1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu „ Vzdělaný venkov“ uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák.
Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing. Jana Rejlová. Akce se
zúčastnili také členové MAS Hradecký venkov, kteří měli možnost získat cenné informace od zkušených kolegů z MAS
Posázaví.
Naše exkurze začala srdečným přivítáním paní starostkou Votice Janou Kocurovou, manažerkou mikroregionu
Džbány – Žebrák Ing. Eliškou Zemanovou a předsedou svazku Mgr. Viktorem Liškou. Pro účastníky - zástupce obcí
z mikroregionu Nechanicko, Urbanická Brázda, Hustířany a Obcí 1866 byla připravena prezentace a diskuze o
zrealizovaných projektech na území MAS Posázaví.

Poté nás čekala prohlídka města Votice. Nejdříve jsme se vrátili do minulosti Votic na výstavě umístěné v historické
budově radnice a připravené milovníky historie z místního Vlastivědného klubu.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního
operačního programu a rozpočtu města Votice. Celkové náklady tohoto projektu byli cca 23 milionů korun. V rámci
projektu byla vybudována nová stanoviště autobusů, nádražní budova s čekárnou a zrekonstruována část ulice.

Naše procházka městem pokračovala k nově rekonstruované víceúčelové školce. Došlo k rozšíření školky,
vybudování společenských prostor, počítačové učebny, prostor pro spaní, vzniklo nové sociální zařízení. Celkové
náklady projektu si vyžádaly 25 milionů korun, které město získalo z Regionálního operačního programu a
Operačního programu Životního prostředí.

Prohlídku města Votice jsme zakončili obědem a autobusem jsme se přesunuli do Stanice pro ohrožené živočichy,
která je členem MAS Posázaví. Zde nás uvítal Pavel Křížek – vedoucí stanice. Nejprve jsme se dověděli spoustu
zajímavých informací o poskytovaných službách stanice a o jejím vzniku. Prohlédli jsme si fotografie původního
neutěšeného stavu místa, kde následně vzniklo útočiště zraněných zvířat. Pak proběhla prohlídka stanice a odborný
výklad naší průvodkyně.

Záchranná stanice se věnuje dalším aktivitám, zejména seminářům o ekologické výchově předškolních dětí. To bylo
zajímavé téma i pro nás z MAS Hradeckého venkova, protože sami máme bohaté zkušenosti z ekologického
vzdělávání školek z regionu.

Stanice provádí i mapování ohrožených druhů živočichů jako jsou Netopýři, Chřástal polní, Obojživelníci a další.
Z projektů je připravena osvěta veřejnosti – přednášky, exkurze, výstavy, články v tisku. Poskytuje služby pro obce i
veřejnost. Neméně zajímavé byly i informace o zdrojích financování stanice a výhledu do budocnosti stanice.

Pro zpestření naší exkurze nám naši hostitélé připravili návštěvu golfového areálu Golf Resort Konopiště, který se
nachází na panství Tvoršovice. Panství bylo v roce 1990 vráceno původnímu majiteli. Od správce objektu jsme se
dověděli mnoho zajímavých informací o historii zámku, která sahá do 10. století, i podnikatelských záměrech
společnosti, která areál provozuje.

Poslední zastávka prvního dne exkurze byla v Pičíně u Jankova. Zde pro nás bylo připraveno ubytování ve středisku
dostihových koní a prohlídka stájí.

Po večeři nás čekalo příjemné setkání a diskuze se zástupci obcí mikroregionu Džbány-Žebrák.

Druhý den exkurze začalo překvapením, které nám připravil starosta obce Jankov pan Kocourek. Uvítal nás výstřely
z děla.

Po té následovala prohlídka obce. Obec je zkušenými realizátory projektů z různých zdrojů, proto jsme si mohli
prohlédnout rekonstruovanou tělocvičnu, školu, hřiště a další projekty. Asi nejzajímavější byla procházka naučnou
stezkou Bitva u Jankova a zajímavé vyprávění paní učitelky ze základní školy.
V roce 2007 se obec Jankov stala Vesnicí roku.

V Odlochovocích (osada Jankova) jsme navštívili hasičské muzeum a zámecký park zámku Odlochovice, kde nyní sídlí
integrované centrum sociálních služeb, které stará o mentálně postižené klienty.

Naučnou stezkou jsme se dostali do katastru obce Ratměřice, kde jsme naši návštěvu regionu zakončili. Obec vede
bohatý společenský život, za který byla v letošním roce oceněna Modrou stuhou v krajském kole Vesnice roku 2009.
Obec má pouhých 255 obyvatel s věkovým průměrem 38 let. Obec spravuje budovu obecního úřadu, kde sídlí
mateřská škola a hasičská zbrojnice. V obci je dětské hřiště, sportovní areál, veřejná knihovna i čistírna odpadních
vod.

Nevšedním zážitkem pro nás byla návštěva zámeckého parku zámku Ratměřice, který je běžně veřejnosti
nepřístupný. V parku nás ohromily dva stromy Sekvojovce obrovského. Stromy jsou největší svého druhu v České
republice a jsou staré přes 150 let.

Naši výpravu, která je z úrodného Polabí uchvátila místní krajina. Mikroregion Džány-Žebrák obklopuje přírodní park
téhož jména s dominantou parku vrcholem Džbány. V krajině jsou rozsáhlé louky s remízky obklopené lesy i malebná
údolí. Vyskytuje se zde řada chráněných druhů rostlin a živočichů. Shodli jsme se, že by to byla příjemná dovolená
pro rodiny s dětmi a pěší turisty. Region je totiž protkán hustou sítí značených turistických tras. Jsou zde samozřejmě
i značené trasy pro cyklisty, ale vzhledem k náročnosti terénu bude pro mnohé z nás, jistě lákavější akce
mikroregionem Nechanicko na kole

Děkujeme za nevšední zážitek ogranizátorkám exkurze i za vřelé přijetí našim hostitelům. A protože jsme během
exkurze i pilně pracovali, domluvili jsme s MAS Posázaví společném Projektu spolupráce, na který mohou získat obě
MAS na svoje projekty pro rozvoj regionů, až 5 milionů korun. Proto již nyní plánujeme návštěvu v našem regionu
MAS Hradecký venkov.

Iva Horníková

