Zápis ze školení „Gemeinde 21 bildet weiter“ – LA21 Příklady dobré praxe
v rámci projektu MA-G21
Trandorf (Mühldorf), 26. – 27. srpna 2011
Přítomni: prezenční listina (viz příloha 1)
Pátek, 26. 8. 2011
9.30 Pozdravení, zahájení
Starosta Manfred Hackl
pozdravil účastníky a představil
Mühldorf.

obec

Bernhard Haas (NÖ
Zemský úřad pro obnovu venkova)
pohovořil o obnově venkova, projektu MAG21 a o důležitosti zapojení občanů
s s konkrétním obsahem pro udržitelný
rozvoj obcí.
Josef Strummer (NÖ Spolek na obnovu
města a vesnice) vysvětlil specifickou situaci
Waldviertlu jako pilotního regionu pro
regionální management a endogenní
regionální rozvoj.
Marta Vencovska (Krajský úřad Kraje
Vysočina)
představila MA21 na Vysočině a projekt MAG21 z pohledu české strany.
Představení témat k workshopu a vysvětlení možnosti účasti.
10.30
1. kolo paralelních workshopů
1. téma: Nová média
Hohenberg
(paní
Wagner)
–
G21Homepage, Facebook, atd.
Spolek na obnovu venkova Hohenberg tvoří
vlastní www stránku
http://www.gemeinde21hohenberg.at/.
Velká váha je kladena na téma „Sociální
média“. Např. Facebook –
přítomnost
mládeže. Stránky jsou ve výstavbě a měly by
sloužit k výměně informací o všech aktivitách
v Hohenbergu.
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St. Martin – Großschönau – Lázně Großpertholz (starosta Höbarth a pan Pfeiffer) – optická
vlákna, regionální televize. Těžiště aktivit v oblasti komunikačních technologií je výkonná
optická síť - www.arge-glasfaser.at, viz příloha 2.
Kraj Vysočina a obec Okříšky (krajský radní a starosta
Okříšek Zdeněk Ryšavý) – Nová média na Vysočině.
V české prezentaci byly představeny intenzivní aktivity
v obci (setkání, atd.), viz příloha 3

2. téma: Místní dodavatelé
Eisgarn (pan Brunner) – Zachování místního
zásobování v malých obcích.
V obci Eisgarn bylo zřízeno komunikační a
centrum dodávek potraviny – viz příloha 4.
Kirchstetten (pan Hofbauer) – Zajištění
místních dodávek prostřednictvím „modelu
družstva“. Trh s potravinami byl zorganizován
a přestavěn jako sdružení, viz příloha 5.
Kraj Vysočina (pan Hlava) – výroba čokolády
– Jak může malý rodinný podnik úspěšně
hospodařit oproti mezinárodnímu podnikání!
Pan Hlava založil malou továrnu na
čokoládu, která může na trhu úspěšně
existovat, protože se specializovala
v produkci, nabízí vysokou kvalitu a
pomalu roste.
Různé čokolády jsou dodávány na trh
pro určité „příležitosti použití“
http://www.chocolates.cz
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PAUZA NA OBĚD
14.00 opakování workshopu Nová média a Místní dodavatelé výměna účastníků
16.00 2. kolo paralelního workshopu
3. téma: Bydlení v 3. životní etapě
Ernsthofen (Christian Mitterlehner) – Sociální Ernsthofen, viz přílohu 6
Lainsitz (Rupert Klein) – Lainsitz aktiv/Domy s pečovatelskou službou ve Waldviertlu, viz
příloha 7.
Spolupráce více obcí ke zřízení domu s pečovatelskou
službou, intenzivní návštěvní a doprovodný program.
Kraj Vysočina (radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních
věcí Mgr. Bc. Krčál a Mgr. Jiří Bína, vedoucí odd. soc.
služeb) – Domovy důchodců na Vysočině – viz příloha 8.

4. téma: energie a ochrana klimatu
Ybbsitz (pan Fahrnberger) – Energetická obec
Ybbsitz/Získávání energie prostřednictvím malých
vodních elektráren – Viz příloha 9.
Japons (pan Engelbrecht) - Energie z biomasy –
viz příloha 10
Kraj Vysocina (pan Bouda) – Energetické úspory
na Vysočině – viz příloha 11
18:00 Večerní program
Účast na slavnostním zahájení „9. Waldviertelských vesnických her“ v Ottenschlagu
Sobota, 27.8.2011
9.00 Klima a ty – životní styl, stravování a „Peak Soil“ v globálním kontextu
Přednáška pan Salmhofer (Klimabündnis Kärnten) – viz příloha 12
11.00 diskusní kolo, shrnutí workshopu
Místní dodávky
 Hlavní bod



Multifunkčnost
Regionalita

Komunikace
Vytvoření a udržení pracovních míst

Nová média
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Nové komunikační možnosti, komunikační kanály
Spolupráce
Pracovat efektivněji (Cloud Computing)
Hospodářská dimenze výkonného internetového spojení
Vlastní další rozvoj a prezentace

Bydlení ve 3. životní etapě
 Návštěvní služby, dobrovolnictví
 Kvalitní hodnotné prostředí
 Generace
Energie
 Energetické modely s obyvateli
 Vytváření povědomí mezi obyvateli
 Energetické úspory a přechod k alternativní energii
Hesla: „Co si vezmu z akce za podněty, nápady, motivace?“
Facebook a www stránky
Podílení se - výměna
Potraviny nezatěžující klima
Ekologická pedagogika
Uzavřený koloběh








Místní dodávky– model družstev
Optická vlákna
Dobrovolnictví v sociální oblasti
Osvěta, zprostředkování informací
Energetický koncept
Uspokojovat potřeby občanů
Přístup odspoda nahoru

Zakončení
PAUZA NA OBĚD
14:30 Prohlídka společnosti Sonnentor Kräuterhandels GmbH, Sprögnitz (Kräuter-SinnesErlebnis)
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