Zahrady Jičínska rozvíjejí území

Jičínsko – Bydlíte na území vyznačeném v mapě? Chcete se podílet na rozvoji svého bydliště?
Máte zájem se podílet na rozvoji
území? Otevřené zahrady Jičínska rozdělí v období 2015 – 2020
evropské dotace ve výši 67 milionů korun.
A kdo jsou Otevřené zahrady?
O tom ví nejvíce manažerka spolku Kamila Kabelková. „Otevřené zahrady Jičínska jsou neziskovou organizací, která má za
sebou téměř deset let existence.
Nyní působíme jako zapsaný
spolek. V současné době sdružujeme třiatřicet členů z řad zástupců veřejné správy, neziskových organizací, fyzických osob,
církví a podnikatelů v zemědělském i nezemědělském oboru.
Naše hlavní činnost by se dala

přirovnat k regionální
nadaci.
Činnost
se
řídí
schváleným
strategickým
plánem
rozvoje
území,
který
vzniká se
zapojením veřejnosti a členů spolku. Jednotlivé subjekty, působící ve vymezeném území, pak mezi sebou
soutěží ve vyhlášených výzvách
dle schváleného plánu o získání
dotace.“
Jejich zájmové území tvoří 38
obcí (z toho tři města – Jičín, Kopidlno, Libáň) z okresu Jičín a v
turistickém regionu Český ráj s
přirozeným spádovým centrem –
městem Jičín. „Hlavním posláním spolku je veřejně prospěšný
udržitelný rozvoj území, které je
vymezené turistickou oblastí
Mariánská zahrada a částí turistické oblasti Valdštejnova za-

hrada.
Obě území jsou
unikátními
ukázkami
barokních
komponovaných
krajin na
Jičínsku. Naše poslání je naplňováno aktivitami uskutečňovanými
ve prospěch obyvatel, návštěvníků území a všech typů organizací zde působících,“ uvedla manažerka spolku.
V období let 2008 – 2013 dotacemi
ve výši téměř 20 milionů Otevřené zahrady Jičínska podpořily
sedmapadesát vybraných projektů. Vlastní činností, v rámci
třech projektů spolupráce, získaly do území další dotace ve výši 4,5 milionu korun.
V období 2015 – 2020 mezi subjekty ve svém území rozdělí dotace ve výši téměř 67 milionů korun. Předpokladem pro rozdělo-

vání těchto dotací je vytvoření
nového strategického plánu a jeho schválení členy spolku.
Výhodou tohoto způsobu čerpání dotací je, že o budoucnosti
území rozhodují lidé, žijící a pracující v území, znající jeho tradice a potřeby.
Chybí vám něco ve vaší obci?
Máte nápady na rozvoj území?
Potřebujete pomoci s uskutečněním svých plánů? Máte zájem o
čerpání dotací z EU? Pak vám nabízejí pomocnou ruku. Dotace
jsou určeny pro vaše návrhy k
rozvoji území. Využijte tuto příležitost a zapojte se do tvorby
strategického plánu! Navíc vám
mohou pomoci i s přípravou žádostí o dotaci.
(red)
Chcete se dozvídat nové informace
o činnosti a aktivitách spolku nebo
se stát jeho členy? Neváhejte se obrátit emailem nebo telefonicky.
Sídlo a kancelář: 17. listopadu
1074, 506 01 Jičín
Kontaktní osoba: manažerka Mgr.
Kamila Kabelková, mobil:
602 420 396
Elektronický kontakt:
www.otevrenezahrady.cz,
otevrenezahrady@seznam.cz

Svazek obcí Lanškrounsko chce
koupit zavřenou rozhlednu Lázek
Lanškroun – Lanškroun a okolní obce se chtějí pokusit o odkoupení nedaleké rozhledny Lázek. Turistům je nyní nepřístupná, soukromý majitel ji zhruba
před dvěma lety uzavřel a nestará se o ni. Prodejní cena, což bude rozhodující faktor, zatím není
známá, informoval novináře starosta Lanškrouna Radim Vetchý
(Lanškrounské fórum).
„Na posledním jednání Svazku obcí Lanškrounsko v Cotkytli
bylo ze 13 starostů 13 pro,
abychom se zabývali tím, pokud
budou podmínky optimální, jak
získat rozhlednu Lázek do majetku svazku,“ uvedl Vetchý. „Je
to známé místo a dovedu si představit, že se obnoví provoz rozhledny a občerstvení,“ doplnil.

Majitel rozhledny
je v konkurzu
Vlastníkem rozhledny i vedlejší
turistické chaty je společnost De-

neta. Ta je podle insolvenčního
rejstříku od února v konkurzu.
Obce nyní čekají na uspořádání
dražby vyhlídky.
Podle znaleckého posudku činí odhadní cena dřevěné rozhledny a rekreační chaty včetně
pozemků 831 500 korun. Hodnotu
samotné budovy chaty znalec
spočítal na zhruba 97 000 korun,
bývalé prodejny vstupenek na
91 000 a rozhledny na 516 000 korun, jak vyplývá z dokumentů v
insolvenčním rejstříku.

Lázek je terčem
zlodějů kovů
Rozhledna i chata nejsou zabezpečené a interiéry podléhají postupné devastaci, na níž se podílejí zřejmě hlavně zloději kovů.
Podle radnice musí opatření proti krádežím zajistit správce konkurzní podstaty, obce se nemohou o cizí majetek postarat.
K záchraně vyhlídky radnici

vyzval otevřeným dopisem i Klub
přátel rozhleden. Kromě odkoupení například navrhoval, aby
město jednalo o pronájmu vyhlídkové věže, která má samostatný vstup. Rekreační část s
oploceným dvorem a zahrádkou
by mohl vlastník dále využívat.
Na vrchu Lázek byla v roce 1912
vedle mohyly zasvěcené Svatopluku Čechovi původně postavena dřevěná věž se zastřešením
vysoká 15 metrů.
V roce 1918 byla původní věž
stržena, současná rozhledna byla vybudována ze sbírky Klubu
českých turistů v roce 1933. Dřevěná konstrukce je vysoká 20 metrů, vyhlídková plošina je 17 metrů nad zemí a vede k ní 87 schodů. Současně byla postavena i
chata pojmenovaná po berním
úředníkovi Františku Reichlovi
ze Zábřehu. Po listopadu 1989 se
rozhledna vrátila klubu turistů, v
roce 1995 přešla do soukromých
rukou.
(čtk)

