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Občanské sdružení  „Povodí Stařečského potoka“ 

 

nositel projektu 
 

 

„Škola rozvoje vesnic Podhorácka“ 
 

 

 

Vás zve k účasti ve druhé části projektu 
Téma – obnova a rozvoj vesnice 

 

13.1.2011 
10.2.2011 
3.3.2011 
24.3.2011 
14.4.2011 

 
 

Od 15:30  v sále radnice ve Starči 
 
 
 

Cyklus přednášek se zaměřuje  na venkovského člověka a jeho 
přání, na všechny, kteří mají zájem o svoji obec a chtějí pro ni 

mnohé udělat. 
 
 

Hlavním problémem, který projekt řeší, je zahájení chybějícího vzdělávání 
dospělých občanů v obcích za účelem  rozvoje venkova zejména „Obnovy a 

rozvoje vesnic“ a „Ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova. 
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Naučíte se : 

-jak efektivněji plánovat a rozvíjet 
občanské vybavení a služby 

vzdělávání na venkově 
- jak se starat o ochranu a rozvoj kulturního dědictví venkova 
( a to jak pro zajištění atraktivnosti bydlení na venkově tak  i ve vztahu k venkovskému 

cestovnímu ruchu) 
 

První vzdělávací cyklus A byl zaměřen 
zejména na „ochranu a rozvoj 
kulturního dědictví venkova“ kraje 
Podhorácka  
 
Diskutovali jsme o tom jak pečovat o 
památky místního významu, s využitím 
odkazu významných osobností a jejich 
vazbou na tyto památky, dále jsme hovořili 
o zřizování muzeí a expozic.  
 
Závěrečná exkurze prvního cyklu, která je 
plánována na květen, povede po území 

Podhorácka tak, aby ukázala významné praktické příklady a řešení vybraná z celého 
území regionu.  
 
Druhý cyklus B bude věnován obnově a rozvoji vesnic  
 

od zapojování občanů (převážně mladých a žen) do rozvoje a obnovy obcí, plánování 
rozvoje, přes tvorbu místních strategických plánů a zakládání a podporu komunitních 
škol.  
 
Exkurze završující tento cyklus bude vedena v kraji Vysočina. Seznámí s fungujícím 
komunitním rozvojem v obcích, které tímto způsobem pracují již několik let, a předvede 
praktická řešení jak infrastrukturní, tak v rámci udržitelného rozvoje vesnických komunit a 
fungování komunitních škol. 
 
Lektoři – významní odborníci na venkovský rozvoj, osobnosti z oblasti vzdělávání, 
ekonomie, ekologie, historie i přírodních a společenských věd, praktici v oblastech 
rozvoje venkovských sídel. 
 

To nejde bez zapojení lidí – občanů vesnic a to jak členů spolků a NNO, 
zastupitelů, podnikatelů i zemědělců, tak místních lídrů. 

 
Využití mezisektorové spolupráce. 


