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LÉTO NA ZAHRADĚ. Začátek léta patřil dešťům a v části Čech také povodním, kterým se věnuje téma čísla. Povodně vystřídala tropická vedra. Hlavním úkazem léta je však sečení trávy na veřejných prostranstvích i v zahradách.
Foto: StČ
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Aktuálně:
LEADERFEST 2013:
Velké Meziříčí na Vysočině
hostilo aktéry venkova a MAS
Velké Meziříčí se stalo na dva dny místem
pro setkání zástupců místních akčních skupin a dalších příznivců venkova, pracujících
metodou LEADER. MAS z České republiky,
Slovenska, Polska, Chorvatska a Litvy diskutovaly na téma budoucnosti metody LEADER
po roce 2014 v návaznosti na vzdělávání,
partnerství a spolupráci. Splněným cílem setkání bylo zjistit a diskutovat nové možnosti
pro zapojení MAS společně s orgány a organizacemi, které jsou za tvorbu operačních
programů odpovědné. Současně se také povedlo vznést alternativní myšlenky do společných úvah formou přednášek s odborníky
s trochu jiným pohledem na venkov a jeho
možnosti rozvoje.
Více informací na straně 14
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Rozhovor:
Starosta píše čítanky vlastivědy
a prvouky a děti chce přivést
k motyce a šroubováku
Že je Zdeněk Peša bývalý kantor, to se nedá nepoznat. Přestože je už takřka dvacet let
starostou městečka Olešnice na Boskovicku,
má k dětem, jejich vzdělávání a k vlivu na jejich výchovu stále velmi blízko. A vlastně tomu nahrává snad všechno, co dělá. Je autorem či spoluautorem hned několika čítanek
vlastivěd, prvouky, knihy povídek a dalších
publikací místního významu. Zasadil se o vybudování muzea strašidel, muzea historických vozidel, modrotiskařské dílny, také muzea městečka Olešnice, jež vzniklo na půdě
radnice. Zde se v podobě předmětů a fotografií podařilo uchovat vzpomínky lidí, historii života obce, práce, denních povinností,
zábavy, radosti i smutku.
Rozhovor začíná na straně 7
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TÉMA:
Letní povodně 2013
v Čechách: Na slovíčko
s Václavem Cílkem
Zadáte-li do vyhledavače „Cílek povodně“, vyskočí vám nepřeberné množství článků a rozhovorů, které se v posledních dnech
napsaly. Titulky sdělují „Bude hůř“ anebo
„Vím, jakou roli hrály při povodních velké
peníze“, „Správci přehrad se báli upouštět
vodu, protože by nedodali dost elektřiny“,
jinde zase „Přijdou horší věci než povodně“,
vypovídající je i titulek „Vstoupili jsme do období extremity“…
Pro Zpravodaj venkova odpověděl Václav
Cílek alespoň v jednoduchých větách na několik dotazů s omluvou: „Víte času je málo,
dnes sto mailů a odpoledne tři povodňová
jednání, poslední končí v deset večer, tak
alespoň stručně“.
Více informací na straně 3
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Obce mají Burzu solidarity, vzájemně si
pomáhají při řešení následků povodní
Máte doma bagr nebo vysoušeč a chtěli byste pomoct těm, kteří trpí řáděním
vodního živlu, ale nevíte jak? Jednoduše.
Stačí se zapsat do tzv. „Burzy solidarity“,
aplikace, kterou spustilo na svých webových stránkách Sdružení místních samospráv (www.smscr.cz).
„Funguje to jednoduše. Na našich webových stránkách pod grafickým odkazem Povodně 2013 po kliknutí najdete dva formuláře, kde oznámíte, zda nabízíte či potřebujete pomoc,“ vysvětlil tajemník sdružení
Tomáš Chmela.
Ve formuláři konkrétně specifikujete, co
přesně potřebujete a odkud jste. „Důležité
je přidat na sebe aktuální kontakty, na kterých budete k zastižení. Zavolat vám pak
může kdokoliv, kdo si to přečte a bude mít
pocit, že může pomoct,“ objasnila předsedkyně SMS Jana Juřenčáková.
Sdružení v tomto případě využívá hlavně
toho, že má přes tisícovku členských obcí
z celé republiky. „Napadlo mě, že bychom
mohli něco podobného spustit a zastřešit tak
poskytování konkrétní, účinné a rychlé pomoci,“ popsala vznik nápadu Juřenčáková.
Sdružení hodlá využít také své sítě krajských sítě. „Pokud někdo bude potřebovat
pomoc zacílit přesněji, jsme schopni prostřednictvím našich členů zprostředkovat pomoc
v odlehlých a málo známých obcích, kam se
pomoci nedostává,“ ujistila Juřenčáková.

Burza solidarity je určena primárně pro
starosty, kteří buď bojují s povodněmi, nebo naopak nabízejí pomoc.
Web:
http://smscr.cz/aktuality.php?id=250
http://smscr.cz/burza_solidarity.php
FB:
https://www.facebook.com/SdruzeniMistnichSamospravCR

Rychlou orientaci v postupu Ministerstva
financí při financování záchranných a likvidačních prací po povodních najdete na webu Svazu měst a obcí ČR.
Další cenné informace o státní pomoci najdete na webech ústředních orgánů ČR:
Vláda
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo financí
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo průmyslu
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo zdravotnictví

Pozvánka

Pozvánka

na červencovou schůzi Spolku, která se
koná v úterý 16. 7. 2013 od 9 hodin
v Černínském salonku (místnost č. 122)
v Senátu Parlamentu ČR (recepce Kolovratského paláce).

na červencové jednání výboru Národní
sítě MAS ČR, které se uskuteční v úterý
dne 9. července 2013 od 9:30 v Praze
(Zemědělská a potravinářská knihovna,
Slezská 7, 120 56 Praha 2 – studovna).

Program:
8.45 – 9.00
Prezence
9.00 – 9.30
Kontrola usnesení
9.30 – 11.00	Strategie regionálního
rozvoje – územní
dimenze a integrované
přístupy rozvoje území
Pozvaný host: RNDr. Josef Postránecký – odbor rozvoje a strategie regionální politiky, MMR
11.00 – 12.00	Nové programové
období 2014+
Pozice Spolku pro jednání o OP
„Zaměstnanost“ s MPSV – Ing. Florian
12.00 – 12.30	Zpráva revizní komise
SPOV ČR za první
pololetí roku 2013
– p. Knap
12.30 – 13.00 Různé

Program:
1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání
2. Zpráva o činnosti za uplynulé období –
předsedy, viceprezidenta ELARD, vyjednávacího týmu, členů řídících orgánů (platforem) OP
3. Losování členů a jejich náhradníků do
Hodnotitelské komise pro opatření IV.2.1.
Realizace projektů spolupráce (19. kolo)
4. Nastavení práce vyjednávacího týmu
od 1. 7. 2013
5. Zprávy z pracovních skupin
6. Podpis memoranda s Hospodářskou
komorou
7. LeaderFEST 2013 – zhodnocení akce
8. Země živitelka 2013 – plán příprav
9. Různé (prezentace projektu Cestovní
ruch)
Případné doplnění programu
je možné na začátku jednání
výboru.
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Letní povodně 2013 v Čechách: zamyšlení nad trendem
počasí i konkrétní formy aktuální pomoci státu lidem
Na slovíčko s Václavem Cílkem
Zadáte-li do vyhledavače
„Cílek povodně“, vyskočí vám
nepřeberné množství článků
a rozhovorů, které se v posledních dnech napsaly. Titulky sdělují Bude hůř anebo
Vím, jakou roli hrály při povodních velké peníze, Správci
přehrad se báli upouštět vodu, protože by nedodali dost
elektřiny, jinde zase Přijdou
horší věci než povodně, vypovídající je i titulek Vstoupili Václav Cílek
Zdroj: iDnes
jsme do období extremity…
Pro Zpravodaj venkova odpověděl Václav Cílek alespoň
v jednoduchých větách na několik dotazů s omluvou: „Víte
času je málo, dnes sto mailů a odpoledne tři povodňová jednání, poslední končí v deset večer, tak alespoň stručně“.

Čím to je, že se tak často v posledních letech dějí povodně? V čem jsme se jako lidé stále nepoučili?
Pravděpodobným spouštěčem celé situace je arktická oscilace
a celkové oteplování na severu. Je to situace, která bude trvat nejméně dalších dvacet let.
Jak by se měly obecní samosprávy zachovat po nedávných
událostech?
Záleží místo od místa, neexistuje jeden dobrý návod.
Jak mohou pomoci zemědělci, lesníci či starostové?
Do budoucna se asi bude jednat o boj o to zachytit každý litr
vody, který spadne na zem a to i z důvodu sucha.
Myslíte si, že povodně jsou trestem za to, jak se chováme
k přírodě, nebo přirozený jev?
Povodně jsou přirozený jev zesílený člověkem a tento vliv je stále víc patrný.

Je bezpečné znovu postavit dům na místě, kde ho sebrala
voda? Tedy v tzv. záplavové oblasti? Pokud řeknete: není, nePokud se zaměříme na venkovskou krajinu a povodně: měl by se udělit nějaký stavební zákaz v záplavových oblastech?
Jak byste charakterizoval letošní povodně?
Zákaz už je, ale nedodržuje se.
Na velkých tocích to byla klidná voda s poměrně malou unášecí a destruktivní silou. S výjimkou Labe se jednalo o povodně zhruJak vidíte „povodňovou budoucnost“ v naší zemi? Budou
ba 20 – 50ti leté.
se i dále opakovat a budou například i častější?
Do dvaceti let čekám další povodeň, která by mohla být větší než
Jaká je podle Vás nejlepší prevence proti povodním, které
ničí poměrně často v posledních letech lidem obydlí a majetek? minulá.
šum
Buďto se můžete odstěhovat nebo přizpůsobit.
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Monitoring médií

Povodně očima Václava Cílka v médiích

Bude hůř. Známý vědec Cílek předvídá
ještě mnohem silnější povodeň
Množství srážek a velikost průtoků svědčí o tom, že letošní povodeň má spíše charakter desetileté, než že by měla být srovnávána s tou z roku 2002. Geolog a klimatolog Václav Cílek proto tvrdí, že opravdu velká povodeň nás v nejbližších letech teprve čeká.
Ta nynější mediálně trochu nafouknutá může být i důsledkem
ucpaných říčních koryt.
Při desetiletém výročí velké vody varoval loni v létě v pořadu
Interview ČT24 geolog, klimatolog, spisovatel a popularizátor vědy Václav Cílek, že nějakou velkou povodeň v měřítku našich životů ještě prožijeme. Děje se tak prý vlivem přirozené změny klimatu, která probíhá v nepravidelných cyklech. „Ale tohle není ta
opravdu velká povodeň,“ upozorňuje pro ParlamentníListy.cz
Václav Cílek, že to, co postihlo v minulých dnech téměř všechny
české kraje, není tím, co myslel onou „velkou povodní“, která nás
čeká.
„Analýza, z níž jsem čerpal, vycházela z toho, že u nás existuje klimatická databáze velkých povodní. Když si rozhodíme uplynulá desetiletí na období povodňového klidu a neklidu, vidíme,
že žijeme v období velkého neklidu. A podle databáze Jiřího Svobody skutečně velká povodeň chodí v průměru každých jedenáct
let. Z toho by se dalo usuzovat, že si letošní povodeň s tou z roku 2002 časově sedla, ale to je zdánlivé,“ tvrdí klimatolog Václav Cílek.

ma věcem. Za prvé tak trochu k mediálnímu nafouknutí, že ve skutečnosti je povodeň menší, než to vypadá v televizi. To ubere tak
dvacet procent. Byl jsem celý týden u řeky, vím, jak vypadají i že se
v nich valí hodně vody,“ říká Václav Cílek.
„A druhá věc – a to si doopravdy zaslouží analýzu – nerad to
takhle vypaluji od boku, ale pokud jsou deště průměrné a průtoky také průměrné a voda vystoupala takhle moc, tak to znamená, že jsou ucpaná koryta. Může to být důsledkem toho, že po
povodních v roce 2002 nedošlo na většině míst k prohrábnutí koryt,“ zamýšlí se pro ParlamentníListy.cz Václav Cílek, jenž se zabývá i vývojem a proměnami krajiny a rovněž interakcemi mezi přírodou a civilizací.
Zanesení koryt se desítky let
nevěnovala pozornost
„Princip je takový, že když prší a máte boční rokle, tak v těch
bočních roklích, které jsou hodně strmé, řeka unáší ty potoky, které se hodně rozvodnily a přinášejí velké množství materiálu, protože to má velkou unášecí sílu hrubých balvanů. A když to pak
vlétne do skutečně velké řeky, tak ten proud už má menší unášecí sílu, s balvany už nehne, a ty tam zůstanou. Vypadá to, že za
posledních několik desítek let jsme se tomu opravdu nevěnovali,
a tak došlo k tomu, že ta koryta jsou zaplněná materiálem,“ popisuje geolog a klimatolog Václav Cílek.
Proto by se nedivil, kdyby si tuto skutečnost někdo uvědomil,
a pokusil se si na ní založit živnost. „Ono je to tak, že až do padesátých let, někde i déle, fungovaly na řadě našich řek malinkaté bagry, které těžily štěrkopísek, v Praze třeba u Mánesa. To, co
se vybagrovalo, se sváželo, a ten štěrkopísek se pak normálně prodával. Nevím jak dnes, ale tehdy to bylo schopno fungovat bez
dotací,“ podotýká Václav Cílek s pochybností v hlase, že by to šlo
i nyní.

Povodeň je ve skutečnosti menší,
Tornáda v Oklahomě mají podobný základ
než to vypadá v televizi
jako deště u nás
Poukazuje totiž na to, že stávající povodeň neprovázejí nijak šíNynější
srážky
u
nás
dává do souvislosti s tryskovým prouděleně velké průtoky nebo množství srážek. „To odpovídá pěti či dením
vzduchu
v
atmosféře
ve směru ze západu na východ, které
setiletým vodám, jen místy víceletým. Myslím si, že došlo ke dvěse vyskytuje ve tvaru přibližně trubice podél rovnoběžek. „Ono
to vypadá tak, že je ukloněnej‘ jet stream, tedy tryskové proudění, a že třeba ty bouře v Oklahomě, ta tornáda, která vznikají na rozhraní hodně teplého a hodně studeného vzduchu v nestabilních masách, mají podobný základ jako ty deště u nás,“
uvádí klimatolog.
„De facto ta voda je voda z Atlantiku, která díky tomu tryskovému proudění se vrací přes mediteránní oblast, je dílem strhávaná, jde sice od severu, ale není to to běžné západní proudění, které přinese něco jako průměrný déšť. Protože moře na severu je studené, odpar je tam malý. Tady se zdá, že ta vlhkost je čerpaná
právě z těch teplých subtropických šířek nebo alespoň část té vlhkosti,“ domnívá se Václav Cílek.

Mapa Vltavské kaskády

Je třeba řešit otázku,
jak často se povodně budou vracet
Vlivem změn ve výkonu Slunce se globální klima přirozeným
způsobem proměňuje ve velmi nepravidelném měřítku, a to zhruba každých třicet až čtyřicet let. A další cyklus změn prý Země začala pociťovat na přelomu tisíciletí. Práh stability jsme překročili kolem roku 2000, takže nyní nás čekají desítky let neklidu. Právě tyto změny v klimatu znamenají zvýšenou pravděpodobnost velkých
povodní.
Není to tedy jen tím, jak se vůči planetě chová stále bezohlednější lidstvo. „Něco se určitě stalo a globální oteplování i k těm povodním určitě nějakým způsobem přispívá. Spíš bych ale řešil otázku, jak často se tahle záležitost může vracet. Podle mého názoru
každých několik let. Ale tohle skutečně velká povodeň určitě ještě
není,“ přesvědčuje geolog a klimatolog Václav Cílek.
Zdroj: www.parlamentnilisty.cz
Zdroj: MZe
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Klimatolog Cílek:
Vstoupili jsme do období extremity
Česká republika se musí připravit na extrémní chování klimatu
a přizpůsobit tomu svůj postoj k tuzemské krajině i zemědělství,
které za ideálních okolností poskytuje řadu možností, jak zadržet
vodu. Vyplývá to z vyjádření klimatologa Václava Cílka, šéfa Českého hydrometeorologického ústavu Václava Dvořáka a náměstka
ministra zemědělství Viléma Žáka. Ministerstvo životního prostředí rovněž již disponuje analýzou, která potřebnou ochranu navrhuje – doporučuje mj. zvýšit pestrost plodin nebo zpomalit odtoky vod z území.
„Už koncem zimy došlo k obrovskému
stratosférickému oteplování. Od počátku
roku bylo jasné, že jsme v anomálním roku,“ podotkl klimatolog a geolog Václav Cílek v Otázkách Václava Moravce s tím, že
proměny v atmosféře probíhají celosvětově
a způsobují nárůst indexu extremity – razantní výkyvy počasí se tak dají očekávat
v budoucnu podstatně častěji i nad střední
Evropou.
„Dnes je pravděpodobnost extrémních
událostí typu těchto povodní jednou za dvacet let, na konci tohoto století to může být
jednou za pět až patnáct let,“ potvrzuje i bývalý ministr životního prostředí Jan Dusík.
Vědecký tým vedený klimatologem Janem Pretlem také před dvěma lety vypracoval analýzu pro ministerstvo životního prostředí, která nabízí opatření, jak se na změny klimatu v oblasti vodního hospodářství,
zemědělství a lesnictví připravit.
Analýza navrhuje:
– Z výšit pestrost plodin, zalesnění i zatravnění, omezit pěstování kukuřice, která vytváří vodě neprostupnou krustu
– U
 pravit řeky a zpomalit odtoky vody, uvolnit nivy pro případné rozlivy
– V
 zastavěných oblastech budovat jímky
– O
 bnovit staré a budovat nové vodní nádrže
– L épe hospodařit s vodou a dokonaleji ji čistit
Ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Václav Dvořák
ovšem upozorňuje na to, že se jedná o vize pro časové horizonty
2050 a 2100; skutečnost, že ještě zdaleka nebyly naplněny, tak podle něj nejde dávat do souvislosti s průběhem letošních povodní.
Dvořák pochybuje i o tom, zda je velká povodňová aktivita uplynulých let (od roku 1997 se jedná o sedmou povodeň) skutečně projevem extremity klimatu. „Nemáme dost podkladů, abychom fázi
extremity mohli potvrdit,“ upozorňuje s tím, že dvacáté století bylo
stoletím povodňového klidu. „Devatenácté století zaznamenalo
mnohem víc povodní, v záznamech máme od roku 1840 zprávy minimálně o šesti významných. Nyní tady není žádná indikace toho, že
by se nyní dělo něco mimořádného, protože jevy, které můžeme pozorovat, se pořád vejdou do našich statistických znalostí.“

mus,“ dodává, přičemž úbytek travnatých ploch a luk je podle Veleby dán tím, že je nemá kdo užít, protože se v Česku snižuje počet skotu. Za posledních 20 let tak mělo v důsledku nevyužití
v Česku zmizet 530 tisíc hektarů travin; Veleba navrhuje, aby se
české zemědělství vrátilo k chování dobytka a ukročilo od masivního pěstování obilí a řepky.
„Se zastavováním městských území dochází k tomu, že voda
odtéká rychleji a způsobuje větší a větší škody,“ potvrzuje i někdejší šéf MŽP Dusík. „Opatření jsou zaměřena na to, že se staví různé hráze a bariéry a minimalizují se škody, aniž by se stejným způsobem věnovali tomu, jak vodu udržet v krajině, aby odtékala co
nejdéle a k velké vlně by tak vůbec nemuselo nastat.“ A kriticky se
na retenční schopnost krajiny dívá i geolog
Cílek. „Často jsem měl pocit, že není politická vůle k tomu, aby tady byla tak dobrá
ochrana půdy jako v Rakousku – aby se
uvolnily ruce developerům.“
Náměstek ministra zemědělství Vilém Žák
s Velebovými výhradami z velké části souhlasí a připouští, že tlak developerů na to, uvolnit zemědělské plochy zástavbě, je značný.
Zároveň ale argumentuje tím, že hlavní slovo nesou převážně místní samosprávy a kraje, které rozhodují o vynětí půdy z půdního
fondu při rozsahu do 10 hektarů. Zároveň
upozornil na to, že se vláda proti zastavování zemědělské půdy snaží bojovat: „Tato vláda před dvěma lety dramaticky zdražila poplatky za vynětí ze zemědělského fondu,
u nejcennějších kategorií na desetinásobek.
Vyjímání půdy se zpomalilo.“
Žák zároveň upozornil na to, že problémy
s ochranou před povodní paradoxně způsobují i ochránci krajiny: „Po roce 2002 bylo čištění koryt řek zbrzděno sporem o ekologičnost čištění; povodí ho kolikrát nemohlo zrealizovat.“ Zdroj: ČT24

P

Programy pomoci státu

MMR ČR vyhlásilo první dotace na pomoc
při odstraňování následků povodní
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvy k podávání žádostí o dotace v rámci programu Podpora bydlení při živelní pohromě. Cílem podpory je zajištění dočasného náhradního ubytování, odstranění staveb bytového nebo rodinného domu, jeho části nebo zbytků stavby nebo stavební suti a poskytování příspěvku
na opravu bytu. V současné době MMR připravuje Strategii obnovy území, kterou dle příslušného zákona předloží vládě ke schválení do 20 dnů po ukončení krizového stavu.
Vládou schválený program se skládá ze dvou podprogramů podle typu vyhlášeného povodňového nebezpečí. Každý podprogram obsahuje 3 dotační tituly.
Dotační titul č. 1 – Náhradní ubytování:
Podpora je určena k pořízení a vybudování ubytovací jednotky
sloužící k dočasnému náhradnímu bydlení pro osoby, které v důsledku povodně přišly o bydlení. Výzva k podávání žádostí začala běžet
dne 17. června 2013 a končí posledním dnem 2 měsíce po ukončení nouzového stavu, stavu nebezpečí nebo odvoláním 3. stavu povodňové aktivity.

Beton vodu nevsákne
Za povodněmi v Česku podle hostů Otázek Václava Moravce
stojí především omezená retenční schopnost půdy v krajině; to potvrzuje i šéf Agrární komory Jan Veleba. „Bezmyšlenkovitě a lehkovážně jsme kvůli developerům přestali hledět na půdní ochranu,
denně z České republiky mizí 10 hektarů půdy, která se zastaví –
a beton vodu nevsákne,“ varuje Veleba.
Dotační titul č. 2 – Odstranění stavby:
„Z krajiny na mnoha oblastech zmizely pícniny, vojtěšky, jetele
Dotace je poskytována k úhradě nákladů spojených s odstraněa trávy, které zadržují vodu, udržují strukturu půdy a zlepšují hu- ním nenávratně poškozených staveb pro bydlení v důsledku povodZpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 184 • 7/2013
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ně. Výzva k předkládání žádostí začala běžet dne 17. června 2013
a bude ukončena za 2 roky po ukončení nouzového stavu, stavu
nebezpečí nebo odvolání 3. stupně povodňové aktivity.
Dotační titul č. 3 – Příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu:
Příspěvek slouží k úhradě části nákladů na opravu bytu poškozeného povodní. Výzva k podávání žádostí o dotaci počíná dnem
17. června 2013 a končí posledním dnem 4 měsíce po ukončení
nouzového stavu, stavu nebezpečí nebo odvolání 3. stupně povodňové aktivity.
Zdroj: MMR
Podrobnosti naleznete zde: http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Statni-pomoc-po-zivelni-nebo-jine-pohrome/Program-Podpora-bydleni-pri-zivelni-pohrome
Zdroj: MZe

Programy Ministerstva životního
prostředí na pomoc po povodních 2013
1) program na obnovu krajiny po povodních
Na rekonstrukci hrází, zpevnění břehů, obnovy porostu na březích bude jednorázově vyčleněno 25 milionů korun. Dalšími podporovanými aktivitami bude vyčištění koryt toků a nádrží, zatravnění půdy a výsadba dřevin nebo budování mezí.
„Maximální dotace na jeden projekt ve vodním ekosystému bude jeden milion korun a pokrýt bude možné až sto procent nákladů,“ uvedl ministr životního prostředí a předseda Ústřední povodňové komise Tomáš Chalupa.
Žádost bude možné podat Agentuře ochrany přírody a krajiny.
2) program na výměnu kotlů
V případě, že občanům byl při povodni poničen jejich kotel a vymění si jej za nový ekologický, můžou dostat dotaci na nový. Celkem
je připraveno 100 milionů korun.
V případě obcí bude výše podpory záviset na instalovaném výkonu kotle (17 500 Kč/1 kWt), u fyzických osob bude rozhodující druh paliva a emisní třída (od 18 000 Kč u plynového kotle až
72 000 Kč u kotle na tuhá paliva dosahujícího čtvrté emisní třídy,
plus podpora na instalaci 10 000 Kč).
Žádosti bude možné podávat od dnešního dne, tj. od 10. června až do maximálně 30. srpna. Územní samosprávné celky mohou žádosti podávat datovou schránkou (favab6q), fyzické osoby
e-mailem na adresu povodne2013.kotle@sfzp.cz nebo prostřednictvím krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR.
Dokumenty a další informace k tomuto programu.
3) Rychlá pomoc
Dalším programem Ministerstva životního prostředí je tzv. Rychlá pomoc. Příjemcem dotace budou obce zasažené povodněmi
v roce 2013. Alokace pro první výzvu je 30 milionů korun. Maximální výše dotace pro obce je 200 tisíc korun. Z důvodu rychlého
čerpání finančních prostředků je obcím umožněno získat na dotaci mimořádně 100% zálohu.
Podpora je zaměřena prakticky – na vysoušeče (max. 10 tis. Kč/1ks),
čistící stroje Wap (max. 10 tis. Kč/1ks) nebo pytle na odpad, kbelíky a nářadí – lopaty, hrábě, krumpáče, kolečka, sekery apod. (max.
30 000 Kč na žadatele).
Žádosti bude možné podávat od dnešního dne, tj. od 10. června
až do maximálně 30. srpna. Obce mohou žádosti podávat datovou
schránkou (favab6q) nebo písemně na adresu Státního fondu životního prostředí ČR (Žádost o podporu – povodně 2013, SFŽP ČR, Odbor národních programů a ŠF, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4).
Zdroj: MŽP
Víceinformací zde: http://mzp.cz/cz/povodne
Formuláře a informace k programu Rychlá pomoc.

Ministerstvo zemědělství chystá
konkrétní formy pomoci zaplaveným
Ministerstvo zemědělství připravuje podle zkušeností z letošních
povodní změny, které zlepší protipovodňovou prevenci. Ministr Petr Bendl chce upravit legislativu, která usnadní výstavbu protipovodňových opatření, plánuje otevření programů na nápravu povodňových škod na vodohospodářském majetku a upřesnění správného způsobu hospodaření na polích ohrožených erozí.
Letošní povodně způsobily podle dosavadních odhadů v resortu zemědělství škody za 3,3 miliardy korun. Ministerstvo zemědělství už začalo hledat možnosti, jak co nejrychleji a nejúčinněji nabídnout pomoc těm, kteří ji potřebují.
„Budeme aktivovat takzvané spící programy, které na ministerstvu zemědělství máme. Tyto programy jsou určeny právě pro případ povodní, abychom byli schopni finančně pomoci například
tam, kde záplavy poničily vodovody a kanalizace nebo vodohospodářský majetek na Vltavě a na Labi,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.
Škody na vodovodech a kanalizacích dosáhly podle předběžných
odhadů 100 milionů korun, na vodohospodářském majetku podél
Vltavy, Labe a Ohře přibližně 2,2 miliardy korun. Povodeň zalila zemědělská pole a poškodila zejména rybářské a drůbežářské podniky.
„Šancí, jak podpořit zemědělce, je více. Navrhneme, aby mohli
velkou vodou postižení hospodáři odložit své platby státu. Chceme také, aby měli možnost získat půjčky s nejnižším možným úročením,“ řekl Petr Bendl.
Projevy letošní povodně byly odlišné od povodní v uplynulých
letech. Záplavu zvyšovaly vysoké přítoky z menších a neregulovaných toků.
„Povodeň přinesla množství nánosů a kalů, které zvedly dno
mnoha toků. Proto budeme čistit koryta potoků, říček i řek, a to
zejména na soutocích. I dál budeme velmi podporovat budování
suchých poldrů,“ uvedl ministr Bendl.
Podle zkušeností z letošních povodní budou nejspíše revidovány manipulační řády vodních děl. Ministr ale nepředpokládá, že by
jejich případné změny byly výrazné, protože systém fungoval dobře a povodeň zpomalil, jak mu to možnosti přehrad dovolily. Manipulační řády vypracovávají jednotlivá Povodí spolu s obecními
úřady, rybáři a dalšími subjekty.
Ministr Petr Bendl připomněl, že by se na nebezpečí povodní
mělo myslet už při územním plánování a nepovolovat novou výstavbu v záplavových územích.
„Určitě budeme chtít upravit zásady správného hospodaření na
polích ohrožených erozí. Například výsadba víceletých plodin na
menších půdních blocích může snížit nebezpečí vodní eroze v blízkosti řek,“ uvedl Bendl.
Zdroj: MZe
Více informací na http://eagri.cz/public/web/mze/voda/
povodne-2013/
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Starosta píše čítanky vlastivědy a prvouky
a děti chce přivést k motyce a šroubováku
Rozhovor se Zdeňkem Pešou, starostou Olešnice, předsedou jihomoravského SPOV

Že je Zdeněk Peša bývalý kantor, to se nedá nepoznat.
Přestože je už takřka dvacet let starostou městečka Olešnice na Boskovicku, má k dětem, jejich vzdělávání a k vlivu
na jejich výchovu stále velmi blízko. A vlastně tomu nahrává snad všechno, co dělá. Je autorem či spoluautorem hned
několika čítanek vlastivěd, prvouky, knihy povídek a dalších publikací místního významu. Zasadil se o vybudování
muzea strašidel, muzea historických vozidel, modrotiskařské dílny, také muzea městečka Olešnice, jež vzniklo na půdě radnice. Zde se v podobě předmětů a fotografií podařilo uchovat vzpomínky lidí, historii života obce, práce, denních povinností, zábavy, radosti i smutku.

Muzeem městečka Olešnice
provází starosta, kantor a milovník historie
„S dětmi jsme otevírali různé půdy, kam nás lidi pustili a sbírali
věci, o kterých už dnes nikdo ani neví, k čemu sloužily,“ říká Peša
a ukazuje na starý psací stroj z doby po první světové válce, který si
sám opravil a na němž se prý v době svých studií učil psát. V půdním prostoru je ale unikátů daleko víc. Milovníci historických předmětů by jásali třeba při pohledu na překlápěcí máselnici. „Je jako
kolébka. Sem se nalilo tučné mléko a pak s máselnicí hospodyně
houpala tak dlouho, až vzniklo máslo a syrovátka,“ vysvětluje praktické použití Peša a hned upozorňuje na další máselnici na kliku,
neboť Olešnice byla v minulosti mlékařskou a masnářskou oblastí.
Prohlížíme si stroj na výrobu oplatků, 113 let staré kruhadlo na
zelí, jedny z prvních lyží, kterým už je přes 120 let i s původní dlouhou hůlkou, jíž se lyžař odrážel. U lyží stojí sáňky, dál už díže na chlebové těsto. „Ještě s mojí babičkou jsme v tom dělali těsto a na těchto dřevěných ošatkách ho nosili k pekaři panu Motyčkovi, který nám
chléb upekl. Jeho unikátní pekárenské zařízení dodnes funguje a je
stále původní – jen už se v něm netopí uhlím ale plynem,“ říká Peša. A aby těch zajímavostí nebylo málo, ukazujeme si poválečnou
pračku s pákou, která pracovala na principu větší valchy i ždímačky.
„Olešnice má druhé nejstarší divadlo na Moravě hned po Brnu,“ říká milovník historie Zdeněk Peša a je hrdý i na oponu, která se dochovala a je rovněž umístěná v muzeu, neboť je prý dokonce o 30
let starší než Hynaisova opona v Praze. „Loutky zde pověšené vyřezával navrátilec z první světové války, kterému museli amputovat nohu. Neměl co na práci, tak se naučil vyřezávat,“ komentuje Peša.
Zajímavostí muzea jsou rovněž letecké snímky Olešnice, které
obec uchovává již od roku 1938. „Armáda fotila obce z výšky jednoho kilometru. Na snímcích je krásně vidět, jak se Olešnice vyvíjela a jak postupně mizela malá políčka a spolu s úvozovými a polními cestami se krajina proměňovala v obrovské lány, v bramborářskou oblast. A zde už je vidět v roce 1986 eroze…,“ vysvětluje
starosta.
Truhlice místních zedníků ze 17. století patřila prý jedné místní
ženě, jejíž otec chtěl vybudovat v obci vlastivědné muzeum již v roce 1939. Jenomže začala válka. „Když se tato paní dozvěděla, že
budeme dělat muzeum, přivedla nás na půdu a truhlici, která obsahovala řadu vzácných prastarých knih, nám věnovala,“ ukazuje
Peša na knihy ve vitríně.
V rohu muzea stojí zemědělské náčiní: cepy, ale také vidle a rýče, které jsou ze dřeva a pouze zatěžovaná místa na nich jsou kovová. „To kvůli tehdejším vysokým nákladům za železo. A malé jsou
proto, že lidé byli menší a také s nimi pracovaly hlavně ženy,“ dozvídáme se. Starosta vysvětluje, že historické helmy od hasičů po-

Zdeněk Peša
cházejí většinou z wehrmachtu. Říká, že 100 let v obci fungovala
sodovkárna a i původní nádoby na sodovku mají proto v muzeu své
místo. „Tady jsou původní razítka a jejich otisky. A když byla povodeň, která zde zničila několik domů, našla se i tato četnická přilba,“
ukazuje a dodává: „Je na ní orlice a lev a chybí slovenský znak. Znamená to, že přilba byla protektorátního četníka. Dozvěděl jsem se
později více o jeho osudu. Za války mu prostřelili hlavu čačtí partyzáni, přestože to byl četník, který lidem pomáhal a varoval je před
nebezpečím.“
Starosta upozorňuje na prezentace fotografií, které dokumentují různé činnosti v obci: draní peří, modrotiskařskou dílnu, která v obci stále funguje a má i své muzeum, příjezd prvních poštovních autobusů v roce 1922. „Toto je typické pro každou dědinu,“ říká k dalším fotografiím na panelu: „Takto jsme rukovali se slávou do první
světové války proti Hitlerovi a tady vidíte utíkající armádu kolem radnice v roce 1945. Zde máme fotografie jednoho z dvou set popravených vojáků v době Heydrichiády, kterým byl šéf vojenské ochrany
národa v Brně a olešnický rodák,“ díváme se na další panel.
Stojíme v konečné části muzea, kde se nacházejí vzpomínky na
promítání v kině v podobě plakátů a filmů, ale také elektrická kadeřnická helma s natáčkami či lékařská váha a tzv. decimálka. Z náhodných předmětů vybíráme ještě starou hvězdici z věže kostela,
kterých mají v Olešnici tři – jeden evangelický a dva katolické. Je
zde i nejstarší televizor české provenience, prý dokonce funkční.
„V Olešnici stával i pivovar a v jeho chladírně dnes máme muzeum strašidel,“ provází dál Peša. Na fotografiích a obrazech se dochovaly původní podoby olešnického náměstí s historickými domy,
které se ovšem zbouraly. Proměněné městečko od té doby získalo
už sice jinou podobu, v muzeu se však podařilo leccos ze vzpomínek zachránit. „Je to pel mel, který sbíráme už od roku 2002. Končíme u dřevěného medomedu a brusky na kliku, na níž se brousilo nářadí. „U brusky se líbí dětem nejvíc. Jsem rád, když jim zde
mohu ukázat historii našeho městečka a práce, které lidi kdysi vykonávali. Je to tady především pro děti,“ uzavírá Peša.
šum
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V souvislosti s novým plánovacím obdobím Evropské unie 2014–2020 a s tvorbou strategického plánování místních
akčních skupin se často hovoří o tzv. inovacích, inspiracích i motivacích. Tak i toho se v Olešnici u starosty Zdeňka Peši
najde dost.
Ke kantorství máte stále velmi blízko
– i když jste již skoro 20 let starostou.
Stýská se Vám po učitelování?
Určitě. Učitel je jednou provždy učitelem.
V kantořině jsem prožil svá nejkrásnější léta,
protože jsem mohl být mezi dětmi. Děti jsou
bezelstné, nejsou zákeřné. A pokud jsou
mezi nimi lidé, kteří se už pomalu začínají
profilovat do kategorie těch „zlobivých“, dá
se to ještě nějakým způsobem kočírovat.
Co a koho jste učil?
Učil jsem v olešnické základní škole na
prvním stupni. Většinou třetí, čtvrtou třídu.
Býval jsem jejich třídní učitel. A na druhém
stupni jsem učil tělocvik a pracovní vyučování. A krátce jsem byl i zástupcem ředitele
školy. Dnes jsem de jure ředitelem Základní
školy v Olešnici a protože vykonávám funkci uvolněného člena zastupitelstva, někdy
se do této pozice vrátím.

působení „škola – rodina“ je velmi nabouraná. Přibývá rodičů, kteří mají zcela evidentně snížené nároky na chování svých
dětí, vzdělávání apod. Nahrává tomu společnost, která degradovala vzdělávání i na
té nejnižší úrovni: „Proč by ses měl učit,
čtyřky nevadí, dnes tě s nimi na střední školu i na gymnázium vezmou. A školu doděláš, protože oni děti potřebují, když je jich
tak málo…“ A pak nastává situace, která se
proměnila za těch dvacet let. V době, kdy
jsem učil, se učební obory a profese ještě
považovaly za důležité. Maturitu mívaly tak
tři čtyři děti z deseti, vysokou školu jedno
nebo dvě. A dnes se to překlopilo na opačnou stranu. Dětí, které nemají maturitu, jsou
tak dvě tři z deseti a vysokou školu sedm.

Skoro jste se zasnil, když jste začal
povídat o škole a dětech. A hlavně o té
bezelstnosti, jejíž opak zřejmě vidíte jako starosta nejen při své práci, ale také
na celostátní úrovni politické scény – neboť působíte nejen ve svém městečku,
ale například i v předsednictvu Spolku
pro obnovu venkova ČR.
Přesně tak a proto se rád do školy zase
vrátím. Shodou okolností jsem minulý týden
oslavil padesátiny. Do důchodu tedy ještě
I ti, kteří neumí vyjmenovaná slova…
času dost a vypadá to, že ho bude stále víS tím se setkávám naprosto běžně, že
ce. Každopádně se budu vracet do školy, mně chodí e-maily od magistrů a bakalářů,
která je dnes úplně jiná než ta, kterou jsem kde příčestí minulé a vyjmenovaná slova,
před 20 lety opouštěl.
která jsem učil na prvním stupni, tvoří pro
ně asi nepřekonatelnou překážku. Na druCo se tak změnilo?
hou stranu získali titul a dnes se domnívají,
Ne že by se tak změnila mladá generace. že je třeba je nějak uplatnit ve společnosti.
To spíš jejich rodiče a jejich vnímání výchovného působení. Ta jednokolejnost tohoto
Co se s tím dá dělat?
Snažím se dětem v tuto chvíli alespoň
dávat příklad. Že jejich dědečkové a babičky dokázali v tomto prostoru žít, pracovat
a to, co vyrobili, dokázali nějakým způsobem
udat na místním trhu. A protože Olešnice je
dodnes centrem zpracovatelského průmyslu mlékařů – máme tady poslední mlékárnu
na jižní Moravě, byla centrem řezníků a dodnes zde dvě velká řeznictví máme, byla
zde spousta řemeslníků. Do olešnické školy
chodí 310 dětí, dojíždějí ze 17 obcí, neboť
naše škola je spádová. Dělali jsme v nedávné době takovou studii, kde jsme se dětí
ptali, kolik z nich alespoň někdy pracuje na
zahradě s maminkou nebo v dílně s tatínkem. Dospěli jsme k překvapivému zjištění,
že i zde na venkově (a jak to pak asi vypadá ve větších městech?) celých 20 procent

dětí nikdy nepracovalo ani v dílně, garáži
a 25 procent nikdy na zahradě. To jsou docela tristní záležitosti, které posouvají dnešní život někam jinam…
Proč si myslíte, že jsou děti pořád stejné?
Jsou pořád stejné. Je jen otázka, do jaké
míry je učitel stále ještě partner pro rodinu,
která ho doma pojmenovává před dětmi do
úrovně různého hospodářského dobytku,
protože po nich „stále něco vyžaduje“. V poslední době sledujeme velký nárůst přihlášek
do školních družin a různých kroužků, což
svědčí o tom, že rodičům ubývá času na děti
a snaží se odpovědnost za ně přesouvat na instituce. Návrat k tradicím by vůbec nebyl od
věci. Děcka jsou stále stejná a dají se úplně
bez problémů zvládnout, zaujmout. Je jen
třeba najít nové metody. A proto třeba máme
muzeum našich strašidel a postav pověstí…
Je bezvadné, když vejdou do té „díry“, trošku se tam bojí a pak si přečtou knížku o těch
postavách, které se vztahují k našemu regionu… Musí se hledat nové metody a různé
postupy, jak je co nejlépe připravit do života
a ovlivnit dobrými příklady. Protože nejvíc může děti pokazit společnost a špatná výchova.
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V souvislosti se strategickým plánováním místních akčních skupin padají
slova jako inspirace, inovace, motivace… Inspirace je zde v Olešnici opravdu
hodně. Vy jste autorem nebo spoluautorem mnoha regionálních publikací – čítanek prvouky a vlastivěd, také pověstí
a pohádek. Z vlastní zkušenosti vím, že
regionální vlastivědy dětem chybí. Učí
se nanejvýš obecné informace o kraji,
v němž je jejich obec, další informace už
učitelé horko těžko dohledávají na internetu nebo v informačních centrech –
pakliže tam vůbec nějaké informace o regionu jsou. Přitom právě znalost místa
může upevnit vztah k obci a vést ke zdravému patriotismu.
Přesně tak. Se stejným problémem jsem
se potýkal už jako učitel elementarista
a v rámci prvouky jsme ve třetí třídě měli učit
o obci a okolí. Vzhledem k tomu, že centrální učebnice nemohou reagovat na individuální záležitosti jednotlivých regionů, hovořilo se tam o typech krajin, vodstvu apod.,
rozhodl jsem se, že připravím svým dětem
text, který by sloužil jako učebnice prvouky.
V kterém roce to bylo?
V roce 1994. A byly to vůbec první regionální učebnice vlastivědy v České republice. Získal jsem na to tehdy asi čteřicetitisícový grant z ministerstva školství. Vyšly také
učebnice vlastivědy pro žáky druhého stupně, které byly výrazně obsáhlejší, zahrnovaly už i něco z historie regionu. Vycházel jsem

z jedné prosté skutečnosti. Migrace kantorů je dnes veliká. Kantoři i na venkově do
škol většinou dojíždějí. Málokde je „domácí
učitel“, který se v obci narodil, žije v ní a učí.
Učitelé tak mají velký problém zajistit podklady, když mají dětem něco vyprávět. Tohle
téma jsme se rozhodli po letech ve spolupráci s MAS Poličsko, MAS Partnerství venkova a MAS Boskovicko plus aktualizovat.

konkrétní obci. Tam už další autoři vkládali
texty sami. Já jsem udělal Olešnici, ale protože víme, že každý z autorů jinak píše – někdo se rozepíše na deset stran a jinému stačí
ke stejné myšlence deset řádků – určili jsme
v pdf souboru počet znaků k jednotlivým kapitolám. To aby vznikla unifikovaná sada.
A ta nakonec vznikla…
Čekal jsem na invence kantorů. Měli
před sebou text o Olešnici, který nahrazovali texty o svých obcích. Tímto způsobem
vzniklo 22 knížek ze tří regionů a jsou to
knížky o obcích, kde jsem v životě nebyl. Na
Poličsku je oblast Sudet, kde žije teprve třetí generace obyvatel, u nás naopak v předhůří Vysočiny je Boskovicko plné starousedlíků. Vznikly knížky, které jsou velmi aktuální a z nichž se dokáží naši žáci ledacos
dozvědět. Jsou tam úkoly, děti odpovídají
na různé otázky, je to bohatě ilustrované,
barevné na pěkném materiálu. Jsou to knížky, které mají všechny parametry čtivé knížky pro děti.

Jak jste postupovali?
Vyzvali jsme obce, které následně oslovily své školy, s dotazem, kdo by měl zájem se
do tohoto projektu zapojit. Pro první stupně
a malotřídky to byly čítanky prvouky a pro
druhý stupeň čítanky vlastivědy Poličska a Boskovicka. Po vynikajících zkušenostech s ilustrátorem, který pro nás už ilustroval knížku
Pověsti a pohádky od Svitavy do Svratky, jsme
vytvořili knížky, které mají dvojí druh obrázkové přílohy. Kromě ilustrací jsou tam fotografie, které vytvářely přímo děti s učiteli. První
část je obecná – o koloběhu vody v přírodě,
co je to pošta, proč má obec směrovací číslo apod., konkrétnější kapitoly k životnímu
Tak to jsou prvouky. A co vlastivědy?
prostředí, kultuře, knihovně, školství, sportu
Čítanky vlastivědy – tam jsem se inspiroapod. už jsou provázené i fotografiemi obval něčím, co doposud nebylo od roku 1935
ce, které nafotily děti.
překonáno. Na počátku minulého století
Musel vzniknout nějaký systém, aby vznikla na území Moravy tzv. Vlastivěda moravská. Za jejím vydáním stála instituce, kteto celé fungovalo?
Systém, kdy jsem vytvořil vzorovou kníž- rá rozeslala do všech obcí dotazníky mezi
ku, podle níž pak všichni postupovali. První tehdejší elitu národa, což byli kněží a učitepolovina knížky měla pro všechny stejný lé. Knížky, které vznikaly, měly set stránek
úvod a druhá navazující se vztahuje vždy ke a byly vypracované tak precizně, že dnes jen
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žasneme. Například jen v Olešnici učil v roce
1932 doktor Augusta, autor knih o pravěku, jež ilustroval Zdeněk Burian. A tento pan
doktor založil herbář rostlin, které se zde
dnes již nevyskytují. Psal o paleontologii
a historii Moravského krasu.

Mají o vlastivědy zájem jen školy, nebo i obyvatelé regionu?
Všichni. I starousedlíci, kteří si v ní rádi
čtou a říkají, že spoustu věcí vůbec nevěděli. Obrovský zájem měly obecní knihovny ze
všech regionů.

Jaká byla spolupráce s obcemi, školami, učiteli?
Nejprve jsem řekl starostům, aby se zkusili poptat, kdo bude ochoten se do toho zapojit. Ve výsledku se ze 150 škol podařilo
oslovit 22. Tam, kde to zavánělo násilím,
jsme dávali ruce pryč. „Nechcete, nemusíte.“
Obce tedy oslovily školy, kdo se nechtěl přiJak jste postupovali tady?
Jenom sjet se do Boskovic z 50 i 60 ki- dat, toho jsme nepřesvědčovali. A tak vznikl
lometrů vzdálených obcí byl problém. Opět autorský kolektiv učitelů druhých stupňů zájsem dal dohromady úvod o celém Bosko- kladních škol dějepisu, zeměpisu…
vicku – což jsem měl velmi usnadněné díky
Který sběr dat byl nejsložitější?
internetu, kde jsou informace ze statisticHistorický. Měli jsme štěstí, že jsme měli
kého úřadu velmi snadno dostupné. Dosud
je ovšem nikdo nespojil. Zjistil jsem napří- už čtyři roky před tím turistický projekt Kam
klad takovou zajímavost, že od roku 1790, na Boskovicku – byly tam mapy a spousta
kdy bylo první tereziánské sčítání lidu, se informací, z nichž se dalo čerpat. Historie
počet obyvatel Boskovicka do současnosti byla velmi složitá. Udělal jsem ale členění
vůbec nezměnil. Což je velice zajímavé sle- jednotlivých historických epoch, aby knížka
dovat. Přírodní záležitosti o výskytu živoči- měla jednotný střih. Pravěk, období do 10.
chů a rostlin jsem zpracoval do úvodu s po- století, osídlení Moravy a pak dál jsme to už
užitím různé literatury, druhou část tvoří in- členili na oblasti – Přemyslovci, husitské válformace o jednotlivých regionech. Ty máme ky, Jagelonci, Habsburkové…
popsány podle jejich historie. Každý region
Jednalo se o projekt spolupráce. Co
má jinou historii. Patřili jsme k různým panstvím. Tady například zůstali luteráni, jinde bylo tím spojovatelem?
Soubor učebnic a vzájemná inspirace pro
je silně katolická oblast, Lomnice a Boskovice židovská oblast. Historie tvoří čítanku jejich vytvoření. Jeden jsme inspirovali druhého. Bez té spolupráce by knížka nevznikvlastivědy.
Na to jste tedy chtěl navázat?
My jsme chtěli jen velmi skromně na základě informací jednotlivých mikroregionů
daných místními akčními skupinami, navázat. Máme výhodu, že obce sdružené v MAS
územně pokrývají ORP Boskovicko.

la. Někdo musel být cement a jednotlivé kameny se musely tím cementem spojit. Nemluvě o tom, že čítanka prvouky je obecná,
ale v další části už je na fotkách náš obchod,
naše škola a knihovna.
Připravujete něco nového pro děti?
Teď jsem tři měsíce dělal na projektu, kdy
bych chtěl naše školní děti opět přivést k motyce, lopatě a krumpáči a dalšímu nářadí, aby
věděly, co je šroubovák, pilka, vrták a dláto.
V 80. letech se zapomnělo na předmět dílny,
proto bych chtěl nakoupit nové nářadí, pomoct vzniku modelářského kroužku apod.
U školy by se vybudovala dílna a hned vedle
školní zahrada s novým skleníkem. Každá třída bude mít svůj záhon a jednu hodinu týdně bude mít možnost tam něco pěstovat. Ve
skleníku se budou pěstovat rajčata, aby děti
viděly, že rajčata nerostou v obchodě v oddělení zeleniny, ale na keříku.
Další zajímavý nápad…
Další věc, kterou nosím v hlavě, je 100 leté výročí od zahájení první světové války, které si příští rok připomeneme. A mě historie
první a druhé světové války hodně zajímá.
Byl to fenomén, muži z celé Evropy šli nadšeně do války a všichni si mysleli, že do podzimu už budou doma. Za čtyři roky tato válka semlela miliony lidí. I ty naše české dědečky, pradědečky. Jejich jména máme na
pomnících v každé vesnici. Rád bych se proto trochu zaměřil na tyto lidi, pokusil se posbírat příběhy o nich...
Rozhovor vedla Marie Šuláková
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Vyhlášení vítěze krajského kola soutěže Vesnice roku 2013 na Kraj- Starosta Vysokého pole Josef Zicha při vyhlášení soutěže Vesnice
ském úřadě v Olomouci
roku na Krajském úřadě ve Zlíně

19. ročník soutěže Vesnice roku 2013:
známe první krajské vítěze
Soutěž Vesnice roku 2013 má již své první krajské vítěze. Ze třinácti krajů představujeme osm z nich. Letošního zápolení se účastní celkem 273 vesnic, o pět méně než vloni.
Soutěž pořádají společně Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst
a obcí, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a od roku 2007 i Ministerstvo zemědělství ČR, a to v rámci Programu obnovy venkova. Spoluvyhlašovateli je řada dalších institucí a spolků.
První ročník se uskutečnil v roce 1995. Cílem této soutěže má být
zviditelnění obcí, ve kterých se snaží obyvatelé i samospráva udržovat a rozvíjet společenský život, tradice a podobně. Letošní ročník
soutěže má kromě tradičních navíc novou disciplínu. Obce mohly
natočit video a utkat se v soutěži o nejlepší video Vesnice roku.
Finále soutěže se uskuteční 14. září v Luhačovicích v rámci
folklorního dětského festivalu Písní a tancem. Zde se vloni dozvěděla o svém vítězství jihočeská obec Řepice i druhá jihomoravská
vesnice Tvarožná Lhota a třetí Křižánky z kraje Vysočina.

Vysočina:

Jámy chtějí svoji obec udržet živou
Vesnicí roku Vysočiny se letos stala obec Jámy z okresu Žďár nad
Sázavou. Ocenění získala za dlouhodobou snahu o zlepšování života v obci.
„Obec o svých kvalitách přesvědčuje konkrétními aktivitami
směřujícími ke zlepšení kvality života v obci. Prezentace obce v rámci soutěže Vesnice roku měla stále vzestupnou tendenci,“ zdůvodnil rozhodnutí Radek Menčík, předseda hodnotící komise a starosta obce Domamil.
Podle starosty Jam Jiřího Šikla se jen těžko dá vyjádřit jedinou
větou, co přesně komisi v obci o 566 obyvatelích upoutalo natolik, že se stala Vesnicí Vysočiny 2013. „Asi je to charisma obce.
Ocenění je za všechno, co se ve vesnici děje - bohatá spolková činnost, spolupráce mezi spolky navzájem, spolky a obcí, zemědělským družstvem nebo farností. Dalo by se tedy říct, že ocenění je
za snahu všech udělat obec živou,“ přiblížil Jiří Šikl s tím, že loni se
například v obci uskutečnilo čtyřicet akcí.
Jámy se do krajské soutěže přihlásily podruhé, loni se jim hned
napoprvé podařilo získat diplom za příkladnou péči o historickou
zástavbu obce, letos už příčku nejvyšší a postup do celostátního
kola soutěže Vesnice roku. „Je to pro nás závazek, protože teď už
nereprezentujeme jen sami za sebe, ale za celou Vysočinu, a doufáme, že se nám to podaří co nejlépe,“ poznamenal Jiří Šikl.
Slavnostní předání titulu, který je spojen rovněž s finanční odměnou, se v Jamách uskuteční 20. srpna. „Krajská odměna ve výši sto tisíc korun pokryje náklady na vyhlášení a předání, z minister-

stva pro místní rozvoj bychom měli obdržet půl milionu korun. Na
co je použijeme, ještě není jasné, ale hodit se budou. Chystáme se
budovat sportovní areál, rodinnou zástavbu, připravujeme další větev kanalizace i čističku,“ doplnil Šikl.
Zdroj: www.kr-vysocina.cz, www.zdarsky.denik.cz
Pardubický kraj:

Různorodý Dolní Újezd na Svitavsku
Dolní Újezd na Svitavsku uspěl v konkurenci devatenácti obcí, jež
se ucházely o prestižní titul Vesnice roku 2013 Pardubického kraje.
Největší obec ve svitavském okrese se letos do soutěže přihlásila
vůbec poprvé. „Poslední roky byl Újezd rozkopaný. Dělali jsme řadu
věcí, mimo jiné první etapu kanalizace, proto jsme s přihláškou čekali,“ uvedl Stanislav Hladík, starosta Dolního Újezdu. Čekání se vyplatilo. Starosta mohl ukázat komisi novou čistírnu odpadních vod,
opravené cesty, školu, práci spolků a mnoho dalšího. A právě proto
je obcí tohoto roku v Pardubickém kraji. „Je to obrovská radost, velký úspěch celé obce. Na druhou stranu už přemýšlíme, co dál. Nechceme totiž udělat ostudu v celostátním kole soutěže Vesnice roku,“ sdělil starosta.
Domnívá se, že komisi oslovila různorodost vesnice. „Šli jsme naplno do všech oblastí. Neseděli jsme taky s komisí na obecním úřadě, ale vzali jsme je ven, aby všechno viděli naživo a ne jen na papíře. Připravili jsme pro ně film o Újezdu, předvedli jsme práci s mládeží,“ podotkl Stanislav Hladík.
„Dolní Újezd si nás získal zejména unikátním představením života v obci při zapojení všech obyvatel a subjektů,“ oznámil Václav
Kroutil, člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov a dodal: „Komise letos vůbec neměla
jednoduché rozhodování. Všech 19 přihlášených mělo co ukázat.
Rozhodně si všechny obce, jejich starostové i obyvatelé zaslouží obdiv za odvahu se do soutěže přihlásit.“
Lidé v Dolním Újezdu jsou vítězstvím nadšení. „Jsem neskutečně
rád, je to paráda, když se podaří. Rozhodně se toho musí využít,“ řekl Vladimír Klusoň. Dolní Újezd nyní čeká několik oslav zisku titulu.
První příležitost bude zřejmě už v sobotu při kácení májky v parku. Tady lidé budou mít šanci poprvé zhlédnout film o obci. Ten viděli také
komisaři Vesnice roku a starosta ho přihlásí do další soutěže. Slavnostní vyhlášení výsledků Vesnice roku a předání cen se uskuteční pravděpodobně v srpnu. S vítězstvím je spojená rovněž finanční odměna.
Řádově získá Dolní Újezd stovky tisíc korun. „Využijeme je na věci,
které budou sloužit lidem. Třeba na opravu chodníků, stavbu nové čekárny, ale o všem ještě budeme jednat,“ dodal újezdský starosta.
Zdroj: www.pardubickykraj.cz, www.svitavsky.denik.cz
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opravdu nedoufali. Pořádně to oslavíme,“ reagovala starostka Drahomíra Dirgasová.
Chelčice na Strakonicku oživují tradice
Myslí si, že díky vítězství v soutěži bude obec přitažlivější pro tuChelčice na Strakonicku se mohou pyšnit Zlatou stuhou urče- risty. „Je to pro nás velmi dobrá reklama. Určitě se s tím pochlubínou pro držitele titulu Vesnice roku v Jihočeském kraji 2013.
me na webu a v propagačních materiálech,“ doplnila Dirgasová.
„Komise u Chelčic zohlednila zejména to, že se obec dlouhodo- Šakvice se tak podle ní mohou zbavit nálepky „zastávky“ na železbě a cílevědomě snaží o naplnění svých cílů při zachování prvků tra- niční trati Břeclav Brno.
Zdroj: www.breclavsky.denik.cz
dičního venkovského života a jeho využití při bohatém spolkovém
vyžití občanů,“ uvedl jihočeský hejtman Jiří Zimola. Další body posbírala obec mimo jiné za citlivou rekonstrukci bývalé farní sýpky Středočeský kraj:
při zachování architektonických hodnot, kde vznikl památník Petra
Zvítězila obec Čistá na Rakovnicku
Chelčického, za pomoc při zapojení zdravotně postižených do běžného života formou terapeutické dílny v domově sv. Linharta, za reVítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2013 ve Středoalizaci projektu „Zdravý životní styl seniorů na Chelčicku“ či za pi- českém kraji a držitelem Zlaté stuhy se stala obec Čistá z okresu
lotní projekt zaměřený na zvýšení motivace občanů k efektivnější- Rakovník.
mu nakládání s tříděnými odpady. Chelčice na pomyslném trůně
„Všechny obce, které se letošního ročníku zúčastnily, jsou vlastvystřídaly loňského vítěze – obec Řepici na Strakonicku, a postou- ně vítězi. I když nezískaly cenu, zjistily alespoň, jak schopné lidi ve
pily do celostátního finále. „Bylo by příjemné, kdyby se chelčickým své obci mají. Na prezentování obce se totiž nepodílel jen starosta
podařilo to, co loni Řepici, která triumfovala i na republikové úrov- a starostka obce a její zastupitelé, ale i mnoho dalších obyvatel obni. Budeme jim držet palce,“ dodal Zimola. O titul Vesnice roku v Ji- ce,“ uvedla předsedkyně hodnotící komise Jarmila Smotlachová.
hočeském kraji 2013 se ucházelo celkem 36 obcí, tedy o pět více,
Letos se pořadatelům do soutěže přihlásilo 17 obcí. Soutěžící
než v loňském roce.
Zdroj: www.kraj-jihocesky.cz obce byly hodnoceny v jednotlivých stanovených okruzích, kterými jsou: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů,
podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybaOlomoucký kraj:
venost, inženýrské sítě, úspory energií, péče o veřejná prostranství,
Hradčany na Přerovsku mají sedmdesát akcí přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry
a informační technologie obce.
Vesnicí roku 2013 se v Olomouckém kraji staly Hradčany na Pře„Život na vesnici není jen o tom, co postavíte, ale i o kulturním
rovsku. „Kdybych obec nepřihlásil, mohl bych se z Hradčan rovnou a společenském životě a uchování tradic. Především je to ale o liodstěhovat. Obyvatelé to už očekávali, soutěž je pro ně prestižní dech. Jak jsou aktivní a kolik energie věnují rozvoji obce. Kdyby byzáležitost,“ řekl starosta vítězných Hradčan Ondrej Koliba.
li ve všech obcích tak aktivní jako v obcích Čistá, Hlavenec či KaHned po vyhlášení prvního místa místostarostka rozeslala ese- mýk, tak by náš kraj vzkvétal ještě více,“ ocenil vítězné obce ve
mesky. „Už se to u nás ví, budeme oslavovat. Loni, když jsme se vra- všech třech posledních ročnících hejtman Josef Řihák.
celi s modrou stuhou, čekali na nás občané s modrými šálky. Jsem
Zdroj: www.kr-stredocesky.cz
hodně dojatý,“ odmlčel se.
Obec s 277 obyvateli v roce 2010 získala diplom za péči o květinovou výzdobu obce, další rok skončila na třetím místě a loni od- Moravskoslezský kraj:
jížděla s modrou stuhu za společenský život.
Ondreje Kolibu vítězství před návštěvou komise ani nenapadlo. Jeseník nad Odrou ukázal vyvážený rozvoj
„V průběhu prezentace jsem si pak říkal, že bychom se mohli umísVítězem krajského kola soutěže a nositelem titulu Vesnice Motit, a když nám předsedkyně oznámila, že se máme dostavit na vy- ravskoslezského kraje roku 2013 je obec Jeseník nad Odrou. O zíshodnocení do Olomouce, začal jsem mít trochu problémy se ža- kání titulu letos v kraji usilovalo dvanáct obcí.
ludkem a nervozitou. Na komisi, když u nás byla, bylo ale vidět, že
„Nejvyšší ocenění získá obec, která se nejlépe a vyváženě prezense jim u nás líbí,“ pokračoval Koliba s tím, že se u nich každoroč- tuje ve všech posuzovaných oblastech. Krajská hodnotitelská komině koná přes sedmdesát akcí.
se sledovala úroveň společenského života v obci, aktivity občanů,
Celkem se do soutěže, která se v Olomouckém kraji koná už celkový obraz vesnice, občanskou vybavenost a infrastrukturu, spopodvanácté, letos přihlásilo devatenáct obcí ze čtyř okresů.
lupráci s podnikateli v obci, veřejná prostranství, péči o zeleň a kra„Obce byly maximálně připravené, všech devatenáct bylo úžas- jinu a také koncepční dokumenty obce. Nejlepší hodnocení těchto
ných, ale bohužel může vyhrát jen jedna. Obec Hradčany má veške- kritérií měl právě Jeseník nad Odrou. Jsem rád, že komise měla těžré předpoklady k tomu, aby letošní ročník soutěže Olomouckého ké rozhodování – všichni přihlášení se opravdu měli čím chlubit,“
kraje vyhrála. Hodnotili jsme ji jako celek a tahle obec nám vyšla jauvedl náměstek hejtmana pro cestovní ruch Ivan Strachoň.
ko ta nej,“ uvedla Petra Kočnarová, předsedkyně komise a starostStarosta vítězné obce Tomáš Machýček má ze získaného titulu
ka Skaličky na Hranicku.
Zdroj: www.olomoucky.denik.cz
radost, i když se do soutěže nehlásili kvůli ocenění. „Nejdeme do
soutěže získávat ocenění, ale především ukázat, co umíme a jak žijeme. Jakékoliv dobré umístění je jen taková příjemná nadstavba,“
Jihomoravský kraj:
uvedl Macháček, starosta loňského vítěze modré stuhy za společenŠakvice vyhrály. Díky mladým a krajině
ský život. Poděkoval všem občanům, spolkům, občanským sdružeTradiční krojované hody a košty vína patří ke společenskému ži- ním a osadním výborům, škole a školkám za skvělou reprezentaci.
votu v Šakvicích. Akce často organizuje mládež. I proto obec zís- „Je úžasné, že v obci, která má okolo devatenácti set obyvatel, funguje patnáct občanských sdružení a spolků a další neregistrované
kala titul Vesnice roku 2013 Jihomoravského kraje.
Komisaři ocenili práci tamní mládeže nebo úctu k tradicím, vybí- aktivní skupiny lidí – například seniorů, maminek s dětmi. Občanrali z 15 přihlášených obcí. Předseda hodnotitelské komise Miloslav skému sdružení Bayerův odkaz ve spolupráci s německými rodáky
Novotný uvedl, že podle něj Šakvice přesvědčily vyrovnaností ve a obcí se podařilo vybudovat takzvanou Františkovu cestu – několik
všech oblastech života na venkově. „Zejména činností mládeže, ob- naučných zastavení v obci Blahutovice. Je také dobře, že jsou zpřístupněny místní minerální prameny a každý, kdo chce, může okusit
novou tradic a vztahem ke krajině,“ zdůvodnil předseda komise.
Ze Šakvic na vyhlášení výsledků do Vavřince nikdo nepřijel. V ob- Jesenickou kyselku. To v minulosti nebylo možné,“ dodal Machýček.
Zdroj: www.verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz
ci se však radují. „Příjemně nás to zaskočilo, v hlavní cenu jsme
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Zlínský kraj:

Mezi hodnotící kritéria soutěže patří koncepční dokumenty, společenský
život, aktivity lidí, podnikání, péče o stavební fond a obraz
Vysoké Pole – první po loňském bronzu
vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péVesnicí roku Zlínského kraje se letos stalo Vysoké Pole na Zlín- če o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajisku. Odbornou komisi zaujalo svou vyrovnaností ve všech hodno- nu, chystané záměry a informační technologie obce. Krajský vítěz zíscených kritériích. Letos se do soutěže, jejíž vítěz se zúčastní celo- ká 1,5 milionu korun, za výhru v celostátním kole vítězná obec dostátního klání, přihlásilo 18 samospráv, o jednu více než minule.
stane dalšího půl milionu.
Zdroj: www.denik.cz/zlinsky-kraj
„Některé obce se zaměřovaly jen na určitou oblast, třeba na
úpravu vesnice či životní prostředí. Ale to není jen soutěž o pěk- Počty vítězství v celostátním kole soutěže od roku 1995 dle
né vesnici. Rozhoduje, jak se v ní žije, jak se stará o své občany, krajů
o památky, jaký je tam spolkový život nebo škola,“ řekl Karel Navrátil, předseda hodnotící komise a starosta obce Komňa na Slovácku, která ovládla krajské a následně i republikové kolo soutěže v roce 2011.
Vysoké Pole leží nedaleko Valašských Klobouk. Žije v něm 830
obyvatel a působí několik spolků, sportovci, myslivci, hasiči, včelaři, turisté nebo kynologický klub. Vysoké Pole patří k tradičním
účastníkům Vesnice roku, loni skončilo třetí a získalo bílou stuhu
za činnost mládeže. Přesto letošní primát starostu Josefa Zichu zaskočil. „Je to pro mě velké překvapení a tak trošku šok,“ reagoval
Zicha krátce po vyhlášení.
Přípravu letos pojal skromněji než v minulých letech. „Komise
u nás byla už v devět hodin ráno, nechtěl jsem prosit občany, aby
zůstali doma z práce. Takže jsem komisi provezl po obci a ukázal jí
všechna krásná místa. I vzhledem k tomu, že celou dobu lilo, jsem
Kompletní výsledky soutěže Vesnice roku 2013 v jednotlivých
vítězství neočekával,“ dodal Zicha. Výhra je podle něj oceněním žikrajích a podle stuhových ocenění přineseme v příštím vydání
vota a pospolitosti lidí v obci i věcí prestiže. Odměnu Vysoké Pole
Zpravodaje venkova.
využije třeba na opravu obecního úřadu, část půjde i spolkům.
Udělovaná ocenění ve Zlínském kraji v rámci soutěže a finanční ocenění
Ocenění
1. místo – zlatá stuha
2. místo (modrá, bílá, zelená, oranžová stuha)
3. místo (modrá, bílá, zelená, oranžová stuha)
4. místo (modrá, bílá, zelená, oranžová stuha)
5. místo (modrá, bílá, zelená, oranžová stuha)
diplom za kroniku
diplom za knihovnu
diplom za rozvíjení lidových tradic
mimořádné ocenění za komplexní přípravu a realizaci urbanistického rozvoje obce Lípa
Počet přihlášených obcí v minulých letech Zlínský kraj
Rok
2013 2012 2011 2010
18
17
19
27
Počet přihlášených obcí

Zlínský kraj
1 000 000
600000
430 000
200 000
100 000
20 000
20 000
20 000
20 000

Státní rozpočet
500 000
600 000
300 000
400 000
300 000
0
0
0
0

2009
15

2008
20

2007
19

2006
31

2005
18

2004
14

2003
14

2002
20

Výše podpory pro oceněné obce v minulých letech Zlínský kraj
Rok
2013 2012 2011 2010 2009
Výše podpory v tis.
2410 2410 2410 2410 2410

2008
2410

2007
240

2006
300

2005
200

2004
100

2003
100

2002
0

Vítězové krajského kola soutěže Vesnice roku
Rok
Obec
Umístění v celostátním kole
2000
Břest
2001
Horní Lideč
2002
Rusava
3. místo
2003
Nivnice
2004
Osíčko
2. místo
2005
Modrá
2006
Liptál
1. místo
2007
Suchá Loz
3. místo
2008
Lidečko
1. místo
2009
Újezd
2010
Hvozdná
2011
Komňa
1. místo
2012
Žlutava
2013 Vysoké Pole
?

Srovnání mezi kraji v množství poskytovaných prostředků do soutěže
Finanční dar oceněným obcím
Pořadí
Názvy krajů
v tis. Kč
1.
Zlínský
2 410
2.
Ústecký
1 000
3.
Jihomoravský
800
4.
Pardubický
700
5.
Moravskoslezský
525
6.
Olomoucký
500
7.
Středočeský
500
8.
Vysočina
500
9.
Karlovarský
450
10.
Jihočeský
350
11.
Liberecký
200
12.
Plzeňský
180
13.
Královéhradecký
125
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Rozžhavené Velké Meziříčí přivítalo aktéry
MAS na čtvrtém ročníku LEADERFESTu
Místním akčním skupinám není lhostejná budoucnost venkova. Na Vysočinu přijeli z pěti zemí
Velké Meziříčí se stalo na dva dny místem pro setkání
Kraje Vysočina. Dále navázal uvítáním hostů a účastníků
zástupců místních akčních skupin a dalších příznivců ven„otec“ myšlenky LeaderFESTu Jiří Krist a František Winkova, pracujících metodou LEADER. Místní akční skupiny
ter, předseda pořádající organizace Národní sítě Místních
z České republiky, Slovenska, Polska, Chorvatska a Litvy
akčních skupin ČR. Za Ministerstvo zemědělství uvítala
diskutovaly na téma budoucnosti metody LEADER po ropřítomné Zuzana Dvořáková, vedoucí Celostátní sítě pro
ce 2014 v návaznosti na vzdělávání, partnerství a spoluvenkov, jejímž cílem je propojovat aktivní subjekty na
práci všech aktérů ve venkovském prostoru.
venkově a být platformou pro předávání zkušeností, naSlavnostní zahájení již čtvrtého ročníku LeaderFESTu proběhlo vazování kontaktů a prezentací Programu rozvoje venkova.
ve čtvrtek 20. června těsně před polednem v doslova rozžhaveném
Se svými zdravicemi přispěli Jiří Vačkář za ministerstvo pro místcentru města. Úvodní slova pronesli ředitel MAS Most Vysočiny Mi- ní rozvoj, Zdena Švaříčková za Spolek pro obnovu venkova ČR,
lan Dufek, starosta a místostarosta města Velké Meziříčí a radní František Eliáš za Národní síť venkovských komunitních škol a Fran-

Místopředseda NS MAS Jiří Krist (zprava), místostarosta Josef Komínek, starosta Velkého Meziříčí Radovan Necid a hlavní organizátor Milan Dufek z MAS Most Vysočiny
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Zuzana Dvořáková (MZe)
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František Winter (NS MAS)

tišek Němec za Společnost mladých agrárníků ČR. LeaderFESTu se
také účastnili zástupci z řad Státního zemědělského intervenčního
fondu, Národnej siete rozvoja vidieka SR a Národnej Siete Slovenských Miestnych Akčných Skupín.

ních programů odpovědné. Současně se také povedlo vznést alternativní myšlenky do společných úvah formou přednášek s odborníky s trochu jiným pohledem na venkov a jeho možnosti rozvoje. O to
se postaral např. filosof Stanislav Komárek se svým osobitým pohledem na úlohu vzdělávání na venkově nebo Ctirad Hemelík, zástupce
Vlna diskusí, přednášek a setkání
Nadace Karla Janečka představením programu ProRegiony. Nabitý
Po zahájení se již rozběhla programem naplánovaná vlna disku- dvoudenní program byl protkán pásmy hudebních a divadelních
zí, přednášek a také individuálních setkání nad aktuálními tématy představení, jarmarkem s ukázkami řemesel a doplněn prezentací
a problémy, které místní akční skupiny řeší v návaznosti na tvorbu místních akčních skupin a venkovských komunitních škol ve velkosvých integrovaných strategií pro období 2014–20. I přes velice hor- plošném stanu na náměstí.
Účastníci se ani nenadáli a již se loučili v pátečké počasí se na akci sešlo na dvě stě účastníků,
ních odpoledních hodinách s vidinou setkání na
kterým není lhostejná budoucnost venkova v úzeLEADERFESTY
pátém ročníku, který bude pořádán na základě již
mích, kde se snaží zapojením místní komunity
2010: Hradec nad Moravicí
známého klíče česko-slovensko-polského partpokračovat nebo nastartovat myšlenku LEADER
2011: Štramberk
nerství na jaře 2014 v Polsku.
a praktikovat její základní principy partnerství.
2012: Levoča (SK)
Materiály a fotografie na:
Splněným cílem setkání bylo zjistit a diskutovat
2013: Velké Meziříčí
http://nsmascr.cz/aktuality/2013/materialy-znové možnosti pro zapojení MAS společně s orgá2014: ? (Polsko)
-mezinarodniho-setkani-leaderfest-2013/
ny a organizacemi, které jsou za tvorbu operač-

Zdena Švaříčková (SPOV)

P

František Eliáš (NSVKŠ)

František Němec (Sdružení mladých agrárníků)

Prezentace na semináři

Podstata a principy METODY LEADER
(návrat ke „kořenům“ metody LEADER a činnosti MAS)
I. Co nesmí v činnosti MAS chybět:
Rovnováha (vyváženost) mezi ISRÚ
a vlastní činností MAS
(programovými rámci jednotlivých OP)
Různé druhy území venkovského prostoru, na kterých působí místní akční skupiny,

musí mít i věcně odlišné ISRÚ. Tomu musí
odpovídat i vypracování programových rámců pro jednotlivé OP. Tvorbu ISRÚ pro odlišná území venkova napomohou vhodně nastavená pravidla definující, co je zakázáno,
a nikoli „přesný“ popis toho, co je v činnos- Markéta Pošíková (MAS Podlipansko)

Anna Čárková (Kyjovské Slovácko v pohybu) Jana Bujáková (MAS Horňácko a Ostrožsko) Jiřina Karasová (LAG Strakonicko)
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SWOT
analýza metody LEADER
SWOT analýza metody LEADER
Silné stránky / STRENGTHS
LEADER jako dobrá značka:
Propracované principy metody LEADER
(EU)








Helena Hanoldová (CP SZIF)
ti MAS dovoleno. MAS nemohou být zaměřeny pouze na bezchybnou administraci procesů své činnosti, ale i na tvorbu přidané
hodnoty MAS, která tvoří základní princip
metody LEADER. Naplňování principů METODY LEADER pak tvoří z MAS důležité aktéry v procesu rozvoje venkova. Pouhá, i když
bezchybná administrace „rozdělování prostředků“, to nezajistí.
Územní celistvost MAS
Z geografického hlediska je vymezené
území MAS celistvé, bez izolovaných územních celků. Při rozšiřování územní působnosti
MAS nesmí dojít ke vzniku izolovaných územních celků. Na území, které si MAS sama vymezila, vyvíjí MAS svojí činnost celoplošně.

Komunitně zpracovaná strategie místního
rozvoje
Partnerství na místní úrovni
Přístup „zdola nahoru“
Integrované a vícesektorové projekty
Inovační přístup
Spolupráce – know-how
Vytváření sítí

MAS založené za účelem realizace metody
LEADER
MAS je partner (ne pouhý úřad)
Specifika MAS jako neziskového subjektu
Místní manažer (ne export z firem)




sounáležitost s regionem
porozumění s místními obyvateli
znalost místních specifik

Znalost území a jeho potřeb
Pravidelná komunikace s veřejností
S malými prostředky významné výsledky
Vytváření přidané hodnoty
Dobrovolná práce pro MAS a rozvoj území
Příležitosti / OPPORTUNITIES
Aktivní členská základna
Otevřená občanská společnost na venkově
Lidské zdroje v území - Aktivizace
Konzervativnost venkova - stabilní vztahy
Morální hodnoty

(právo je vynutitelné státní mocí, morálka je
vynutitelná společností - na venkově funguje)

Specifika území - odlišnosti

Slabé stránky / WEAKNESSES
Účelové zakládání MAS


Manažer „z dovozu“

 Kvalifikovaný manažer – ale bez znalosti

metody LEADER (dtto ostatní zaměstnanci)
Nedostatečné využívání silných stránek a principů
metody LEADER
Nerespektování zásad pro výchovu ke komplexní
prosociálnosti (10 bodů © etické fórum)
Činnost MAS bez











1. spoluúčasti a partnerství,
2. morálky a korektnosti,
3. aktivizace a mobilizace,
4. informací a vzdělávání,
5. uskutečnitelnosti a udržitelnosti,
6. rozvah a financí,
7. projektů a plánování,
8. infrastruktura a životního prostředí,
9. chudých lidí a vzdělávání,
10. žen a mladých lidí

Snaha o devalvaci MAS na pouhou
administrativní jednotku
Závislost na názorech ŘO a PA

Ohrožení / THREATS
Znevýhodňování vzdělávání zaměstnanců MAS
( a nových zájemců o práci v MAS ) zatěžováním
nerelevantními indikátory
Nepochopení role manažera MAS v území
Nepochopení působení metody LEADER jako
jednoho nedělitelného celku (administrativa +
animace)


Nerespektování specifik území – popření

Zajištění kvalitního vzdělávání
přístupu „zdola nahoru“
Komunitní práce
 Zaměstnanců MAS
 Nadměrná administrativa, která omezuje
V činnosti MAS nemůže chybět zapojení
možnosti metody
 Členů MAS
veřejnosti do diskuze o rozvoji venkova, o in Nerespektování principů LEADER ze strany
 Veřejnosti – (+ osvěta)
Řídících orgánů – vede ke snižování pozitivních
tegrované strategii rozvoje území, diskuze Partnerství mezi MAS – národní, mezinárodní
výsledků metody
nad každým projektem významnějšího cha Neschopnost pochopit a respektovat rozdílnost
rakteru pro místní komunitu. Nesmí chybět
v jednotě
ani střídání (podle potřeby) různých pracovPravidla ŘO likvidující stabilitu MAS z důvodu
ních forem.
neznalosti praxe MAS na venkově
Rozhodování bez praktických zkušeností o nás bez
Formy: pracovní semináře, workshopy,
nás (popření principu partnerství)
pracovní skupiny, kulaté stoly, veřejné disProsazování principu kolektivní viny
kuze, atd. až po prosté rozhovory s občany.
Nekoncepční politika rozvoje venkova (MMR –
Forma zapojování veřejnosti má zásadní
Mze)
důležitost. Při volbě nesprávných metod a foRozhodování bez praktických zkušeností
rem, při nedostatku času a při použití formálních postupů (ve své podstatě třeba i správných, ale špatně použitých) může být dosa- notlivce, spolky, NNO, spolupracuje s obce- Národní a mezinárodní spolupráce
Národní spolupráce MAS a mikroregionů
mi. Chceme-li spolkový život aktivizovat,
ženo více škody než užitku.
by měla
být
zahrnuta do ISRÚ
daného
územusíme
ho celoplošně
sledovat
vyhledá- 20.6.2013
Workshop
2- Podstata
a principy metody
LEADER –aLEADERFEST
Velké
Meziříčí
Stránka
3
vat různé formy podpory těchto neinvestič- mí pro období 2014+ a využita zejména pro
Živý venkov
MAS aktivizuje spolkový život na svém ních „měkkých“ projektů obcí a mikroregi- přenos nových poznatků a příkladů dobré
praxe. Mezinárodní spolupráce by neměla
území. Vyhledává a podporuje aktivní jed- onů na území MAS.
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chybět po roce 2014+ v žádné aktivní MAS II. Heslo:
Místní akční skupiny nechtějí mezi
působící na území ČR.
sebou soutěžit. Místní akční skupiny se
chtějí sdružovat, vzájemně si pomáhat
Vzdělanost a vzdělávání
Součástí hnutí LEADER by měl být vlastní a úzce spolupracovat.
vzdělávací systém zaměřený na mimoškolní
vzdělávání na venkově. Vzdělávání manaže- III. Nutné podmínky shody v činnosti
rů, zaměstnanců MAS, aktivních občanů, kte- MAS:
Místní akční skupiny provádí animaci svéří v našich obcích positivně ovlivňují jejich rozvoj a hlavně aktivní život v dané obci či mik- ho území venkovského prostoru. Jsou generoregionu. MAS by měly v období 2014+ rátorem inovativních postupů a aktivit. Vyaktivně podporovat mimoškolní výchovu ven- hledávají aktivní jednotlivce a spolky ochotkovské mládeže (péče o zdraví, manuální do- né angažovat se ve prospěch udržitelného
vednosti, péče o osobnost a rozhled- jazyko- rozvoje venkova. Podporují lokální filantrovou gramotnost). Vzdělání a vzdělávání všech pii a dobrovolnictví.
Možné rozdíly mezi jednotlivými MAS
vrstev obyvatelstva včetně seniorů (kupř. prevence) ve venkovském prostoru by se mělo jsou dány územními rozdíly venkovských
stát centrem pozornosti pro období 2014+. prostorů, ve kterých jednotlivé MAS působí.
Prodlužování aktivního věku je třeba využít Rozdíly mezi venkovy jsou výrazné, a proto
k vyhledávání a zapojování seniorů do aktivit budou i výrazné rozdíly v náplni ISRÚ, ale
obcí. Velmi důležitá je i výchova k vzájemné i poměrech jejího naplňování.
úctě generací.
IV. Dlouhodobý proces změn v myšlení
a vztazích venkovského obyvatelstva
Spolupráce s odborníky
Zdá se nám, že naše společnost prochází
Není neznalostí a neinformovaností, pokud MAS využívá servisních, poradenských dlouhodobě krizovým obdobím. Pravděposlužeb a všech možných jiných forem vzdělá- dobně nejdůležitější činnosti místních akčvacích procesů. Navíc, čím vyšší bude úroveň ních skupin je vedle naplňování Strategicképoskytovatelů těchto služeb, tím vyšší bude ho plánu LEADER pozitivní ovlivňování myši úroveň samotných MAS. Stále se zvětšující lení a uvažování, podněcování k dobrým
rozsah v nabídce školitelů významně devalvu- sousedským vztahům a častým společenje úroveň jednotlivých typů vzdělávání, proto ským aktivitám venkovského obyvatelstva.
by MAS měly věnovat velkou pozornost výbě- Je třeba prosazovat a uvádět do života komru jednotlivých typů vzdělávání a výběru ško- plexní prosociální chování (přičemž si nelze
lících firem či samotných školitelů.
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zaměňovat s pojmem socialistické – a to socialistické ve všech podobách).
10 bodů pro výchovu ke komplexní
prosociálnosti (© etické fórum)
1. komunikace
2. důstojnost lidské osoby, úcta k sobě
3. pozitivní hodnocení druhých
4. tvořivost a iniciativa
5. vyjádření a komunikace citů
6. empatie,
7. asertivita, uvolňování agresivity
8. reálné a zobrazené vzory
9. pomoc, darování, přátelství a spolupráce
10. komplexní prosociálnost.
10 „smrtelných hříchů“ při realizaci rozvoje venkova
(modifikace sedmi smrtelných hříchů
Maury Walsh)
Činnost MAS bez
1. spoluúčasti a partnerství
2. morálky a korektnosti
3. aktivizace a mobilizace
4. informací a vzdělávání
5. uskutečnitelnosti a udržitelnosti
6. rozvah a financí,
7. projektů a plánování,
8. infrastruktury a životního prostředí,
9. chudých lidí a vzdělávání,
10. žen a mladých lidí
je totální a zásadní chyba.
Zdroj: Sušanka, P.;
Karasová, J.; Jarolímek, M.

Administrace projektů
Průvodním jevem činnosti každé MAS je
administrace. Opírá se o podrobné plánování své činnosti, jeho každodenní kontrolu, dodržování stanovených pravidel a fungujících hlavních článků místní akční skupiny (řídících, kontrolních a výběrových).
Hodnocení MAS
Komplexní hodnocení MAS, které bude
zahrnuto do dohody (smlouvy) vybraných
MAS s řídícím orgánem. Hodnocení kvality
administrativních činností MAS musí být doplněno o hodnocení přidaných hodnot v činnosti každé MAS, které mají rozhodující vliv
na daném území venkova.
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 184 • 7/2013
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LEADERFEST 2013: akce nabídla jarmark, koncerty, přednášky i prostor k diskusím
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Výbor jednal v Pardubicích o sporných výkladech
veřejné podpory a právní subjektivity MAS
NS MAS je v Radě pro fondy Společného strategického rámce (SSR), chystá se i nové PRV
O stavu vyjednávání nového programového období – operačních programů, standardů MAS, veřejné podpoře, právní subjektivitě MAS, a také o přípravě tří velkých akcí – LEADERFEStu, Země
živitelky a Národní konference VENKOV 2013, jednal 11. června
v budově krajského úřadu Pardubického kraje výbor Národní sítě
MAS.

Zpráva předsedy
Účast NS MAS v Radě pro fondy SSR
Předseda NS MAS František Winter informoval o podpisu memoranda „Venkov jako místo sociálního smíru a duchovního rozvoje“
(ZV 6), kontaktování Českého rozhlasu s návrhem na debatu o MAS.
Na základě výzvy premiéra Nečase byli nominování členové do
Rady pro fondy Společného strategického rámce a jeho pracovních
Jiří Krist a František Winter
skupin.
Rada pro fondy Společného strategického rámce:
František Winter / Jiří Krist
Pracovní skupina pro trh práce a vzděláváni
a boj s chudobou
Markéta Pošíková / Markéta Dvořáková
Pracovní skupina pro Inovativní finanční nástroje
Jaromír Polášek / Gustav Charouzek
Pracovní skupina pro integrovaný rozvoj území
Václav Pošmurný / František Winter
Pracovní skupina pro konkurenceschopné podniky, výzkum, inovace, efektivní veřejnou správu a zaměstnanost a vzděláváni
Olga Ondráčková / Anna Čarková
Pracovní skupina pro páteřní infrastrukturu
Jaroslav Chmelař / Jiří Krist
Jednání Rady se mělo uskutečnit 3. června, ale z důvodu povodní bylo odvoláno. Další jednání bylo stanoveno na 13. 6. v Praze.
Jednání jsou přísně řízena dle jednacího řádu a statutu (termínové
hlášení účasti, zasílání návrhů a podkladů atd.).
Veřejné slyšení v Senátu o partnerství
neziskových organizací a veřejné správy
Dále byly předneseny informace o veřejném slyšení v Senátu na
téma „Partnerství nestátních neziskových organizací a veřejné
správy při plánování a implementaci operačních programů v ČR“.
Na jednání byli přítomni koordinátor Václav Pošmurný, tajemnice
Olga Špiková a zástupci jednotlivých MAS.

Zazněly zde aktuální informace z Evropské komise, EHSV, MMR
jako koordinátora programování a dalších ministerstev a neziskových organizací. Dohoda o partnerství (DoP) by měla být uzavřena
do konce roku. Nyní je veden neformální dialog na úrovni ČR a EU.
Při formálních jednáních bude důraz na kontrolu zapojení partnerů při tvorbě DoP. Daniel Braun za MMR upozornil na to, že spolupráce s NNO na plánování je od roku 2010, ale intenzivněji byly
NNO zorganizovány od prosince 2012. Nyní jednání probíhají již
na určité úrovni spolupráce – zástupci NNO jsou ve všech ŘV OP
pro přípravu dalšího období.
Z pohledu MAS a CLLD byla kladně hodnocena metoda LEADER
jako osvědčený model partnerství. Europoslankyně Brzobohatá ovšem upozornila, že jsou zakládány také MAS jenom za účelem čerpání dotací a ne za účelem spolupráce a rozvoje regionu.
Bylo řečeno, že CLLD by mělo být využito ve všech OP mimo
Dopravu a Rybářství. Vše se ještě stále plánuje a připravuje – skoro nic není definitivní. Dle pana Miroslava Daňka z MMR je ale jisté, že bude implementováno přes MAS 5 % z PRV (dle podkladů
možné zajištění plnohodnotných 47 MAS). Aby byla zajištěna plnohodnotnost činnosti MAS, bylo by nutné dát ze všech dalších
OP minimálně 1,5 % z alokovaných prostředků (činnost 170 MAS).
Byla zmíněna možnost využití finančních prostředků z technické pomoci na budování kapacit NNO a podpora jejich účasti v monitorovacích výborech.
Ze strany NNO byla kritizována nekoordinovanost připomínkování – velké množství dokumentů chodí stále dokola. Zástupci
NNO si navíc musí zajistit účast na jednání a připomínkování ve
svém volném čase, což je nepoměr vůči pracovníkům veřejné správy, u kterých je to součást jejich práce. Při kontrole z EU bude kladen důraz na princip partnerství a informace jak byly vypořádány
připomínky k jednotlivým OP (dohodám) při plánování.
Konkrétní výstupy a záznam by měly být zveřejněny pořadateli.

Zpráva o činnosti členů řídících orgánů OP
Posun nastal při přípravě OP PIK. Zástupci SMS a SPOV se
účastnili jednání platformy a podpořili podněty NS MAS. NS MAS
podle zástupkyně Olgy Ondráčkové upozorňuje na chybějící „dotace“ pro venkovské podniky a nezakompovanou podporu mikro-podniků (z PRV byla vyloučena). Je to v souladu s názorem hospodářské komory, a pro další jednání bude řešena dohoda zástupců NS MAS, SMS, SPOV a HK ČR. Ze strany MZe bylo sděleno, že
nebudou řešit dotace pro podnikatele (jejich prosazení je na jiných
zástupcích). NS MAS byla vyzvána k návrhu formulace doplnění.
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 184 • 7/2013

Z

Z činnosti NS MAS

20

Radan Večerka Dotaz informoval o projednávání návrhu OP
v Bruselu. V tzv. neformálním dialogu s EK byly vzneseny připomínky k procesu a má k dispozici velice zásadní připomínky k IROP:
– v OP není jasná intervenční logika a OP nevychází z analýz,
– není respektován poziční dokument EK, nejsou plněny ex-ante
kondicionality z dohody (nejsou plněny podmínky EK – pouze
8 ze 48),
– realizace principu partnerství, nevysvětleno pojetí ITI a CLLD ve
vztahu k EU, není vysvětlení územní dimenze a jednotlivých materiálů.
Další jednání se uskuteční koncem června v Bruselu.
Jiří Krist informoval, že v připravovaném OPŽP se chystají i malé projekty a měl by se připravit implementační systém – návrh přes
MAS, např. rodinné domy, kotle pro rodinné domy. Krist navrhl, že
bylo vhodné, kdyby byly aktuální verze dokumentů a závěry z jednání všech OP, návrhů OP a zápisů z platforem a další dokumenty
2014 na webu.
Předseda Winter upozornil, že veškeré podklady a metodiky nejsou před schválením (stále se na nich pracuje), ale jsou od NS MAS
ČR pouze připomínkovány. Dokud nejsou materiály schválené, je
nutné je prezentovat jako NÁVRH a je pravděpodobné, že budou
měněny ze strany zpracovatelů.

Příprava nového PRV
Zástupce Jan Florian informoval, že v rámci přípravy PRV
2014–2020 žádné jednání v mezičase výborů neproběhlo. Vzhledem k tomu, že již je zřejmé, že nové PRV se nepodaří spustit dříve než v druhé polovině r. 2014, byla mezi EK a MZe otevřena
diskuse k řešení návaznosti ve financování především přímých
plateb pro zemědělce. Tato varianta by mohla zahrnovat i prodloužení podpory pro MAS z období 2007–13 i pro rok 2014.
Standardizace v mezičase nepokročila, z MZe jsme neobdrželi
zapracované připomínky, pokud neobdržíme do konce týdne, bude rozeslán stávající materiál. Byla opakovaně diskutována otázka
jednotné právní formy a pozice NS MAS ČR v této věci. Z pohledu
zástupce NS MAS ČR jednotná (resp. nová) právní forma MAS

František Winter
umožní předejít nařčením z neoprávněné veřejné podpory. Dle výsledků dosavadního hodnocení MAS bylo mj. zjištěno, že cca 20
MAS (tj. téměř 1/5 hodnocených) má roční příjmy ve výši přes 250
tis. Kč, přičemž přes 81% svých osobních výdajů uplatňuje v rámci IV.1.1.
Jednotná právní forma?
Vzhledem k tomu, že vyvstává mnoho otázek k řešení, Florian
navrhuje setkání PS LEADER. Mohlo by to také znamenat, že by
se nové období zdrželo. Florian by uvítal reakci výboru, zda bude
NS MAS prosazovat prodloužení programu.
Zemanová doplnila, že je možné, že se finance od žadatelů nevyčerpají a uvítali by jako MAS další Výzvu. Florian informoval, že
se o těchto problémech ví a jedná se o tom v návaznosti na výsledky výzev v 19. kole.
Miloslav Oliva (StČ) uvedl, že nejvíce diskutovaná je otázka jednotné právní formy – pokud nebude brzy vysvětleno, měl by výbor
zamítnout jednotnou právní formu a prosazovat to i navenek.
Florian slyšel o konzultacích, ale jenom v některých krajích – zastává názor, že by mělo být ve všech, ne jenom někde.

Právní formy Místních akčních skupin
2013 2014

podle zákona č.
83/1990 Sb.

Občanské sdružení

dnem účinnosti občanského zákoníku

Spolek

transformace

Možnost změny právní
formy dle zákona
č. 68/2013 Sb.

podle zákona č.
248/1995 Sb.

podle § 20, písm. f)
zákona č. 40/1964
Sb.

Ústav

Obecně prospěšná
společnost

pokračování

Obecně prospěšná
společnost

Zájmové sdružení
právnických osob

pokračování

Zájmové sdružení
právnických osob

MAS dle pravidel PRV

MAS dle nových pravidel???
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základní charakteristika: členská
organizace, jejíž hlavní činností je
spolková činnost vykonávaná členy nebo
pro členy

Budou poskytovat obecně prospěšné
služby nebo realizovat obecně
prospěšné činnosti v režimu obdobném
fungování obecně prospěšné
společnosti.

Nadále budou existovat pouze ty obecně
prospěšné společnosti, které vznikly do
31. 12. 2013, budou se řídit zákonem o
obecně prospěšných společnostech, po
1. 1. 2014 již nebude možné obecně
prospěšné společnosti zakládat.

Nadále budou existovat pouze ta
zájmová sdružení právnických osob,
která vznikla do 31. 12. 2013. Po 1. 1.
2014 již nebude možné další zakládat.
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Podle Floriana je návrh jednotné právní formy koncipován tak, – standardy a certifikace se má týkat toho, co má MZe zajistit v naaby se předcházelo veřejné podpoře, tzn. výhody z dotací se využířízení 1698 – naplnění CLLD
vají v „podnikání“. Nejčistší by podle něj bylo, kdyby podnikatelské – podnikání a veřejná podpora – pletou se pojmy; podnikání je
aktivity byly pod jiným IČ, nebo v rámci EK byla vyjednána výjimka
činnost za účelem zisku, veřejná podpora má čtyři atributy k napro MAS jako „de-minimis“ (akceptovatelná veřejná podpora).
plnění,
– právní subjektivita – od 1. 1. 2014 bude nový zákon k NNO, jsou
Problém veřejné podpory?
rozpory při naplňování – řeší ministerstvo spravedlnosti (legislativní sekce) – požádání o pomoc s tímto problémem.
Aleš Lahoda (ZK) v diskusi upozornil na možný problém v buVečerka žádá o to, aby NS MAS vznesla dotaz na ministerstvo
doucnu. Otázka je, jak bude nahlíženo na to, když budou dvě IČ
a zpracovávání projektů do LEADERu, různé úvazky atd.? Je evido- spravedlnosti na právní subjektivitu MAS v návaznosti na nový záváno, kolik činí příjmy z takovýchto podnikatelských aktivit? Flori- kon, což je zásadní pro právní uvažování => veřejná prospěšnost
an reagoval, že problémem je to, že se všichni na počátku necha- organizací nebo neprospěšnost, např. vzhledem k veřejné podpoli motivovat v činnosti, že by měly být MAS soběstačné, „vydělá- ře. Zatím není tento pojem řešen. MZe je tu proto, aby certifikovat si“ a být sebeudržitelné. Z tohoto vyčíslení při hodnocení vyšla valo MAS dle nařízení k LEADERu, ale není tu pro to, aby definohlavně jiná informace – MAS mají i jiné příjmy mimo LEADER, ale valo právní formu. Dotaz je otázkou reakce cca 14 dní.
Bohumír Jasanský se v závěru dotazoval na aktuálnost harmonemají žádné jiné výdaje mimo LEADER. V hodnocení nelze rozklínogramu k PRV. Florian informoval, že nastavení kritérií přijatelčovat detailněji, ale lze to z budoucího dotačního auditu.
Důležitá je interpretace jak mezi MAS tak do území, tzn. jedna nosti je plánováno na červen a hodnocení kritérií na leden a červen 2014 (kola výběru).
MAS = jedno partnerství, ale dvě IČ pro různé aktivity.
Výbor NS MAS ČR podá žádost o oficiální stanovisko ministerstva
Anna Čarková (JMK) by uvítala podporu pro MAS na další rok
a také podpořila myšlenku případných dvou IČ – oni jako MAS ne- spravedlnosti ve věci právní subjektivity MAS s akcentem na propodnikali, dělali pouze projekty pro region. Když je hrazeno 100 % blém veřejné podpory, podnikání a případně dalších skutečností.
nákladů, tak je to bez problémů.
Financování MAS 2014 a doplňková výzva?
Jaromír Polášek (JiČ) nesouhlasí s rozdělováním – příjmy mimo
LEADER byly na spoluúčast v projektech. Kde se vezmou na další
Po diskusi bylo dohodnuto, že bližší podrobnosti zjistí F. Winter,
náklady? Neměly by tedy být neuznatelné náklady nebo spoluúčast J. Krist a J. Florian, především ověří následující:
na projektech spolupráce – vše by mělo být 100% dotované.
– z jakých zdrojů by byla případná podpora pro rok 2014 čerpána,
Florian upozornil, že toto bylo zmíněno již i minule => pokud – nezapříčinila by rozevírání nůžek mezi 112 MAS a nepodpořebude přislíbeno 100 % uznatelnosti režijních výdajů (maximum
nými MAS (resp. III.4.1.),
možných, průběžné financování).
– šlo by pouze o podporu IV.1.1., nebo i IV.1.2., příp. také IV.2.1.,
Nový subjekt závisí na interpretaci – nejde o to, mít dvě MAS, ale – bylo by možné vyhlásit v rámci IV.1.2. doplňkovou výzvu nebo
o to, že jedno partnerství bude se dvěma právními subjektivitami.
využít institutu náhradníků k vyčerpání financí, které se navrátí
Jana Kuthanová (KHK) se dotazovala, jaký byl nález podání na
z nevyčerpaných projektů.
ÚOHS? Florian odpověděl, že neviděl podání ani odpověď.
Krist podporuje Floriana, osobně nevidí jinou cestu – ne z důvoOndráčková se dotazovala, co bude s nepodpořenými MAS, když
du podnikání, ale z důvodu 100% dotací. Obdobné u ROP a úřa- by byly finance pro podpořených 112 čerpány z budoucího období,
dů regionálních rad a krajských úřadů.
které by mělo být k dispozici již pro všechny MAS a nejen MAS podpořené. Polášek upozornil, že podpořené MAS mají úvěry, které mu100% dotace
sí po konci období splatit z plateb z posledních etap a tím jsou tak
=> provoz kanceláře je plně dotován a nesmí dělat nic jiného!!! trochu na stejné pozici jako nepodpořené MAS. Florian upozornil,
že nemá konkrétní informace a bude je zjišťovat na jednání s MZe.
=> dělat jenom to, na co dostaneme dotaci.
Winter a upozornil, že je pro MAS nutné mít argumenty na PS CerVeřejná prospěšnost MAS, nebo podnikání
tifikace k postojům MZe a členům PS. Vyjádření ministerstva sprave– dotaz na ministerstvo spravedlnosti!
dlnosti bude dalším relevantním podkladem. Současně také budou
Gustav Charouzek (V) upozornil na to, že je na Vysočině vzne- předneseny informace z členské základny od krajských zástupců.
sen problém „přebíhání obcí“ při zakládání nových subjektů. Florian upřesnil, že i tak musí obce dávat opětovně souhlas. Doplnil,
Zprávy z pracovních skupin
že dle MZe je i názor, že by mohlo být zachováno původní IČ, poPS LEADER
kud nebudou další aktivity v organizaci. Právní analýza má být teprve ze strany MZe zadána.
Předseda Jan Florian informoval o ukončení aktivit TPS Leader
Radan Večerka informovoval o aktivitách na otázku právní for- v zahraničí, které byly hrazeny z prostředků CSV. Pokud by se chtěmy – je otázka složitá, problémová a musí se řešit. Od minulého la NS MAS účastnit těchto jednání, tak z financí rozpočtu. MZe celjednání učinil kroky => LEADER jeden ze základních cílů podpory kově omezuje zahraniční cesty z důvodu nedostatečných financi.
endogenního kapitálu v území, musí se řešit problémy formální poOliva informoval, že MZe momentálně řeší povodně – jediná invahy a běžné činnosti:
formace, že bude odevzdání auditu nutné v září. Florian doplnil,

Jiří Krist

Milan Oliva

Anna Čarková
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Národní konference Venkov 2013
František Kopecký z MAS Regionu Hranicko informoval o přípravách Národní konference VENKOV 2013 a návrhu programu.
Jak řešit „osvojování“?
Registrace bude možná od začátku srpna, od termínu přihlášení se
Ondráčková uvedla k pravidlům nového opatření „Osvojování“ bude odvíjet typ ubytování. Návrh na cca 400 účastníků. Veškeré
(PRV III.4.1.), že není jednoznačný výklad pravidel. Nebylo ještě informace budou zveřejňovány na http://www.venkov2013.cz.
školení pro příjemce dotace. Problémy jsou s rozdílností výkladu
stejných nákladů ve IV.1.1. a III.4.1 a také nejasné výdaje pro tréNávrh programu:
ninkovou výzvu (nejasné výdaje, forma realizace a doložení výdaÚterý 1. října
jů). Nové MAS pravidla neznají procedury a garanti se jimi ještě ne– workshopy (zvažovaná témata: zaměstnanost na venkově,
zabývali, proto se tento problém ještě neobjevil. Nutné jsou spoobchodní obslužnost obcí, příklady dobré praxe ze zahraničí,
lečné připomínky od nepodpořených MAS a také od garantů.
značky kvality, nový zákon o cestovním ruchu apod.)
Winter navrhl jednání s náměstky SZIF – doporučení školení
Středa 2. října
včetně garantů MAS.
– společná panelová diskuse všech účastníků – zdravice VIP
PS LEADER do cca 1–2 týdnů shromáždí připomínky ke třem dishostů, odborné příspěvky hlavních aktérů, odpověď na dotazy
kutovaným bodům:
z workshopů
– III.4.1. – zkušenosti z prvních měsíců realizace – způsobilost vý– exkurze související s tématy workshopů v akčním rádiu cca 40 km
dajů, tréninkové výzvy, sjednocení výkladu na CP SZIF,
od místa konání a především směrem do Olomouckého kraje
– IV.1.1. – otázka auditu – požadované náležitosti, postup zpra– panely, úzké tematické workshopy (Olomoucký kraj, spotřebcování, zkušenosti s auditory,
ní družstva, prostor pro různá společná jednání pracovních sku– IV.2.1. – zkušenosti z předchozích kol, případné změny pro 19.
pin, kulatých stolů), seminář ke tvorbě místních strategií
kolo.
– výstava a prezentace zajímavých projektů a řešení ochutnávPoté budou připomínky projednány s MZe a SZIF. Je požadováky místních produktů
no zveřejnění FAQ a uspořádání školení pro MP III.4.1. vč. garanČtvrtek 3. října
tů z řad MAS.
– závěrečný blok konferujících, formulace závěrů, společné koJan Florian rozešle výzvu na zasílání podnětů k pravidlům promuniké
jektů spolupráce, osvojování a audit na PS LEADER.
– alternativní program – panely, úzké tematické workshopy
– jarmark místních potravinových a řemeslných výrobků přístupMezinárodní spolupráce
ný též veřejnosti
Charouzek informoval, že do ČR jezdí delegace z jiných států –
květen Bulhaři a Francouzi, v srpnu budou Estonci. Radim Sršeň jako zástupce v ELARD se účastní jednání v EU – koordinační komiRůzné
se ENRD v Portugalsku a tento týden ve Finsku na LINC. Zuzana
Guthová se účastní venkovských parlamentů. Účast zatím mimo
V závěru jednání výbor vyslechl informaci o změně názvu MAS
prostředky NS MAS – na úkor pořadatele nebo MAS. Dále bude ZÁHOŘÍ-BEČVA na MAS MORAVSKÁ BRÁNA. Byly předloženy inakce v červenci v Chorvatsku. Přeložena aktualizovaná verze naří- formace od MAS Kozákov, která ukončila svoji činnost v dubnu.
zení CLLD – bude zasláno MAS společně s výtahem z EU 2020, dá- Současně byla předložena žádost o prominutí členského a mimole přeložena Fiche k CLLD.
řádného členského příspěvku nebo fakturování poměrné výše.
Byla přednesena informace o činnosti místopředsedy ELARD RaHodnotitelská komise PRV IV.2.1. pro 19. Kolo
dima Sršně – jednání s europoslancem Březinou (územní dimenze), členem NERV panem Zahradníkem. Uskuteční se jednání, jak
Na sekretariát byla přijata žádost MZe o nominaci členů a jejich náse dokáže ITI prolnout s CLLD modelově v Olomouckém kraji.
hradníků do Hodnotitelské komise pro opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce – 19. kolo. Tajemnice zašle informace MAS o možVelké akce pod patronátem NS MAS
nosti nominace do této komise. Termín losování je stanoven na 9. července 2013 na jednání výboru – vylosováni budou tři členové a tři
LEADERFEST 2013
náhradníci. Nominovat se mohou zástupci, kteří se doposud hodnoInformace o pokračování příprav akce. Již potvrzení účastníci za cení neúčastnili. Dle vyjádření MZe bude členům komise uhrazeno
ministerstva a spolupracující organizace. Zatím jsou přihlášeni účast- ubytování a cestovné ze strany MZe a současně také odměna 2 tisíce
níci ČR, Slovenska, Polska, Chorvatska a Litvy v počtu cca 180 osob. Kč osoba/den. Hodnotitel nesmí být současně financován z IV.1.1.
že by bylo vhodné také vznést dotaz na to, kolik MAS začalo již
audit a jaké jsou ceny.

Země živitelka 2013
Zástupci KS obdrželi návrh expozice a základní návrhy prezentace a požadavky na zajištění. Obecně je cílem do pavilonu dostat
více přírodnin, pokud jsou v regionu nějaké zkušenosti či nápady,
které by se daly přenést do pavilonu (slaměná či slámová zvířata,
dřevěné doplňky, ohrádky, ukazatele, stromy atd.). Předpokládáme, že se za každé KS přihlásí odpovídající množství MAS, s tím je
spojena i velikost prezentační plochy.
Plánován je prostor pro děti a jejich aktivity, vystoupení řemeslníků, umělců atd. Dále je plánována velkoplošná projekce na plátno
– filmy o činnosti MAS, PRV, tvorby strategií a příkladů dobré praxe.
Florian navrhl heslovité vysvětlení co je MAS, LEADER, spolupráce atd. Polášek navrhl moderátora pavilonu, prostřednictvím něhož by se MAS představily a také soutěž v rámci pavilonu. Navrhnout ze strany krajských sdružení komunikativní zástupce. V návaznosti na diskuzi byl vznesen návrh na PS PR, aby nachystala plán
aktivit na Zemi živitelku.

Memorandum s Hospodářskou komorou
Ze strany koordinátora byla zaslána v podkladech informace
o možnosti podepsat memorandum s hospodářskou komorou. Na
základě diskuze o mediálních zprávách bylo navrženo další jednání k podpisu tohoto memoranda na jednání v červenci. Winter
upřesnil, že by se měl dokument nazývat spíše Dohoda o spolupráci. Připomínky se mohou zasílat Pošmurnému. Winter si vyžádal informaci, zda bylo memorandum projednáno ze strany HK.
Spolupráce s Krajskými úřady
V rámci KS byly nashromážděny informace o podpoře krajů vůči MAS. Informace mohou být využity k vyjednávání podpory pro
rok 2014.
Více v příloze ze zápisu z jednání.
Ze zápisu tajemnice NS MAS Olgy Špikové
vybral a zkrátil Tomáš Šulák
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VENKOV PLZNI – PLZEŇ EVROPĚ
MAS Plzeňského kraje společně
prezentují venkov a připravují
na Evropské hlavní město kultury 2015
Plzeň je ve světě známa nejen díky skvělému pivu a strojírenskému průmyslu, ale nyní i díky prestižnímu titulu Evropské hlavní město kultury 2015. Ten by měl být přínosem
nejen pro krajské město, ale širší region, čehož využily místní akční skupiny působící v Plzeňském kraji a díky podpoře
z Programu rozvoje venkova realizují projekt, který prezentuje kulturní a turistický potenciál celého regionu.
„Když v říjnu 2011 poprvé přišla na setkání místních akčních
skupin Plzeňského kraje regionální programová manažerka Kateřina Melenová ze společnosti Plzeň 2015, byly naše představy o titulu Evropské hlavní město kultury mlhavé,“ říká Jan Florian z MAS
Český Západ – Místní partnerství a dodává: „Velmi rychle jsme ale
pochopili, že projekt EHMK může mít podstatný dopad také do širokého okolí krajského města. Koncept regionálního programu
většinu z nás nadchnul a ihned jsme začali rozvíjet myšlenky, propojovat nápady – začali jsme spolupracovat.“
EHMK – příležitost pro rozvoj města i regionu
Titul Evropské hlavní město kultury propůjčuje Evropská unie
jednomu či více městům, které díky tomu mají možnost představit
Evropě svůj kulturní život a jeho rozvoj. Původně byla tato města
volena na základě kulturní historie, naplánovaných akcích a schopnosti projekt podpořit finančními prostředky a infrastrukturou. Nová studie z roku 2004 nyní považuje udělení titulu spíše jako podnět ke kulturnímu vývoji a změnám v daném městě. Stejně tak se
k titulu EHMK snaží přistupovat i Plzeň, která se ve své kandidatuře opírala o zkušenosti z řady jiných měst. Na základě toho se rozhodla svůj program zaměřit na širší region a pomoci tak podpořit
snahy o rozvoj kultury v celém kraji. Pro regionální program byly vybrány tři programové linie: Západočeské baroko, Land Art – umění v krajině a industriální památky.

Díky projektu dochází k propojování zkušeností a metodik z mapování různých souborů informací z jednotlivých MAS, jejich sjednocení a doplnění tak, aby byly využitelné na celokrajské úrovni nejen
jako podklad pro informační Síť 2015 – Synapsis, ale také např. pro
Plzeňský kraj atd. Společnou aktivitou projektu je také vydání edice
šesti publikací „VENKOVSKÉ BAROKO“, zaměřené na zajímavosti
z tohoto období z jednotlivých MAS.
Spolupracující MAS věří, že navrhovaný projekt jim pomůže představit venkov Plzeňského kraje jako svébytný prostor, žijící svým vlastním specifickým kulturním životem, který je atraktivní a současný.

Venkovské EXPO 2013
K prezentaci kulturní a turistické nabídky jednotlivých venkovských regionů sloužila akce „VENKOVSKÉ EXPO aneb veletrh krajiny“, pořádaná na jaře 2013 v Plzni, v industriálním areálu bývalého pivovaru Světovar. Ten by měl do roku 2015 projít kompletní
rekonstrukcí a stát se novým víceúčelovým prostorem sloužícím
k různým kulturním a společenským akcím.
„Název EXPO jsme si vypůjčili od světových výstav, kde se jednotlivé země snaží co nejvíce zaujmout návštěvníky, připravují pro ně
okázalé expozice, chlubí se svou historií a dovednostmi svých obyvatel a předhánějí se v novátorství. I my jsme chtěli ukázat nejen Plzni, ale i celé Evropě, že náš kraj má co nabídnout a umí to zajímavě
a neotřele prezentovat,“ vysvětluje Jan Florian. Celá instalace v hlavSkrytá bohatství Plzeňského kraje
ním sále byla zpracována studenty Ústavu umění a designu ZápadoPo několika pracovních schůzkách v průběhu prosince 2011 až české univerzity v Plzni. V netradičně pojatém prostoru byly prezenbřezna 2012 byla navržena základní kostra projektu spolupráce, na továny skutečné artefakty, sochy, modely a jiné objekty. V přilehlých
kterém se podílí 7 z 11 MAS, působících v Plzeňském kraji. Ostatní prostorech pak návštěvníci našli salon umělců působících na venkose účastní většiny aktivit jako partneři bez finančního plnění. Společně připravený projekt „Skrytá bohatství aneb venkov Plzni“ získal dotaci 3,3 mil. Kč z opatření IV.2.1.a) v rámci 15. kola Programu rozvoje venkova. Realizace projektu se rozběhla v červnu 2012.
Projekt propojuje dílčí aktivity jednotlivých MAS vztahující se především k tématu baroko (mapování a prezentace památek a místní
historie, pořádání kulturních akcí pro veřejnost) a vytváří z nich ucelenou nabídku nejen pro kulturní turisty, ale i pro místní obyvatele.
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vě, ale i typickou venkovskou hospůdku s harmonikářem a pivem
uvařeným speciálně pro tuto příležitost. Kulturní program dvoudenní akce připravily soubory z jednotlivých MAS – ochotníci, tanečníci
i hudebníci. Své místo v programu měl i Autobus linky 2015 – mobilní kulturní a informační prostor postavený podle návrhu výtvarníka Petra Nikla, který již od loňského podzimu vozí živou kulturu do
všech koutů kraje. V tomto prostoru měla světovou premiéru loutková hra inspirovaná úspěchem plzeňských fotbalistů Viktorka na
Řípu. Na nádvoří byl připraven také řemeslný jarmark, ochutnávky
regionálních produktů a výtvarné dílny pro děti.
Úspěch akce závisel na kvalitní propagaci. MASky zvolily pro
tento účel jak klasický výlep plakátů a díky spolupráci s PR oddělením společnosti Plzeň 2015 také tištěnou inzerci a živé vstupy
v regionálním vysílání Českého rozhlasu, ale i netradiční způsob virální reklamy – tzv. flash-moby. „Vyzvali jsme dva soubory lidové
hudby, aby svým vystoupením na netradičních místech v Plzni pozvali veřejnost na EXPO. Celou prezentaci včetně udivených reakcí lidí jsme natáčeli a okamžitě umístili na web a sociální sítě,“ popisuje Florian. Součástí propagace akce bylo také vydání vlastních
novin, informujících o nabídce turistických cílů a kulturních akcí
v celém regionu na období květen – říjen. Noviny i videa jsou ke
shlédnutí na www.venkovPlzni.cz. Díky tomu sloužilo EXPO jako
pozvánka k návštěvě venkova Plzeňského kraje.
„Příprava a organizace celé akce vyžadovala velkou koordinaci
všech spolupracujících MAS, řady vystupujících i teamu EHMK. Naštěstí jsme si ale vše mohli vyzkoušet na loňském mezinárodním
veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2012, kde jsme
připravovali podobnou živou prezentaci, ale v menším měřítku,“
upřesňuje Florian. Díky kvalitní přípravě se podařilo celou akci
zvládnout bez větších problémů a připravit tak podmínky pro její
opakování ve „zlomovém“ roce 2015.
Ti, kteří letos na jaře promeškali příležitost navštívit Venkovské
EXPO, budou mít možnost shlédnout ochutnávku z prezentace na
40. Ročníku agrosalonu Zemi živitelce v Českých Budějovicích ve
dnech 29. 8. – 3. 9. 2013 nebo v rámci 9. ročníku mezinárodního veletrhu cestovního ruchu ITEP 2013 ve dnech 19. – 21. 9. 2013 v Plzni.
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Za kulturou na venkov!
Součástí projektu je také uspořádání několika kulturních akcí
lokálního významu. Ty připravují jednotlivé místní akční skupiny ve
spolupráci se svými partnery – obcemi, neziskovými organizacemi
a podnikateli a snaží se zprostředkovat kvalitní kulturu a zábavu
i obyvatelům venkova.
13/07/2013
13/07/2013
03/08/2013
10/08/2013
17/08/2013
14/09/2013
05/10/2013

Úterský jarmark
Svatomarkétská pouť v Erpužicích
Zahradní slavnosti na zámku ve Svojšíně
Zámecké zahradní slavnosti, Dolní Lukavice
Barokní den, synagoga Radnice
Barokní den, klášter Mariánská Týnice
Výstava Baroko, Regionální muzeum Nečtiny

Paletu kulturních akcí doplňují také mistrovské kurzy barokní
varhanní hudby, které ve spolupráci s Úterským občanským sdružením BART budou uspořádány v srpnu 2013. Kurzy budou určené pro 10–12 pokročilých studentů varhanní hry na úrovni středních a vysokých uměleckých škol z různých zemí, lektory budou
mezinárodně uznávaní čeští i zahraniční varhaníci. Kurzy budou
zahrnovat také několik koncertů pro veřejnost.
27/07/2013, 15:00 – K
 ladruby, chrám Nanebevzetí Panny
Marie – Jan Doležel
30/07/2013, 19:30 – V
 ejprnice, kostel sv. Vojtěcha
– Ensemble Inégal
01/08/2013, 18:00 – R
 abštejn, kostel Panny Marie Sedmibolestné – Christoph Bossert
03/08/2013, 18:00 – Ú
 terý, kostel sv. Jana Křtitele
– koncert účastníků kurzu
JF
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kraji,
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Konference se koná ve městě Hranice v Olomouckém kraji,
které nabízí krásné okolí, historické centrum
a především ideální dopravní dostupnost
(dálnice D1, železniční koridor Praha\Brno – Ostrava).

a).

me se
í!

Dojeďte na konferenci vlakem či autobusem, postaráme se
kompletně o Vaši dopravu po celou dobu konání!

ředí
oci

Hlavní ubytovatelem jsou sousední
Lázně Teplice nad Bečvou nabízející příjemné prostředí
a služby na úrovni, účastníci konference si budou moci
prodloužit pobyt s výraznou slevou!

-line

et
pacity
ům

PÁTÝ ROČNÍK SETKÁNÍ
ZÁSTUPCŮ VEŘEJNÉHO, NEZISKOVÉHO,
PODNIKATELSKÉHO SEKTORU A ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI
NA PODPORU UDRŽITELNÉHO A SOBĚSTAČNÉHO VENKOVA

ky

Registrace účasti bude probíhat od 1. srpna 2013 on-line
na webu www.venkov2013.cz.
Úroveň komfortu Vašeho ubytování bude záležet
na včasnosti Vaší registrace. Jednotlivé ubytovací kapacity
budou seřazeny podle kvality a přidělovány účastníkům
automaticky dle data zaregistrování.
Snahou organizátorů je udržet účastnické poplatky
na nízké úrovni.
Na webu www.venkov2013.cz už nyní
přehledná mapa, pracovní verze programu
a prezentace jednotlivých míst konání.

2013

Verze programu ke dni 12. 6. 2013
Náměty, připomínky:
Mgr. František Kopecký, ředitel konference konference@venkov2013.cz +420 773 58 30 20
Organizační výbor Národní konference VENKOV 2013 Tř. 1. máje 2063 753 01 Hranice

8 30 20
nice

PROGRAM NÁRODNÍ KONFERENCE VENKOV 2013
Úterý 1. října

Středa 2. října

dopoledne příjezd, ubytování
odpoledne TEMATICKÉ WORKSHOPY:

ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV

PŘÍNOSY / SPOLUPRÁCE / ZAMĚSTNANOST

Za účasti zemědělských organizací, zástupců ministerstev, aktérů neziskového, samosprávného a podnikatelského sektoru venkova ad.

JAK DÁL V SAMOSPRÁVĚ?

REFORMA VOLEBNÍHO SYSTÉMU PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY
/ PŘÍMÁ VOLBA STAROSTŮ / TLAKY NA (NE)DOBROVOLNÉ
SLUČOVÁNÍ OBCÍ / BYROKRACIE

Za účasti organizací sdružujících samosprávy, zákonodárců, politologů, zástupců
ministerstev ad.

ZAŽIJTE VENKOV!

PODPORA MÍSTNÍ PRODUKCE / ZNAČENÍ VÝROBKŮ /
ŘÍZENÍ VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU

Za účasti místních výrobců, destinačních managementů, značek ARZ, KLASA, Regionální potravina apod., zástupců krajů, ministerstev ad.

SLUŽBY JAKO CESTA K ZAMĚSTNANOSTI

BUDOUCNOST VENKOVA 2014-2020, II. ČÁST

PŘÍPRAVA VENKOVA NA NOVÉ PLÁNOVACÍ OBDOBÍ EU
- společná panelová diskuse účastníků, zdravice hostů,
odborné příspěvky hl. aktérů, diskuse, výstupy z workshopů

EXKURZE PO PŘÍKLADECH DOBRÉ PRAXE

- 3 až 4 tematické výjezdy související s tématy workshopů
TEMATICKÉ DISKUSNÍ PANELY:
ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU OLOMOUCKÉHO KRAJE
ZASEDÁNÍ A PREZENTACE MEZINÁR. ORGANIZACE ELARD
ODB. SEMINÁŘ METODIKY TVORBY INTEG. STRATEGIÍ ÚZEMÍ
ŽIVÁ KULTURA JAKO MOTOR ROZVOJE VENKOVA

KONCERT ČI DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PROF. UMĚLCŮ
NAVAZUJÍCÍ SPOLEČENSKÝ VEČER
VÝSTAVY A PREZENTACE

- partneři, zajímavé projekty, inovativní řešení problémů,
ochutnávky místních produktů

OBCHODNÍ OBSLUŽNOST OBCÍ / POŠTY / VZDĚLÁVÁNÍ

Čtvrtek 3. října

Za účasti obchodních družstev, České pošty, zástupců samospráv, krajů,
zahraničních hostů ad.

večer

BUDOUCNOST VENKOVA 2014-2020, I. ČÁST

PŘÍPRAVA VENKOVA NA NOVÉ PLÁNOVACÍ OBDOBÍ EU
- diskusní moderovaný pořad s účastí zajímavých hostů
přenášený živě do médií

SPOLEČENSKÝ VEČER

S KULTURNÍM PROGRAMEM NA 3 PODIÍCH

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ

- závěrečný blok konferujících, formulace závěrů,
společné komuniké, společný oběd

JARMARK MÍSTNÍCH VÝROBKŮ
VÝSTAVY A PREZENTACE

- partneři, zajímavé projekty, inovativní řešení problémů,
ochutnávky místních produktů
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Zemědělští roboti přesně projedou polem a najdou plevel
Polní roboti musejí co nejrychleji a nepřesněji projet slunečnicovým polem a najít plevel v podobě kukuřice. Taková je soutěžní disciplína mezinárodní soutěže Field Robot Event, na kterou se
sjely studentské týmy z dvaceti evropských univerzit. Podle jednoho z organizátorů Františka Kumhály z České zemědělské univerzity v pražském Suchdole získají studenti neocenitelné zkušenosti pro praxi.
Školní pozemek s políčky speciálně vysázenými kvůli soutěži zaplnily pojízdné stroje o velikosti zhruba mikrovlnné trouby s řadou
drátů a diod. Zástupci českého týmu uvedli, že cena robotů se může vyšplhat až na statisíce. Jádro toho jejich je prý z roku 2010. Na
každý ročník soutěže jej pak vylepšují podle aktuálního zadání.
Roboti musejí předvést, jak zvládají průjezd řádky rostlin na
poli, ale také jak se dokážou vyhnout překážce. Roboty také

jejich vodiči vypustili do pole slunečnice, kde měli vyhledávat
náhodně vysazené ostrůvky kukuřice nebo odhalit poškozené
rostliny.
V kategorii free style pak mladí konstruktéři předvedli, co všechno jimi sestavený stroj dokáže. Posuzuje se i schopnost spolupráce
mezi náhodně sestavenými týmy. „Firmy na robotech zkoušejí senzory a ty pak použijí v praxi,“ vysvětlil Kumhála. Studenti tak v rámci soutěže získají kontakty na potenciální zaměstnavatele a zároveň
už při studiu zkoušejí vyvíjet nové nástroje. Výkony robotů posuzuje nezávislá odborná porota. Loni tým z ČZU obsadil čtvrté místo,
v roce 2010 druhé místo.
Zdroj: http://zpravy.e15.cz/byznys/technologie-a-media/
zemedelsti-roboti-presne-projedou-polem-a-najdou-plevel-1002346

Na pokusném poli České zemědělské univerzity v Praze se 28. června konalo finále mezinárodní soutěže polních robotů. Roboti musejí
předvést, jak zvládají průjezd řádky rostlin na poli, ale také jak se dokážou vyhnout překážce.
Zdroj: ČTK
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Místní samosprávy se bojí, že vládní
turbulence uškodí dotační politice
Jak to bude dál s využíváním kohezních fondů, s kým jednat o požadavcích menších měst a obcí? Takové otázky momentálně trápí
starosty víc než tisícovky měst a obcí, které jsou členy Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR).
„Vládní krize přišla v nejhorší možnou dobu,“ míní předsedkyně SMS ČR Jana Juřenčáková. „Řešíme problémy ohledně budoucnosti evropských dotací až do období 2020, kde nám při jednání
s Evropskou unií může slabá nebo žádná vláda zásadně uškodit,“
varuje Juřenčáková.
Na palčivý problém týkající se dalšího programovacího období
pro získání kohezních fondů z EU upozorňuje i Druhá zlínská výzva,
kterou podepsalo přes 1 500 zástupců měst a obcí z celé České republiky. Text této výzvy má prezident Miloš Zeman od své jarní návštěvy v Kunovicích. „Předala jsem panu prezidentovi výzvu s nadějí, že bude závažnost situace chápat a ve svém dalším jednání ji zohlední. Bohužel situace, která nyní nastala a nestabilita na naší
politické scéně naší věci vůbec neprospěje,“ povzdechla si starostka Kunovic na Uherskohradišťsku Ivana Majíčková.

Jak to bude dál s využíváním
kohezních fondů, s kým jednat
o požadavcích menších měst a obcí?
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Konference proběhla pod záštitou ministra pro místní rozvoj
Kamila Jankovského, který k jejímu konání uvedl: „Kohezní politika je nejen mnou, ale celou vládou vnímána jako prioritní oblast,
která již přinesla a nepochybuji o tom, že i do budoucna České republice přinese hmatatelný užitek. Pro příští programové období
využíváme veškerý potenciál znalostí, hodnocení a zkušeností, aby
i v budoucnu fondy EU zlepšily kvalitu života a podpořily konkurenceschopnost v ČR.“
„Z pohledu statistiky jsou přínosy evropských fondů zřejmé; důležité je tuto informaci zpřístupnit také občanům. K tomu se stále
více snažíme využívat moderní komunikační technologie, konkrétně mobilní telefony, prostřednictvím kterých si zájemci mohou na
„Mobilní mapě projektů“ zobrazit jednotlivé realizované projekty ve
svém okolí. V rámci webové prezentace www.strukturalni-fondy.cz
byl také spuštěn chat, kde se mohou občané ptát na to, co je kolem fondů EU zajímá,“ doplnil 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun.
Ministerstvo pro místní rozvoj jako Národní orgán pro koordinaci nezůstává jen u zdokonalování webových stránek a mobilních
aplikací, ale snaží se také atraktivní formou různých soutěží upozornit veřejnost na konkrétní přínosy evropských fondů v jejich
okolí. Pro nadcházející období prázdnin je pro všechny amatérské
fotografy připraven třetí ročník úspěšné soutěže „Vyfoť projekt“.
Úkolem je vyfotit projekt podpořený z fondů EU a zaslat fotografii do této soutěže o zajímavé ceny. Více informací je uvedeno na
webové stránce www.vyfotprojekt.cz.
Pro studenty středních škol je od září letošního roku připraven
druhý ročník soutěže „Navrhni projekt“, jehož cílem je formou
zjednodušené projektové žádosti navrhnout různá zlepšení pro regiony, kde studenti bydlí. Navržené projekty bude hodnotit odborná komise a studenti se mohou zdokonalit nejen v ekonomických
znalostech, ale také v prezentačních dovednostech. Pro odbornou
porotu, složenou ze zástupců MMR a operačních programů, jsou
pak jejich návrhy zdrojem cenných informací o pohledu mladé generace na oblasti podpory z evropských fondů. Více informací je
k dispozici na webové stránce www.navrhniprojekt.cz.
Zdroj: MMR

SMS ČR totiž poslední měsíce věnovalo intenzivnímu jednání
na ministerstvech a změna jmen na vlivných postech zřejmě tuto práci naprosto zhatí. „Je to tristní,“ konstatoval zklamaně tajemník SMS ČR Tomáš Chmela, který se mnoha jednání osobně
účastnil.
I kdyby se designovanému premiérovi Jiřímu Rusnokovi podařilo dát dohromady důvěryhodná a respektovaná jména na ministerské posty a parlament ji schválil, bude se jednat o závažnou
komplikaci. „Česká republika ztrácí důvěryhodnost jak venku, tak
u svých občanů,“ poznamenal Chmela.
Za vše mluví reakce starostů, jako je například tato: „Kdyby se
život na venkově odvíjel stejně jako život naší vlády, asi těžko by
naše obce vypadaly tak, jak dnes vypadají. Málokterá obec doká- Ochránci přírody varují: sečení
že během jednoho volebního období třikrát vyměnit své vedení.
Při pohledu na současný dynamický vývoj tzv. velké politiky tak zů- luk ohrožuje mláďata živočichů
stává nám, starostům menších sídel, pouze nechápavý výraz ve
Mláďatům volně žijících živočichů hrozí po vytrvalých deštích daltváři,“ říká Jan Sedláček, starosta obce Křižánky (Vysočina).
Zdroj: SMS ší nebezpečí. K letním měsícům patří sekání luk, sušení sena a majitelé zahrad pilně udržují nízké trávníky. Sekačky a křovinořezy přitom bohužel každoročně zraní spoustu zvířat.

Konference přínosy evropských
fondů v období 2007–2013
Na Staroměstské radnici v Praze se 20. června uskutečnila konference „Přínosy kohezní politiky“, na které se sešli zástupci evropských institucí, národní implementační struktury, orgánů podílejících se na čerpání evropských dotací a další odborná veřejnost,
aby diskutovali o pozitivních přínosech a o konkrétních výsledcích,
kterých bylo dosaženo v České republice za přispění fondů Evropské unie.
Konferenci zahájil 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun a dále místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák, hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola a člen Národní ekonomické rady vlády Daniel Münich. V rámci diskusních panelů byly
prezentovány jednak přínosy kohezní politiky z pohledu institucí,
které kohezní politiku v ČR realizují, ale také konkrétní výsledky realizace, které představili jednotliví příjemci a nositelé projektů. Na Nejčastěji bývají poraněna mláďata, která před nebezpečím neutírealizovaných projektech je nejlépe vidět, co a v jakém rozsahu se kají, ale snaží se naopak schovat přikrčením k zemi. Mezi taková
za evropské peníze opravdu podařilo udělat.
patří například srnčata.
Foto: archiv ČSOP Vlašim
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„V Záchranné stanici pro živočichy ve Vlašimi jsme nedávno
ošetřovali dvě srnčata poraněná mechanizací při seči. Měla však
natolik vážná zranění, že jim již nebylo pomoci. A tak tomu bohužel bývá u většiny takto poraněných zvířat,“ uvádí ošetřovatel
z vlašimské záchranné stanice, Petr Vach.
Velké sekačky jsou nebezpečné především pro mláďata, která
nedokáží utéct a snaží se před nimi skrýt přikrčením k zemi. Na
tento instinkt doplácí především srnčata a mláďata zajíců. Sekačky však ničí také hnízda polních ptáků, křepelek, koroptví a bažantů. Ve vysoké trávě mohou dále hnízdit například i motáci.
„Prevence není jednoduchá. Sekání pozemků od středu k okrajům anebo od jednoho konce ke druhému je účinné jen vůči zranění dospělých zvířat, která stihnou uprchnout. Ta lze zaplašovat
také pomocí různých plašičů umístěných na pozemek krátce před
sečí, aby si na ně zvířata nestihla navyknout. Mláďata a hnízda však
lze ochránit jen při jejich vyhledání. Někdy s ním pomáhají myslivecká sdružení, anebo ornitologové, kteří dle sledování dospělých
ptáků dokáží odhadnout polohu hnízda. To však nelze jen tak přenést a část travin kolem něj by měla do doby vyvedení mláďat zůstat neposečená,“ pokračuje Vach.
„Kromě savců a ptáků jsou sekačky nebezpečné také obojživelníkům a užovkám. Zejména v okolí rybníků a podmáčených ploch.
Na zahradách se snadno na osluněných místech zraní i ještěrky,
slepýši, anebo křovinořezem ježci. Zraněním těchto živočichů lze
předejít jen opatrností a jejich vyplašením před sečí. Na velkých
plochách může pomoci vyšší nastavení výšky sečení,“ doplňuje vedoucí záchranné stanice, Michala Musilová.
Ochránci přírody nabádají, aby lidé při seči a údržbě svých zahrad více mysleli i na volně žijící živočichy. „Pokud naleznete již poraněné zvíře, pak zavolejte do příslušné záchranné stanice pro živočichy, kde vám poradí jak se zachovat a o poraněné zvíře se postarají,“ vzkazují ochránci.
Zdroj: Michala Musilová,
Záchranná stanice pro živočichy ČSOP Vlašim

Sedláci a rodinné farmy mají
stabilní nevládní organizaci
Asociace soukromého zemědělství ČR oslavila koncem června
své malé výročí – v pořadí již 15. valná hromada, která se konala
v Pelhřimově, měla na programu několik důležitých bodů. Nejvýznamnějším z nich byla volba nového vedení největší selské organizace v Čechách a na Moravě. K delegátům z celkem 43 regionálních organizací a dalších členských svazů promluvil 1. náměstek ministra zemědělství Vilém Žák, Hynek Fajmon z Evropského
parlamentu, Zdeněk Procházka za Státní zemědělský a intervenční fond či ředitel ÚZEI Jan Šlajs, jakož i hosté z dalších partnerských
organizací. Diskuse patřila zejména přípravám podmínek zemědělské politiky 2014–2020 a dalším úkolům, které na nové předsednictvo v dalších třech letech čekají.
Čestný předseda ASZ Stanislav
Němec v krátkém ohlédnutí shrnul
práci předsednictva v čele s jeho
předsedou Josef Stehlíkem v uplynulém volebním období: „Během
tří let, kdy v čele naší organizace
stojí nový předseda, se Asociace posunula o velký kus kupředu. Je významným sdružením, kterému se
daří hájit zájmy soukromých zemědělců po všech stránkách. Velmi se
rozvinula i společenská a propagační činnost, ať již díky soutěži Farma
roku, Selským dožínkám, plesům či
mezi rodinami s dětmi stále oblíbe-
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nějším Farmářským slavnostem. I nadále by naše organizace měla
mít na paměti, že její filosofií je možnost podnikání svobodných lidí na svém vlastním majetku – tedy existence hospodaření na rodinných farmách bez ohledu na jejich velikost či zaměření. Pro další růst ASZ je potřeba zapojení co největšího počtu členů do jejích
aktivit.“
Z priorit, které si po svém zvolení v roce 2010 předseda ASZ
Josef Stehlík vytyčil, se většinu z nich podařilo splnit – snižování
byrokracie prostřednictvím Antibyrokratické komise MZe, dosažení důležitých legislativních změn k umožnění domácího zpracování a prodeje ze dvora zejména ve veterinární oblasti, úpravy pravidel k jednoduššímu čerpání prostředků z PRV, prosazení
novely zákona o prodeji státní půdy a novely zákona o daních
z příjmů, která umožňuje nezdaněný převod zemědělského majetku. Do ASZ vstoupily dvě nové členské organizace – Asociace
farmových chovů jelenovitých a Asociace svazů chovatelů koní.
Taktéž informační a školící činnost Asociace zaznamenala značné rozšíření. Rozvoj stávajících aktivit, hledání nových témat,
stejně jako i postupné zvětšování členské základny pomohly zvýšit význam celého stavovského sdružení v zemědělském sektoru. S rostoucím vlivem ovšem také narůstá odpovědnost, což se
odráží v další profesionalizaci aktivit ASZ. V řadě konkrétních témat se zástupci ASZ snaží navazovat praktickou spolupráci s dalšími spolky. Jedním z nich je nově i Český svaz chovatelů masného skotu.
Dosavadní předseda ASZ ČR Josef Stehlík (ASZ Kladno, Beroun)
se mezi členy Asociace těší velké důvěře – do nového volebního
období byl potvrzen všemi hlasy přítomných volitelů. Posty místopředsedů následně obsadili Eliška Kravcová (ASZ Přerov) a Jan Štefl
(ASZ Jindřichův Hradec). Ke stávajícím členům celkem 15-členného vedení přibyly nové tváře v podání Stanislava Bůžka (ASZ Český Krumlov), Václava Koutného (ASZ Olomoucko), Jaroslava Olšiny (ASZ Kroměříž) a Jana Staňka (ASZ České Budějovice).
Nově zvolené předsednictvo dostalo na bedra například tyto
úkoly: zajistit obecně větší podporu rodinným farmám a přihlásit
se k Roku rodinných farem vyhlášenému OSN na rok 2014; prosazovat: změnu mysliveckého zákona; možnost prodeje skopového masa z domácích porážek; co největší financování pozemkových úprav s využitím finančních zdrojů z jiných operačních programů a s možností čerpání podpor také pro vlastníky pozemků;
systematické řešení ochrany před povodněmi a plně využívat všech
dostupných programů a technických možností v rámci vodohospodářské správy; snížení požadavků na dodržování norem při zpracování rostlinných produktů na farmách; zařazení znevýhodněných oblastí (LFA) na větší ploše území ČR; zajistit uznatelnost dočasných travních porostů na orné půdě, či se aktivně účastnit akcí
v rámci Roku Antonína Švehly.
Zdroj: ASZ
Šárka Gorgoňová, tisková referentka ASZ ČR
a Ing. Jaroslav Šebek, tajemník ASZ ČR
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Do Všetic na Benešovsko míří kavalerie
generála George Armstronga Custera
Oslavou přátelství a spolupráce jezdce a koně je Memoriál generála G. A. Custera. Jeho 13. ročník se uskuteční od 15. do 18.
srpna ve Všeticích u Neveklova a jeho spolupořadatelem je město
Benešov. V programu nebudou chybět ukázky vojenských manévrů, jízda zručnosti, parkúr, terénní jízda, sekání melounů ani válka
s indiány. Do čela kavalerie se v roli generála George Armstronga
Custera už tradičně postaví duchovní otec memoriálu, herec Václav Vydra. Velet by měl eskadroně asi 180 uniformovaných jezdců.
„Akce vznikla jako oslava vztahu člověka s koněm. Jejím cílem je
ukázat jejich vzájemné soužití a spolupráci. Na své si ale přijdou také diváci,“ řekl Karel Čáp z pořadatelského týmu. Prvních deset ročníků memoriálu se uskutečnilo v Hněvšíně ve středních Čechách, poslední dva roky se jezdci proháněli krajinou kolem Moldavy v severních Čechách. Letos se vojenské jezdectvo vrací do „teritoria Střed“.
„Táhlo nás to sem, problém byl ale vybrat vhodnou lokalitu, která
by byla atraktivní i pro diváka. Potřebujeme dlouhou širokou louku
a našli jsme ji ve Všeticích,“ dodal Karel Čáp.
S výjimkou lokality se scénář manévrů prakticky nezmění. Ve
čtvrtek 15. srpna projede kavalerie ulicemi města Benešov, aby pozvala diváky do Všetic. Tam se v pátek 16. srpna uskuteční trénink.
Jeho součástí bude seznámení s terénem a nácvik útvarů, které
jezdci na koních vytvoří, mimo jiné jízdy ve dvojstupu nebo čtyřstupu, vzájemné křížení a prolínání řad nebo „větrníky“. Hlavní
program odstartuje v sobotu 17. srpna odtroubením budíčku, společnou snídaní a nástupem. Samotné manévry vypuknou kolem 11
hodiny. Po manévrech jezdci předvedou své umění – jízdu zručnosti, parkúr, terénní jízdu a sekání melounů. Pak se vydají na vyjížď-
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ku do okolí, během níž se před diváky na louce strhne válka indiánů s pěšáky, do níž se zapojí po svém návratu i kavalerie. Oficiální program zakončí večerní taneční zábava. V neděli 18. srpna se
jezdci kavalerie rozjedou do svých domovů.
Prvního ročníku Memoriálu generála G. A. Custera se zúčastnilo asi 15 jezdců, dosud nejvyšší byla účast zhruba 190 kavaleristů.
Snem Václava Vydry je, aby se vojenského tažení jednou zúčastnilo aspoň 215 jezdců.
Memoriál nese jméno generála George Armstronga Custera
(1839 – 1876), který byl velitelem kavalerie armády Spojených států amerických. Padl v bitvě u Little Bighornu, kde bojoval proti koalici domorodých indiánských kmenů. Jednalo se o jedno z nejznámějších a nejkrvavějších střetnutí mezi indiány a bělochy, které bylo zvěčněno v řadě literárních děl. Jediným, kdo z Custerova oddílu
bitvu přežil, byl kůň Komanč, který se později stal doživotním čestným členem nové 7. kavalerie a podle zvláštního rozkazu ho nikdo
nesměl osedlat ani na něm jezdit.
Jaroslava Tůmová

Nejvíce peněz se ve veřejných
sbírkách vybralo na zvony
pro baziliku na Svatém Hostýně
Institut pro památky a kulturu, o.p.s., již zná vítěze druhého ročníku soutěže veřejných sbírek na opravy památek nazvané MÁME
VYBRÁNO. Nejvíce peněz vybrali na nové zvony pro baziliku na Svatém Hostýně. Soutěž vyhlašuje institut ve spolupráci s Národním
památkovým ústavem.
„V kategorii finančně nejúspěšnější sbírka ukončená v roce
2012 se utkalo celkem 57 soutěžících. Vítězná sbírka vyhlášená
Maticí Svatohostýnskou shromáždila částku přes čtyři miliony korun, což je téměř dvakrát více než loňský vítěz Spolek pro Lanžhot,“ říká ředitel Institutu pro památky a kulturu Aleš Kozák. Zajímavé je, že na nové zvony pro baziliku na Svatém Hostýně byla
vyhlášena ještě jedna sbírka. Římskokatolická duchovní správa Svatý Hostýn v ní vybrala přes tři miliony korun a celkových více než
sedm milionů pro Svatý Hostýn představuje více než třetinu všech
peněz vybraných ve všech veřejných sbírkách na obnovu památek
v České republice ukončených v roce 2012.
Také v dalších dvou kategoriích soutěže bodovaly církevní památky. V hlasování veřejnosti, kterého se zúčastnilo přes 9 000 lidí, obhájila loňské prvenství římskokatolická farnost Třebíč se sbírkou na stavbu nových varhan v kostele svatého Martina. Od pořadatele soutěže získá příspěvek ve výši 30 000 korun. Jako nejlépe
prezentovanou v roce 2013 vyhodnotila odborná porota sbírku na
stavbu velkých varhan pro Svatou Horu u Příbrami.
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Ukliďme Výrovku – ukliďme svět
Podél toku Výrovky se v dubnu hned třikrát uklízelo v rámci
kampaně Ukliďme Výrovku – ukliďme svět. Více jak 250 dobrovolníků vyčistilo od odpadů řeky, lesy, příkopy i některé okolní obce.
Koordinátorem akce byla MAS Podlipansko, o.p.s.
Dobrovolníci vysbírali 11 610 kilogramů odpadů, z toho 570 kilogramů vytříděného a valník pneumatik. Konkrétně se uklízelo
v Dobřichově, v Chotuticích se odklidila černá skládka a vyčistily
břehy Výrovky. V Kostelní Lhotě dobrovolníci vybrali velké množství
odpadu ze škarp podél silnice a v Nové Vsi děti vysbíraly odpadky
podél polní cesty u železniční tratě. Dobrovolníci z Peček odstranili odpad na břehu Výrovky od silničního mostu u Ratenic směrem
k železničnímu mostu a rateničtí dobrovolníci vysbírali odpad v lesíku za domkem u trati. V Tatcích uklidili odpad u větrolamů podél
silnice na Pečky a do Hořan, ve Vrbčanech na silnici směrem na Radim, Chotutice a Velkou Stráž. Významnými pomocníky při úklidu
byli vodáci z Peček, kteří vyčistili břehy a koryto Výrovky od Vrbčan
až do Kostelní Lhoty. Odpadky naplnili 22 pytlů. V Maloticích a Olšanech vysbírali dobrovolníci odpad ze škarp, v Krupé odpadky v obecním lese a v Polepech břehy Polepky a okolí Polepského rybníka.
Do akce se zapojil také Český svaz
ochránců přírody, Povodí Labe a další
subjekty. Příští úklid se uskuteční opět
na jaře.
Zdroj: Kateřina Hejduková. Podlipansko

Institut pro památky a kulturu považuje veřejné sbírky za jeden
z velice zajímavých prostředků financování obnovy památek. „Určitě
to ale není jediná možnost, jak ostatně uvidí účastníci a účastnice letošní konference o financování památek MÁME VYBRÁNO, kterou
jsme kvůli povodni přesunuli ze 4. června na 17. září,“ doplňuje Kozák.
Zdroj: www.mamevybrano.cz, www.instituteu.cz
Kontakty: ředitel Institutu pro památky a kulturu, o.p.s.: Ing.
Aleš Kozák – ales.kozak@instituteu
O Institutu:
Institut pro památky a kulturu, o.p.s., je neziskovou organizací, která poskytuje poradenství při financování projektů v oblasti
památek a kultury a nabízí spolupráci při organizování obnovy památek i při pořádání kulturních aktivit v průběhu celého roku. Pořádá oborové konference a další vzdělávací akce a na adrese www.
propamatky.info provozuje internetový portál určený majitelům
památek a historicky cenných objektů, odborníkům z oblasti péče
o památky i laické veřejnosti se zájmem o kulturní dědictví.

Regionálními produkty Lužické hory
a Máchův kraj jsou další dva výrobky

Kompletní výsledky 2. ročníku soutěže MÁME VYBRÁNO:
Finančně nejúspěšnější sbírka ukončená v roce 2012:
1.	Matice Svatohostýnská | Sbírka na pořízení nových zvonů pro
baziliku na Svatém Hostýně – 4 172 015 Kč
2.	Římskokatolická duchovní správa Svatý Hostýn | Sbírka na pořízení
nových zvonů pro baziliku na Svatém Hostýně – 3 219 892,60 Kč
3.	Matice Svatohorská | Stavba velkých varhan pro Svatou Horu –
2 668 615,80 Kč
Nejlépe prezentovaná sbírka v roce 2013:
1.	Matice Svatohorská | Stavba velkých varhan pro Svatou Horu
2.	Římskokatolická farnost Trhové Sviny | Oprava věžních hodin v Trhových Svinech
3.	Občanské sdružení Mělnický osvětový a okrašlovací spolek | Obnova varhan chrámu sv. Petra a Pavla v Mělníku
Cena veřejnosti:
1.	Římskokatolická farnost Třebíč – město | Stavba nových varhan
v kostele sv. Martina v Třebíči
2.	Občanské sdružení Mělnický osvětový a okrašlovací spolek | Obnova varhan chrámu sv. Petra a Pavla v Mělník
3.	Římskokatolická farnost Bozkov | Záchrana vzácných bozkovských varhan

Značku Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj mají další dva výrobci. V polovině června o tom v Mimoni rozhodla certifikační komise. Dalším osmi výrobcům platnost certifikátů prodloužila, neboť jim končila jejich dvouletá platnost.
Podmínkou udělení certifikátů je splnění několika kritérií. Musí
se jednat o místní řemeslnou výrobu s tradicí v regionu a podílem
ruční práce, výrobky i obaly musí být originální a šetrné k životnímu prostředí.
Značka Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj slouží
k podpoře a propagaci výrobců z daného regionu a zároveň poskytuje výrobcům některé výhody. K těm patří například společná propagace, kterou zajišťuje správce značky místní akční skupina LAG
Podralsko. Výrobci mají navíc možnost požádat o grant Libereckého
kraje na podporu regionálních výrobců, výrobků a tradičních řemesel. V oblasti se také připravuje otevření prodejny, jež se bude specializovat na produkty s touto značkou.
Seznam všech certifikovaných výrobků, místa jejich prodeje a další informace
jsou k nalezení na webových stránkách:
www.dobry-vyrobek.cz.
Zdroj: LAG Podralsko
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Výstava KOV VE MĚSTĚ přivede
umělecké kovářství do historického
centra Lipníka nad Bečvou
Díla předních českých uměleckých kovářů a sochařů v kovu ozdobí až do konce září exteriér městské památkové rezervace v Lipníku nad Bečvou, kde v červnu začal devátý ročník výstavy Kov ve
městě. Jedním z exponátů jsou také Šachy Pavla Tasovského, zapůjčené z hradu Helfštýn.
„Obří kované Šachy byly před pěti lety slavnostně odhaleny na
hradě Helfštýn a zapsány do české knihy rekordů. Jsou to největší
funkční kované šachy u nás a zřejmě i na celém světě,“ říká někdejší kastelánka Helfštýna a současná kurátorka Kovu ve městě
Marcela Kleckerová. V roce 2009 byly Šachy vystaveny na náměstí TGM, letos budou v zámecké zahradě zvát ke hře a odpočinku
v blízkosti střešní zahrady, která letos slaví 150. výročí svého vzniku. U této příležitosti oslav bude unikátní lipenská památka ozdobena dalším Tasovského exponátem. Půjde o trojici kovaných Ptáků; jejich štíhlé levitující siluety jsou grafickým symbolem letošního Kovu ve městě.
Dalšími vystavujícími umělci jsou akademický sochař Pavel Krbálek, dále Pavel Tasovský ml., otec a syn Jurdovi, Oldřich Bartošek, Milan Polián, Vladimír Červenka a Michal Ptáček. Dcera zakladatele Hefaistonu Alfreda Habermanna Christine Habermann von
Hoch do Lipníka zapůjčí Svatou rodinu. Jedná se o dvě monumentální tři a půl metru vysoké sochy (Marie s Ježíškem a Josef) ze souboru Betlém, který vzniká v dílnách ve Vlkově na zakázku pro italské město Brixen.
Devatenáct děl deseti autorů bude vystaveno v Meditační zahradě, v zámecké zahradě, na střešní zahradě a v parkové zeleni
dalších zajímavých lokalit, samozřejmě také v přirozeném centru
města na náměstí T. G. Masaryka.
Opět bude probíhat divácké hlasování o nejoblíbenější exponát
letošního ročníku. „Anketní lístky jsou k mání v turistickém informačním centru na náměstí a v galerii Konírna. Účastníci ankety dostanou po odevzdání vyplněného anketního lístku drobnou odměnu a postoupí do slosování o tři krásné ceny, které po skončení výstavy věnuje pořadatel výstavy,“ říká manažerka výstavy Blanka
Prudilová z Odboru školství a kultury Městského úřadu v Lipníku
nad Bečvou. V turistickém centru jsou je k dispozici rovněž turistický průvodce výstavy s mapkou rozmístění exponátů a informace o vystavujících autorech. Během července navíc vyjde barevný
fotografický katalog výstavy.
Pořadatelem výstavy je město Lipník nad Bečvou ve spolupráci
s Muzeem Komenského v Přerově.
Bp
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První certifikovaná Ukázková přírodní
zahrada ve Zlínském kraji je v Hostětíně
Přírodní zahrada. Zahrada, kde se žije a hospodaří v souladu s přírodou. Plná rostlin, bylinek, ovocných stromů, hmyzáčků, ptáků, plazů i hadů, z nichž každý zde má svůj „domeček“. Zahrada, kde si každý najde to „své“: inspiraci, ponaučení i zábavu. Takovou zahradu
můžete vidět v Hostětíně.
Zahrada získala v nedávné době i oficiální certifikaci Ukázková
přírodní zahrada a pyšní se mezinárodně platnou plaketou. V červnu se zahrada slavnostně otevírala.
V ukázkové přírodní zahradě uvidí návštěvníci řadu typických prvků, které si mohou vybudovat i na své zahradě, pokud ji chtějí mít
v přírodním stylu. Obdivovat mohou: bylinkové záhony a bylinkovou
spirálu, vyvýšené záhony, záhon „klíčová dírka“ a „sluneční past“,
prvky pro podporu života v sadu (hadník, ještěrkovník, broukoviště,
ježkovník, budku pro netopýra, hmyzí domečky, dům pro čmeláky,
ptačí budky), ukázkový ovocný sad starých odrůd ovoce (mimo jiné
oskoruši, rakytník, áronie, mišpule aj.) a herní prvky z vrbového
proutí.
Více informací o přírodních zahradách:
http://www.veronica.cz/?id=563

V Benešově se hovořilo o novinkách
v turistické nabídce Posázaví
Novinky v cestovním ruchu v nadcházející turistické sezoně byly na programu setkání pracovníků informačních center Posázaví,
které se uskutečnilo 18. června v Benešově. Účastníci na něm představili akce, které zpestří letní pohodu obyvatel a návštěvníků posázavských měst. Nechybí mezi nimi nové naučné stezky, výstavy,
divadelní představení ani sportovní aktivity. Součástí programu byla i jízda ekovláčkem, který od loňského roku jezdí mezi Benešovem a Konopištěm a patří k vyhledávaným turistickým atrakcím.
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Setkání uspořádala společnost Posázaví o.p.s. Její ředitelka Bohunka Zemanová představila nový projekt Řeky se mění, jehož cílem je
zvýšit bezpečnost vodácké turistiky na řekách Sázava a Berounka
a zpřístupnit ji široké veřejnosti. Projekt společně realizují společnosti
Posázaví o.p.s., Lípa pro venkov o.s., Královská stezka o.p.s. a Rakovnicko o.p.s. V rámci něj vyšlo Posázavské Kukátko aneb Putování po
řece, vybuduje se nová infrastruktura na řece Sázavě – lavice, rozcestníky a informační panely, vydá se kniha fotografií Řeka Sázava v průběhu času a trhací mapa s desaterem zásad chování na řece.
Blanka Kopková z benešovského Kulturního a informačního
centra představila nový prohlídkový okruh Za Habsburky do Benešova a okolí a dětskou naučnou stezku S medem za medvědem,
které spolu s animovaným dokumentárním filmem a propagačními
letáky vznikly v rámci projektu Propagace cestovního ruchu v turistické destinaci Benešovsko. Zdejší informační centrum nabízí i Benešovská povidla spojená s pověstí o pokladu ukrytém v konopišťských sklepích – bečky, které v nich zdejší sousedé našli, ale místo
dukátů obsahovaly jen povidla…
Regionální muzeum v Jílovém otevřelo novou expozici o dolování zlata, Neveklov zve do nového digitalizovaného kina. V Čerčanech se 7. září uskuteční tradiční Čerčanské ochutnávání. Podblanické infocentrum nabízí pikniky ve vlašimském zámeckém parku. Zájemci se v něm mohou také svézt koňským povozem nebo
vyzkoušet lanovou dráhu.
Jaroslava Tůmová
ru, abychom se rozhlédli, a nejenom proto, abychom zkontrolovali,
jestli je ten náš schod opravdu označený,“ dodává paní Navrátilová
a vyráží vzhůru s manželem, který také na stavbu přispěl.
Rozhlednu na Velkém Kosíři hlídá příbuzný českého Krakonoše,
Košiřan. „Jsme skoro stejně staří, budu to hlídat. Jsem nominovaný,
Moravské kraje znovu spojí své síly a připraví společný propa- to je v dnešní době důležité,“ řekl Kosiřan, který si slavnostní otegační materiál pro příští turistickou sezónu. Tentokrát bude jeho vření rozhledny nemohl nechat ujít. V obci Čechy pod Kosířem si tutématem lázeňství a hejtmani jej představí příští rok v lednu na ve- risté mohou prohlédnout zámek i muzeum starých kočárů.
letrhu Regiontour.
Zdroj: Český rozhlas Olomouc
Průvodce nazvaný Lázně s chutí Moravy a Slezska společně vydají Olomoucký, Zlínský, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj. Posledně jmenovaný kraj materiál připraví. Každý ze čtyř partnerů do
projektu investuje 250 tisíc korun. Výsledkem bude 48 stran map,
fotografií a textů v českém, ruském, polském, italském, anglickém
a německém jazyce. Kromě společných informací dostane každý
kraj deset stran textu k prezentaci lázní na svém vlastním území.
Moravské kraje připravují společné materiály pro turisty od roku 2005, kdy vydaly první brožuru Na kole celou Moravou a Slezskem. Od té doby vzniká každý rok jeden společný projekt.
Zdroj: KÚOK

Kraje vydají další společný materiál
pro turisty

Nejvyšší hanácký kopec Velký Kosíř
má novou rozhlednu
Na nejvyšší kopec Hané, přezdívaný Hanácký Mont Blanc, se po
desítkách let vrátila rozhledna. První turisté se už mohli pokochat
pohledem po okolí z výšky bezmála třiceti metrů. Na stavbu vyhlídkové věže na Velkém Kosíři se složily okolní obce, ale veřejnou sbírkou přispěli i lidé.
Na 441 metrů vysokém Velkém Kosíři už rozhledna stála. „Byla
postavena v roce 1939 a zbořená byla v roce 1953. Lezlo se na ni asi
do roku 1950. Potom už byly žebříky špatné a vojáci ji shodili. Jako
kluci jsme po ní ještě šplhávali,“ vzpomíná Josef Novotný.
Nová dominanta Kosíře měří úctyhodných 28 metrů. Vyhlídková plošina nabízí pohled na Hanou, Drahanskou vrchovinu i siluety Nízkého Jeseníku. Některé ze 217 schodů, po kterých se stoupá
na novou rozhlednu, mají své sponzory. Zájem o koupi schodů byl
velký, výtěžek sbírky přesáhl částku jednoho a půl milionů korun.
Jednotlivé schody jsou označeny textem podle přání dárců.
„Jedeme se podívat, na co jsme přispěli. Je to dobrý nápad,“ říká
paní Navrátilová, která také na stavbu přispěla. „Vystoupáme nahoZpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 184 • 7/2013
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Blok přednášek věnovaný aktuální komunální tématice






Komunální informatorium - aneb rodina a venkov
Seminář se koná ve dnech 11. - 12. července 2013
v Novosedlech nad Nežárkou v budově Kulturního domu Kolence





Pátek 12. 7. 2013



Program: Čtvrtek 11. 7. 2013





9.30

Prezentace, zahájení a přivítání (Jan Malík, Jiří Iral a Filip Mencl)

Blok přednášek věnovaný rodině a činnosti venkovských knihoven







10.00 Program obnovy rodiny
(Ing. arch. Jan Florian, Spolek pro obnovu venkova)
10.30 Program obnovy rodiny a komunitní role knihoven
(Mgr. Zuzana Ježková, Národní knihovna Praha)
11.00 Knihovna jako přirozené místo setkávání celé rodiny
(Mgr. Milena Kodýmová, Pravdova knihovna Jarošov nad Nežárkou)
11.30 Obec přátelská rodině
(Město Borovany, Městys Dub u Prachatic)
12.00 Společná diskuse
13.00 Oběd

14.00 Aktuální situace v oblasti venkovského prostoru – programovací období
2014 -2020, venkovské školství, odpady, přímá volba starosty
(Ing. Jana Juřenčáková, předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR,
Mgr. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR, Jiří Iral, předseda SMS JčK)
15.00 Program obnovy venkova Jihočeského kraje 2013, návrh pravidel POV
JčK pro rok 2014
(Ing. Eva Povišerová KÚ JčK)
16.00 Prezentace činnosti KAZV a SZIF ve vztahu k MAS v Jčk
(Ing. Vladislav Hadáček, KAZV ČB)
17.00 Místní akční skupiny a příprava programovacího období 2014 – 2020
(Ing. Jaromír Vávra, MAS Třeboňsko)
18.00 Diskuse
19.00 Večeře
20.00 Společenský večer s folklorním souborem „Údiv“




8.44
9.12

Snídaně
Strukturální fondy a cestovní ruch
(Ing. Martin Rybář, projektový manažer)
10.07 Pořizování územních plánů a jejich změn
(Ing. Vlastimil Smítka, UPLAN Vlastiboř)
10.47 Úspěšné projekty úspěšných obcí
(POV, MAS, SZIF, ROP)
12.12 Společný oběd a ukončení semináře

Ubytování a stravování v průběhu semináře je zdarma.
Účastnický poplatek pro SKIP 100 Kč.
Účastnický poplatek na společenský večer je 500 Kč.
Jménem předsednictva SPOV JčK a obce Novosedly nad Nežárkou Vás upřímně zve
a na Vaši účast se těší

Jan Malík, předseda SPOV JčK

Filip Mencl, starosta obce

PROSÍME O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI A POŽADAVKU NA UBYTOVÁNÍ

na email: ou@novosedly.cz
telefon: 384 791 118 p. Jungmannová, OÚ Novosedly nad Nežárkou

Dny otevřených
dveří
v zemědělských
podnicích
jaro 2013

V průběhu května a června 2013 proběhlo čtrnáct propagačních akcí pro školy a veřejnost v
prostorách členských podniků Zemědělského svazu. V šesti krajích ČR byly představovány
moderní zemědělské podniky a fungování dnešního zemědělství. Program byl zaměřen pro
pozvané školní třídy, pro širokou veřejnost, případně pro obchodní partnery. Každý podnik
pojal organizaci Dne otevřených dveří podle svých možností; v každém případě všude akce
sklidily úspěch a pozitivní hodnocení návštěvníků.
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Nová dohoda o rozpočtu EU
pro období 2014+ je na světě.
Příští finanční rámec bude pružnější
Nová dohoda o příštím víceletém finančním rámci (2014–2020)
se vyznačuje hlavně větší flexibilitou, výše finančních prostředků
zůstane stejná jako v původním návrhu Evropské rady. Většina
představitelů EU nový kompromis vítá, určité pochyby nad dohodou ale vyvolal britský premiér David Cameron. Spor o britský rabat se ale na summitu údajně vyřešil.
Mezi institucemi EU se 27. června podařilo najít shodu na rozpočtu EU na příštích sedm let. Ještě před začátkem summitu Evropské rady to oznámili zástupce Evropského parlamentu, Evropské komise a Rady EU.
„Je to dobrá dohoda pro Evropu, pro evropské občany i pro evropskou ekonomiku,“ ohodnotil kompromis předseda Evropské
komise José Manuel Barroso.
Celková výše rozpočtu zůstane stejná jako v únorovém návrhu
Evropské rady, tedy 960 miliard eur v závazcích, respektive 908 miliard v platbách. Mění se ale způsob využití těchto prostředků.
Flexibilita rozpočtu
Evropský parlament původní návrh rozpočtu, který předložila
v únoru Evropská rada, odmítnul s tím, že požadoval především více investic na růst a zaměstnanost a také více pružnosti. To se mu
podařilo do návrhu rozpočtu prosadit.
Větší flexibilita spočívá v tom, že finance, které nebudou v jednom roce utraceny, budou moct být využity v roce následujícím,
a to bez omezení během prvních tří let programovacího období.
V roce 2018 pak bude strop pro převedení prostředků 7 miliard
eur, v roce 2019 půjde o 9 miliard eur a v závěrečném roce programovacího období to bude 10 miliard eur. Podle komisaře pro
rozpočet Janusze Lewandowského tím bude zajištěno „plné využití“ víceletého rozpočtu.
Nový rozpočet zahrnuje i Iniciativu na podporu zaměstnanosti
mládeže s rozpočtem šest miliard eur, který by měl být díky flexi-
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bilitě navýšen o další dvě miliardy. V kompromisním návrhu je také obsažen tzv. frontloading výdajů na důležitá témata, jako je
právě zaměstnanost mládeže, ale i výzkum a další programy pro
mladé. Znamená to, že finanční prostředky budou k dispozici přednostně už na začátku programovacího období.
Nový návrh rozpočtu bude první červencový týden na plénu
schvalovat Evropský parlament, formálně ho musí potvrdit i členské státy. Předseda Evropské rady Herman Van Rompuy je vyzval,
aby tak učinily co nejdříve. Lídři států už o tom jednali na setkání
Evropské rady. Většina představitelů dohodu přivítala.
Britský rabat
Britský premiér David Cameron ovšem v souvislosti s rozpočtem
znovu otevřel otázku britského rabatu, tedy obnosu, který se Spojnému království vrací z jeho příspěvku do rozpočtu. Cameron zdůraznil nutnost zachování celého rabatu. O část by totiž Británie
mohla přijít v souvislosti s reformou Společné zemědělské politiky.
Předseda Evropského parlamentu Martin Schulz to okomentoval slovy, že „premiér Cameron není nikdy spokojen, když se diskutuje rozpočet EU.“ Podle německé kancléřky Angely Merkelové
se ale na jednání povedlo dosáhnout shody a Evropská rada víceletý rozpočet podporuje.
Dohodu na rozpočtu vítají i europoslanci sociálně-demokratické frakce, kteří měli k původnímu návrhu výhrady. Předseda frakce Hannes Swoboda (S&D) uvedl, že dohoda sice není zrovna ideální, ale lze v ní nalézt rozhodující zlepšení. „Klíčové požadavky Evropského parlamentu, zejména růst a boj proti nezaměstnanosti
mládeže, byly vyslyšeny,“ řekl Swoboda. To jsou podle něj priority,
na které se rozpočet EU v těchto těžkých časech musí zaměřovat.
Jeho česká kolegyně, europoslankyně za ČSSD Zuzana Brzobohatá (S&D), se k němu připojila. „Je dobře, že kompromis obsahuje závaznou revizi v průběhu víceletého finančního rámce a prioritou je boj proti nezaměstnanosti mladých, jak se ukazuje v uvolnění značné částky prostředků v prvních letech jeho průběhu,“
domnívá se Brzobohatá.
Zdroj: EURACTIV
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/pristi-vicelety-financni-ramec-eu-bude-pruznejsi-010941
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MMR: Česká republika v poločase příprav
na čerpání peněz z EU pro roky 2014–2020
Vláda ČR 12. června projednávala několik materiálů předložených ministerstvem pro místní rozvoj. Jednalo se o “Návrh Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020“, „Pravidla
řízení a koordinace Dohody o partnerství v programovém období
2014–2020“ a „Informace o stavu přípravy programů spolufinancovaných z fondů Společného strategického rámce pro programové období 2014–2020“. Materiály slouží jako podklad pro další vyjednávání s Evropskou komisí. Česká republika musí mít schválenou strategii tak, aby mohla v příštím období čerpat peníze z EU.
Dohoda o partnerství je klíčovým dokumentem, který uzavírají
členské státy s Evropskou komisí jako dohodu o způsobu, jak budou čerpat finance z evropského rozpočtu v příštích sedmi letech
programového období 2014 –2020. Vláda v tomto kroku bere první verzi Dohody na vědomí. Konečnou verzi Dohody o partnerství
předloží MMR na podzim tohoto roku.
MMR jako gestor přípravy a vyjednávání Dohody o partnerství
s EK vypracovalo návrh Dohody o partnerství ve spolupráci s celou
řadou partnerů z řad ministerstev, regionů, měst a obcí, hospodářských a sociálních partnerů, neziskové, akademické a vědeckovýzkumné sféry a dalších významných subjektů. Při těchto jednáních
byly nastaveny společné stěžejní strategické cíle, které jsou výsledkem celé strategie Dohody.
Strategické cíle:
· Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky
· Účinná podpora sociálního začleňování a boje s chudobou
· Rozvoj infrastruktury a ochrana životního prostředí
· Vyvážený rozvoj území.
Strategické cíle budou naplňovány prostřednictvím programů,
které vláda schválila na podzim minulého roku.
Navržené programy pro období 2014 – 2020:
Evropský fond regionálního rozvoje, Fond soudržnosti a Evropský
sociální fond v rámci cíle „Investice pro růst a zaměstnanost“:
· OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost řízený ministerstvem průmyslu a obchodu
· OP Výzkum, vývoj a vzdělávání řízený ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy
· OP Zaměstnanost řízený ministerstvem práce a sociálních věcí
· OP Doprava řízený ministerstvem dopravy
· OP Životní prostřední řízený ministerstvem životního prostředí
· Integrovaný regionální operační program řízený ministerstvem
pro místní rozvoj
· OP Praha – pól růstu ČR (řízený Magistrátem hl. města Prahy)
· OP Technická pomoc (řízený ministerstvem pro místní rozvoj)
Evropský fond regionálního rozvoje pro cíl
Evropská územní spolupráce:
· OP přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou
republikou řízený ministerstvem pro místní rozvoj
· OP přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou republikou a Českou republikou koordinovaný na území ČR MMR
· OP přeshraniční spolupráce mezi Rakouskou republikou a Českou republikou koordinovaný na území ČR MMR
· OP přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko
a Českou republikou koordinovaný na území ČR MMR
· OP přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko
a Českou republikou koordinovaný na území ČR MMR
· OP nadnárodní spolupráce Central Europe koordinovaný na
území ČR MMR
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Česká republika již v únoru zahájila neformální dialog s Evropskou komisí. Díky tomu jsou do všech vznikajících dokumentů průběžně zapracovávány podněty ze strany EK. Návrh Dohody o partnerství bude dále rozpracováván, protože doposud nebyla schválená evropská legislativa. Konečnou podobu mohou členské státy
očekávat nejpozději na podzim tohoto roku.
„Při průběžných jednáních s Evropskou komisí je Česká republika velmi pozitivně hodnocena z hlediska připravenosti na příští
programové období. Patříme mezi nejlépe připravené členské státy EU, což mě osobě velmi těší. Pro mne je to významná pochvala
mého vyjednávacího týmu“, říká ministr pro místní rozvoj Kamil
Jankovský.
Programy jsou rozpracované
Samotné programy, které jsou nástroji pro čerpání evropských
peněz jsou v tuto chvíli v rozpracovaném stádiu. MMR a řídicí orgány programů intenzivně komunikují o jejich celkovém nastavení. MMR v tuto chvíli striktně vyhodnotilo tzv. 1. fázi programů,
především z hlediska zacílení oblastí podpory, souladu s Dohodou
o partnerství a přijatých národních strategií. Průběžný stav přípravy programů, vč. hodnocení MMR, je možné nalézt v materiálu
„Informace o stavu příprav operačních programů“. V další fázi budou programy již obsahovat návrhy implementační struktury. Postup prací se v tuto chvíli zaměřuje na celkové zacílení a zúžení aktivit v programech tak, aby programy byly koncentrované (i požadavek EK) a nesuplovaly aktivity, které mají být hrazeny ze státního
rozpočtu. Navržené programy ani Dohoda o partnerství v tuto
chvíli neobsahují návrhy, kolik do kterého programu půjde peněz
(alokací). K návrhu alokací MMR přistoupí až v dalších fázích přípravy programů, a to na základě stavu a kvality jednotlivých programů.
Synergie, koncentrace cílů a zúžení priorit
V dalším předkládaném materiálu „Pravidla řízení a koordinace
Dohody o partnerství v programovém období 2014–2020“ MMR
představuje základní procesy, vazby a kompetence v řízení celého
systému, které budou přispívat k dosažení cílů stanovených v Dohodě o partnerství. MMR do budoucího období prosazuje důležitý prvek a tím je strategie řízení lidských zdrojů a jejich koordinace, která bude zanesena v jednotlivých programech. V příštím období čerpání peněz z fondů EU bude u jednotlivých projektů
kladem mnohem větší důraz na synergie, koncentrace cílů a zúžení priorit. To povede také k transparentnějšímu čerpání, zjednodušení postupu žádostí a jasnému vyhodnocování.
Ve všech navrhovaných řešeních vycházíme ze zkušeností (stávající a předešlé období čerpání peněz z fondů EU) a klademe důraz na již zmiňované zjednodušení celého procesu. Nedílnou součástí je hledání nových forem finančních nástrojů, jako jsou „obrátkové úvěrové nástroje“.
Zdroj: MMR

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
· Program rozvoje venkova 2014–2020
Evropský námořní a rybářský fond
· OP Rybářství v gesci ministerstva zemědělství.
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Poprvé se sešel nejvyšší poradní orgán
vlády pro přípravu programového
období 2014 – 2020
13. června 2013, se poprvé sešla na svém jednání Rada pro fondy Společného strategického rámce („Rada pro fondy SSR“). Rada je
nejvyšší nadresortní poradní orgán vlády v oblasti evropských fondů.
Na jednání členové projednali klíčové strategické dokumenty k využití prostředků kohezní politiky v ČR v budoucím období 2014–2020.
Předsedou Rady pro fondy SSR je předseda vlády. Výkonným
místopředsedou je ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský, jehož
tým byl pověřen přípravou období 2014–2020. Rada klade vysoký
důraz na kvalitní a koordinovanou přípravu příštího programového
období na všech úrovních a v rámci společného dialogu s partnery.
Rada pro fondy SSR je tvořena členy vlády, zástupci Asociace krajů ČR, zástupci Svazu měst a obcí, zástupci Národní sítě Místních
akčních skupin, zástupci Sdružení místních samospráv, zástupce
Úřadu vlády, zástupci ministerstva pro místní rozvoj, zástupci nevládních delegací Rady hospodářské a sociální dohody ČR a v neposlední řadě také zástupce sítí nestátních neziskových organizací.
Ministerstvo pro místní rozvoj dále zastupují pracovníci Národního
orgánu pro koordinaci.
Příští programové období bude zaměřené na zvýšení konkurenceschopnosti, zlepšení péče o zdraví, na rozvoj páteřní infrastruktury, podporu sociálního začleňování, snižování rozdílů mezi jednotlivými oblastmi a také mimo jiné zefektivnění činnosti veřejné správy.
Veškeré kroky tak povedou k jasnému a smysluplnému stanovení
konkrétních oblastí podpory v jednotlivých operačních programech.
Koordinace a provázanost jednotlivých aktivit na národní úrovni budou tak také přispívat k naplnění Strategie Evropa 2020.
Rada pro fondy SSR bude pečlivě sledovat, hodnotit a eliminovat
možná potenciální rizika při přípravě příštího programového období,
aby čerpání dotací probíhalo v budoucnu bez zásadních překážek.
„Mám dobrý pocit, když se dovídám, že Evropská komise i rámci neformálních vyjednávání pozitivně hodnotí stav příprav České
republiky na příští programové období a naše země je mezi nejlepšími státy EU“, říká výkonný místopředseda a ministr pro místní
rozvoj Kamil Jankovský.
Zdroj: MMR
Poznámka: Rada pro fondy SSR vznikla na základě usnesení vlády
č. 302 z 24. dubna 2013, kdy byl zároveň přijat její Status a Jednací
řád. Samotná myšlenka jejího vzniku byla schválena vládou již v listopadu 2012 v rámcii materiálu „Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020“, který předložilo ministerstvo pro místní rozvoj a který vymezuje programy 2014 – 2020.
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Czechpoint, základní registry, datové schránky…
Jednou z nejpozoruhodnějších částí Návrhu Dohody o partnerství
s EK je popis současného stavu a výsledků dosavadních investic z evropských fondů v oblasti veřejné správy. Je velmi překvapující, s jakou otevřeností předkladatelé popisují současný stav veřejné správy.
Klíčové problémy totiž bohužel přetrvávají, a to i po masivních investicích hrazených z ESF v současném programovacím období, která
měla za cíl zvyšovat kapacitu, efektivitu a kompetentnost veřejné
správy. Trojice hlavních výsledků, tedy projekty jako Czechpoint, Základní registry veřejné správy nebo datové schránky, zatím v obcích
budí rozpačité reakce. Rozsah a podoba podpory dalších projektů
s obdobnými cíli proto musí (chceme-li nastavit účinnější čerpání evropských fondů 2014+) doznat výraznějších změn.
Slabé strategické a koncepční řízení
Pro ilustraci hodnocení stávajícího programového období a prostředí veřejné správy obecně uveďme některé pasáže Návrhu Dohody: „…Nejvýraznější je špatná pozice ČR co do míry regulatorní zátěže a vymáhání práva, značná nevýhoda ČR se rovněž projevuje
v míře korupce, slabého strategického a koncepčního řízení jak na
národní, tak regionální úrovni. Dalšími slabými stránkami ČR jsou
nedokončení potřebných reforem (např.: velká reforma veřejné správy z roku 1999), nedostatečné využití e-nástrojů při výkonu veřejné
správy (i přes dílčí úspěchy v realizaci Czech Pointů, datových schránek, základních registrů veřejné správy či přípravy e-sbírky a e-legislativy), slabá důvěra v politiky a úředníky, neefektivní nakládání s veřejnými prostředky.
Korupce, pomalá práce úřadů, resortismus…
Systém veřejné správy je silně kritizován kvůli vysoké míře korupce, nízké efektivnosti jejího fungování, pomalé práci úřadů, nízké míře propojenosti institucí a elektronizace, nedostatečné propojenosti
databází a registrů (prozatím fungují pouze základní registry veřejné
správy), která pramení z úzkého resortismu a decentralizovaných veřejných zakázek, nepřiměřené administrativní zátěže, která je navíc ve
vysoké míře přenášena na občany a podnikatele, obtížné vymahatelnosti práva, nedostatečné ochraně duševního vlastnictví, neefektivní
legislativě, nekoncepčnímu rozhodování veřejné správy o území aj. …

Administrativní zátěž narůstá…
Kvalita legislativy není průběžně vyhodnocována, i přes snahy
o omezení administrativní zátěže (strategie Smart administration),
tato zátěž stále neúměrně narůstá.
Fungující instituce veřejné správy musí být v prvé řadě založeny na
kvalitních lidských zdrojích průběžně se dále vzdělávajících a adaptujících se na vyvíjející podmínky a potřeby, a jejich efektivním managementu (včetně vzdělávání). Nejde přitom jen o vzdělávání odborné,
Reflexe návrhu Dohody o partnerství
ale také nabývání a zdokonalování úřednické erudovanosti. Klíčovou
je dále racionalizace procesů, odstranění duplicit a chápání činnosti
Rámec budoucích eurofondů je schválen. veřejné správy jako služby veřejnosti (ve vztahu k exekutivě, legislatiVeřejná správa je předmětem silné kritiky vě i justici). …Další zásadní překážkou je informační nepropojenost
jednotlivých stupňů v českém soudnictví. Justice by se tedy měla
Vláda ČR na své pravidelné schůzi ve středu 12. června mimo v programovém období 2014–2020 stát jednou z absolutních priorit.
jiné schválila návrh tzv. Dohody o partnerství, tedy základní doPotřeba otevřeného vládnutí
kument definující priority a cíle ČR pro nové plánovací období
a
větší angažovanosti občanů
2014–2020. SMS ČR v nedávno uzavřeném mezirezortním připoDůležitým
prvkem
je i podpora rozvoje otevřeného vládnutí (open
mínkovém řízení uplatnilo celou řadu připomínek, které v prvé
řadě mířily na maximální zohlednění potřeb obcí a venkova v no- government), výrazně vyšší transparentnosti a otevřených dat pro apvých operačních programech. Cílem je tedy maximalizovat podíl likace ze strany neziskového sektoru i podnikatelské veřejnosti. Větmetody LEADER, podpořit venkov a zejména eliminovat ty návr- ší pozornost by měla být věnována i obecné edukaci veřejnosti v příhy investic, které by mohly opět selektivně intervenovat ve pro- stupu k veřejným institucím (včetně institucí EU) a k větší občanské
spěch silných a rozvinutých regionů a dále posilovat ono pověst- angažovanosti a chuti aktivně se podílet na chodu společnosti…
Zvyšování výkonu veřejné správy nepatří mezi priority explicitně
né rozevírání nůžek mezi regiony a typy žadatelů. SMS ČR nakonec uplatnilo celkem 43 připomínek. Je potřeba poznamenat, že uváděné ve Strategii EU 2020. Smyslem argumentace české stradaný dokument byl k připomínkování předložen v silně rozpraco- ny je označit efektivní veřejnou správu jako nástroj posilování mevané verzi. Řada pasáží zůstala předkladatelem (MMR) nedopl- zinárodní konkurenceschopnosti našeho státu, což představuje
hlavní důvod zařazení tohoto tematického cíle mezi ta opatření,
něna a tudíž nebylo možné se k nim vyjadřovat.
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která mají být podporována z budoucích operačních programů snahách podporuje,“ řekl Van Rompuy. Lídři států by si proto mě(uvažuje se zejména o Integrovaném regionálním operačním pro- li mimo jiné vyměňovat své zkušenosti a nejlepší praktiky.
gramu a OP Zaměstnanost).
Zdroj: EURACTIV
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/summit-euChybí služební zákon
-na-zaruky-pro-mlade-pujde-8-miliard-eur-rozpocet-eu-010939
Přestože text Návrhu Dohody o partnerství je vysoce kritický, je
zřejmé, že předkladatel tímto především zdůvodňuje potřebnost
dalších investic. Podoba takovéto podpory však musí vzhledem k Členské státy se s Evropským
málo přesvědčivým výsledkům naznat rozsáhlých změn. V opačparlamentem dohodly na podobě
ném případě by nebylo účelné veřejné zdroje tímto směrem dále
vynakládat. Komplikace, které v této souvislosti za všechny ostat- infrastrukturního fondu
ní ilustruje například stále chybějící služební zákon, ukazují, že nás
Konečná dohoda o podobě tzv. Nástroje pro propojení Evropy,
čeká velmi trnitá letní a podzimní cesta.
tedy
infrastrukturního fondu (CEF), z něhož budou v příštím proTomáš Chmela, Sdružení místních samospráv
gramovacím období 2014–2020 financovány významné strategické projekty společného evropského zájmu (např. v dopravě či energetice), je na světě. 27. června to oznámil irský ministr dopravy.
Summit Evropské unie: Na záruky
Podle irského ministra dopravy Lea Varadkara došlo k „význampro mladé půjde 8 miliard eur
né dohodě“ po jednání zástupců členských států reprezentovaných
irským předsednictvím, Evropskou komisí a Evropským parlamenNa summitu EU v Bruselu 27. června představitelé států podpo- tem. Tzv. trialog se totiž shodl na konečné kompromisní podobě
řili řadu opatření pro boj s vysokou nezaměstnaností mladých lidí. Nástroje pro propojení Evropy (CEF; Connecting Europe Facility),
Hlavním nástrojem mají být záruky pro mladé, které budou mít k který je také známý jako infrastrukturní fond.
dispozici celkem asi 8 miliard eur. Část pokryjí i nevyužité prostředZ tohoto fondu mají být v příštím programovém období 2014–
ky strukturálních fondů.
2020 spolufinancovány důležité strategické projekty společného
Lídři EU se shodují na tom, že mladí lidé byli tvrdě zasaženi do- evropského zájmu, a to v oblasti dopravy, energetiky či digitálních
pady hospodářské krize. Ta způsobila, že velká část z nich se po sítí. Zatímco se původně počítalo s tím, že v jeho rámci bude členukončení vzdělávacího procesu ocitla bez práce a míra nezaměst- ským státům k dispozici 50 miliard eur, evropští lídři již na únoronanosti mládeže v Evropě nyní dosahuje rekordních úrovní.
vém summitu Evropské rady v Bruselu rozhodli o tom, že jeho obKrátce před začátkem summitu zástupci Parlamentu, Rady a Ko- jem bude snížen na 29,3 miliard eur. Trialog to nyní potvrdil.
mise oznámili, že našli kompromis ohledně příštího víceletého fi„CEF je klíčový nástroj pro cílené investice do infrastruktury na evnančního rámce. Součástí rozpočtu má být i Iniciativa na podporu ropské úrovni. Významnou měrou přispěje k rozvoji jednotného trhu
zaměstnanosti mladých lidí. Ta byla oproti původnímu únorovému a povzbudí udržitelný růst, vznik nových pracovních míst a konkunávrhu víceletého rozpočtu navýšena z 6 na 8 miliard eur. V rámci renceschopnost v EU,“ uvedl irský ministr Varadkar. Infrastrukturní
flexibility rozpočtu na ni totiž budou přesouvány nevyužité pro- fond navíc podle jeho slov podpoří a naváže i soukromé investice.
„Vzájemná propojenost Evropy je pro konkurenceschopnost
středky z dalších částí rozpočtu.
„Flexibilita znamená, že ve výsledku budou prostředky Iniciativy a oživení unijní ekonomiky klíčová. CEF nabídne v průběhu příšna podporu zaměstnanosti mladých lidí vyšší než původně pláno- tích sedmi let příležitosti k investicím, které přispějí k dotvoření
vaných 6 miliard eur. Podle odhadů by to mělo být 8 miliard a to je důležité dopravní, energetické a telekomunikační infrastruktury.
dobrá zpráva,“ uvedl po skončení včerejších jednání předseda Ev- Přínosné to bude zejména pro ty členské země, které stále nejsou na hlavní evropské sítě napojeny,“ dodal Varadkar.
ropské rady Herman Van Rompuy.
Dohoda ohledně infrastrukturního fondu se v rámci trialogu
Z iniciativy budou financovány tzv. záruky pro mladé, které by
měly lidem mladším 25 let do čtyř měsíců od ukončení vzdělání ne- zrodila pravděpodobně přibližně ve stejnou dobu, kdy předseda
bo ztráty zaměstnání zajistit další vzdělání, novou práci nebo stáž. Evropské komise oznámil shodu členských států s Evropským parProstředky na záruky budou moct čerpat regiony, kde neza- lamentem nad podobou víceletého finančního rámce pro období
městnanost mladých přesahuje 25 %. Aby tento systém byl efek- 2014–2020. Ten je předmětem jednání summitu Evropské rady,
tivní, musí být podle členských států implementován co nejrychle- který se na konci června konal v Bruselu.
Dosažený kompromis nyní míří do Výboru stálých zástupců
ji. Dohodly se proto na tom, že 6 miliard bude k dispozici už v příščlenských států (COREPER), kteří jej musí definitivně odsouhlasit.
tích dvou letech (tzv. frontloading).
Zdroj: EUROAKTIV
Státy, které budou tyto prostředky čerpat, by potom měly přihttp://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/clenske-statyjmout plány na řešení nezaměstnanosti mládeže do konce tohoto
-se-s-evropskym-parlamentem-dohodly-na-podobe-infrastrukturroku. Ostatní země by je měly následovat v průběhu roku 2014.
niho-fondu-cef-fondy-010940
Pomáhat budou i strukturální fondy
Problém mladých lidí bez práce by se pak podle včerejších závěrů Evropské rady měl promítnout i do dalších oblastí. Při implementaci strukturálních fondů bude kladen důraz právě na zaměstnanost mládeže, třeba i prostřednictvím zmíněného přesunu prostředků, které nebudou využity.
Hlavní roli by v tomto ohledu měl hrát Evropský sociální fond,
a to podporou vytváření pracovních míst pro mladé lidi. Do boje s
nezaměstnaností mladých se zapojí i Evropská investiční banka.
Dalším nástrojem by pak mělo být zvýšení mobility mládeže pomocí programů „Tvoje první práce přes EURES“ nebo Erasmus+.
Přes všechny tyto snahy ale Evropská rada zdůraznila, že členské státy musí jednat samy, a to tím, že budou reformovat své
vzdělávací systémy a trh práce. „Politiky zaměstnanosti jsou hlavZdroj: AP
ně odpovědností národních vlád s tím, že Evropská unie je v jejich José Barroso, předseda Evropské komise
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Kontakty

Kontakty
na předsednictvo SPOV
Aktuální k 15. 3. 2013
•
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 adresu
spov@belotin.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
•
Ing. Marcela Harnová
Slaměníkova 37, Radslavice 751 11
tel. 737 520 886
harnova.marcela@tiscali.cz
•
Jiří Řezníček
Tučín 127, 751 16
tel. 732 876 307
ou@tucin.cz
•
Stanislav Rampas
337 01 Ejpovice 61
tel. 724 022 313
strampas@quick.cz
•
Ing. 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

39
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: 558 696 929
starosta@tranovice.cz
•
Olomoucký kraj
Leoš Hannig
790 64 Vápenná
tel. 737 286 377, 584 439 068
leos.hannig@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
Vojtěch Ryza
756 15 Lidečko 467
tel. 571 447 945, 731 163 586
lidecko@centrum.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
Kateřina Kapková
Bělotín 151, 753 64
tel. 777 258 628
KKapkova@tiscali.cz
www.spov.org

VÝBOR NS MAS ČR
PŘEDSEDA
Ing. František Winter
Olomoucký kraj
MAS Horní Pomoraví
f.winter@nsmascr.cz
+420 602 533 707
MÍSTOPŘEDSEDOVÉ
Jan Florian
Plzeňský kraj
MAS Český západ – místní partnerství
j.florian@nsmascr.cz
+420 774 499 396
Ing. Jiří Krist
Moravskoslezský kraj
MAS Opavsko
krist@masopavsko.cz
+420 724 790 088
Místopředseda ELARD
Ing. Radim Sršeň, PhD.
MAS Šumperský venkov
RadimBz@seznam.cz
+420 603 578 141
ČLENOVÉ VÝBORU
Václav Pošmurný
Středočeský kraj
MAS Posázaví
posmurny@posazavi.com
+420 604 890 190
Koordinátor vyjednávacího týmu NS MAS
Aleš Lahoda
Zlínský kraj
MAS Hornolidečska
lahoda@mashornolidecska.cz
+420 604 628 026
Mgr. Gustav Charouzek
Vysočina
MAS Královská stezka
kralovska-stezka@centrum.cz
+420 774 489 322
Ing. Zdeněk Mach
Karlovarský kraj
MAS Vladař
mach@job-asistent.cz
+420 737 444 602
Jana Kuthanová
Královéhradecký kraj
MAS Hradecký venkov
kuthanova@horineves.cz
+420 724 186 825
Anna Čárková
Jihomoravský kraj
MAS Kyjovské Slovácko v pohybu
annacarkova@centrum.cz
+420 774 664 698
Ing. Jaromír Polášek
Jihočeský kraj
Chance in Nature
jaromirpolasek@centrum.cz
+420 607 955 600
Hana Dufková
Ústecký kraj
MAS Západní Krušnohoří
dufkova@oakchomutov.cz
+420 737 177 432
Romana Zemanová
Liberecký kraj
MASiF
romana.zemanova@quick.cz
+420 724 209 706
Ing. Olga Ondráčková
Pardubický kraj
MAS Hlinecko
ondrackova@mashlinecko.cz
+420 777 111 078

NÁHRADNÍCI VÝBORU:
Jindřich Šolc
Liberecký kraj
LAG Podralsko
solc@lagpodralsko.com
+420 775 110 397
Ing. Michal Arnošt
MAS sv. Jana z Nepomuku
mas.nepomucko@seznam.cz
+420 602 334 882
Mgr. Petr Kulíšek
MAS NAD ORLICÍ
petr.kulisek@nadorlici.cz
+420 604 201 113
Ing. Bohumír Jasanský
MAS České středohoří
mascs@tiscali.cz
+420 724 134 539
Ivona Opletalová
MAS Litomyšlsko
mas-lit@seznam.cz
+420 733 705 320
Jaroslava Hájková
MAS Havlíčkův kraj
hajkova@havlickuvkraj.cz
+420 774 420 913
RNDr. Roman Kašpar
MAS Luhačovické Zálesí
luhacovskezalesi@pozlovice.cz
+420 774 230 210
RNDr. Zuzana Guthová, CSc.
MAS Sdružená Růže
guthova@cb.gin.cz
+420 724 643 050
Mgr. Miloslav Oliva
MAS Pošembeří
oliva@posemberi.cz
+420 721 210 662
Ing. Josef Smetana
MAS Dolní Morava
smetana@mas-dolnimorava.cz
+420 777 328 052
Mgr. František Kopecký
Rozvojové partnerství regionu Hranicko
f.kopecky@regionhranicko.cz
+420 773 583 020
Bc. Ivana Metelková
MAS Hrubý Jeseník
mashj@seznam.cz
+420 739 202 539
KONTROLNÍ KOMISE
PŘEDSEDA
Ing. Jaroslav Chmelař
MAS Pomalší
jarda.chmelar@volny.cz
+420 602 116 848
MÍSTOPŘEDSEDA
Mgr. Galina Čermáková
MAS Vyhlídky
agconsult@seznam.cz
+420 724 068 686
ČLENOVÉ
Ing. Petr Brandl
MAS Aktivios
Petr Pecha
MAS Rýmařovsko
Jiří Kmoníček
MAS Mezi Úpou a Metují
Jarmila Lásková Soldátová
OPS pro Český ráj
Bc. Jiří Hodinka
Via Rustica
Mirka Šejnohová
MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko
Jan Fronc
MAS Vladař
Marta Polášková
MAS mikroregionu Buchlov
Ing. Miloslava Hrušková
MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví)
Tajemnice NS MAS ČR
Mgr. Olga Špiková
MAS Horní Pomoraví
o.spikova@nsmascr.cz
tel. +420 602 832 880
www.nsmascr.cz

