
AKTUALITY: Do národního POV se
přihlásila více než tisícovka projek-
tů, podporu získala větší polovina.

Do programu Podpora obnovy venkova
vyhlášeného ministerstvem pro místní roz-
voj pro rok 2009 se přihlásilo celkem 1044
projektů. Žadatelé požadovali 271,830 mi-
lionů korun. Ministerstvo nakonec schválilo
dotace pro 627 projektů malých obcí v cel-
kové výši dotace 167 milionů korun, čímž
byly vyčerpány veškeré zdroje určené pro fi-
nancování programu. Nejvíce podpořených
projektů je Středočeského kraje, následují
kraje Zlínský, Ústecký a Olomoucký. Nejmé-
ně podpořených projektů je z Královéhra-
deckého.

Více informací na straně 21

ROZHOVOR: Rozhovor s Eduar-
dem Kavalou, předsedou Spolku
pro obnovu venkova ČR: „O prob-
lému s DPH vědělo ministerstvo
zemědělství více než rok“

Eduard Kavala, předseda Spolku pro ob-
novu venkova ČR, se nikdy nevzdává. I když
ne vše se od počátku tohoto roku podařilo
tak, jak by si přál. Finanční krize i pád vlády
dopadají i na venkovskou politiku – na změ-
nu rozpočtového určení daní není čas, ros-
te nezaměstnanost… Kavala řeší problémy
venkova z pozice starosty Bělotína, obce
v bývalých Sudetech a rovněž tak z pozice
předsedy Spolku, který v každé době boju-
je za zrovnoprávnění venkova.

Rozhovor začíná na straně 5

TÉMA: Nová výstavba na venkově
Satelity na vesnicích mají vášnivé
odpůrce, ale i mnohé příznivce

Satelitní městečka na okrajích řady českých
a moravských vesnic. Pro mnohé starosty
představují vhodnou možnost, jak zvýšit po-
čet obyvatel a přilákat na vesnici i mladé rodi-
ny s dětmi. Jiní představitelé obcí a především
architekti je odmítají s tím, že narušují krajinu,
tvář venkova a obyvatelé takzvaných satelitů
se stejně nezačlení do života obce. Například
v Pasece na Olomoucku však tvrdí, že obyva-
telé nových částí obce nijak izolovaní nejsou
a pokud obec připraví lidem například pod-
mínky pro sport či rekreaci, setkají se při nich
starousedlíci i s takzvanou „náplavou“.

Začátek na straně 8
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V 15. ročníku soutěže o titul
Vesnice roku se utká 325 obcí

Pozvánka na červnovou
schůzi SPOV ČR

Schůze se koná 2. 6. 2009 od 9.00
hodin ve Valdštejnově pracovně v Sená-
tu Parlamentu ČR. Program:

1. 09.00–09.15 Kontrola usnesení
2. 09.15–09.45 Vývoj českého země-

dělství včetně diskuze
– Ing. Veleba

3. 09.45–10.15 Zemědělství na venko-
vě včetně diskuze –
Bc. Winter

4. 10.15–10.40 Veřejná služba v praxi
včetně diskuze –
Mgr. Beck

5. 10.40–10.50 podpis Smlouvy s ÚZEI
6. 10.50–12.00 Různé

V soutěži Vesnice roku 2009 poměří své síly 325 českých a moravských obcí. To je opro-
ti loňskému roku o šestnáct více. „Poslední čísla ukázala, že zájem převýšil loňský histo-
rický ročník, což považuji za pokrok a úspěch. Není cílem soutěže, aby byla masová, ne-
týká se všech, měla by být prezentací toho nejlepšího – anebo také zkouškou, zda už dob-
rý jsem nebo nejsem,“ uvedl předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Eduard Kavala.

Obce nyní čekají návštěvy devítičlenných hodnotitelských komisí v čele se starosty loň-
ských vítězných obcí. Komise budou posuzovat zejména koncepční dokumenty, spole-
čenský život, aktivity občanů, podmínky pro podnikání, spolupráci se zemědělskými sub-
jekty, péči o veřejná prostranství, krajinu a připravované rozvojové projekty. Obce se utka-
jí o zlatou stuhu za vítězství v krajském kole, modrou stuhu za společenský život a bílou
stuhu za činnost mládeže. Dále o zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí a oran-
žovou stuhu za spolupráci se zemědělci. Oficiální výsledky krajských soutěží hodnotitel-
ské komise vyhlásí ve druhé polovině června.

Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Spolek pro obnovu ven-
kova ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Loni se Vesnicí roku 2008
stala obec Lidečko ze Vsetínska, druhé místo patřilo obci Pikárec z okresu Žďár nad Sá-
zavou, na třetím místě se umístila obec Malenice ze Strakonicka. šum

Účast v soutěži Vesnice roku 2009

Název kraje Účast obcí v krajských
kolech SVR 2009

Kraj Plzeňský 19
Kraj Středočeský 39
Kraj Jihočeský 29
Kraj Karlovarský 20
Kraj Ústecký 21
Kraj Liberecký 19
Kraj Královéhradecký 50
Kraj Pardubický 22
Kraj Vysočina 30
Kraj Jihomoravský 16
Kraj Zlínský 15
Kraj Olomoucký 33
Kraj Moravskoslezský 12
Celkem obcí 325

Ilustrační foto: Pohled na obec Prusinovice na Holešovsku Foto: Lenka Baďurová
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Spolek spolupořádal v Senátu seminář o pozemkových úpravách na venkově

Pozemkové úpravy – klíčový nástroj rozvoje

Spolek v květnu jednal také o postavení rodiny na venkově i stavebním zákoně

Postavení rodiny – prosperita národa

Pravidelná členská schůze Spolku pro ob-
novu venkova ČR se Valdštejnově pracovně
v Senátu Parlamentu ČR konala 5. května.
Její účastníci se věnovali například tématu
postavení člověka na venkově, hovořili o se-
mináři o pozemkových úpravách a projed-
nali smlouvu o partnerství a spolupráci s Ús-
tavem zemědělské ekonomiky a informací.

ČLOVĚK NA VENKOVĚ,
RODINA NÁSTROJ PROSPERITY

Pozvání k tomuto bodu programu přijal
psycholog Zbyněk Galvas z Českomoravské
psychologické společnosti. Připomněl, že ži-
vot na venkově se v průběhu 20. století vý-
razně proměňoval, což mělo vliv na rodinu
venkovana. Také rodina sloužila jako určitá

platforma pro proměny, ke kterým došlo.
K životu rodiny na venkově patřila a patří ví-
ra a religiozita. Význam rituálů, který byl pro
naše předky nedocenitelný, se však dnes
bohužel ztrácí. Dopad na rodinu v 50. le-
tech minulého století mělo násilné přetrže-
ní majetkových poměrů. Rodina se do znač-
né míry izolovala a mnozí na venkov unika-

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova společně se Spolkem
pro obnovu venkova uspořádala 19. května v jednacím sále Sená-
tu seminář „Pozemkové úpravy – klíčový nástroj rozvoje venkova“.

Za řízení Ing. Ludmily Müllerové, předsedkyně Stálé komise Se-
nátu pro rozvoj venkova před zcela zaplněným auditoriem vystou-
pili exministr zemědělství poslanec Mgr. Petr Gandalovič, Ing. Ja-
roslav Vítek, MBA, vrchní ředitel Ústředního pozemkového úřadu
a místopředsedové Spolku pro obnovu venkova JUDr. Radan Ve-
čerka a senátor Jiří Žák, který představil pozemkové úpravy v re-
gionu Jeseník.

O zkušenostech z realizace komplexních pozemkových úprav
v obci Mořice na Prostějovsku referoval její starosta a člen revizní

komise Spolku pro obnovu venkova Jaroslav Knap. Ing. Oldřich Vla-
sák, člen Evropského parlamentu a předseda Svazu měst a obcí ve
svém referátu k významu pozemkových úprav pro města a obce
mj. poukázal na problémy s prodejem půdy bez ohledu na kon-
cepční záměry obcí.

Ing. Michal Pospíšil zaměřil své vystoupení na změny struktu-
ry krajiny a jejich význam z hlediska ekonomického rozvoje. V dis-
kusi, ve které vystoupili Ing. Martének, Ing. Kasalický, senátor Še-
bek, Petr Zálešák, Ing. arch. Florian a další, vesměs zazněly po-
žadavky na respektování původních finančních alokací Plánu
rozvoje venkova, určených pro pozemkové úpravy.

Text a foto: Jan Florian

Poslanec Petr Gandalovič, senátoři Ludmila Müllerová a Jiří Žák, starosta Jaroslav Knap, Radan Večerka
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li, aby si odpočinuli nejen od celotýdenní
práce, ale i od neustálého masírování moz-
ku, kterým bývali v práci i mimo ni vystave-
ni. Po roce 1989 se začíná projevovat glo-
balizace venkova. Otevření hranic, relativní
a snadná dostupnost cestování, zkracování
vzdáleností, změny v dopravě, což zname-
ná změny v dopravní dostupnosti odlehlej-
ších obcí, zavádění nových technologických
postupů – to vše ovlivňuje současný venkov
a jeho rodiny. Komunikační technologie umo-
žňují rozvoj informovanosti a rozvoj vzděla-
nosti. Mizí propast mezi rodinou venkov-
skou orientovanou spíše na malovýrobu a ro-
dinou městskou orientovanou jinak. Podíl
středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných
mladých lidí na venkově nebývale vzrostl.
Tato vyšší míra vzdělanosti vede k názorové
pluralizaci i uvnitř samotných rodin. Otec již
nepředstavuje takovou výraznou autoritu.
Rodina již není takovou stabilní strukturou.

Podle mluvčího Fora angažovaných křes-
ťanů v ČR a SR Mojmíra Kováře se dnes na-
cházíme v permanentní krizi – vývojové, si-
tuační i kumulované. „Jedinec v dnešním
světě ztratil oporu a důvěru, že to, co dělá,
čím žije, má smysl a cíl s pevným bodem,
aby mohl „pohnout zeměkoulí“, jak hovo-
ří klasik. Ztratil víru, kterou mu Bůh dává,
ale církev jako instituce – nepřináší,“ soudí
Kovář. Odborná asistentka Katedry psycho-
logie Trnavské university Lucia Drábková do-
dává, že specifikem naší doby je odcizenost.
„Je dána ztrátou vztahu k lidem a věcem,
k rodině,“ domnívá se.

Na jednání byl prezentován projekt Obec
pozorná k rodině, který Eduard Kavala
označil za velmi prospěšnou aktivitu. Podle
diskutujících je problémem rovněž skuteč-
nost, že mladí lidé odmítají často zakládat
rodiny, rodiny se nestarají o své staré rodiče.
Předseda SPOV navrhl vrátit se k diskutova-
ným otázkám za účasti zástupců minister-
stva školství, ministerstva práce a sociálních

věcí a dalších subjektů pod názvem „Mož-
né cesty rehabilitace rodiny a hodnotového
systému“. Senátorka Ludmila Millerová ná-
vrh podpořila, podle ní by totiž diskuze a ná-
vrhy měly vzejít ze spodu z venkova.

Další informace ze schůze SPOV:

SMLOUVA O PARTNERSTVÍ
A SPOLUPRÁCI SPOV A ÚZEI

Náměstek Ústavu zemědělské ekonomi-
ky a informací Josef Vozka seznámil přít-
omné s návrhem Smlouvy o partnerství
mezi ÚZEI a SPOV ČR. Smlouva bude zaslá-
na k připomínkování předsednictvu a kraj-
ským organizacím. Podpis konečné verze se
předpokládá 2. června 2009. Obě instituce
se zavazují, že budou prosazovat rozvoj
venkova, obnovu a rozvoj venkovské kultu-
ry a sociálních hodnot, využití venkova jako
místa pro všestrannou rekreaci a plnohod-
notný život obyvatel venkova. Deklarují, že
budou společně postupně budovat part-
nerské vztahy mezi všemi vrstvami obyvatel
venkova a všemi aktéry venkovského roz-
voje, zejména při tvorbě a rozvíjení vzájem-
ných systémů komunikace s cílem zajištění
výměny informací, sdílení informačních
zdrojů obou smluvních stran a nástrojů na
jejich zpracování.

ZMĚNY STAVEBNÍHO ZÁKONA

Jan Florian seznámil přítomné s proble-
matickými místy změny Stavebního zákona.
Projednané připomínky zaslal Spolek mini-
strovi pro místní rozvoj. Za nepřijatelné po-
važuje Spolek například zrušení předkupní-
ho práva obce, kraje nebo státu pro liniovou
část technické infrastruktury (§ 101 odst. 1
stavebního zákona, bod 175 novely), kde
podle odůvodnění stačí zřízení věcného
břemene. „Podle našeho názoru by pořizo-
vatelé příslušné dokumentace měli mít prá-
vo v jejím rámci vymezit předkupní právo

u všech veřejně prospěšných staveb a opa-
tření s tím, že u částí technické infrastruk-
tury mohou vymezit jen rozsah věcného
břemene a nikoliv, že navrhovaná dikce vy-
mezení předkupního práva vylučuje,“ stojí
ve stanovisku. Za nedostatečně odůvodně-
nou Spolek považuje část dvacátou změno-
vého zákona, týkající se změny zákona č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů. Oproti stávající-
mu stavu se navýšení vzroste např. u územ-
ního rozhodnutí podle § 104 stavebního zá-
kona 5x (na 5 000 Kč), u stavebního povo-
lení pro stavby pro bydlení od 1 do 5 mil. Kč
téměř 17x (na 5 000 Kč). Diskutabilní je na-
př. určování správních poplatků podle oče-
kávaných nákladů, což značně ztíží kontrol-
ní činnost, a velké množství sazebních polo-
žek (více než 50 oproti současným 22), což
jistě nepovede ke zjednodušení správních
postupů a přehlednosti pro veřejnost. Na-
vrhované vysoké zvýšení správních poplatků
bude mít nesporně velmi negativní vliv na
obraz stavebních úřadů a orgánů územního
plánování, potažmo celé státní správy, u ve-
řejnosti. Z těchto důvodů doporučujeme fi-
nančně vyhodnotit očekávané přínosy pro
konkrétní typy úřadů podle dosavadních čet-
ností správních úkonů, celý návrh znovu po-
soudit také s ohledem na výše zmíněná rizi-
ka a ve výsledku ho také věcně zjednodušit.

Připomínky obsahují celkem 17 bodů. Je-
jich úplné znění, zaslané ministru pro místní
rozvoj i připomínkovaný návrh novely staveb-
ního zákona naleznete na www.spov.org.

PLATBA DPH – 5. A 6. KOLO
– PETICE OBCÍ

V den odsouhlasení DPH jako uznatelný
náklad pro příjemce 5. kola PRV (27. 4. 2009),
byly odeslány Petice obcí Medlovice (Slavičín)
a Rokytnice (Vyškov) proti postupu MZe ČR
a zde jako partneři jsou uvedeni NS MAS ČR
a SPOV ČR. Podle Františka Wintera petice ne-
byly s NS MAS ČR projednány a nesouhlasí
s nimi. Rovněž předseda Spolku Eduard Ka-
vala sdělil, že SPOV ČR nebyl osloven a ne-
souhlasíme s uvedením naší organizace.

LEADER FEST – SETKÁNÍ LEADERU
EVROPSKÝCH ZEMÍ

Akce se koná v Hradci na Moravicí ve
dnech 18. a 19. 6. 2009 v Moravskoslez-
ském kraji. Pořadatelem je krajská organi-
zace NS MAS. Zájemci podrobnější infor-
mace najdou na www.nsmascr.cz.

REVIZE PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

František Winter informoval o setkání
s prezidentem Agrární komory ČR a do-
mluvě na ustavení revizní pracovní skupiny
PRV, která připraví potřebné pro příští rok
změny pravidel PRV. Oslovil Spolek a požá-
dal o stanovení zástupců do této pracovní
skupiny. Na revizi se budou podílet všichni
aktéři venkova.

Ze zápisu upravila maš

Ilustrační foto: Rodinný život na venkově Foto: Lenka Čunderlová

www.nsmascr.cz
www.spov.org
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Eduard Kavala, předseda Spolku pro
obnovu venkova ČR, se nikdy nevzdává.
I když ne vše se od počátku tohoto roku
podařilo tak, jak by si přál. Finanční kri-
ze i pád vlády dopadají i na venkovskou
politiku – na změnu rozpočtového urče-
ní daní není čas, roste nezaměstnanost…
Kavala řeší problémy venkova z pozice
starosty Bělotína, obce v bývalých Su-
detech a rovněž tak z pozice předsedy
Spolku, který v každé době bojuje za
zrovnoprávnění venkova.

Začněme tento rozhovor stále ožeha-
vým tématem, které v posledních měsí-
cích otřáslo především naším venko-
vem. Obce se bouřily proti rozhodnutí
ministerstva zemědělství, které jim zpět-
ně změnilo podmínky pro čerpání ev-
ropských dotací. Zatímco v předchozích
kolech Programu rozvoje venkova moh-
ly malé obce do výdajů na přihlášené
projekty zahrnout i daň z přidané hod-
noty, podle nových pravidel budou mu-
set DPH zaplatit ze svých rozpočtů. Po-
dle ministerstva si změnu pravidel vyžá-
dala EU, neboť původní český výklad byl
prý v rozporu s jejími předpisy. Jaký na-
stal v této věci vývoj a jak celou situaci
dnes hodnotíte?

O problému s DPH vědělo ministerstvo
zemědělství více než rok. Ten problém ale
drželi vyjednavači ministerstva i europos-
lanci „pod pokličkou“. Pokud o něm nevě-
děli, pak je to velmi smutné a to bych rád
zdůraznil teď před evropskými volbami,
protože se to týká venkova jako celku. Ane-
bo se to tutlalo a hrálo na to, že to nějak do-
padne. A nijak to nedopadlo. Na Dni ma-
lých obcí letos v Praze přišel ministr Ganda-
lovič s tím, že pro nás má dvě zprávy –
dobrou a špatnou: „Tou špatnou je, že od
pátého kola Programu rozvoje venkova ne-
bude uznáváno DPH a ta dobrá je ta, že
jsem dal dvojnásobnou alokaci,“ řekl nám.
V tom okamžiku ještě nikomu nedošlo, co
to znamená. Teprve časem se ukázalo, že je
to vlastně taková kamufláž – snažili se tím
zakrýt to, že ministerstvo zemědělství už rok
vědělo, že DPH je problematickým výdajem,
že Evropa s tím má problém – ten ovšem
nemá jen Česká republika, ale mají jej i os-
tatní státy. Česká republika v této věci uči-
nila nějaké kroky, ale já nejsem schopen
rozklíčovat, zda byly adekvátní nebo ne.
Nicméně se propásla šance načíst síly for-
mou protestu těch, kterých se to týká. Tak-
že v okamžiku, kdy to prasklo, obrátilo se to
tak, že jsme byli podvedeni. Podvod to byl
z toho pohledu, že jsme o tom nebyli včas
informováni. Bylo dost času dát najevo, že

O problému s DPH vědělo ministerstvo
zemědělství více než rok
Rozhovor s Eduardem Kavalou,
předsedou Spolku pro obnovu venkova ČR

s postojem Evropy nesouhlasíme. Že není
možné, aby jediný evropský program měl
DPH jako neuznatelný náklad, když všech-
ny ostatní operační programy DPH jako
uznatelný náklad mají. Ministr zemědělství
nakonec po vyjednáváních s ministerstvem
financí a dalšími organizacemi rozhodl, že
DPH v 5. kole bude uznatelné. Myslím si, že
je na místě poděkovat všem, kteří se o to
zasloužili.

Jednání probíhala nejen na úrovni
Evropské unie, ale i v rámci České re-
publiky. Ministerstvo zemědělství se in-
tenzivně snažilo najít řešení vzniklé si-
tuace, a to také za podpory partnerů
z řad Svazu měst a obcí, Spolku pro ob-
novu venkova a Národní sítě Místních
akčních skupin. Díky těmto jednáním
nakonec daň z přidané hodnoty u pro-

jektů pro páté kolo čerpání evropských
podpor v rámci Programu rozvoje ven-
kova uhradí stát, do budoucna ale mu-
sí žadatelé o podporu počítat s částka-
mi na úhradu DPH v rozpočtech jednot-
livých projektů.

Nicméně pro nás to není řešení – pro nás
je to stejně podvod na venkovu. A je mně
jedno, jestli za to může Evropa nebo Česká
republika – bylo dost času na to, aby se ta-
to situace řešila. Dnes spadla klec a nevím,
co se s tím dá v daném okamžiku dělat. Na-
víc teď v době finanční krize. Možná by-
chom mohli jít do budoucna podobnou
cestou jako naši sousedé. Slovensko našlo
zvláštní fond, ze kterého to obcím dokrývá.
Pro nás uznané páté kolo DPH není řešení
definitivní. Dvacet procent je pro obec vel-
ký výdaj – zvláště v případě rozsáhlejších
projektů. Prakticky to znamená, že nedos-
tanou například 90procentní dotaci, ale

Starosta Bělotína Eduard Kavala na Dnu malých obcí



poníženou o DPH, tedy 70procentní, a v ta-
kovém případě hrozí, že některé obce za tě-
chto podmínek od projektů ustoupí, proto-
že na jejich spolufinancování nebudou mít
peníze. Ta částka mnohdy i několikanásob-
ně převyšuje rozpočet malé obce.

Spolek pro obnovu venkova usiloval
spolu s dalšími organizacemi o změnu
rozpočtového určení daní, probíhala
jednání s ministerstvem financí, nako-
nec bylo vše „zameteno pod stůl“. Proč
myslíte, že se to nepovedlo a co v této
věci plánujete do budoucna?

Za Spolek pro obnovu venkova musím
říct, že jsme v této „hře“ rozhodně nebyli
těmi nejsilnějšími hráči. Po nekonečných
jednáních ze strany Svazu měst a obcí, kte-
rá nepřinášela téměř žádný výsledek, jsme
se přidali my s peticí. Myslím si, že usnese-
ní Parlamentu ČR je jasné. Říká, že je po-
třeba od roku 2010 s rozpočtovým určením
daní něco udělat a že je potřeba jej změnit.
Velmi halasně se za podporu změny RUD
postavilo Sdružení místních samospráv.
Všechny tyto tři subjekty spolu se zástupci
Senátu a Poslanecké sněmovny vstoupily
do tzv. pracovní komise na ministerstvu fi-
nancí se zadáním, že od roku 2010 bude
nové rozpočtové určení daní. Nejdříve pro-

běhla analýza finančních toků, kterou zpra-
covala vysoká škola ekonomická, náš Spo-
lek do tohoto týmu dal docenta Tománka
z VŠE Ostrava, který dlouhodobě pracuje na
tomto problému a dokazuje, že podfinan-
cování malých obcí je v této zemi problém.
Mým cílem bylo, abychom po vypracování
analýzy hovořili na ministerstvu financí jed-
ním hlasem. Vyzýval jsem k tomu Svaz měst
a obcí, stejně tak i Sdružení místních samo-
správ. Nestalo se tak – oba subjekty přišly
s „vlastním vařením polívky“ rozpočtového
určení daní, což považuji za naprosto scest-
né, protože nikdo z těchto lidí není fundo-
vaný, aby sestavil odpovídající RUD – k to-
mu jsou jiné týmy jiných odborníků. Nicmé-
ně nechali se vehnat do této hry, byli
vyslechnuti, načež nám všem bylo sděleno,
že není pravý čas na změnu a že není dů-
vod a ani motiv, proč rozpočtové určení da-
ně měnit. Takže námi probojované usnese-
ní ze Senátu o nutné změně k roku 2010 je
dnes pod stolem stejně jako veškeré snahy.
Nebyli jsme jednotní a prohráli jsme si to sa-
mi. Nechceme dále jezdit na ministerstvo fi-
nancí jenom proto, abychom si tam povy-
právěli, ale aby to neslo reálný výsledek.
Rozpočtové určení daní teď opravdu není
na pořadu dne – nicméně jsme se na Spol-
ku usnesli na tom, že vyzveme tyto dva sub-
jekty k setkání u společného stolu po pro-
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hrané bitvě a řekneme si, ve kterých bodech
jsme schopni se protnout a tu nespravedl-
nost napravit.

Máme novou vládu, brzy budou vol-
by. Má v tomto období vůbec smysl o ně-
co usilovat?

Samozřejmě. Před volbami to má nej-
větší smysl. Náš spolek už před posledními
volbami oslovil všechny kandidující politické
subjekty k tomu, aby řekly, jak se chtějí pos-
tarat o venkov. Některé strany ani neuzna-
ly za vhodné nám odpovědět, což svědčí
o tom, s kým chtějí hrát hry a na co potře-
bují voliče. Těch, které nám odpověděly, se
budeme nyní dotazovat, jak se nyní staví
k tomu, co naslibovaly před volbami, s čím
jdou do dalších voleb ve prospěch venkova.
To je naše legitimní právo, naší povinností je
se na to ptát.

Co považujete – kromě zmíněných
dvou témat – za zásadní nyní řešit –
z pohledu předsedy Spolku pro obnovu
venkova?

Na pořadu dne je určitě záležitost čerpá-
ní evropských peněz, jsme v monitorovacích
výborech, je možné v mezidobí některé vě-
ci připomínkovat a my bychom byli rádi
u toho – to si myslím, že je zásadní. A dru-
há věc – ukazuje se, že dále roste nezamě-
stnanost a podle našich posledních infor-
mací slábnou toky na řešení těchto neza-
městnaných právě na tom konci, kde jsme
my, na vesnicích, kde to doléhá nejbolesti-
věji… Má to poměrně velké sociální dopa-
dy. Ten režim, který byl nastaven pro řešení
nezaměstnanosti na letošní rok, vypadal
zpočátku velmi příznivě, my jsme jej uvítali,
obce měly možnost požádat si o veřejně
prospěšné pracovníky, kteří odvedou kus
záslužné práce a byli pěkně sanováni – tak-
že neodčerpávali dále z obecních rozpočtů.
Poslední informace jsou takové, že tyto
zdroje se tenčí a naopak nezaměstnanost
narůstá. Bude-li méně z daňových příjmů
v obecních pokladnách, ztenčí se příspěvky
z ministerstva práce a sociálních věcí pro-
střednictvím úřadu práce a zároveň vzroste
nezaměstnanost – tak nám tady vyvstane
problém, který bude složité řešit. A nako-
nec stejně dopadne zase hlavně na obce –
protože lidé se budou vyhýbat placení zá-
kladních záležitostí, jako jsou poplatky za
popelnice apod. Velké zlo nadělalo to, že ta-
to země se prostřednictvím volených zá-
stupců a svých vlád stará hlavně o to, z če-
ho ona žije a nikdy se nestarala o to, z če-
ho žije obec. Takže daň z nemovitosti byla
15 let neměnnou a teď nová možnost vy-
násobit to dvěma, třemi, pěti – je jasný dů-
kaz toho, že nejde o řešení obecních roz-
počtů, ale o to, dostat nás proti občanům.
Řada obcí vůbec této možnosti nevyužila,

Předseda SPOV ČR Eduard Kavala na jednání Celostátní sítě pro venkov ve Fryštáku u Zlína
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právě proto, že za rok jsou zase volby, a ne-
nechají si dát oprátku na krk. Po patnácti le-
tech by nikdo o zdvojnásobení daně neuva-
žoval, kdyby se daň z nemovitosti zvyšovala
pravidelně a postupně. Zvyšovat ji ovšem
skokově je tak nepopulární a tak sociálně
citlivé, že zvláště na malých obcích jsme si to
pěkně odskákali. Ale není to naše vina, je to
opravdu vina těch odpovědných, kteří se
starají o to, jak finance na obce plynou ne-
bo neplynou. Spíš se o ně nestarají.

V dubnu vyhlásilo ministerstvo ze-
mědělství výsledky programu Leader,
který přináší peníze místním akčním
skupinám – což jsou venkovské regiony.
Ukázalo se, že zájem o rozvoj místních
partnerství a spolupráce obcí, zeměděl-
ců a neziskových organizací a vesnic-
kých spolků je daleko větší, než se oče-
kávalo a než byla stanovená finanční
alokace…

My jsme na to upozorňovali dopředu.
Nicméně nevěřili nám, že to takto dopadne.
Leaderovské skupiny dokázaly, že se doká-
ží dát dohromady (na zlost úředníkům).
Ukázalo se, že peněz je velmi málo. Nicmé-
ně alespoň letos se společně s minister-
stvem zemědělství našlo řešení v podobě
převedení jednoroční alokace z pozemko-
vých úprav na dalších 32 místních akčních
skupin. Toto je určitě velmi pozitivní, proto-
že by nebylo možné vyhlásit třetí kolo – to
Evropa nepřipouští. Byli jsme v situaci, kdy
jsme museli volit „menší zlo“ – takže jsme
souhlasili, že z pozemkových úprav, které
považujeme za velice důležité, se vezme
jednoroční alokace. Z mé strany to bylo
podmíněno tím, že dostaneme písemné vy-

jádření ministerstva zemědělství, že pozem-
kové úpravy nepouští a že najde do roku
2013 národní finanční zdroje, které dorov-
nají tan handicap, který jde v tomto okam-
žiku na MASky. Příslib jsem v minulém týd-
nu obdržel a považuji to za velký úspěch
a za velmi dobrý výsledek komunikace mezi
těmito dvěma subjekty, který by mohl i do
budoucna vydržet. Chceme věřit, že co je
psáno, to je dáno. Přejme místním akčním
skupinám, aby se jim dařilo, a aby řešitelé
a realizátoři pozemkových úprav nebyli
zklamáni a aby se to snažili pochopit a po-
mohli nám najít zdroje na dorovnání na
úroveň, která tam byla původně stanovena.
I proto se uskuteční 19. května v Praze ce-
lodenní seminář s názvem „Pozemkové
úpravy – klíčový nástroj rozvoje venkova“.
Pořádá jej Stálá komise Senátu pro rozvoj
venkova a Spolek pro obnovu venkova ČR.

Letos se již popatnácté uskuteční
soutěž Vesnice roku, jejímž hlavním po-
řadatelem je Spolek pro obnovu ven-
kova ČR. Bude v něčem jiná než v mi-
nulých letech?

Před několika lety jsme se se Spolkem
dohodli na takové jednoduché větičce Vrať-
me se ke kořenům. Takže soutěž by měla
zůstat soutěží, nemělo by z toho být něja-
ké monstrum… Účast dalších institucí jsme
podmínili tím, aby do toho vnesli také pe-
níze. Letos se nám to trošku „zašmodrcha-
lo“ s ministerstvem životního prostředí, kte-
ré chtělo podporovat projekty obcí oceně-
ných zelenou stuhou jenom v extravilánu.
Ale jednání jsou vstřícná a podpora bude
rozšířena také do intravilánu. Je-li to zelená
stuha, je plným právem toho ministerstva,
které do toho vkládá peníze, aby to na-
směřovalo na zeleň či životní prostředí.

Také jsme měli trochu obavu, zda sta-
rostové do soutěže letos půjdou, jestli nej-
sou vystrašeni krizí apod. Poslední čísla uká-
zala, že zájem převýší ten loňský historický
ročník, takže do soutěže je letos přihlášeno
kolem 325 obcí, což považuji oproti loň-
ským 309 opět za pokrok a úspěch. Není cí-
lem soutěže, aby byla masová, netýká se
všech, měla by být prezentací toho nejlep-
šího – anebo také zkouškou, zda už dobrý
jsem nebo nejsem. V neposlední řadě by-
chom rádi dále drželi trend velmi úzké spo-
lupráce s ministerstvem pro místní rozvoj
a s ministerstvem zemědělství ve vztahu
k soutěži. Hodně jsme se zamýšleli nad tím,
zda je soutěž dobře prezentována – zda to
není jen to soutěžení, ale zda má také do-
statečnou odezvu ve společnosti. A mohu
říct, že i díky podporám obou ministerstev
se tato soutěž prezentuje společně jak na
Regiontouru v Brně, tak na Zemi živitelce
v Českých Budějovicích, kde letos bude ce-
lá Živitelka v duchu venkova nejen země-
dělství – bude tam Den českého venkova.
Také propagační materiály vytváříme s MMR
a prezentujeme výsledky soutěže v rámci
turistických nabídek, které vyjdou v tištěné
podobě společně s Klubem turistů.

Mnohdy se starostové obcí ptají, co tam
mají atraktivního – ony jsou atraktivní už
tím, že vyhrají… Loňští vítězové jsou poprvé
v katalogu i v automapě. Letos by zase mě-
lo být třešničkou na dortu slavnostní vyhlá-
šení, které se nebude odehrávat formou ka-
binetní tiskové konference na ministerstvu,
ale mělo by se v přímém přenosu odvysílat
v rámci podzimního folklorního festivalu
v Luhačovicích – vyhlašovatelé by měli vítě-
ze rozbalit přímo před kamerami v rámci to-
hoto festivalu, což bude určitě moc pěkné.

Rozhovor vedla Marie Šuláková

Eduard Kavala na jednání SPOV v Senátu



Zpravodaj SPOV ČR • č.133 • 05/2009

T Té m a 8

Satelitní městečka na okrajích řady čes-
kých a moravských vesnic. Pro mnohé sta-
rosty představují vhodnou možnost, jak
zvýšit počet obyvatel a přilákat na vesnici
i mladé rodiny s dětmi. Jiní představitelé ob-
cí a především architekti je odmítají s tím,
že narušují krajinu, tvář venkova a obyvate-
lé takzvaných satelitů se stejně nezačlení do
života obce. Například v Pasece na Olomouc-
ku však tvrdí, že obyvatelé nových částí ob-
ce nijak izolovaní nejsou a pokud obec při-
praví lidem například podmínky pro sport
či rekreaci, setkají se při nich starousedlíci
i s takzvanou „náplavou“.

Výhrad některých architektů vůči sateli-
tům na venkově si je vědom i starosta Pase-
ky Jiří Blažek. „Nemůžeme ale moc ovlivnit,
jak bude nová zástavba vypadat. Většinou
stavějí mladí lidé a ti chtějí žít v moderních,
velkých domech. Když dá někdo za dům dva
tři miliony korun, těžko mu mohu diktovat,
jak má jeho dům vypadat,“ uvedl Blažek.

Podle starosty Bělotína na Přerovsku
a předsedy Spolku pro obnovu venkova ČR
Eduarda Kavaly však chybí pro rozvoj venko-
va koncepce. Osvětou by měli projít například

i úředníci stavebních úřadů. „Jestli tady někdo
stále dovoluje ta podnikatelská baroka a řek-
ne nám, že jsme si na to měli dát v územním
plánu nějaké omezení, tak to tak není. My to
například v územním plánu nemáme, a přes-
to jsme to z devadesáti procent vychytali. Pro-
tože s těmi lidmi mluvíme a vysvětlujeme jim,
proč chceme, aby měli šikmou střechu, proč
by měla být pokryta klasickou krytinou a po-
dobně. Kdyby nám k tomu ale pomohly i sta-
vební úřady a řekly – vypracovaly jsme meto-
diky, jak v kterém území využít historických
stavebních prvků, tak bychom byli někde jin-
de a měli něco v ruce,“ řekl Kavala.

Podle Kavaly lze zvyšovat počet obyvatel
v obci i bez výstavby satelitních městeček
a zásahů do okolní krajiny. „Osobně pova-
žuji za největší úspěch, že během mého pů-
sobení ve funkci starosty v Bělotíně přibylo
12 procent obyvatel. A to i přesto, že nej-
sme v blízkosti většího města a jsme posti-
ženi sudetskou minulostí. Výrazně klesl věk
obyvatel. Přitom jsme se drželi územního
plánu schváleného už v roce 1996, který
jsme si zpracovali v tom smyslu, že se ne-
chceme rozšiřovat do krajiny. Takže jsme

nezabrali jediný metr mimo zastavěnou část
obce,“ doplnil Kavala.

Odpůrci satelitů také tvrdí, že v těchto čás-
tech obcí lidé pouze přespávají a jsou odří-
znuti od dění v obci. To ale například staros-
ty Paseky odmítá. „Snažíme se něco dělat pro
všechny své obyvatele, tedy i ty ze satelitu.
Letos například obnovíme zeleň v obci, pro-
pojíme satelit s obcí chodníkem a vysadíme
i v nových částech zeleň, aby lépe zapadly do
krajiny,“ uvedl Blažek. V obci je řada mož-
ností pro sport a rekreaci, letos přibude in-li-
ne trasa, florbalové hřiště a podobně. I tyto
aktivity, stejně jako společenské a kulturní ak-
ce, přispívají k odstraňování bariér mezi pů-
vodními obyvateli a obyvateli nové zástavby.

Podle odborníků se navíc mění struktura
obyvatel takzvaných satelitů. Zatímco na
počátku 90. let byli jejími obyvateli převáž-
ně bohatí podnikatelé, v posledních letech
se díky dostupným hypotékám pro obdob-
né bydlení rozhodují různorodí zájemci, vět-
šinou ze střední příjmové skupiny. Z průzku-
mů vyplývá, že se sem stěhují často lidé se
středoškolským vzděláním a středního věku
30–50 let, nejčastěji rodiny s dětmi. maš

Nová výstavba na venkově
Venkov dávno není místem, kde lišky dávají dobrou noc. Zvláště by to mohli potvrdit starostové vesnic v blízkosti

větších měst. Stavební boom se nezastavuje ani v době ekonomické krize a některým obcím už dávno chybí volné sta-
vební parcely. A tak čím blíže většímu městu, tím více nových rodinných domů, nových tzv. satelitních sídlišť. Jak se Vám
to líbí? A jak vnímají tento trend architekti? Narušuje se tvář vesnice novou výstavbou? Nebo je to správná cesta, jak
dosáhnout většího počtu obyvatel? Stačí rozhodnutí zastupitelstva o změně územního plánu anebo by se obce měly
více radit se specializovanými architekty?

Satelity na vsích mají vášnivé odpůrce, ale i mnohé příznivce
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Výpadovku z Prahy na Karlovy Vary nejprve „zdobí“ ohromné
skladové haly. A když se automobilista blíží k Hostivici, prvnímu
městečku za hlavním městem, nemůže si nevšimnout nových ro-
dinných domů vlevo od silnice. Jako by všechny vypadly z Baťovy
továrny – jeden je jako druhý.

A to další podobné domky stojí ještě na druhém konci Hostivi-
ce. Oficiálně se jim říká satelitní městečka a v devadesátých letech
se z nich stal nový stavební fenomén.

Na desítky, možná stovky let změnily vzhled krajiny v okolí Pra-
hy a dalších velkých měst.

„O satelitních městečkách se mluví jako o sídlištích naležato.
Nesouhlasím. Je to mnohem horší než sídliště. Ne snad architek-
tonicky, ale z hlediska jejich budoucích proměn,“ řekl v časopise
Stavebnictví architekt Jakub Kynčl, odborník na městskou a před-
mětnou obytnou výstavbu.

Podle Kynčla je problémem to, že v satelitních městečkách je
příliš mnoho vlastníků parcel, takže bude velmi složité v budouc-
nu rozlehlé pozemky proměnit. „Při troše fantazie si dokážu před-
stavit, že sídliště, kde má byty ve vlastnictví obec, může být něja-
kým způsobem zásadně přestavěno. Ale při velkém počtu majite-
lů pozemků v satelitních městečkách nebude nic takového možné.
Ty lokality jsou zakonzervovány na víc než sto let, ať se nám to lí-
bí, nebo ne,“ tvrdí Kynčl.

DALLAS ANEBO SNAD ŠMOULOV?
Ti, co v satelitních městečkách nežijí, si pro ně vymysleli i po-

směšná jména. Například shluku domků v Kolodějích říkají starou-
sedlíci Dallas nebo také Šmoulov.

Ke kreslenému seriálu mají nové rodinné domy na okraji měs-
tečka skutečně blízko: jeden má zelenkavou fasádu, druhý mo-
drou, třetí žlutou. U jednoho domu jeho majitel jako by do okolí
ukazoval, kolik peněz má na účtu, a jeho bydlení připomíná spíš
palác než venkovské stavení. Další dům by se zase hodil spíše do
Alp než do české krajiny.

A pak tu je spoustu detailů, které víc ukazují na malý vkus než
na invenci majitele a stavitele: zlaté rámy v plastových oknech, ven-
kovní lampičky rozličných tvarů, všelijak vytvarované balkónky a vi-
kýře. Někdo se zase vyřádil na schodech nebo vchodových dveřích.

Všechny domky jsou namačkány jeden na druhém, lidé si k ob-
razu svému vyzdobili i pidizahrádky a živé ploty. V městečku ne-
rostou téměř žádné stromy.

V knize Jiřího Škabrady „Lidové stavby – Architektura českého ven-
kova“ jsou obrázky dvou katalogových domů, které jsou tak typické
pro satelitní městečka devadesátých let. „Ukázky zvlášť nevkusných, ale
přitom typických současných návrhů rodinných domů, přizdobených řa-
dou ‚tradičních‘ motivů. Názvy typových řad Elegant a Klasik jsou jistě
z nejvyšší kategorie černého humoru,“ napsal k obrázkům Škabrada.

Víc jak polovina obyvatel Evropy sní o vlastním domě se za-
hrádkou někde za městem a na vlastním pozemku. To podporu-
je často živelný vznik suburbií – městeček složených z obvykle ka-
talogových domů, které pohlcují krajinu a obecně sebou přináše-
jí tolik problémů, že heslem většiny západoevropských sídel již
není další růst, ale další zkvalitňování již existujícího prostředí. Do-
savadní plánování suburbií naprosto opomíjí sociální a většinou i
přírodní aspekt sídla. Domy jsou vnímány izolovaně jako jakési sa-
mostatné soukromé jednotky bez vazby k sídlu i jedna k druhé.
Neexistují v nich „místa setkávání“, opomíjena je dostupnost kra-
jiny a přírody a možnost jiné dopravy než soukromým automobi-
lem. Úplně schází jakýkoliv pokus o výhled do budoucnosti. Plá-
ny developerů jsou předimenzované – např. na bývalém okrese
Praha-západ jsou naplánovány domy pro 4000 novousedlíků roč-
ně, zatímco jejich reálný přírůstek byl kolem 270 ročně. Domní-
váme se, že možná až 50% suburbanizačních projektů nebude
nikdy realizováno. Za této situace by vedení obcí mělo dbát na to,
aby výstavba začala v místech, kde je nejvýhodnější komunikační
a technické napojení na stávající obec, tedy na okraji obce.

Starostové a zastupitelé obce by si měli být vědomi následu-
jích okolností:
• firmy mají propracovanou strategii slibů a zároveň strategii za-

mlčování či bagatelizace budoucích problémů
• stavbou či připojením suburbie na sebe obec přejímá starost

o stav a údržbu komunikací a technických sítí. Situace může
kritická, až za 20, 30 let bude docházet k velkým opravám sí-
tí. Nová zástavba se často napojuje na sítě, které potřebují zá-
sadní modernizaci již v době nových zátěží

• obec si obvykle slibuje, že bohatí novousedlíci významně při-
spějí do daňových odvodů, ale ve skutečnosti si mnoho z nich
ponechává pražskou adresu, takže dochází k tomu, že chud-
ší starousedlíci dotují bohatší novousedlíky

• ceny průměrných domů spíš stagnují nebo se dokonce snižu-
jí. Kvalitní urbanismus zvyšuje nebo násobí ceny nemovitostí

• je zbytečné prodávat pozemky pod cenou. Zásadním parame-
trem je hustota osídlení, která je v průměrné středočeské vesni-
ci kolem 50–70 obyvatel na hektar. Víc lidí znamená víc daní
a rovněž náklady na technické sítě se rozpouštějí mezi více lidmi

• pokud obce chtějí udržet městský či poloměstský typ osídlení
s hromadnou dopravou a malými obchody, tak hustota osíd-
lení by neměla klesnout pod 100 obyvatel na hektar

• důležité je napojení na starší zástavbu, diverzita domů, exis-
tence veřejných prostorů a vůdčích prvků; dále pak průchod-
nost krajiny a napojení na přírodu

• sociální sítě se budují pomalu. Velký počet novousedlíků, kte-
ří jsou aktivní a snadno se semknou často vede k rozdělení ob-
ce či dokonce snahám ovládnout zastupitelstvo. Malá čtvrť se
časem dokáže přimknout k velkému centru, ale nová velká
čtvrť přistavěná k menšímu centru buď vytvoří vlastní svět,
anebo naopak původní centrum sociálně a ekonomicky
„spolkne“. Novou parazitující (protože nesamostatnou) su-
burbánní zástavbou trpí zejména malé venkovské obce

• developeři se vyhýbají velkým a jinak poměrně kvalitním oblas-
tem např. Kladenska a Slánska. Důvodem je, že již existující star-
ší zástavba zvýrazňuje dnes nežádoucí průmyslovou či dělnic-
kou minulost, ale i to, že na další zástavbu často už není místo.
Do podobné situace se časem mohou dostat dnes suburbani-
zované katastry. Dobrý starosta myslí padesát let dopředu.

Závěrem bychom chtěli zdůraznit, že zemědělství ve středních
Čechách po dobu sedm tisíc let tvořilo ekonomický základ krajiny.
V posledních deseti letech to jakoby přestává platit, ale nevíme, co
tuto zemi v dalších desetiletích či staletích může čekat a proto se ve-
lice přimlouváme za uvážlivé hospodaření s půdou. Firmy přicháze-
jí a odcházejí, nejsou vázány na jeden prostor, ale lidé zde žijí stále.

Vyňato z knihy: Suburbanizace pražského okolí: dopady na so-
ciální prostředí a krajinu

Autoři: Miroslav Baše a Václav Cílek, Praha, listopad 2005

Nová venkovská zástavba očima odborníků

Satelitní městečka změnila krajinu na sto let dopředu
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Příští téma: Vesnice přátelská rodině
Nové obyvatele a zvláště mladé rodiny s dětmi vítá s otevřenou

náručí zřejmě každá obec. Nabídka možností pro sport, rekreaci či
kulturu však již zdaleka není doménou jen větších měst. I na vesni-
cích rostou jako houby po dešti různá sportoviště, kluby pro děti
apod. Co všechno děláte zejména pro rodiny s dětmi? Na co musí-
te stačit sami a na co využíváte příspěvky z kraje, od státu případně
EU? Je vaše vesnice přátelská rodině? Právě o tom chceme infor-
movat v příštím čísle Zpravodaje. Pokud k tomuto tématu chcete ně-
co říct, podělte se s námi a pošlete svůj názor na adresu redakce.

AUTEM TAM, AUTEM SEM

Jana Zahrádková je ale v satelitním městečku v Kolodějích spo-
kojena. „Nemůžu si na nic stěžovat,“ říká. Nevadí jí ani to, že má
jen malou zahrádku a se sousedy ve vedlejším domě si skoro kou-
kají do talíře. „Tady stejně nikdo venku moc není. Ráno všichni od-
jedou do práce a vrací se až večer. A o víkendu také lidé moc ven
nechodí,“ vysvětluje Zahrádková.

Starší žena tak mimoděk ukázala na další problémy bydlení
v „panelácích naležato“. Ačkoli lidé touží po bydlení mimo velké
město, o to víc pak tráví času v autě – všude musí jezdit, protože
v satelitních městečkách obvykle nevzniknou obchody, kina nebo
specializované školy. „Při přirozeném rozvoji obcí jsou s novou by-
tovou výstavbou budovány i služby, sportoviště, komunikace a po-
dobně. Nevznikají jen ulice, ale i veřejné prostory, náměstí a par-
ky,“ řekl pro MF DNES známý architekt Ondřej Beneš.

KDO DOTUJE SATELITNÍ OBYVATELE
ANEB BEZ VZTAHU K BYDLIŠTI

Problémem satelitů je i to, že lidé, kteří v nich žijí, mají často trva-
lé bydliště jinde. Starostka Hostivice Iva Koptová upozornila, že 90 %
novousedlíků ze satelitních městeček v Hostivici má trvalé bydliště
v Praze. To znamená, že peníze od státu jdou do jejich bydliště a v sa-
telitních domovech je dotují starousedlíci. Tím nevraživost mezi mí-
stními a přistěhovalci ze satelitu rose.„Satelit představuje novou mo-
nofunkční strukturu bydlení, nehledě na poměrně nízký architekto-
nický standard. Důsledkem je nefunkční urbánní prostředí, které má
negativní vliv na své obyvatele – izolaci, absenci sociálních vazeb,
vzrůstající kriminalitu v přes den opuštěných vilkách,“ dodává Beneš.

NECHODILI SPOLU DO ŠKOLY

Lidé navíc znají jen své nejbližší sousedy, nevzniká zde obvykle
taková komunita jako na vesnicích. Stejně tak se „novousedlíci“
příliš nepromíchávají s původními obyvateli, do života obce se ob-
vykle zapojí jen někteří. Starousedlíci se navíc na své nové souse-
dy dívají skrz prsty a mají pocit, že se nad ně povyšují.

„Bydlím tady od narození a ze satelitního městečka jsem znal
jenom jednu holku. Jsou to většinou přistěhovalci, mladí jezdí za
svými kamarády do Prahy, často u nich i spí. S námi se moc nestý-
kají,“ tvrdí jednadvacetiletý obyvatel Hostivice Petr Sapara.

Odhaduje, že by se to mohlo postupně změnit. Do školy totiž spo-
lu chodí děti staro- i novousedlíků. „Malé děti ze satelitních měste-
ček chodí v Hostivici do školy. To my jsme nechodili. Takže se nejspíš
se svými vrstevníky budou v budoucnu družit víc,“ dodává Sapara.

POŽADAVKY SE ZAČÍNAJÍ MĚNIT

Socioložka Helena Kubátová z Univerzity Palackého v Olomou-
ci nevidí v bydlení v satelitních městečkách pouze zápory. „Lidé si
řeší svou bytovou situaci sami a nespoléhají se například na stát,
bydlí v dobrém životním prostředí. Obyvatelé některých satelitních
měst se snaží povznést i původní lokalitu například tím, že přispí-
vají na výstavbu nové silnice nebo obchodu. To však je ale samoz-
řejmě značně odlišné podle konkrétního místa,“ řekla socioložka
Kubátová v časopise Stavebnicví.

Někteří architekti navíc připouštějí, že požadavky lidí na bydle-
ní na okrajích měst prodělávají proměnu – k lepšímu. „Už nyní
z vlastní praxe můžu říct, že požadavky klientů se začínají měnit,“
řekl architekt Jakub Kynčl.

„Problém je samozřejmě tam, kde je už vše postaveno. U takových
lokalit bude první šance na nějaký zákrok, až skončí životnost posta-
vených domů, a to může být přes padesát let. Dost šílená asi bude si-
tuace, když část obyvatel satelitního městečka ho bude chtít opustit,
a část ne. Kdo pak koupí tyhle velké domy na drahých pozemcích?
Ale jak říkám, pomalu se začíná projevovat doba zhodnocování ne-
gativních zkušeností. Ovšem některé projekty prostě musíme odep-
sat a brát to jako součást jedné historické kapitoly,“ dodal Kynčl.

Text i foto: www.idnes.cz
Další informace k tématu např. na http://www.suburbanizace.cz

Satelitní městečko na okraji Černošic Foto: Michal Šula, MAFA

Vyrůstající satelitní městečko u Vestce, září 2007

Satelit u obce Lány

Satelit v Hovorčovicích

www.idnes.cz
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Profesor Miroslav Baše obdržel ve středu
6. května 2009 in memoriam Poctu České ko-
mory architektů 2008. Cenu převzala man-
želka Olga Bašeová. Ceremoniál proběhl při
zahájení výstavy Bašeho díla v pražské Galerii
Jaroslava Fragnera. Bašeho vybrala porota
ČKA ze dvou desítek nominovaných kandi-
dátů. Poctu uděluje každoročně již od roku
2000 významné osobnosti v oboru, která se
svou prací a morálním kreditem výrazně za-
psala do historie moderní české architektury.

Právě Prof. Ing. arch. Miroslav Baše na-
prosto splňoval podmínky statutu Pocty
ČKA. Podle sdělení člena odborné poroty,
která vybírala osobnost, jíž by mělo být to-
to ocenění uděleno, profesora Miroslava
Masáka „byl Baše osobností, která svým
rozhledem a svými zájmy přesahovala obor
architektury a urbanismu a jeho přesvědče-
ní o přednosti věcí veřejných před osobními
zájmy ho dovedlo i k trvalé společenské ak-
tivitě. Jeho pevný občanský postoj se proje-
vil nejen v obou vypjatých obdobích naší
současné historie, ale i v pasivní době nor-
malizace sedmdesátých a osmdesátých let“.

Na slavnostním ceremoniálu představil
Bašeho tvorbu architekt Petr Všetečka, který
byl nejen členem odborné poroty Pocty ČKA
2008, ale je také autorem koncepce katalo-
gu a výstavy Město – Suburbie – Venkov. Ve
své řeči upozornil především na Územní pro-
gnózu Pražské památkové rezervace z 80.
let, Bašeho magnum opus, která poskytla do
té doby neznámý ucelený pohled mnoha
profesí na strukturu a hodnotu historického
města. Připomněl téma suburbií, míst mezi
městem a venkovem, a vyzdvihl šíři aktivit tý-
kajících se obnovy venkova. „Miroslav Baše
nebyl ortodoxním regulátorem ani konzer-
vátorem sídel či krajiny, jeho pohled byl or-
ganický, jeho síla byla v kladení otázek, shro-
máždění a analýze relevantních dat, v po-
chopení rozporů a v argumentaci“, říká Petr
Všetečka.

Miroslav Baše spolupracoval s řadou or-
ganizací, spolků a významných osobností.
Svůj hold mu proto přišel vzdát také RNDr.
Václav Cílek, který s Bašem spolupracoval
právě na tématu suburbanizace a populari-
zovali společně pojem „sídelní kaše“. Za

Město – Suburbie – Venkov
Předáním Pocty České komory architektů 2008
byla zahájena výstava Miroslava Bašeho

Text Miroslava Bašeho
prezentovaný v části Venkov:

Venkov vznikl na principech existence
člověka závislém na věčném koloběhu
přírody.

Člověk se musel přizpůsobit přírodním
poměrům a poznat meze dané přírodou.

Tato orientace jej vedla k specifickému
názoru na svět a jeho hodnotám.

Města byla a zůstala více vzdálena od
původní přírody, až někdy na přírodě vy-
vzdorovaná.

Umělé ostrovy civilizace a kultury, kterým
musí být stále dodávána energie zvenčí.

Venkovan nahlédl do složitých vazeb pří-
rodního dění a vybudoval si k němu respekt.

Život většiny obyvatel se přesunul
z venkovského osídlení do měst. S tím
souvisel i přesun většiny vykonávaných
činností do interiéru.

Žijeme v bytech, pracujeme a přesunu-
jeme se v interierech, osobních vozech, le-
tadlech, metru. Tam se také soustředila
naše „kultura“. Veřejná prostranství zůs-
tala v pozadí.

Dlouhodobý pohyb do měst byl do-
plněn opačným pohybem, z měst na ven-
kov. Znamenal však zájem pobývat na ven-
kově také přesun městského způsobu ži-
vota a „života v interiéru“ a jeho kultury,
zpět do krajiny, do veřejného prostoru?

Člověk se ani zde nepřestává chovat
městsky.

Na venkově se mezitím proměnili ven-
kované. Byli zbaveni podstaty svého ven-
kovanství – vztahu k půdě, příčin a důvo-
dů sociální soudržnosti, svébytnosti.

Měli se“ přiblížit k městům“. Pomohlo
se násilím.

Do značné míry se to zdařilo. A nadále
daří. Většinu vesnic dnes můžeme ozna-
čit za „postagrární“.

Tam, kde zemědělství přežívá, se vět-
šinou provozuje jako námezdní činnost.

Přes tyto negativní skutečnosti, zůstá-
vá na venkově něco podstatně svébytné-
ho. Jsou případy, kdy komunity sídel vy-
tvářejí inspirativní tvůrčí zázemí. Oživují
tradiční aktivity. Bude tam půda pro no-
vého Branusciho?

Položme si důležitou otázku. Máme
špatný nebo dobrý zákon o půdě, je ve-
řejnost spokojená nebo lhostejná?

Měkký zákon o půdě ji, dle mého ná-
zoru, degraduje. Toto základní bohatství
státu, na prostor jakoby bez půdy, kde je
možné vše, kromě starosti o půdu.

Existují zcela extrémní názory, že vše mů-
žeme dovážet a proč tedy půdu chránit?

Venkovská obnova musí souviset s ob-
novou pracovních příležitostí a to přede-
vším pracemi na půdě.

Paměť krajiny je stále čitelná. Obděla-
ná půda je stále součástí tradičních vesnic.

Trend proti plýtvání a trend sledující
kvalitu prostředí, stále více sleduje jiné za-
cházení s půdou. Miroslav Baše

spolupráci a podporu aktivit sdružení Anti-
komplex poděkoval Matěj Spurný. Bašeho
činnost pro Spolek pro obnovu venkova při-
pomenul starosta města Nečtiny Ing. Jiří
Křemenák. Obec Nečtiny byla shodou okol-
ností místem, kde profesor Baše realizoval
jednu ze svých posledních přednášek. Celý
text přednášky, včetně dalších zásadních
Bašeho textů, je přetištěn v katalogu do-
provázejícím výstavu.

Středně velká expozice upozornila na
průřez nejzásadnějších architektových děl,
rozdělených symbolicky obrovskými mapa-
mi, které připomínaly tři hlavní okruhy pa-
desáti let tvůrčí práce Miroslava Bašeho. Te-
matická období se odehrávala v jiném úseku
doby a podmínkách, ale vždy šlo o témata
společností podceňovaná a ve svých složi-
tostech nerozpoznaná.

Vystaveny byly studie, územní prognóza
Pražské památkové reservace na ručně zpra-
covaných urbanistických plánech, autorovy
skici, grafiky, fotografie, publikace, práce
pro venkov a texty z přednášek. Součástí vý-
stavy byly rovněž dvě filmové projekce –
jedna velkoplošná a vzpomínková, druhá
připomínající poslední přednášku Miroslava
Bašeho v Nečtinách, s tématem územní plá-
nování malých obcí.

Ve všech třech zásadních tématech autor
osvědčil schopnost vystihnout oblasti, kterým
takřka před našima očima hrozí rozpad – ná-
mi již nevnímaný. Speciálně k výstavě byl vy-
dán, moderní grafikou zpracovaný katalog.

Odborná autorská výstava, navzdory krát-
kému času života expozice, potěšila svojí cit-
livou presentací, ohromila rozsahem díla. Ne-
ušla zájmu nejširší veřejnosti. šum

Zdroj: Vlasta Jílková a Česká komora ar-
chitektů Foto: Petr Bartoš

T Té m a 1 1
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Starostové, jejichž obce a města jsou čle-
ny Sdružení místních samospráv (SMS ČR),
protestují proti diskriminaci svých občanů.
Stěžují si na dělení vybraných daní mezi ob-
ce a města (tzv. sdílené daně). Obce a měs-
ta s 1500–5000 obyvateli získávají do svých
rozpočtů téměř 4,5x méně prostředků na
jednoho obyvatele než největší města v ze-
mi. Dostává-li Praha na 1 obyvatele 30 tis. Kč
ročně, menší města a obce získají jen nece-
lých 6900 Kč ročně na své občany.

Na Ministerstvu financí ČR vznikla na kon-
ci roku 2007 komise pro přípravu nového zá-
kona o financování obcí a měst ze státního
rozpočtu. Ministerstvo nechalo zpracovat
Vysokou školou ekonomickou (VŠE) analýzu
financování výkonu státní správy a samo-
správy obcí a měst z celé ČR. V průběhu ro-
ku 2008 VŠE zkoumala financování 500 ma-
lých, středních i největších obcí a měst.

Samotné zadání analýzy vyplynulo z do-
hody mezi tehdejším ministrem financí Mi-
roslavem Kalouskem a starostou obce Su-
chá Loz Petrem Gazdíkem a starostou obce
Vysoké Pole Josefem Zichou, kteří podali
proti ČR stížnost na diskriminaci ke Štras-
burskému soudu. Na základě příslibu změ-
ny ve financování samospráv a vypracování
analýzy tyto obce stížnost vzaly zpět.

Předseda SMS ČR a člen ministerské ko-
mise, Josef Bartoněk, starosta městyse
Osvětimany, je přesvědčen, že Analýza od-
kryla nedostatečné financování obcí a měst
pod 100 tis. obyvatel a prokázala diskrimi-
naci občanů menších měst a obcí. „Analý-
za ukazuje, že všechny samosprávy mají při-
bližně 40% výdajů na jednoho obyvatele
stejných bez ohledu, zda jde o malou obec,

Starostové menších měst a obcí protestují proti
diskriminaci občanů venkova
Sdružení místních samospráv připravilo
svůj návrh na změnu financování obcí
městečko či velké město. Dnes se však rov-
ným dílem dělí pouze 3 % sdílených daní.
To je zcela neodůvodněný nepoměr,“ uvá-
dí starosta Bartoněk.

Jeho kolega, starosta Petr Gazdík ze Su-
ché Loze, poukázal: „Ze sdílených daní čtyři
největší města získávají polovinu všech pro-
středků, zatímco zbylých 6600 obcí a měst
získává druhou polovinu, přestože v nich ži-
je 80% všech obyvatel země. Přitom studií
VŠE nebyly zjištěny žádné zásadní důvody
pro takto rozdílné financování,“ komentoval
závěry z účasti na práci komise ministerstva
další z jejích členů, starosta Gazdík.

Starostové se sice shodují, že existuje mno-
ho výdajů, které mají největší města vyšší na
své obyvatele, avšak upozornili i na skupinu
výdajů s opačnou tendencí. Vyšší výdaje na
jednoho obyvatele jsou podle studie VŠE spo-
jeny s náklady na dopravu, silnice a místní ko-
munikace, kulturu a sportovní zařízení, bez-
pečnost a další výdaje. U menších měst a ob-
cí jsou zase vyšší výdaje na jednoho obyvatele
než ve velkých městech u požární ochrany,
odvádění a čištění odpadních vod, veřejného
osvětlení, na zajištění pitné vody a další okru-
hy činností menších samospráv.

Podle závěrů analýzy VŠE připravilo Sdru-
žení místních samospráv návrh na změnu dě-
lení sdílených daní mezi všechny obce a měs-
ta. „Usilujeme o systémové a odůvodněné na-
stavení financování samospráv. Současný stav
je v rozporu i s evropskými standardy. Napří-
klad rozdíl mezi Bratislavou a nejmenšími ob-
cemi na Slovensku je 2,5násobný. Proč u nás
mají mít až 4,5 vyšší daňovou hodnotu obča-
né čtyř největších měst netušíme,“ uvedl Sta-

Celkové příjmy samospráv 
ze sdílených daní státního rozpočtu 2009 

116,4 mld. Kč

Přes 6600 
obcí a měst = 
80% obyvatel 
země získává 
jen polovinu 

zbylých 
prostředků

4 největší 
města Praha, 
Brno, Ostrava, 

Plzeň 
= 20% obyvatel 
získává téměř

50% všech 
prostředků

nislav Polčák, místostarosta obce Vysoké Po-
le a právní zástupce sdružení.

Téměř polovinu všech prostředků, které
stát směřuje všem obcím a městům přitom
získávají pouze čtyři největší města s 20 %
obyvatel. Zbylých 80 % obyvatel získává zby-
lou polovinu. Sdružení si rovněž nechalo
zpracovat analýzu financování samospráv
v některých evropských státech. Česká práv-
ní úprava se podle ní významným rozdílem
vymyká z průměru srovnatelných zemí.

Další zástupkyně SMS ČR v ministerské
komisi senátorka Jana Juřenčáková, profesí
daňová poradkyně, odmítá argumenty, že
nadhodnocené příjmy čtyř největších měst
má odůvodňovat hrubý domácí produkt tě-
chto čtyř měst, který zde účetně má vzni-
kat. „Že má firma zapsané sídlo například
v Praze ještě neznamená, že její produkt
zde také vzniká. Významné množství firem
produkuje své zboží či služby mimo místo
oficiálního sídla. Dobře je to vidět na skupi-
ně ČEZ, která sice sídlí v Praze, nicméně ko-
lik elektráren ČEZ provozuje na území Pra-
hy? Nelze to brát takto šmahem,“ podotý-
ká senátorka Juřenčáková.

Starostka obce Chýně u Prahy Věra Ko-
vářová (2. místopředsedkyně SMS ČR) upo-
zorňuje, že její obec leží jen 6 km od hranic
Prahy a občané zde očekávají, že od obce
dostanou podobný rozsah veřejných služeb,
když odvádí stejné daně jako občané v Pra-
ze. „Nikdo z nich nechápe, že naše obec ne-
má na opravu místních komunikací, na roz-
šíření místní školy, která absolutně nestačí
přílivu nových obyvatel a jejich dětí,“ pod-
otýká starostka ze Středočeského kraje.
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Starostové připravili návrh nového finan-
cování samospráv. Podstata návrhu SMS ČR
je jednoduchá. Dělit sdílené daně podle pra-
videl, která budou respektovat zjištěné výda-
je obcí a měst u jednotlivých činností. Návrh
SMS ČR nemá negativní dopad na státní
rozpočet (nezvyšuje státní dluh), ale jiným
způsobem přerozděluje prostředky určené
všem obcím a městům. Návrh posiluje roz-
počty všech měst a obcí do 100 tis. obyvatel
o částku celkem 21 mld. Kč, v průměru na
jednoho obyvatele o částku 2,5 tis. Kč, tedy
u obce s 1000 obyvateli přibližně o 2,5 mil. Kč
ročně navíc, pro město s 5000 obyv. zname-
ná zisk přes 15 mil. Kč.

Iveta Jordanová, ředitelka nevládní pro-
tikorupční organizace Růžový panter, zdůra-
zňuje, že ani analýza zpracovaná VŠE ne-
uvádí věrohodné argumenty, které by do-
statečně obhájily, proč 4 největší města v ČR
mají tak vysoko nadřazené nároky oproti os-
tatním a čerpají cca 50% sdílených daní. Na-
př. Praha sice uvádí rovněž své podfinanco-
vání, ale takto je podfinancována většina
měst a obcí v celé zemi. U velkých měst je
potřeba zaměřit se zejména na to, zda-li
spravují tak velký objem peněz hospodárně.
Bohužel, zatím mnoho příkladů z praxe uka-
zuje, že ne vždy tomu tak je. V tomto ohledu
existují značné rezervy (plýtvání penězi v rám-
ci investiční výstavby, nadsazené stavební za-
kázky, neefektivní pronájmy). Iveta Jordano-
vá spatřuje finanční rezervy i ve státní sféře,
kdy stát rozděluje prostřednictvím minister-

stev tzv. nenárokové dotace. „Současně s ře-
šením daňové diskriminace menších sídelních
celků je třeba se zaměřit i na hospodárnost
využívání státních dotačních titulů“, uvádí.

SMS ČR proto v této souvislosti prosazuje:
Zastavení tzv. „porcování medvěda“ a za-

vedení skutečných protikorupčních opatření,
která jsou klíčová pro hledání finančních re-
zerv, a to zejména:
1) kompletní zprůhlednění dotačního systé-
mu na všech ministerstvech prostřednictvím
veřejné centrální adresy (zveřejnění informa-
cí o žadatelích a příjemcích dotací a o nasta-
vených pravidlech pro příjem každé dotace)
2) přísné sankce za porušení pravidel jak ze
strany úřadu, tak příjemce dotace (přijetí in-
terních směrnic na ministerstvech o sankcích
za porušení pravidel, vytvoření black listu
pro příjemce dotací, kteří poruší pravidla)
3) ustanovení meziresortní komise pro kon-
trolu zveřejňování informací a uplatňování
sankcí za porušení pravidel (komise složená ze
zástupců ministerstev a odborné veřejnosti,
jednání komise vždy za účasti novinářů)
Josef Bartoněk, předseda SMS ČR, starosta
městyse Osvětimany, starosta@osvetimany.cz

Návrh SMS ČR
� Odstraňuje diskriminaci občanů všech

měst a obcí do 100 tis. obyvatel.
� Posiluje rozpočty všech měst a obcí

do 100 tis. obyvatel o částku celkem
21 mld. Kč, v průměru na jednoho oby-
vatele o částku 2,5 tis. Kč, tedy u obce
s 1000 obyvateli přibližně o 2,5 mil. Kč
ročně navíc (oproti stávajícímu příjmu
na občana ve výši 7180 Kč zvyšuje po-
díl na občana na 9.700 Kč ročně).

� Největší nárůst vykazují obce a men-
ší města s počtem obyvatel 1500
až 5000 obyvatel, kde ze současných
6.900 Kč na obyvatele příjem dle no-
vého návrhu činí 10.370 Kč, tedy +
3500 Kč na jednoho obyvatele v této
velikostní kategorii obcí, celkové navý-
šení v této kategorii obcí a měst činí
4,87 mld. Kč ročně. Stejně pozitivní
dopad přináší i pro kategorii statutár-
ních měst pod 100tis. obyvatel (Libe-
rec, Ústí n. Labem, České Budějovice,
Zlín, Hradec Králové, Pardubice…), kde
všech 16 měst získává na 1 obyvate-
le 1.700 Kč navíc (celkem 2 mld. Kč).
I u těchto měst bylo zjištěno znevý-
hodnění oproti stávajícímu stavu.

� Na novém systému získává celkem
6036 obcí a měst z celé ČR celkem
21 mld. Kč, záporný dopad jde na vrub
4 největších měst, která ze systému ne-
odůvodněně získávala násobně vyšší
příjmy.

� Nemá negativní dopad na státní
rozpočet, neprohlubuje deficit.

� Zachovává stávající motivační prv-
ky zákona o rozpočtovém určení da-
ní. Nový systém dělení se týká pouze
rozdělení sdílených daní.

� Umožňuje všem obcím a městům
odpovídající rozvoj pro následující
roky, kdy již nebude štědrý evrop-
ský rozpočet dotovat rozvojové
aktivity v zemi.

Celý návrh SMS ČR naleznete také na našich
stránkách http://www.smscr.cz/RUD.php

Počet obyvatel obce tis. Kč
od do Ztrátové obce Výše ztráty Ziskové obce Výše zisku

0 100 103 – 13 041 426 36 712
101 200 50 – 13 299 999 232 374
201 300 28 – 10 008 855 366 908
301 1500 22 – 9 417 2878 4 868 672

1501 5000 1 – 145 608 5 390 576
5001 10000 0 0 141 3 134 635

10001 20000 0 0 70 2 470 553
20001 30000 0 0 27 1 345 508
30001 40000 0 0 10 659 131
40001 50000 0 0 5 422 028
50001 100000 0 0 16 2 017 125

100001 150000 0 0 1 171 426
150001 a výše 3 – 4 595 769 0 0

Hl. město Praha 1 – 14 973 971 0 0
Celkem 208 – 19 615 649 6 036 21 115 649
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Velikostní kategorie

Průměrné sdílené daňové příjmy na jednoho obyvatele

Návrh SMS ČR

Současný systém

Starosta Osvětiman a nový předseda SMS ČR
Josef Bartoněk

http://www.smscr.cz/RUD.php
mailto:starosta@osvetimany.cz
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Novým ministrem zemědělství se
stal Jakub Šebesta

Zdárné dokončení českého před-
sednictví Rady EU a sestavení reál-
ného rozpočtu kapitoly zeměděl-
ství pro rok 2010 považuje za své
hlavní úkoly nový ministr zeměděl-
ství Jakub Šebesta. Ve funkci vystří-
dal Petra Gandaloviče (ODS).

Šebesta při oficiálním předsta-
vení vlastních priorit pro nastáva-
jící týdny novinářům řekl, že po-
zornost zaměří zejména na neformální zasedání ministrů ze-
mědělství a rybolovu, které se uskuteční na přelomu května
a června v Brně. Odborné týmy ministerstva při přípravě zase-
dání odvedli podle ministra kus práce pro úspěšný průběh.
V Brně hodlá otevřít zejména otázku přímých plateb pro země-
dělce po roce 2013.

Při sestavování resortního rozpočtu na příští rok bude podle mi-
nistra Šebesty hlavním úkolem snaha o zmírnění dopadů krize na
české zemědělce. Ty se projeví nejvýrazněji pravděpodobně na
podzim letošního roku, tedy v době, kdy budou přípravy státního
rozpočtu vrcholit.

„Resort zemědělství byl přitom zasažen touto krizí dříve, než
většina jiných resortů. A já bych chtěl zodpovědně říci, že už mi-
nulé vedení ministerstva v čele s Petrem Gandalovičem usilovalo
o získání maximálních prostředků, které byly využity na zmírnění
dopadů krize v konkrétních odvětví, zejména v nejvíce postiženém
odvětví mléka. Je jasné, že se v rámci sestavování státního rozpočtu
na rok 2010 povede na půdě Strakovy akademie tvrdý boj,“ uza-
vřel ministr Šebesta.

Za další priority označil dialog s nevládními agrárními organiza-
cemi nebo příprava zákona o Pozemkovém fondu. Nový ministr
chce také nechat prošetřit nestandardní postup při uzavírání smluv
na poskytování telekomunikačních služeb, o kterém nedávno in-
formovala média. Chce se také soustředit na aktuální situací ve
společnosti Lesy ČR s.p., zejména v návaznosti na trestní oznáme-
ní na zástupce společnosti CE WOOD. To bylo dnes podáno kvůli
podezření z pokusu trestného činu poškozování věřitele, porušení
povinnosti při správě cizího majetku činu či trestného činu zneuží-
vání informací v obchodním styku.

Zdroj: Petr Vorlíček, tiskový mluvčí Mze

MMR má letos už třetího ministra –
Rostislava Vondrušku

Zjednodušení pravidel a zvýšení rych-
losti čerpání peněz z EU – to jsou hlav-
ní priority nového ministra pro místní
rozvoj Rostislava Vondrušky, které před-
stavil 12. května. Vondruška na post
přichází z pozice šéfa České centrály
cestovního ruchu – CzechTourismu. V le-
tošním roce je po Jiřím Čunkovi a Cyri-
lu Svobodovi již třetím ministrem pro
místní rozvoj.

V oblasti evropských fondů patří k Vondruškovým prioritám ta-
ké řešení s monitorovacím systémem, aktivní řízení a koordinace
všech operačních programů či úprava národních pravidel a jejich
optimalizace.

Jako další cíle si nový ministr vytyčil mimo jiné důstojné dokon-
čení českého předsednictví EU, aktualizaci rozpočtu na rok 2009

v důsledku finanční krize, sestavení návrhu rozpočtu na rok 2010
do prvního čtení a optimalizaci investic do lidských zdrojů a infra-
struktury jako příležitost k podpoře a rozvoji ekonomiky.

V oblasti regionální politiky se chce zasadit o zlepšení vztahů
s hejtmany, samosprávou, profesními asociacemi i Hospodářskou
komorou. Hodlá klást důraz na větší efektivitu využití peněz
MMR, projektovým řízením garantovat jejich nejlepší možné vy-
užití a financovat konkrétní regionální projekty. Za cíl si klade
i definování cílů regionální politiky pro nové programovací ob-
dobí 2014–2020.

Mezi prioritami v oblasti bydlení figuruje mimo jiné start řeše-
ní politiky bydlení se všemi zúčastněnými stranami, deregulace
nájemného, profesionalizace komunikace se „stakeholders, stát-
ní finanční podpora hypotečního úvěrování mladým i regenerace
panelových sídlišť, podpora infrastruktury pro bydlení a výstavba
bytů.

Nový ministr Rostislav Vondruška se hodlá zasadit i o optimali-
zace systému řízení cestovního ruchu, koordinaci národní a za-
hraniční propagace v závislosti na finančních možnostech a posí-
lení významu cestovního ruchu a jeho vnímání.

Zdroj: www.mmr.cz

Zlatý erb letos získaly
Moravské Budějovice,
Tisá a Semily

Cenu Zlatý erb za nejlepší internetové
stránky v kategorii měst získaly v letošním roce Moravské Budě-
jovice. Mezi obcemi se nejvýše umístila Tisá z okresu Ústí nad La-
bem a cenu za nejlepší elektronickou službu obdržela radnice
v Semilech. Výsledky jedenáctého ročníku celostátní soutěže, je-
jímž cílem je podpořit rozvoj internetových služeb ve městech
a obcích, byly vyhlášeny počátkem dubna v Hradci Králové na
mezinárodní konferenci Internet ve státní správě a samosprávě.
Porota vybírala oceněné z rekordního počtu téměř 600 přihláše-
ných webů měst a obcí.

Soutěž se tradičně koná ve třech kategoriích. Do první se mo-
hou přihlásit webové stránky měst včetně magistrátů, městských
částí a obvodů. Na pomyslné stupně vítězů se letos po boku Mo-
ravských Budějovic postavil Jablonec nad Nisou a Hlavní město
Praha.

V kategorii obcí se za vítěznou Tisou umístily Ratměřice z okre-
su Benešov a Olbramice z okresu Ostrava-město.

V kategorii nejlepší elektronická služba první místo obsadila
radnice v Semilech. Porota ocenila její projekt zasílání MMS zpráv
z mobilního telefonu, jimiž lidé upozorňují radnici na různé ne-
pořádky ve městě, například černé skládky. Jako druhý nejlepší
porota vyhodnotila Informační systém pro komunikaci s úřadem
v Ostravě a na třetím místě se umístila Přibyslav za vysílání veřej-
ných zasedání zastupitelstva města přímým přenosem v kabelo-
vé televizi.

Cena veřejnosti letos patří obcím Mokré (okres Rychnov nad
Kněžnou) a Němčovice (okres Rokycany). Nejlepší turistickou pre-
zentací na webových stránkách se mohou pochlubit Mariánské
Lázně a mezi regiony Liberecký kraj. Zvláštní cenu za nejlepší
bezbariérový přístup na webové stránky dostala obec Petroviče
z Blanenska.

Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a veřejné státní
správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb pro občany
i specifické skupiny uživatelů s využitím internetu a ostatních elekt-
ronických médií. Do celostátní soutěže postoupili vítězové kraj-
ských kol. Bližší informace o soutěži a jejích výsledcích jsou do-
stupné na www.zlatyerb.obce.cz.

maš

www.zlatyerb.obce.cz
www.mmr.cz
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České Švýcarsko získalo jako první
v ČR titul EDEN

Historicky prvním nositelem titulu Eden (European Destination
of ExcelleNce) v české republice se může pochlubit Národní park
České Švýcarsko na Děčínsku. Výsledky oznámil 26. května v Brně
ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.

Podle odborné poroty právě České Švýcarsko nejlépe dokáže
rozvíjet cestovní ruch v podmínkách chráněné přírodní oblasti,
a proto se stalo evropskou oblastí nejvyšší kvality zcela oprávněně.
„Tato destinace je ukázkovým modelem toho, jak úspěšně spolu-
pracovat při rozvoji cestovního ruchu v chráněné oblasti. Na kon-
cepci jeho rozvoje se totiž podílí obecně prospěšná společnost spo-
lečně se správou národního parku. Ojedinělé jsou rovněž speciální
ekovýchovné projekty pro základní a mateřské školy nebo pro-
cházky s certifikovaným průvodcem, které mají usměrnit návštěv-
nost regionu,“ uvedl ministr Vondruška.

Česká republika se jí letos zúčastnila poprvé, kdy se přihlásilo 21
účastníků. Ve finále se kromě Českého Švýcarska probojoval také
Kralický Sněžník a Orlické hory-Podorlicko.

Vítězná destinace získává právo používat při své propagaci
značku Eden a další marketingovou podporu jak ze strany Ev-
ropské komise, tak ze strany garanta soutěže pro ČR agentury
CzechTourism. Může počítat s natočením spotu, prezentaci na
webech a akcích agentury nebo výrobou propagačních materi-
álů v hodnotě 350.000 korun. Zkrátka ale nepřijdou ani ostat-
ní přihlášené destinace. Agentura z jejich nabídek připraví te-
matický seriál, který se objeví na webech agentury i v samo-
statné brožuře.

Soutěž Eden vyhlašuje od roku 2006 Evropská komise v rámci
projektu zaměřeného na rozvoj trvale udržitelného cestovního ru-
chu. Letos dostali soutěžící za úkol připravit takový turistický pro-
dukt, který zdůrazňuje zvláštnost chráněného území a přináší roz-
voj celé společnosti v souladu s principy udržitelného rozvoje. Příš-
tí rok budou tématem vodní plochy. maš

Česká republika má jako první země
EU vyhlášku o faremním zpracování

Čeští farmáři se jako první v Evropské unii dočkali vyhlášky, kte-
rá upravuje faremní zpracování potravin. Opatření má výrazně
zjednodušit výrobu potravin v omezeném, konkrétně stanoveném
množství při zachování standardů kvality, uvedl mluvčí ministerstva
zemědělství Petr Vorlíček.

„Zpracování a prodej ze dvora je velkou šancí pro obnovu se-
lského stavu na venkově, nebo vylepšení prestiže i větších podni-
ků v oblasti venkova. Řada farmářů, kteří byli odkázáni v předsta-
vě o uplatnění vlastní produkce pouze na hypermarkety za měs-
tem, bude nyní schopná dodávat přímo do maloobchodní sítě,“
uvedl ministr zemědělství v demisi Petr Gandalovič. Změna pravi-
del je podle jeho slov přínosem nejen pro sortiment kvalitních
a bezpečných potravin, ale také pro atraktivitu venkovského pro-
storu. Vyhláška je navržena tak, aby zajistila všechny pilíře bez-
pečnosti potravin, např. dohledatelnost původu masa až na úro-
veň jednotlivého kusu zvířete.

Na vyhlášku o faremním prodeji navazuje dotační titul z Pro-
gramu rozvoje venkova. Z něj mohou farmáři čerpat dotace na
stroje a zařízení v drobných provozech, které jsou pro uvedení na
trh nezbytné. Norma umožňuje farmářům vstup na trh za méně
přísných podmínek pro maximální stanovené množství. Zpracová-
ní potravinářských výrobků je omezeno množstvím litrů a kilogra-
mů a místem prodeje na úrovni kraje.

„V praxi přinese zavedení vyhlášky také kratší cestu kvalitních
výrobků z plnohodnotné suroviny bez podílu náhražek až k záka-
zníkovi. V oblasti agroturistiky umožňuje nabízet hostům na stat-
cích potraviny z vlastní výroby. Zákazník tak získá možnost na-
hlédnout do kuchyně výroby potravin s jasnou identifikací potravi-
ny až do stáje,“ upozornil ministr.

Norma podle Gandaloviče přináší možnost zlehčení dopadů
ekonomické krize na zemědělce produkující potraviny v malém
množství. Při úspěchu výrobku na trhu a splnění plnohodnotných
podmínek, které musí dodržovat velké potravinářské firmy, dává
zemědělci možnost odstartovat expanzi na další trhy.

Vznik vyhlášky o přizpůsobení veterinárních a hygienických po-
žadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází s ži-
vočišnými produkty, iniciovala antibyrokratická komise, kterou mi-
nistr Gandalovič ustavil v loňském roce. Vychází vstříc zájmům
a potřebám malých a středních podnikatelů včetně provozovatelů
farem, kteří vyrábějí, zpracovávají a uvádějí potraviny živočišného
původu do oběhu. Jejímu schválení předcházela řada jednání
s představiteli kontrolních organizací a EU. Po několika měsících se
podařilo prolomit nadměrnou byrokratickou zátěž spojenou s pro-
dejem potravin přímo z farem a Česká republika se tak stala první
zemí EU, která vyhlášku notifikovala. maš

Lidé mohou hlasovat
v soutěži o Nejkrásnější
nádraží ČR 2009

Deset nejkrásnějších nádraží se utká ve fi-
nále soutěže o titul Nejkrásnější nádraží, kte-
rou už třetím rokem pořádá občanské sdru-
žení Asociace Entente Florale CZ – Souznění.
Nádraží vybrala porota v prvním kole soutěže,
v němž měli lidé možnost navrhnout své favority formou hlaso-
vání. Nyní, ve druhém kole, mohou do 10. června posílat své hla-
sy jednomu z finalistů. „Smyslem soutěže je vyhledávat nejkrás-
nější nádraží v republice, dávat dobré příklady jiným a formou sou-
těže poděkovat těm, kteří se na jejich dobrém stavu podílejí.
Soutěž se koná v rámci projektu Vlídná nádraží, jehož cílem je ve
spolupráci se správcem železnice, místními organizacemi i jed-
notlivci postupně obnovovat krásu železničních zastávek a ná-
draží,“ říká Pavel Bureš, vedoucí projektu Vlídná nádraží.

Seznam, na němž figurují nádraží Davle, Frýdek-Místek, Ham-
ry – Hojsova Stráž, Choceň, Kamenice nad Lipou, Lednice na Mo-
ravě, Litice nad Orlicí, Šumperk, Zábřeh na Moravě a Zahrádky
u České Lípy, bude zveřejněný v médiích, na plakátech na ná-
dražích ČR a na webových stránkách vyhlašovatelů. Lidé mohou
poslat své hlasy na adresu nejkrasnejsinadrazi@cd.cz nebo Aso-
ciace EF CZ Souznění, o.s., V pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2-
Vyšehrad.

V minulých ročnících soutěže zvítězila stanice v Ostroměři a ná-
draží v Trutnově. V Ostroměři lidé ocenili zejména čistotu a květi-
novou výzdobu, v Trutnově citlivě provedenou rekonstrukci budo-
vy, na které se podílelo město, v obou pak přívětivý personál, kte-
rý o nádraží pečuje. „V celé republice je přes 2000 stanic a nádraží,
mnohá z nich procházejí náročnou rekonstrukcí, také v rámci pro-
jektu Živá nádraží. Ke zvelebení i těch nejmenších stanic ale často
stačí poměrně málo – iniciativa ze strany našich zaměstnanců a zá-
jem místních obyvatel a organizací. Podobné aktivity velice vítá-
me,“ říká Jiří Ješeta, zástupce ředitele Odboru komunikace ČD.

Partnery projektu jsou občanské sdružení Plzeňská dráha a Mi-
kroregion Konstantinolázeňsko, spolupracují České dráhy, Správa
železniční dopravní cesty, Jindřichohradecké místní dráhy, Posá-
zavský Pacifik a Sempra Praha. Mediálním partnerem je Český roz-
hlas 2 – Praha. šum
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Stanovisko České komory
architektů k záměru vykácet
aleje podél pozemních komunikací

V souladu se svými dlouhodobě sledovanými cíli a postoji k pé-
či o krajinu v urbanizovaném prostředí i mimo něj, jakožto součásti
kulturního dědictví, vydává Česká komora architektů k současné-
mu záměru vlastníků a správců alejí stromořadí podél silnic I., II.
a III. třídy toto stanovisko:

Záměr vykácet aleje stromořadí podél silnic I., II. a III. třídy
a) odporuje cílům tvorby a ochrany krajiny jakožto součásti kul-
turního dědictví i živé součásti přírodního prostředí tohoto státu
a účelově zneužívá jednostranného pohledu na základě zavádějí-
cích statistických údajů;
b) postrádá věrohodné analytické podklady a svojí plošností zne-
možňuje kvalifikované individuální posouzení odbornou i laickou
veřejností, jakož i řádné posouzení a vyhodnocení důsledků kaž-
dého jednotlivého záměru dotčenými správními úřady pečujícími
o přírodní i kulturní prostředí vždy v každém jednotlivém případu;
c) postrádá kvalifikované komplexní a odůvodněné návrhy kon-
krétních řešení, vypracované odborně způsobilými osobami, které by
byly schopny na základě své kvalifikace zajistit soulad všech pod-
statných hledisek péče o přírodu, krajinu i požadavky bezpečnosti
provozu v rámci jednotlivých případů, a projednání těchto návrhů
s širší odbornou i laickou veřejností a odpovědnými správními úřady.

Postup zodpovědných dopravních správních úřadů a Policie ČR,
jakož i dalších spoluodpovědných orgánů veřejné správy v této vě-
ci je nesprávný a poškozující celostní přístup k hodnotám naší kra-
jiny a kulturního dědictví. Prohlášení, že za pokácené stromy budou
vysazeny náhrady v prostorech například NP a CHKO ŠUMAVA v je-
jich desetinásobném počtu, je – žel – jen smutným důkazem zá-
sadního nepochopení hodnoty alejí a stromořadí pro krajinné a ur-
bánní prostředí České republiky. Hodnota těchto alejí a stromořa-
dí je neoddělitelně spjata s konkrétními místy a regiony a nelze ji
odvozovat zdeúředně od ceny jednotlivých stromů bez přihlédnutí
k širším krajinným a urbánním souvislostem. Nelze je proto nahra-
zovat výsadbou v jiném místě naší republiky. Alej jako krajinářský
fenomén je příznakem kulturní a civilizační úrovně národa, identifi-

kačním faktorem vztahu člověka a společenství ke krajinnému i ur-
bánnímu prostředí – ke krajině a městu, či venkovu. Je také vý-
znamným architektonickým prvkem, orientační prvkem v krajině,
funkčním prvkem systému ekologické stability, biotopem, součástí
místního mikroklimatu a plní i mnohé další funkce. Je mimo po-
chybnost, že i aleje a stromořadí stárnou, je nutno o ně pečovat
a nahrazovat dožilé stromy novými. Nelze tak ovšem činit plošně
a nediferencovaně. Alej je nutno nahlížet individuálně, protože
v úvahu musí být brána také její kladná funkce v systému dopravy
a bezpečnosti silničního provozu – funkce větrolamu, slunolamu,
zábrany tvorby sněhových jazyků, orientace, psychologického pů-
sobení na chování řidičů pro zpomalení rychlosti na komunikacích
a podobně. I v konkrétních případech převažujícího zájmu ochrany
bezpečnosti silničního provozu musí být zvážena všechna v úvahu
přicházející opatření včetně opatření technických a organizačních,
než je a bude využito možnosti vykácení alejí a stromořadí.

Česká komora architektů jakožto samosprávný orgán profesní sa-
mosprávy a součást systému veřejné správy s přeneseným výkonem
státní správy v dohledu nad výkonem činnosti autorizovaných osob
na úseku architektury, urbanismu a krajinářské architektury, které je
zákonem svěřena též péče o stavební kulturu, o kulturu utváření
prostředí a spolupůsobnost při ochraně veřejných zájmů v oblasti vý-
stavby, architektury, územního plánování a krajinářské architektury
[§ 23 odst. 6 písm. a) a b) zákona č. 360/1992 Sb.] nabádá všech-
ny orgány veřejné správy, aby při přijímání obecně závazných práv-
ních předpisů, nařízení a správních rozhodnutí nezanedbaly
• jejich vliv a důsledky pro kvalitu městského a venkovského pro-

středí, architektury, urbanismu a krajiny,
• zájmy na zachování bohatosti a rozmanitosti architektonického

dědictví krajiny a urbánního prostředí,
• význam odkazu minulých generací a námi zhodnocených příštím

generacím, a to především při zachování a rozvoji urbánního pro-
středí a architektury, stejně tak jako zachování a rozvoji živého
a bohatého prostředí přírodně-krajinného v jeho celistvosti.
Pro tyto účely požadujeme, aby jakákoliv rozhodnutí o zásazích

do přírodního prostředí a krajiny, zejména v souvislosti s kácením
alejí a stromořadí, vycházela z kvalifikovaně připravených podkla-
dů a návrhů řešení, vždy řádně odůvodněných a zvážených v šir-
ších krajinných a urbánních souvislostech.
Ing. arch. Dalibor Borák, předseda České komory architektů
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Celková plocha chmelnic v České repub-
lice dosahuje letos 5305 hektarů. V porov-
nání s loňským rokem se tak zmenšila jen
minimálně – o 30 hektarů. Vyplývá to z in-
formací Ústředního kontrolního a zkušeb-
ního ústavu zemědělského, oddělení chme-
le a registru chmelnic.

Největší plochu zaujímá odrůda Žatecký
poloraný červeňák s 4627 ha (pokles o 111

ha), dále odrůda Premiant s 293 ha (nárůst
o 26 ha) a odrůda Sládek s 275 ha (nárůst
o 36 ha). O šest hektarů se zvýšila také plo-
cha odrůdy Agnus (na 58 ha).

K největšímu snížení ploch došlo v Žatec-
ké oblasti a to o 54 ha na 3899 ha, když po-
kles Žateckého poloraného červeňáku v té-
to oblasti činil 106 ha. V Úštěcké oblasti do-
šlo k nárůstu o 6 ha na 669 ha, když pokles

Žateckého červeňáku činil 1 ha a v Tršické
oblasti narostly plochy celkem o 18 ha na
737 ha, když pokles Žateckého červeňáku či-
nil 4 ha.

Nové výsazy představují celkem 249 ha,
tj. 4,7% celkové plochy (v roce 2008 to by-
lo 210 ha, v roce 2007 – 196 ha, 2006 – 109
ha). Vzhledem k věkové struktuře porostů
chmelnic by v současné době však měla být
obnova na úrovni 300–400 ha. Kritická si-
tuace je stále u odrůdy Žatecký poloraný čer-
veňák a zejména pro udržení tradičního Ža-
teckého chmele, který je evropským chrá-
něným označením původu, by měly být
využity všechny dotační tituly.

Vzhledem k vývoji jarního počasí se prá-
ce ve chmelnicích dostaly do předstihu jed-
noho až dvou týdnů v závislosti na poloze
chmelnic. Stěžejním pro další vývoj chmele
je zejména zavádění a především v minu-
lých dvou letech kulminovaly problémy se
zajištěním dostatečného počtu pracovníků
pro tyto práce. V roce 2009 se však zatím
pěstitelům daří, pravděpodobně také díky
ekonomické krizi, pracovníky pro jarní prá-
ce zajistit a u řady podniků je již první fáze
zavádění ukončena. Dostupnost a cena pra-
covní síly však budou hrát v budoucnosti
dále rozhodující roli při pěstování chmele
v ČR.

Chmel v České republice podle ÚKZÚZ
pěstuje 135 pěstitelů (91 na Žatecku, 31 na
Úštěcku a 13 na Tršicku).

Zdroj: www.agris.cz

Navrhovat nejhezčí logo, zvukomalebný slogan a nejsympatič-
tějšího maskota může každý v soutěži, kterou vyhlásila agentura
CzechTourism. Jedná se o součást realizace projektu „Marketin-
gové aktivity k zvýšení povědomí o domácím cestovním ruchu“, je-
hož cílem je podpořit trávení volného času v naší republice. Návrhy
lze podávat do 19. června 2009. Tři nejlepší v každé kategorii zís-
kají finanční odměnu.

Soutěž je součástí projektu, který reaguje na dlouhodobé po-
třeby domácího cestovního ruchu, a to na nezbytnost zvýšení vy-
užití potenciálu domácího cestovního ruchu pro růst naší ekono-
miky. Obyvatelé Česka stále nedostatečně využívají možností trá-
vení volného času a dovolené v tuzemsku a celková situace se
nadále zhoršuje. Analýza potřeb potvrdila, že se tak děje převáž-
ně z důvodu neznalosti či podceňování nabídky cestovního ruchu.
Proto projekt přináší systémotvorný prvek pro podporu rozvoje do-
mácího cestovního ruchu v podobě vytvoření jeho brandu, jako in-
tegračního poznávacího znamení pro cestování po republice.
„Očekáváme, že dojde ke zvýšení povědomí o možnostech do-

mácího cestovního ruchu u všech skupin tak, aby byl podnícen je-
jich zájem více cestovat a trávit volný čas v tuzemsku“, konstatu-
je Rostislav Vondruška, ředitel agentury CzechTourism.

CzechTourism očekává, že soutěž zaujme každého, v jehož
srdci je místo pro cestování po tuzemsku, ale především grafiky
a studenty grafických škol či reklamní textaře. „Velká očekávání
máme od návrhů maskota, který by se měl stát ikonou domácího
cestování, měl by se stát průvodcem po zajímavostech, měl by být
milý a sympatický většině našich obyvatel“, vysvětluje Petr Krato-
chvíl, odborný garant projektu.

Podrobné podmínky soutěže jsou k dispozici na:
http://www.czechtourism.cz/?menu=3&mitem=024&show=063

Projekt „Marketingové aktivity ke zvýšení povědomí o domácím
cestovním ruchu“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie
v rámci Integrovaného operačního programu.

Ing. Petr Kratochvíl, odborný garant projektu,
ČCCR – CzechTourism

Domácí cestovní ruch hledá své logo, svůj slogan a svého maskota

Vývoj ploch chmele v ČR od roku 2000 (ha)

Odrůda/ Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Žatecký poloraný červeňák 5913 5860 5639 5574 5407 5231 4926 4840 4738 4627

Sládek 82 92 152 163 195 202 222 215 239 275

Premiant 70 88 141 149 151 153 181 249 267 293

Celková plocha 6095 6075 5968 5942 5838 5672 5414 5389 5335 5305

Dobrá zpráva pro milovníky piva – plocha chmelnic v ČR se moc nezmenšila

A A k t u á l n ě o v e n k o v u 1 7

www.agris.cz
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Moravský kras pořádá
exkurze s průvodcem

Moravský kras. Široký labyrint skrytých vášní, ztracených poto-
ků, nalezených chodeb a překonaných propastí.

V blátě, v temnotě a v tichu. Často ve vodě a bez jištění spe-
leologové sestupují do nitra Země a vynášejí na povrch zprávy
o dalších a dalších objevech.

Nám tady nahoře nezbývá než snít o tom, jaké to asi je? Vstou-
pit do nově objevené podzemní jeskyně. Být prvním člověkem, kte-
rý krásu skrytou v útrobách Země spatří.

Cítit vůni Země. Špinavý, mokrý, unavený – splynout s tajemným
podzemím.

Turistická sezóna v regionu
Posázaví zahájena

Turistická sezóna v regionu Posázaví se pomalu, ale jistě rozjíž-
dí. Památky už mají otevřeno, informační centra dolaďují aktuali-
zace svých databází služeb a podnikatelé připravují své jídelníčky
pro mlsné jazýčky návštěvníků nejen z regionu Posázaví.

Společnost Posázaví o.p.s. připravila pro návštěvníky i místní ně-
kolik novinek. Letošní brožuru Posázaví doplnily v květnu Sezónní tu-
ristické noviny a motivační mapa regionu Posázaví. Propagační ma-
teriály naleznete v informačních centrech, v hotelích a restauracích
nebo v kanceláři společnosti v Benešově na Masarykově náměstí.

Chcete vědět, co se v regionu bude dít v červnu nebo o prázdni-
nách? Turistické noviny jsou vám k dispozici. Pokud tam nenajdete
právě to, co by vás nadchlo, podívejte se na webové stránky
www.posazavi.com, kde je denně aktualizován Kalendář akcí, a kde
si zaručeně najde každý to své. Motivační mapa Posázaví vás pro-
vede bezpečně celým regionem, upozorní na zajímavá místa a zá-
koutí a ještě k tomu dostanete od pracovníků informačních center
tip, kde si dát dobrou kávu nebo posedět při dobrém jídle.

A proč to vše společnost Posázaví vydává? Na to je jednodu-
chá odpověď. Rozmanitost služeb je v regionu Posázaví značně ve-
liká a opravdu zde najde každý to, co hledá. A když k tomu do-
stanete ještě dobře zpracovaný propagační materiál, který je k di-
spozici zdarma, odjíždí s pocitem, že se do tohoto místa ve
Středočeském kraji v brzké době vrátí. Důležitá je podpora vydá-
vání těchto materiálů z řad podnikatelů v cestovním ruchu. Podni-
katelé pochopili, že společná propagace jim přinese daleko více zá-
kazníků a není dobře se spolupráci bránit. To je jeden z hlavních
cílů společnosti – spolupráce a rozvoj regionu Posázaví. „V letoš-
ním roce se k nám přidaly další subjekty, které chtějí podporovat
naši činnost a spolupracovat na dalších společných projektech“,
uvedla ředitelka společnosti Bohunka Zemanová „a to je důvod,
proč pokračovat dál i přes nepřízeň některých organizací, které
vlastně ani nechtějí vědět, co děláme“.

Posázavští vařili mezinárodní guláš
Ve dnech 30. dubna a 1. května 2009 navštívili společnost Po-

sázaví o.p.s. jejich maďarští partneři ze společnosti Centrum pro
rozvoj venkova středovýchodní Evropy APURE (Asociace pro ev-
ropské venkovské university). Celkem 10 zástupců přijalo pozvání
do regionu Posázaví a zvlášť na Benešovské slavnosti. Mistr kuchař
ve vaření maďarského guláše a hrnčířka předvedli své umění pří-
mo na benešovském náměstí. A to opravdu doslova.

Mistr kuchař obdržel veškeré ingredience v pátek ráno a přípra-
va guláše mohla začít. Přímo na náměstí ve dvou originálních kot-
lích začalo vaření typicky maďarského jídla. „Zájem o tento guláš
byl velký, ale museli si počkat až na 12 hodinu, kdy byl první výdej

Moravský kras má svá neobjevená tajemství i na povrchu.
Vydejte se s námi je objevovat!

Zajímavé exkurze s průvodcem za poznáním výjimečných míst
Moravského krasu připravili pro veřejnost Ochránci přírody ze ZO
ČSOP Ponikva ve spolupráci s MAS Moravský kras o.s. „Lidé bu-
dou mít opět možnost vidět zblízka netopýry v Kateřinské jeskyni,
dozvědět se o nich zajímavé informace. S ornitologem se mohou
zase vypravit do přírody a učit se v údolí Říčky či krasové Punkvy
rozeznávat podle ptačího zpěvu, jaké druhy ptáků zde žijí. Na jiné
vycházce pochopí rozmanitost vegetace v Moravském krasu. Na
malém území se zde střídají suťové lesy, květnaté bučiny s orchi-
dejemi i teplomilné doubravy. Krajina nabízí prostor různým typům
vegetace i vzácným druhům rostlin – dekorativní kapradina, jelení
jazyk, stepní květena škrapových strání. Návštěvníci exkurze se na-
učí je rozpoznat,“ uvádějí pořadatelé. Akci pořádají již třetím ro-
kem a jak sami uvádějí v pozvánce, k účasti na vycházkách stačí
jen málo – včas se přihlásit a včas přijít na místo konání. Vycházky
se konají za každého počasí. Stačí se proto vhodně obléknout. Re-
zervovat si volné místo můžete na e-mailu ponikva@seznam.cz,
nebo na tel. 516 44 66 23 (záznamník) s uvedením termínu a poč-
tu přihlášených osob, nejpozději 7 dnů před konáním akce. Po-
platek 30 Kč za osobu se hradí na místě přímo průvodci. Počet úča-
stníků je omezen s ohledem na minimální rušivý dopad na prostředí
a daný terén na trase.

Nutné vybavení: pevná obuv, vhodné oblečení, pití a jídlo a dob-
rá kondice! Účast je dobrovolná a každý jde na vlastní nebezpečí!

Podrobné informace naleznete na www.mas-moravsky-kras.cz
a na tel. 516 244 66 23. šum

Termíny vycházek:
6. 6. 2009, Rudice, Větrný mlýn: Krasové útvary Rudické plošiny
13. 6. 2009, Jedovnice, kino: Lesy v centrální části Moravského krasu
20. 6. 2009, Adamov, zastávka ČD: Křtinské údolí a jeho vývoj
28. 6. 2009, Ostrov, jeskyně Balcarka: Ponory a závrty ukryté v lesích
4. 7. 2009, Sloup, náměstí: Šetrné zemědělství v krasu
11. 7. 2009, Adamov, zastávka ČD: Lesní hospodaření v krasu
25. 7. 2009, Sloup, náměstí: Ponory Sloupského potoka
1. 8. 2009,Adamov, zastávka ČD:Cyklovýlet středním krasem s průvodcem

www.mas-moravsky-kras.cz
mailto:ponikva@seznam.cz
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a tak někteří netrpělivě okukovali, jak mistr tento guláš připravuje.
Ale nejen mistr se podílej na přípravě, ale i posázavští přiložili ruku
k dílu při jeho přípravě. Spolupráce mezi partnery nezná hranic“,
uvedla ředitelka společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová.

Dva dny strávené v regionu Posázaví byly pro maďarské part-
nery velmi zajímavé, i když velmi krátké. Po skončení Benešovských
slavností se jeli podívat ještě na zámek Konopiště a odtud rovnou
na Křivoklát, kde už na ně čekali naši kolegové z Rakovnicka a Be-
rounský jarmark. V neděli maďarští partneři po prohlídce Prahy od-
jeli zpět do maďarského Szolnoku.

Nutno podotknout, že zájem o maďarský guláš byl jak v Benešově,
tak v Berouně opravdu velký a jazykové bariéry smazala vstřícnost a ús-
měv, jakož i několik naučených frází v maďarském i českém jazyce.

Už teď mají Posázavští domluveno účast na festivalu guláše, kde
jinde než v maďarském Szolnoku, kam byli pozváni účastnit se
svým výtvorem. Tak jim držme palce, ať se jim v září povede uvařit
opravdu dobrý guláš, který se neztratí mezi desítkami dalších gu-
lášů a posázavští budou opět hrdí na svůj původ a partnery, kteří
se festivalu určitě budou účastnit.

Bohunka Zemanová, ředitelka společnosti Posázaví o.p.s.

Putování za červenou vodou
do Čermné u Libouchce

To uplakané ráno v sobotu 16. května nedávalo znát, že se
v Čermné u Libouchce chystá velká sláva. Znovu po letech se totiž
pro veřejnost otvíral kostel sv. Mikuláše. Ačkoliv v interiéru jsou do-
sud stopy vandalů a zlodějů až příliš patrné, fasáda a střecha kos-
tela se na konci loňského roku dočkaly zásadní opravy.

Občanská sdružení Středohoří sobě a Chvojensko se za vydat-
né pomoci skupinky místních obyvatel a Komunitní nadace Euro-
regionu Labe pokusily tomuto znovuotevření dodat co nejslavno-
stnější ráz, a proto připravila na tento den bohatý kulturní program
pod názvem Putování za červenou vodou – přímo pod kostelem
totiž vyvěrá načervenalý pramen železité vody, který propůjčil ob-
ci i název (Čermná = červená). A jelikož se v tento den podle cír-
kevního kalendáře slaví svátek svatého Jana Nepomuckého, byl
tento program připraven v mírně nepomucenském ladění.

I přes počáteční nepřízeň počasí se u mostku přes potok se so-
chou svatého Jana, který společně s rekonstruovaným kostelem vy-
tváří malebný krajinný celek, sešlo na 130 občanů z blízkého i vzdá-
lenějšího okolí. Po krátkém uvítání zástupci pořádajících sdružení se
za společného zpěvu nepomucenské písně ze speciálních zpěvníč-
ků, jež byly všem účastníkům na místě rozdávány, vydali do kostela.
Zde na ně již čekaly tři výstavy: Čermná na fotografiích Jarky Baue-
rové, Fotodokumentace opravy kostela od manželů Kocábkových
a Staré obrázky s historickými snímky z Čermné a okolních obcí.

Na bývalou bohatou hudební tradici Čermné upomněla vystou-
pení studentského sbor ústeckého gymnázia Gauneramus a vokál-

ního kvarteta Consilium, která se setkala s velkým ohlasem publika.
Duchovní písně v podání zmíněných souborů ovšem byly současně
i předehrou k zásadnímu počinu dne – slavnostnímu požehnání kos-
telu i lidu ústeckým arciděkanem P. Miroslavem Šimáčekem.

Žehnání vystřídal křest – v kostele byla totiž představena drob-
ná publikace historika Víta Honyse o historii kostela a obce v Čerm-
né, která byla za přispění Komunitní nadace Euroregionu Labe
a obce Libouchec k této příležitosti vydána. Sám autor přímo na
místě seznámil přítomné se zajímavostmi kostela.

Závěr kulturního programu obstarala duchovní fraška Utopení
svatého Jana v podání středohořských ochotníků. Přihlížející se tak
mohli svéráznou formou seznámit s vybranými scénami ze života
svatého Jana Nepomuckého. V centru frašky byla figurína zmíněné-
ho světce, s níž byl procesním způsobem za zpěvu písní ze zpěvníč-
ku obcházen kostel. Nakonec byl svatý Jan společnou rukou krále
Václava IV. a kata ve značně zuboženém stavu (před zraky diváků
byla totiž podrobena tortuře) shozen z mostku do potoka. A na po-
toce se stejně jako v legendě objevilo pět „dětských“ hvězdiček.

Po krátkém občerstvení v místní hospůdce, na kterém se podí-
leli „Čermenští „ napečením koláčů, buchet, štrůdlů i bramborá-
ků, kterými návštěvníky akce skvěle pohostili, pokračovalo Puto-
vání za červenou vodou návštěvou inkriminovaného místa s vyvě-
rajícím pramenem, nacházejícím se dnes na soukromém pozemku.
A aby Putování bylo skutečným „putováním“, provedli manželé
Kocábkovi zbylé přítomné po památných místech v obci. Ukázána
byla především dvě rozvalená boží muka, která mají dle slov míst-
ních nadšenců velkou naději na záchranu.

A slovo na závěr? Naději do budoucna pro zanedbané církevní
památky v Čermné a okolí dává Iniciativa pro kostelíky na Ústec-
ku, která byla toho dne v Čermné založena. Pod její hlavičkou se
tyto stavby snad znovu stanou duchovními a kulturními centry ve
svých obcích. Jan Kvapil, předseda o. s. Středohoří sobě

František Ferdinand d´Este
na Konopišti

V letošním roce si připomínáme 95. výročí sarajevského aten-
tátu na Františka Ferdinanda d´Este a jeho ženu. V rámci projektu
společnosti Posázaví o.p.s. „Rok 2009 ve znamení Františka Ferdi-
nanda d´Este“ jsme uspořádali jarní regionálně-historickou soutěž
pro žáky základních škol regionu Posázaví.

Soutěž probíhala v pětičlenných týmech ve dvou kategoriích
(kategorie: A 1. – 5. třída, kategorie B 6. – 9. třída) a měla 2 části:

1. část – Korespondenční soutěž
Žáci obdrželi zadání několika úkolů, které byly převážně zamě-

řeny na vyhledávání informací o historii Konopiště a osobnosti
Františka Ferdinanda d´Este.

Do soutěže se zapojilo celkem 10 škol regionu Posázaví a or-
ganizátoři vyhodnocovali 25 pěkných prací.

2. část – Po vyhodnocení odpovědí proběhlo v pondělí 18. květ-
na 2009 velké finále přímo na Konopišti, kam bylo pozváno 10 nej-
úspěšnějších týmů z 1. části soutěže z obou kategorií.

Pětičlenné týmy si nejdříve, díky vstřícnosti správy zámku Ko-
nopiště, prošly I. návštěvní okruh zámku. Po tomto krásném úvo-
du jsme se vrhli do řešení spíše praktických úkolů historicko-příro-
dovědného charakteru, které se vztahovaly k osobnosti Františka
Ferdinanda d´Este (střelba ze vzduchovky, časová osa, počítání rů-Foto: Radek Strnad – Ústecký deník
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žových keřů v Růžové zahradě, skládání puzzle Konopiště na čas,
rychlokvíz vědomostí,…) V nejbližším okolí zámku bylo pro soutě-
žící připraveno celkem 9 stanovišť, která byla organizačně zaštítě-
na žáky 9. ročníků ZŠ Týnec nad Sázavou.

Ukončení soutěže, její vyhodnocení, proběhlo přímo po velkém
finále na Konopišti, kde byly vyhlášeny a oceněny nejúspěšnější tý-
my – ZŠ Netvořice, ZŠ Týnec nad Sázavou a ZŠ a MŠ Kácov, ZŠ Vla-
šim Vorlina a ZŠ Krhanice.

Všichni jsme na Konopišti strávili příjemný den a zábavnou for-
mou jsme si připomněli historii našeho kraje. Všem, kteří se zapo-
jili s námi do soutěže, děkujeme za účast. Těší nás zájem soutěží-
cích a škol. Za ZŠ Týnec nad Sázavou Mgr. Petra Šašková

Setkají se na Labi – na parníku Král Jiří

Na začátku června se na parníku kotvícím
na řece Labe uskuteční dvoudenní setkání
pracovníků turistických informačních center
– členů ATIC ČR, starostů měst a obcí a pod-
nikatelů v cestovním ruchu. Parník Král Jiří,
který bude pro nalodění ukotven v Poděbradech, poveze všechny úča-
stníky tzv. „Setkání na Labi 2009“ do Mělníka a poté zpět do Podě-
brad. Během plavby navštíví zajímavá místa, dozví se informace o měs-
tě Poděbrady, Krkonoších, Muzeu cukru v Dobrovicích, o Kouřimi, na-
vštíví Nymburk či jezdeckou školu Equus Kinsky. Po obědě čeká
účastníky plavby pracovní schůzka TO Polabí, Posázaví, Český ráj, Ra-
kovnicko a Kutná Hora, večer, kdy doplují do Mělníka, bude připrave-
no pracovní posezení s hosty v hotelu Ludmila – diskuze o turistických
cílech v ČR a využití řek jako spojovacího prvku k rozvoji cestovního
ruchu a to zejména v rozvoji lodní turistiky v rámci ČR a spolupráce
s TIC v ČR. Druhý den ráno parník opouští přístav v Mělníku, v přís-
tavu v Brandýse nad Labem navštíví jeho posádka zámek, odpoledne
pak v přístavu Ostrá historickou vesnici BOTANICUS. Plavba skončí ve
večerních hodinách opět v přístavu v Poděbradech.

Pavel Hlaváč, Zlatý pruh Polabí, o.p.s.

Výstava: život vystěhovaných Romů

V pondělí 1. června začne v Olomouci výstava fotografií Jiřího Do-
ležela nazvaná Romové ze Vsetína. Expozice zachycuje život romských
rodin vystěhovaných v říjnu 2006 na Jesenicko a Prostějovsko. Pořá-
dá ji Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách, letos se
představí celkem na dvanácti místech. Vernisáž výstavy se uskuteční
1. června v 15 hodin se ve vstupní hale Regionálního centra Olomouc.
Svou účast na vernisáži přislíbila náměstkyně hejtmana Olomoucké-
ho kraje Yvona Kubjátová a europoslanec Jan Březina. Ve vstupní ha-
le budovy RCO bude expozice instalována v době od 1. do 10. červ-
na, veřejnost ji může navštívit denně mezi 8. a 18. hodinou.

Ivo Heger, tiskové oddělení Olomouckého kraje

Seminář o tvorbě pěších tras, tématic-
kých tras, hippostezek a cyklostezek

Pozvánka na 4. 6. 2009 na seminář se zaměřením na tvorbu pěších
tras, tematických tras, hippostezek a cyklostezek který pořádá MAS
Moravský kras o.s. ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci střed-
ní Morava. Seminář pořádáme ZDARMA v rámci projektu „Cesta za in-
formacemi pro Moravu“. Seminář zahrnuje teoretickou i praktickou
část, která Vás provede úskalími rozvoje cestovního ruchu na venkově
s praktickým zaměřením na pěší stezky, hippostezky a cyklostezky. Při-
hlášky zasílejte na: masmk@seznam.cz. MAS Moravský kras o.s.

Obce a školy mohou spolupracovat
na knize, kterou vyzdobí obrázky děti

Děti z mateřských, základních i základních uměleckých škol by se
měly podílet na vzniku knihy KNÍŽKA DĚTSKÝCH OBRÁZKŮ – MĚSTA
A OBCE OČIMA DĚTÍ. Výsledkem spolupráce autorů projektu, škol
a obcí bude zhruba stodvacetistránková publikace, která vyjde v ná-
kladu 1500 kusů. Program je založen na spolupráci školy a obce. Obec
rozhodne o rozsahu své účasti v publikaci a dojedná se školou počet
příspěvků žáků „své“ školy nebo škol. Kniha bude mít celkem deset
oddílů po 12 stranách, deset stran v každém oddílu je věnováno dět-
ským obrázkům, jedna strana textu o obci a jedna povídání o škole.
Podíl školy a obce na naplnění publikace musí být v rovnováze. „Ško-
la (resp. školy) může na základě zadání obce zaplnit obrázky dětí ce-
lou publikaci, jeden oddíl, nebo jeho část. Rozsah příspěvků se odvíjí
od počtu odebraných publikací, který nastavuje i výši finančního vstu-
pu obce či městské části,“ uvedl autor projektu Václav Bárta. K záměru
vydalo kladné stanovisko ministerstvo pro místní rozvoj. „Spojení ori-
ginální prezentace obcí a měst z pohledu dětských očí je vhodný mar-
ketingový nástroj pro zvýraznění a vnímaní rozvoje měst a obcí v sou-
časném období regenerace venkova a městských center a aglomera-
cí,“ uvedl Rostislav Hošek z odboru cestovního ruchu MMR ČR.

Zprávy z Centra Veronica Hostětín
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ: EXKURZE ZA ENERGETICKOU SO-
BĚSTAČNOSTÍ – 11. června se uskuteční exkurze do jediné české plně ener-
geticky soběstačné obce Kněžice. Cestou se zastavíme i na prohlídku pasiv-
ních domů v obci Koberovy. O bližší podrobnosti a přihlášky volejte Hanu Ma-
chů (hana.machu@veronica.cz, 572 630 670). Nástupní místa: Hostětín, Zlín
(příp. jiné dle domluvy). Akce je pořádána s finanční podporou MŽP. Více in-
formací: http://hostetin.veronica.cz/408/planovane_akce/175.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V PASIVNÍM DOMĚ – 19. června, Hostětín: Ve
14 hodin lektorovaná exkurze modelovým pasivním domem zdarma.Po předchozí
domluvě lze rozšířit o prohlídku ostatních modelových projektů v Hostětíně (pla-
cená dle ceníku), více http://hostetin.veronica.cz/408/planovane_akce/144. Při-
hlaste se předem: renata.boleckova@veronica.cz, 572 630 670.
LETNÍ ŠKOLA OCHRANY KRAJINY – 10.–14. Srpna: Tradiční letní škola
v Hostětíně je letos věnována ekologickému pěstování ovocných dřevin. Přihláš-
ky do 12. 6.Více informací: http://hostetin.veronica.cz/408/planovane_akce/173.
Akce je pořádána s finanční podporou SFŽP a MŽP.
NABÍDKA PRO ŠKOLY: HOSTĚTÍN – ZELENÁ INSPIRACE Z BÍLÝCH KARPAT
– přijeďte k nám na exkurzi! V jarních měsících zveme školy všech stupňů na
exkurzi do Hostětína. Více informací na http://hostetin.veronica.cz/475/. Při-
hlaste svou třídu: hana.machu@veronica.cz, 572 630 670.
ZVOU VÁS JINÍ: TRADIČNÍ KOSENÍ S KOSENKOU se uskuteční první dva
týdny v červenci. Bližší podrobnosti na stránkách Kosenky www.kosenka.cz ne-
bo na mailu kosenka@kosenka.cz.
TÝDNY PRO LES A KRAJINU – Hnuti DUHA i v letošním roce připravuje osvěd-
čené akce v přírodě, které budou také letos nabité zajímavou a pestrou prací nejen
v našich lesích. Se všemi Týdny pro les a krajinu jsou spojeny také exkurze a výlety,
stejně jako na minulých ročnících je účastníkům plně hrazena strava a také ubyto-
vání.Více na:http://www.hnutiduha.cz/index.php?cat=kalendar&id_prace=&id=63

http://www.hnutiduha.cz/index.php?cat=kalendar&id_prace=&id=63
mailto:kosenka@kosenka.cz
www.kosenka.cz
mailto:hana.machu@veronica.cz
http://hostetin.veronica.cz/475/
http://hostetin.veronica.cz/408/planovane_akce/173
mailto:renata.boleckova@veronica.cz
http://hostetin.veronica.cz/408/planovane_akce/144
http://hostetin.veronica.cz/408/planovane_akce/175
mailto:hana.machu@veronica.cz
mailto:masmk@seznam.cz
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Do národního POV se přihlásila více
než tisícovka projektů, podporu
získala větší polovina

Do programu Podpora obnovy venkova vyhláše-
ného ministerstvem pro místní rozvoj pro rok 2009
se přihlásilo celkem 1044 projektů. Žadatelé požadovali 271,830 mi-
lionů korun. Nejvíce žadatelů bylo v dotačním titulu na podporu dě-
tí a mládeže – 573 projektů s požadavkem 139,133 milionu korun.
O podporu drobných sakrálních staveb si žádalo 330 projektů za
68,929 milionů korun. Ke spolupráci obcí v rozvoji venkova se při-

hlásilo 50 projektů s požadavkem 8,253 milionů korun. Vítězové sou-
těže Vesnice roku si požádali v 75 obcích (48,959 milionů korun).

Ministerstvo pro místní rozvoj nakonec schválilo dotace pro 627
projektů malých obcí v celkové výši dotace 167 milionů korun,
čímž byly vyčerpány veškeré zdroje určené pro financování pro-
gramu. „Program přispívá k zvýšení atraktivity malých obcí pro mla-
dé rodiny a zlepšování kvality života na venkově,“ uvedl ministr pro
místní rozvoj Cyril Svoboda.

Nejvíce podpořených projektů je Středočeského kraje – 112 za
24,8 milionů korun, následují kraje Zlínský 68 projektů za 20,1 milio-
nů, Ústecký 69 projektů za 18,2 milionů a Olomoucký 70 projektů za
17,1 milionů. Nejméně podpořených projektů je z Královéhradecké-
ho kraje – 19 projektů za 6,05 milionů korun. TSu, zdroj: MMR

Porovnání krajských Program obnovy venkova

po et
obcí

celkem

Po et
obcí do
2000

obyvatel

výše
p!ísp"vku

z POV
MMR po

RUD
(tis. K )

údaje o administraci POV v roce 2008 návrh POV 2009
alokace

finan ních
prost!edk#

do POV
(tis. K )

max. výše
podpory (tis.

K )

po et
žádostí
celkem

po et
podpo-
!ených
žádostí
celkem

p!edpokládaná
alokace

finan ních
prost!edk# do
POV (tis. K )

P!edpo-
kládaná max.
výše podpory

(tis. K )

St!edo eský kraj 1 146 1 056 101 637 110 000 500 988 944 110 000 200
Karlovarský kraj 132 107 9 202 20 500 nestanovena 132 92 23 300 nestanovena
Plze$ský kraj 501 459 43 813 65 000 500 483 381 65 000 500
Jiho eský kraj 622 572 55 210 67 000 200/1000 687 612 72 000 200/1000
Ústecký kraj 354 301 27 814 30 000 300 239 155 33 000
Liberecký kraj 215 185 16 730 21 539 1 000 209 93 11 000
Královéhradecký kraj 448 405 39 316 45 000 1 000 478 300 50 000 800
Pardubický kraj 451 421 40 048 53 393 120 611 373 42 000 120
Vyso ina 704 673 69 431 69 000 140 618 618 80 000 140
Jihomoravský kraj 673 593 50 086 65 000 100/200/300 526 502 75 000
Zlínský kraj 304 251 21 645 52 750 300/500/1000 215 146 52 700 1 000
Olomoucký kraj 397 350 28 964 45 000 500 263 132 45 000 500
Moravskoslezský kraj 299 227 16 104 27 634 500 131 91 32 000 500
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Program rozvoje venkova vypisuje
v červnu 7. kolo: Podpora produktů,
cestovního ruchu a strategií MAS

V období 9.–29. června budou moci žadatelé předkládat pro-
jekty v rámci 7. kola Programu rozvoje venkova. Pro opatření Při-
dávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, Po-
zemkové úpravy, Další odborné vzdělávání a informační činnost,
Podpora cestovního ruchu, Místní akční skupina, Realizace místní
rozvojové strategie a Realizace projektů spolupráce schválil zpřes-
něná pravidla ministr zemědělství 7. května.

Příjem žádostí pro opatření 7. kola bude probíhat v termínu od
9. 6. do 29. 6. 2009 do 13 hodin na příslušných regionálních od-
borech Státního zemědělského intervenčního fondu. Úplné znění
Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na
projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007–2013, je
k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese minister-
stva zemědělství www.mze.cz (rubrika Podpora z EU a národní do-
tace, podrubrika EAFRD – Program rozvoje venkova, podrubrika
Opatření Programu rozvoje venkova/osa I, osa III, osa IV) a na strán-
kách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz
v sekci Program rozvoje venkova.

Z hlavních změn v 7. kole příjmu žádostí je důležité především do-
plnění Obecné části Pravidel o systém přechodných ustanovení, kte-
rý umožní aplikovat novou úpravu určitých ustanovení plošně i pro
žádosti administrované podle dřívějšího znění Pravidel, a to od data
účinnosti aktualizovaných Pravidel. Přechodná ustanovení se budou
týkat pouze procesních postupů, nelze je využít např. pro podmín-
ky hodnocení a výběru projektů, a budou aplikována v případě zjed-
nodušení postupu či zmírnění podmínek, tzn. pouze pro úpravy pří-
znivější k žadatelům. Další změny spočívají např. v možnosti podání
žádosti v opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační čin-
nost v elektronické podobě, do jednotlivých podmínek bylo zako-
tveno již dříve schválené prodloužení lhůty pro předložení Žádosti
z 18-ti na 24 měsíců a byla nastavena závazná lhůta pro proplacení
dotace. Ze změn v jednotlivých opatřeních jsou zásadní úpravy pre-
ferenčních kritérií v opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským
a potravinářským produktům. Nově budou výrazně bodově zvýhod-
něni žadatelé-zemědělští podnikatelé, kteří budou zpracovávat ze-
mědělskou produkci, a to 25-ti nebo 50-ti body v závislosti na po-
dílu zemědělských příjmů na celkových příjmech. Obdobně se v opa-
tření III.1.3 Podpora cestovního ruchu 5-ti body zvýhodní žadatelé,
kteří mají schválenou a registrovanou potravinářskou výrobu v sou-
ladu s vyhláškou o přizpůsobení veterinárních a hygienických poža-
davků, nebo jsou držiteli individuálního referenčního množství mlé-
ka pro přímý prodej. Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe

Ministr zemědělství nakonec zajistil
pro obce peníze na proplacení DPH

Daň z přidané hodnoty u projektů pro páté kolo čerpání evropských
podpor v rámci Programu rozvoje venkova uhradí stát. Podle ministra
zemědělství Petra Gandaloviče je to výsledek jednání mezi ministry ze-
mědělství a financí. Do budoucna ale musí žadatelé o podporu počí-
tat s částkami na úhradu DPH v rozpočtech jednotlivých projektů.

„Intenzivním jednáním se podařilo dohodnout, že ještě pro páté
kolo čerpání dotací z Programu rozvoje venkova najdeme ve stát-
ním rozpočtu peníze pro pokrytí DPH,“ řekl ministr Gandalovič. Po-
dle jeho slov Česko spolu s dalšími starými i novými členskými ze-
měmi po Evropské komisi v uplynulém roce požadovalo ujasnění
podmínek čerpání dotací ve vztahu k DPH a po tuto dobu za české
obce DPH platil stát. „Bohužel Evropská komise na konci minulého

roku tu situaci vyjasnila, ale v náš neprospěch. Konstatovala, že DPH
není uznatelnou položkou pro obce,“ uvedl ministr. Jednání probí-
hala nejen na úrovni Evropské unie, ale i v rámci České republiky.
Ministerstvo zemědělství se intenzivně snažilo najít řešení vzniklé si-
tuace, a to také za podpory partnerů z řad Svazu měst a obcí, Spol-
ku pro obnovu venkova a Národní sítě Místních akčních skupin.

Kvůli rozhodnutí, které změnilo podmínky pro čerpání evrop-
ských dotací, chtěla v Praze protestovat zhruba stovka starostů ob-
cí. Starostům šlo především o nynější kolo podaných žádostí, pro-
tože pravidla se v tomto případě měnila v průběhu příjmu žádostí
a obce neměly nástroje, jak situaci řešit. MZe se jim proto už dříve
snažilo vyjít vstříc i dalšími kroky, například prodloužením lhůty na
administraci projektů, a tím vyjednání například bankovních úvěrů
nebo upravením obecních rozpočtů.

Jednotlivé obce, jejichž projekty byly schváleny v rámci 5. kola pří-
jmu žádostí, budou v nejbližší době přímo osloveny pracovníky plateb-
ní agentury, Státního zemědělského intervenčního fondu a bude jim
předložen k podpisu nový návrh Dohody o poskytnutí dotace případ-
ně návrh Dodatku k této Dohodě. Zdroj: MZe ČR (TZ 27. 4. 2009)

Operační program Životní prostředí
– jednička v rychlosti distribuce
peněz příjemcům podpory

Více než 670 žádostí o platbu, které na Státní fond životního
prostředí ČR (SFŽP) podali příjemci dotací, úspěšně prošlo všemi
předepsanými administrativními kroky. Znamená to, že z OP Život-
ní prostředí (OPŽP) byla do května 2009 na účty příjemců podpo-
ry uvolněna více než jedna miliarda a šest set milionů korun.

„Operační program Životní prostředí je jedničkou mezi operač-
ními programy v rychlosti a tempu vyplácení peněz,“ hodnotí si-
tuaci Petr Valdman, náměstek ředitele SFŽP, který stojí v čele úse-
ku řízení projektů.

Příjemci podpory získávají peníze z OPŽP průběžně a nemusí če-
kat až na ukončení projektu. Státní fond životního prostředí posí-
lá peníze i na dosud neproplacené faktury. To je pro realizátory pro-
jektů zejména v době finanční krize výrazná pomoc.

SFŽP plánuje, že do konce roku 2009 převede na účty příjem-
ců podpory celkem 20 miliard korun, což představuje dvě třetiny
alokace OPŽP pro roky 2007 a 2008.

„Bez problému a dokonce s ročním předstihem tak splníme pra-
vidlo n+3, tedy pravidlo, že alokace pro určitý rok musí být vyčer-
pána nejpozději o tři roky později,“ komentuje plány SFŽP ná-
městek Valdman, „záleží však i na příjemcích podpory, jak rychle
dokáží dovést schválené projekty do etapy realizace“.

Souhrnný přehled čerpání OPŽP:

ERDF/FS SFŽP/SR

Osa 1 Zlepšování vodohospodářské infra-
struktury a snižování rizika povodní

88 923 264 Kč 5 230 780 Kč

Osa 2 Zlepšení kvality ovzduší
a snižování emisí

6 768 405 Kč 398 141 Kč

Osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie 756 605 205 Kč 45 445 353 Kč

Osa 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a od-
straňování starých ekologických zátěží

469 644 307 Kč 59 948 351 Kč

Osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny 159 662 568 Kč 18 434 726 Kč

Osa 7 Rozvoj infrastruktury pro environmen-
tální vzdělávání, poradenství a osvětu

6 938 334 Kč 408 137 Kč

Celkem 1 488 542 083 Kč 129 865 488 Kč

ERDF – Evropský fond pro regio-
nální rozvoj, FS – Fond soudržnos-
ti, SFŽP – Státní fond životního
prostředí, SR – Státní rozpočet

Zdroj: www.sfzp.cz

www.sfzp.cz
www.szif.cz
www.mze.cz
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Operační program Životní prostředí
už podpořil akce za 37 miliard korun

Operační program Životní prostředí, který v letech 2007–2013
nabízí přes 5 miliard EUR z Fondu soudržnosti, z Evropského fon-
du pro regionální rozvoj a z národních zdrojů, má již konkrétní vý-
sledky. Od vyhlášení programu do konce března 2009 bylo schvá-
leno k realizaci celkem 2 351 projektů, celková výše podpory činí
37,47 miliardy korun. Cílem operačního programu je ochrana
a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu
trvale udržitelného rozvoje. Operační program Životní prostředí,
který připravil Státní fond životního prostředí ČR a Ministerstvo ži-
votního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí.

PENÍZE MÍŘÍ DO VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY

„Největší objem prostředků putuje do 253 projektů na zlepše-
ní vodohospodářské infrastruktury, tzn. do výstavby a rekonstruk-
ce čistíren a kanalizací. Celková výše dotace 21 miliard korun je jas-
ným dokladem úspěšného čerpání prostředků z OP Životního pro-
středí,“ uvedl Jan Kříž, ředitel odboru fondů EU z Ministerstva
životního prostředí.

Přes 5,8 miliardy Kč zamířilo do oblasti výstavby a rekonstruk-
ce zdrojů tepla a dále do úspor energie v budovách základních
škol, mateřských škol a dalších veřejných budov. Nejvíce projektů
– 1 067 – se realizovalo v oblasti zlepšování stavu přírody a kraji-
ny. Nejúspěšnější v čerpání podpory je zatím Středočeský kraj. Nej-
vyšší počet projektů pro zlepšení životního prostředí, financova-
ných z OPŽP – 309 – je realizováno v kraji Vysočina, nejvíce pro-
středků – přes 4,75 miliardy korun – dosud získal Středočeský kraj.

OPERAČNÍ PROGRAM POMÁHÁ PŘEKONAT KRIZI

Investice do sofistikovaných technologií zlepšujících životní pro-
středí z OPŽP pomáhají překonat ekonomickou krizi. „Operační
program Životní prostředí se na konci minulého roku podílel na čer-
pání evropských prostředků zhruba jednou polovinou a dotační in-
tervence v tomto roce mohou dosáhnout cca 30 miliard. Tyto pe-
níze pomohou především stavebnictví a zeleným technologiím,“ ří-
ká I. náměstek ministra životního prostředí Jan Dusík.

Kompletní přehled již profinancovaných prostředků
(peněz, které již odešly na účty žadatelů), najdete na adrese
http://www.mzp.cz/cz/news_tz090526opzp.

Jakub Kašpar, ředitel odboru vnějších vztahů
a tiskový mluvčí MŽP

Další výzva v programu OP Životní
prostředí bude vyhlášena v červenci

Řídící orgán OP Životní prostředí informoval o harmonogramu
a zaměření další výzvy OP životní prostředí, která bude vyhlášena
a otevřena v létě letošního roku.

Výzva bude zaměřena na oblast podpory 3.2 Realizace úspor
energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry (bez
podmínky kombinace s podoblastí 3.1.1 Výstavba a rekonstrukce
zdrojů tepla), a to za stejných podmínek hodnotících kritérií jako
má výzva otevřené nyní (příjem žádostí do 30.6.2009). V rámci té-
to ´letní´výzvy bude zároveň umožněno podávat žádosti do oblas-
ti podpory 3.1 (Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících
zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny
i kombinované), pokud budou opatření v kombinaci s podoblastí
podpory 3.2.1 (Realizace úspor energie).

Konkrétně by k vyhlášení mělo dojít v první polovině červen-
ce, přičemž příjem žádostí by měl probíhat od 3. srpna do 30. zá-
ří 2009.

Zdroj: ŘO OP ŽP (www.opzp.cz)

MMR: Žádosti o čerpání z fondů EU
v dubnu opět rostly

Počet projektů, které usilují o získání prostředků z evropských fon-
dů, se v České republice za duben zvedl o 9,1 procenta. Pokračuje
tak trend průběžného a systematického zvyšování počtu žádostí.

Čeští zájemci o finanční podporu z Evropské unie podali
k 6. květnu 2009 v rámci operačních programů celkem 21 178
projektů. Finanční objem těchto projektů představuje již více než
240 procent z prostředků orientačně vyhrazených pro ČR z evrop-
ských fondů na roky 2007 a 2008. Zájem potenciálních příjemců
podpory ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti je tedy vel-
mi vysoký.

Také množství schválených projektů nacházejících se v různých fá-
zích realizace překročilo výše zmíněnou alokaci pro léta 2007 a 2008
o 73 procent. Podle údajů centrálního monitorovacího systému nej-
vyšší stav schválených projektů mají ROP Jihozápad, ROP Severový-
chod a ROP Severozápad. Z tématických operačních programů si ve
schvalovacím procesu nejlépe vede OP Životní prostředí.

Zdroj: MMR

Dotace na velké projekty
zvyšování kvality ve vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu
k předkládání projektů na podporu zvyšování kvality ve vzdělávání.

Konkrétně se jedná o výzvu v rámci programu OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost (OPVpK) v prioritní ose 1 – Počáteční
vzdělávání. Žadateli mohou být především subjekty veřejného sek-
toru, zabývající se vzděláváním a kariérním poradenstvím.

Podporovanými aktivitami jsou:
– Implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe jed-

notlivých škol a osvětová a informační podpora kurikulární re-
formy zaměřená na širší pedagogickou i rodičovskou veřejnost
na regionální úrovni.

– Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových
činností včetně tvorby modulových výukových programů s dů-
razem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčo-
vých kompetencí.

– Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro
udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast včetně
realizace praktických (environmentálních) programů.

– Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výuko-
vých činností, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků (včetně
e-learningu).

– Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů
a ověřování klíčových kompetencí žáků za účelem zvyšování
kvality vzdělávání.

– Zvyšování kvality na základě zjišťování dat, a to i v mezinárod-
ním kontextu.

– Spolupráce institucí počátečního vzdělávání na regionální úrov-
ni s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) s možností uplat-
nění inovativních forem spolupráce (např. stáže učitelů u za-
městnavatelů).
Podpořeny však budou pouze projekty, které mají nadregionál-

ní charakter (tj. s dopadem na území více než jednoho kraje) a ne-
bo budou řešit danou problematiku systémově jen na území jed-
noho kraje. Druhá podmínka však platí pouze pro kraje nebo je-
jich příspěvkové organizace.

Minimum výše podpory na jeden projekt je stanoveno na 5 mil. Kč.
Žádosti do max. výše 40 mil. Kč lze podávat do 10. 6. 2009. Na
výzvu bylo vyčleněno 500 mil. Kč.

Zdroj: GA-rrk (podle MŠMT)

www.opzp.cz
http://www.mzp.cz/cz/news_tz090526opzp
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Integrovaný OP Integrovaný:
Aktualizován harmonogram výzev

Ministerstvo pro místní rozvoj aktualizovalo k 24. Dubnu 2009
harmonogram výzev, které by měla v budoucnu vyhlašovat jed-
notlivá ministerstva z rámce Integrovaného OP.

Na první pololetí 2009 jsou naplánovány výzvy:
– Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě podpora – in-

dividuální projekty elektronizace služeb veřejné správy.
– Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik – pouze

projekt vybudování Národního centra pro krizovou připravenost
a výcvik složek IZS.

– Služby v oblasti sociální integrace – individuální projekty sou-
středěné na investiční podporu transformace pobytových zaří-
zení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb.

– Služby v oblasti sociální integrace – individuální projekty sou-
středěné na investiční podporu zajištění dostupnosti sociálních
služeb v rámci nejvíce ohrožených sociálně vyloučených róm-
ských lokalit.

– Služby v oblasti sociální integrace – globální granty soustředě-
né na investiční podporu poskytovatelům sociálních služeb, za-
městnavatelům a dalším subjektům při prosazování a realizaci
nástrojů sociální ekonomiky.

– Služby v oblasti veřejného zdraví – globální grant pro oblast mo-
dernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických pro-
středků) národních sítí zdravotnických zařízení.

– Služby v oblasti veřejného zdraví – globální grant pro oblast sy-
stémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatel-
stva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných je-
jich zdravotním stavem nebo věkem.

– Služby v oblasti veřejného zdraví – globální grant pro oblast ří-
zení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví.

– Zlepšení prostředí v problémových sídlištích.

Na druhou polovinu roku jsou plánovány výzvy:
– Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví – indivi-

duální projekty zdokonalení infrastruktury pro moderní kultur-
ní služby s vyšší přidanou hodnotou (plánované vyhlášení
10/2009).

– Služby v oblasti zaměstnanosti – individuální projekty soustře-
děné na investiční podporu transformace a posilování služeb za-
městnanosti v ČR (2. pololetí 2009 bez přesnějšího termínu).

– Služby v oblasti zaměstnanosti – individuální projekty soustře-
děné na vybudování dalších školících středisek služeb zamě-
stnanosti a podpora spolupracujících organizací (2. pololetí
2009 bez přesnějšího termínu).

– Služby v oblasti zaměstnanosti – individuální projekty soustře-
děné na vybudování a podpora poradensko-vzdělávacích stře-
disek pro klienty služeb zaměstnanosti (2. pololetí 2009 bez
přesnějšího termínu).

Zdroj: GA-rrk / Strukturalni-fondy.cz

Vyhlášen druhý ročník soutěže
Obec přátelská rodině

MPSV a Stálá komise pro rodinu Poslanecké sněmovny PČR ve
spolupráci s partnery vyhlásili již druhý ročník soutěže Obec přá-
telská rodině. Cílem této celostátní soutěže je podpora rozvoje pro-
rodinných aktivit a propagace rodinné politiky na místní úrovni.

Stejně jako v loňském roce, i letos budou obce k realizaci a pod-
poře pro-rodinných aktivit motivovány prostřednictvím pozitivní
publicity a finanční odměny v podobě neinvestiční dotace na rea-
lizaci projektů na podporu rodiny. Obce budou soutěžit v šesti ve-
likostních kategoriích dle počtu obyvatel.

V listopadu 2009 bude v rámci každé velikostní kategorie vyhlášen
jeden vítěz, který získá titul „Obec přátelská rodině roku 2009 v ka-
tegorii xy“. Vítězné obce umístněné na prvním, druhém nebo třetím
místě v každé kategorii dále získají pro rok 2010 nárok na poskytnu-
tí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na podporu proro-
dinných aktivit na místní úrovni, která jim bude vyplacena na základě
předložení dotační žádosti (projektového záměru) až do výše dle poč-
tu obyvatel. Maximum této ceny/dotace je 170 tis. Kč u nejmenších
obcí, města na 50 tis. obyvatel si mohou takto přijít až na 1 mil. Kč.

S nejlepšími soutěžícími bude, stejně jako v loňském roce, na-
točen krátký dokumentární film. Všechny informace k soutěži
Obec přátelská rodině roku 2009 budou jsou k dispozici na portá-
le www.obecpratelskarodine.cz. Zdroj: MPSV ČR

Pardubický kraj pomáhá
venkovu a přírodě

Naléhavé žádosti Pardubický kraj podpoří rozdělením dotací ve
výši 5,37 milionů Kč z Programu obnovy venkova. Jedná se již
o druhou etapu udělování dotací. V první fázi kraj rozdělil celkem
47 milionů Kč. Opraveny budou obecní budovy v havarijním sta-
vu, jako například prodejna smíšeného zboží v obci Choteč na Par-
dubicku, hasičská zbrojnice v Čenkovicích či sociální zařízení uby-
tovny Na Rychtě v Rychnově na Moravě.

Opraven bude také poškozený křížek v části obce Prochody
u Újezdu u Chocně, v Základní škole v Lukové bude opraveno to-
pení a v Městečku Trnávce se dočká opravy místní komunikace. Par-
dubický kraj také poskytne mimořádnou dotaci několika Místním
akčním skupinám na provozní činnost při zajištění služeb regionu.

Zdroj: Pardubický kraj

21 památek po celém území
České republiky se dočká obnovy

I tak zdánlivě malá suma jako 670 tisíc korun může pomoci za-
chránit na dvě desítky památek. Nadace VIA rozdělila v grantovém
kole Fondu kulturního dědictví mezi 21 projektů finanční příspěv-
ky ve výši od 16 do 50 tisíc korun, jež pomohou opravit kapličky,
boží muka, křížky, márnice na hřbitově nebo sochy, ze kterých už
často zbyly jen torza, a pokud by právě teď nebyly opraveny, tak
bychom příští rok už zřejmě nenašli ani ta.

Finanční příspěvek od Nadace VIA je často pouhým zlomkem
v rozpočtu opravy – projekty jsou většinou založeny na dobrovolné
práci aktivních občanů, finančně přispějí obce či místní podnikate-
lé. Dokazují tak, že i za málo peněz se dá udělat velký kus práce.

Nadace VIA mohla projekty podpořit díky štědrosti více než 130
individuálních dárců z česko-americké komunity, ale i mnoha jed-
notlivců z České republiky, kterým záleží na tom, aby zůstal za-
chován kulturní odkaz minulosti.

„Těší nás, že do Fondu obnovy kulturního dědictví přispívá vedle
Čechoameričanů stále větší množství jednotlivců i v České republi-
ce, zvláště nás potěšilo, že se k nám přidaly více než tři desítky čes-
kých architektů“ říká Jiří Bárta, ředitel Nadace VIA, zároveň však do-
dává: „Nadace VIA mohla letos podpořit pouze
jednu třetinu došlých žádostí. Stále tedy hledáme
štědré dárce, kterým není lhostejný osud drobných
památek v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.“

Od roku 2002 putovalo z Fondu kulturního
dědictví na rekonstrukci a záchranu 128 památek
již 11,5 miliónu korun.

Více informací o podpořených památkách může-
te získat na webových stránkách www.nadacevia.cz.

Alžběta Mattasová
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Další evropské peníze do
Peček na rekonstrukci ZUŠ

Základní umělecká škola (ZUŠ) v Pečkách se
dočkala rekonstrukce. Město Pečky využilo
možnosti a ve spolupráci s MAS Podlipansko požádalo o dotaci
z Regionálního operačního programu (ROP) Střední Čechy. Ná-
ročná intenzivní příprava žádosti, podání žádosti na Úřadu Re-
gionální rady regionu soudržnosti NUTS2 Střední Čechy v Praze
a 5 měsíců napětí, zda ta práce i vynaložené peníze nebyly zbyteč-
né – to vše je už minulostí. Celková cena projektu je 25,7 mil. Kč,
dotace z ROPu činí 23,7 mil. Kč, z městského rozpočtu budou do-
dány 2 mil. Kč.

Euromanažerka MAS Podlipansko Jana Havelková, která koor-
dinovala přípravu žádosti o dotaci, už jen vzpomíná: “Žádost o do-
taci do operačního programu, to není několikastránkový vyplně-
ný formulář, to je obsáhlá složka, dá se říci i umělecké dílo! Když
se žádost připravuje, není to jen o pracovních dnech, sepisuje se
i o víkendech a data se do příslušné webové databáze zadávají
nejlépe v noci – to je nejrychlejší. A hlavně – jeden člověk to ne-
zvládne, je to týmová práce už od začátku projektu,“ dodává Ja-
na Havelková.

Velmi důležitou osobou při přípravě žádosti o dotaci a všech
příloh byla ředitelka ZUŠ paní Čerychová. Její tvůrčí přístup, ná-
pady, trpělivost, to vše přispělo k vytvoření zajímavého projek-
tu, který byl ve velké konkurenci vybrán k podpoře. Paní Čery-
chová je spokojená a dodává:„ Já jsem věděla, co má v ZUŠce
být, aby výuka byla pro děti zajímavá a přínosná, aby se rozví-
jel jejich talent. A dámy z MAS, Jana Havelková a Markéta Po-

šíková, zase věděly, co v projektu má být, abychom uspěli. A sta-
rosta Milan Urban nám poskytl zázemí na úřadě. Nebylo to jed-
noduché, ale jsem moc ráda, že to vyšlo, děti si zaslouží pěkné
prostředí.“

Projekt na rekonstrukci ZUŠky vzniklal již delší dobu. Nejprve
stavební projekt, potom stavební řízení a pak se hledají peníze.
Od počátku projektu byl stěžejní osobou starosta Milan Urban:
„To, že rekonstrukce ZUŠky je nutná, to víme už dlouho, ale
město zaplatilo zpracování technického projektu a na vlastní
stavbu se dlouho hledaly peníze, na to by městský rozpočet ne-
stačil. A nebylo to jen o penězích i zaměstnanci Městkého úřa-
du přiložili ruce k dílu, na tomto projektu aktivně spolupraco-
vali ing. Růžičková a Petr Durr.“ Město projekt podpořilo, 2 mil.
Kč na dofinancování se hledají snadněji než na 25,7 mil. Kč ce-
lou stavbu.

A kdy se začne?
Nyní se připravuje

smlouva o poskytnutí
dotace, jakmile se ta-
to podepíše, práce na
projektu se zahájí na-
plno – město vybere dodavatele stavby. V rámci projektu se roz-
šíří kapacita školy, vzniknou nové učebny (354 m2), důstojný ar-
chiv (51 m2) a koncertní sál, budou zrekonstruovány stávající tří-
dy a sociální zařízení, nakoupí se vybavení do školy (keramická
pec, hudební nástroje a zvuková aparatura, stojany pro mladé vý-
tvarníky, výpočetní technika), upraví se prostor kolem školy a v ne-
poslední řadě – budova bude bezbariérová.

MAS Podlipansko, o.p.s.
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Spolek pro obnovu venkova ČR

SPOLEK PRO OBNOVU VENKOVA
ČESKÁ REPUBLIKA
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www.spov.org

Spolek pro obnovu venkova
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Jihomoravský

Karlovarský

Královehradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Vysočina

Seznam krajských organizací SPOV
Zlínský

Ústecký

Středočeský
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Členství
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Činnost

-
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Předsednictvo SPOV ČR:

Mgr. Eduard Kavala
předseda
starosta obce Bělotín
Jiří Žák
místopředseda
senátor PČR
JUDr. Radan Večerka
tajemník ministra školství,
mládeže a tělovýchovy ČR
Ing. arch. Jan Florian
Stanislav Rampas
Mgr. Petr Kulíšek
Miroslav Kovařík
František Winter
Pavel Hroch

753 64 - Bělotín 151
tel.: +420 581 612 100

mobil: +420 602 514 347
spov@belotin.cz

tajemnice:j
Ing. Marcela Harnová

Slaměníkova 37
751 11 - Radslavice

harnova.marcela@tiscali.cz

Dalšími členy předsednictva
Spolku pro obnovu venkova
ČR jsou předsedové krajských
organizací.

Spolek pro obnovu venkova České republiky
Association for the Advancement of Countryside in the Czech Republic
Verein für Erneuerung des ländlichen Lebens in der Tschechischen Republik
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