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P!íloha 1 – Znak mikroregionu Hvozdnice a jeho popis 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakem mikroregionu Hvozdnice je lipový list, jehož zelená  ást znázor"uje 

lužní lesy a druhá polovina listu znázor"uje rozvinuté zem#d#lství. V dolním poli  

je zobrazena meandrující !eka Hvozdnice, podle které mikroregion dostal sv$j název. 
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 Dolní Životice Jakartovice Jezdkovice 

 

   

Lhotka u Litultovic  Litultovice Mikolajice 

 

 

   

Mladecko Otice Slavkov 

 

  

Štáblovice  Uhlí!ov 
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1. Protipovod!ové opat ení na území obcí mikroregionu 

Cílem projektu je navržení p!írod# blízkých protipovod"ových opat!ení 

v katastrech obcí Dolní Životice, Jakartovice, Jezdkovice, Litultovice, Lhotka u 

Litultovic, Mikolajice, Mladecko, Otice, Slavkov, Štáblovice a Uhlí!ov, nam#!ených na: 

o úpravu koryt a niv s vlivem na protipovod"ovou ochranu,  

o realizaci opat!ení podporujících tlumivý rozliv povodní v nivách formou 

biotechnických opat!ení,  

o zvýšení reten ní schopnosti krajiny,  

o zamezení vzniku a snižování dopad$ rizikových hydrologických situací, 

o obnovu p!irozeného vodního režimu krajiny a ochranu proti vodní a 

v#trné erozi. 

 

Harmonogram projektu: 

Zahájení zadávacího !ízení: 06/2010 

Zahájení realizace projektu: 08/2010 

Analytická  ást projektu: 03/2011 

Návrhová  ást projektu: 08/2011 

Záv#re né vyhodnocení: 09/2011 

P!edpokládané datum ukon ení realizace projektu: 10/2011 

 

P edpoklady a rizika realizace projektu 

P!edpoklady projektu: 

- zájem obcí na !ešení p!írod# blízkých protipovod"ových opat!ení, 

- zájem o  erpání zdroj$ financí z OPŽP a spolupráce MŽP a MZE, 

- zájem obcí o následnou realizaci opat!ení, 

- zájem obcí o dlouhodobou udržitelnost realizovaných projekt$. 

 

 

Rizika projektu: 

- nedokon ená KPÚ, 

- nedostatek finan ních prost!edk$,  

- nevyjasn#né vlastnické vztahy,  

- nezájem dot ených subjekt$. 
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Rozpo"et 

Mikroregion Hvozdnice 1,85 mil K  

 

Analytická  ást prací 0,833 mil K  

Návrhová  ást 0,832 mil K  

Záv#re né vyhodnocení 0,185 mil K  

 

P!edpokládá se, že obce požádají o investi ní dotaci ve výzv# OPŽP na konci 

roku 2011 a práce investi ního charakteru by m#ly probíhat do konce roku 2015. 

 

2. Mapování kulturních a p írodních hodnot mikroregionu 

Místem realizace tohoto projektu je všech jedenáct obcí mikroregionu. 

Praktické p!ínosy a výsledky: 

• zmapování sou asného stavu kulturního i p!írodního d#dictví na území 

mikroregionu Hvozdnice – p!írodní zajímavosti, kulturní památky, 

legendy a pov#sti, tradice 

• digitalizace nalezených údaj$ a vytvo!ení webové stránky propagující 

kulturní a p!írodní hodnoty regionu. 

• propagace zajímavostí na území jednotlivých obcí, vydání publikace, 

po!ádání p!ednášek a výstav,  

• zapojení d#tí, mládeže a ve!ejnosti (žáci ZŠ, poslucha i p!ednášek, 

obyvatelé, návšt#vníci a místní nadšenci) 

• zpracování studie obnovy a využití kulturního d#dictví (návrhy a nápady 

na zvýšení turistické atraktivity mikroregionu) 

• analyzování zám#r$ obcí a dalších subjekt$ s tématikou ochrany a 

obnovy kulturního d#dictví a vytvo!ení podklad$ pro projektovou 

dokumentací vybraných rozvojových projekt$ s vytipováním vhodných 

zp$sob$ financování. 
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Propagace regionu v tisku, na internetu nebo na veletrzích je do zna né míry 

plýtvání pen#zi, nebo% b#žná reklama nep!itáhne p!es noc do mikroregionu masové 

turistické návšt#vy ze vzdálených kout$ republiky  i ze zahrani í.  

Avšak udržování a oživování kulturních tradic a postupné budování skromné, le  

pevné, prosperity založené mimo jiné na místním kulturním a p!írodním bohatství je 

d$ležité a reálné. 

Obrazn# „školní výlety z Prahy do Štáblovic“ nejsou reálné. Propagace má spíše 

sm#!ovat dovnit!, k místním obyvatel$m. Cesta jak toho dosáhnout je v dlouhodobé 

posilování hrdosti a zvyšování pov#domí místních obyvatel o hodnotách a potenciálu 

kulturního d#dictví v blízkém okolí. 
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Schodek rozpo tu ve výši 156.000,- K  bude uhrazen ze z$statku hospoda!ení 

minulých let 


