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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
Dne 3. dubna 2018 se v Brně konal 4. modul přeshraničního Vzdělávání v oblasti MA21/G21, které
je určeno pro realizátory MA21 v Dolním Rakousku, Kraji Vysočina a Jihočeském a Jihomoravském
kraji. Tento modul byl zaměřen na týmovou spolupráci. Pomocí interaktivních metod byla řešena
témata:
•
Jak podpořit rozvoj týmu.
•
Co podporuje týmovou práci a co jí brání?
•
Jak vytvořit funkční multidisciplinární tým.
•
Management konfliktů pro dobrou spolupráci.
•
Metody práce v týmu.
Modulu se zúčastnily osoby ze všech zapojených regionů a byl ze strany účastníků velice dobře
hodnocen.

Pátý modul Vzdělávání v oblasti MA21/G21 se konal dle plánu zvlášť pro rakouské a české účastníky.
Čeští účastníci se sešli 18. června opět v Brně a rakouští 3. října v Kremsu. Každý účastník měl
konkrétní představu o svých nápadech a cílech, které by chtěl zrealizovat. Pod vedením zkušených
lektorů byly vzniklé projekty (případové studie) rozpracovány do konkrétní struktury.

V úterý 23. října 2018 se konal v rakouském Echsenbachu společný šestý modul s ústředním tématem
„Rozvíjení potenciálu“. Modulem provázeli lektoři Vicki Matejka a Johannes Brossmann a ukázali
účastníkům nové metody podpory rozvoje vlastního potenciálu, jak posílit kompetence a rozvíjet
potenciál s ostatními lidmi a mnoho dalšího. Při školení byly využity moderní způsoby jako je
brainstrorming, brainwriting, freewriting, relaxační metody, „špatné rady“ atd. Všechny tyto metody
si účastnící vyzkoušeli a mohou je dále využívat při komunikaci v obcích, spolcích nebo v pracovních
týmech. Šestý modul vzdělávání byl zakončen sebereflexí, kdy se každý účastník zamýšlel nad
otázkami: Jaké jsou moje (dřímající) talenty? Jak je mohu rozvíjet? Jak a kde je mohu využít? Jaký
konkrétní úkol na sebe si dnes odnesu s sebou?

Zpětná vazba ze všech zatím realizovaných modulů byla velice pozitivní a svědčí o tom i narůstající
počet účastníků vzdělávání. Další modul bude opět oddělený a uskuteční se na jaře roku 2019
v Dolním Rakousku a v Kraji Vysočina, tématem bude „Dopracování projektů (případových studií)“.
Celé vzdělávání bude zakončeno na podzim 2019 konferencí, kde budou účastníci prezentovat své
projekty a obdrží certifikáty za absolvované moduly.
Učební materiály ze všech modulů Vzdělávání v oblasti MA21/G21 jsou zveřejněny na stránkách
projektu: http://www.zdravykrajvysocina.cz/akce/projekt-magnet.

Oživení vesnických center
V pondělí 16. dubna se uskutečnila první exkurze, která proběhla v rámci projektu „Podpora
přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde21“. Cílem exkurzí je
představit příklady úspěšných obcí, v nichž se podařilo oživit centrum obce.
V řadě venkovských obcí, především v příhraničí, dochází k odlivu obyvatel, dalším obcím hrozí toto
nebezpečí do budoucna. Právě různé formy oživení či zatraktivnění centra obce mohou představovat
jednu z možností, jak lze zkvalitnit život na venkově a zvýšit pozitivní identifikaci občanů s místem,
kde žijí, a tak i přispět ke snižování odlivu mladé generace do měst.
První zastávkou byla obec Weitersfelden, kde se do oživení centra obce intenzivně zapojují občané v
rámci místní Agendy 21 (MA21). Díky iniciativě místních řemeslníků proběhla rekonstrukce
zchátralého domu v centru obce, ve kterém vzniklo 6 nových bytů. Zejména díky konceptu OTELO
došlo k oživení dalšího staršího domu v centru obce. V přízemí domu jsou nyní přístupné „Otevřené
technologické laboratoře“, přičemž jedna funguje jako kreativní dílna pro zpracování dřeva a ve
druhé jsou umístěny potřeby pro vaření piva. Prostor je otevřený všem občanům a aktivním
skupinám ke kreativním činnostem. V prvním patře domu bylo vybaveno rádiové studio, kde místní
mládež dvakrát týdně vysílá novinky z obce do širokého okolí, a zároveň byla vybavena malá zasedací
místnost pro pořádání schůzí, promítání, jednání občanů hornorakouské obce.
Druhou navštívenou obcí bylo Gutau, ležící 16km jižně od Freistadtu. I v této obci vznikly, zejména
díky dobrovolnické iniciativě občanů, zajímavé projekty, ve kterých došlo nejen k opravám prázdných
zchátralých domů v centru obce, ale i k jejich využívání širokou veřejností. Obec má dlouhou tradici v
barvení látek a výrobě modrotisku. V rámci oživení centra navázalo vedení obce a aktivní občané na
tuto tradici a v jednom z domů vzniklo Barvířské muzeum, ve kterém jsou umístěny tradiční nástroje
a potřeby pro výrobu modrotisku, tradiční výrobky z modrotisku a původní vybavení barvířských
domků. Naproti muzeu se nachází budova staré školy, která byla prázdná a chátrala. Místní iniciativa
se pokusila získat potřeby pro barvení látek a ve staré škole tak vznikla otevřená dílna, kterou mohou
využít bezplatně občané Gutau. V dílně se nenachází pouze potřeby pro modrotisk, ale také potřeby
pro šití běžných oděvů a každý občan si tak může vyzkoušet výrobu libovolného oděvu, či si něco
vyspravit.
Po praktické prohlídce prostor proběhly přednášky o fungování místní Agendy 21 v Rakousku a o
tom, jak se zde podařilo oživit centra dalších obcí.

Druhá exkurze se uskutečnila 15. května a tentokrát jsme navštívili Jihomoravský kraj.
Exkurze začala v obci Blatnička, která se nachází 20km jižně od Uherského Hradiště. Obec Blatnička
vznikla už ve 13. století jako zemědělská obec, dnes má 450 obyvatel a je známá především díky
místnímu vínu a lidovým krojům. V obci bylo realizováno mnoho zajímavých projektů. Jedním z nich
byla stavba čističky odpadních vod a zavedení protipovodňových opatření na řece Svodnice a nádrži
Blatnička. Dále byla navštívena vyhlídka nad obcí, místní opravený kostelík s moderními vitrážemi a
„lesní fitness“, jejichž stavba byla rovněž podpořena z různých dotačních zdrojů. Prohlídka obce v
doprovodu paní starostky byla zakončena v muzeu, které zároveň slouží jako výrobna krojů, kterou
provozuje Tradice Slovácka o.p.s. V dílně, která vznikla v zrekonstruované budově bývalé školy, šijí
tradičním způsobem švadleny kroje pro folklórní soubory z celé České republiky. V druhém patře
budovy provozují muzeum s výstavou krojů, vybavením domů a tradicemi z různých koutů Moravy.
Odpolední program pokračoval v obci Nová Lhota, která leží na úpatí Bílých Karpat a jedná se o
nejvýše položenou obec Jihomoravského kraje (484 m n. m.). První písemná zmínka o obci je z roku
1598 a má okolo 700 obyvatel. Návštěva začala v Ekocentru Karpaty, přeshraničním centru
environmentálního vzdělávání a výchovy, které je v průběhu roku využíváno školami z příhraničního
regionu Jihomoravského kraje i Slovenska. Ekocentrum bylo vybudováno v budově bývalé celnice z
Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-SR. Ekocentrum je ve vlastnictví obce a kromě škol
ho navštěvují i rodiny s dětmi či zájmové skupiny. Budova také slouží pro volnočasové aktivity a
setkávání obyvatel obce. Jako doplnění ubytovací kapacity k ekocentru byla ve středu obce opravena
fara, ve které vzniklo 28 lůžek a společenská místnost. Naproti faře bylo z dotací vybudováno
moderní multifunkční hřiště, jak pro výuku tělesné výchovy místní školy, sportovní oddíly, tak i pro
veřejnost. Exkurze byla zakončena prezentací starosty obce o projektech realizovaných v rámci
přeshraniční spolupráce Rakousko – ČR.
Další exkurze proběhnou v první polovině roku 2019 a to do Dolního Rakouska a jižních Čech.
Účastníci exkurze mohou využít společnou dopravu zdarma. Celá exkurze bude tlumočena. Veškeré
náklady jsou hrazeny z projektu MagNet.

Konference Zaměstnávání žen/mužů po MD/RD
Jak pomoci ženám (ale i mužům) získat práci po rodičovské? Na tuto otázku se pokusilo během
přeshraniční konference v Třebíči odpovědět více jak 15 odborníků z území Kraje Vysočina,
Jihočeského, Jihomoravského kraje, ale také Dolního Rakouska.
K porovnání nástrojů, které využívají jak obce, tak neziskové organizace a instituce veřejné správy
pomohla konference, která se uskutečnila 10. 10. 2018 v aule SPŠ Třebíč. Kraj Vysočina jako vedoucí
partner projektu MagNet využil tohoto aktuálního tématu a pozval k diskusi zástupce mateřských
center, poradenských firem, organizací předškolního vzdělávání, ale i ministerstev a obcí, které byly v
minulosti úspěšné při získání ocenění Obec přátelská rodině.
Během konference byl důraz kladen na zajištění rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem,
informování pracovníků o přístupu k produktům sociálního zabezpečení a úprav pracovní doby s
cílem zlepšit podmínky pro pracující rodiče a pečovatele tak, aby mohli skloubit své povinnosti v
rodině se svou profesní dráhou.
V České republice jsou ženy podhodnoceny v platové politice. Ve srovnání s ostatními zeměmi EU
jsme na předposledním místě. Ženy na stejných pozicích tak berou v průměru o 26% méně než muži.
Za zrovnoprávnění postavení žen a mužů na trhu práce bojuje například mezinárodní organizace BPW
(Bussines professional woman). Tato organizace je vlastně sítí žen, které se rozhodnou podnikat a
poskytuje jim mentorské programy k usnadnění jejich cesty k finančnímu osamostatnění.
Posílit práva a zlepšit podmínky pro pracující rodiče a pečovatele, ale i prarodiče, kteří žijí v jedné do
domácnosti a starají se o dítě, aby mohli sladit práci s rodinnými povinnostmi, umožňují vedle
zákonných úprav také služby péče o dítě. Na konferenci zazněl např. ukázkový příklad z lesní školky v
Telči.
Při rodičovské dovolené si lze v Rakousku přivydělat na stejné pracovní pozici do 30 hodin týdně u
stejného zaměstnavatele. Na výplatu rodičovského příspěvku to nemá vliv. Výhoda je, že
zaměstnanec zůstává i nadále v kontaktu se zaměstnavatelem a udržuje si znalosti v oboru.
Z příspěvků na konferenci vznikne sborník, který bude zájemcům k dispozici na stránkách Zdravého
kraje Vysočina (http://www.zdravykrajvysocina.cz/akce/projekt-magnet).

Mapa příkladů dobré praxe
I ve druhém 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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