosti mohou
významně přispět k úspěšné realizaci projektu Ergones.
„Věřím, že se nám podaří uspět
i v nelehkém období ekonomické
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stagnace. Naším společným
přáním je zrakově postiženým nabídnout vhodné, důstojné a zajímavé pracovní uplatnění“, doplnil
na závěr Jan Příborský.
Další informace poskytne Jan Příborský, tel.: 585 423 737, e-mail:
priborsky@tyflocentrum-ol.cz nebo M. Jakubík, tel.: 777 983 148,
e-mail:jakubik@tyflocentrum-ol.cz

Putování podél Bystřičky
Údolí řeky Bystřice, které nikdo
z Olomoučanů neřekne jinak než
Bystřička, zažilo v sobotu 16. dubna 2011 akci klubu přátel přírody
Malá liška. Do jarní přírody se vydalo přes třicet členů a příznivců
klubu a dva psi k tomu. Na třináctikilometrové trase, která vedla podél meandrující řeky z Hrubé Vody
do Domašova nad Bystřicí, naše veselá skupina našla jarní přírodu
i toho vodníka. Ten byl hned na
začátku pochodu a pobaveně nás
sledoval usazen u vlastního rybníčku a doplněn nezbytným čápem.
Řeklo by se, cíl výletu splněn, ale
my jsme pokračovali dál. Po cestě
jsme vyzkoušeli načerpat energii
z třísetletého javoru a podívali
jsme se do pstruží líhně (kde příště
využijeme možnost nechat si dopředu ryby připravit k zakousnutí).
Také jsme vystoupali na skály
Malého Rabštejna, nespadli dolů

a po několika posledních krocích
zakončili v hospůdce v Domašově
nad Bystřicí. Počasí vyšlo dle objednávky nádherně, atmosféra byla opět milá a zase jsme se o něco
víc poznali. A to je fajn.
Hynek Pečinka, Malá liška – klub
přátel přírody, www.malaliska.cz
Malá liška – klub přátel přírody
svým členům a příznivcům nabízí
turistické výlety do přírody, poznávací akce do zajímavých měst,
hradů, ale i společné návštěvy
netradičních kulturních akcí. Zájemci se mohou účastnit i hudebních posezení nebo vyzkoušet
svou zručnost při výrobě keramiky.
Kontakt: Schweitzerova 70,
779 00 Olomouc, tel. 602 431 149
fox@malaliska.cz,
www.malaliska.cz

Konference o sociálním
podnikání
V Přerově 23. 6. 2011 od 9.00 hod.
se bude konat konference na téma
sociální podnikání, předpoklady
podnikání a příklady dobré praxe.
Školicí místnost je na Magistrátu
města Přerova, v dvorním traktu,
ulice Smetanova 7a, Přerov.
Konferenci připravil organizační
tým ve složení R. Kottnerová, J.
Žouželková, M. Navrátil, J. Dobeš,
M. Nosálová, P. Štěpán, D. Slimařík a moderovat ji bude Martin
Navrátil.
Konference je určená pro zástupce
obcí, drobných podnikatelů a neziskových organizací. Jejím cílem
je představit formy podpory, které lze využít při zaměstnávání znevýhodněných skupin obyvatel na
trhu práce a povzbudit tak způsob
podnikání zohledňující potřeby
uvedených skupin. V průběhu

konference bude představena nově
vypsaná výzva k dotaci na sociální
podnikání, nově formulované nástroje aktivní politiky zaměstnanosti pro následující
období, možnosti podpory sociálního podnikání ze strany obcí,
dále budou představeny nové
možnosti rozvoje sociálního
podnikání ze strany pracovníků
Tematické sítě pro sociální ekonomiku a následně budou uvedené
příklady dobré praxe. Výstupem
konference bude soubor informativních podkladů pro účastníky
a další případné zájemce z Přerova
a Olomouckého kraje, dále pak seznam kontaktů, na kterých bude
možné získat informace a domluvit si poradenství pro jednotlivé
oblasti sociálního podnikání a podporovaného zaměstnávání.

Program konference
09.00–09.30
09.30–10.00
10.00–10.30
10.30–10.40
10.40–11.00

11.00–11.10
11.10–11.20
11.20–11.40
11.40–11.50
11.50–12.10
12.10–12.20
12.20–13.10
13.10–13.30
13.30–13.50
13.50–14.10
14.10–14.30
14.30–14.40
14.40–15.20
15.20–15.30

Prezence účastníků
Slavnostní zahájení konference
MPSV (p. Škantová )– představení nově otevřené výzvy
Diskuse
Tessea (tematická síť pro sociální ekonomiku) – aktuální
informace o sociálním podnikání v ČR a možnostech
jeho rozvoje
Diskuse
Přestávka
Agentura pro sociální začleňování (p. Zieglerová) –
Možnosti podpory sociálního podnikání ze strany obcí
Diskuse
Úřad práce – podpora APZ v následujícím období
(p. Karlík)
Diskuse
Polední přestávka
Sociální podnik VS Rychleby (p. Přibyl)
Sociální podnik AD Klásek s.r.o.
Sociální podnikání Leoš Hannig – Podpora znevýhodněných skupin obyvatel obce Vápenná
Sociální podnik Gábor Aver drom s.r.o.
Přestávka
Diskuse se sociálními podnikateli
Zakončení konference a shrnutí jejích závěrů
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Nadace Vodafon

Jak funguje Think Big

Program Vpohybu je zaměřen na
rozvoj kreativity, leadershipu a komunikačních dovedností mladých
lidí skrze jejich zapojení do komunitního rozvoje. Podporovány jsou
proto primárně projekty naplánované a poté i realizované mladými lidmi v lokalitě, ke které mají
nějaký vztah. Projekty by měly řešit nějaký existující problém nebo
rozvíjet potenciál komunity.
Základní informace k dotačnímu
řízení:
• v roce 2011 bude mezi žadatele
rozdělena částka 5 000 000 Kč
• minimální ani maximální výše
grantu není stanovena
• financování až do 100 % nákladů projektu
• doba realizace – od jednodenních
akcí až po 12 měsíců, ve výjimečných případech 24 měsíců
• své projektové záměry můžete
konzultovat s koordinátorkou programu Hanou Lukáčovou, telefonicky
na čísle 776 971 677 nebo na e-mailu
hana.lukacova-ext@vodafone.com.

Je ti mezi 13–26 lety a chceš něco vytvořit nebo změnit ve svém
okolí?
Think Big Nadace „O2“ ti může pomoci přivést tvůj nápad na svět.
Může to být cokoliv – postavit Urampu, vysázet les, rozjet místní
klub pomoci handicapovaným nebo přijít s něčím, co ještě nikoho
nenapadlo. Pokud váháš, jaký
projekt by to mohl být, inspiruj se
zde.

Oprávnění žadatelé – Kdo může
žádat o podporu?
• neformální skupiny mladých lidí
do 26 let – podmínkou je garant
projektu
• nestátní neziskové organizace,
které jsou vedené lidmi do 30 let
Zacílení programu – Na co je
možné žádat?
• rozvoj kreativity, leadershipu
a komunikačních dovedností mladých lidí
• zapojení mladých lidí do komunitního rozvoje – aktivní účast na
řešení místních problémů
Kritéria – jaké podmínky by měl
Váš projekt splňovat?
• Mladí lidé – projektový záměr je
iniciován a bude realizován skupinou mladých lidí
• V komunitě – skupina je součástí komunity, pro kterou je projekt
realizován
• Potřebnost – projekt vychází z potřeb dané komunity; buď řeší nějaký existující problém, nebo
rozvíjí její potenciál
• Předjednání – projekt byl předjednán se zástupci dotčených skupin či komunit
• Inovativnost – projekt přináší zcela nový nápad nebo inovuje existující aktivitu

Konkrétní oblasti, které podporujeme:
1. Kultura, sport, volnočasové aktivity
2. Životní prostředí, veřejná
prostranství
3. Sociální rozvoj a sociální začleňování
4. Nízkoprahové kluby
5. Věda a výzkum
6. Inovace
A na co podporu zásadně neposkytujeme?
• Na projekty realizované mimo
území ČR
• Na projekty ideologicky nebo
extremisticky zaměřené, na projekty diskriminující povahy
• Na výhradně investičně zaměřené
projekty
• Na projekty, jejichž aktivity poslouží pouze členům skupiny podávající projekt
• Na udržitelnost projektů, které
v úplně stejné podobě probíhaly
již v minulosti – můžeme však
podpořit jejich inovaci
• Na projekty, jejichž bezprostřední
náplní je zlepšení úrovně vyučování na školách
Své projekty můžete přihlašovat do 30. června, resp. 30.
října 2011. Zapotřebí je zaslat následující dokumenty:
• Vyplněnou žádost – formulář najdete na webové adrese dole.
• Nezisková organizace dále zašle
výroční zprávu nebo zprávu
o činnosti organizace, doklad
o jmenování členů správního orgánu, případně relevantní prezentační materiály (u úspěšných
žadatelů budeme požadovat
rovněž dokument o registraci
a stanovy organizace).
• Neformální skupiny zašlou spolu
se žádostí také doporučující dopis
a prohlášení garanta o souhlasu
mentorství v projektu (součást formuláře; v elektronické verzi být
podpis nemusí).
Žádost musí být zaslána buď
běžnou poštou, tak e-mailem.
U tištěné verze je rozhodující datum poštovního razítka, u e-mailu
datum doručení žádosti Nadaci.
Místo zaslání poštou je možné žádost doručit osobně do podatelny
Vodafone.
Zdroj: www.nadacevodafone.cz/
cs/grantove-programy/vpohybu.shtml
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Vítězné projekty získají:
• Finanční podporu na Malý
projekt 10 až 30 tisíc Kč a na Velký
projekt 31 až 90 tisíc Kč.
• Technické a telekomunikační vybavení od O2 (mobilní telefon, sim
kartu, předplacený kredit, …).
• Seminář zaměřený na posílení
dovedností
potřebných
pro
úspěšnou realizaci projektu.
• Podporu při realizaci projektu –
mentora
A co musíš udělat ty pro získání
podpory Think Big?
1. Pročti si Otázky a odpovědi, kde
získáš všechny informace, které potřebuješ vědět o podmínkách
programu Think Big.
2. Dej dohromady tým alespoň tří
mladých lidí, se kterými vytvoříte
projektový tým.
3. Dobře si promyslete, jak byste
chtěli váš nápad realizovat.

4. Vyplňte online formulář žádosti
o podporu. Rady a doporučení pro
vyplňování naleznete zde. V průběhu vyplňování se neváhejte s námi poradit.
Uzávěrka přihlášek projektů je
27. června 2011 v 23.59.
Kdo o podpoře projektů rozhoduje?
Přihlášené projekty vyhodnotí
regionální nezávislé komise
v jednotlivých regionech České
republiky. Komise bude posuzovat
zejména přínos projektu pro komunitu a okolí, schopnost projektového týmu projekt zrealizovat,
udržitelnost projektu a efektivitu
vynaložených finančních prostředků na projekt.
Na konci srpna se dozvíte, zda byl
váš projekt podpořen. V září se zúčastníte úvodního vzdělávacího semináře, získáte první část
finančního příspěvku a můžete
svůj projekt začít realizovat.
Držíme vám palce a těšíme se na
vaše nápady!
Program Think Big realizuje Nadace rozvoje občanské společnosti ve
spolupráci s Nadací O2, firemní nadací společnosti Telefónica Czech
Republic, a. s.
Více viz na www.nros.cz/
programy-nros/think-big nebo
www.o2thinkbig.cz

Jak vydržet své děti
V neděli 10. dubna 2011 proběhla
v prostorách Nadačního fondu OKNO
další přednáška z cyklu „Miluj
bližního svého“ s lektorem Milanem
M. Horákem z Obce křesťanů
v Praze, tentokráte na téma související s výchovou dětí. M.Horák na
počátku své přednášky vysvětlil základní poznatky vědeckého přístupu Rudolfa Steinera k poznání
lidské osobnosti a z toho aplikované přístupy k dětem ve waldorfském školství, jehož je Rudolf
Steiner duchovním otcem.
Jeho základní pohled spočívá ve
vnímání lidské osobnosti jako celek, který sestává z článku fyzického, životního (éterného), cítivého
(astrálního), nižšího a vyššího „já“.
Vliv vychovávající osobnosti působí dle jeho pohledu vždy z vyššího
článku rodiče, vychovatele nebo
učitele na nižší článek dítěte.
Vztah rodičů, vychovatelů a učitelů k dětem tak úzce souvisí s vlast-

ní sebevýchovou vychovávajících.
Jedině zralý člověk, zvládající své
vlastní emoce a mající pořádek
a zdravý životní režim může být
schopen zvládat výchovu mladší
generace tak, aby z dětí vyrostly
sebevědomé, všestranně rozvinuté, pro společnost platné osobnosti.
Duševní život rodiče má přímý
vliv životní síly dítěte. Není-li
u rodičů něco v duševním životě
v pořádku, projevuje se to následně u jejich dětí únavou, alergiemi, psychosomatickými problémy
apod.
Důležitý je také životní rytmus.
Pravidelný denní řád u rodičů příznivě ovlivňuje fyzično dětí.
Pro mnoho rodičů bývá problém
nejen mít odpovědnost, ale umět
ji také předat. Umět připustit, že
jeho dítě může chtít něco jiného
než on a nemít strach z tohoto
ustoupení z vlastní zodpovědnosti.
Pokračování na str. 7
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Výuka nevidomých
Víte, jak se učí cizí jazyky nevidomí?
Víte, jak se učí cizí jazyk lidé, kteří nevidí? Možná jste nad tím
nikdy nepřemýšleli. Vidící mají své
barevné učebnice, ve kterých popisují obrázky, vysvětlují, co se asi
odehrává na fotografii, zaškrtávají správné odpovědi, spojují části
vět, které k sobě patří a přiřazují
obrázek a cizojazyčný pojem. Pracují očima. To všechno nevidomý
dělat nemůže, protože – ale to je
jasné. Možná vás tedy až teď napadlo, jak se vlastně učí cizí jazyk
lidé, kterým chybí tak důležitý smysl?
Poslech a hmat, technické
pomůcky
Samozřejmě sluchem a hmatem.
Existují technické pomůcky jako
braillský řádek, který zobrazuje
textové informace pomocí bodového písma. Uživatel pak čte dotekem – prsty. Podobně lze používat
klasickou klávesnici pro zadávání
údajů, je ovšem potřeba zvuková
reakce. Nezbytnou součástí je odečítač textu z obrazovky, tedy program, který „počítačovým“ hlasem
čte text na obrazovce nebo displeji. Velmi důležitá je také softwarová lupa, kterou používají lidé se
zbytky zraku. Tak může nevidomý
používat internet a poměrně pohodlně také další počítačové programy.

Nevidomé děti a jazyky
Ale zpět ke výuce jazyků a k dětem. Dětem s poruchami zraku se
v Olomouckém kraji věnuje speciální Základní škola prof. V. Vejdovského v Litovli (www.zraklit.cz),
jež poskytuje např. ambulantní
metodickou podporu, různé poradenské služby a informační servis
rodičům zrakově postižených dětí.
Na škole probíhá také výuka cizího jazyka, angličtiny. K tomuto
účelu se používá speciální aplikace – jazyková učebnice.
Jazyková učebnice obsahuje čtyři
jazyky – němčinu, angličtinu,
španělštinu a italštinu. Je zcela
volně a bez omezení komukoliv
dostupná na internetu, takže ji
můžete vyzkoušet i vy. Jedná se
o dvanáct lekcí pro začátečníky,
výslovnost, instrukce, gramatická
pravidla a další nezbytné informace. Zkrátka internetová učebnice
velmi podobná jiným – tato je
ovšem výjimečná tím, že neobsahuje obrázky a grafické prvky,
nýbrž zvukové nahrávky a texty.

nebo lektora. Vše se samozřejmě
odehrává ve vyučovaném jazyce.
Učebnici používá litovelská škola
díky tomu, že se zapojila do projektu obecně prospěšné společnosti
Liberix. Získala tak přístup
k moderním technologiím a aktuálním informacím z oboru. Nemusí
se
přitom
zabývat
administrativou nebo jinými záležitostmi, testování a pilotní
provoz probíhá zcela v souladu
s výukou na škole a vše zajišťuje
Liberix. Technologie a software dodává obecně prospěšná společnost
Brailcom, která se této oblasti věnuje dlouhodobě.

Vyzkoušejte software sami
Projekt je otevřený dalším vzdělávacím zařízením, které pečují
o děti s poruchami zraku a vyučují některý z uvedených cizích jazyků. Pokud byste chtěli učebnice
vyzkoušet, napište na adresu
info@liberix.cz nebo si přečtěte
informace na http://ec3.liberix.cz.
Účast je bezplatná, protože projekt
je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
České republiky.
Vlastimil Ott, Liberix, o. p. s.
info@liberix.cz

Zvuková jazyková učebnice
Texty uživateli předčítá program,
který používá na svém počítači,
nahrávky profesionálních mluvčích jsou již součástí učebnice. Žáci si vyslechnou zadání úkolu
a o tom, zda ho splnili správně, je
informuje nahraný hlas lektorky

Naše jednání v každodenním soužití s dětmi by mělo být přirozené.
Při hodnocení života nehodnotit
podle dosažených fyzických výsledků a důsledků, ale zdůrazněním
toho, co jsme prožili, co jsme při
prožitku cítili. Popis toho, co jsme
zažili, by neměl obsahovat poučování, výčitky či zklamání, ale
srozumitelný výklad toho, jak co
funguje, co je čím podmíněno.
Umět dítěti zdůraznit, že doporučení z mé strany vychází z mé zkušenosti, ale že respektuji jeho jinou
cestu. Je to záměrné posilování vědomí individuální cesty každého
člověka na Zemi.
Na výše uvedenou přednášku bude navazovat přednáška pod názvem „Jak vydržet svého
partnera“, která se bude konat
26.6.2011 ve 14.30 hodin v sále
Nadačního fondu OKNO na Dolním
nám. 38 v Olomouci.
Zdeněk Beil

„Jen tam, kde je porozumění, je láska.“

Tajenkou křížovky je citát Hanse Margoliuse:
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Křížovka
1

2

Hans Margolius: Jen tam, kde je myšlení, může být porozumění. ……(dokončení v tajence křížovky)
Řešení tajenky je na str. 7. Pomůcka: ATP, Elo, krpa

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A
B
C
D
E
F
G
H
I
VODOROVNĚ: A. Druhá mocnina deseti; čarovat; český skladatel a houslista. – B. A sice; abort; 1. díl tajenky. – C. Mužské jméno; podsévání;
brána (zast.). – D. Zřetel; břídil; český herec. – E. 2. díl tajenky. – F. Riskování; učením vštípit; zánět sliznice. – G. Druh karetní hry; bohoslovec;
roční období. – H. Moravské město; vylučovat hnis; zvýšený tón. – I. Asociace tenisových profesionálů (zkr.); 3. díl tajenky; honba.
SVISLE. 1. Filipínská sopka; slovensky „hliněný džbán“. – 2. Při šití část nitě mezi dvěma vpichy; elektronka s dvěma elektrodami. – 3. Tohle;
aplaudovat. – 4. Primát; rychlé víření; tábor. – 5. Kopnutí; část týdne; včelí společenství. – 6. Palivo; potom; předložka. – 7. Výrobek z ovčí
syrovátky podobný tvarohu; úl (zast.); značka hektolitru. – 8. Zapadlá. – 9. Kód Litvy; jméno slovenského herce Romančíka; kosatec (bot.). –
10. Iniciály Janžurové; listnatý strom; noviny a časopisy. – 11. Pulz; indiánská zbraň; jméno hada z Knihy džunglí. – 12. Návrat do atmosféry;
mazlavá hmota; značka thoria. – 13. Býti poškozen (o věcech); pádová otázka. – 14. Tyran; dusíkatá sloučenina odvozená od amoniaku. –
15. Nevelcí; pohodný.

Pozvánky KAPPA-HELP
V rámci významného evropského
projektu „Proč – příběhy rozprávějící o člověku“ uspořádalo o. s.
KAPPA-HELP ve spolupráci s Člověkem v Tísni, o. p. s., a za finanční
podpory MŠMT a ESF zdarma zajímavé semináře v Olomouckém
kraji. Všechny semináře jsou akreditovány u MŠMT.
Tento projekt vznikl jako reakce
na současný alarmující stav v ČR,
kdy se zvyšuje intenzita rasistického a xenofóbního smýšlení a s tím
spojených útoků. Je zaměřen na
výchovu dětí a mládeže k toleranci a spolupráci, k humanistickým
kulturním tradicím, formování
jejich osobnosti tak, aby se u nich
slučovala svoboda jedince s právním řádem.
Semináře jsou určeny pro pedagogy a pedagogické pracovníky
(například vychovatele, asistenty
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pedagogů, pracovníky nízkoprahových zařízení určených dětem
apod.). Proběhnou v Olomouci, Jeseníku, Prostějově, Šumperku
a Přerově. Vybrali jsme pro vás tři
zajímavá témata:
Jak na multikulturní výchovu?
• multikulturní výchova a její začlenění do Školního výchovného
plánu;
• základní informace o hlavních
myšlenkách a prostředcích probíhající vzdělávací reformy;
• seminář se dotkne cílů, obsahů
a metod multikulturní výchovy;
• nastíní možnosti realizace multikulturní výchovy ve výuce na
školách;
• zmíní problematiku extrémismu.
Být a být bit?
• představení konceptu lidských
práv, kategorizace lidských práv;

• zákaz diskriminace, svoboda
projevu, dětská práva a právo na
vzdělání;
• lidská práva v kontextu rozvoje
a globalizace;
• mechanismy na ochranu lidských
práv.
Šance pro rozvoj?
• Kurz se věnuje tématům jako jsou
humanitární pomoc a rozvojová
spolupráce, jak pomáhat, komu,
kde a proč, oblasti pomoci a realita v chudých zemích, výzvy
a úskalí rozvoje a pomoci, jak pomáhá ČR.
• Jednotlivá témata jsou zpracována do podoby modelových lekcí,
na nichž si účastníci mají možnost
vyzkoušet metody aktivního učení
v praxi.
• Zájemci si tak zažijí, jak je možné
efektivně začleňovat zvolená témata semináře do výuky. Lektoři mají zároveň zkušenost z rozvojových
zemí a projektů pomoci.

Semináře konající se v Olomouci
– SCHOLA SERVIS, Lipenská 54
Jak na multikulturní výchovu?
Datum konání: 20.6.2011
Doba konání: 9.00–16.30 hodin
Lektor: Mgr. Pavel Košák
Být a být bit?
Datum konání: 23.6.2011
Doba konání: 9.00–16.30 hodin
Lektor: Mgr. Petra Skalická
Semináře konající se v Jeseníku
– MC Krteček, Průchodní 154
Být a být bit?
Datum konání: 7.6.2011
Doba konání: 9.00–16.30 hodin
Lektor: Bc. Lenka Sobotová
Semináře konající se v Jeseníku
– SCHOLA SERVIS, Komenského 281
Šance pro rozvoj?
Datum konání: 20. a 21.6. 2011
Doba konání: vždy od 12.30–16.00
hodin
Lektor: Bc. Lenka Sobotová
Pokračování na str.10
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Jak na multikulturní výchovu?
Datum konání: 22.6.2011
Doba konání: 9.00–16.30 hodin
Lektor: Bc. Tomáš Habart
Semináře konající se v Prostějově
– SCHOLA SERVIS, Olomoucká 25
Šance pro rozvoj?
Datum konání: 13. a 14.6.2011
Doba konání: vždy od 12.30–16.00
hodin
Lektor: Bc. Lenka Sobotová
Jak na multikulturní výchovu?
Datum konání: 15.6.2011
Doba konání: 9.00–16.30 hodin
Lektor: Mgr. Adéla Lábusová
Být a být bit?
Datum konání: 21.6.2011
Doba konání: 9.00–16.30 hodin
Lektor: Mgr. Petra Skalická
Semináře konající se v Šumperku
– SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk, Hanácká 3
Jak na multikulturní výchovu?
Datum konání: 14. a 15.6.2011
Doba konání: vždy od 12.30–16.00
hodin
Lektor: Bc. Tomáš Habart
Jak na multikulturní výchovu?
Datum konání: 23.6.2011
Doba konání: 9.00–16.30 hodin
Lektor: Bc. Tomáš Habart

Datum konání: 23.8.2011
Doba konání: 9.00–16.30 hodin
Lektor: Bc. Lenka Sobotková
Všechny tyto aktivity jsou zdarma
hrazeny z finančních zdrojů ESF
a MŠMT.
Programy realizuje o. s. KAPPAHELP, organizace, která je primárně zaměřena na sociální služby zabývající se problematikou
zneužívání návykových látek
v okrese Přerov již 15 let (Kontaktní centra Přerov a Hranice, terénní
programy v okrese). O. s. je zapojeno do komunitní sítě primární
prevence ve městě Přerově. Na základních a středních školách na
Přerovsku realizuje prožitkové
programy s tematikou rizik užívání
legálních a nelegálních návykových látek. Prožitkové preventivní
programy KAPPA-HELP prošly
úspěšně certifikací MŠMT v listopadu 2007, certifikát s č. 43/07/CE
jim byl udělen 25.04.2008. Organizace má také několikaletou
zkušenost s programy Rómského
komunitního centra, které organizace později přetransformovala na službu Nízkoprahového
klubu Metro, pracující s mládeží,
která může být ohrožena různými
druhy rizikového chování.
Danuše Klvaňová, manažerka
projektu „Proč“.

Semináře konající se v Přerově
– Střední technická škola Přerov,
Kouřilova 8
Šance pro rozvoj?

Sdružení Holický les
V minulém vydání bulletinu OKNO
jsme Vás informovali o zahájení
výstavy „Příměstské rekreační lesy“
v prostorách Krajského úřadu v Olomouci. Předsedkyni Sdružení pro
Holický les paní Ivaně Kalodové
jsme položili několik otázek.
Mohla byste krátce představit
vaši neziskovou nevládní organizaci?
Po sepsání petice za vznik Holického lesa v srpnu 2008 se zástupci
občanů rozhodli založit o. s. Sdru-
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Značka „HANÁ regionální
produkt®“ opět žije
Po vleklých sporech o značku
„HANÁ regionální produkt®“ opět
svítá na lepší časy. Poté, co veškerá práva převzalo sdružení MAS
Moravská cesta, projevili o značku
zájem stávající i noví producenti
a výrobci. Osm žadatelů získalo
certifikační listinu na prvomájovém EKOjarmarku v Olomouci,
kde měli možnost své výrobky představit také veřejnosti.

Certifikační komise zasedala 20.
dubna v sídle regionálního koordinátora MAS Moravská cesta v Července u Litovle. „U všech výrobků
jsme hodnotili základní kritéria,
mezi která patří místní původ, kvalita, šetrnost k životnímu prostředí a jedinečnost ve vztahu k regionu.“ Komise udělila značku třem
novým výrobcům a pěti výrobcům,
kteří o ni požádali znovu. „Nesmíme teď zklamat jejich důvěru. Je
to pro nás nesmírně zavazující po
tom všem, čím značka v minulosti
prošla. Těší nás, že se výrobci vrací a že projevují zájem i noví
řemeslníci,“ řekla Zendulková. Regionální značka garantuje původ
výrobku z Hané, originalitu a vazbu
na toto území, a zároveň slouží ke
zviditelnění místní produkce.
Certifikační komise byla složena ze
zástupců místních akčních skupin,
sdružení, institucí, regionálních výrobců a odborné veřejnosti z Hané.
Slavnostní předávání certifikátů se
uskutečnilo 1. května 2011 u příležitosti konání EKOjarmarku 2011
na náměstí v Olomouci. Součástí
této akce byl také jarmark produktů, na kterém byly nabízeny výrobky těchto držitelů regionální
značky „HANÁ regionální produkt®“.

žení pro Holický les, jehož hlavním cílem je vyvíjet aktivity směřující k realizaci Holického lesa
a jeho řádnému využívání. Jinými
slovy, jsme nepolitické, dobrovolné a nezávislé sdružení fyzických
osob, kterým chybí na jihu města
kousek přírody a prostoru pro relaxaci. Holice je jak od centra
města, tak od okolí oddělena průmyslovými zónami, tangentou, či
výrazně frenkventovanými dopravními tahy (Přerovská, Lipenská,
Keplerova ulice). Bez použití dopravních prostředků není možnost
kam vyrazit. Obzvláště s dětmi či
méně dopravně „otrlými“ jedinci
se dá pěšky nebo na kole doputovat pouze na Ameriku – rybník uprostřed polí, kde je volné zelené plochy a vzrostlé zeleně velice poskrovnu. Kolem dokola Holice jsou
Certifikáty si převzali tito výrobci:
zemědělsky obhospodařovaná pole. Zbyněk Poštulka, Loštice – TvarůžPokračování na str. 12
kové moučníky z Loštic

Jarmila Vitoslavská, Troubky – Výroba hanáckých krojů, včetně
údržby – skupina výrobků mužský,
ženský, dětský hanácký kroj
Josef Sýkora – DŘEVOS J+M,
Loučany – Dřevěné hračky, dekorace, kuchyňské potřeby
Ing. Arch. Zdeňka Giacintová, Olomouc – Oděvní a bytové textilní
doplňky z modrotisku
a kanafasu
Hana Kuželová, Křelov – Bíle zdobený dekorativní perník
Ondřej Špunda – Moštárna Mezice – Přírodní ovocné mošty
Miluše Hlavinková – Keramika, Litovel – Užitková keramika – kamenina
Petr Bárta, Bouzov – Originální
šperky ze dřeva a přírodních materiálů
Nejbližší kolo certifikace regionální značky se uskuteční ve druhé
polovině měsíce června a měli by
se do ní zapojit vedle nynějších výrobců z Olomoucka i další zájemci z ostatních regionů místních
akčních skupin z Hané – Přerovska, Prostějovska a Kroměřížska.
Na Hané značku uděluje MAS Moravská cesta. Výrobci, řemeslníci
a producenti se mohou obracet
s žádostmi o udělení značky na koordinátorku Julii Zendulkovou.
MAS Moravská cesta v současné
době působí jako rozvojová agentura, která vybírá místní projekty
ze svého regionu v programu
LEADER. V letech 2008–2011 podpořila 40 projektů místních žadatelů za 30 milionů korun.
Julie Zendulková, předsedkyně MAS
Moravská cesta,
www.moravska-cesta.cz
(redakčně upraveno)
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Místní potraviny
Obyvatelé Olomouce a okolí mají
od dubna do října možnost nakoupit si čerstvé potraviny a další výrobky přímo od místních farmářů
na pravidelných pátečních trzích
na Dolním náměstí. Systém přímého prodeje produktů z okolních
farem již léta podporuje Hnutí
Duha Olomouc, které na organizaci Hanáckého farmářského trhu
spolupracovalo.
Přímé vztahy mezi spotřebiteli
a ekologickými zemědělci vytváří

i prostřednictvím BIOklubu, který
sdružuje zájemce o produkty zejména ekologického zemědělství.
Pro své členy se snaží zprostředkovávat především nákup biopotravin, které nejsou běžně k dostání,
např. čerstvé nepasterizované
mléko a mléčné výrobky, vejce, sezónní ovoce a zelenina, mošty ad.
Zájmovým sdružením a organizacím, jako jsou například mateřská
a rodinná centra, ochotně poradí
se založením vlastního bioklubu.

Díky dlouhodobé spolupráci a komunikaci s ekologickými zemědělci může poskytnout jejich kontakty
a informovat o produktech jednotlivých ekofarem.
V rámci propagace biopotravin
a ekologického zemědělství dále
Hnutí Duha Olomouc pořádá exkurze na okolní ekofarmy, organizuje besedy nebo poskytuje
informace z oblasti biopotravin
v pravidelně vydávaném Biozpravodaji, který distribuuje společně
s měsíčníkem Ekologické listy. Pro
zájemce o individuální pobyty na
ekofarmách vydalo brožurku

s představením farem, kde takové
služby nabízejí. V kanceláři Hnutí
Duha Olomouc nebo na e-mailové
adrese organizace se můžete
informovat také o prodejnách biopotravin v Olomouci nebo o možnosti zapojení do tzv. bedýnkového systému.
Soňa Langerová

Česko-německé Velikonoce
Letos připadly Velikonoce až na
konec dubna, tedy na dobu, kdy už
se všechno nalévá a pučí anebo
aspoň vylézá z děr a úkrytů. Navíc
bývá kolem svátků delší volno,
a tak právě 21.–25. dubna 2011
proběhl v Českém krasu nedaleko
Berouna již třetí ročník česko-německého setkání mládeže s názvem
„Winds of Change“. Stejně jako
ročníky minulé měly i tuto akci na
svědomí mladí přátelé přírody
z obou zemí, konkrétně Duha Velká
Medvědice a NFJ Württemberg
z jihu Německa. Zemi syslů, tedy
Český kras, ale i sebe, poznávali ze
všech stránek.
Děti, mládež i dospělí z obou zemí
dostali možnost poznat nové kamarády a vidět znovu ty staré
a společně s nimi se dozvědět zase
něco nového o životě v sousední
zemi, o zvycích a také typické kuchyni. Na akci Winds of Change,
která i letos zůstala nedaleko
Prahy (v obci Železná), se potkalo
30 účastníků a společně aktivně
absolvovali pestrý program. Ten
byl namíchán z výletů do okolí,
a to jak pěších, tak za použití au-

tobusu či aut, z programu u základny či společných večerů nebo
prostě relaxu.
Mezi nejoblíbenější části programu patřily návštěva sklárny, vyjížďka na koních, výlet do Prahy
a na zatopené lomy kolem Mořiny,
exkurze za medvědy do Berouna
nebo do Koněprus a hrady Žebrák
a Točník. Zapomenout nelze ani
mezinárodní večer či závěrečné
barbecue.
Účastníci z Česka i Německa spolu
strávili pět dnů plných úžasné atmosféry, kterou dotvářelo bydlení
v areálu bývalého parního mlýna
s pilou. Poznali kus středních Čech
a získali nové zkušenosti ze
spolužití s lidmi z jiného národa
včetně ochutnávky tradičních kuchyňských specialit. Jak česká, tak
i německá skupina už se těší na
další setkání, které proběhne na
jihu Německa v oblasti Schwäbisch
Alb v září 2011.
Duha Velká Medvědice – sdružení
dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi, www.medvedice.net,
Hynek Pečinka
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Území kolem řeky Moravy je jediný prostor, kde zbylo pár střípků
zeleně a kde hluk velkoměsta na
chvíli utichá. Proto se domníváme,
že jeho využití v podobě „lesa“ by
mohlo přinést celé jižní části
města velmi atraktivní a výrazně
chybějící rekreační zázemí.
Co se doposud ve věci přípravy
projektu podařilo udělat?
Po předání petice představitelům
města byla aktivita občanského
sdružení směřována především do
posilování odhodlání města tento
záměr uskutečnit a do informování
veřejnosti o stavu projektu. Vzhledem k jeho celkově plánované rozloze přesahující 100 ha byla
poměrně složitá příprava realizace, která spočívá obzvláště ve
značně komplikovaném dojednávání s orgány hájícími v tomto území další zájmy, např. ochranu zemědělského půdního fondu, protipovodňovou ochranu města atd.
Dalším cílem o. s. je propagace záměru veřejnosti. Naše občanské
sdružení uspořádalo pro veřejnost
např. novoroční procházku „Holickým lesem“, výtvarnou soutěž
pro děti či putovní fotografickou
výstavu, o které psal bulletin
OKNO v minulém čísle.
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Co je účelem této putovní
výstavy?
Výstava informuje o funkcích lesa,
o příměstských lesích v ČR a v okolí Olomouce a o záměru Holického lesa. Kromě této informační
části zahrnuje také cyklus fotografií Ing. Vladimíra Janka, nazvaný Zima v Holickém lese,
a výtvarné práce žáků ZŠ Rožňavská. Informativní panely výstavy
budou dále nabídnuty školám
a mládežnickým a zájmovým institucím v Olomouci. Výstava také
upozorňuje na vyhlášení Mezinárodního roku lesa Organizací spojených národů ze dne 2.2.2011,
v rámci kterého bude v průběhu
roku 2011 uskutečněna řada
dalších akcí jak Olomouckým
krajem, městem Olomouc, tak
i dalšími organizacemi, např. Lesy
města Olomouce.
Jaké jsou vaše plány do budoucna?
Realizace tak rozsáhlého projektu
je během na dlouhou trať a my
bychom ji rádi doběhli až do konce.
Nejen co se týká výsadby samotného lesa, ale i rekreačního vybavení
lesa včetně jeho dostupnosti z Holice a dalších městských částí.
A také bychom rádi lidi „naučili
do lesa chodit“, využívat ho.
V dnešní době se výrazně pěstuje

„gaučing“ u televize nebo počítače. Děti ani dospělé to ven neláká
a pokud nemají kam, tak se není
čemu divit. Změnit prostředí je jedna věc, změnit každodenní rituály
a životní styl věc druhá. I když bude nabídnuta možnost příjemně
strávit volný čas na čerstvém vzduchu, ne každý to hned zkusí. Chceme alespoň zpočátku uspořádat
více volně přístupných akcí, které
by lidi do lesa přilákaly, které by
v nich k tomuto místu probudily
vztah. Ať už je to novoroční procházka nebo např. úklid skládky,
které občanské sdružení chystá na
podzim letošního roku.
Jak je to s projektovou přípravou, kdy bude alespoň část
areálu k dispozici občanům?
V současné době běží územní
řízení, v rámci kterého je zapotřebí vyřídit ještě několik náležitostí.
Půjde-li vše optimálním způsobem,
mohlo by být v průběhu prázdnin
vydáno územní rozhodnutí na realizaci první části území (mezi ulicí Šlechtitelů a železnicí na
Přerov). Pak bude hodně záležet
na možnostech získání dotace.
Město plánuje požádat o dotaci
v rámci Operačního programu
Životní prostředí, která by měla
pokrýt většinu nákladů na ozeleně-

ní. Realizaci by šlo tedy zahájit
buď na podzim letošního roku nebo na jaře příštího. Je však důležité si uvědomit, že po vysazení se
mávnutím kouzelného proutku
území na les nezmění, ale potrvá
několik let, než opravdu začne
plnit svoji funkci. A také nějaký
čas potrvá, než se doplní
plánované rekreační vybavení –
stezky, mobiliář…
Každopádně OS bude dál usilovat
o postupné dotváření celého projektu.
Na vyobrazeném plánu výsadby
Holického lesa můžete zhlédnout
aktuální návrh projekční kanceláře Zahrada Olomouc, s. r. o. Tato
první část realizačního celku by
měla být zahájena během příštího
roku.
Kde mohou zájemci zjistit více
informací, máte webové stránky?
Webová stránka holického lesa je
http://holicky-les.ic.cz a zájemci na
ní najdou obzvláště podrobné
informace o celkové podobě projektu a o aktivitách o. s. Jelikož je
aktualizována příznivci Holického
lesa v rámci jejich volného času
a zcela zdarma, ráda bych využila
této příležitosti a poděkovala jim
za jejich podporu a čas.
Za redakci bulletinu OKNO poděkoval Zdeněk Beil
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