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AKTUÁLNÍ INFORMACE SPOV:
Lesy ČR zrušily obří tendr
na prodej dřeva,
SPOV rozhodnutí vítá
Státní podnik Lesy ČR zrušil v polovině
května tendr na prodej dřeva a lesnické práce v hodnotě 16 miliard korun. Sporný tendr měl řadu kritiků, s požadavkem na jeho
zrušení aktivně vystupovalo i vedení Spolku
pro obnovu venkova (SPOV). Novou soutěž
hodlá podnik znovu vypsat po květnových
volbách do Poslanecké sněmovny. Kritici
tendru tvrdili, že na zakázku dosáhne jen
několik velkých firem. Vystoupily proti němu i Společenstvo dřevozpracujících podniků ČR a Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství. Konfederaci lesnických
a dřevozpracujících svazů se nelíbilo, že výběrové řízení bylo zahájeno bez předchozího projednání a schválení nové dlouhodobé koncepce.
Více na straně 3
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ROZHOVOR: Rozhovor s Jiřím
Kristem, zástupcem NS MAS
v Moravskoslezském kraji
Že masky nejsou jen pomůcky k přestrojení se za někoho jiného na karneval, ale
v obecné hantýrce lidí zabývajících se rozvojem venkova se dnes tento zkratkovitý pojem běžně užívá pro místní akční skupiny, není třeba v našem Zpravodaji venkova vysvětlovat. Jiří Krist zastupuje Národní síť MAS ČR
v Moravskoslezském kraji. Sám je předsedou
MAS Opavsko. Ze všeho nejvíce zajímají Jiřího Krista obnovitelné zdroje a venkovská
krajina. Aktuálně se věnuje programu, který
umožní obcím získat peníze na protipovodňová opatření, je rovněž iniciátorem zajímavého projektu Lidé do sadů, ve všech třinácti krajích nedávno školil poradce programu
Zelená úsporám.
Rozhovor si můžete přečíst na str. 18–21
TÉMA: Olomoucké konference:
Venkov po roce 2013
a Partnerství Leader 2010
V Olomouci se 13. května 2010 uskutečnila konference „Venkov po roce 2013“. Stalo se tak v rámci projektu UNIVES, který organizuje Univerzita Palackého ve spolupráci
s hlavními partnery Středomoravskou agenturou rozvoje venkova (SMARV), Moravskou
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Po deštivých květnových dnech vysvitlo konečně i slunce. Na snímku je mlýn v Ruprechtově v Moravském krasu.
Foto: TSu
vysokou školou Olomouc a MAS Horní Pomoraví. Místní akční skupiny z ČR a Slovenska se vůbec poprvé společně setkaly den poté na konferenci „Partnerství Leader 2010“
v Olomouci. Akci v konviktu Univerzity Pa-

lackého pořádalo Krajské sdružení Národní
sítě MAS Olomouckého kraje ve spolupráci
se SPOV OK pod hlavičkou Celostátní sítě pro
venkov a s podporou Olomouckého kraje.
Více informací na str. 8–17

AKTUÁLNĚ: V POSLANECKÝCH VOLBÁCH 2010 SICE VYHRÁLA SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE, ALE ZŘEJMĚ VZNIKNE PRAVICOVÁ VLÁDA ROZPOČTOVÉ ODPOVĚDNOSTI
Více na straně 4–7
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O titul „Vesnice roku 2010“ bude
soutěžit rekordní počet obcí – 357
Do letošního ročníku Vesnice roku se přihlásilo nejvíce obcí v historii soutěže – celkem 357 obcí ze třinácti krajů České republiky. Přihlášené obce budou během května
a června hodnoceny krajskou komisí. Jejími
členy budou zástupci vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů soutěže.
Nejvíce obcí se přihlásilo z Královehradeckého kraje, celkem 37. Hned za ním se
umístil Olomoucký kraj – 36 přihlášených
obcí a třetí je Kraj Vysočina v počtu 35 přihlášených obcí. Velký zájem o dotace ze soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova projevil také Jihočeský kraj (31 obcí).
Naopak nejmenší zájem byl zaznamenán
v Moravskoslezském kraji (15 obcí) a Ústeckém kraji (18 obcí).
„Oproti minulému roku se počet přihlášených obcí zvýšil o třicet. Jsme rádi, že stále více obcí má zájem zapojit se aktivně do
soutěže a pokusit se získat dotaci pro svůj
rozvoj,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.
Každý krajský vítěz získává odměnu v podobě finanční dotace 1 milion korun. Vítěz

celostátního kola pak získá další 1 milion korun navíc, druhý v celostátním kole 900 tisíc korun a třetí pak 800 tisíc korun.
Od roku 1996, kdy je soutěž spoluorganizována ministerstvem pro místní rozvoj,
narůstá účast každým rokem až o 30 obcí.
Dalšími vyhlašovateli je ministerstvo zemědělství, Svaz měst a obcí ČR a Spolek pro
obnovu venkova.
V rámci krajských kol mohou obce získat následující ocenění:
Zlatá stuha – za vítězství v krajském kole
Modrá stuha – za společenský život
Bílá stuha – za činnost mládeží
Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí
Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu
Dále mohou obce získat různá mimořádná ocenění nebo také diplomy např. Diplom za vzorné vedení obecní knihovny nebo Diplom za příkladnou péči o historickou
zástavbu obce.
http://www.mmr.cz/

Pozvánka na červnovou schůzi
která se koná v útery 1. 6. 2010 od 9.00 hodin v Černínském salonku (místnost
č. 122) v Senátu Parlamentu ČR (recepce Kolovratský palác).
Program:
1.
9.00 – 9.15
2.
9.15 – 9.45
3.
9.45 – 10.45
4. 10.45 – 11.15
5. 11.15 – 11.30
6.

11.30 – 13.00

Kontrola usnesení
Projednání změny rozpočtu
Rozpočtové určení daní
SPOV ČR – spolupráce s kraji a ROP
Informace o spolupráci obcí
s Ostravskou universitou
Různé

Květnové povodně zasáhly
především sever Moravy,
po vodě hrozí sesuvy půdy
Jeden lidský život – starší ženy z Třince,
11 zraněných, 2100 zaplavených objektů či
1198 evakuovaných osob. To jsou některé
z následků květnových povodní, které zasáhly čtyři moravské kraje. Od neděle 16.
května v ohrožených oblastech zasahovalo
4253 hasičů, na místě byli i vojáci a policisté následovaní humanitárními pracovníky.
Výše škod zatím nebyla vyčíslena, zřejmě ale
dosáhne několika miliard korun. Voda zaplavila desítky silnic, způsobila problémy
v železniční dopravě a přerušila na řadě míst
dodávky elektrické energie či tepla. V Mo-

ravskoslezském a Zlínském kraji se po opadnutí vody začali lidé potýkat se sesuvy půdy.
Vydatné srážky zvedly nejprve hladiny řek
na severu Moravy. Rozvodnila se zejména
Odra s přítoky Olší a Ostravicí či Bečva. Dále
pak Morava a některé menší toky.
K nejhůře postiženým patří Moravskoslezský kraj. Voda zaplavila mimo jiné část
slezské metropole, Havířov či Český Těšín,
od okolí odřízla Karvinou. Odra v Bohumíně zaplavila desítky domů a způsobila velké škody, hladina řeky vystoupala až do výšky téměř 6,5 metru. Stav nebezpečí platí
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až do 17. června pro Karvinou, Bohumín,
Český Těšín, Havířov a Orlovou na Karvinsku, dále pro Frýdek-Místek, Frýdlant nad
Ostravicí, Jablunkov a Třinec na FrýdeckoMístecku, pro Hlučín a Kravaře na Opavsku,
Nový Jičín a rovněž Ostravu. Stav nebezpečí platí i pro desítky menších sídel ve správním území těchto 13 obcí. Podle informací
moravskoslezských hasičů povodně v kraji
zasáhly přes 700 objektů a ohrozily 2145 lidí. Následně se na několika místech začala
sesouvat podmáčená půda, v některých případech sesuvy ohrozily i rodinné domy.
Ve Zlínském kraji udeřila povodeň v plné
síle nejprve na severu, především v oblasti
Vsetínska, Rožnovska a Valašského Meziříčí. Po zklidnění tamní situace se pozornost
záchranářů i vodohospodářů přesunula
k řece Moravě a jižním částem kraje. Stav
nebezpečí platil na území šesti ze 13 obcí
s rozšířenou působností. V Kvasicích na Kroměřížsku hasiči odstřelili část břehu potoka Dolní Kotojedka, aby odklonili vodu do
přilehlých lužních lesů a zabránili tak zaplavení obce a dalších vesnic. Záplavy zejména
na Vsetínsku vystřídalo riziko sesuvů půdy.
V Olomouckém kraji postihly povodně
více než dvě desítky měst a obcí na Přerovsku. Voda vtrhla i do obce Troubky, které se
staly symbolem povodní v roce 1997. Následky tentokrát ale naštěstí nebyly tak
drastické. Ve vodě se přesto ocitlo zhruba
80 procent domů a do evakuačních center

se odebralo na 500 osob. Zhruba 7000 obyvatel na Hranicku zůstalo bez pitné vody
z vodovodu. Vodohospodáři jim museli přerušit dodávky, protože rozvodněná Bečva
zaplavila prameniště Ústí. V Přerově voda
zaplavila teplárnu, bez tepla a teplé vody
zůstalo na 40.000 obyvatel města. Podle informací hejtmanství voda v regionu zaplavila přes 1000 objektů. Škody zatím nejsou
vyčísleny. Až do konce května platil na Hranicku a Přerovsku stav nebezpečí. Vedení
Olomouckého kraje v první fázi požádá ministerstvo financí o 15 milionů korun na odstraňování následků povodní. Peníze chce
získat z 50 milionů korun, které stát uvolnil
na likvidaci škod po povodních ve čtyřech
moravských krajích.
V Jihomoravském kraji budou škody na
majetku občanů ve srovnání s ostatními částmi Moravy postiženými letošními záplavami
zanedbatelné. Nejvyšší budou zřejmě v Rohatci na Hodonínsku, kde se voda dostala
do několika domů, zničila zahradní chatky
a dětské hřiště.
Obyvatelé postižených částí Moravy se
shodují, že oproti ničivým povodním v roce
1997 se zlepšila informovanost i koordinace
pomoci. Na mnohých místech ale lidé poukazují na skutečnost, že letos nebyli o moc
více chráněni jako před 13 lety. V případě řady protipovodňových opatření zůstalo jen
u slibů. To se týká například Troubek a dalších obcí v povodí Bečvy na Přerovsku, kte-
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Foto: Právo
ré marně čekají na výstavbu suchého poldru
u Teplic n. Bečvou. Protipovodňovou ochranu nemá od roku 1997 dokončenou ani Bohumín. Zatímco hráze postavené v Šunychlu ochránily tamní obyvatele, domy v Pudlově a Vrbici opět zaplavila voda.
maš
Vážení čtenáři. Příštím tématem Zpravodaje venkova budou povodně. Dozvíte se
mimo jiné podrobnější informace o škodách, které letošní květnové povodně napáchaly, přečtete si rozhovor se starostou
jedné z postižených obcí. Již nyní vás také prosíme o zasílání informací k povodňovým veřejným sbírkám či výzvám o pomoc obcím, kterým voda či sesuvy půdy
napáchala škody na majetku. Rádi tyto
informace uveřejníme. Pište na adresu redakce uvedenou v tiráži zpravodaje.

Lesy ČR zrušily obří tendr na prodej dřeva.
SPOV rozhodnutí vítá. Nová soutěž po volbách
Státní podnik Lesy ČR zrušil v polovině května tendr na prodej
dřeva a lesnické práce v hodnotě 16 miliard korun. Sporný tendr měl
řadu kritiků, s požadavkem na jeho zrušení aktivně vystupovalo i vedení Spolku pro obnovu venkova (SPOV). Novou soutěž hodlá podnik znovu vypsat po květnových volbách do Poslanecké sněmovny.
Soutěžit se mělo o práce a dříví na roky 2011 až 2020, a to na 108
územních jednotkách. Tendry pokrývaly přibližně 1,2 milionu hektarů lesů, což představuje zhruba 90 procent celkové výměry ploch Lesů ČR. Zbytek prací mělo zajistit pět lesních závodů státní firmy.
Kritici tendru tvrdili, že na zakázku dosáhne jen několik velkých
firem. Vystoupily proti němu i Společenstvo dřevozpracujících podniků (SDP) ČR a Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství.
Konfederaci lesnických a dřevozpracujících svazů se nelíbilo, že výběrové řízení bylo zahájeno bez předchozího projednání a schválení nové dlouhodobé koncepce LČR.
SDP také vyjádřilo obavu z ekonomické likvidace regionálních
dřevozpracujících zaměstnavatelů a z omezení dostupnosti palivového dříví – biomasy pro občany, obce a města. „Pro potřeby regionálních zpracovatelů dřevní hmoty je nabízený objem 10% zcela nedostatečný, především z hlediska využití jejich kapacit a vytvo-

řených pracovních míst. Ekonomická životaschopnost regionálních
zpracovatelů je podmíněna uzavřením dlouhodobých smluv s producentem suroviny a nikoli možností jednorázových nákupů suroviny na burze,“ uvedla v únoru mluvčí SDP Zdeňka Besedová.
Se Společenstvem dřevozpracujících podniků jednal rovněž Spolek pro obnovu venkova ČR, sešli se i se zástupci politických stran.
„Je potřeba přijmout odpovědnost za zachování pracovních míst
v regionálním dřevozpracujícím průmyslu a podpořit naši společnou
snahu zachovat dosavadní zdroje dřeva pro venkov, neboť již více
než deset let Lesy ČR v souladu s Národním lesnickým programem
a v souladu se všemi mezinárodními dohodami o podpoře a rozvoji venkova různými formami vlastního obchodu zajišťují dřevní surovinu regionálním zpracovatelům a zájemcům z řad jednotlivých
občanů,“ stálo ve společném stanovisku obou organizací.
Podle mluvčího Lesů ČR Zbyňka Boublíka ke zrušení tendrů přispělo i jejich politické zpochybňování. „Aby byly eliminovány jakékoliv možné procesní vady a LČR mohly objektivně upravit parametry zadávacího řízení dle akceptovatelných doporučení Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže, přistoupily ke zrušení zadávacího řízení,“ uvedl Boublík. Podle antimonopolního úřadu zakázka na
lesnické práce obsahovala pochybení. Podnik chce přes zrušení tendru zajistit, aby i po 1. lednu 2011 práce v lesích plynule pokračovaly a nebyly přerušeny dodávky dříví. Současné smlouvy totiž končí na konci letošního roku. „Pro případné překlenovací období do
skončení nového zadávacího řízení podnik využije zákonem umožněné varianty,“ uvedl Boublík. Jednou z možností je vybrání dodavatelů prostřednictvím takzvaného jednacího řízení bez uveřejnění.
Proti tendru 10. května před budovou ministerstva zemědělství
v Praze protestovaly desítky lidí. Akci organizovaly Hnutí Duha
a Sdružení živnostníků v lesním hospodářství.
maš
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V poslaneckých volbách 2010 sice vyhrála sociální demokracie,
ale zřejmě vznikne pravicová vláda rozpočtové odpovědnosti
Do sněmovny se probojovaly dvě nové strany a řada politiků, kteří pracují pro venkov
V poslaneckých volbách 2010 sice vyhrála sociální demokracie, ale velmi těsně, a proto zřejmě vznikne pravicová „vláda rozpočtové odpovědnosti“, jak se nechali slyšet hlavní aktéři vítězných stran, kterou vytvoří ODS, TOP 09 a Věci veřejné (VV). Hned v den oznámení výsledků voleb totiž rezignoval na předsedu ČSSD Jiří Paroubek. Středopravicová vláda může mít 118 mandátů (ODS 53, TOP 09
41 a VV 24). V opozici pak pravděpodobně zůstane ČSSD s 56 mandáty a KSČM s 26 mandáty.
Cílem tohoto článku není rozebírat volební výsledky, to si užijete v jiných médiích, ale přinést jejich základní statistiku.
Do sněmovny se probojovaly dvě nové strany a řada politiků, kteří spolupracují se sektorem venkova. Například za TOP 09 v Olomouckém kraji je to dětská lékařka Jitka Chalánková, která byla v letech 2004-2008 náměstkyní hejtmana a měla ve své gesci právě
oblast venkova a často také navštěvuje akce SPOV, NS MAS, mikroregionů apod. Velmi blízko k venkovu, krajině a životnímu prostředí má také druhý poslanec za tuto stranu z Olomouckého kraje Bořivoj Šarapatka, který je vedoucím katedry ekologie Přírodovědecké
fakulty Univerzity Palackého. Ze Zlínského kraje je to starosta Suché Lozi, známý aktivista zrovnoprávnění obcí vůči velkým městům Petr Gazdík, kterému bude sekundovat starostka městečka Vizovice.
Přehled o zastoupení ve vašich krajích si udělejte ze seznamu nově poslanců, který vám přinášíme.
TSu
Jaroslav Foldyna
49 let, zastupitel Ústec. kraje, Děčín
MUDr. Jaroslav Krákora
54 let, poslanec, dětský lékař, Chomutov
Josef Tancoš
43 let, manažer, Most
Kraj Liberecký
získali 2 mandáty z 8
Pavel Ploc
45 let, poslanec PS PČR, Harrachov
Cyril Zapletal
60 let, poslanec PS PČR, Praha

Česká strana sociálně demokratická
(56 mandátů)
Hlavní město Praha
získali 4 mandáty z 25
Ing. Martin Pecina, MBA
41 let, ministr vnitra, Frýdek-Místek
JUDr. Petr Hulinský, Ph.D.
42 let, předs. fin. výboru zast. HMP, Praha
JUDr. Stanislav Křeček
72 let, advokát, Praha
prim.MUDr. Jiří Koskuba
54 let, primář II.int.kl FN Na Bulovce, Praha
Kraj Středočeský
získali 6 mandátů z 24
MUDr. David Rath
44 let, lékař, Hostivice
Ing. Milan Urban
51 let, poslanec, Čáslav
Richard Dolejš
39 let, místostarosta města Zdice, Zdice
Jan Hamáček
31 let, poslanec, Mladá Boleslav
Ing. Jaroslav Vandas
59 let, manažer, Příbram
Ing. Václav Zemek
36 let, ved. odd. krajského úřadu, Vlašim

Kraj Jihočeský
získali 3 mandáty z 13
Mgr. Vítězslav Jandák
62 let, poslanec PS PČR, Chlum u Třeboně
Mgr. Vlasta Bohdalová
52 let, poslankyně PS PČR, Č. Budějovice
Ing. Jan Babor
61 let, poslanec PS PČR, Tábor
Kraj Plzeňský
získali 3 mandáty z 11
Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.
65 let, hejtmanka Plzeňského kraje, Plzeň
Ing. Václav Votava
53 let, poslanec PS PČR, Stříbro
Jan Látka
56 let, poslanec PS PČR, Domažlice

Kraj Královéhradecký
získali 3 mandáty z 11
Ing. Hana Orgoníková
63 let, stavební inženýrka, poslankyně,
Hradec Králové
Ing. Vladimíra Lesenská
46 let, stavební inženýrka, poslankyně,
Týniště nad Orlicí
PhDr. Robin Böhnisch
33 let, učitel, poslanec, Mladé Buky
Kraj Pardubický
získali 3 mandáty z 10
Ing. Miroslav Váňa
49 let, poslanec, Pardubice
JUDr. Jan Chvojka
29 let, právník, Chrudim
Václav Neubauer
61 let, starosta, Městečko Trnávka

Kraj Karlovarský, získali 1 mandát z 5
PaedDr. Josef Novotný
57 let, hejtman, Sokolov

Kraj Vysočina
získali 3 mandáty z 10
Mgr. František Bublan
59 let, poslanec PČR, Veverská Bítýška
MUDr. Pavel Antonín
47 let, primář, Havlíčkův Brod
Karel Černý
45 let, poslanec PČR, Hamry nad Sázavou

Kraj Ústecký
získali 5 mandátů z 14
Ing. Jiří Paroubek
57 let, předseda ČSSD, poslanec, Praha
Jiří Šlégr
38 let, profesionální sportovec, Litvínov

Kraj Jihomoravský
získali 7 mandátů z 23
Mgr. Michal Hašek
34 let, hejtman Jihomoravského kraje, Brno
Mgr. Bohuslav Sobotka
38 let, poslanec, Slavkov u Brna
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VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 2010 PODLE KRAJŮ
Celkem Celkem
ČR hlasů ČR (v %)
1. ČSSD
1 155 267
22,08
2. ODS
1 057 792
20,22
3. TOP 09
873 833
16,7
4. KSČM
589 765
11,27
5. VV
569 127
10,88
6. KDU-ČSL
229 717
4,39
7. SPOZ
226 527
4,33
8. Suverenita 192 145
3,67
9. SZ
127 831
2,44
10. DSSS
59 888
1,14
Celkem 10
97,12
stran:
Platné hlasy 5 230 859 5 230 859
celkem

Praha
15,17
24,79
27,27
6,53
10,31
2,17
3,11
2,29
4,78
0,66

StČ
20,52
23,87
17,59
11
10,72
1,97
3,68
4,35
2,32
0,95

JiČ
20,55
21,36
17,39
12,22
10,66
3,76
4,12
3,75
2,17
1,09

PlzK
22,01
21,14
16,97
12,51
9,76
2,43
4,14
5,27
1,71
1,1

KVK
23,29
17,69
16,2
13,07
11,83
1,66
3,43
4,82
2,08
2,18

ÚstK
24,93
17,38
13,27
13,64
11,64
1,1
5,42
5,18
2,41
2,61

LibK
19,4
20,47
19,44
10,32
12,79
1,76
3,91
4,52
2,6
1,27

KHK
19,87
20,12
19,24
10,65
12,25
3,79
3,74
3,74
2,5
1,29

ParK
21,95
19,42
15,45
11,21
11,62
5,93
5,23
3,55
1,86
1,05

Vys
23,43
17,22
14,34
13,41
9,91
7,42
6,08
3,09
1,68
0,84

JMK
23,35
18,47
15,31
11,65
9,75
8,37
4,22
2,61
2,34
0,85

OLK
24,47
17,01
13,51
13,18
11,62
5,6
4,49
3,73
1,8
1,21

ZLK
21,93
20,81
13,94
10,04
9,71
9,95
5,85
2,47
1,8
0,73

MSK
29,13
17,49
9,99
12,61
11,69
4,84
4,5
4,08
1,93
1,29

97,08

96,97

97,07

97,04

96,25

97,58

96,48

97,19

97,27

97,42

96,92

96,62

97,23

97,55

637 328 630 203 333 117 280 264 130 162 365 800 213 917 288 981 268 863 270 872 597 136 321 871 308 592 583 753

JUDr. Jeroným Tejc
32 let, poslanec, Brno
Prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.
65 let, poslanec, Veselí nad Moravou
Ing. Ladislav Skopal
51 let, poslanec, Dobšice
Mgr. Bc. Roman Sklenák
39 let, státní úředník, Brno
Ing. Jiří Petrů
53 let, poslanec, Valtice
Kraj Olomoucký, získali 4 mandáty z 12
MUDr. Pavel Holík
53 let, řed. zdravot. záchr. služby, Prostějov
Ing. Roman Váňa
43 let, strojní a elektrotech. inž., Olomouc
Ing. Jiří Krátký
65 let, poslanec PS PČR, Jeseník
Mgr. Jiří Zemánek
45 let, místostarosta města, Šternberk
Kraj Zlínský, získali 4 mandáty z 12
Ing. Zdeněk Škromach
53 let, poslanec PS PČR, Rohatec
Josef Smýkal
55 let, poslanec PS PČR, Holešov
Ing. František Novosad
62 let, poslanec PS PČR, Nový Hrozenkov
Ing. Antonín Seďa
49 let, poslanec PS PČR, Uherské Hradiště
Kraj Moravskoslezský
získali 8 mandátů z 22
PhDr. Lubomír Zaorálek
53 let, místopředseda PS, Ostrava
Ing. Alfréd Michalík
65 let, poslanec, Bohumín
Mgr. Dana Váhalová
44 let, podnikatelka, Starý Jičín
Ing. Václav Klučka
56 let, poslanec, Opava
Ladislav Velebný
53 let, poslanec, Dolní Moravice
Bc. Adam Rykala
23 let, ekonom, Ostrava
Ing. Ladislav Šincl
44 let, poslanec, Karviná
Petr Jalowiczor
36 let, starosta, Bukovec

Občanská demokratická strana
(53 mandátů)
Hlavní město Praha
získali 8 mandátů z 25
Ing. David Vodrážka
39 let, starosta MČ Praha 13, Praha
Bc. Jana Černochová
36 let, starostka MČ Praha 2, Praha
Mgr. Tomáš Chalupa
35 let, starosta MČ Praha 6, Praha
MUDr. Pavel Bém
46 let, primátor hl. města Prahy, Praha
Lenka Kohoutová
42 let, před. správní rady Nadač. fondu,
Praha
Marek Benda
41 let, poslanec PSP ČR, Praha
MUDr. Boris Šťastný
40 let, poslanec PSP ČR, Praha
Jan Florián
35 let, živnostník, Praha
Kraj Středočeský
získali 7 mandátů z 24
Ing. Petr Bendl
44 let, místopředseda ODS, Lány
Petr Tluchoř
42 let, poslanec,
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Bc. Marek Šnajdr
35 let, 1. náměstek ministr. zdrav., Mělník
Ing. Ivan Fuksa
46 let, 1. náměstek ministra financí,
Příbram
Ing. Miroslav Jeník
50 let, poslanec, Nymburk
Mgr. Aleš Rádl
44 let, poslanec, Černošice
Mgr. Jan Vidím
45 let, poslanec, Benešov
Kraj Jihočeský
získali 4 mandáty z 13
Michal Doktor
42 let, poslanec PS PČR,
Lomnice nad Lužnicí

Ing. Jan Bauer
41 let, starosta, Prachatice
Ing. Václav Baštýř
48 let, soukromý zemědělec, Neplachov
Ing. František Dědič
47 let, poslanec PS PČR, Tábor
Kraj Plzeňský
získali 3 mandáty z 11
JUDr. Jiří Pospíšil
34 let, poslanec, děkan FP ZČU, Plzeň
Ing. Vladislav Vilímec
46 let, poslanec, Kdyně
Ing. Jiří Papež
44 let, poslanec, Přeštice
Kraj Karlovarský
získali 1 mandát z 5
Ing. Jan Bureš
36 let, starosta, Ostrov
Kraj Ústecký
získali 3 mandáty z 14
Mgr. Petr Gandalovič
45 let, poslanec PČR, Ústí nad Labem
Mgr. Ing. Ivana Řápková
43 let, primátorka, Chomutov
Ing. Jiří Šulc
51 let, stavební inženýr, Most
Kraj Liberecký
získali 2 mandáty z 8
MUDr. Vít Němeček, MBA
48 let, ředitel nemocnice,
Jablonec nad Nisou
JUDr. Ivana Weberová
33 let, advokátka, Jablonec nad Nisou
Kraj Královéhradecký
získali 3 mandáty z 11
Mgr. Zdeňka Horníková
57 let, poslankyně PS PČR, Náchod
JUDr. Pavel Staněk
36 let, nám. ministryně spravedlnosti,
Hradec Králové
Bc. Jan Pajer
29 let, odborný referent, Velký Třebešov
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Kraj Pardubický
získali 3 mandáty z 10
Jaroslav Martinů
51 let, starosta města Polička, Polička
Mgr. Jan Čechlovský
35 let, starosta města Chrudim, Chrudim
Ing. Radim Jirout
39 let, ředitel akciové společnosti,
Ústí nad Orlicí
Kraj Vysočina
získali 2 mandáty z 10
Miroslava Němcová
57 let, poslankyně PS PČR, Žďár n. Sázavou
Ing. Jana Fischerová, CSc.
54 let, starostka města Havl. Brodu,
Havlíčkův Brod
Kraj Jihomoravský
získali 6 mandátů z 23
Ing. arch. Václav Mencl
67 let, urbanista, Brno
Ing. Pavel Suchánek
58 let, podnikatel, Rakvice
PhDr. Walter Bartoš
49 let, středoškolský učitel, Strážnice
Mgr. David Šeich
33 let, analytik fondů Evropské unie,
Rajhrad
Dana Filipi
40 let, manažerka, Brno
Ing. František Sivera
43 let, bankovní manažer, Boskovice
Kraj Olomoucký
získali 2 mandáty z 12
Mgr. Zdeněk Boháč
52 let, učitel, Přerov
Ing. Radim Fiala
40 let, poslanec PS PČR, Prostějov
Kraj Zlínský
získali 4 mandáty z 12
RNDr. Petr Nečas
45 let, poslanec PSP ČR,
Rožnov pod Radhoštěm
Mgr. Tomáš Úlehla
45 let, poslanec PSP ČR, Zlín
Pavel Svoboda
56 let, poslanec PSP ČR, Holešov
Ing. Jaroslav Plachý
58 let, poslanec PSP ČR, Uherské Hradiště
Kraj Moravskoslezský
získali 5 mandátů z 22
Mgr. Pavel Drobil
38 let, právník, Bohumín
PhDr. Jaroslava Wenigerová
63 let, poradkyně ministryně školství,
Ostrava
Ing. Igor Svoják, MBA
43 let, ředitel, Frýdek-Místek
Ing. Zbyněk Stanjura
46 let, primátor, Opava
Ing. Jaroslav Krupka
52 let, poslanec, Karviná
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TOP 09
(41 mandátů)
Hlavní město Praha
získali 8 mandátů z 25
Karel Schwarzenberg
72 let, senátor, Sýkořice
JUDr. Stanislav Polčák
30 let, vysokoškolský pedagog, Praha
Ing. Václav Kubata
48 let, bankovní manažer, Praha
PhDr. Daniel Korte
57 let, klasický filolog, Praha
Ing. František Laudát
50 let, poslanec Parlamentu ČR, Praha
MUDr. Gabriela Pecková
53 let, odborná lékařka, Praha
JUDr. Jana Radová
28 let, advokátka, Plzeň
Jaroslav Eček
40 let, prodej. spec. zdr. pomůcek, Praha
Kraj Středočeský
získali 5 mandátů z 24
Ing. Miroslav Kalousek
49 let, poslanec PS PČR, Bechyně
MUDr. Jiří Besser
52 let, starosta, Beroun
Mgr. Jan Smutný
50 let, nám. primátora, Mladá Boleslav
Mgr. Luděk Jeništa
48 let, starosta, Vlašim
Helena Langšádlová
46 let, místostarostka, Černošice
Kraj Jihočeský
získali 3 mandáty z 13
Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D.
38 let, vys. učitel, historik, Č. Budějovice
MUDr. Martin Gregora
45 let, dětský lékař, Strakonice
JUDr. Vlasta Parkanová
58 let, poslankyně PS PČR, Sezimovo Ústí
Kraj Plzeňský
získali 2 mandáty z 11
Ing. Jaroslav Lobkowicz
67 let, podnikatel, Plzeň
MUDr. Michal Janek
61 let, primář centra Ofta Plzeň, Klatovy
Kraj Karlovarský
získali 1 mandát z 5
Rudolf Chlad
62 let, čestný člen horské služby, Boží Dar
Kraj Ústecký
získali 2 mandáty z 14
Dr. Ing. Jaromír Drábek
45 let, předseda Mez. obch. komory v ČR,
Jablonec nad Nisou
MUDr. Patricie Kotalíková
37 let, prim. odd., dět. pediatr, Chomutov
Kraj Liberecký
získali 2 mandáty z 8
Mgr. Jan Farský
30 let, starosta, Semily

Mgr. Václav Horáček
53 let, starosta, Železný Brod
Kraj Královéhradecký
získali 3 mandáty z 11
doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.
62 let, lékař, Hradec Králové
Mgr. Josef Cogan
36 let, starosta, Nová Paka
doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D.
58 let, VŠ učitel, Oucmanice
Kraj Pardubický
získali 2 mandáty z 10
prim. PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D.
55 let, primář odd. klinické biochemie,
Pardubice
prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.
56 let, vedoucí katedry Univerzity Pce,
Česká Třebová
Kraj Vysočina
získali 2 mandáty z 10
Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.
57 let, lékař, přednosta, Brno
PaedDr. Ladislav Jirků
63 let, rektor Vysoké školy polytech.,
Jihlava
Kraj Jihomoravský
získali 4 mandáty z 23
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA
49 let, děkanka Fakulty podnikatelské,
Brno
Prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.
61 let, profesor Masarykovy univerzity,
Brno
Jan Husák
51 let, poslanec Poslanecké sněmovny,
Těšany
Jaroslava Schejbalová
46 let, ředitelka Regionál. sdružení,
Břeclav
Kraj Olomoucký
získali 2 mandáty z 12
MUDr. Jitka Chalánková
53 let, dětská lékařka, Prostějov
prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc.
50 let, vysokoškolský profesor, Olomouc
Kraj Zlínský
získali 2 mandáty z 12
Mgr. Petr Gazdík
35 let, starosta, Suchá Loz
Mgr. Alena Hanáková
51 let, starostka, Vizovice
Kraj Moravskoslezský
získali 3 mandáty z 22
Pavol Lukša
47 let, starosta Čeladné, Čeladná
Ing. Ludmila Bubeníková
55 let, starostka Velké Polomi, Velká Polom
Renáta Witoszová
42 let, fyzioterapeutka, Orlová
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Komunistická strana Čech a Moravy
(26 mandátů)
Hlavní město Praha
získali 2 mandáty z 25
Ing. Jiří Dolejš
49 let, ekonom, poslanec PS PČR, Praha
Mgr. Marta Semelová
50 let, učitelka, Praha
Kraj Středočeský
získali 3 mandáty z 24
JUDr. Stanislav Grospič
45 let, právník, Mladá Boleslav
Bc. Miloslava Vostrá
45 let, poslankyně PS PČR, Braškov
Bc. Jan Klán
27 let, student VŠ, Záboří nad Labem
Kraj Jihočeský
získali 2 mandáty z 13
JUDr. Vojtěch Filip
55 let, poslanec PS PČR, České Budějovice
RSDr. Petr Braný
59 let, poslanec PS PČR, České Budějovice
Kraj Plzeňský
získali 2 mandáty z 11
Mgr. Ivana Levá
59 let, poslankyně PS PČR, Starý Plzenec
Ing. Karel Šidlo
52 let, poslanec PS PČR, Bezděkov
Kraj Karlovarský
získali 1 mandát z 5
Ing. Pavel Hojda
57 let, vedoucí pracovník, Cheb
Kraj Ústecký
získali 2 mandáty z 14
Ing. Josef Šenfeld
48 let, poslanec PS PČR, Hoštka
Gabriela Hubáčková
35 let, učitelka, Ústí nad Labem
Kraj Liberecký
získali 1 mandát z 8
JUDr. Marie Nedvědová
53 let, advokátka, Česká Lípa
Kraj Královéhradecký
získali 1 mandát z 11
Mgr. Soňa Marková
47 let, poslankyně PS PČR, Náchod
Kraj Pardubický
získali 1 mandát z 10
Bc. Květa Končická
25 let, studentka VŠ, Javorník
Kraj Vysočina
získali 2 mandáty z 10
Ing. Pavel Kováčik
54 let, poslanec PS PČR, Hrotovice
JUDr. Marie Rusová
59 let, právnička, Nové Město na Moravě
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Kraj Jihomoravský
získali 3 mandáty z 23
JUDr. Zuzka Bebarová-Rujbrová
59 let, poslanec PS PČR, Blansko
Doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.
63 let, poslanec PS PČR, Mikulov
MUDr. Vojtěch Adam
59 let, poslanec PS PČR, Ivančice
Kraj Olomoucký
získali 2 mandáty z 12
RSDr. Alexander Černý
57 let, poslanec PS PČR, Olomouc
RSDr. Josef Nekl
57 let, asistent poslance PS PČR, Přerov
Kraj Zlínský
získali 1 mandát z 12
RNDr. Vladimír Koníček
46 let, poslanec Parlamentu ČR, Boršice
Kraj Moravskoslezský
získali 3 mandáty z 22
Ing. Kateřina Konečná
29 let, poslankyně Parlamentu ČR, N. Jičín
PaedDr. Milada Halíková
60 let, poslankyně Parlamentu ČR, Havířov
RSDr. Miroslav Opálka
57 let, poslanec Parlamentu ČR, Opava
Věci veřejné
(24 mandátů)
Hlavní město Praha
získali 3 mandáty z 25
Radek John
55 let, spisovatel, film. scénárista, Praha
Mgr. Karolína Peake
34 let, právnička, zastupitelka, Praha
JUDr. Vít Bárta
36 let, podnikatel, Praha
Kraj Středočeský
získali 3 mandáty z 24
Mgr. Stanislav Huml
54 let, dopravní expert,
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
ThDr. Kateřina Klasnová
32 let, šéfredaktorka, zastupitelka, Praha
Ing. Radim Vysloužil
29 let, ekonom, Čelákovice
Kraj Jihočeský
získali 1 mandát z 13
Ing. Viktor Paggio
28 let, živnostník, České Budějovice

Kraj Ústecký
získali 2 mandáty z 14
Mgr. Milan Šťovíček
52 let, ředitel SOŠ, Litvínov
David Kádner
33 let, velitel ostrahy, Nová Ves v Horách
Kraj Liberecký
získali 1 mandát z 8
Petr Skokan
47 let, předseda Euroregionu Nisa, Č. Lípa
Kraj Královéhradecký
získali 1 mandát z 11
MUDr. Jiří Štětina
68 let, lékař, primář ARO, Hradec Králové
Kraj Pardubický
získali 1 mandát z 10
MUDr. Štěpánka Fraňková
44 let, náměstkyně primátora, doktorka,
Pardubice
Kraj Vysočina
získali 1 mandát z 10
Ing. Josef Novotný
58 let, energetik, Bystřice nad Pernštejnem
Kraj Jihomoravský
získali 3 mandáty z 23
Mgr. Josef Dobeš
46 let, psycholog, Praha
Michal Babák
34 let, podnikatel, Blansko
Otto Chaloupka
49 let, podnikatel, Hodonín
Kraj Olomoucký
získali 2 mandáty z 12
Ing. Lenka Andrýsová
25 let, konzultantka, Černotín
Mgr. Dagmar Navrátilová
43 let, překladatelka, Olomouc
Kraj Zlínský
získali 1 mandát z 12
PhDr. Martin Vacek
38 let, odborný terapeut, Zlín
Kraj Moravskoslezský
získali 3 mandáty z 22
Kristýna Kočí
25 let, odborná konzultantka, Ostrava
Ing. Jiří Rusnok
26 let, provozní ekonom, Třinec
Mgr. Jana Drastichová
33 let, učitelka, Orlová

Kraj Plzeňský
získali 1 mandát z 11
Mgr. Jaroslav Škárka
39 let, živnostník, Praha
Kraj Karlovarský
získali 1 mandát z 5
Mgr. Jana Suchá
34 let, advokátka, Ostrov
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Konference UNIVES nastínila možnosti venkova
po roce 2013 a spolupráci s vysokými školami
aneb „LEADER může být víc sexy, než jsme si my akademici mysleli“
Jaké možnosti rozvoje se nabízejí českému a moravskému venkovu po roce 2013, tedy po ukončení stávajícího programového
období EU? Jak mohou v rozvoji venkova pomoci vysoké školy? Odpovědi na tyto otázky se mohli dozvědět a své názory prezentovat účastníci konference „Venkov po roce 2013“, která se uskutečnila 13. května v Regionálním centru v Olomouci. Konferenci
pořádala Univerzita Palackého Olomouc ve spolupráci se Středomoravskou agenturou rozvoje venkova, MAS Horní Pomoraví a Moravskou vysokou školou Olomouc v rámci projektu UNIVES (Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova).
Akce se zúčastnilo na 200 osob, hlavním hostem byla Maura Walsh, manažerka IRD Duhallow z Irska. Dále vystoupili například
europoslanec Jan Březina, zástupci ministerstva zemědělství, vysokých škol, místních akčních skupin a další hosté z České republiky
i Slovenska.
„Cílem konference je výměna zkušeností a poznatků z oblasti rozvoje venkova a také představení možností spolupráce venkova s vysokými školami. Ohlédneme se i do minulosti a budeme hovořit o budoucnosti venkova po roce 2013,“ uvedla hlavní koordinátora projektu Eva Lebedová z Katedry politologie a evropských studií FF UP.

VENKOV A EVROPA: Evropské zkušenosti pro český a moravský venkov
Konference byla rozdělena do tří částí.
V první z nich, nazvané „Venkov a Evropa“,
zástupci venkova a vysokých škol hledali inspiraci v zahraničí. Europoslanec Jan Březina pohovořil o tom, jak významným tématem je venkov v Evropském parlamentu.
Účastníci konference se dozvěděli o stavu
programu LEADER v Irsku a na Slovensku,
představila se Celostátní síť pro venkov
i Národní síť MAS.
MAURA WALSH:
SÍLA JE VE SPOLUPRÁCI
Maura Walsh ve své přednášce „Potenciál MAS po roce 2013“ zhodnotila vývoj
programu LEADER v Evropě i v jejím regionu
na jihozápadě Irska. Zdůraznila, že organizační struktura MAS je živý organismus, roste a musí se vyvíjet. „Leader není omezený
program, je to metoda, která se musí rozví- Celkový pohled na přednášející v prvním panelu „Venkov a Evropa“

Podíl programu LEADER na aktivitách IRD Duhallow 2010

jet a musí se doplňovat dalšími programy.
Jejím největším přínosem jsou lidé a jejich
vzájemná spolupráce, nejsou to finančně
velké projekty,“ řekl například.
Maura Walsh konstatovala, že struktury
místních akčních skupin musí pokračovat
i po roce 2013 a nastínila, že MAS by měly
samy vyjednávat o podpoře LEADERu v rámci budoucí evropské Společné zemědělské
politiky a reagovat na výzvy Evropské komise v definování tohoto programu. „Je potřeba pracovat co nejlépe už nyní. MAS nemohou řešit pouze svou mikroúroveň a říct, že
nějaký Brusel řeší mikroúroveň. Je nutné být
v kontaktu s národními sítěmi a pracovat na
všech úrovních spolupráce mezi MAS,“ konstatovala Maura Walsh a zdůraznila, že MAS
musejí rozvíjet nejen svou strukturu, ale vyměňovat si zkušenosti mezi třemi až čtyřmi
MAS a vzájemně se podněcovat. „Je dobré
vyprávět všem vaše příběhy,“ uvedla na
adresu MAS, které vyzvala, aby připravovaly
a rozvíjely své strategie pro roky 2014 a dál.
„Je potřeba být připraven na aktuální výzvy
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mi organizacemi a institucemi je dobře
známá; získává a přerozděluje prostředky z různých finančních zdrojů; má široké spektrum aktivit; posiluje identitu regionu; pomáhá k růstu schopností a motivace lidí (V ČR 0–10 MAS)

Jak tento potenciál MAS v ČR nadále podporovat, rozvíjet a využívat?
1. Podpora aktivit fungujících MAS
A) v samotném PRV aspoň 4 změny:
– zavedení paušálních plateb na provoz MAS
– finanční podpora 19 fungujících, avšak
v PRV dosud nepodpořených MAS
– rozšířit samostatnost a odpovědnost MAS
v implementačním procesu
– vytvořit místním akčním skupinám prostor
pro uplatnění inovací a specifických řešení
– v implementaci opatření PRV a v činnosti MAS podpořit zvýhodnění partnerských projektů
FOTO: Zdeněk Slavotínek

Europoslanec Jan Březina
v budoucnu,“ nastínila. Podporu MAS a venkova totiž neřeší pouze evropské resorty zemědělství, ale i regionálního rozvoje a zejména životní prostředí se na LEADER dívá
s velkými sympatiemi. Maura Walsh přitom
ovšem zdůraznila, že právě v samotných
MAS je potřeba podporovat různé pracovní
skupiny a podvýbory a znovu zapojit lidi na
místní úrovni pro budoucí společné plány.
„Budoucnost vidím slibně,“ uzavřela.
JAN BŘEZINA:
LEADER POVZBUZUJE AMBICE
Europoslanec Jan Březina sice v úvodu
svého vystoupení přirovnal budoucnost
venkova po roce 2013 k Yettimu, o kterém
všichni vědí, že zanechává stopy, ale nikdo
ho ještě neviděl. Na druhou stranu však
uvedl, že první obrysy Společné zemědělské
politiky případně její reformy by se měly objevit na přelomu října a listopadu letošního
roku. Březina se při pozorování evropských
trendů domnívá, že venkov zřejmě zůstane
v rámci Společné zemědělské politiky, protože Francie si ji nenechá vzít.
I on krátce zrekapituloval historii celé Společné zemědělské politiky a kritizoval, že na
IV. osu bylo vyčleněno jen 5 % celého balíku
EAFRD. „Byla to ztracená příležitost. Těch
prostředků tam mělo být podstatně víc,“
zhodnotil Březina. Zamyslel se nad kořeny
úspěchu Leaderu: „Obce a jejich rozvoj se liší ambicemi svých obyvatel. Leader vyhledává ambice lidí a povzbuzuje je.“ Kritizoval
však pozice České republiky, která nemá jasnou koncepci rezortu ministerstva zemědělství. „Naše pozice v rámci Evropy je bez pozice pro vyjednávání a to může trvyt dlouho.
V oblasti Společné zemědělské politiky je ČR
nyní mimo hru. „Nezní to optimisticky, vyčnívají spíše hrozby,“ uzavřel.

a 2013“ zhodnotil průzkum MAS, který pro- B) podpora MAS i v jiných programech, které vypisují kraje a jednotlivé resorty
váděl v rámci střednědobého hodnocení Programu rozvoje venkova (PRV) a analýzy mož- – MŽP a MMR by mohly významně přispět
k dalšímu rozvoji MAS
ností rezortu Životního prostředí.

•

•

•
•

Průzkum:
MAS celkově zahrnují 4600 obcí se 4,37
mil. obyvatel a působí na území o rozloze 58,3 tis. km2 s průměrnou hustotou
75 obyvatel na km2
zahrnují 80 % venkovského území ČR se
73 % jeho obyvatel a téměř 75 % malých měst a obcí
některé pouze rozdělují peníze z PRV, jiné mají rozmanitou činnost
asi 3/4 aktivních MAS uskutečňují vlastní projekty mimo PRV
4 skupiny funkcí MAS:

2. Oživení dalších MAS
a) nabídky na vzdělávací, poradenské a podobné aktivity (tuzemské programy MŽP,
MAS jako iniciátor Místních agend 21),
b) účast v projektech spolupráce (PRV, opatření IV.2.1),
c) získání grantů v operačních programech
nebo nadacích (tzn. mimo PRV).
V případech sub a) a b) by mohla být
vhodná taktika v tzv. párování: ke každé nedostatečně rozvinuté nebo spící MAS se
dobrovolným výběrem přiřadí jedna vyspělejší MAS s funkcí patrona nebo kouče.

3. Provázanost MAS s krajem
1) Základní funkce
Chybí systematická spolupráce a využití
• MAS je založena, prochází počátečním,
potenciálu MAS:
přípravným, zkušebním obdobím, přijí– přizvat MAS k aktualizaci a připomínkomá členy, organizuje se, vyhledává inforvání krajských rozvojových dokumentů
mace, pořádá jednotlivé akce, propaguve všech tématických oblastech a využít
je myšlenku Leader (v ČR je v tomto stájejich ISÚ
diu stále ještě 15–25 MAS)
– využití struktury MAS pro sběr projektových
námětů a vstupní konzultace záměrů
2) MAS jako místní nadace
– rozděluje prostředky svěřené MZe žada- – příspěvek na činnost těch MAS, které nebyly úspěšné v žádostech do PRV
telům v souladu se strategickým plánem
Leader a s PRV, v této souvislosti vyko- – finanční pomoc při realizaci SPL
nává předepsané administrativní, proNavíc by bylo žádoucí:
gramové, finanční, kontrolní a další čin– uvádět MAS jako výslovné příjemce v přínosti (112–115 MAS)
slušných opatřeních ROP, krajského Programu obnovy venkova, příp. dalších „do3) MAS jako rozvojová agentura
tačních titulů“ krajského grantového pro– poskytuje místním subjektům poradengramu
ské, vzdělávací, informační a podobné
služby, vyhledává perspektivní záměry, – pomoci provázat aktivity MAS s aktivitami v agrárním sektoru kraje
koordinuje vznik společných projektů různých subjektů, je iniciátorem nových ak4. Rozšiřování metody Leader
tivit a akcí v regionu (50–90 MAS)
Rozšíření metody Leader se nabízí nejen
ČEPELKA: BUDOUCÍ UPLATNĚNÍ MAS 4) MAS – subjekt pozitivních změn v regionu ve zbývajících venkovských regionech ČR,
Oldřich Čepelka ve své prezentaci „Uplat- – stává se jedním z klíčových aktérů místní- ale výslovně také ve městech, a to i ve velho rozvoje; mezi obyvatelstvem, místní- koměstech.
nění MAS a metody LEADER pro roce 2010
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Bude třeba získávat další lidi do vedení
MAS, další poradce pro venkovské regiony,
další lektory. To se neobejde bez finanční
podpory vzdělávání těchto skupin, jakož
i místních aktérů ze všech sektorů.
Výstupy průzkumu v MAS
MAS by po období po r. 2013 uvítaly a využily:
a) podstatné rozšíření finančních zdrojů
(z PRV na další programy),
b) zvýšení kompetencí a odpovědnosti
(proti současnému stavu – SZIF) a
c) rozvoj tematické působnosti MAS na další otázky, které se týkají rozvoje venkovských regionů.
Odhadujeme, že tyto změny by mohlo
realizovat až 145 současných MAS a s přihlédnutím ke znovuoživeným a nově vzniklým MAS (pod vlivem vyhlídky na svou podporu po r. 2013) celkem 150–180 MAS s pokrytím 85–100 % území ČR.
Cíle Národní sítě Místních akčních skuPro další programovací období připravo- pin ČR v návaznosti na rozvoj venkova:
vat Leader jako metodu, pomocí které se bu1: Program rozvoje venkova (PRV)
dou rozdělovat finanční prostředky z dnešní
– připomínkování osy IV, zjednodušení čerI. – III. osy.
pání evropských fondů, snižovat admini5. Úloha metody Leader při realizaci kostrativní a finanční zátěže žadatelů
hezní politiky EU po r. 2013
– navýšení alokace osy IV, prosazovat me– metoda Leader má v budoucnu důležité
todu LEADER do ostatních os PRV
místo
2: Podpora nepodpořených MAS
– pojmem Barcovy zprávy je místně orien– podpora nevybraných MAS, pokrytí úzetovaný model rozvoje, který má zdůramí ČR v celém rozsahu (pomoc 39 nepodznit integrovaný rozvoj územní, resp. repořených MAS)
gionální přístup k řešení problémů
– podpora experimentování a mobilizace 3: Podpora MAS ze strany krajů
místních subjektů (šestý pilíř reformy)
Na základě podepsaného Memoranda
s Asociací krajů (důležitý zdroj po roce 2013)
Evropská komise donedávna počítala s tím,
že se problematika dosavadních os 3 a 4 PRV 4: Budoucnost MAS po roce 2013
Podílení se na přípravě dalšího plánovacíodejme zemědělské politice EU a začlení se do
ho období 2014–2020, budoucnost LEADER.
kohezní politiky
Národní síť zpracuje v roce 2010 návrh
Pawel Samecki (předchozí evropský komisař pro regionální politiku): „Přesunutí osy vize, jak by měla vypadat podpora venkova
3 a 4 EAFRD … do kohezní politiky by umo- po roce 2013.
žnilo komplexní přístup k rozvoji a efektiv5: Obnovitelné zdroje energie
nější intervence, pokud jde o integrovaný
udržitelný rozvoj venkovských oblastí…“

Promítnutí programu LEADER do tématu
obnovitelných zdrojů energie
– Zemědělství
– Podpora pěstování biomasy
– Koncepční plánování rozvoje obcí/regionů
– Vznik a rozvoj drobného podnikání
– Propojení sociální politiky a tématu obnovitelných zdrojů energie
6: Cestovní ruch
Cestovní ruch – řešení programu LEADER
a promítnutí do oblasti cestovního ruchu
– Značení místních výrobků
– Vznik a rozvoj drobného podnikání
– Koncepční plánování rozvoje regionů
7: Nezaměstnanost
Zahájení jednání s MPSV v oblasti řešení
nezaměstnanosti na venkově
– Vznik a rozvoj drobného podnikání
– Vzdělávání na venkově
8: Posílení pozice NS MAS ČR
jako neopomenutelného připomínkového
místa (subjektu) ke koncepcím, které se týkají rozvoje venkova

Strategie „založená na místě“
(place-based policy)
Má za cíl snížit přetrvávající nevyužívání
potenciálu komunit a regionů. To je ovšem
v plném souladu s podstatou a účelem metody Leader: přístup bottom-up založený
na specifičnosti místních problémů, řešený
spojením sil místních aktérů, kteří společně
lépe využijí vnitřní potenciál regionu.
FRANTIŠEK WINTER:
PARTNERSTVÍ PRO ŽIVÝ VENKOV
Předseda Národní sítě MAS František
Winter ve své prezentaci představil činnost
této organizace, novinkou byla zejména pro
zástupce vysokých škol a dalších aktérů mimo místní akční skupiny. Z jeho prezentace
vybíráme:
Předseda NS MAS František Winter
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Aktivity CSV

9: Prohlubovat a zkvalitňovat činnost pracovních skupin
– Medializace a propagace
– Mezinárodní komise
– Tematická pracovní skupina LEADER
„Pokud se nám podaří prosazovat a rozvíjet metodu LEADER a ostatní partnerské
organizace nám v této snaze pomohou, tak
věřím, že se podaří zachovat venkov živý,“
konstatoval na závěr Winter.
KATEŘINA BĚLINOVÁ:
CELOSTÁTNÍ SÍŤ PRO VENKOV
Kateřina Bělinová, ředitelka Řídícího orgánu Ministerstva zemědělství prezentovala činnost sítě v roce 2009 (o které jsme již ve Zpravodaji psali) a informovala o již uskutečněných akcích v roce 2010: seminářích, školení
a dalším vzdělávání podle schválených plánů
krajských pracovišť AZV; semináři k bioplynovým stanicím na celostátní úrovni; propagaci
PRV a Sítě na veletrhu TECHAGRO; činnosti
tematických pracovních skupin na celostátní
úrovni. Upozornila i na další letošní akce: Prezentace Sítě a PRV na mezinárodní výstavě Země živitelka 2010; Konference Venkov 2010;
Soutěž Oranžová stuha 2010; Konference k
problematice sucha v Jihomoravském kraji.

Kateřina Bělinová (ŘO PRV, MZe)
V první části konference vystoupili:
GERHÁT: LEADER NA SLOVENSKU
Branislav Gerhát informoval o výběru slo- – Maura Walsh, IRD Duhallow, Ireland: The
Potential of Lags Post 2013 (unives_1_mauvenských MAS. K 15 vybraným MAS v roce
ra walsh.pdf; unives_1_maura walsh.ppsx)
2009 (na mapě) letos přibylo letos dalších
– Branislav Gerhát, Národná sieť rozvoja vi14 MAS.
dieka SR: Stav implementácie Leadra na
Slovensku (unives_2_gerhat.ppt)
– Jan Březina, europoslanec: Budoucnost
společné zemědělské politiky EU a rozvoje venkova (unives_3_brezina.ppt)
– Kateřina Bělinová, Ministerstvo zemědělství ČR, ŘO PRV: Činnost Celostátní sítě
pro venkov v ČR (unives_4_belinova.ppt)
– Oldřich Čepelka, Národní observatoř venkova a TIMA Liberec: Uplatnění MAS
a metody Leader po roce 2010 a 2013
(unives_5_cepelka.ppt)
– František Winter, Národní síť MAS ČR:
Národní síť Místních akčních skupin České republiky v kontextu rozvoje venkova
(unives_6_winter.ppt)
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Předsálí konferenčního sálu

Účastníce konference

TRENDY A NOVÁ SPOLUPRÁCE: Co nabízejí vysoké školy pro venkov?
Důležitou součástí programu bylo navázání či prohloubení spolupráce mezi zástupci venkova a vysokými školami. V panelu nazvaném „Trendy a nová spolupráce“
akademici představili možnosti kooperace
například v oblasti geografie a mapování
prostoru, poukázali na vybrané environmentální problémy omezující rozvoj venkova a zemědělské hospodaření a prozradili,
zda marketing a politická reprezentace venkova mohou být klíčem k úspěchu. Architekti se věnovali například často diskutované otázce nových staveb na venkově či revitalizaci venkovských brownfields.
Přenášet zprostředkovaně přednesená
odborná témata v celé své šíři je na tomto
místě nemožné, ale všechny prezentace
jsou k dispozici na www.smarv.cz / Projekt
UNIVES. Jejich vizualizace je velmi názorná.
P. Šaradín a E. Lebedová z UP Olomouc
Na tomto místě alespoň upoutávky:

Bernard

Šarapatka

Burian, Pászto

Dýr

Ve druhé části konference vystoupili:
– Josef Bernard, Sociologický Ústav AV ČR
– Lokální a regionální studia: Fungování
místní samosprávy v malých obcích (unives_7_bernard.ppt)
– Bořivoj Šarapatka, Katedra ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci: Vybrané
environmentální problémy limitující rozvoj
venkova a zemědělské hospodaření (unives_8_sarapatka_(a).pdf; unives_8_sarapatka_(b).pdf; unives_8_sarapatka_(c).pdf)
– Jaroslav Burian, Vít Pászto, Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci: Geografie a mapování prostoru –
možnosti spolupráce se sektorem venkova (unives_9_burian_paszto.pdf)
– Pavel Šaradín a Eva Lebedová, Katedra
politologie a evropských studií FF UP Olomouc: Problémy marketingu venkova
a cíle projektu UNIVES (unives_10_saradin_lebedova.ppt)
– Petr Dýr, Ústav architektury Fakulty stavební Vysoké učení technické v Brně: Revitalizace venkovských brownfields z pohledu architekta (unives_11_dyr.pdf)
– Jiří Škabrada, Univerzita Pardubice a ČVUT
Praha: Historická vesnice dnes – vědomí
hodnoty a problémy nové výstavby
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Petr Sušanka ukazuje Mauře Walsh bílá místa na mapě MAS v České republice

MÍSTNÍ PARTNERSTVÍ: Venkov – zdroj vědeckého výzkumu a vzdělávání
Postránecký také vzpomněl podzimní koV závěrečné části konference s názvem
„Místní partnerství“ byl prostor na bilan- munální volby a upozornil, že se očekává obcování 20 let obnovy venkova či fungování rovská obměna místních samospráv.
místních samospráv v malých obcích.
Vymezení pojmu venkov:
POSTRÁNECKÝ (MMR):
Přístup ČR:
VYMEZENÍ VENKOVA
Vzhledem ke specifickému charakteru naVystoupili Josef Postránecký z ministeršeho osídlení se používá několik přístupů
stva pro místní rozvoj, který mj. hovořil o pok jeho vymezení.
třebě nově definovat venkov (viz dále) tak,
aby z dotačních titulů profitoval opravdu ven- • V ČR nejčastěji chápeme venkov jako soukov. Uvedl, že končí národní program podbor venkovských obcí s maximálně dvěma
pory 2004 –2010 a nyní se připravuje nový
tisíci obyvatel (na jižní Moravě jsou i venprogram na období od roku 2011. Postrákovské obce s vyšším počtem než 2 000
necký zdůraznil, že je klíčová místní spoluobyv. a zároveň je v ČR 57 měst s počtem
práce a LEADER by měl tvořit součást buobyvatel pod touto hranicí);
doucí kohezní politiky pod patronátem DG • Podle této kategorizace představují venRegion. (Nebo bude i nadále součástí Spokovské obce 89,8 % všech obcí, pokrýlečné zemědělské politiky pod patronací DG
vající 73,6 % plochy území ČR. Žije v nich
Agri, ajk zmiňoval Březina?)
26,3 % obyvatel.

Metodika OECD:
Hustota zalidnění podle jednotek NUTS III
(v ČR kraje) – 150 obyv./km2
Oba tyto přístupy je vhodné doplnit o typologii polohy obcí vůči centrům:
– Venkovské oblasti v zázemí velkých měst
(příměstský venkov);
– Venkovské oblasti ve větší vzdálenosti od
velkých sídelních center (mezilehlý venkov);
– Venkovské oblasti periferní (odlehlý venkov).
Metodika EU:
Vymezuje venkovský prostor z pohledu statistických jednotek NUTS na několika úrovních:
• NUTS III – s výjimkou Prahy a Moravskoslezského kraje všechny ostatní vyšší
územně správní celky (95,2 % všech obcí, 92,4 % rozlohy území, 76,2 % obyv.)
• NUTS IV – 64 okresů – 7 výrazně venkovských, 57 venkovských (90,9 % rozlohy
státu, 66,7 % obyvatel)
• NUTS V (obce) (79 % z celkového počtu obcí, 74,9 % rozlohy státu, 22,6 % obyvatel)
Vztahy venkov – město:
• Podpora polycentrického rozvoje
• Tvorba partnerství (důraz na vzájemné
vazby a spolupráce na místní a regionální úrovni)
• Posilování vzájemné funkční komplementarity
• Využívání kulturních a přírodních zdrojů
a přidané hodnoty (tzv. místní produkty,
nové technologie, atd.)
• Vytváření sítí
• Koncepční a rozvojové dokumenty (propojení měst a zázemí)
• Podpora dostupnosti služeb
• Zajištění dopravní dostupnosti

Josef Postránecký z MMR

Cílový stav: místo dichotomie město (= jádro) x venkov (= periferie) funkční vyváženost
obou složek osídlení.
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HARNOVÁ (SPOV):
PROTI DISKRIMINACI
Marcela Harnová, která zastupovala Spolek pro obnovu venkova, hovořila na téma
dvacet let obnovy venkova, představila cíle
Spolku a jeho aktivity. Připomněla první zahraniční zkušenosti, financování POV, soutěž
Vesnice roku i Petici proti diskrminaci obyvatel venkova.
Příklady pro obnovu venkova ze zahraničí:
• Pozitivním příkladem byl koncepčně dotažený systém pozemkových úprav v Bavorsku, řešící ÚP i péči o krajinu
• Rakouský model řešící výstavbu dvou domů v obci ročně. Důvod – splynutí se stávajícím obyvatelstvem
• Vstřícnost úřadů – možnosti prodeje vyrobených produktů ze dvora.
Připomenutí Petice proti diskriminaci
obyvatel venkova:
Spolek zorganizoval a v červnu 2007 předal Senátu Parlamentu ČR Petici, kterou požaduje, aby senátoři a poslanci
• změnili „Zákon o rozpočtovém určení daní“ tak, aby nebyl venkov diskriminován
vůči větším sídlům,
• v tomto smyslu tak naplnili závazky České republiky z Evropské charty místní samosprávy
• přijali samostatný „Zákon o venkově České republiky“, který by kodifikoval pojem
venkov a jasné odpovědnosti za jeho další rozvoj,
• novelizovali „kompetenční zákon“ tak,
aby zvýšili odpovědnost Ministerstva zemědělství za rozvoj venkova až po jeho
přejmenování na Ministerstvo venkova
BARTONĚK: POSÍLENÍ SAMOSPRÁV
Předseda Sdružení místních samospráv Josef Bartoněk hovořil na téma „Samospráva
venkovských obcí v komplexu veřejné správy.
Z jeho prezentace vybíráme následující teze:
1. Pozice venkovských samospráv v komplexu veřejné správy
Co přinesl vznik krajů:
nedošlo ke snížení počtu úředníků
menší efektivita hospodaření
menší transparentnost
diferenciace správy území státu podle
krajů v oblastech vnímaných jako státní
– vznik nových politicko-mocenských center
–
–
–
–

Dopady reformy veřejné správy na venkovské obce:
– menší přehled krajů o potřebách území
– nemožnost účinné kontroly z nižší samosprávné úrovně
– nerovnoměrný rozvoj území kraje
– politizace financování rozvoje území krajů
a posílení pozic velkých měst na úkor obcí
– posílení přerozdělovacích procesů na úkor
obcí (dopravní obslužnost)
Labilní pozice samospráv z hlediska kompetencí státní správy:

Přednášející ve třetím panelu konference „Místní partnerství“
– ministerstvo zemědělství x MMR
– násobek podílu na občana: ČR 4,5
– spojování problematiky venkovských saEU 2–2,5 (mobilita 1,2)
mospráv se zemědělským podnikáním
– rozpor s Evropskou chartou místní samo– nerovnoprávné postavení venkovských sasprávy
mospráv a měst z hlediska přístupu k fi- – stejné kompetence a povinnosti samonancím
správ
– dopady v období krize
VIZE: Venkov po roce 2013?
Důsledek:
– posílená nezávislost, zejména finanční,
–
nerovnoměrný
rozvoj území
na kraji
–
stěhování
do
velkých
měst nebo do jejich
– kompetenčně ukotvený vztah kraje a místblízkosti
ních samospráv
– vylidňování venkova
– oddělení samosprávných služeb od nesouvisejících oblastí, zejména zemědělství
VIZE: Venkov po roce 2013?
– platí nový nediskriminační zákon o RUD,
2. Financování místních samospráv ze
na základě analýzy činností, kompetencí
státního rozpočtu
a výdajů místních samospráv
– rozdělování 130 mld. Kč nesystémově, ne- – jsou rozděleny krajské a místní kompeodůvodněně
tence Prahy
– samosprávám je plně financována přenesená působnost výkonu státní správy
– je uzákoněno finanční krytí nových zákonných povinností samospráv
– platí nový zákon o dani z nemovitostí s možností diferenciace podle předmětu daně
PBOP
(= Praha, Brno,
Ostrava, Plzeň)

3. Venkovské samosprávy a dotace
Dotace – příčina nerovnoměrného rozvoje území:
– osobní a politické zájmy koncentrují dotace do výběrových lokalit a oblastí
– podpora privilegovaných projektů na úkor
ostatních samospráv
Dotace – příčina plýtvání, omezení kompetencí, svobody a nezávislosti místních samospráv
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– utrácí se ne podle potřeb, ale podle vypodnikatelské sféry a neziskového sektohlášených titulů
ru – integrovaná mezisektorová partner– svévolné a netransparentní rozhodování
ství
o přidělování dotací je živnou půdou ko- B) Regionální autorita, kterou si vytvořili
rupce
místní aktéři pro svůj rozvoj
– složitost administrace a nerovnoprávné C) Partnerství regionů (SPOV + NS MAS) –
postavení žadatelů komplikují přístup
nová síla pro oživení venkova
k dotacím, ohrožují ekonomiku samospráv D) Spolupráce venkova a univerzit – odborné kapacity pro studie rozvoje venkova,
a zvýhodňují větší samosprávy s adminiregiony zdroj výzkumu
strativním zázemím
VIZE: Venkov po roce 2013?
Olomoucké TEZE nové VIZE:
– zrušena podstatná část nenárokových doVenkov pro roce 2013
tací na ministerstvech a prostředky z nich
1) Udržení programu LEADER po roce 2013.
jsou převedeny do RUD
Prosazování pokračování metody LEADER
– tituly jsou vypisovány na základě průzkuna evropské úrovni v období 2013–2020.
mu potřeb žadatelů
Vyjednávání podpory europoslanců a zvý– jsou maximálně zjednodušeny podmínky
šení aktivity v evropských sítích venkova.
žádostí a čerpání dotací
2) Zlepšení originality a inovativnosti metody
– jsou zveřejňovány veškeré dokumenty
Leader a projektů místních aktérů (dle ina informace o výběru projektů
iciativ LEADER+) a omezení přehnané for– u všech dotačních titulů je zavedeno
málnosti, byrokratizace a papírové války.
průběžné financování projektů a krátké
3) Zrovnoprávnění financování obcí a ventermíny jejich hodnocení a proplácení
kova vůči městům a agrárnímu sektoru
– došlo k zrovnoprávnění žadatelů a po(RUD ve prospěch nynějšího podfinancoskytovatelů dotací a jejich odpovědnosti
vání obcí).
4) Výrazné omezení systému národních doŠULÁK: PROPOJOVÁNÍ A TEZE VIZE
tací. Převedení financí těchto programů
Na konferenci vystoupil také Tomáš Šupřímo na obce a na LEADER-regiony (místlák za pořádající Středomoravskou agentuní akční skupiny).
ru rozvoje venkova. Prezentoval část prů5) Spolupráce MAS s kraji na podpoře krajzkumu pro MAS Regionu Poodří:
ských LEADERů.
Většina MAS spoléhá po skončení realizaVe třetí části konference vystoupili:
ce SPL na navazující projekty financované státem nebo EU. Téměř 70 % počítá s propoje- – Josef Postránecký, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR: Perspektivy rozvoje venkoním svých aktivit s mikroregiony. Žádná oslova (unives_12_postranecky.ppt)
vená MAS neuvažuje o ukončení činnosti.
Jako jiný způsob financování byly uvádě- – Marcela Harnová, Spolek pro obnovu
venkova ČR: Dvacet let obnovy venkova
ny následující možnosti:
(unives_13_harnova.ppt)
• založení servisní agentury pro obce a mi– Tomáš Šulák, Středomoravská agentura
kroregiony
rozvoje venkova, o.p.s.: Propojování míst• projektová činnost, poradenství v oblasních akcí rozvoje venkova – společně,
ti strategického rozvoje, v oblasti výběnebo každý program a region za sebe?
rových řízení apod.
(unives_14_sulak_.pdf)
• vznik informačního a poradenského cen–
Josef Bartoněk, Sdružení místních samotra navazující program LEADER
správ ČR: Samospráva venkovských obcí
v komplexu veřejné správy Propojování
Teze Vize:
místních akcí rozvoje venkova – společPředpoklady:
ně, nebo každý program a region za sebe?
A) MAS – obrovský potenciál rozvoje všech
(unives_15_bartonek.pptx)
sfér venkova (V-P-N) tj. veřejné správy,

ZÁVĚR KONFERENCE: EXKURZE
DO SKANZENU V PŘÍKAZECH
Účastníci konference mohli navštívit také skanzen lidové architektury v obci Příkazy
v regionu MAS Moravská cesta. Manažerka
MAS představila místbní projekty i projekty
spolupráce. Jiní účastníci konference se s průvodcem Jánem Kadlecem vydali po historických pamětihodnostech Olomouce. Šance
představit své kvality využily i regionální firmy.
Závěrečné občerstvení v Uměleckém centru
Univerzity Palackého bylo připraveno z lokálních a krajových specialit, sponzorsky na ně
přispěli výrobci z regionu.
Projekt Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova, na němž spolupracuje Univerzita Palackého a Moravská vysoká škola Olomouc na jedné straně a místní akční skupiny (MAS) či Středomoravská
agentura rozvoje venkova o. p. s. na straně
druhé je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
(OP VpK) 2.4. Partnerství a sítě. Během tří let
má vzniknout nejen funkční partnerská síť,
ale například i v tuzemsku ojedinělé Centrum
pro spolupráci VŠ a moravského venkova.
Sestavil: Tomáš Šulák
Prezentace z akce si můžete prohlédnout a stáhnout na www.smarv.cz v sekci
„Projekt UNIVES (OP VpK)“. Přímý odkaz zde:
http://www.smarv.cz/index.php?menu=91
Kontakty:
Eva Lebedová, hlavní koordinátorka
projektu UNIVES; KPES FF UP,
tel.: 733 690 701
Tomáš Šulák, předseda SMARV,
tel. 775 949 142

Manažerka MAS Moravská cesta prezentuje projekty regionu
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MAS z ČR a Slovenska se poprvé společně sešly
na konferenci Partnerství Leader 2010 v Olomouci
Ve středu Moravy se jednalo o projektech budoucí spolupráce k rozvoji venkova
Místní akční skupiny z České republiky
a Slovenska se vůbec poprvé společně setkaly na konferenci „Partnerství Leader 2010“
dne 14. května 2010 v Olomouci. Akci v konviktu Univerzity Palackého pořádalo Krajské
sdružení Národní sítě MAS Olomouckého
kraje ve spolupráci se Spolkem pro obnovu
venkova Olomouckého kraje pod hlavičkou
Celostátní sítě pro venkov (KAZV Olomouc)
a s podporou Olomouckého kraje.
Zástupci místních akčních skupin z České a Slovenské republiky jednali o projektech budoucí spolupráce českých a slovenských regionů v rámci evropského programu
LEADER. Ten podporuje originální projekty
spolupráce místních aktérů z venkova – obcí, neziskových organizací a podnikatelů a také vytváření sítí partnerství mezi regiony.
„Konference byla původně zamýšlena jako setkání místních akčních skupin z Olomouckého kraje a jejich slovenských partnerů, aby si vyměnili zkušenosti s naplňováním
programu LEADER v jejich regionech. Podařilo se však zajistit zástupce řídících orgánů
ministerstev zemědělství a platebních agentur z obou zemí. Akce se tak proměnila v reprezentativní setkání českých a slovenských
MAS. Jedná se o vůbec první společné setkání česko-slovenských místních akčních
skupin,“ uvedl jeden z organizátorů konference. Akce se zúčastnilo 130 zástupců regionů z České republiky i Slovenska.
Na úvod prezentoval Tomáš Šulák dosavadní spolupráci českých, moravských a slovenských MAS, František Winter představil
Národní síť MAS ČR.
Poté postupně představili své místní projekty tři tuzemské a tři slovenské MAS: MAS
– Partnerství Moštěnka a jeho partner MAS
Malohont (M. Kubaliaková), MAS Horní Pomoraví (A. Bartošová), MAS LEV (A. Hradiská), MAS Regionu Haná (J. Mačák)a jejich
partner MAS Požitavie-Širočina (Z. Kozolka).
Prezentovalo se také partnerství Moravská
brána do Evropy.
Na setkání vystoupil i Petr Sušanka z MAS
Vladař, který rekapituloval vývoj LEADERu
v ČR a Maura Walsh z irské IRD Duhallow,

František Winter

která se zúčastnila již konference UNIVES
o den dříve.
Ingrid Kociánová z Ministerstva Podohospodárstva SR představila možnosti projektů spolupráce na slovenské straně a Lucie
Krumpolcová z Mze ČR možnosti projektů
spolupráce na české straně.
Oficiální program zakončila prezentace
aktivit a projektů Krajského sdružení Národní sítě MAS v Olomouckém kraji.
Poznámky k některým vystoupením:

aktivity v oblasti cestovního ruchu. Malohont má vlastní Grantový program. V rove
2010 se zaměřoval na kulturní a sportovní
akce. Jako příklad podpořeného projektu byla uvedena Kuchařská kniha specialit z MAS
Malohont. MAS má také zkušenosti s Norským fondem.
Naopak malé zkušenosti mají s projekty
spolupráce. Na Slovensku mají dva partnery. Ve Franci partnera MAS Pilat, se kterou
plánují projekt. A partnerem v ČR je MAS –
Partnerství Moštěnka, se kterou plánují společný projekt „Kroje našich krajů“.

Prezentace Ministerstva podohospodárstva SR
Slovenská síť MAS se zatím potýká s problematikou implementace a definování pravidel projektů spolupráce PRV. Pravidla zatím
nejsou stanovená.
Slovensko připravilo pravidla projektů
spolupráce v rámci PRV. O nich se nyní bude rozhodovat v Bruselu. Původně Brusel
nesouhlasil s tím, že Slovensko mělo zaměřeno projekty spolupráce pouze na neinvestiční projekty. Předpokládají, že na 99%
jejich současný návrh bude schválen.

MAS LEV (Andrea Hradiská)
MAS LEV vznikla v roce 2004. První zkušenosti získali s programem SAPARD. Prezentují se jako „lvice z Levoče“. Statut MAS
získali v roce 2009. V rámci Leaderu již uskutečnili dvě výzvy. Jejich druhá výzva byla
speciálně zaměřena na samosprávu.
Zkušenosti s projekty spolupráce prozatím nemají. Inspirují se alespoň ostatními
MAS. Jejich partnerem je MAS Rýmařovsko.
Dále mají partnerskou MAS v Polsku a plánují spolupráci s MAS na Slovensku, ve ŠpaProjekty spolupráce by měli být zaměřenělsku a Estonsku.
ny na:
– místní speciality,
Prezentace MAS Horní Pomoraví
– místní produkty,
( A. Bartošová)
– ochranu kulturního dědictví,
Tato MAS vznikla v roce 2006. V roce
– rekonstrukce kulturních objektů,
2008 došlo k sjednocení MAS Horní Pomo– rekonstrukce parků, zahrad,
raví a MAS Zábřežsko.
– výměnu zkušeností,
MAS má zkušenosti s Leader ČR 2007.
– tvorbu společných výstupů, studií atd.
V rámci první výzvy realizace SPL rozdělili 13
Projekty spolupráce a partnerství:
mil. Kč mezi 17 projektů. A v rámci druhé
– Slovensko bude mít také KMAS a PMAS. výzvy realizace SPL bylo rozděleno 8 mil. Kč
– U projektů mezinárodní spolupráce mu- na projekty pro 3 zemědělce, 1 NO (farnost)
sí být garantem slovenská KMAS.
a 5 obcí. Pozorují tendence v množení pro– U projektů mezinárodní spolupráce si slo- jektů NO. Jedná se zejména o malé projekvenská strana hradí své výdaje.
ty. Z NO bývají nejlépe připraveny farnosti.
– Budou hrazeny také koordinační náklady.
MAS vytvořila partnerství s OZ MAS Hornej Nitry a MAS Občianske sdruženie Žiar.
MAS Malohont (SK, Banskobystrický kraj)
Bohužel obě MAS nebyly podpořeny ve slovenském Leaderu. I přesto se snaží o výměa projektů spolupráce (M. Kubaliaková)
MAS v rámci Leaderu realizovali dvě vý- nu zkušeností a realizují kulturní návštěvy.
zvy. Druhá výzva byla zaměřena na investice V ČR vytvořili partnerství s MAS Horňácko
do infrastruktury. 3. výzva bude zaměřena na a Ostrožsko. Navázali také kontakt s MAS

Andrea Hradiská, MAS Lev

Lucie Krumpholcová, MZe ČR
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Mirka Kubaliaková, MAS Malohont

Ingrid Kociánová, MP SR

v Bulharsku. V MAS funguje příhraniční spolupráce mezi obcemi.
V oblasti cestovního ruchu provozují informační centrum a prezentují se na akcích
v regionu a na veletrzích. V rámci společenských akcí v regionu nabízejí pomoc ostatním subjektům. Spolupracují s výrobci biopotravin. Snaží se o značení místních produktů a jejich propagaci.

Oblast 3: Informační potřeby.
„Ministerstvo odvedlo dobrou práci.
Oblast 4: Oblasti, v nichž jsou projekty V ostatních zemích to není samozřejmostí,“
spolupráce nejžádanější.
řekla Walsh. Vyzdvihla práci v ELARDu, který může ovlivňovat evropskou politiku a vyPrezentace zásad projektů spolupráce
zvala k přípravě mezinárodních projektů
a pomoci zemím, které s programem začía možností spolupráce
nají jako je Slovensko, které by mohlo i dí(L. Krumpholcová, Mze ČR)
Lucie Krumpholcová představila opa- ky olomoucké iniciativě sdílet dobré postutření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce py MAS v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
v Programu rozvoje venkova, možnosti „Česká republika díky manažerům MAS
kombinací opatření, způsob financování velmi dobře implementovala LEADER a snamezinárodních projektů, limity výdajů, na ží se situaci v regionech opravdu měnit.
které může být poskytnuta dotace a pro- České MAS jsou jedny z nejlepších v Evroces přípravy a schvalování projektů spolu- pě. Patří mezi Top 10 a v tak krátkém čase
je to úžasné,“ uvedla Maura Walsh.
práce atd.
Za nedostatek považuje to, že na mapě
Následující výzva příjmu žádostí je plánována na červen 2010. A další výzvy každých republiky existují bílá místa „Jsem si jistá, že
cca 8 měsíců. Partnera mohou MAS hledat taková místa brzy zmizí a že budete na
úrovni Finska a Irska,“ předpokládá Walsh.
přes databázi MAS ČR – www.eagri.cz.
„Můžete vylepšit rovnováhu mezi rozsáhlýLEADER – Budoucnost venkova, současnost mi, středními a malými projekty. I ty největší stromy rostou z maličkých semínek,“ poa vize (Petr Sušanka, MAS Vladař)
Za důležité považuje zachování rovnová- znamenala.
Walsh uvedla, že v „mezičase“ programu
hy mezi integrovanou strategií území (ÍSÚ)
a Strategickým plánem Leader. MAS se ne- LEADER je potřeba nezávislé hodnocení prámá zaměřovat pouze na SPL, to je proti du- ce MAS. „Je to velmi důležité a je to dobrá
příležitost pro univerzity, aby spolupracovachu metody LEADER.
Dále představil stručnou statistiku MAS. ly s aktéry venkova a MAS,“ nastínila. Toto
V ČR existuje cca 149 MAS. Většinou se jed- hodnocení a evaluace by se podle ní měly
ná o občanská sdružení. 34 MAS je řízeno provádět mezi několika MAS a porovnávat
prostřednictvím agentur. 22 MAS je částečně je i mezi regiony a také provádět srovnání na
podporováno agenturami. 89 MAS má vlast- mezinárodní úrovni s některými společnými
ní řízení a organizaci. MAS mají nejčastěji dva parametry.
„Je možno propojit činnost MAS s prapracovníky.
Vize: V budoucnu bychom se měli snažit cemi studentů postgraduálních programů
o odstranění bílých míst na mapě ČR. Zvy- a připravovat se na období po roce 2013.
šovat členskou základnu MAS. Pracovat na Je vhodné začít plánování budoucích procelém území MAS. Umožnit přístup měst jektů, kde by univerzity mohly poskytnout
s obyvateli nad 25 000. Snížit hranici mini- např. mapy GIS. MAS musí spolupracovat
málního počtu obyvatel území z 10 000 na a setkávat se v rámci regionu,“ nastínila
možné další směry většího „propojování“
5 000 obyvatel.
LEADERu. Na závěr Maura Walsh uvedla, že
Prezentace – Co jsem se na této konferen- LEADER je v ČR v dobrých rukou. „Přeji Vám
spoustu úspěchů v programu a děkuji za lasci dozvěděla? Maura Walsh
Maura Walsh ve svém shrnujícím vy- kavé pozvání. Návštěvu v tomto krásném
stoupení z návštěvy Olomouce uvedla, že městě jsem si opravdu užila, spřátelila jsem
program LEADER je v mezičase a nyní je ten se s novými lidmi, stejně jako se mi podasprávný čas vyhodnotit to, čeho jsme do- řilo občerstvit přátelství stará,“ zakončila
Walsh svou olomouckou misi.
sáhli oproti tomu, co jsme naplánovali.
Manažerka pochválila lídry venkova v ČR,
Lenka Klimková, Tomáš Šulák
že díky nim je LEADER úspěšný. Ocenila i ministerstvo zemědělství, které se o LEADER zaPrezentace jsou ke stažení na www.masjímalo od počátku a vybralo první MAS velmi mostenka.cz v rubrice „CZ-SK: Partnerství
brzy, takže místní partnerství nepřišly „o tu Leader 2010“. Přímý odkaz: http://www.massprávnou chvíli“ svého rozvoje.
mostenka.cz/index.php?menu=97

MAS Region Haná (J. Mačák)
Mají za sebou úspěšnou realizaci programu LEADER+. V současné strategii mají 8 fiší. Mají pravidlo podporovat projekty do
500 000 Kč. Podporují také malé projekty za
cca 100 000 Kč, i když jsou administrativně
náročné. Nedaří se jim najít podnikatele,
kteří by žádali do oblasti cestovního ruchu.
Mezi své úspěšné realizované projekty řadí: Rok na Hané, Prezentační film – Region
Haná. Projekt Rok na Hané vychází z bohatých kulturních tradic Hané a z jejich přírodních podmínek. V rámci projektu byla realizována celá řada různorodých aktivit (Hanácká
svatba, cestovatel, kalendář akcí, olympiáda).
S polským partnerem realizují společný projekt RAZEM-SPOLU. V Leaderu PRV mají za
sebou 6. výzvu.
Do budoucna plánují aktivity pro ženy a
pro školáky, projekty spolupráce se SR, PL,
ČR zaměřené na kulturní aktivity a obnovu
kulturních památek.
MAS Požitavie – Širočina (T. Kozolka)
V roce 2000 vznikl mikroregion Požitavie-Širočina. Samotná MAS vznikla až v roce 2008. V roce 2010 realizovali první výzvu
v rámci Leaderu. V první výzvě přijali 11 projektů. Nyní plánují vyhlášení 2. a 3. výzvy.
A připravují projekty spolupráce.
Prezentace výstupů Pracovní skupiny ENRD
Mezinárodní spolupráce (H. Slováková)
Hana Slováková představila Pracovní skupinu ENRD „Mezinárodní spolupráce“. Podvýbor Leader, který pracuje při ENRD rozhodl
na svém jednání o vytvoření tří dočasných
pracovních skupin, jejichž úkolem byla detailní diskuse o třech tématech. Hana Slováková pak představila hlavní závěry třetí pracovní skupiny, která projednávala 4 témata.
Oblast 1: Různé načasování výzev v jednotlivých členských státech, odlišnosti
Oblast 2: Rozdíly v opatřeních a způsobilých výdajích v jednotlivých členských státech.

Maura Walsh na konferenci
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LEADER se stává inovativní silou,
která tmelí aktéry pro rozvoj regionu
Že masky nejsou jen pomůcky k přestrojení se za někoho jiného na karneval nebo masopost, ale v obecné hantýrce lidí zabývajících se rozvojem venkova se dnes tento zkratkovitý pojem
běžně užívá pro místní akční skupiny,
není třeba v našem Zpravodaji venkova
vysvětlovat. Jiří Krist zastupuje Národní síť Místních akčních skupin ČR v Moravskoslezském kraji a o tzv. maskách
toho ví hodně. Sám je předsedou MAS
Opavsko. Z následujícího rozhovoru je
více než patrné, že ze všeho nejvíce zajímají Jiřího Krista obnovitelné zdroje,
venkov a venkovská krajina. Aktuálně
se věnuje programu, který umožní obcím získat bez finančního zatížení obecního rozpočtu peníze na protipovodňová opatření, je rovněž iniciátorem zajímavého projektu „Ovoce k lidem, lidé
do sadů“, ve všech třinácti krajích nedávno školil poradce programu Zelená
úsporám. Jiří Krist je inženýr, je mu 45
let, spolu s manželkou a dvěma už skoro dospělými dětmi žije v rodinném domku v Mokrých Lazcích u Opavy. Právě
doma najde největší odreagování od
práce. Opravuje stodolu, rád chodí na
procházky se psem a jezdí na kole.

R

Jste zástupcem NS MAS v Moravskoslezském kraji. Jak byste zhodnotil působení národní sítě a vůbec působení
místních akčních skupin v tomto kraji?
V našem kraji působí osm místních akčních skupin, jsou spíše větší, ale dají se rozdělit nejen podle velikosti, ale také podle
historie a zkušeností. Na jedné straně tam
máme jakoby elitní masky, například Pobeskydí nebo Poodří, které se účastnily programů Leader+ a Leader ČR, jsou dobře organizačně zajištěné, mají zkušené pracovníky a v jejich vedení působí lidé, kteří se
rozvojem venkova dlouhodobě zabývají. Na
druhé straně jsou MASky, které vznikly až
po roce 2006–2007, jsou čerstvější a tak je
logické, že ten „peloton“ je nevyrovnaný. Je
skvělé, že v programu Leader pořád ještě
funguje velká solidarita a všechny MASky si
navzájem pomáhají dostat se na vyšší úroveň – v tomto směru výborně působí tzv.
Projekty spolupráce – jedna z odnoží programu Leader. Přes všechny tyto snahy se
ovšem ještě největší část práce odehrává
v rámci jednotlivých MAS a myslím, že tomu
tak ještě dlouhou dobu bude. V tom většina z nás vidí smysl vzniku MAS, důvod, proč
jsme se ustanovili, proč spolupracují obce,
podnikatelé a nevládní neziskové organizace podle principů Leaderu. Na to se nesmí

Rozhovor s Jiřím Kristem, předsedou MAS Opavsko
a zástupcem NS MAS v Moravskoslezském kraji –
také o obnově krajiny, energetických úsporách
a protipovodňových opatřeních

Předseda MAS Opavsko a zástupce NS MAS v Moravskoslezském kraji Jiří Krist
zapomínat a to říkám přesto, že jsem činovníkem národní sítě. Někdy ta práce na celostátní úrovni skoro jakoby překrývala záměry a povinnosti v těch našich MASkách,
už už se nám zdá, že všechno skvěle funguje, že se můžeme věnovat jakoby vznešenějším cílům. Ale to by byla velká chyba. Proto si pořád říkám – tohle je tvůj oltář, tady
se dívej a to na té celokrajské a celorepublikové úrovni by měl být jen doplněk pro to,
abychom podporovali to hlavní, práci na
území regionu. Takže bych chtěl, abychom
i nadále většinu času a energie věnovali našim MASkám – jakmile budou silné, bude
silná i krajská organizace a celá NS MAS.
Jsou místní akční skupiny silné?
Kromě Národní sítě MAS vznikla i Celostátní síť pro venkov (CSV), kterou ustavilo ministerstvo zemědělství. Vznikla za všelijakých
okolností, ale MASky do ní vstupovaly jako
člen s největšími zkušenosti co se týče síťování a je to vidět i na společných akcích typu
národní konference o venkovu v Holešově.
Byly to právě místní akční skupiny, které táh-

ly ten program dopředu, přesně věděly jak,
nechtěly žádné propagandistické řeči, chtěly
řešit konkrétní úkoly, cíle, umí říct, že do toho a toho data chtějí konkrétní výsledky. Přitom budu stále tvrdit, že jejich hlavním úkolem a cílem je práce na jejich vlastním území.
Představte nám místní akční skupinu
Opavsko, jejímž jste předsedou. Jak si
stojíte ve vašem regionu a jak byste
zhodnotil dosavadní činnost této MAS?
My patříme zrovna k těm méně zkušeným. Vznikli jsme v roce 2006, takže budeme slavit teprve 4. narozeniny. Někdy se nám
zdá, že nemůžeme ty zkušenější kolegy nikdy dohnat. Oni se stále zlepšují, my sice také, ale oni nám stále jakoby utíkají. Obecně
se dá říct, že jsme se stabilizovali – na úkolech, na práci. Nelze něco zlepšovat jen teoreticky. Musí být praktická činnost, práce a ta
je daná také penězi, se kterými disponujeme. Nám proto velice pomohlo, že jsme
uspěli v druhé vlně a že můžeme realizovat
Strategický plán Leader, učíme se koordinovat rozvoj regionu přes mikroregion, přes
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Spolek pro obnovu venkova a přes možnosti Leaderu a pořád ještě hledáme tu správnou parketu pro Leader. Názory, že se Leaderem dá plošně podporovat rozvoj úplně
nesdílíme, na to je málo financí – my máme
přes čtyřicet obcí, přes 40 tisíc obyvatel a tam
by rozpočet kolem 13 milionů korun absolutně nestačil k tomu, abychom něco nějak
zásadně plošně ovlivňovali. Jiná věc je, že
máme výborné možnosti pro inovativní projekty, pro hledání nových řešení, doplňování
pro to, co se děje v mikroregionech, co je v silách obcí, na druhou stranu existuje hospodářská komora, agrární komora. Mezi tím se
Leader může dobře najít a být tou inovativní
silou, která ostatní stmeluje a soustřeďuje i
jejich prostředky na plnění cílů rozvoje regionů. To je ale zatím taková teoretická konstrukce, prakticky to zatím ne úplně umíme
ovládat a využívat možnosti toho programu.
Co například aktuálně řešíte v rámci
vaší místní akční skupiny?
V současné výzvě roku 2010 stejně jako
v loňském roce je velkým problémem nerovnoměrnost v počtu a objemu žadatelů.
Obce umí dobře psát projekty, mají velkou
výhodu v tom, že mají lepší kofinancování
i s tím nešťastným DPH, které věřím, že se
ještě nějakým způsobem bude řešit v tomto
období, obec může obdržet dotaci až ve výši kolem 70 procent a jejich financování je
i přes všechny výpadky vinou finanční krize
k dispozici. Ale u soukromých žadatelů je ta
situace daleko horší, jak v procentu dotace,
tak v dispozici na kofinancování, protože
soukromý žadatel má dotaci 40, 50 nebo 60
procent a to se některým zdá málo, zvláště,
když se to spojí s poměrně velkou administrativní zátěží. A tak není divu, že těch soukromých žadatelů máme málo. Každého
z nich si proto velmi vážíme, snažíme se je
i aktivně vyhledávat, protože ať chceme nebo
nechceme, ekonomický rozvoj stojí na ekonomické noze a bez podnikatelů to nejde.
Tvořit pracovní místa je v dnešní době velice riskantní a na venkově by se mělo každé
pracovní místo platit zlatem. My o každého
takového žadatele, který nám přináší alespoň zlomek pracovního místa, bojujeme.
To je teď náš velký problém. Druhá taková
činnost, na kterou se snažíme soustředit, je
hledání zdrojů a prostředků mimo Program
rozvoje venkova. Byla by škoda mít na venkově tak silné organizační jednotky, jakými
jsou kanceláře MASek a nevyužívat je i jinak. První takovou vlaštovkou jsou poradny
v programu Zelená úsporám, kam jdou finance ze Státního fondu životního prostředí. Uměli bychom si podobnou spolupráci
představit například s ministerstvem pro
místní rozvoj třeba v oblasti cestovního ruchu, nebo s ministerstvem kultury v oblasti
ochrany a obnovy kulturních a historických
památek atd. Práce je hodně a na venkově
nikdo tak dobře zorganizovaný a připravený jako je síť MASek není.

kově mohlo být vidět. To může být několik tisíc kotlů, několik tisíc opravených fasád,
střech, vyměněných oken. A jestliže v celé republice má být příjemcem těchto dotací 250
tisíc domácností, tak já si stále myslím, že velké procento těch domácností by mělo být
z venkova. Tam platíme největší prostředky za
vytápění, na počet obyvatel máme největší
domy, takže pro nás je efekt tohoto programu největší. A také máme menší příjmy než
lidé ve městech.

V souvislosti s programem Zelená
úsporám se nemohu nezeptat – Národní síť MAS aktuálně zajišťuje poradenství k tomuto programu, konkrétně ve
všech třinácti krajích jste právě Vy pořádal seminář pro poradce tohoto programu, takže máte čerstvé informace i zkušenosti. Jak to probíhá, jak se vám daří?
Právě dnes mám zajímavou zkušenost, na
mikroregionu Moštěnka jsem se stal svědkem diskuse, kdy manažer tohoto mikroregionu informoval starosty o této možnosti
a oni velice pozitivně reagovali a řekli ano, to
je výborné a chceme, aby ten poradce přijel i
k nám, my sezveme lidi a on jim bude moct
dát nezávislou radu, jak se orientovat v programu Zelená úsporám. Důležité je zde to
slovo „nezávislou“. Už jsem byl několikrát
svědkem někdy nechtěného ale někdy i záměrného zavádění informací, které vyplývají
z toho, že soukromý dodavatel má nějaký záměr, aby dodal svůj výrobek nebo nabídl svoje práce. Proto si myslím, že je hodně důležité, aby v tom programu figuroval nezávislý
poradce, který je financován jinak než z procent stavební zakázky a mohl dát zákazníkovi nezávislou informaci, která ho naorientuje,
která ho dostane z toho falešného názoru, že
ten program je špatný, že není pro obyčejné
lidi, že se ukazuje, že tam může být dotace i
tak výhodná, nezřídka stoprocentní. Lidé to
neví, neumí si to představit, neumí se v tom
zorientovat, je to pro ně španělská vesnice,
nemají internet, nejsou zvyklí číst ty složité
prováděcí předpisy. Na to jsme ale zase my
vyučení mistři tím složitým Programem rozvoje venkova a tím, jak nás SZIF vycepoval,
takže nám se program Zelená úsporám zdá
být jednoduchý, umíme ho vysvětlovat, překládat do srozumitelné řeči. Bylo by krásné –
ač nemáme nějaké velké ambice – za rok
a půl poskytnout poradenství více než osmi
tisícům lidí. A to už je číslo, které by na ven-

Proč se programu ujala NS MAS?
Asi proto, že jsme se stali největší a nejpočetnější organizací pro rozvoj venkova,
pokud dobře počítám, tak občanů, kteří žijí v oblastech místních akčních skupin, může být kolem tří milionů. To je třetina obyvatel ČR. A i když se nezapojily všechny MAS,
mohli jsme nabídnout sto poradenských
míst. Nikdo jiný v celé republice nemá takovou síť, která je schopná dělat kvalifikované poradenství. A navíc pro mnoho MASek
je energetika téma integrovaných strategií.
Například my na Opavsku, když jsme hodnotili integrovanou strategii, tak ne málo i projektů obcí a podnikatelů se týká energetiky
a ukázalo se to i při přednáškách, když jsem
zároveň přednášel Obnovitelné zdroje v Programu rozvoje venkova a na to když navazovala přednáška Zelená úsporám, báječně
se to doplnilo. Jestliže se z PRV podporují obnovitelné zdroje na venkově, tak jsou to
všechno stejná témata – jen braná z jiné strany. Leader má šanci na jedné straně podpořit toho, kdo bude v malé peletárně vyrábět
peletky a zároveň radit občanům v tom daném území, aby zvolili zdroj, třeba kotle na
peletky, které u nich doma budou využívat.
Takže dostáváme se ke konceptu malé lokální ekonomiky, která tvoří pracovní místa,
využívá místní zdroje, šetří místní životní
prostředí, je to báječná příležitost a MASky
mají jedinečné předpoklady k tomu, aby to
rozhýbaly – lepší než státní fond životního
prostředí, lepší než nějaké zemědělské agentury. My jsme lidem nejblíže.
Vy jste kromě všech těch činností,
které jste tady už popsal, ještě zaměstnán ve společnosti Ekotoxa. Zdá se,
že ať děláte cokoliv a kdekoliv, zaměřujete se především na životní prostředí a obnovitelné zdroje?
To je dílem můj koníček a dílem můj velký zájem. Ještě pracuji v občanském sdružení Arven, funguji jako předseda MAS Opavsko, kde už ustupuji manažerům, protože tu
hlavní práci by měli dělat oni, my bychom
se měli soustředit na práci programového
výboru a na programování MASky. Hodně
času vezme zaměstnání a částečně se člověk na venkově pořád musí věnovat i svému domu – teď zrovna zatepluji dům, měním okna z programu Zelená úsporám, předloni jsem vyměnil kotel za peletkový, takže
to všechno zkouším na sobě...
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...abyste pak mohl říct, že to opravdu
jde, že to máte osobně vyzkoušené...
Já jsem se hrozně styděl, když jsem přednášel o peletkových kotlích a lidé se mě zeptali – a čím topíte? A já jsem musel odpovědět, že plynem. Tak to už naštěstí není pravda. Ale jinak na zábavu už mně opravdu
moc času nezbývá. Já ale nemluvím o práci,
mně to spíš všechno baví a zajímá.
Po odsunu německých obyvatel zůstaly na vylidněném Osoblažsku opuštěné sady, ve kterých stromy nikdo neošetřuje a nikdo v nich nečeše ovoce. Jak
naložit s tímto odkazem zkoumá projekt
„Ovoce k lidem, lidé do sadů“, jehož jste
jedním ze zpracovatelů. Z toho je vidět,
že vás opravdu velmi zajímá krajina, příroda, venkov...
Je pravda, že se stále točíme kolem stejných témat – krajina, venkov, z toho nelze nic
odtrhnout, oddělit. Všechno se vším souvisí.
Ať jsou to místní produkty, energetika, kulturní a historické tradice – krajina je vždy venkovské jeviště, kde se ty jednotlivé programy
a projekty odehrávají, takže krajina a estetika krajiny – to vše mně velice zajímá, to, co
s ní dělají obnovitelné zdroje, větrné elektrárny, fotovoltaické elektrárny... Došlo k tomu u mě asi tak, že jsem byl před lety krajským zastupitelem v Moravskoslezském kraji a protože nás z venkova tam bylo jen
několik, vyšla na mě komise pro zemědělství
a venkov. To byly čtyři roky, kdy ke mně přicházela tato témata, mohl jsem si vybírat –
odpady, doprava na venkově, my jsme se tak
seznamovali a mně už to pak zůstalo jako
profesionální náplň, zabývám se těmito tématy ve společnosti, která mě zaměstnává
i v občanském sdružení, v osobním životě.
Taková práce Vám asi nevezme energii, když děláte to, co vás baví, sám žijete tak, jak radíte druhým...

Vlastně to, co mě baví, se snažím prosa- povodni přichází do mikroreigonu a říká,
zovat i v práci. V práci se snažím dělat to, co pane starosto, vy jste tady měli povodeň,
dělám i v národní síti apod. A jde to dobře mám tady na to nějaký lék...
propojovat.
Ale vzápětí po povodních je to mysAktuálně zažívají lidé na některých lím dost zajímá, ne?
Ano, máme takovou zkušenost, že mumístech naší republiky opět ničivé povodně. Vy jste před chvílí starostům mi- síme zlomit ten svůj „hloupý pocit“ a jít tam
kroregionu Moštěnka představil program v době, kdy na to slyší. Protože když pona protipovodňová opatření – zmínil jste, jedete dnes do obcí, které měly obrovské
že ministerstvo životního prostředí uvol- problémy s vodou v roce 2002 v Čechách
ňuje peníze na programy Realizace studií a zeptáte se, jestli jsou pro ně protipovododtokových poměrů a Podpora přírodě ňová opatření prioritou, dozvíte se, že ne,
blízkých protipovodňových opatření, ho- že už je to přece dávno, osm let... a to už
vořil jste také o zkušenosti, kdy už se vám vůbec nemluvím o povodních na Moravě
podařilo u všech žadatelů v tomto pro- v roce 1997. Je proto třeba to trochu víc přigramu uspět...
pomínat a říct – ano, je to fajn, že tady
Ano. Na podzim jsme zpracovávali dva- chcete rozvíjet kulturu, sport, občanskou
náct žádostí, všechny úspěšně prošly, nyní vybavenost, ale měli byste si taky řešit primapujeme další oblasti a chystáme se zpra- oritní potřeby obce – a těmi je bezpečnost
covat nové žádosti. Jedná se o možnosti, a i protipovodňová bezpečnost. Snažíme se
které existují v rámci Operačního programu proto nabídnout takový model, který by je
Životní prostředí, ten spravuje Státní fond organizačně ani finančně nezatěžoval. Pro
životního prostředí a metodiku a podporu nás organizace, které se tím zabývají, je to
tomu dává ministerstvo životního prostředí i práce, kterou umíme dělat – takže proč
odbor ochrany vod. Možnosti jsou překva- nespojit potřeby obcí a naše schopnosti. Zápivě veliké, ale jsou zároveň tak trošku uta- leží ale hodně na moudrosti „správce krajijené. Starostové si jich všímají až teď v po- ny“ – aby nedělal jen věci okamžité potřeslední době, kdy zklamaní odcházejí z jiných by, ale aby hleděl hodně dopředu a spravoprogramů, kde neuspěli s těmi žádostmi, val tu krajinu s péčí řádného hospodáře.
které pro ně byly jakoby „důležitější“. Jim
Takže nenechat si ujet vlak a chytit
se jeví jako důležitější vyřešit stavební obnovu školy, sokolovny, vyřešit sportovní zá- „příležitost za pačesy“. Starostové, ktezemí v obci a každodenní potřeby... Větši- rým jste program před chvílí představil
nou za tím stojí nějaká skupina obyvatel, projevili okamžitě zájem, je vidět, že je
která si o to umí hlasitě říct, rádo a dobře téma povodní stále zajímá...
To zapadá do integrovaného pohledu na
se to píše do volebních programů a ti lidé
mají pocit, že teď je jejich povinností to na- krajinu – jak už jsem říkal, že z toho neuteplnit. Problémy typu protipovodňová ochra- čeme, v krajině žijeme, žijeme v tom prona obce většinou nebývají úplně tím priorit- středí. Na venkově je ten poměr mezi úzením na co starosta myslí, když ráno vstává mím, které člověk ovládá a ovlivňuje stoa večer ulehá. Proto je třeba tyto problémy procentně jiný než ve městě. Naše sídla,
trochu více připomenout. Já mám někdy vesnice, zabírají menší část, daleko větší část
pocit, že jsem jako havran, který hned po je ponechána víceméně přirozenému vývoji
a nás na venkově ta příroda i více ovlivňuje.
Na problému povodní je to pěkně vidět – ani
možná ve městě tak ne, jako na venkově.
I když ve městě to zasahuje možná více lidí
na hektar nebo kilometr čtvereční. Ale prapříčina, kořeny a svým způsobem i takový
průhlednější průběh má ta katastrofa na
venkově. A musí se to i rozplétat od venkova. Je to jakoby trest za to, že nesprávně
hospodaříme na zemědělské půdě, v lesích,
dramatickým způsobem jsme v posledních
150ti letech ovlivnili říční síť v České republice, která je daleko kratší, zregulovanější.
Příroda si tyto věci beztrestně dělat nenechá. Vrací nám to. Pokud aspirujeme na titul
homo sapiens, jestli chceme být opravdu lidé moudří, tak si toho musíme všimnout
a nějak uzpůsobit své jednání. Protože příroda se nezmění, my se musíme změnit.
A ať si to někdo vykládá vědecky nebo pocitově, měli bychom toho být schopni. Protože jinak popíráme to, jak se tato společnost řídí. Udělali jsme nějakou zkušenost, tu
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Jiří Krist (na snímku) zorganizoval v Hradci nad Moravicí mezinárodní setkání zástupců místních akčních skupin LEADERFEST 2009.
Konferenční vystoupení doplnil jarmark místních produktů a lidových řemesel v okolí hradu.
jsme analyzovali, došli jsme k nějakým závěrům a na základě těch závěrů bychom
měli změnit své chování... Jinak si koledujeme o to, že se ten problém bude opakovat.
A on se může opakovat ještě v silnější a naléhavější podobě. Nechci být prorokem nějakých katastrof, že příští povodně budou
dělat ještě větší škody a zabíjet ještě více lidí, ale rozhodně bychom měli s takovou variantou počítat a něco proti ní dělat.
Nestavět se proti přírodním zákonům...
...protože ty naše možnosti jsou úplně nicotné a zanedbatelné. A přinášelo by to další problémy. Venkov je opravdu integrovaný,
ani ten povodňový problém nelze nějak vytknout a řešit separátně. Mně je velmi blízký
takový koncept integrovaného plánování
v krajině, kdy by neměl existovat jediný správce toku a osoba, kdy ten problém hodíme na
jednu organizaci nebo státní podnik a řekneme – to jejich problém, mají na to peníze.
Měli bychom se v tom angažovat všichni.
V první řadě zemědělci, ve způsobu, jakým
nakládají s kulturní zemědělskou krajinou,
třetinu České republiky tvoří lesy, tam je hlavní retence vody na našem území, ne v přehradách. Když si někdo představí, kolik vody
zachycuje krajina, kolik umělé stavby, tak ten
nepoměr je daný. Samozřejmě ale ne všechno se má nechat na přírodě blízkých opatřeních. 128 Moravanů, Čechů a Slezanů žije
na kilometru čtverečním, při takové hustotě
obyvatel budeme muset využívat i umělá

technická řešení, ale zase v účelné kombinaci s těmi přírodními. Naštěstí peníze na to
jsou a bylo by dobré, kdyby je v jakési rovnováze vybojovali jak ti, kteří chtějí technická opatření, tak ti, kteří chtějí dělat přírodě
blízká opatření. Kombinujme obojí do účelných spojení a řešení. Zatím vždycky jedno
nebo druhé kulhalo. Na některých konferencích a fórech se brojí proti technickým
stavebním řešením a vyzdvihují se někdy až
nekriticky ta přírodě blízká, jinde je tomu přesně naopak. Možná je to nějaká hra o fondy, zdroje, bylo by už ale na čase se domluvit jako lidé – tady je náš rozpočet, tady váš,
propojme to a bude to mnohem efektivnější. My než bychom se doplňovali, tak si raději okopeme kosti a je z toho minus a minus. A z toho nemůže vzniknout nic pozitivního. Někdy musí člověk kroutit hlavou nad
tím, jak neúčelně se u nás vynakládají prostředky – souboj mezi revitalizací a hrázováním, intenzivním zemědělství m kontra retencí vody v krajině a takových soupeřících
dvojic problémů bychom našli velice mnoho.
A pak se divíme, že nám nevycházejí peníze.
No bodejť...
Co vás jako předsedu NS MAS v Moravskoslezském kraji čeká v nejbližší době?
Na začátku června nás čekají programová jednání. Má být několik schůzí výboru
národní sítě na téma formulování vize, zaměření práce národní sítě, programu Lea-

der a MAS v České republice. Bude to zase takový rozpor – my bychom chtěli dělat
nejraději všechno a na venkově to i jde – lidské zdroje, vzdělávání, doprava, cestovní
ruch, podnikání zemědělské i nezemědělské... Patřilo by se věnovat všemu, ale zároveň mnozí cítíme, že nelze dělat všechno
se stejnou péčí, takže bude obtížné vybrat
a zúžit to na několik témat. Já bych byl rád,
kdyby se tam dostala například právě ta venkovská energetika, obnovitelné zdroje, podpora místních produktů, regionální značky
třeba v souvislosti s agroturistikou nebo cestovním ruchem na venkově, určitě by tam
mělo být venkovské vzdělávání, jak „manažerovat“ operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – tam je venkov šizen... Takže taková témata je dobré si vytýčit a s velikou důsledností je prosazovat ve
zbývajícím období let 2007 až 2013. A bude to zároveň dobrá příprava pro další období. Vůbec nepochybuji o tom, že Leader
a programy pro podporu venkova budou
existovat i v následující sedmiletce, protože
se ukazuje, že jsou efektivní, že řeší problémy na venkově. Možná někde v rozpočtu
Evropské unie jsou neefektivně utráceny evropské peníze, ale nemám pocit, že venkovské peníze mezi ně patří.
Rozhovor vedla Marie Šuláková
(Rozhovor byl veden na začátku měsíce
května, tedy v době, než přišly na severní
a střední Moravu květnové povodně.)
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Spolek v květnu jednal o spolupráci s vysokými
školami i problémech s vymezením venkova
Postavení venkova viděnému očima lídrů
kandidátek politických stran před volbami do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, spolupráci venkova s vysokými školami či aktuálním problémům venkova se mimo jiné věnovali účastníci pravidelné schůze Spolku
pro obnovu venkova ČR. Ta se v budově Senátu konala naposledy 4. května 2010.
VOLEBNÍ LÍDŘI POLITICKÝCH STRAN SE
VYSLOVILI K OTÁZKÁM VENKOVA
Vedení SPOV ČR se vrátilo k anketě, kterou v dubnu zveřejnil Zpravodaj venkova. Žádosti o odpovědi na pět otázek obdrželo
elektronickou poštou celkem 112 lídrů osmi
politických stran ve všech krajích České republiky. Osloveny byly jedničky na kandidátních listinách těch stran, které v uplynulých
týdnech v průzkumech STEM a SCaC zpracovaných pro volební speciál Václava Moravce v České televizi překročily alespoň v jednom regionu pětiprocentní hranici volitelnosti. Jednalo se o ČSSD, KDU-ČSL, KSČM,
ODS, Stranu práv občanů Zemanovci, Stranu zelených, TOP 09 a Věci veřejné.
Odpovědi poskytlo celkem 32 lídrů, nejčastěji šlo o jedničky na kandidátkách Strany zelených, KSČM a KDU-ČSL. Naopak nejmenší představu si čtenáři mohou udělat
o postojích krajských lídrů TOP 09, ČSSD
a SPOZ, kteří zaslali pouze jeden, respektive dva vyplněné dotazníky.
Místopředseda SPOV Radan Večerka požádal zástupce Spolku z jednotlivých krajů,
aby si odpovědi archivovali. „Jedná se o předvolební sliby a s tímto je nutno po volbách
pracovat,“ uvedl. Podle něj bude potřeba komunikovat se všemi poslanci a vysvětlovat jim
potřeby venkova.

Moravský kras, MAS Regionu Poodří a Moravská vysoká škola Olomouc. O projektu
již dříve informoval Zpravodaj SPOV. Projekt
je tříletý, bude se prezentovat konferencemi, workshopy a semináři, cílem je popularizace venkova v akademickém prostředí.
V rámci projektu vznikne v září na UP
Centrum pro spolupráci VŠ a venkova, mj.
se soustředí na evidenci vysokoškolských
prací týkajících se venkova. Bude rovněž
vydávat bulletin. Spolek má možnost navrhnout témata prací, jež by jej zajímala.
Podle Večerky má SPOV zájem o další spolupráci.

PROBLÉMY VYMEZENÍ VENKOVA
Projekt Výzkumu rozvoje venkova na
Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy
v Praze prezentovali členové řešitelského
týmu Sylva Kučerová a Radim Perlín. Projekt
získal podporu z programu Věda a výzkum
MMR ČR a nese název Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity a možnosti rozvoje. Řešitelé při vymezení venkova
vycházejí ze skutečnosti, že obce v ČR mají rozdílné předpoklady rozvoje. Záleží například na velikosti obcí a počtu jejich místních částí. Autoři práce proto chtějí sledovat regionální rozdíly. Cílem je také podpora

SPOV SPOLUPRACUJE
S VYSOKÝMI ŠKOLAMI
SPOV v loňském roce zahájil komunikaci o možné spolupráci s univerzitami. Čtyřem vysokým školám nabízí po 5000 Kč na
zpracování dvou studentských diplomových
(či jiných) prací s tematikou venkova. Například Mendelova univerzita v Brně již poskytla Spolku konkrétní nabídky ke spolupráci včetně zpracování diplomové nebo disertační práce na téma „Potenciál vítězů
soutěže Vesnice roku v návaznosti na cestovní ruch“.
SPOV SE SEZNÁMIL S PROJEKTEM
UNIVERZITY PALACKÉHO
Zástupce Katedry politologie a evropských studií FF Univerzity Palackého v Olomouci Pavel Šaradín představil projekt nazvaný Olomoucké vysoké školství partnerem venkova – UNIVES. Partnery univerzity
jsou MAS Horní Pomoraví, SMARV, MAS
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rozhodování státní správy. Projekt končí v roce 2011 a výsledky by měly sloužit k upřesnění podpory venkova. Podle Kučerové se již
uskutečnilo například několik dotazníkových
akcí.
Za zajímavou považuje mimo jiné odpověď
na otázku, co je považováno za významný
znak úspěšné obce. Nejčastěji to byla rozvinutá infrastruktura – 34 % (vodovod, kanalizace, dopravní obslužnost), dobrý vztah
obyvatel k obci – 25 %, starosta, který dokáže získat dotace 17 % atd.
V závěru prezentace představili také vize
pro náš venkov do budoucnosti z pohledu
jejich zkušeností. Perlín upozornil na nutnost snížení administrace veřejné správy. Použil návrh francouzského modelu pro další
vývoj v ČR. Velmi často se hovoří o podpoře cestovního ruchu, ten ale nelze považovat za rozvojový model pro celý náš venkov.
Uspět mohou jen vybrané lokality, kupříkladu vinařské stezky, Český Krumlov, ale již ne
třeba Telč.
Podle badatelů se venkov v budoucnu
stane spíše noclehárnou pro města, kam se
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soustředí většina pracovních aktivit, nedojde ani na rozvoj farmářských trhů na venkově. Počítá s rozvojem práce z domu. K zajímavostem patřil fakt, že v obcích do čtyř
set obyvatel navrhují badatelé alternativní
čištění odpadních vod – biologické rybníky,
kořenové čistírny.
Výhodami venkova je jiný životní standard či blízkost životního prostředí – ne kopírování města. „Nyní se rozhoduje, kam
bude patřit venkov z hlediska příštího financování, pod regionální nebo zemědělskou politiku, jako je tomu nyní. Lze předpokládat, že podpora na přímé platby pro
zemědělství bude klesat, a tím bude vznikat
tlak na druhý pilíř,“ zaznělo v rámci prezentace.
Podle Večerky je definování venkova pro
Spolek zásadní otázkou. Perlín v diskusi doplnil, že je možno vybrat tři čtyři kritéria pro
vymezení venkova. Spolek by měl po politických představitelích toto vymezení žádat.
(Prezentace Radima Perlína je ke stažení
na www.spov.org ve zprávě ze dne 19. 5.
2010 „Venkovy a venkované“.)

O SOUTĚŽ VESNICE ROKU 2010
JE LETOS VĚTŠÍ ZÁJEM
K 4. květnu 2010 se do soutěže Vesnice
roku přihlásilo 345 obcí. Přestože se nejedná o konečný počet, oproti minulému ročníku bude počet soutěžících vyšší. Loni se
klání zúčastnilo 325 obcí. Velký nárůst přihlášek zaznamenali například v Jihomoravském či Zlínském kraji, naopak pokles nastal ve Středočeském kraji.
LETOS SE POPRVÉ ZVOLÍ
MISS VENKOVA
V Hoře Svaté Kateřiny se letos od 17. do
21. srpna uskuteční 1. ročník soutěže Miss
venkova 2010. Informoval o tom místostarosta obce Petr Pakosta. Mezi navrženými
soutěžními disciplínami zatím figurují například jízda na koni či traktoru, dojení koz,
rozdělání ohně v krbu, pranostiky či vaření
a pečení. Pořadatelé počítají se zhruba 20 finalistkami, nyní oslovují partnery a sponzory. Spolek akci podporuje a zřejmě vyšle svého zástupce do poroty. Informaci o soutěži
rozešle svým členům.
Zpracovala maš

Festival středočeského venkova 2010
se uskuteční v Krásné Hoře n. Vltavou

1. Můj vztah k venkovu?
Život na vesnici je mně blízký, prožila jsem tam dětství. Hned mé
první zaměstnání mě zavedlo do metodického oddělení Okresní
knihovny v Benešově a druhé v Krajské vědecké knihovně v LiberSpolek pro obnovu venkova Středočeského kraje pořádá 1. čer- ci do okresní metodiky na Liberecku, kde jsem se obecním knivence v Krásné Hoře nad Vltavou „Festival středočeského venkova hovnám věnovala donedávna. Za téměř 35 let práce jsem si ke kni2010“. Festival se uskuteční ve spolupráci s MAS Sedlčansko, o.p.s., hovníkům obecních knihoven vytvořila blízký vztah.
Občanským sdružením MAS Krajina srdce a dalších místních aktérů.
„Obdobně jako v minulém roce se festivalu zúčastní zástupci MZe, 2. Jak má (podle mého názoru a mých zkušeností) vypadat
„správná venkovská knihovna“ – co tam nesmí chybět?
MMR, Středočeského kraje a další. Na společném informačním fóru
V první řadě by tam neměl chybět zapálený a schopný knihovse dozvíme aktuality z venkovské problematiky a z programů pro rozvoj venkova v jejich gesci. Nově se festivalu zúčastní i Česká komora ník. A také starosta a zastupitelstvo, které chápe, že kromě dobrých
architektů,“ uvedl předseda středočeského Spolku Radomír Hanačík. materiálních podmínek k životu – kvalitních silnic, čistíren odpadních
Bližší informace k festivalu získáte na tel. 723 787 653 případ- vod a mnoha jiných věcí – je již od dětství potřeba rozvíjet vedle kultury těla také kulturu ducha a že knihovna může být místem, kde
ně 739 364 039.
Radomír Hanačík
mohou občané získat nejen informace, knihy pro zábavu i ke stuSpolek pro obnovu venkova Středočeského kraje
diu, přístup k internetu a pomoc při práci s ním, ale také místem (časVltavská 5, 252 06 Měchenice; e-mail: spov.sk@gmail.com
to jediným kromě restaurace), kde se mohou lidé scházet. Když se
tyto dvě podmínky sejdou, určitě v knihovně nebude chybět:
– technické vybavení, které dovoluje poskytovat občanům kvalitS e riá l
ní služby,
– příjemné, hezky vybavené prostředí, kde se mezi knihami mohou setkávat lidé různých generací a zájmů – dětí, seniorů, maminek…, kde si mohou číst, povídat, ale také třeba tvořit…
– webová stránka knihovny – i té nejmenší (podmínky, aby si ji
knihovny mohly samy naplňovat, jsou vytvořeny v podobě snadno ovladatelných šablon webů knihoven)
– otevírací doba delší než 1–2 hodiny týdně
Anketa hodnotících komisařů
v krajském kole soutěže
3. Mé zkušenosti se soutěží Vesnice roku – co se mí líbí, co
Vesnice roku
(4. díl)
mne inspiruje a co mi naopak vadí či dokonce chybí?
Členkou komise Vesnice roku jsem tři roky. Je to skvělá příležitost
Jaroslava Starcová pracuje jako mepoznat život obcí z jiného pohledu, než našeho knihovnického, setodička v Krajské vědecké knihovně
tkat se s novými zajímavými lidmi, často mimořádně obětavými a zav Liberci. Ve funkci komisaře působí již
pálenými pro svou práci. Návštěvy jednotlivých knihoven jsou intři roky. O knihovnách na venkově mispirací pro mou práci metodika – vidím, co knihovníci – lidé různých
mo jiné říká, že kromě dobrého kniprofesí – od nás profesionálů potřebují poradit, pomoci, kde máme
hovníka nesmí chybět v obci starosta,
v realizaci našich regionálních funkcí rezervy a na co bychom se měkterý podporuje to, aby knihovna byla
li zaměřit. Každý rok jsem měla možnost se přesvědčit, že život na
místem, kde mohou občané získat nevesnici, kde všichni táhnou za jeden provaz, může být daleko zajíjen informace či knihy, ale také mísmavější a pestřejší než v anonymním prostředí města.
tem, kde se mohou lidé scházet.
Anketu připravuje Daniela Wimmerová

S

Jaroslava Starcová:
V knihovně nesmí chybět zapálený
a schopný knihovník
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Ministr Šebesta představil Vizi
zemědělství po roce 2010
Ministr zemědělství Jakub Šebesta představil ve čtvrtek 27. května 2010 „Vizi českého zemědělství po roce 2010“, kterou vytvořila
Skupina pro strategické otázky v zemědělství.
Do tvorby vize byly zapojeny nejen odborné útvary Ministerstva
zemědělství, ale také široký okruh nevládních organizací, akademická sféra, představitelé regionů a politické reprezentace. „Zemědělství
je klíčovým sektorem národního hospodářství, který v posledních letech čelí řadě nelehkých výzev a úkolem pracovní skupiny bylo najít
na ně odpovídající řešení,“ řekl ministr zemědělství Jakub Šebesta.
„Vize českého zemědělství po roce 2010“ je výsledkem konsenzu odborníků, kteří se na jejím vypracování podíleli. „Jedná se o velmi realistickou analýzu zemědělství a souvisejících oborů. Z analýzy
následné diskuze v pracovních týmech a strategické skupině pak vycházejí obecné i specifické vize pro zemědělský sektor. Realizace jednotlivých vizí je dlouhodobou záležitostí a vyžádá si konkrétní strategie a opatření,“ uzavřel ministr Šebesta.
Dita Vrbová, tisková mluvčí MZe

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Vize českého zemědělství a souvisejících oborů:
2.2.2 Rozvoj venkova
Podporovat prioritu udržitelného rozvoje venkova jako nedílné
součásti SZP.
Definovat úlohu venkova se všemi vazbami na národní hospodářství.
Vyjasnit na národní úrovni kompetence v oblasti rozvoje venkova.
Dosáhnout účinnější koordinace politiky rozvoje venkova s ostatními politikami.
Usilovat o vyrovnání příjmů obcí venkovského typu s městskými aglomeracemi v rámci rozpočtového určení daní (RUD).
Posilovat příznivé podmínky pro podnikání a obecně pro širší
spektrum aktivit na venkově.
Zvýšit přitažlivost venkovských oblastí zajištěním lepší občanské
vybavenosti na venkově.
Zajistit nezbytnou podporu veřejných statků, například péče
o krajinu, zachování biodiverzity, ochrany zemědělské půdy
před erozí, udržování vysoké kvality a dostupnosti vody a půdy,
zvládání změn klimatu, kvality vzduchu, opatření vedoucí k zabránění povodní atd.
Umožnit subjektům působícím v oblasti rozvoje venkova participovat na rozhodování a cílení podpor do venkovských regionů.
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Návrh nástrojů a opatření pro dosažení stanovených vizí:
3.2.2 Rozvoj venkova
1) Provést analýzu aktuálního stavu, potřeb a disponibilních zdrojů a přezkoumat dosavadní postupy a výsledky politiky rozvoje venkova.
2) Vyřešit gesci za rozvoj venkova.
3) Pokračovat v podpoře konkurenceschopnosti zemědělství a navazujících sektorů prostřednictvím podpor rozvoje venkova.
4) Pokračovat a dále rozvíjet příznivé podmínky pro podnikání na
venkově a obecně pro širší spektrum aktivit na venkově.
5) Pokračovat v podpoře zlepšení občanské vybavenosti na venkově, základní infrastruktury i nabídky služeb.
6) Podporovat podnikatelské aktivity vedoucí ke zvyšování přidané hodnoty k surovině, zlepšování kvality výrobků a modernizaci podniků.
7) Posílit podporu přispívající k řešení klimatických změn.
8) Identifikovat nezbytné kroky k zajištění veřejných statků a stanovit základní podmínky k jejich nezbytné podpoře.
9) Zachovat a dále rozvíjet zapojení subjektů na venkově do politiky rozvoje venkova (iniciativa LEADER).
10) Diskutovat o možnosti řešení vyrovnání příjmů obcí venkovského typu s městskými aglomeracemi v rámci rozpočtového určení daní.
Zdroj: MZe ČR

Nedočerpané eurofondy rozdělme
spravedlivě, žádají obce a města
Plán hejtmanů použít nevyčerpané evropské peníze ve výši 13–25
miliard korun na připravené krajské projekty nepříjemně překvapil řadu obcí po celé republice, které jsou členy SMS ČR. Sdružení proto
uspořádalo mimořádnou videokonferenci členů předsednictva.
Řešením je podle SMS ČR spravedlivé rozdělení prostředků i těm
nejmenším obcím. „Odmítáme megalomanské projekty typu kongresových center a golfových hřišť, které byly z eurofondů doposud mnohokrát podpořeny. Vynakládané částky jsou neúměrné
a mnohdy napomáhají spíše konkrétním firmám, než harmonickému rozvoji regionů. Mnohem více by pomohlo systémové posílení podpory venkovských oblastí. V současnosti nám na stole leží
tisíce nerealizovaných projektových záměrů z obcí a měst,“ upozornil místopředseda SMS ČR Jan Pijáček.
„Proto navrhujeme, aby peníze putovaly co nejblíže lidem přímo do obcí, které se potýkají s velmi pestrou škálu problémů,“ do-
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plnila Pijáčka starostka středočeské obce Chýně a místopředsedkyně SMS ČR Věra Kovářová.
Návrh SMS ČR vychází ze zkušeností členských obcí, z nichž mnohé již několik let marně usilují o získání evropských peněz. „Máme
tady řadu projektových záměrů, které by zlepšily život našich obyvatel. Snažili jsme se mnohokrát, vždycky neúspěšně. O to více mě
mrzí reakce některých občanů, kteří se pod vlivem masivních mediálních kampaní dotazují, proč tedy nečerpáme, když je to tak jednoduché...“ poukázal na současný systém starosta dvousethlavé obce Vlachova Lhota na Zlínsku Libor Mana.
Na obce a města se při řešení tohoto problému rozhodně nesmí
zapomínat. „Dlouhodobé podfinancování samospráv spolu s probíhající ekonomickou krizí ještě zvýrazňuje aktuálnost této otázky,“
poznamenal předseda SMS ČR Josef Bartoněk.
Podle aktuálních informací, které přinesla ČTK, bylo zatím rozděleno přibližně 40 procent Evropskou unií vyčleněných prostředků.
Počet schválených projektů dosáhl na počátku dubna téměř 14.000,
jejich celková hodnota činí 330 miliard korun. Na celé programové
období je pro Českou republiku vyčleněno 787,4 miliardy korun.
Zdroj: Sdružení místních samospráv, www.smscr.cz

Novela zákona zprůhlední
a zjednoduší veřejné zakázky
Poslanecká sněmovna přijala komplexní novelu zákona o veřejných zakázkách, kterou připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Pokud novelu podepíše prezident, budou se veřejné instituce řídit novými pravidly od poloviny září. Součástí novely je i evropská směrnice o podpoře čistých a energeticky účinných vozidel.
Hlavním cílem novely bylo již od počátku posílení transparentnosti veřejných zakázek a nastavení jednodušších a jasnějších pravidel pro nakládání s veřejnými prostředky. Jedním z klíčových bodů je i vyšší důraz na hospodárnost.
Zadavatel totiž bude muset do nastavení hodnotících kritérií
promítnout skutečnou ekonomickou výhodnost projektu. Hodnocení bude tedy odrážet vztah hodnoty a ceny a zadavatel tak bude nucen již dopředu vymezit, co je pro daný předmět zakázky nejhospodárnějším řešením.
Novela klade zároveň velký důraz i na to, aby zadávací řízení bylo co nejsnáze kontrolovatelné ze strany dotčených podnikatelů
a veřejnosti vůbec. Jedním z takových opatření je i povinnost číst
nabídkovou cenu již při otevírání obálek s podanými nabídkami.
Všichni účastníci tak budou tuto hodnotu znát od počátku a zadavatel již nebude mít možnost s výší nabídkové ceny manipulovat.
V případě, že zadavatel použije v rámci řízení losování, bude
muset umožnit všem účastníkům, aby si zkontrolovali losovací zařízení. Cílem je samozřejmě zabránit jakémukoli ovlivňování průběhu. Nově se zavádí i povinná účast notáře při losování.
Novela reflektuje i požadavky na zlevnění průběhu zadávacího
řízení. Významným posunem je předkládání všech dokladů v kopii. Ruší se tak současná praxe, kdy účastníci museli povinně překládat originály či ověřené kopie dokumentů a jejich pořízení tvořilo značné finanční břemeno pro dodavatele. Na druhou stranu
bude mít zadavatel možnost vyžádat si originály či ověřené kopie
od vítěze veřejné zakázky. Pokud se prokáže, že dodavatel v řízení předložil doklady neodpovídající skutečnosti, bude mu zakázána účast ve všech veřejných zakázkách na dobu tří let.
Ministerstvo vychází vstříc i požadavkům na ekologické aspekty zakázek. „Při pořizování dopravních prostředků bude mít zadavatel nově povinnost zohlednit energetické a ekologické provozní dopady. Při
výběru automobilu bude muset klást důraz na spotřebu pohonných
hmot a emise,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.
Další významná změna bude postihovat největší veřejné zakázky v hodnotě nad půl miliardy korun. K těmto zakázkám se bude
vyjadřovat Ministerstvo financí zejména z pohledu vlivu na vnitřní
zadlužení České republiky.
Zdroj: MMR ČR, www.mmr.cz
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Jak bude vypadat PRV po roce 2013?
Na položenou otázku může odpovědět nejen stát, resp. ministerstvo zemědělství, ale také vy, starostové a zastupitelé obcí v České republice. A to prostřednictvím konzultace, kterou otevřela Evropská komise široké veřejnosti. Její podstatou je shromáždit co
nejvíce komentářů k tomu, jak si lidé, kterých se to bezprostředně
týká, představují, že bude probíhat podpora zemědělců a venkova z kapitoly zemědělství Evropské unie.
Základní otázky, které Evropská komise v konzultaci pokládá,
jsou následující:
1. Proč potřebujeme evropskou Společnou zemědělskou politiku (SZP)?
2. Co občané od zemědělství očekávají?
3. Proč je nutné Společnou zemědělskou politiku reformovat?
4. Jaké nástroje by měla budoucí Společná zemědělská politika
mít k dispozici?
Vzhledem k tomu, že obecné dotazy ke SZP jsou relativně široké,
dovolili jsme si je rozvinou do praktičtějších dotazů, které se týkají českého venkova a podpory, kterou získává z evropských zdrojů:
První dvě otázky souvisí s podporou venkova, další dvě se zemědělstvím a jeho vlivem na venkovské obce:
1. Jakou evropskou Společnou zemědělskou politiku chceme? Má
být základním posláním evropského zemědělství zejména zabezpečení potravin a potravinová soběstačnost EU? A pokud ano, co
s rozvojem venkova v té podobě, jak jej známe dnes? Nemají být
z tohoto pohledu opatření pro nezemědělský rozvoj venkova (český Program rozvoje venkova) přesunuta do regionální politiky a politiky soudržnosti EU (české regionální operační programy a tematické operační programy)? A pokud ano, měly by být s přesunem
podpory rozvoje venkova zpět pod politiky EU zaměřené na regionální rozvoj přesunuty i prostředky ze Společné zemědělské politiky, které jsou nyní určeny na podporu rozvoje venkova?
2. Je žádoucí, aby řízení a správa SZP probíhala, s ohledem na územní specifika a regionální politické priority, podobně jako u politiky soudržnosti, tj. aby byly do procesu administrace a správy SZP
na národní úrovni zahrnuty kraje (tzv. víceúrovňová správa EU –
stát – kraje)? Má u PRV dojít k většímu zapojení krajů? Je to pro
české obce žádoucí? A pokud ano, v jaké podobě?
3. Velmi často se hovoří o tom, že současná SZP podporuje takové výrobní způsoby, které nejsou dostatečně šetrné k životnímu prostředí
a k přírodním zdrojům, a to navzdory dopadům na životní prostředí a život v obcích. Do jaké míry má proto zůstat stávající podpora
zemědělců v takové podobě jako dnes? A co by se mělo změnit?
4. Má SZP více než dnes podporovat zaměstnanost, na úkor investic?
Odpovědi na uvedené otázky mohou pomoci stanovit, jak bude vypadat poskytování pomoci zemědělcům po roce 2013, jakou podobu
bude mít podpora venkova, resp. zda bude vyjmuta z kapitoly zemědělství a přesunuta zpět pod regionální rozvoj (operační programy),
kde původně byla a kde je na rozvoj obcí k dispozici více prostředků.
Tuto variantu podporuje např. i Výbor regionů, který k tématu vydává stanovisko z vlastní iniciativy Budoucnost SZP po roce 2013.
Komora obcí na svém jednání také upozornila na to, že již nyní je
nutné usilovat o to, aby se podmínky podpory pro venkovské obce
zlepšily, např. co se týče neproplácení DPH u projektů z Programu
rozvoje venkova. Hovořilo se i o tom, že je nutné v případě, že podpora venkova zůstane u zemědělství, v České republice znovu otevřít diskusi definice venkova a těch obcí, které budou spadat pod Program rozvoje venkova. Tomu všemu má napomoci i pozice Svazu ke
Společné zemědělské politice, která bude spolu s pozicí Svazu k politice soudržnosti po roce 2013 zpracována do podzimu letošního roku. Předpokladem zpracování pozice jsou vaše odpovědi na uvedené otázky a v současnosti zpracovávané analýzy potřeb měst a obcí.
Konzultace je otevřena do 3. 6. 2010. Budeme velmi rádi, pokud byste svým názorem do debaty také přispěli. V případě vašeho zájmu odpovědět na uvedené otázky prosím reagujte na e-mail
srnova@smocr.cz a smocr@smocr.cz, a to do 31. 5. 2010.
Zdroj: Svaz měst a obcí
http://www.smocr.cz/cz/obce-a-evropa/jak-bude-vypadatprogram-rozvoje-venkova-po-roce-2013.aspx
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Odkanalizování obcí v kontextu
podmínek EU (Příklad Zlínského kraje)
Všech dvanáct aglomerací nad 10 tisíc obyvatel ve Zlínském kraji splňuje podmínky EU týkající se vyřešení odkanalizování s termínem do konce letošního roku. Z dalších 44 aglomerací o velikosti
od dvou do desíti tisíc obyvatel splňuje nutné parametry EU na úseku vypouštění odpadních vod do vod povrchových ve Zlínském kraji hned 41 aglomerací.
Vstupem ČR do Evropské unie v roce 2004 se pro všechny obce staly závazné kromě jiných také podmínky a předpisy na úseku vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Pro povrchové vody je cílem, aby členské státy provedly potřebná opatření
k zamezení zhoršení stavu všech útvarů povrchových vod a to
nejpozději do 15 let od data účinnosti této směrnice, což je do
22. prosince 2015. Vláda ČR během vyjednávání o podmínkách
vstupu do EU vyjednala tzv. přechodné období do konce roku
2010, během kterého se zavázala splnit u aglomerací o velikosti
větší než 2 000 obyvatel povinnost odvedení a čištění odpadních
vod v souladu s předpisy.
K naplnění tohoto závazku Vláda ČR přijala strategii financování implementace směrnice o čištění městských odpadních vod
s tím, že tato strategie bude sloužit jako informativní rámec pro
rozhodování o způsobech financování. V rámci strategie financování byl vytvořen seznam aglomerací, s více než 2000 obyvateli rozdělený do několika kategorií podle velikosti a stavu připravenosti splnit závazek ČR na poli odkanalizování a čištění odpadních vod.
Ve Zlínském kraji bylo vymezeno celkem 56 aglomerací, na něž
se vztahuje povinnost vyřešit odkanalizování do konce roku 2010.
Hodnotíme-li připravenost zbývajících tří aglomerací (Bánov, Huslenky, Strání), které je třeba řešit, je možno konstatovat, že po
splnění všech důležitých a nutných kroků je k jejich dořešení zapotřebí zajistit „pouze“ finanční prostředky.
Přestože obce ve Zlínském kraji podmínky EU v termínu zřejmě
nesplní, patří poděkování všem starostům a zastupitelům obcí za
maximální snahu, kterou vyvinuli pro jejich splnění.
Závazek k odkanalizování obcí nad 2000 obyvatel do konce roku 2010 dala Vláda ČR, přestože ji k tomu nic nenutilo. Ostatní státy EU si přechodná ustanovení nestanovily. Povinnost řešení však
přešla na bedra starostů, kteří se snaží získat finanční prostředky
z dotací a navíc se kvůli tomu obce neúměrně zadlužují.
„Jsme velmi zvědaví, jak se stát postaví k těm obcím, které by sice závazek chtěly splnit, jsou na to projekčně připraveny, ale chybí
jim k tomu finanční prostředky,“ zauvažovala krajská radní Milena
Kovaříková.
Milan Plesar, Krajský úřad Zlínského kraje

Josef Stehlík předsedou Asociace
soukromého zemědělství ČR
Na uplynulé již 12. schůzi valné
hromady Asociace soukromého zemědělství ČR v Jihlavě došlo k řadě významných událostí. Hlavním
bodem programu byla volba nového předsednictva, místopředsedů a předsedy. Stanislav Němec,
který stál u vzniku Asociace před
12 lety, oznámil, že již nebude
kandidovat v dalším volebním období do čela naší selské organizace. Ve své hodnotící zprávě poděkoval zejména za dosavadní podporu členské základny. Vyzdvihl

26
zejména přátelskou a dělnou atmosféru mezi členy-sedláky, která
v průběhu let v ASZ vykrystalizovala. Ta vytvořila potřebné zázemí
a stála za zcela konkrétními úspěchy při nesnadném prosazování
zájmů soukromých zemědělců v období po pádu bolševické totality do dnešních dnů.
Jediným kandidátem na předsedu Asociace pro následující tři
roky byl dosavadní člen předsednictva ASZ ČR a předseda ASZ
Kladno, Beroun Josef Stehlík, který v tajné volbě získal od členů
silný mandát 91 % hlasů. Čerstvě zvolený šéf ASZ Josef Stehlík
uvedl, že nechce nijak výrazně měnit politiku této stavovské organizace a hodlá pokračovat v jejím vedení směrem, jakým se
ubírá už od začátku. Za priority, na které se bude v čele Asociace dále zaměřovat, označil především snižování byrokracie, prosazování všech dalších opatření, která souvisejí zejména s umožněním domácího zpracování a faremního prodeje, dokončení
restitučního procesu, urychlené pokračování komplexních pozemkových úprav, konkrétní opatření a úpravy pravidel k co nejjednoduššímu čerpání prostředků z PRV (zejména u realizovaných projektů), zásadní změny v oblasti myslivosti, prosazení novely zákona o prodeji státní půdy, rozvoj spolupráce s dalšími
nevládními organizacemi, další rozvoj informačních a školících
činností v ASZ a další. Zvláštní důraz pak položil na nutnost zlikvidovat legislativní ustanovení o tzv. „nepřístupných pozemcích“, které ještě po 20 letech od revoluce znemožňují vlastníkům svobodně užívat své vlastnictví. Josef Stehlík zároveň navrhl
propůjčit Stanislavu Němcovi čestný titul předsedy, což valná
hromada, které se zúčastnil velmi vysoký počet – téměř 80% delegátů, schválila jednomyslně.
Na postech místopředsedů nedošlo k žádným změnám. Tyto statutární orgány tedy budou s podporou téměř všech členů Rady (jako volitelů) nadále zastupovat Eliška Kravcová z ASZ Přerov a Václav Perník z ASZ Český Krumlov. Novou krví v předsednictvu ASZ se
stali Květa Mošnová z ASZ Pelhřimov, loňský vítěz Farmy roku Václav Dašek z ASZ Náchodska, David Smetana z Hradce Králové a také člen Svazu vlastníků půdy ČR Jan Pešout. Jako zatím doposud,
i všichni noví členové vedení jsou sedláky a fyzicky podnikají na
svých farmách s nejrůznějším zaměřením.
Za Ministerstvo zemědělství na valné hromadě vystoupil náměstek Stanislav Kozák. S poměrně velkou kritikou dosavadní činnosti zejména v oblasti myslivosti se setkal, jako další host, předseda zemědělského výboru sněmovny parlamentu Jiří Papež.
Ing. Jaroslav Šebek, tajemník ASZ ČR

Vlastníci půdy vstoupili do
Asociace soukromého zemědělství
Svaz vlastníků půdy ČR se stal 41. samostatným sdružením začleněným do Asociace soukromého zemědělství ČR. Přístupovou
dohodu stvrzující rozhodnutí obou organizací 11. 5. 2010 na valné hromadě ASZ ČR v Jihlavě podepsali předsedové ASZ Ing. Josef
Stehlík a SVP Ing. František Janda.
Vzhledem k tomu, že drtivá většina členů ASZ jsou zároveň vlastníky půdy, jde o logické a přirozené vyústění dosavadní dlouholeté spolupráce. Doufejme, že tento krok bude především znamenat přínosné spojení a posílení vyjednávacích pozic obou organizací. Měli bychom se nyní postarat, aby toto spojení v budoucnu
přineslo plody, o které obě organizace dlouhá léta usilují – zejména obnova víry ve vlastnické právo a likvidace přetrvávajících
překážek pro vlastníky. Nejdůležitějšími společnými úkoly je bezpochyby boj proti neústavnímu ustanovení o takzvaně nepřístupných pozemcích pro vlastníky a zabezpečujícím nespravedlivé výhody pro dosavadní nájemce tzv. „ze zákona“ či ještě větší důraz
na urychlenou realizaci pozemkových úprav.
Zdroj: www.asz.cz
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Neziskovky se před volbami zeptaly
politických stran: Co pro nás uděláte?
Posílení daňových výhod pro dárce, přijetí nového zákona o veřejně prospěšných organizacích a novely zákona o dobrovolnických
službách a zřízení veřejně přístupného rejstříku všech neziskových
organizací, to jsou nejčastěji zmiňované kroky, které chtějí politické
strany po parlamentních volbách podniknout k rozvoji neziskového
sektoru v České republice. Vyplynulo to z průzkumu, který mezi nejvýznamnějšími politickými subjekty provedla obecně prospěšná společnost Neziskovky.cz, která dlouhodobě přispívá k rozvoji neziskového sektoru v ČR. Osloveny byly konkrétně ODS, ČSSD, KSČM,
TOP 09, KDU-ČSL, Zelení, SPO a Věci veřejné, odpovědi organizátoři průzkumu obdrželi od všech kromě ČSSD a Věcí veřejných.
„Navrhovaná opatření zmiňovaná v odpovědích politických stran
hodnotíme většinou pozitivně. Druhá věc ale je, jak budou politici postupovat v praxi. Neziskový sektor je často odsouván na druhou kolej a jeho význam je dlouhodobě podceňován. Pracují v něm přitom
desetitisíce lidí a například v sociálně zdravotní oblasti je jejich práce
nenahraditelná,“ říká k výsledkům průzkumu ředitel Neziskovky.cz
Marek Šedivý a pokračuje: „Vůbec nejkonkrétnější a nejrozsáhlejší
výčet navrhovaných opatření jsme dostali od KDU-ČSL, naopak nejkratší a nejobecnější odpověď přišla od SPO Miloše Zemana. Potěšilo nás, že politické strany vesměs mluví o podpoře víceletého a vícezdrojového financování, které jediné může zajistit dlouhodobě
udržitelný rozvoj neziskových organizací, a shodnou se (kromě SPO)
na potřebě podporovat daňové výhody pro dárce. V současnosti mají dárci možnost daňových odpisů, z našeho pohledu to ale k podpoře dlouhodobého individuálního a firemního dárcovství nestačí.
ODS zdůraznila obecně nutnost zjednodušení daňových předpisů,
což samozřejmě také vítáme.“ V oblasti financování neziskových organizací zmiňují některé strany, konkrétně TOP 09 a Zelení, také
možnost využití výnosů z loterií a herních automatů.
Podle Marka Šedivého vybočují jen plány KSČM, která uvažuje
o vytvoření systému financování platů v neziskovém sektoru z veřejných prostředků a zvýšení dotací ze státního rozpočtu. „Myslím
ale, že spíš než pevné navázání na stát potřebují neziskové organizace v ČR takové legislativní prostředí, v němž se budou moci rozvíjet nezávisle na státu. Ten by měl tedy spíše dbát na legislativu,
která umožňuje rozvoj neziskových organizací, a plnit úlohu zadavatele při nákupu potřebných služeb. Konkrétně jde třeba o to, aby
byly neziskové organizace zvýhodněny ve veřejných zakázkách. Ostatně to je model, který běžně funguje například ve Francii.“
Z legislativy se u politických stran opakuje požadavek přijmout
nový zákon o veřejně prospěšných organizacích a novelizovat zákon o dobrovolnické službě. K tomu Marek Šedivý říká: „Největším přínosem zákona o veřejně prospěšných organizacích jsou zvýšené nároky na průhlednost těch organizací, které se jako veřejně
prospěšné budou chtít chovat. Zákon by pomohl vyřešit hodně nepřehledný stav, který přetrvává mezi občanskými sdruženími, které se v současnosti transparentně chovat mohou, ale nemusí. Navzdory proklamacím politiků je ale legislativa s vazbou na neziskový sektor odsouvána do pozadí. Smutným příkladem je zákon
o obecně prospěšných organizací, který se podařilo posunout ve
sněmovně až k třetímu čtení, na poslední schůzi se ale nedostal na
program a jeho osud tak před blížícími se parlamentními volbami
visí na vlásku,“ dodává Marek Šedivý.
Za správný považuje Marek Šedivý záměr politických stran vytvořit veřejně dostupný registr neziskových organizací. „V současné době neexistuje jeden registr neziskových organizací. Na portálu veřejné správy stále funguje Evidence nestátních neziskových organizací, která před několik lety doplnila stávající registry vedené
v jednotlivých krajích a registry spravované ministerstvem vnitra
(občanská sdružení), ministerstvem kultury (církevní organizace)
a obchodními soudy (nadace, nadační fondy a obecně prospěšné
organizace).“ Právě tato Evidence NNO by podle Marka Šedivého
mohla být základem pro vytvoření jednotného registru neziskových
nebo již zmíněných veřejně prospěšných organizací.
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Z dalších konkrétních navržených opatření lze zmínit například
záměr KDU-ČSL více podporovat sdružení a spolky pracující s dětmi a mládeží (Orel, Sokol, Junák, atd.) prostřednictvím ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy nebo postavit neziskové organizace na úroveň příspěvkových organizací. „Pravdou je, že stále častěji se setkáváme s tím, že jsou upřednostňovány příspěvkové organizace zřizované státem nebo samosprávou před neziskovými
organizacemi, především při hodnocení projektů financovaných
z fondů EU. Není ovšem pravidlem, že by příspěvkové organizace
poskytovaly kvalitnější služby nebo byly efektivnější. Stát by měl
s touto anomálií co nejdříve něco dělat,“ dodává Marek Šedivý.
O NEZISKOVÉM SEKTORU V ČESKÉ REPUBLICE:
V ČR působí v současnosti více než 70 tisíc aktivních neziskových
organizací. Neziskové organizace působí zejména v následujících
oblastech: sociální a zdravotní služby, ochrana životního prostředí,
volnočasové aktivity dětí a mládeže, kultura a ochrana památek,
prevence patologických jevů, lidská práva, vzdělávání a další.
Z hlediska formy jsou nejčastější neziskovou organizací občanská
sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti,
nejméně je nadací a nadačních fondů. Fungování neziskových organizací upravují zejména zákony o sdružování občanů, o nadacích
a nadačních fondech, o obecně prospěšných společnostech a zákon
o církvích a náboženských společnostech. Nedávno byla Poslaneckou sněmovnou ČR přijata novela zákona o nadacích a nadačních
fondech a schválení se dočkala i novela zákona o obecně prospěšných společnostech.
Marek Šedivý, Neziskovky.cz
e-mail: sedivy@neziskovky.cz

Stanovisko ministerstva zemědělství
k obsahu pesticidů v biopotravinách
Státní zemědělská a potravinářská inspekce zveřejnila i letos
Zprávu o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách za rok 2009. Výsledky analýz reziduí pesticidů v biopotravinách
však některá média mylně a zavádějícím způsobem interpretovala.
SZPI odebrala v průběhu roku 2009 celkem 39 vzorků biopotravin. U 10 z nich (8 zahraničních a 2 tuzemských) bylo zjištěno
stopové množství reziduí pesticidů. Všechny tyto hodnoty ale vyhověly limitům, které jsou stanoveny v právních předpisech. Nejednalo se v žádném případě o nebezpečné potraviny, proto také
SZPI neprováděla žádná opatření na trhu. Spotřebitelé tedy nemají
důvod obávat se konzumace biopotravin.
Pozitivní vzorky byly převážně zahraničního původu. U výrobků,
pocházejících z České republiky je důvod jejich kontaminace prošetřován. Je-li zjištěno porušení právních předpisů o ekologickém
zemědělství, hrozí výrobci stažení výrobku z prodeje a ztráta práva užívat označení odkazující na ekologický způsob produkce. Pokud bude použití nepovolených prostředků prokázáno ekologickému zemědělci, který surovinu vyrobil, hrozí mu odebrání certifikace a zahájení správního řízení.
Dodržování stanovených postupů při výrobě biopotravin je přísně sledováno. Vedle státních kontrolních orgánů (SZPI, ÚKZÚZ,
SVS), mohou v rámci svých kontrol odebírat vzorky také tři kontrolní subjekty, které zodpovídají za certifikační a kontrolní činnost
v oblasti ekologického zemědělství. Od roku 2010 navíc probíhají
tzv. úřední kontroly ekologického zemědělství na 5 procent ekofarem ročně. Tyto kontroly provádí ÚKZÚZ. V případech, kdy je na
místě kontroly podezření pro možné použití látek zakázaných
v ekologickém zemědělství, je proveden odběr vzorků k analýze.
Ekologické zemědělství je nadstandardně kontrolovaným systémem, s možností dohledat původ až ke konkrétnímu zemědělci. Systém ekologického zemědělství je šetrným hospodařením, které minimalizuje vstupy s nepříznivými dopady na životní prostředí, zdraví
lidí a zdraví zvířat.
Zdroj: Dita Vrbová, tisková mluvčí MZe
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Poznej svoji MASku, Poznej Říčansko
Místní Akční Skupina Říčansko na mezinárodní den rodin 15.
května připravila pro svůj region první ročník akce „Poznej svou
MASku“. Na sto padesát lidí ze všech koutů Říčanska se úspěšně
zamaskovalo a zMASkovalo. Děti soutěžily a vyrobily originální
masky, dospělí zápolili v kvízu o ceny ve znalosti MAS-ky a Říčanska a místní akční skupina (neboli MASka) představila své partnery, projekty a rozvoj regionu.
Pohodové odpoledne uspořádali pro své krajany a krajánky
místní neziskové organizace, škola a podnikatelé sdružené ve společenství Místní Akční Skupiny – MAS Říčansko. Ta se stará o svůj
region nejen tím, že radí, jak čerpat dotace, ale pořádá také akce,
které spojují lidi. Cílem MASky je spolupráce. „MASka je pro člověka z venku, kterého nezajímá čerpání dotací z Evropské unie, naprosto nesrozumitelný výraz. Proto jsme s dětmi vyráběli masky
skutečné, aby bylo jednodušší zapsat se do povědomí obyvatel Říčanska – našeho kraje za hranicí Prahy, pro které jsme tu především,“ vysvětlil smysl akce Vladimír Haš, ředitel MAS Říčansko.
Rodiny strávily hezké společné odpoledne, děti i dospělí soutěžili a v tombole získali mnoho krásných cen od partnerů a podnikatelů. Klub zdraví s programem NewStart radil, jak zlepšit životní
styl a prodloužit si život, měřil se tuk a výdechová frekvence. Ale i
další očekávání se úspěšně naplnila. Na akci „Poznej svoji MASku“
se sešli a poznali místní sousedé, obce a neziskové organizace, domluvila se spolupráce, hovořilo se o záměrech a investicích. „Lidé
si všimnou, že u silnice přibyl chodník, náves nebo sousední radnice je opravená, chodí na nové hřiště či po pěší stezce, ale mnohdy netuší, kdo za tím stojí. Leckdy mají dobré nápady, ale neví, kam
se obrátit,“ říká koordinátorka MAS Říčansko Ludmila Třeštíková.
„Touto akcí jsme chtěli ulehčit cestu lidem k nám. Zatímco děti si
hrály, dospělí se dozvěděli o tom, kdo jsme, co děláme a chystáme za projekty.“ A že toho není málo – do konce května probíhá
výzva z PRV Leader na žádosti zaměřené na podporu cestovního
ruchu, naučných stezek a vzdělávání v celkové hodnotě za pět
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a půl milionu korun. MASka v červnu sama podává dva projekty
spolupráce na stavbu nových dětských hřišť a sportovišť za dalších
deset milionů korun. MAS Servis v červnu a září pořádá zdarma pro
Středočechy semináře na územní plánování. Probíhají dva projekty na obnovení starých polních cest a realizuje se studie Vídeňské
cesty (pěšky do Vídně)… A připravují se už podzimní a zimní aktivity jako Modlitba za domov 2010 (kde Říčansko vystupuje jako
koordinátor za MASky v České republice), veletrh neziskovek nebo další dny dětí a rodin. MAS spolupracuje s místními školami, neziskovými organizacemi, podnikateli a starosty obcí na regionálních
soutěžích a projektech místní, národní i mezinárodní spolupráce.
Chcete-li se přijet podívat, dozvědět víc nebo se k nějaké akci připojit, kontaktujte nás. Říčansko je otevřeno všem.
MAS Říčansko o.p.s.
koordinator@ricansko.eu; www.mas.ricansko.eu
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Vítězství v soutěži EDEN
vybojovalo Bystřicko
Vítězem letošního ročníku evropské soutěže EDEN se stalo Bystřicko. Podle poroty složené kromě jiných ze zástupců agentury
Czech Tourism a ministerstva pro místní rozvoj splnilo Bystřicko nejlépe podmínky soutěže. Jde o malou neobjevenou lokalitu, jejíž
návštěvnost je pod celorepublikovým průměrem.
Destinace respektuje trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu.
Představitelé Bystřicka se snaží zachovat současnou podobu přírody v co nejlepším stavu, zajímají se o ekologii, zapojují místní obyvatele do rozvoje oblasti. Navíc tu dobře funguje partnerství mezi
zástupci města, podnikateli i vodohospodáři a ochránci přírody.
Svým vítězstvím získává Bystřicko prestižní logo EDEN a další marketingovou podporu. Ministerstvo pro místní rozvoj věnovalo vítězi
400 tisíc korun na libovolně zvolené marketingové aktivity. Evropská
komise natočí vítězné destinaci reklamní spot.
„Vítězství v prestižní soutěži pomůže Bystřicku významně zvýšit
návštěvnost a podpoří cestovní ruch regionu,“ uvedl ministr Rostislav Vondruška.
Projekt European Destinations of Excellence (EDEN) vyhlašuje
Evropská komise od roku 2006. Tématem letošního roku byla voda jako turistický cíl. Bystřicko porazilo v soutěži dalších pět finalistů, mezi nimi například Baťův kanál či Posázaví. V loňském roce,
který byl tematicky zaměřený na chráněná území, vyhrálo České
Švýcarsko.
Zdroj: www.mmr.cz

Otevření areálu Barochov
– nabídka outdoorové zábavy
pro všechny věkové kategorie
Nové outdoorové centrum – Areál Barochov započalo 29. dubna
oficiální provoz. Centrum se nachází necelých 30 km od centra Prahy.
Organizátoři připravili pro otevírací den bohatý program: prohlídku a instruktáž lanového centra, přílet vrtulníku a exhibiční infra game bitvu, prohlídku stájí, vystoupení Dalmateens Stars, módní přehlídku Reas Agency, vystoupení bubenické skupiny Tam Tam
Batucada.
Nově otevírané centrum Barochov nabídne svým návštěvníkům
velký výběr outdoorových aktivit. Lanový park navržený Joelem Cryerem, který je členem hlavního výboru PRCA (Asociace profesionálních
lanových parků) v Severní Americe. Dále bojovou hru Battlefield LIVE, která převádí do terénu počítačové hry a je vhodná k rozpohybování dospělých i dětí. Třetí stěžejní aktivitou je jízda na koni. V okolí areálu je pro jízdu na koních ideální a nádherná krajina.
V prostředí vily z roku 1920 je připravována kavárna a restaurace, která bude přes den podávat zdravá jídla nejen pro návštěvníky areálu, ale také pro cyklisty a ostatní turisty. V blízké budouc-
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nosti bude restaurace poskytovat příjemné prostředí a sofistikovanou kuchyni i pro večerní hosty.
Areál vznikl díky spolupráci Petera Ludikara, Joela Cryera, Michaela Wrighta a Alana Gadda. „Mým cílem je vybudovat na svém
majetku místo pro ekologickou rodinnou outdoorovou zábavu. Naše aktivity budou zajímavé, inspirující a vzrušující a jsou určeny pro
všechny věkové kategorie. Chceme být zároveň ekologičtí, a proto dalším projektem bude peletizace sena a slámy na bio-palivo tak,
abychom během pěti až deseti let byli energeticky soběstační.“
uvedl Peter Ludikar, hlavní autor konceptu Areálu Barochov.
Mgr. Kateřina Svozilová

Mikroregion Radbuza je připraven
na letošní cykloturistickou sezonu
Mikroregion Radbuza
v prosinci roku 2009 zrealizoval projekt s názvem
„Propagace nově značených cyklotras Mikroregionu Radbuza“ a to za finanční pomoci Plzeňského
kraje. Výsledkem tohoto
projektu je vznik nové cykloturistické oboustranné
barevné mapy mapující
území v rozsahu S Nýřany,
V Hradištany, J Merklín,
Z Černovice. Trasy jsou dle
náročnosti rozděleny na
trasy určené zdatnějším
cyklistům, pohodovým cyklistům a nakonec pro rodiny s dětmi. Pohodová
trasa a trasa určená pro rodiny s dětmi vede kolem
Křížového vrchu – dominanty Mikroregionu Radbuza, a nabízí prohlídku
i dalších kulturních památek. „Při tvorbě mapy jsme
počítali i s tím, že si cyklisté budou potřebovat např. někde odpočinout, proto zadní strana
obsahuje rejstřík nejen kulturních zajímavostí, ale i služeb jako jsou
ubytování, stravování, servisy, nechybí ani popis jednotlivých tras
a fotografie,“ uvedla manažerka Mikroregionu Radbuza Andrea
Kubernátová. Tato mapa je vhodná i pro zahraniční turisty, kteří navštíví tento region, proto byly základní informace přeloženy do anglického a německého jazyka. Mapy jsou od dubna tohoto roku
k dostání v informačních centrech v Plzni, Dobřanech, Stodě a Holýšově. Pro vzdálené turisty byly všechny informace a mapy umístěny na webových stránkách mikroregionu. „Tímto projektem tuto sezonu ještě nekončíme! V současné době realizujeme opět s finanční pomocí Plzeňského kraje projekt s názvem „Informační
tabule do členských měst a obcí Mikroregionu Radbuza“. Jak již
název napovídá, budeme do každé členské obce či města osazovat jednu infotabuli, která bude obsahovat již zmiňovanou cyklomapu a popis každé obce s fotografiemi a kontakty,“ uvedla manažerka. Díky nové cyklomapě a informačním tabulím bude už v letošní cyklistické sezóně dosažena větší informovanost cyklistů
o nově označených trasách a kulturních památkách na území Mikroregionu Radbuza.
Více informací naleznete na http://www.mikroregion-radbuza.cz
/cyklotrasy-mikroregionu/
Ing. Andrea Kubernátová,
manažerka Mikroregionu Radbuza
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Polabské kroje – obec Sokoleč
po dvanácti letech obnovila
vesnickou tradici Staročeské máje
Na její přípravě se podílela téměř celá obec. Již od ranních hodin
procházel obcí Staročeský májový průvod, kde místní mládež v krojích tančila před každým domem nezadané dívky. Vchod do tohoto domu strážili drábové s halapartnou, před „cikánkami“ a klauny, kteří se snažili uloupit co se dalo, a nedovolili nikomu odejít, aniž
by se vykoupil. Průvodem projížděla obecní šatlava, do které četníci zavírali nově příchozí, ale i rodiče dívek, u jejichž domu se právě
tančilo. Uvěznění se museli následně vykoupit na svobodu. Průvod
uzavíral kočár tažený koňmi, jež vezl krále, královnu, kecala a ctihodného soudce. Průvod se v odpoledních hodinách sešel okolo
hlavní máje, kde děti z mateřské a základní školy tančily tanec Česká beseda v dobových krojích, stejně tak jako místní mládež. Následoval soudní tribunál, kde byl odsouzen a „popraven“ král, za
to že neuhlídal pořádek ve vsi a neobhájil svou vládu nad obcí, která mu byla na ten den svěřena starostou Sokolče. Na závěr byla máje vydražena a novým majitelem pokácena. Utržené peníze z celého dne přispějí na podporu občanské vybavenosti vesnice Sokoleč.
Při této příležitosti byl veřejnosti představen připravovaný projekt
Spolupráce do Programu rozvoje venkova, s názvem „Polabské kroje“. Cílem projektu je oživení národopisných akcí. Za tímto účelem
budou zprovozněna tři muzea a půjčovny regionálních lidových krojů, jedno v Podlipansku a dvě na Mělnicku a bude vypracována studie národopisných akcí a aktivit s popisem a kresbami krojového
svátečního i pracovního oblečení dle dochovaných záznamů. Studie bude volně přístupná pro veřejnost a vzdělávací instituce.
„Připravovaný projekt měl mezi dotazovanými příznivý ohlas
a projekt velmi podporují,“ říká manažerka projektu Iveta Minaříková z MAS Podlipansko. Dále pokračuje: „Projekt připravujeme ve
spolupráci s MAS Vyhlídky z Mělníka, která má také pozitivní ohlasy na myšlenku rozdýchat podobné tradiční akce v obcích, které
třeba jen neví jak na to“.
Zdroj: MAS Podlipansko
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Evropská jantarová stezka
propojí turisticky atraktivní regiony
Posilování územní soudržnosti, vnitřní integrace a zvyšování
konkurenceschopnosti historických míst a regionů ležících na území historické jantarové stezky jsou hlavní cíle projektu Evropská
jantarová stezka, který schválili zlínští krajští radní.
V rámci tohoto projektu budou jeho jednotliví partneři vytvářet
společné nabídky turistických produktů opírající se o jedinečné tradice a kulturní dědictví zapojených zemí.
V současné době existuje několik národních a přeshraničních aktivit, které využívají společného fenoménu jantarové stezky. Žádný projekt však zatím netvoří společnou produktovou nabídku a nemá potřebný integrující a inovativní charakter. Tato skutečnost ve spojení s
velmi úspěšnou realizací projektu Moravská jantarová stezka, byly impulsem pro přípravu navazujícího projektu Evropská jantarová stezka.
Doba realizace projektu Evropská jantarová stezka je 36 měsíců,
od ledna 2011 do prosince 2013. Projekt počítá s celkovými náklady ve výši 78 milionů korun. Zlínský kraj se na nich bude finančně
podílet 9 miliony korun, z toho z vlastních zdrojů zapojí 1,35 milionů korun. Zbylá část nákladů by měla být v menší míře pokryta finančními dotacemi jednotlivých partnerů celého projektu, ale hlavně dotací z cíleně zaměřeného Operačního programu EU, jehož výzva byla vyhlášena v březnu a bude ukončena v květnu 2010.
Role vedoucího partnera se v tomto případě ujala italská provincie Udine v oblasti Friuli-Venezia Giulia a Zlínský kraj společně s Župou Vas, asociací „Rakouská jantarová stezka,“ Provincií Padova,
Podkarpatskou regionální turistickou organizací, Regionální rozvojovou agenturou Gorenjska, Centrem udržitelného rozvoje venkova
Kranj a Trenčínským samosprávným krajem jsou partnery projektu.
Zdroj: Zlínský kraj

VENKOV DNES A ZÍTRA II
– partnerství s krajany v rozšířené EU:
Za krajany do rumunského Banátu
Svazek obcí Prostějov venkov v partnerství s některými mikroregiony Olomouckého kraje začátkem května v rámci pracovně
studijní cesty navštívil naše krajany v rumunském Banátu. Spolupráce s nimi byla navázána v minulém roce také díky dotaci z POV
MMR. Projekt se setkal s velkým zájmem a byl hodnocen účastníky z oblasti vzájemné výměny zkušeností jako jeden z nejlepších.
Pro starosty z uspěchaného světa je totiž důležité se trochu pozastavit, vrátit se ke kořenům a uvědomit si hodnotu poctivé lidské práce… a pak do našich vesnic dovést trochu ze schopností našich předků ctít sepjetí člověka s přírodou jaké dnes v naší zemi těžko hledáme. Nejen to nám nabídli naši krajané ze Svaté Heleny,
Gerniku, Rovenska či Eibenthalu. V minulém roce v návaznosti na
projekt proběhla pracovní stáž na Střední Moravě starosty a radního obce Buková z Rumunska a předsedy Demokratického svazu
Čechů v Rumunsku, dále se také rumunští přátelé účastnili jako pozorovatelé v hodnotitelské komisi soutěže Vesnice roku v Olomouckém kraji. Obdobná nabídka platí i v tomto roce, navíc je připravena k podpisu smlouva o spolupráci.
V českých vesnicích na jihu rumunského Banátu si naši krajané
do dnešních dnů uchovali zvyky a tradice, které si přivezli z domova. Ve vesnicích se proto mluví čistou češtinou, zachovaly se zde
zbytky tradiční české materiální a zvláště duchovní kultury, které již
často nelze nalézt ani v naší zemi. Vesnice se nacházejí v překrásné
přírodě rumunského Banátu, v krajině pestré mozaiky luk, pastvin,
lesů a těžce obdělávaných polí. Krasová oblast s potoky, skalními
útvary, závrty dává celé oblasti nezaměnitelný, velmi malebný charakter. Především však můžeme obdivovat úsilí krajanů, které při
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hospodaření v krajině nacházíme. Stále zde na mezích rostou ovocné stromy, vesnice obklopují sady a pastviny. Asi nejpůsobivější bylo setkání s panem farářem Maškem. Jeho dlouhé vyprávění o životě Čechů v Banátu jsme poslouchali s nadšením. Do vesnic za námi přijel i pan velvyslanec ČR v Rumunsku Petr Dokládal; zúčastnil
se našeho večera plného podnětných přednášek a diskusí. Obohacením byla i společná dílnička, kde se naše starostky učily vyrábět
panenky s ovčí vlny nebo vystoupení dětí v místní škole.
Program byl tak plný, že nakonec nezbylo ani dost času na povídání s domácími. Bydleli jsme totiž v pravých českých rodinách,
které nám poskytly své vlastní postele, abychom se cítili jako doma. Za celou dobu, přes dvě stě let, si chránili svůj patriotismus
k české vlasti. Ani nám se z této oblasti nechtělo odjíždět.
Posíleni nadšením místních obyvatel z opakujícího se setkání
a s obavami jak dlouho budeme moci tyto návštěvy opakovat se
vracíme ke své práci a každý z nás, dle svých možností, se budeme snažit přispět k udržení života této české menšiny v Rumunsku.
Antonín Frgal, MAS Prostějov venkov

Další Bioslavnosti ve Starém Městě
Rok se s rokem sešel a máme tu další BIOSLAVNOSTI! Letos již
páté, jubilejní. Hlavní myšlenkou BIOSLAVNOSTÍ je představit bohatost nabídky produktů v biokvalitě a rozšířit povědomí o ekologickém zemědělství.
BIOSLAVNOSTI, které se uskuteční v sobotu 19. června v areálu
společnosti PRO-BIO ve Starém Měste pod Sněžníkem, jsou určeny
samozřejmě také dětem. Pro ty je pod letošní patronací šumperské
Vily Doris připraven celodenní dětský koutek plný her, soutěží a dětských atrakcí. Na děti čeká také představení dětského divadelního
souboru Slůňata ze Starého města pod Sněžníkem. Děti si budou
moci zasoutěžit o krásné ceny a také ochutnat z celé řady netradičních dobrůtek. Připravena je také speciální dětská tombola.
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U 22 stánků biojarmarku si návštěvníci budou moci popovídat
s ekofarmáři, ochutnat a nakoupit např. kozí a ovčí sýry a biopečivo, lahodné čaje a obilné nápoje, ale třeba i klobásky a uherák
v biokvalitě či kvalitní biovína. K vidění budou také řemeslníci v akci s možností zakoupení výrobků jejich šikovných rukou.
V bioslavnostním obchůdku PRO-BIO bude k prodeji několik
stovek druhů biopotravin, ale třeba i biokosmetika a ekologické čisticí prostředky za zajímavé ceny.
Velkou atrakcí BIOSLAVNOSTÍ jsou exkurze na ekofarmy a do
biomlýna. Letos budou představeny tři nové farmy, takže i stálí návštěvníci budou mít možnost poznat zase něco nového.
K BIOSLAVNOSTEM patří neodmyslitelně pestré občerstvení
v biokvalitě. Chybět nesmí již tradiční a všemi vyhledávané dobroty, jako jsou např. palačinky z PRO-BIO.
Velkým zpestřením letos bude kuchařská show, při které návštěvníky seznámí mistr kuchař zábavnou i poučnou formou s přípravou skvělých jídel ze známých i méně známých biosurovin.
Celý den bude zpříjemňovat hudební program. Dopoledne bude znít pohodová hudba Teens Jazzband, odpoledne se pak můžete těšit na kapely Happy To Meet , A.M.Úlet, O5 & Radeček, večer pak zahraje legendární Hudba Praha a také Koblížci.
Připravena bude také bohatá biotombola.
Zdroj: PRO-BIO

DNY ŘEMESEL u držitelů
značky Tradice Bílých Karpat
V sobotu 11. června otevřou své dílny řemeslníci ocenění regionální
značkou Tradice Bílých Karpat. Paní Němečková ze Šanova předvede
paličkování, v Hostětíně můžete vidět moštárnu a ochutnat mošt.
V Bojkovicích vás pan Pešek seznámí se starými odrůdami ovocných
stromů. Pan Beníček z Nezdenic vás provede rodinnou likérkou.
Bližší informace a přihlášky: Jana Richterová, tbk@tradicebk.cz,
572 630 670.

M M o n it o rin g m é d i í
Ovocné stezky nabízejí ochutnávku
kraje
Po odsunu německých obyvatel zůstaly na vylidněném Osoblažsku opuštěné sady, ve kterých stromy nikdo neošetřuje a nikdo v nich nečeše ovoce. Jak naložit s tímto odkazem zkoumá projekt „Lidé do sadů, ovoce k lidem“.
Autoři projektu se na konci března sešli ve Flemmichově vile se
zájemci, které toto téma zaujalo. „Je neuvěřitelné, kolik síly mají
v sobě jabloně, hrušky, švestky i ořechy, o které se přes šedesát let
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nikdo nestará. Tyto původní odrůdy jsou tak odolné, že plodí i bez
postřiků, hnojení a chemického ošetření. Mnoho starých sadů a zahrad na Osoblažsku leží ladem, jen občas si tam někdo odskočí posbírat pár jablek pro osvěžení.
Naše vize ovocné stezky spočívá v tom, že si člověk může přímo na každém stromě přečíst jméno odrůdy, ochutnat ji a přímo
v sadu si o tomto ovoci něco přečíst. Na webových stránkách by
pak měl informace o výrobcích místních pěstitelů, různé ovocné recepty i odkaz, kde se dají staré odrůdy koupit.
Prostřednictvím ovocné stezky by turisté mohli Osoblažsko vnímat nejen pohledem, ale zapojit také chuť. Můžeme je lákat na
krajinu, kterou lze ochutnávat. Otázkou je, jak dlouho tento fenomén opuštěných volně přístupných sadů ještě vydrží,“ představil situaci zahradní architekt Petr Ondruška, který společně s firmou
Ekotoxa vymýšlí základní koncepci projektu.
JE DŮLEŽITÉ ZACHRÁNIT GENOFOND STARÝCH STROMŮ
Na projektu se podílí také zástupci MAS Opavsko, kteří chtějí své
stezky propojit s Krnovskem, Albrechtickem a Osoblažskem. Na minulou schůzku z Moravského Berouna přijela Alena Jüttnerová, která společně s manželem a synem dokumentují a zachraňují staré odrůdy ovocných stromů na Bruntálsku a v okolí Slezské Harty.
„Pro roubování je potřeba mladé zdravé jednoleté dřevo, ale na
starých neošetřovaných stromech, které už nezmlazují, je často té-

měř nemožné najít vhodné větve pro odběr roubů. Staré stromy
už volají SOS, máme poslední šanci, jak jejich genofond zachránit.
Teď je nejdůležitější zmapovat, jaké odrůdy v sadech vlastně máme, vybrat ty nejvzácnější, kterým takzvaně hrozí vyhynutí, a zaměřit se na ně. Problémem také je, že vegetační doba, kdy se dají
odebírat rouby, je poměrně krátká, takže někdy na tom pracujeme
i za tmy s baterkou, aby se to všechno stihlo,“ popsala zkušenosti z Bruntálska Alena Jüttnerová.
DOUFÁME, ŽE PŘILÁKÁME DALŠÍ FANOUŠKY A ORGANIZACE
Projekt Lidé do sadů, ovoce k lidem zahrnuje kromě mapování, inventarizace a roubování starých odrůd také osvětové akce a přednášky o ovocnářství pro místní i pro turisty nebo různé formy propagace. Rozpočet na realizaci projektu je kolem dvou milionů korun.
„Získali jsme dotaci, která pokryje 90 procent nákladů, takže zbývajících 200 tisíc musíme nějak dát dohromady. Oslovíme jednotlivé obce i místní zpracovatele ovoce. Počítáme s tím, že se na základní projekt začnou nabalovat další fanoušci i organizace a navážou nejrůznější laické i odborné aktivity na téma strom, ovoce, krajina. Může
to být třeba něco z historie, gastronomie, botaniky, zahradnictví, včelařství, práce s mládeží, webová propagace, a dokonce vymýšlíme
s divadelníky zábavnou prezentaci ve stylu ovocný cirkus,“ popsal základní vize za tým zpracovatelů Jiří Krist z firmy Ekotoxa.
Zdroj: www.bruntalsky.denik.cz

Statutární mûsto Pfierov, obec Veselíãko a obec Prosenice Vás zvou na

vzpomínkovou slavnost
u pfiíleÏitosti 105. v˘roãí odhalení pomníku
padl˘ch vojákÛ v napoleonsk˘ch válkách
Veselíãko 3. ãervence 2010 v 11 hodin
lesní pomník na zámeckém kopci
Program: • pfiivítání hostÛ
• pietní vzpomínka na lesním hfibitovû u pomníku vojákÛ,
ktefií zemfieli na zámku ve Veselíãku v letech 1805–1814
• polní m‰e svatá • lidová veselice
Setkání pozvan˘ch hostÛ se uskuteãní na Obecním
úfiadû Veselíãko v dobû od 9.00 do 9.30 hodin.
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2007–2013 pro 10. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.agri.cz (rubrika Podpora z EU a národní dotace, podrubrika Program rozvoje
venkova, podrubrika Opatření Programu rozvoje venkova/ příslušná osa) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.
Dita Vrbová, tisková mluvčí MZe

Navrhované změny podmínek opatření pro 10. kolo:
Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu
Kromě změn týkajících se všech opatření, byly rozšířeny výdaje
u záměru týkajícího se budování stezek o tištěné materiály propagující výstupy projektu a v záměru na ubytovací zařízení byly zařazeny výdaje na základní wellness aktivity. Nově bude kladen důraz
na realizaci komplexních projektů, které budou bodově zvýhodněny. Komplexní plnění cílů PRV a přímá návaznost na další opatření
bude dále realizována prostřednictvím zvýhodňování žadatelů, kteří jsou zároveň zemědělskými podnikateli s minimálně dvouletou
historií a přímo prodávají své zemědělské produkty. Prodej ze dvora bude nadále hodnocen vyšším počtem preferenčních bodů a preMinistr zemědělství Ing. Jakub Šebesta schválil 13. května 2010 ferováni budou i žadatelé, kteří se zaváží, že podmínky splní až
zpřesnění Pravidel pro opatření pro 10. kolo příjmu žádostí z Pro- v termínu podání Žádosti o proplacení. I v tomto opatření bylo nově zařazeno zvýhodnění regionů se soustředěnou podporou státu.
gramu rozvoje venkova.
Jedná se o tato opatření:
• I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
• I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost
• III.1.3 Podpora cestovního ruchu
• IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie
Ministerstvo pro místní rozvoj spouští rychlou finanční pomoc
• IV.2.1 Realizace projektů spolupráce.
lidem v zatopených oblastech ve formě příspěvku 30 000 korun.

Desáté kolo příjmu žádostí
z Programu rozvoje venkova

MMR přispěje lidem po povodních

Příjem žádostí na výše uvedená opatření proběhne v termínu od
14. 6. 2010 do 30. 6. 2010 do 13 hodin na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu. Zároveň s výše uvedenými opatřeními probíhalo schvalování Pravidel
i pro opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb. Evropská komise k nim však vznesla zásadní připomínky, které je před zahájením příjmu žádostí nutné vyřešit. Proto je příjem žádostí pro opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb dočasně odložen.
Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých opatření předběžně stanoven následovně:
Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet, navýšena o finanční prostředky ušetřené v předchozích kolech příjmu. Ministerstvo zemědělství zváží, zda bude podle aktuální situace operativně reagovat na situaci resortu a rozhodne
o schválení projektů v jiném objemu, než je uvedeno v tabulce.
V rámci jednotlivých opatření nedošlo k zásadním změnám podmínek. Nicméně dochází k postupnému zapracování úprav, které byly schváleny v předchozích kolech příjmu žádostí v rámci jiných opatření PRV (např. zrušení podmínky finančního zdraví žadatele, elektronické podávání žádostí skrze portál farmáře) a ke zjednodušování
administrativních postupů na základě zkušeností z dosavadní administrace jednotlivých opatření (např. zkrácení lhůty pro vyjádření SZIF
k hlášení změny projektu z šedesáti na třicet dnů).
V návaznosti na sdělení Evropské komise, že nelze na úrovni národních prováděcích předpisů omezovat způsobilost výdajů či vyloučit skupiny žadatelů, a v souladu s jejím doporučením, došlo
k formální úpravě Pravidel, kterou Česká republika deklaruje, že pro
každé kolo příjmu žádostí aktualizuje podmínky poskytnutí dotace
ve smyslu konkrétního zaměření investic a zpřesnění požadavků na
žadatele. Touto úpravou byly dále nahrazeny některé doposud užívané obecné pojmy („způsobilé výdaje budou nadále uváděny pod
pojmem „výdaje, na které může být poskytnuta dotace“, „nezpůsobilé výdaje“ pak pod pojmem „výdaje, na které nemůže být poskytnuta dotace“). Změna bude zohledněna v textu Pravidel pro žadatele i ve formulářích žádostí pro 10. kolo příjmu.
Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období

Obce mohou navíc požádat o dotaci na nákup nebo výstavbu ubytovacích jednotek. Připraven je i příspěvek 150 000 korun občanům, kteří přišli o bydlení, a dále také dotace na úhradu nákladů
na demolici stavby.
Jednorázová třicetitisícová dotace je určena domácnostem na
obnovení jejího základního vybavení. Lidé o ni mohou požádat pomocí jednoduchého formuláře prostřednictvím starosty své obce.
Občané mohou dále žádat o finanční příspěvek ve výši 150 000
korun. Ten je možné získat na jednu bytovou jednotku. Příspěvek
poskytuje krajský úřad na základě písemné žádosti, kterou za občana podá obec na Ministerstvo pro místní rozvoj.
Obce, na jejichž území byl vyhlášen krizový stav, mohou také žádat o dotaci až 200 000 korun na nákup a výstavbu ubytovacích
jednotek. Náhradní ubytování pro občany musí splňovat minimální standart zahrnující WC, rozvody vody a elektřiny.
Dotaci na úhradu nákladů na demolici stavby, kterou poničila
povodeň, můžou získat obce i občané. Výše dotace plně pokrývá
náklady spojené s demolicí.
„Lidé v tuto chvíli potřebují pomoc se zajištěním základních potřeb. Prvotní dotace pomůže domácnostem se zachováním jejich
základních funkcí. Na první rychlou pomoc má ministerstvo připraveno 300 milionů korun. O případném navýšení této částky budeme jednat v následujících dnech s Ministerstvem financí,“ uvedl
ministr Vondruška.
O dotace z programu obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou mohou žádat obce a kraje. Dotace z tohoto programu jsou určeny hlavně na opravu a pořízení dopravních komunikací, veřejných prostranství, staveb a zařízení v majetku obcí a krajů. Ministerstvo pro místní rozvoj
uspořádá pro starosty obcí seminář jak správně žádat o dotace z tohoto programu.
Státní fond rozvoje bydlení mohou občané žádat o nízkoúročené úvěry na opravu a pořízení bydlení. Maximální výše úvěru je
150 000 a 850 000 korun.
Potřebná dokumentace pro požádání o dotace je dostupná na
stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. Starostové obcí mohou
žádat o bližší informace na čísle 224 861 153.
Zdroj: www.mmr.cz
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nocení mohlo být z pohledu ministerstva zatíženo chybou. V posledním stanovisku zaslaném předsedkyni Regionální rady Miladě
Emmerové již tuto možnost nepřipouští.
Zástupci Výboru Regionální rady Martin Kuba a Ivo Grüner budou spolu s pracovníky Úřadu Regionální rady jednat na Ministerstvu pro místní rozvoj o dalším postupu, metodice a časovém harMinisterstvo pro místní rozvoj schválilo další dotace pro obce
monogramu nového hodnocení projektů 5. výzvy.
a kraje, které poškodily přívalové deště v roce 2009. Na 201 proZdroj: ROP Jihozápad (rr-jihozapad.cz)
jektů posílá MMR celkem 522 milionů korun.
Z dotačního titulu jedna, kde jsou dotace v případě obcí do výše 100% (u krajů 50%), podpořilo ministerstvo 147 žádostí za 418
milionů korun. Obce nejčastěji žádaly o dotace na opravy silnic.
V moravskoslezském Šenově použijí peníze na opravu místního
rozhlasu,v jihočeských Sousedovicích obnoví za dotační peníze
sportovní areál. Olomoucký kraj opraví poškozené mosty.
V dotačním titulu číslo2, kde mohou obce získat dotaci do výše 80% celkových nákladů (u krajů 50%), bylo schváleno 54 žáVyhlášení výzvy č. 61 v oblasti podpory 3.3 Integrace sociálně
dostí v hodnotě 104 milionů korun.
vyloučených skupin na trhu práce.
„Na povodňové škody v roce 2009 už ministerstvo schváMinisterstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor implementace prolilo celkem 773 projektů obcí a krajů v celkové výši přesa- gramů ESF vyhlásilo novou výzvu k předkládání individuálních prohující dvě miliardy korun,“ uvedl ministr RostislavVondruška.
jektů v OP LZZ, prioritní ose 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti.
Obce a kraje, které postihly povodně v roce 2009, mohou žáGlobálním cílem výzvy č. 61 je posílení pracovní integrace osob
dat o dotace na obnovu majetku nejpozději do 31. října letošního ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených, odstraroku. Žádosti doručené po tomto datu nebudou přijaty.
ňování bariér znesnadňujících jejich rovnocenný vstup a udržení se
Zdroj: MMR na trhu práce. Projekt může být zaměřen na cílové skupiny z celého území České republiky kromě hlavního města Prahy.
Termín pro podávání žádostí je od 4. 5. 2010 do 31. 12. 2010
12.00 hodin.
Zdroj: Strukturální fondy (strukturalni-fondy.cz)

Obcím a krajům postiženým
povodněmi v roce 2009 posílá
MMR dalších 522 milionů korun

OP LZZ: Nová výzva – Integrace
sociálně vyloučených skupin na
trhu práce

Schválena podpora 651
projektů v OPŽP za 10 miliard

Ministryně životního prostředí Rut Bízková svým podpisem odsouhlasila žádosti pro 649 individuálních projektů OPŽP, schválené
začátkem května Řídícím výborem.
Celkem uspělo 114 projektů na snížení znečištění z komunálních
zdrojů a na zlepšení jakosti pitné vody s výší dotace 5,55 miliardy korun. Tyto projekty předkládaly většinou menší obce. Další projekty
se zaměřily do oblasti omezování rizika povodní. Celkem se jedná
o 70 projektů, u kterých by celková výše dotace měla dosáhnout
částky 642 milionů korun. V oblasti optimalizace vodního režimu krajiny bylo schváleno 127 projektů s výší podpory 794 milionů.
Evropské komisi byly ke schválení podstoupeny dva velké vodohospodářské projekty. Jedná se o projekty – Čistá řeka Bečva II
s požadovanou podporou ve výši téměř 1,2 miliardy korun a projekt Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně s podporou téměř
jedné miliardy korun.
Nejvíce schválených projektů patří do prioritní osy 6, zaměřené na
zlepšování stavu přírody a krajiny. Jedná se o projekty implementace
a péče o území soustavy Natura 2 000, projekty podporující biodiverzitu, obnovu krajinných struktur, optimalizaci vodního režimu krajiny, projekty na podporu regenerace urbanizované krajiny, prevence
sesuvů a skalních řícení. Celková výše dotace pro tyto projekty přesáhne 4 miliardy korun.
Zdroj: OP ŽP (www.opzp.cz)

ROP Jihozápad má přehodnotit
všechny projekty v 5. výzvě
Ministerstvo financí doporučilo Regionální radě Jihozápad přebodovat také celou 5. Výzvu. Ministr financí České republiky Eduard Janota zaslal Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad aktualizovanou informaci k postupu Regionální rady ve
věci podepsání smluv s úspěšnými žadateli z 5. výzvy ROP Jihozápad. Ministr Janota doporučil Regionální radě přehodnotit všechny projekty, které byly do 5. výzvy ROP Jihozápad přijaty.
Ministr Janota kromě přehodnocení celé výzvy nabízel také v původním dopisu i možnost, přehodnotit pouze projekty, jejichž hod-

Byl spuštěn unikátní informační
systém – registr de minimis
Systém rychlého a efektivního rozpoznávání stavu čerpání veřejné podpory.
Jde o důležitou novinku v oblasti veřejné podpory, kterou přivítají jak její poskytovatelé, tak koneční příjemci. Tato informace je
cenná především pro poskytovatele z řad veřejných subjektů, neboť bude mít zásadní dopad na jejich vlastní rozhodnutí.
Příjemce tímto systémem může získat nástroj k ověření svého
de minimis konta a zda ještě může obdržet případnou další podporu tohoto druhu.
Registr je rozdělen do dvou částí, první je modul ministerstva zemědělství, který zahrnuje informace o poskytnutých podporách
v oblasti zemědělské prvovýroby a rybolovu, druhou je pak modul
ÚOHS, který poskytuje informace o podporách de minimis ve všech
ostatních oblastech.
Zdroj: Businessinfo

Hledání projektů jako hra
Regionální rada Jihovýchod pořádá hru Lovci aneb Putování po
projektech ROP Jihovýchod. Lovci aneb Putování po projektech Regionálního operačního programu Jihovýchod, takový je název nové navigační hry, pořádané při příležitosti letošního Dne Evropy, Regionální radou Jihovýchod.
Hra spočívá v tom, že někdo ukryje poklad do skrýše a její souřadnice zveřejní na internetu. Ostatní potom poklad s pomocí navigace hledají. Úkolem soutěžících je ulovit co nejvíce tajných kódů, které budou umístěny v Jihomoravském kraji a na Vysočině
v blízkosti projektů podporovaných dotacemi ROP Jihovýchod.
Hra je určena pro rodiny, skupiny přátel, školní kolektivy nebo
sportovní oddíly. Pro výherce jsou připraveny navigace, stan a další hodnotné ceny.
Zdroj: ROP Jihovýchod (jihovychod.cz)
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Kontakty

Kontakty na předsednictvo SPOV
platné od 4. 12. 2008, aktuální k 4. 1. 2009
•
předseda
Mgr. Eduard Kavala
OÚ Bělotín, 753 64 Bělotín 151
tel. 581 612 100, 602 514 347
veškerou poštu, týkající se SPOV,
posílejte výhradně na spov@belotin.cz
•
místopředseda
Jiří Žák
senátor PČR
Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
tel. 602 703 950
zakj@senat.cz
•
místopředseda
JUDr. Radan Večerka
SPOV Karlovarského kraje
nám. Dr. Milady Horákové č. 2,
360 01 Karlovy Vary
tel.+fax 353 223 611
radan.vecerka@seznam.cz
•
Ing. arch. Jan Florian
Štěpánkova 106, 537 01 Chrudim
tel. 733 607 513
ing.florian@gmail.com
•
Pavel Hroch
398 55 Kovářov 63
tel. 382 594 218
hroch20@quick.cz
•
Miroslav Kovařík
OÚ Modrá, 687 06 Modrá
tel. 572 571 180, 603 251 539
modra@uh.cz
•
Mgr. Petr Kulíšek
KO SPOV Královéhradeckého kraje
517 41 Kostelecké Horky 25
tel. 775 044 201
petr@krajiny.cz
•
Stanislav Rampas
337 01 Ejpovice 61
tel. 724 022 313
strampas@quick.cz
•
František Winter
Na Holbě 491, 788 33 Hanušovice
tel. 602 533 707
f.winter@atlas.cz
•
Členové předsednictva volení orgány krajských organizací SPOV (§ 8 stanov SPOV):
Ing. Luboš Peterka
Maltézské nám.82, 378 31 Radomyšl
tel. 383 392 255
radomysl@email.cz
•
Jihomoravský kraj
PaedDr. Zdeněk Peša
nám. Míru 20, 979 74 0lešnice
tel. 516463296, 603 816 152
starosta@olesnice.cz
•
Královéhradecký kraj
Martina Berdychová
508 01 Holovousy 39
tel. 493 691 538, 724 164 674
ou@holovousy.cz
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Liberecký kraj
Jindřich Kvapil
468 22 Koberovy 140
tel. 483 389 346, 603 980 970
starosta@koberovy.cz
•
Moravskoslezský kraj
Bc. Jan Tomiczek
739 93 Třanovice 250
tel: 558 496 929; 602 857 528
tranovice@iol.cz
•
Olomoucký kraj
Otakar Hlaváč
Masarykova náves 213, 783 73 Grygov
tel. 773 912 121
spovok@seznam.cz
•
Pardubický kraj
Ing. Jiří Kosel
533 75 Horní Ředice 101
tel. 466 681 966
obec@horniredice.cz
•
Plzeňský kraj
MUDr. Tamara Salcmanová
332 11 Hradec 133
tel. 377 423 630
salcmanova@volny.cz
•
Středočeský kraj
Radomír Hanačík
Horní 74, 267 12 Loděnice-Jánská
tel. 723 787 653
spov.sk@gmail.com
•
Ústecký kraj
Václav Tyl
Na průhonu 270, 413 01 Vědomice
tel. 602 483 423
starosta@vedomice.cz
•
Vysočina
Zdena Švaříčková
Nová 473, 588 22 Luka nad Jihlavou
tel. 731 165 239, 567 219 601
svarickovazdenka@seznam.cz
•
Zlínský kraj
Bohumil Škarpich
768 61 Rusava 248
tel. 573 917 626, 777 219 021
obec@rusava.cz
•
Revizní komise:
Jaroslav Knap
OÚ Mořice, 798 28 Mořice 68
tel. 774 431 136
obec@morice.cz
•
Ing. Ludmila Krušková
Větrovcova 7, 140 00 Praha 4
tel. 603 233 003
kruskova@volny.cz
•
Jana Vaníčková
790 84 Hradec-Nová Ves 111
602 512 544
vanickova.47@seznam.cz
•
Redaktor:
Tomáš Šulák
751 25 Veselíčko 196
tel. 775 949 142
tomas.sulak@smarv.cz
•
Tajemnice:
Ing. Marcela Harnová
Slaměníkova 37, 751 11 Radslavice
tel. 737 520 886
harnova.marcela@tiscali.cz
•
www.spov.org

VÝBOR NS MAS ČR
•
PŘEDSEDA
Bc. František Winter
Olomoucký kraj
MAS Horní Pomoraví
f.winter@nsmascr.cz
+420 602 533 707
•
MÍSTOPŘEDSEDOVÉ
PhDr. Jitka Doubnerová
Liberecký kraj
MAS Frýdlantsko
j.doubnerova@nsmascr.cz
+420 774 678 033
•
Jan Florian
Plzeňský kraj
MAS Český západ – místní partnerství
j.florian@nsmascr.cz
+420 777 870 202
•
ČLENOVÉ VÝBORU
Bc. Jiřina Karasová
Jihočeský kraj
MAS Strakonicko
lag.strakonicko@seznam.cz
+420 606 349 724
•
Vladimír Haš
Středočeský kraj
MAS Říčansko
manager@ricansko.eu
+420 774 097 757
•
PhDr. Petr Sušanka
Karlovarský kraj
MAS Vladař
petr.susanka@valec.cz
+420 608 231 314
•
Mgr. Petr Liška
Ústecký kraj
MAS České středohoří
starosta@malezernoseky.cz
+420 724 155 360
•
Mgr. Petr Kulíšek
Královéhradecký kraj
MAS NAD ORLICÍ
petr.kulisek@nadorlici.cz
+420 604 201 113
•
Mgr. Ladislav Effenberk
Pardubický kraj
MAS Holicko
effenberk@mestoholice.cz
+420 606 660 204
•
Ing. Jozef Jančo
Jihomoravský kraj
MAS Moravský kras
masmk@seznam.cz
+420 603 268 562
•
Jana Bujáková
Zlínský kraj
MAS Horňácko-Ostrožsko
mikroregion@ostrozsko.cz
+420 724 503 950
•
Jakub Černý
Vysočina
MAS Šipka
kuba.cerny@seznam.cz
+420 775 343 580

Ing. Jiří Krist
Moravskoslezský kraj
MAS Opavsko
jiri.krist@ekotoxa.cz
+420 724 790 088
•
NÁHRADNÍCI VÝBORU
RNDr. Zuzana Guthová
MAS Sdružení Růže
guthova@cb.gin.cz, +420 724 643 050
Radomír Dvořák
MAS Rakovnicko
mas@rakovnicko.info, +420 606 668 974
Mgr. Jan Martínek
MAS Ekoregionu Uhlava
jan.martinek@cpkp.cz, +420 777 793 728
František Neuwirth
MAS Krušné Hory
mas_khz@volny.cz, +420 737 511 164
Ing Jan Bittner
MAS Serviso
serviso@tiscali.cz, +420 606 348 462
Ing. Jiří Sameš
MAS Podještědí
agro-bila@volny.cz, +420 724 264 242
Aleš Lahoda
MAS Hornolidečska
lahoda@mashornolidecska.cz
+420 604 628 026
Jana Bitnerová
MAS Společná Cidlina
janab@spolecnacidlina.cz
+420 739 065 778
Anna Čárková
MAS Kyj. Slov v pohybu
annacarkova@centrum.cz
+420 774 664 698
Jaroslava Hájková
MAS Havlíčkův kraj
hajkova@havlickuvkraj.cz
+420 774 420 913
Mgr. Dominika Doláková
MAS Obč. pro r. venkova
info@arsra.cz, +420 774 415 157
Ing. Pavel Kolář
MAS Nízký Jeseník
masnj@seznam.cz, +420 775 295 599
Pavel Vrátil
MAS Region Kunětické hory
pavel.vratil@zeas.cz, +420 606 660 229
•
KONTROLNÍ KOMISE
PŘEDSEDA
Jindřich Tollinger
MAS Střední Povltaví
tollinger@tollmi.cz
+420 731 603 603
•
ČLENOVÉ
Mgr. Galina Čermáková
MAS Vyhlídky
agconsult@seznam.cz
+420 724 068 686
•
Ing. Petr Brandl
MAS Aktivios
pbrandl@volny.cz
+420 721 747 966
•
Ing. Vít Hrdoušek
MAS Strážnicko
hrdousek@c-box.cz
+420 724 162 265
•
Julie Zendulková
MAS Moravská cesta
julie.zendulkova@moravska-cesta.cz
+420 724 111 510
•
Tajemnice NS MAS ČR
Ing. Eva Hamplová
MAS Šluknovsko
e.hamplova@seznam.cz
tel.: +420 602 490 840
•
www.nsmascr.cz

