
 
 
VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI  

Venkovský prostor o.p.s. 
 

ZA ROK 2005 
 

(ZKRÁCENÁ VERZE) 
 
Poslání 
 
Společnost vznikla přeměnou Nadace Venkovský prostor v listopadu 1999 
 
Společnost se zaměřuje zejména na poskytování následujících služeb: 

 podpora a zprostředkování zemědělských projektů v oblasti rostlinné a živočišné 
výroby u subjektů zabývajících se touto výrobou v zájmu pomoci těmto subjektům ve 
venkovském přeshraničním prostoru mezi Českou republikou a Svobodným státem 
Sasko ve Spolkové republice Německo 

 podpora a zprostředkování ekologických projektů na ochranu životního prostředí, 
ochrany přírody, v péči o krajinu a celkového rozvoje venkovského prostoru 
v přeshraniční oblasti, podpora a zprostředkování spolupráce zemědělských a 
zpracovatelských subjektů ve venkovském přeshraničním prostoru mezi Českou 
republikou a Svobodným státem Sasko  

 činnost technických poradců v oblasti životního prostředí, zemědělství a lesnictví 
 pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 
činnosti 

 překladatelská a tlumočnická činnost 
 vydavatelská a nakladatelská činnost 

 
Organizační struktura 
 
Správní rada 
Michael BRESAN – předseda správní rady 
Jiří TEPLÝ – člen správní rady 
Libor UZEL – člen správní rady 
 
Dozorčí rada 
Thaddäus ZIESCH – předseda dozorčí rady 
Helmut MÜLLER  – člen dozorčí rady 
Miloslava OEHLOVÁ – člen dozorčí rady 
 
Výkonný ředitel společnosti 
Jan Hanzl  
 
Externí spolupracovníci 
Kateřina Sýkorová 
Monika Slezáková 
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Činnost společnosti  
 
Vzdělávání 
 
Projekt „Zvyšování kvalifikace mládeže středních odborných učilišť  se specializací 
„zemědělství“ a „zahradnictví“ 
Projekt byl zaměřen na praktickou výuku českých studentů a učňů v saských školících 
zařízeních ve městě Köllitsch (obor zemědělství) a v Pilnitz (zahradnictví). Tato školící 
střediska jsou spravována Saským zemským úřadem pro zemědělství (Sächsische 
Landesanstalt für Landwirtschaft). Účastníky projektu byli učni a studenti Střední odborné 
školy Frýdlant, a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou. 
Celkem se odborné zúčastnilo28 žáků 
Přínosem realizovaného projektu bylo rozšíření znalostí a schopností žáků odborných učilišť s 
ohledem na nejmodernější standard vzdělávání v EU za použití nejmodernějších technologií a 
techniky, především zdokonalení praktických dovedností, prohloubení teoretických znalostí 
mladých lidí v počátečním odborném vzdělávání a v neposlední řadě rozvinutí jazykových 
znalostí účastníků. 
Program Leonardo da Vinci, NVF Praha 
 
Projekt „ Internet pro třetí generaci“ 
Cílem tohoto projektu je zlepšení aktivní účasti seniorů na společenském životě v České 
republice prostřednictvím zlepšení jejich schopnosti pracovat s PC, internetem a využívat toto 
medium k vyhledávání informací, nezbytných v každodenním životě.  
V první fázi projektu byla proškolena skupina seniorů – školitelů, kteří pracovali jako lokální 
poradci a tím podporovali nové zájemce z řad seniorů při jejich prvních krocích při 
seznamování se s prací s PC a internetem. Při této činnosti jim napomáhala Příručka 
vytvořená lektorem Janem Tandlerem, která je speciálně přizpůsobena a zaměřena na cílovou 
skupinu seniorů.  
Období realizace: červenec 2004 – červenec 2005 
Europe Direkt při ERN Liberec 
Program Rozvoje občanské společnosti PHARE NROS 
 
 
Ekologická výchova 
Projekt „Výchova ke zdravé výživě a zdravému životnímu stylu dětí a mládeže 
v Euroregionu Nisa“ 
V průběhu I. a II. etapy projektu byla prováděna dotazníkovou formou analýza potřeb a stavu 
v oblasti zdravé výživy na šesti vybraných základních školách. Pracovní skupina, ve které 
jsou lékaři, pedagogové i odborníci na didaktiku, započala svou práci na přípravě 
metodických příruček pro pedagogy a žáky 1. a 2. stupně ZŠ. 
Zdroj financování: Interreg IIIA 
 
 
Projekt „Na vlastních nohou“ 
Společnost se podílí na realizaci přeshraničního projektu „Na vlastních 
nohou“, kde zajišťuje výměnu informací mezi partnery projektu, CSB 
Sachsen e.V. a TEREZA, koordinaci přesharničních aktivit a v neposlední 
řadě také překlady a tlumočení projektové dokumentace a dvoujazyčných 
výstupů projektu.  
Období realizace: 1.4.2004 bis 31.3.2006 
Zdroj financování projektu: DBU 



 - 3 -

Konference o odpadovém hospodářství 
Společnost připravila na 3.11.2005 konferenci o odpoadovém hospodářství v Euroregionu 
Nisa. Hojný počet účastníků prokázal, že téma změn v odpadovém hospodářství v souvislosti 
se začátkem platnosti nové Evropské rámcové směrnice o odpadech je vskutku zajímavým 
tématem. 
Finanční podpora: Phare CBC 
 
 
 
Zemědělství 
 
Zemědělská konference 
Dne 16.12.2005 proběhla v hotelu Slávie v Turnově mezinárodní zemědělská konference na 
téma: „Vize venkova – možnosti zemědělství ve společné Evropě“. 
Konference si kladla za cíl  informovat české zemědělce o zemědělské politice EU, o trendech 
v podpůrných fondech EU, stavu českého zemědělství v porovnání se sousedními zeměmi a o 
praktických zkušenostech z modelových oblastí. V diskuzních skupinách se pak zájemci 
zaobírali tématy jako ekologické zemědělství, biomasa, podpora místní produkce, nebo 
problematikou produkce mléka  
Akce se zúčastnilo více než 80 zemědělců z české a německé strany Euroregionu Nisa. 
Liberecký kraj, Konrád Adenauer Stiftung Praha 
Finanční zdroje: Interreg IIIA 
 
Řada seminářů „Návrat ovocných stromů do krajiny a jejich využití“ 
Řada seminářů pro děti, mládež a odbornou veřejnost. 
Finanční podpora: Phare CBC 
 
  
Propagační materiály a publikace 
 
Příručka „Internet pro třetí generaci II“  
Sborník ze zemědělské konference „Vize venkova“ 
Sborník z konference o odpadovém hospodářství v ERN 
Plakáty a informační letáky „Návrat ovocných stromů do krajiny“ 
Kniha „Léčíme se jablky“ v rámci stejnojmenného projektu 
 
 
Zdroje financování 
Saské ministerstvo pro životní prostředí a zemědělství - SMUL 
Společný fond malých projektů Region Nisa PHARE CBC 
Program Rozvoj občanské společnosti PHARE NROS 
Fond malých projektů INTERREG IIIA 
Leonardo da Vinci   
Konrad Adenauer Stiftung Praha 
Liberecký kraj  
Statutárního město Liberec 

 


