eNewsletter – číslo 3 (rok 2019)
MagNet
Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje
MA21/Gemeinde 21
Projekt Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21
(MagNet), registrační číslo ATCZ100, byl podpořen z Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko –
Česká republika v prioritní ose 4 - Udržitelné sítě a institucionální spolupráce.
Cílem projektu je: podpora institucionální spolupráce mezi zemí Dolní Rakousko a českými partnery
projektu (Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj a RERA). Vytvořením sítě obcí, které jsou zapojené do
realizace metody MA21/Gemeinde 21, a posílením jejich vzájemné spolupráce přispěje projekt k
vyhledání inovativního způsobu řešení problémů obcí na podporovaném území. Pro ostatní obce
budou využitelné nové nástroje pro rozvoj lokální ekonomiky a zlepšení kvality života jejich obyvatel.
Partnery projektu jsou: Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Spolková země Dolní Rakousko a Regionální
rozvojová agentura jižních Čech.

Vzdělávání v oblasti MA21/G21
Prvním modulem vzdělávání v roce 2019 byl modul č. 7. Na tomto modulu každý účastník představil
ostatním svůj projekt nebo případovou studii a ostatní nápady i přednes hodnotili a dávali tipy na
zlepšení či úpravu daných témat. Jak bylo již dopředu naplánováno, modul se konal odděleně.
Rakouští účastníci se sešli 18. června v Sankt Pöltenu a čeští účastníci až po prázdninách 10. září
v Jihlavě.

V úterý 8. října se konal v dolnorakouské obci Geras společný osmý modul s hlavním tématem „Živá
prezentace“. V dopoledním bloku školení byly teoreticky představeny způsoby správného a
zajímavého prezentování různých projektů veřejnosti a ukázány situační příklady těchto nástrojů.
Odpoledne si každý účastník vybral jemu blízkou metodu prezentace a představil ostatním svůj
projekt. Odborní školitelé i ostatní účastníci prezentování okomentovali a dali další vhodné tipy pro
úspěšnou závěrečnou prezentaci vzdělávání na konferenci v Modulu 9.

Oživení vesnických center
Ve dnech 24. a 25. června 2019 se uskutečnila další exkurze v rámci projektu „MagNet“ tentokrát
v Dolním Rakousku a Jihočeské kraji. Cílem exkurzí je představit příklady úspěšných obcí, v nichž se
podařilo oživit centrum obce.
První zastávkou byla obec Markersdorf-Haindorf, kde účastníky přivítal starosta obce a poslanec
Friedrich Ofenauer. Obec se nachází v části Mostviertel západně od města St. Pölten, má přes 2000
obyvatel a skládá se z 10 místních částí. Historie obce sahá do starověku, kdy byla součástí provincie
Noricum. Na začátku 2. světové války bylo v obci vybudováno vojenské letiště a s tím související
vybavení - kasárny, hangáry, haly pro vojenská vozidla, ale i bytové domy pro personál nebo
například pošta a kino. V roce 1944 bylo letiště bombardováno, což způsobilo vážné škody i v obci a
většina domů byla zničena. Poté následovalo postupné znovuvybudování obce, ale někde jsou ještě
viditelné trosky starých budov.
Radní Thomas Brunner seznámil návštěvníky s úspěšnými projekty a aktivitami obce a představil
informace o zapojení obce do místní agendy. Následovala prohlídka obce, při které představitelé
obce ukázali nově opravenou stanici dobrovolných hasičů, pobočku pošty a zrekonstruované centrum
obce s kostelem.

Druhou dolnorakouskou navštívenou obcí byla obec Krummnussbaum, v překladu také „Ořechová
obec“. Starosta obce Bernhard Kerndler přivítal všechny zúčastněné v opraveném dřevěném objektu,
který složí pro pořádání různých akcí obce a místních spolků, a přiblížil několik základních faktů o
obci. Krummnussbaum se nachází na jižním břehu Dunaje v části Mostviertel, skládá se z 6 místních
částí a má kolem 1 500 obyvatel. Etymologickým kořenem zajímavého názvu obce Krummnussbaum
= „křivý ořech“ je beim krumm gewachsenen Nussbaum „u křivě rostlého ořešáku“. Název místa je
odvozen od křivých ořechů, které v té době stály u rybářských chat na Dunaji poblíž dnešní obce.
Tento bod sloužil jako výrazný ukazatel pro každého, kdo musel překročit Dunaj, zejména v
severojižním spojení. Dále bylo popsáno zapojení do místní agendy, což vidí pan starosta jako velkou
výhodu pro obec a její další rozvoj.
Poté následovala prohlídka obce, kde byly představeny stávající a plánované projekty v rámci oživení
centra obce a bylo navštíveno muzeum ořechů. Před odjezdem ještě proběhla zastávka v sadu
„křivých ořešáků“ na okraji obce.

Po přespání v klášteře na Zámku Štěkeň začal druhý den exkurze návštěvou obce Čejetice, která
získala titul Vesnice Jihočeského kraje roku 2019. Paní starostka Ivana Zelenková pozdravila účastníky
v kulturním domě a seznámila je se základními fakty o obci. Čejetice leží v okrese Strakonice, poblíž
řeky Otavy, asi 10 km východně od Strakonic, skládají se z 5 místních částí a mají necelých 1000
obyvatel. První zmínka o obci pochází z roku 1289, o roce 1420 se v místní části odehrála známá bitva
U Sudoměře, ve které zvítězili Husité i přes nízký počet vojáků nad „Železnými pány“. Následně byly
představeny projekty a aktivity obce a místních spolků. Protože se ale projekty nejlépe představují
přímo, vyrazili jsme navštívit sportovně-rekreační areál, kde se nachází multifunkční hřiště a kemp se
zázemím, neméně zajímavá byla prohlídka rekonstruované mateřské školy včetně nové zahrady, kde
nás přivítali místní děti, a paní ředitelka nám ukázal všechny nové prostory. Poslední zastávkou byla
mohyla Jana Žižky, která zde byla vytvořena na počest velitele husitských vojsk v již zmiňované bitvě
u Sudoměře. Mohyla samotná i její okolí bylo rekultivováno tak, aby se stalo oblíbeným turistickým
cílem, což se obci také potvrdilo.

V obci Cehnice nás paní starostka Helena Sosnová přivítala přímo na návsi a seznámila nás nejen
s historií obce. První písemná zmínka o Cehnicích pochází z roku 1342, v roce 1540 povýšil král
Ferdinand I. obec na městečko, které však v důsledku třicetileté války i velkého požáru postupně
ztrácelo na významu. Nyní má obec necelých 500 obyvatel. Obec se snaží o udržování a obnovu
tradičních akcí, svátků a obyčejů, ale také vytváří tradice nové. Z tradičních akcí je to například
pořádání masopustního průvodu obcí, dětského maškarního reje a vítání občánků. Významnou novou
tradicí je výsadba „Stromu života“ při narození nového občánka nebo novoroční výšlap na vysílač. V
obci působí řada venkovských spolků. Za všechny tyto aktivity získaly Cehnice v roce 2016 titul
jihočeská Vesnice roku. Následovala prohlídka návesní kaple a společenského a kulturního centra
Devět králů. Areál tohoto centra je rekonstruován postupně od roku 2006. Původně se zde nacházel
zchátralý statek. Protože objekt stojí přímo na návsi, rozhodla se ho obec odkoupit a vybudovat zde
moderně vybavené víceúčelové společenské centrum pro potřeby obyvatel, jehož součástí je i
sezónní turistické infocentrum. Dále byla navštívena místní základní škola, kde paní ředitelka ukázala
návštěvníkům celý areál školy včetně přírodní zahrady.

Poslední navštívenou obcí v rámci exkurze i celého projektu byla obec Pištín, kde nás přivítal pan
starosta Jaroslav Havel a řekl pár slov o obci. Pištín leží 13 km severozápadně od Českých Budějovic,
skládá se ze 4 částí a má 655 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1261. Po zrušení
poddanského vztahu ke schwarzenberskému panství Hluboká nad Vltavou tvořil Pištín v letech 1850
až 1976 samostatnou obec. V období od roku 1976 do listopadu 1990 byl spolu se svými osadami
připojen k městu Zliv a status obce znovu nabyl ke dni 24. listopadu 1990. Po úvodních slovech pan
starosta provedl účastníky obcí a ukázala jim realizované projekty a pamětihodnosti obce. Jednou
z nich je farní kostel sv. Vavřince, obklopený ohrazeným hřbitovem, stojící uprostřed návsi. Neméně
zajímavá byla návštěva nově zbudované mateřské školy a sportovně rekreačního areálu. K velmi
navštěvovaným místům v obci patří včelařské a venkovské muzeum na Baráčnické rychtě a hasičské
muzeum v místní části Češnovice. Příklady dobré praxe mohli ostatní zástupci obcí čerpat z budovy
obecního úřadu, která je nově celá bezbariérová a také z perfektně fungujícího
samofinancovatelného systému nakládání s odpady.

Závěrečná konference projektu MagNet
V pátek 8. listopadu 2019 se konala v Hodoníně závěrečná konference projektu MagNet.
Konferenci zahájili Libor Střecha, starosta města Hodonín a Martin Hyský, radní Kraje Vysočina, do
jehož gesce místní Agenda 21 spadá. „Jsem velice rád, že Kraj Vysočina je součástí tak úspěšného
projektu jako je MagNet. Chtěl bych také poděkovat všem projektovým partnerům za jejich
bezproblémovou spolupráci a realizaci všech pracovních balíčků a doufám, že na tento projekt naváže
projekt další,“ uvedl Martin Hyský.
Hlavními oblastmi, kterým se projekt věnoval, byla komunitní aktivita Sázení Alejí života,
problematika návratu do zaměstnání po mateřské a rodičovské dovolené, oživení center obcí a
zveřejňování příkladů dobré praxe prostřednictvím interaktivní mapy programového území.
Pozvání přijali účastníci akcí pořádaných v rámci projektu, mezi nimiž byli zejména starostové
menších obcí i měst z programového území, ale také zástupci MAS, veřejných institucí a kolegové
z Úřadu vlády Dolního Rakouska a jím zřizovaných organizací.
Cílem konference bylo nejen shrnout výstupy jednotlivých aktivit, čehož se zhostili zástupci
projektových partnerů, ale zejména předat osvědčení úspěšným absolventům Vzdělávání odborníků
v oblasti MA21/G21. Certifikáty z rukou Martina Hyského převzalo 27 osob ze všech zapojených
regionů a osm z nich prezentovalo své případové studie, které vznikaly v průběhu osmi
mezinárodních vzdělávacích modulů.
„Gratuluji těm účastníkům, kteří získali osvědčení o absolvování vzdělávání, a zároveň děkuji všem,
kteří se do aktivit realizovaných v rámci projektu MagNet zapojili, i přes omezené časové možnosti,“
zakončil Hyský.

Mapa příkladů dobré praxe
I ve třetím roce realizace projektu MagNet byla doplňována elektronická mapa příkladů dobré praxe z
území čtyř regionů – Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje, Jihočeského kraje a Spolkové země Dolní
Rakousko. V mapě je již vyznačeno 200 míst, kde byly nebo jsou realizovány zajímavé projekty, které
stojí za to představit širší veřejnosti a které slouží i jako inspirace k realizaci obdobných aktivit či pro
vyhledání partnerů pro možnou spolupráci. Pro lepší přehlednost jsou příklady dobré praxe členěny
do kategorií dle zaměření – Věci veřejné a územní rozvoj, Životní prostředí, Udržitelná výroba a
spotřeba, Doprava a mobilita, Zdraví, Místní ekonomika a podnikání, Vzdělávání a výchova, Kultura a
volný čas, Sociální prostředí a Globální zodpovědnost. Mapa je každý měsíc aktualizována a jsou do ní
přidávány příklady dobré praxe ze všech regionů.
Mapa je dostupná na: https://www.mapotic.com/e-mapa-dobre-praxe.

Více informací o projektu MagNet najdete na stránkách:
http://www.zdravykrajvysocina.cz/akce/projekt-magnet
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