Projekt spolupráce Programu rozvoje venkova “Učíme se filmem“

Podtémata,lektoři,filmy a místaSEMINÁŘŮ a filmů „Učíme se filmem“
14.října 2013
VEŘEJNÝ PROSTOR /Region Pošembeří/ H. Vrbovcová/vrbovcova@posemberi.cz/775798959
• Moderní urbanismus obcía komunitní budování veřejného prostoru
řešení problému satelitů
moderní přístup k rekonstrukcím i nové výstavbě
komunity a budování vnitřního veřejného prostoru obce
veřejná zeleň – původní a nové výsadby/ ochrana a údržba letitých státem
nechráněných stromů versus bezpečnost občanů
o invazivní rostliny / viz film. nabídka/

o
o
o
o

lektorka: Ing. arch. Mgr. Jiří Kupka, Ph.D., Vlasta Jílková
filmy:
Půda – nezávazně:satelity(3:20), ovlivnění ŽP(8:06), mizí(9:28), staví se(15:06), odstr.
sfaltu(26:43), spolupr.(27:19), přednostní zastavění brownfieldů a v pův. zástavbě
Střihy:Libochovičky
Totnes/Sekem
Ať roste
Invaze
Lok X glob, líbilo by se mi i něco z Veolie…
Termíny a místa: OK
EKONOMIKA NA VENKOVĚ/Vyhlídky/G.Čermáková/ agconsult@seznam.cz/724068686
• Impulz pro ekonomické oživení např. odbytová družstva, bedýnkový systém
o
o
o
o

podněty pro rozvoj cestovního ruchu – všímat si možností, jaké venkov nabízí
agroturistika
kulturní dědictví
regionální produkce či nevyužité objekty pro podnikání – zavedení různých
technologií / jako podtéma s možností sestřihu film „Cirkulační skleníky“
o Využití pozemkových úprav pro rozvoj obce

lektor:Jaroslav Kroužek/ Ing.Ilona Švihlíková,Ph.D.(K. Zímová ČZU /V.Smolík)
filmy:
Úcta k životu/střih
Sekem/ střih
Globální konina/ střih
Ekonomický pivovar
Totnes
(Cyklus ve skleníku)
Termíny a místa: OK

SAMOSPRÁVA NA VENKOVĚ /Sedlčansko/ V. Vitoňová/mas.sedlcansko@email.cz/603867309
• Vybrané aspekty činnosti volených orgánů samospráv na venkově
o Vznik a fungování volených orgánů
o Regionální politika a regionální plánování
o Financování malých měst a obcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Projekt spolupráce Programu rozvoje venkova “Učíme se filmem“

o Národní síť malých měst a obcí
o Meziobecní spolupráce v oblasti venkov

lektor: Dr. Mgr. LubomírPána, Ph.D.
filmy:
Totnes
Voda
Lokální X globál
Leader
Termíny a místa: OK

PROSTUPNOST VENKOVSKÉ KRAJINY /Přemyslovské střední
Čechy/ P.Řehořová/rehorova@premyslovci.cz/604980082
• Obnova původního charakteru a vlastností venkovské krajiny
o Ochrana zeleně mimo zástavbu obce, včetně obnovy původní zeleně a zvyšování
o
o
o
o

biodiverzity venkovské krajiny
Odstraňování starých ekologických zátěží
Vodní režim v krajině, regulace a revitalizace vodních toků
Obnova polních cest a stezek spojujících obce
Využití pozemkových úprav pro rozvoj obce

lektorka: Ing. Kateřina Zímová/ ČZU
Symfonie půdy
Babiččin věčný les
Lesy pro lidi,
Krajina pro život
Farmář, který slyší trávu růst
Termíny a místa:místo obce Holubice využijeme prostory obce Velké Přílepy
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