Hezký den dámy a pánové, milé děti, babičky, dědečkové,
Dovolte mi, abych Vás za sdružení Otevřené zahrady Jičínska přivítala
na zahájení výstavy a předávání cen ve výtvarné a literární soutěži
“Moje město / moje obec v roce 2020“. Jmenuji se Kamila Kabelková
a jsem manažerkou sdružení. Uspořádat výstavu nám zde umožnilo
vedení KZMJ a výstavu pro Vás připravila paní Jana Šmějcová.
Ráda bych vás z toho místa stručně informovala, co nás k vyhlášení
soutěže na téma “ Moje město / moje obec v roce 2020“ vedlo a
jakou činností se naše sdružení zabývá.
Sdružení Otevřené zahrady Jičínska vzniklo v roce 2005. Zájmové
území, kde mohou být realizované projekty z dotací z programu
Leader, tvoří 38 obcí z okresu Jičín. Všechny obce se nacházejí v
turistickém regionu Český ráj. Území zahrnuje obce tvořící turistickou
oblast Mariánská a Valdštejnova zahrada a několik nejbližších
sousedních obcí. Největší města zájmového území jsou právě Jičín,
Kopidlno a Libáň, zbývající část území tvoří většinou obce do 500
obyvatel. Pro toto území byla v roce 2008 vytvořena strategie na
období do roku 2013. V rámci realizace tohoto strategického plánu
bylo podpořeno 55 projektů a rozděleny dotace ve výši přes 20
milionů korun.
Nyní se připravuje nové programovací období pro čerpání dotací
z Evropské unie a to je i čas pro přípravu nového strategického plánu
na období do roku 2020. Účelem tvorby této strategie je vytvořit
podmínky pro úspěšný rozvoj území, který přinese větší atraktivitu

území pro obyvatele i návštěvníky. Pro vytvoření úspěšného
strategického plánu potřebujeme do jeho tvorby zapojit co nejvíce
veřejnost. Na našich webových stránkách www.otevrenezahrady.cz
mohou zástupci obcí, podnikatelské subjekty, neziskové organizace,
zájmové organizace, zemědělci a široká veřejnost, sledovat proces
tvorby strategického plánu, posílat nám svoje připomínky, nápady a
projektové záměry.
Protože nám není lhostejný ani názor nejmladších obyvatel
v zájmovém území, tak jsme se rozhodli pro ně uspořádat výtvarnou
a literární soutěž na téma „Moje město / moje obec v roce 2020“, s
kterou jsme oslovili všechny školy na území Otevřených zahrad
Jičínska. Nejlepší práce si nyní můžete prohlédnout ve vitrínách
kulturního domu v přízemí a v prvním patře. Výtvarná díla vytvořili
pouze žáci Základní umělecké školy v Jičíně a literární díla zaslali žáci
ZŠ Libáň. Svoje náměty nám předali i žáci primy jičínského gymnázia.
Z obdržených výtvarných a literárních děl jsme se rozhodli ocenit
následující díla dětí. Jako odměnu ocenění v této soutěži obdrží
poukázku na odběr knih dle vlastního výběru v knihkupectví u Pašků
na Valdštejnově náměstí v Jičíně. Ve výtvarné soutěži jsou zvlášť
oceněny kategorie 5 – 7 let, kategorie 8 - 10 let a kategorie do 15 let.
Literární díla byly pouze dvě a tak jsme ocenili práce obou žáků.
Nejprve ocenění ve výtvarné soutěži v nejmladší kategorii 5 – 7 let,
které získává 5 letá slečna Laura Pavlenková s obrázkem s názvem
„DOMA V LÁSCE A S MAMINKOU“.

V kategorie 8 – 10 let ocenění získává 9 letá slečna Jasmína Havle
s obrázkem

s názvem

„BUĎME

EKOLOGIČTÍ,

OHLEDUPLNÍ

A

VYUŽÍVEJME VĚDECKÝCH OBJEVŮ“, kde nakreslila skleněné domy,
skluzavky, ekologické systémy a nový způsob dopravy.
V kategorie 11 – 15 let jsou oceněny dva obrázky a to 11 leté slečny
Terezky Vávrové s obrázkem s názvem „MODERNIZACE“ a 15 leté
slečny Aničky Zídkové s obrázkem s názvem „POZOR NA SMOG A
ŠKODLIVINY!“
V literární soutěži získávají ocenění práce 10 letého Davida Laskoše a
11 letého Davida Záruby, kteří navštěvují základní školu v Libáni.
Všem oceněným ještě jednou gratuluji, Vám ostatním děkuji za
pozornost a budu se těšit na další spolupráci na tvorbě strategické
plánu pro období 2014 – 2020. Protože se blíží Vánoce, tak Vám přeji
hodně pohody v adventním čase, krásné vánoce a hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti do nového roku 2014.
Jestliže máte nějaké otázky, nebo nám již nyní chcete sdělit nějaké
svoje náměty ke strategii, jsem vám k dispozici a ráda Vám odpovím
na vaše otázky.

