
AKTUALITY: Vesnice roku 2009:
Známe vítěze krajských kol soutěže!

Výsledky krajských kol soutěže Vesnice
roku 2009 už jsou jasné. Známe vítěze ze
všech třinácti krajů. Z rekordních 325 obcí,
které se letos přihlásily, museli porotci hod-
notitelských komisí vybrat třináct, kterým
udělili zlaté stuhy za vítězství, další obce
pak vyhrávaly modré stuhy za společenský
život a bílé za činnost mládeže, zelené za
péči o zeleň a životní prostředí a oranžovou
stuhu za spolupráci se zemědělci. Obce se
nyní utkají v celostátním kole soutěže Ves-
nice roku ČR. Jméno vítězné obce bude ofi-
ciálně oznámeno v Luhačovicích na Meziná-
rodním festivalu dětských folklorních sou-
borů Písní a tancem, který se koná ve dnech
10. až 13. září.

Výsledky soutěže v krajích a články
o vítězích naleznete na stranách 2–6

ROZHOVOR: Zdeněk Peša:
Na venkově jsou změny k lepšímu
vidět na každém kroku

Nejdříve byl učitelem na základní škole,
do které sám jako dítě chodil. Ve své milo-
vané Olešnici na jihu Moravy. Jako učitel
s doktorským titulem si doplňoval další vzdě-
lání na brněnské Masarykově univerzitě. Ne-
zůstalo ale jen u toho. PaedDr. Zdeněk Peša
je rovněž autorem několika publikací a učeb-
nic, ze kterých se dnes učí děti nejen v re-
gionu Olešnicka. Patriotismus a chuť do prá-
ce pro obyvatelstvo jeho rodné obce a okolí
byly těmi nejlepšími předpoklady pro to, aby
se stal později starostou, také předsedou Ji-
homoravské organizace Spolku pro obnovu
venkova, předsedou dobrovolného svazku
obcí Olešnicko a místopředsedou místní akč-
ní skupiny BOSKOVICKO PLUS.

Rozhovor si můžete přečíst na str. 13–16

TÉMA: Obce, které se starají o rodi-
ny s dětmi, se nemusí bát vylidnění

Vesnice v blízkosti velkých měst, které se
rozrůstají o nové domy například v takzva-
ných satelitech, bez nabídky kvalitních slu-
žeb a možností kulturního, společenského
či sportovního vyžití by pro mnohé obyva-
tele mohly skončit jen jako místo pro pře-
spání. V mnohých obcích to již pochopili
a zejména rodinám s dětmi se snaží poskyt-
nout v rámci omezených finančních mož-
ností pestré zázemí. Na vesnicích tak naj-
deme nejen moderní dětská hřiště, sporto-
viště či klubovny pro různé spolky, ale třeba
i oddychová a relaxační centra či in-line stez-
ky. Důležité je rovněž to, aby aktivní obyva-
telé, kteří mají chuť organizovat různé vol-
nočasové aktivity, cítili podporu starostů
a zastupitelstev.

Téma o rodině na straně 17–18
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Výsledky krajských kol soutěže Vesnice ro-
ku 2009 už jsou jasné. Známe vítěze ze všech
třinácti krajů. Z rekordních 325 obcí, které se
letos přihlásily, museli porotci hodnotitelských
komisí vybrat třináct, kterým udělili zlaté stu-
hy za vítězství, další obce pak vyhrávaly mod-
ré stuhy za společenský život, bílé za činnost
mládeže, zelené za péči o zeleň a životní pro-
středí a oranžovou stuhu za spolupráci se ze-
mědělci. Soutěž Vesnice roku vyhlásil již po-
patnácté Spolek pro obnovu venkova ČR,
Svaz měst a obcí České republiky a minister-
stvo pro místní rozvoj a zemědělství.

Název kraje Vítěz krajského kola
Nejlepší obec

Počet přihlá-
šených obcí

Krajské vyhlášení
(slavnostní vyhlášení v kraji)

Kraj Jihočeský Obec Jankov
(okres České Budějovice)

29 21. srpna 2009

Kraj Jihomoravský Obec Lužice
(okres Hodonín)

16 24. srpna 2009

Kraj Karlovarský Obec Březová
(okres Sokolov)

20 26. srpna 2009

Kraj Královéhradecký Obec Žernov
(okres Náchod)

50 22. srpna 2009

Kraj Liberecký Obec Zahrádky
(okres Česká Lípa)

19 17. srpna 2009

Kraj Moravskoslezský Městys Spálov
(okres Nový Jičín)

12 24. srpna 2009

Kraj Olomoucký Obec Tučín
(okres Přerov)

33 24. července 2009

Kraj Pardubický Obec Jenišovice
(okres Chrudim)

22 19. srpna 2009

Kraj Plzeňský Obec Zvíkovec
(okres Rokycany)

19 7. srpna 2009
11:00 hod.

Kraj Středočeský Obec Lány
(okres Kladno)

39 10. července 2009

Kraj Ústecký Obec Hrušovany
(okres Chomutov)

21 11. srpna 2009

Kraj Vysočina Obec Hluboké
(okres Třebíč)

30 13. srpna 2009
10:30 hod.

Kraj Zlínský Obec Újezd
(okres Zlín)

15 23. srpna 2009

325

Vesnice roku 2009: Známe
vítěze krajských kol soutěže!

Jméno vítězné obce celostátního kola soutěže Vesnice roku 2009 bude oficiálně
oznámeno v Luhačovicích na Mezinárodním festivalu dětských folklorních souborů
Písní a tancem, který se koná ve dnech 10. až 13. září. Počátkem června se na tom do-
hodli představitelé města, zástupci pořadatele festivalu s vyhlašovateli soutěže. Za
Spolek pro obnovu venkova ČR byl na jednání přítomen předseda Eduard Kavala.

Celostátní komise, která bude hodnotit soutěž Vesnice roku 2009, se sjede do Luhačovic
den předem a vybere z třinácti vítězů krajských kol ty nejlepší. Následný den budou otevřeny
během programu festivalu obálky s výsledky. Veřejnost se tak dozví, kdo obdrží ocenění Zla-
té stuhy, kdo obsadí 2. a 3. místo v celostátním kole a především kdo ponese titul Vesnice ro-
ku 2009. Komise vyhodnotí i vítěze soutěže o Putovní pohár Folklorního sdružení ČR, který
FoS ČR uděluje obci s nejvýraznějším programem dlouhodobé péče o místní lidové tradice.

Vlastní předání ceny se uskuteční ve vítězné obci. Finanční odměna každoročně po-
máhá obcím k dalšímu zvelebení. Soutěž Vesnice roku motivuje obyvatele obcí k větší sna-
ze o rozvoj svého domova a ukazuje na rozmanitost a pestrost uskutečňování programů
obnovy vesnic. šum

PŘEHLED KRAJSKÝCH VÍTĚZŮ A SLAVNOSTNÍ KRAJSKÁ VYHLÁŠENÍ:

Celostátní titul Vesnice roku 2008 získala
minulý rok obec Lidečko ze Vsetínska

mailto:info@studiomatrix.cz
mailto:zpravodaj.spov@seznam.cz
mailto:marie.sulakova@seznam.cz
mailto:tomas.sulak@smarv.cz
www.spov.org
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Vesnicí roku v Olomouckém kraji je Tučín
na Přerovsku

Titulem Vesnice roku 2009 Olomouckého kraje se může pyšnit
Tučín na Přerovsku. Obec Tučín, ve které žije 443 lidí, má už se sou-
těží zkušenosti. „Přihlásili jsme se počtvrté. Získali jsme již například
stuhu za společenský život. Letošní výsledek je oceněním celé ob-
ce, úsilí všech občanů. To ocenění, které jsme získali před rokem za
společenský život v obci u nás tak nastartovalo rozvoj spolkové čin-
nosti, že dnes už bychom potřebovali více víkendů, abychom stih-
li všechny akce uskutečnit,“ řekl starosta Jiří Řezníček.

Podle předsedkyně hodnotitelské komise Miluše Stržínkové byl
výběr vítěze obtížný, protože obce byly velmi vyrovnané. Stržínko-
vá uvedla, že Tučín oslovil členy komise tím, že pracují z účastníků
klání nejkomplexněji ve všech hodnocených oblastech, mezi něž
patří bohatý kulturní a společenský život, péče o zeleň či činnost
mládeže. „Ta obec je prostě úžasná, ve všech oblastech vyrovna-
ná,“ poznamenala Stržínková.

Vítěz získá za prvenství v regionálním kole soutěže milion ko-
run od ministerstva pro místní rozvoj, zbylým oceněným připadne
dotace 600 tisíc korun. Tučín, který hospodaří s ročním rozpočtem
bez dotací kolem pěti milionů korun, peníze použije pravděpo-
dobně na vybudování infrastruktury pro připravovanou výstavbu
rodinných domů.

„Navíc chystáme další projekty, například naučnou stezku pro
děti a mládež nebo cyklostezku z Tučína do Želatovic,“ doplnil Řez-
níček. V minulých letech Tučín postavil například nový chodník na
návsi, vysadil v obci stromy, zřídil několik biocenter nebo opravil ka-
pličku z roku 1833. Z vítězství v soutěži mají tučínští obrovskou ra-
dost. „Samozřejmě to tady patřičně oslavíme a to přímo na ho-
dových slavnostech, které se u nás každoročně konají na sv. An-
nu,“ řekl starosta Řezníček.

Ocenění za společenský život získala Dlouhá Loučka na Olo-
moucku, cenu za péči o zeleň Jezernice na Přerovsku. Stuhu za čin-
nost mládeže převezmou Pavlovice na Přerovsku a ocenění za spo-
lupráci obce se zemědělci městys Tištín na Prostějovsku. Soutěže
se letos zúčastnilo 33 obcí. Loňského ročníku soutěže se zúčast-
nilo 32 obcí z Olomouckého kraje. Absolutním vítězem se staly Tě-
šetice z Olomoucka.

V Jihočeském kraji u komise nejvíce bodoval
Jankov na Českobudějovicku

Do seznamu jihočeských Vesnic roku se letos zapíše obec Jan-
kov na Českobudějovicku, jejíž místní částí jsou Holašovice zapsa-
né na seznamu světového dědictví UNESCO. Do krajského kola
soutěže se přihlásilo 25 vesnic a čtyři městysy.

Jankov, v němž žije 382 obyvatel, se klání zúčastnil i v předchá-
zejících letech. Kromě koncepčních dokumentů, společenského ži-
vota v obci, aktivity občanů, podnikání, občanské vybavenosti a cel-
kového obrazu vesnice zajímaly desetičlennou komisi při hodnoce-
ní přihlášených obcí také jejich budoucí záměry nebo dostupné
informační technologie v obci. „Každá obec se má čím chlubit. Úro-
veň přihlášených obcí se rok od roku zvyšuje a naše rozhodování je
čím dál těžší. Jsou to opravdu chlupy, které rozhodují,“ komento-
val výsledky soutěže předseda komise a starosta obce Ražice Jaro-
slav Němec. K zásadním aktivitám obce Jankov patří například vy-
budování nového dětského či multifunkčního hřiště.

Jankov bude Jihočeský kraj reprezentovat v celostátním kole.
Hejtman Jiří Zimola vkládá do obce velké naděje. „Bude určitě dů-
ležitým a velmi významným hráčem mezi dalšími třinácti obcemi
v celostátní bitvě o Vesnici roku. Od Jihočeského kraje získává kraj-
ský vítěz okamžitý dar ve výši 90 tisíc korun. Kromě toho dostane
vítěz určitou výsostnou možnost sáhnout si na podstatně větší pe-
níze v Programu obnovy venkova ve výši 500 tisíc korun,“ zdůra-
znil Jiří Zimola a dodal, že milionovou dotaci poskytuje vítězi ještě
Ministerstvo pro místní rozvoj.

Modrou stuhu za společenský život letos v kraji získala obec Ne-
restce na Písecku, bílou stuhu za činnost mládeže Strunkovice nad
Blanicí na Prachaticku a oranžovou stuhu za spolupráci obce a ze-
mědělského subjektu Branice z okresu Písek. Zelená stuha za péči
o zeleň a životní prostředí patří obci Drhovle na Písecku.

Loni vyhrály krajské kolo Vesnice roku Malenice na Strakonicku,
o rok dříve Ražice na Písecku a v roce 2006 se jihočeskou Vesnicí
roku Jílovice na Českobudějovicku.

Titulem Vesnice roku se letos v Pardubickém
kraji pyšní Jenišovice na Chrudimsku

V Pardubickém kraji v letošním ročníku soutěže Vesnice roku
nejlépe obstály Jenišovice na Chrudimsku. Obec zvítězila v konku-
renci celkem 22 obcí, které se do 15. ročníku klání přihlásily.

Jenišovice se poprvé do Vesnice roku přihlásily v roce 1997, ná-
sledovaly roky 2002, 2006 a 2008. Celkem obdržely dva diplomy
a krajskou Modrou stuhu za společenský život v obci. Obec Jeni-
šovice se v současné době skládá ze vsí Jenišovice, Mravín, Štěnec
a Zalažany; součástí katastru Jenišovice je také ves Martinice. I když
vsi leží nedaleko sebe, je jejich nejstarší historie rozdílná. Jenišovi-
ce se v písemných historických pramenech poprvé připomínají v lis-
tině krále Vratislava II., kterou kapitule při kostele sv. Petra a Pavla
na Vyšehradě kromě jiného daroval celou ves Jenišovice. Listina je
rámcově datována do doby okolo roku 1088.

Modrou stuhu za společenský život udělila komise v Pardubic-
kém kraji obci Cerekvice nad Loučnou (Svitavy). Činnost s mládeží
vynesla bílou stuhu obci Svinčany na Pardubicku, o zeleň a životní
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prostředí se nejlépe starají v Horních Ředicích. Oranžovou stuhu za
spolupráci obce a zemědělského subjektu převezmou zástupci Te-
lecího na Poličsku. Titul Skokan roku letos putuje do Českých Heř-
manic v okrese Ústí nad Orlicí. Starostové obcí převezmou oceně-
ní na slavnosti ve vítězných Jenišovicích, která se bude konat ve
středu 19. srpna 2009.

Hodnotitelská komise pro rozvoj a obnovu venkova jezdila po
vesnicích počátkem června. Ve vesnicích se seznámila s investič-
ními záměry, ale i informačními technologiemi, podnikáním, spol-
ky a místními památkami. Na prezentaci dostal starosta dvě ho-
diny. Procházka po návsi dokreslila pohled na každou z přihláše-
ných obcí.

Loni se vítězem krajského kola stala obec Osík, titulem se pyš-
nily i obce Morašice (2007), Lubná (2006), Borová (2005), Jaro-
měřice (2004), Trpín (2003), Horní Ředice (2002) a v roce 2001 ka-
meničky, které zvítězily i v celostátním kole.

Jihomoravský kraj bude v celostátním kole
Vesnice roku zastupovat Lužice na Hodonínsku

Obec Lužice na Hodonínsku si letos vydobyla vítězství v kraj-
ském kole soutěže Vesnice roku 2009 v Jihomoravském kraji. Spo-
lu s ní o titul usilovalo celkem 16 přihlášených obcí z regionu. Obec
bude reprezentovat kraj v celostátní soutěži.

Lužice leží v Podluží – jednom z nejmalebnějších regionů Slovác-
ka. Ves obklopují višňové, broskvové a jabloňové sady. Mají necelých
3000 obyvatel. Dominantou obce je kostel. Byl dostavěn v roce 1874
a je zasvěcen velkomoravským věrozvěstům Cyrilu a Metoději. Nej-
starší doložená písemná zmínka o obci je z roku 1250. Podle infor-
mací na webových stránkách obce tamní lidé mají blízko k folkloru.
Ve vesnici působí i dětská cimbálová muzika Lužice, dětský národo-
pisný soubor Lužičánek, ale i chrámový sbor Lužice, mužský pěvec-
ký sbor Lužičtí mužáci. V obci funguje i Slovácký krúžek Lužice, kte-
rý je v současné době nejvýznamnějším nositelem lidové kultury
v Lužicích. Soustředí ve svých řadách krojovanou mládež, které se ří-
ká chasa.

Modrou stuhu za společenský život udělila hodnotící komise ob-
ci Světlá (okres Blansko). Bílou stuhu za činnost mládeže získala
obec Milotice (okres Hodonín). Zelená stuha za péči o zeleň a ži-
votní prostředí udělila komise obci Jevišovka (okres Břeclav). Oran-
žovou stuhu za spolupráci obec a zemědělského subjektu získala
obec Božice (okres Znojmo).

Vítěz krajského kola soutěže postupuje do celostátního kola,
kde se může stát Vesnicí roku České republiky, což se v minulosti
podařilo pěti obcím Jihomoravského kraje.

Od roku 2001 získaly titul Jihomoravská vesnice roku obce Hro-
znová Lhota (2001), Blatnička (2002), Želetice (2003), Sivice (2004),
Bořetice (2005), Kobylí (2006), Terezín (2007) a Vísky (2008).

Újezd u Valašských Klobouk je letošní
vesnicí roku Zlínského kraje

Letošní ročník soutěže Vesnice roku Zlínského kraje vyhrál Újezd.
Na dalších místech skončila Valašská Polanka, Kyselovice, Prusino-
vice a Hostětín.

V Újezdu, vesnici s 1210 obyvateli mezi Vizovicemi a Valašskými
Klobouky, se mohou pochlubit řadou aktivit. „Nejdůležitější investi-
cí je kompletní rekonstrukce Základní devítileté školy za 57 milionů
korun. Dokončujeme také druhou etapu odkanalizování a výstavby
čističky odpadních vod. Naší chloubou je i lyžařský areál, koupaliště,
sportoviště, chodníky a samozřejmě finišuje rekonstrukce návsi,“
představil novinky v obci její starosta Vladimír Kráčalík.

Prestižní soutěže Vesnice roku Zlínského kraje se letos zúčastni-
lo překvapivě jen 15 obcí. „Nízkou účastí jsme byli trošku překva-
peni. Ocenění dostalo dvanáct obcí. Věřím, že příští rok bude účast
lepší,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. Podle před-
sedy hodnotitelské komise Petra Gazdíka už má ale soutěž takovou
prestiž, že se obce přihlašují jen tehdy, kdy mají opravdu co nabíd-
nout. „Patnáct vesnic bylo elitními vesnicemi. Už je ta tam doba, kdy
jsme se jezdili dívat například do Rakouska a Bavorska, jaké mají
pěkné vesnice, teď už je máme také,“ pochválil soutěžící.

Zlínský kraj letos rozdělí vítězným obcím prémii 2,5 milionu ko-
run. Vítěz získá milion. „Částka za vítězství poputuje například do
areálu u koupaliště. Je to dům, kde byl kdysi mlýn. Chtěli bychom
z něho vybudovat muzeum mlynářství a podobných řemesel. Část
peněz půjde také na záchranu některých budov v obci, které jsou
v havarijním stavu. Část finančních prostředků bychom chtěli roz-
dělit rovněž mezi spolky,“ doplnil starosta Újezdu.

V Královéhradeckém kraji porazil Žernov na
Náchodsku mnohem větší soupeře

Vesnicí roku 2009 v Královéhradeckém kraji se stal Žernov na
Náchodsku s 223 obyvateli. Podle starosty Libora Mojžíše se tak
jedná o další z případů, kdy „David“ porazil „Goliáše“. Žernov to-
tiž soupeřil se silnou konkurencí, do soutěže se letos v regionu při-
hlásilo rekordních 49 obcí.

„Léta práce byla završena příjemným úspěchem. Jsem nesmír-
ně rád, že naše obec obstála v těžké konkurenci mnohem větších
obcí a městysů. Nicméně úspěch je to především velké většiny ob-
čanů naší obce, nikoliv jednotlivce, starosty,“ uvádí starosta na we-
bových stránkách obce. Připomněl, že obec soutěžila již dvakrát.
V roce 2004 dosáhla na druhé místo v rámci kraje, v roce 2005 by-
la v celostátním kole oceněna místní knihovna Svazem knihovní-
ků a informačních pracovníků. „Teď nás čekají ovšem další povin-
nosti. Zorganizovat slavnostní vyhlášení vítězů i pro další úspěšné
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obce a hlavně se připravit na účast v kole celostátním. A to bude
velmi obtížné,“ soudí starosta. Slavnostní vyhlášení výsledků sou-
těže se v Žernově uskuteční 22. srpna.

Hodnotitelé v obci ocenili zejména péči o celkový vzhled a vy-
budování sportovního a společenského zázemí pro obyvatele.
Mezi významné počiny patří i vybudování dřevěné zastřešené láv-
ky přes řeku Úpu, neboť stavba citlivě zapadá do okolí a navazuje
na památkově chráněné území Babiččina údolí a Ratibořic.

Porota soutěže udělila i řadu dalších ocenění. Modrou stuhu za
společenský život letos získal Miletín na Jičínsku, Bílou stuhu za čin-
nost mládeže vybojoval Nový Hrádek na Náchodsku. Zelenou stu-
hu za péči o zeleň a životní prostředí porotci přiřkli Libranticím na
Hradecku. Černý Důl na Trutnovsku získal Oranžovou stuhu za
spolupráci se zemědělským subjektem.

Městys Spálov se stal Vesnicí roku
v Moravskoslezském kraji

Zlatou stuhu v soutěži Vesnice roku 2009 a poukaz na čtvrt mi-
lionu korun získal v Moravskoslezském kraji Spálov. Druhé místo
obsadila Dolní Lomná a na třetí příčce se umístila Skotnice.

Z vítězství v krajském kole a postupu do celostátního měla sta-
rostka městyse Spálov Marie Flodrová velkou radost. „Určitě jsem vel-
mi potěšena a ráda, že jsme komisi zaujali. Je to ocenění pro všechny
naše občany. Patrně jsme upoutali tím, jak obec funguje a jak se míst-
ní zapojují do společenského dění. Máme zde množství spolků, sdru-
žení a organizací. Mimo to jsme v minulých letech vydali řadu publi-
kací,“ upozornila starostka. S vítězstvím krajského kola, tedy získáním
Zlaté stuhy se pojí i finanční odměna dvou set padesáti tisíc korun.
O využití peněz rozhodne teprve zastupitelstvo. „Možností je opravdu
mnoho. Máme rozestavěný objekt sokolovny, chceme vyměnit okna
ve škole a tak dále. Částku využijeme jen ve prospěch obce, abychom
se posunuli zase o krůček dál v našich záměrech,“ uzavřela Flodrová.

Pomyslný bronz získala obec Skotnice. Ta by měla získat ohod-
nocení ve výši jednoho sta tisíc korun. „Potěšilo nás to a těší to i
naše občany, kteří se už od pondělka chodili na úřad ptát, jestli je
to skutečně pravda,“ uvedla starostka Skotnice Anna Mužná. Pe-
níze by obec použila na úpravu veřejných prostranství u vývěsných
skříněk, kde má Skotnice zájem vybudovat odpočívadlo pro míst-
ní. „Nejvíce si vážím aktivit zájmových spolků, přístupu občanů
a jejich podpory,“ dodala Mužná.

Do soutěže se v Moravskoslezském kraji přihlásilo celkem 12
obcí. Určit pořadí v soutěži proto nebylo nic jednoduchého. „Tři až
čtyři obce na tom byly velice dobře a měli jsme trošku potíž vybrat
tu nejlepší. I když byla komise desetičlenná, takřka jednomyslně
jsme se shodli na pořadí,“ prozradil Zdeněk Vajda, předseda kraj-
ské hodnotitelské komise. Komise dále rozdala modrou stuhu ob-
ci Hlavnice, bílou obci Staré Hamry a zelenou stuhu Jeseníku nad
Odrou. Vítězem loňského ročníku soutěže se v Moravskoslezském
kraji stala obec Bolatice v okrese Opava.

V Ústeckém kraji vyhrála zlatou stuhu obec
Hrušovany z Chomutovska

V Ústeckém kraji se letos budou ve všech pádech často sklo-
ňovat Hrušovany. Obec se stala letošní vesnicí roku tohoto kraje
a uspěla v konkurenci 21 přihlášených vesnic.

Čím si to zasloužili? „Já myslím, že jsme zvítězili díky komplexní-
mu zaměření naší obce. Dlouhodobě jsme se nevěnovali jedné úzké
oblasti, ale snažili jsme se mít vždycky široký záběr. Myslíme na eko-
logii, byty, výstavbu, školku, dopravní obslužnost, atd. V komplex-
nosti je naše síla a myslím, že je to předpoklad pro to, aby se tady li-
dem hezky žilo,“ říká starosta Hrušovan Petr Šmíd. Měřítkem toho,
jestli se v obci hezky žije je hlavně zájem lidí o výstavbu a bydlení.

Starosta potvrzuje, že v Hrušovanech rodinných domů a bytů sku-
tečně přibývá. Zatímco před dvěma lety uváděla obec na svých we-
bových stránkách ještě počet obyvatel 450, dnes jich tam žije už 491.

„Nejsme v ničem nejlepší, ale zároveň zde nenajdete žádnou sla-
binu,“ říká dále starosta. „V naší malé vesnici jsou chodníky, veřejné
osvětlení, pošta, obchod, hospůdka, pěkná školka, solidní dopravní
obslužnost, pěkně udržovanou zeleň, v části Vysočany dokonce i kre-
matorium,“ dodává. Zároveň starosta připomíná, že vítězství v sou-
těži není v Hrušovanech pouze vítězstvím jednoho zastupitelstva, jed-
noho starosty, ale dlouhodobého působení i předchozích zastupitel-
stev. „V minulosti se zde například podařilo opravit kostel sv. Václava
s vysočanským areálem. Zchátralá památka byla významná mimo ji-
né tím, že byla jediným dochovaným pozůstatkem z bývalé vesnice
Vysočany u Chomutova. Tato vesnice sloužila jako úložiště popílku
ČEZu. ČEZ dal pak obci za to odškodnění, z peněz se podařilo in-
vestovat do opravy kostela, který je unikání také tím, že ho projek-
toval významný barokní stavitel Oktavián Broggio. Dochovalo se, žel,
už jen několik málo soch a oltář, které jsme s přispěním dotací zres-
taurovali,“ vysvětluje starosta Petr Šmíd.

Obec Hrušovany se rozkládá ve východní zemědělské části
okresu Chomutov, v nadmořské výšce 300 m n. m. Vesnice má tři
části – Hrušovany, Lažany a Vysočany. „Obec splnila všechna kri-
téria stanovená v podmínkách soutěže,“ konstatuje krajská komi-
se na adresu Hrušovan, které se nyní stávají pořadatelem slavno-
stního vyhlášení v Ústeckém kraji.

Vesnicí středočeského kraje jsou Lány
na Kladensku

Vesnicí roku 2009 se ve středních Čechách stala obec Lány na po-
mezí Kladenska a Rakovnicka, Lány zvítězily v konkurenci 39 přihlá-
šených obcí. „Ocenili jsme polovinu z těchto obcí,“ řekl předseda
hodnotitelské komise Miroslav Matuška novinářům. Modrou stuhu
za společenský život získala v soutěži obec Ratměřice. „Za velkým
úspěchem stojí práce mnoha aktivních lidí, kterým patří velké podě-
kování. Takže radujme se: Ratměřice ty to válí…“ jásají ratměřičtí na
svých webových stránkách. Bílou stuhu za práci s mládeží získala ve
Středočeském kraji obec Hlavenec, Zelenou stuhu za péči o veřejná
prostranství a zeleň obdržela obec Krakov a Oranžovou stuhu za spo-
lupráci se zemědělským subjektem obec Královice. Slavnostní vyhlá-
šení výsledků se uskuteční 10. července v Lánech.Vedle prestižních
stuh se udělují také diplomy – například za vzornou obecní knihov-
nu, za kvalitní vedení kroniky či třeba za květinovou výzdobu.

V Lánech funguje řada aktivních spolků a občanských sdruže-
ní. Obec je proslavená mimo jiné díky místnímu baroknímu zámku,
který je oficiálním letním sídlem českých prezidentů. I když je zá-
mek veřejnosti nepřístupný, mohou se turisté projít zámeckým par-
kem. Za pozornost stojí místní technická památka „koněspřežka“
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– zbytky druhé nejstarší železnice na evropské pevnině, v Lánech
je Muzeum sportovních a historických vozů a Muzeum T. G. Ma-
saryka, je zde lánská obora, kostel a hřbitov, na němž je pochován
T. G. Masaryk a jeho rodina. V bezprostřední blízkosti Lán už začí-
nají rozsáhlé křivoklátské lesy.

Vesnicí roku je v Karlovarském kraji letos
Březová u Sokolova

Vesnicí roku se letos v Karlovarském kraji stalo město Březová
na Sokolovsku. Ač má titul města, jde spíš o svazek několika ves-
nic, a to jak geograficky, tak hlavně společenským životem. Právě
to podle starosty Březové Miroslava Boudy komise zřejmě ocenila.

„Myslím si, že komisi jsme oslovili nejen bohatým kulturně –
společenským životem, ale zaujali jsme i tím, jak se staráme o při-
družené obce. Březová se sice honosí názvem město, ale žijeme
vesnickým životem. Klima jako takové je zde dobré, a ačkoli pení-
ze potřebujeme, není všechno jen otázka peněz,“ sdělil s úsmě-
vem starosta Březové Miroslav Bouda. Hodnotitelská komise oce-
nila i řadu dalších sportovních aktivit, včetně netradiční střelby z
praku nebo pořádání mistrovství světa v cyklotrialu.

Březová je zvláštní i tím, že rozlohou patří mezi největší obce
okresu. To je dáno tím, že její území zasahuje hluboko do Slav-
kovského lesa, na jejímž okraji leží březovské osady.

„Takové ocenění dodá krev do žil. Ale zásluhy patří hlavně
všem, kteří se na pestrém životě na Březové podílejí,“ řekl Bouda.
Do budoucna chce Březová dokončit rekonstrukci školy a kultur-
ního domu. „Pokračuje program rozvoje bydlení, v části Rudolci
chceme dokončit takzvanou víceúčelovou stodolu, aby měli míst-
ní kde pořádat své akce,“ dodal Bouda.

Vítěze letošní krajské soutěže oznámil novinářům radní Karlo-
varského kraje Petr Navrátil. „Letos se přihlásilo 20 obcí, což je ví-
ce než v minulých letech. A to je potěšující,“ konstatoval. Přitom
vítěz nezíská nijak horentní odměnu, od kraje 40 000 korun a pod-
poru v příštím roce pokud požádá o dotaci z programu obnovy
venkova. Mezi dalšími oceněnými obcemi Karlovarského kraje jsou
letos obce Krásná, Velká Hleďsebe, Hájek nebo Dolní Žandov.

Hluboké na Třebíčsku z Vysočiny se soutěže
Vesnice roku zúčastnilo do třetice a vyhrálo

Titulem Vesnice roku 2009 se v kraji Vysočina může pyšnit obec
Hluboké na Třebíčsku. V krajském kole přitom musela předčit dal-
ších 29 „soupeřů“. Podle předsedy komise Dušana Vichra obec zís-
kala plusové body zejména díky bohaté spolkové činnosti.

„Je to pro nás všechny nesmírně velké ocenění a zasloužili jste se
o ně všichni občané naší obce,“ děkuje vedení obce v místním zpra-
vodaji. Zlatou stuhu vedení obce převezme na slavnostní akci 18. srpna.

Vesnice s 212 obyvateli, která vlastní například certifikát na vů-
bec nejmenší hřbitov v České republice, se do soutěže nezapojila

poprvé. V minulosti již získala oranžovou stuhu za spolupráci ob-
ce a zemědělského subjektu a diplom za vzorné vedení obecní kni-
hovny. V obci jsou velmi aktivní dobrovolní hasiči, myslivci a kaž-
doročně se v ní koná košt slivovice. Historie vesnice s 85 popisný-
mi čísly sahá až do 14. století.

Modrou stuhu získal v letošním krajském kole soutěže za spo-
lečenský život Vír na Žďársku a bílou stuhu za činnost mládeže Do-
mamil na Třebíčsku. Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní pro-
středí udělila komise Horní Krupé na Havlíčkobrodsku, oranžovou
stuhou za spolupráci obce a zemědělského subjektu se může pyš-
nit Slavíkov na Havlíčkobrodsku.

V Plzeňském kraji získal titul vesnice roku
Zvíkovec na Rokycansku

Vesnicí roku 2009 v Plzeňském kraji je městys Zvíkovec na Roky-
cansku se 189 obyvateli. V regionu se letos do klání zapojilo 19 obcí.

Zvíkovec je rozcestníkem mnohých turistických, trampských a vo-
dáckých cest. Městys je rozložen na plošině nad řekou Berounkou,
v jejím údolí. Na západ od Zvíkovce se rozkládá přírodní park Hor-
ní Berounka, na východ CHKO Křivoklátsko. Přímo pod Zvíkovcem
začíná vodní turistická stezka – Berounka. K tradičním akcím v ob-
ci patří hudební festival Zvíkovecká kytička či zabíjačkové hody.

Architektonicky i kulturně je dnes nejvýznamnější stavbou ve Zví-
kovci kostel. Jako farní chrám s vlastním duchovním správcem je
zvíkovecký kostel uváděn již v roce 1350. V obci se nachází i zámek,
který byl postaven roku 1735 na místě tvrze, rozšířen a upraven ko-
lem roku 1790. Loni v Plzeňském kraji zvítězila obec Mrákov.

V Libereckém kraji vyhrály Zlatou stuhu
Zahrádky z Českolipska

Dvouletou nadvládu obcí ze Semilska v soutěži Vesnice roku
v Libereckém kraji letos přerušila obec Zahrádky z Českolipska.
Krajského kola se stejně jako před rokem zúčastnilo 19 obcí.

Zahrádky se do klání zapojily i v minulých ročnících. V roce 2007
obec s 634 obyvateli získala v krajském kole zelenou stuhu za péči
o zeleň a životní prostředí a v celostátním kole skončila v této kate-
gorii na 2. místě. O rok dříve obdržela v krajském kole bílou stuhu za
činnost mládeže. V obci je mateřská a základní škola, působí v ní i spor-
tovně turistický oddíl Piškoty. Obec pořádá řadu kulturních a spole-
čenských akcí, například na srpen připravuje 7. Zahrádecké slavnosti.

Obec leží na severu Čech, 6 km jižně od České Lípy na křižo-
vatce silnic do Prahy a Litoměřic. Nejvýznamnější památkou v Za-
hrádkách je zámek, který vybudoval v letech 1547–1550 Jan
z Vartenberka. Před několika lety ho ale bohužel poškodil požár.

Loni se vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2008 sta-
la obec Poniklá s 1 210 obyvateli, ležící v údolí řeky Jizery na úpa-
tí západních Krkonoš. O rok dříve to byl Bozkov na Semilsku.

Zpravovaly: maš a šum
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Pravidelná členská schůze Spolku pro obnovu venkova ČR se
konala 2. června ve Valdštějnově pracovně v Senátu Parlamentu
ČR. Účastníci se věnovali bilancování zemědělství, pozemkovým
úpravám, přípravě Země živitelky i smlouvě s Ústavem zemědělské
ekonomiky a informací. Hlavním tématem červnové schůze SPOV
byla problematika zemědělství.

Pánové Bc. František Winter a Ing. Milan Bena, CSc. zpracovali
společnou prezentaci k problematice „Zemědělství na venkově“.
Přehledně informovali o vývoji českého a moravského zemědělství
a jeho dnešních problémech.

Přítomní byli podrobněji seznámeni s negativním vývojem po-
sledních let. Především likvidací českého cukrovarnictví – nákup cu-
krovarů a jejich opuštění. Dotační kvóty přešly do zemí, které vlast-
ní cukrovary. Obdobně je na tom výroba sladovnického ječmene. Vý-
kup mléka je hluboko pod skutečnou výrobní cenou. Cena vstupů
nám ale stále roste. Dnes jsou v zemědělství velké problémy s pro-
dejem vyrobených produktů alespoň za ceny výrobních nákladů. Sní-
žené dotace znevýhodňují české zemědělce oproti starším členům
EU. Jsme vytlačeni ze svých tradičních trhů – příkladem je dovoz bra-
zilského masa do Ruska nebo Anglie. Otevřely se otázky modifiko-
vaných obilnin a kukuřice. Produkci vykupují potravinové řetězce za
nevýhodné ceny. Zemědělec je znevýhodněn dvakrát – je nucen lev-
ně prodat a následně si v supermarketu potraviny draze koupit.

Ing. Bena upozornil na otevřené otázky malé kapacity pitné vo-
dy na světě.

Bc. Winter informoval o akcích zaměřených na rozvoj venkova
a prohloubení povědomí o našem zemědělství. Zemědělci byli a jsou
tvůrci krajiny. Zemědělské podniky lze brát jako další subjekty pod-
porující rozvoj života na venkově.

Powerpointová prezentace je samostatně umístěna jako nedíl-
ná součást na webu spov.org v sekci http://spov.org/zaznamy-z-
-jednani/prilohy.aspx.

Předseda Kavala prezentaci uzavřel konstatováním, že je s před-
sedou Agrární komory Ing. Janem Velebou dohodnut na tom, že
obě organizace se budou minimálně dvakrát ročně na Spolku se-
tkávat a společně diskutovat problematické okruhy.

Zemědělství na venkově a jeho problémy
Spolek v červnu bilancoval vývoj zemědělství a vztah venkova k zemědělcům

Pozemkové úpravy a jejich současný stav
Společenská odpovědnost firmy – společenská odpovědnost zemědělců

Na červnové schůzi Spolku vystoupil Ing. Jaroslav Vítek, ředitel
ústředního pozemkového úřadu (ÚPÚ).

Předseda SPOV Kavala na úvod řekl, že Spolek je osočován, že
podpořil přesun jedné roční alokace na pozemkové úpravy k pod-
poře 32 MAS v celé ČR. Sdělil, že požádal, aby se do roku 2013
vrátily finance použité na podporu MAS z pozemkových úprav
zpátky. Již na minulé schůzi předseda přečetl dopis od vrchního
ředitele Mze pro oblast venkova Ing. Pavla Sekáče, který sdělil,
že budou hledat náhradu využitých zdrojů zpět do pozemkových
úprav.

Faantišek Winter pro doplnění sdělil, že po kurzovních přepoč-
tech půjde na 32 MAS 640 milionů korun.

Ing. Vítek konstatoval, že ze soustavy pozemkových úřadů ob-
vinění podpory MAS určitě nejde. Kdo byl na semináři v Senátu
19. 5. 2009 zaměřené na pozemkové úpravy, může potvrdit, že

po útočné reakci jednoho pana starosty, jsem v této době přivítal
podporu MAS. „ÚPÚ vítá větší zapojení obcí, místních iniciativ
a MAS do systému pozemkových úprav. V současné době jsou
v situaci, kdy vnímají vrácení financí do PÚ jako neuskutečnitel-
né,“ řekl Vítek.

Předseda Kavala uvedl, že se sešly dvě věci. V souvislosti s ná-
stupem nového ministra zemědělství došlo k pokynu přehodnoce-
ní všech investičních akcí v resortu. Tím také byla vyvolána prudká
reakce na přesun financí pro MAS. Celá záležitost byla prodisku-
tována na sněmu SMO ČR v Karlových Varech. Přesun financí ne-
ní pro pozemkové úřady negací. „Měli bychom společně postu-
povat a věnovat se tomu, aby byl zaveden pořádek v katastrech
a daly se do pořádku majetkové držby a vytvořily podmínek pro
postupnou revitalizaci krajiny,“řekl Kavala, který vnímá odpor sku-
piny lidí, kteří nájmy mají nastaveny a nechtějí žádnou změnu.
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VLASTNICTVÍ NENÍ SPEKULACE

Ing. Vítek – seznámil přítomné s tím co mají připraveno: Jsou si
vědomi toho, že v řadě pozemkových úprav došlo v minulosti k ota-
zníkům za jejich cenu. Domnívají se, že cena se rámcově pohybu-
je 8–9 tisíc korun za hektar. Jsou katastrální území, kde cena stoup-
la nad 30 tisíc Kč/ha. Nelze generalizovat, že pozemkové úpravy
jsou drahé a zastavíme je.

„Je třeba si uvědomit, že vlastnictví není spekulace. Koupit si
půdu je právem každého. Restituční proces je nutno dokončit,“ ře-
kl Vítek. Vyzval, aby se na tato témata vedla odborná diskuze. V řa-
dě případů je možné, že jsou zde spekulativní záměry. Zná přípa-
dy, kdy si zelení agroaktivisté koupí kousek půdy a na pozemku ze-
mědělce uprostřed udělají biokoridor. Je zde otázka: je to
spekulace, je to špatně? „Nyní jsme v bodě nula – dochází k reka-
pitulaci patnácti let práce pozemkových úřadů od restitucí přes jed-
noduché úpravy po komplexní pozemkové úpravy,“ řekl. Navrhl:
„Pojďme diskutovat zda jsou pozemkové úpravy základním ná-
strojem, diskutujme zda rozvíjí budoucí iniciativy na venkově a dá-
vají další šanci. Je dobré diskutovat o právu vlastníka půdy, který
má předloženu smlouvu k podpisu do roku 2027 a nemá žádná ji-
ná práva. Vlastníci se ptají: co mám dělat?“ Nedoporučil vykopá-
vat příkopy. Proti pozemkovým úpravám dnes nejvíce brojí země-
dělci. Před 150 lety to Skopalík dělal opačně.

NOVÉ TEZE A METODIKY ÚPRAV

Ing. Vítek, ředitel Ústředního pozemkového úřadu dále infor-
moval, že se v současné době na univerzitě v Brně připravuje dis-
kuze, zda novelizovat a modernizovat metodiku k USES. V letoš-
ním roce zpracovávají novou metodiku pro realizaci pozemkových
úprav. Současně prochází zpracováním tezí. Ve druhé polovině ro-
ku ji budou dávat k širší diskuzi. Požádal Spolek o zapojení. Vyzvali
i zemědělské svazy. Nedoporučil přenášet diskuzi na pole EU. „Oni
nerozumí našemu systému bloků ve kterém je 30–40 vlastníků. Na
pozemkových úřadech nesmí být zaveden úřednický přístup k ni-
komu. Není možné říkat – tak je to ze zákona. Je nutno diskuto-
vat s obcemi a hledat řešení,“ dodal.

Vítek upozornil, že dochází k úbytku kvalitní půdy. „Kvantitativ-
ní úbytek vidíme. Málo si všímáme kvalitativní změny – eroze. MZe
ČR má přístp pouze k těm, kteří pobírají dotace. Zde je pole pro dis-
kuzi s MŽP ČR, abychom nastavili pravidla jak se má v moderní do-
bě krajina udržovat a jakým způsobem se má hospodařit na půdách.
Pokud v rozhodnutí o pozemkové úpravě budou nastavena pravid-
la a doporučení ke správné zemědělské praxi, tak potom tam ne-
musíme dělat ani protierozní opatření. Témat je velké množství.

VLASTNÍK PŮDA KRAJINA
Vlastníkovi půdy musíme vytvořit
podmínky pro dostatečnou společenskou
prestiž a vážnost, jeho možnost svobodně
nakládat a řádně hospodařit s vlastním
majetkem.

Kvalitní půda, kulturní a zdravá krajina, její řádná správa ze strany vlastníků a nájemců musí
být opět základní hodnotou našeho venkova. S pomocí vlastníků půdy, uživatelů pozemků, ale i
místních samospráv a místních iniciativ se podaří tyto tradiční hodnoty nejen obnovit ale také
perspektivně rozvíjet. Jedná se o krajinu prostupnou, malebnou s prvky, které v ní měly po staletí ne-
zastupitelné místo, až do období násilných změn provázející kolektivizaci zemědělství.

Nelze nadále přehlížet přetrvávající a neudr-
žitelný problém, kterým je užívání pozemků
bez právního titulu, nebo stav, kdy vlastník
neví, kdo vlastně na jeho pozemcích hospo-
daří a užívá je. Cílem je dosažení takového sta-
vu, kdy zemědělci budou hospodařit větším podí-
lem na vlastní, nebo smluvně pronajaté půdě.

Důsledná ochrana zemědělské půdy.
Prioritou je výrazné snížení všech druhů
degradace půdy a jejího úbytku. Zrychlená
eroze zemědělských půd vážně ohrožuje produkč-
ní i mimoprodukční funkce půd a vyvolává mno-
hamilionové škody v intravilánech měst a obcí,
ale i na soukromém majetku.

Česká krajina musí být místem, ve kterém
dokážeme mimo jiné udržet dostatek kvalitní
vody v přirozeném prostředí zvýšením absorpční
kapacity.
– ochrana kvality vody a pozitivní změna
vodního režimu

Pozemkové úpravy zhodnocují zemědělské
pozemky vlastníkům tím, že je scelují
a zpřístupňují a zároveň chrání tento soukromý
majetek před znehodnocením především erozí.

Pozemkové úpravy přispívají k likvidaci zátěží, způsobených kolektivizací
a ztrátou vztahu člověka k půdě a ke krajině. Zátěží, jejichž největším efektem
byla devastace krajiny i lidí v ní.

Narovnání vztahů mezi vlastníky půdy a nájemci
pozemků včetně zpřístupnění scelených pozemků
a plnohodnotné, volné nakládání s majetkem.

Rozvoj trhu s půdou především směrem k země-
dělství a zároveň zachování půdních rezerv státní
půdy pro veřejné účely.

zpřístupnění krajiny polními cestami včetně
rozvoje rekreačního potenciálu a cestovního
ruchu v území
obnovení zjednodušené struktury krajiny
a krajinného rázu, zvýšení biodiverzity a celkové
ekologické stability

POZEMKOVÉ ÚPRAVY: TÉMA CELOSTÁTNÍ SÍTĚ PRO VENKOV

Starosta Kavala uvedl, že si dovede představit obavy starostů,
kteří dnes dokončili úpravy v obcích a mají zájem pokračovat
v úpravě okolí. „U nás v Bělotíně je komplexní pozemková úprava
nyní v realizaci a pořádek, který mám v evidenci půdy je nedoce-
nitelný. Svépomocí a z jiných zdrojů řešíme úpravy krajiny společ-
ně se zemědělci – biopásy.“

Místopředseda SPOV Radan Večerka uvedl, že meziresortní přís-
tup se musí řešit tak, aby si pozemkové úpravy vzali lidé za své. Zde
se mohou zapojit i MAS. „Nejvíce oponentů podpory MAS je z fi-
rem, které se živí pozemkovými úpravami. Dnes máme Celostátní siť
pro venkov. Navrhuji jako partner této sítě zřízení pracovní skupiny
nebo stálé komise k pozemkovým úpravám. Zde budou zástupci
MZe ČR, ÚPÚ, Spolku, NS MAS ČR, případně MMR ČR a MŽP ČR,
kteří připraví metodiku zapojení MAS do procesu pozemkových
úprav. Na základě této metodiky se budou lépe zajišťovat finanční
zdroje. Prokáže se hlubší smysl pozemkových úprav,“ zvedl Večerka.

Ing. Vítek při celostátní poradě ukázal roli pozemkových úřadů
v Celostátní síti pro venkov. Předložil zpracovaný materiál „Pilíře ce-
lého systému pozemkových úprav, který je zpracován ve dvou rovi-
nách – viz samostatná příloha zápisu na http://spov.org/zaznamy-z-
jednani/prilohy.aspx. Mají zájem pracovat v systému, ale mnohde
nejsou zváni na jednání krajských a místních celostátních sítí. V ná-
vaznosti na územní plány, kde je různá úroveň jejich zpracování, mají
navázánu meziresortní spolupráci. Odmítají ovšem diktát krajinného
plánu. Letošní prioritou pro pozemkové úřady je prohloubení komuni-
kace mezi resorty a dalšími partnery. Ing. Jaroslav Vítek
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Rozpočtové určení daní
Předseda Spolku Mgr. Eduard Kavala informoval o pracovním

setkání z podnětu Spolku se zástupci Sdružení místních samo-
správ ČR a Svazu měst a obcí ČR k problematice rozpočtového ur-
čení daní (RUD), které se konalo ve Velkém Meziříčí 12. 5. 2009.
Téhož dne byla zorganizována také pracovní schůzka s preziden-
tem Agrární komory Ing. Velebou. Zástupci Spolku se také ve
dnech 28. a 29. 5. 2009 zúčastnili sněmu SMO ČR (Více informací
na www.smocr.cz/tisk/tiskove-zpravy/xi-snem-svazu-mest-a-obci-
hodnotil-svou-cinnost-a-predstavil-priority-na-pristi-dva-roky.aspx.

Informační zdroje
Pro krajské organizace je otevřena možnost vkládat na svou we-

bovou stránku www.spov.org.
Předseda Kavala informoval o navázání kontaktu s novinami

Agrární obzor, který je celorepublikovým periodikem. Uvedl, že ve
14-deníku MVČR Veřejná správa vyjdou dvě samostatná čísla. Ing.
arch. Florian rozpracoval možnosti medializace. Samostatné projek-
ty medializace budou projednány na další schůzi Spolku. Byl schvá-
len finanční rámec medializace Spolku na druhé pololetí 2009.

Příprava na Zemi živitelku
Tajemnice SPOV ČR Ing. Marcela Harnová informovala o zastupo-

vání SPOV ČR při organizaci zajištění prezentace Spolku na výstavě Ze-
mě živitelka 2009. Ing. Zuzana Dvořáková z Mze informovala, že má
předjednáno financování společné prezentace. Nyní se již řeší smlou-
va s Výstavištěm a.s. České Budějovice. V jednání je Večer venkova
28. 8. 2009. Je navrženo slavnostní otevření pavilonu R1 ministrem
zemědělství. Předseda NS MAS ČR František Winter informoval, že na
ZŽ je přihlášeno cca 45 MAS. Lze předpokládat účast cca 55 MAS.
Předmětem výstavního výboru bude rozdělení a umístění expozice
včetně dalších konkrétních věcí. Zástupce jihočeského SPOV Pavel
Hroch informoval o kulturní části společné expozice – 28. 8. 2009 vy-
stoupí 4 dětské soubory (2x 20 minut – dopoledne i odpoledne), v zá-
loze je další soubor. Večerní vystoupení od 19.00 hodin bude hrát de-
chová kapela Samsona, od 20 hodin soubor Javor nebo Doudleban.

Veřejná služba v praxi
Mgr. Beck z MPSV informoval o vývoji problematiky veřejné služ-

by. Vystupoval zde již v lednu, kdy byl tento institut v prvopočátcích.
Systém je nastaven pro osoby v hmotné nouzi, tedy osoby, které ne-
mají příjmy a potřebují být dotovány sociálními dávkami. Veřejná
služba je další aktivitou pro osoby v hmotné nouzi. Existenční mini-
mum je 2 020 Kč. Tato dávka je na živobytí – ne na bydlení.

Činnosti v rámci veřejné služby:
– činnost při zlepšování životního prostředí v obci,
– udržování čistoty ulic a veřejných prostranství
– pomoci v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče

Veřejnou službu lze delegovat na další organizace. Obec musí
sepsat smlouvu o veřejné službě – je v metodickém pokynu, které
MPSV ČR vydalo. Veřejná služba je pracovněprávním vztahem.
Vždy je nutné uzavření smlouvy o pojištění. Pojišťovnu si musí vy-
brat obec sama. MPSV ČR může poskytnout dotaci na pojištění.
Obec musí požádat. Aktuální počet zájemců o veřejnou službu ze
strany obcí je od začátku roku 87. Od července spadnou první oso-
by na existenční minimum. Obce se mohou dohodnout, že jedna
bude veřejnou službu organizovat pro okolní obce.

Výstava o Bašem – impulz
spolupráce s komorou architektů

Jednání SPOV se v červnu účastnila ředitelka kanceláře České
komory architektů Mgr. Markéta Pražanová. Informovala o uspo-
řádání výstavy profesoru Bašemu. Předseda SPOV předestřel, že
jsme se po dvaceti letech změny společenského klimatu vrátili k za-
čátkům spolkové činnosti, kdy mezi zakladateli Spolku bylo větší
množství architektů. Spolek se orientoval na to, jak má vypadat náš
venkov. Byla to doba reakce na negativum předchozího období.
Dnes po dvaceti letech jsme trochu na tyto otázky rezignovali.
Osvěta je potřebná, třeba formou Zpravodaje. Je potřeba se vě-
novat možnostem i nešvarům na venkově.

Markéta Pražanová uvedla, že pocta profesoru Baše byla im-
pulzem, aby pokračovali v činnostech, které zahájil, proto přišla na
schůzi Spolku. Česká komora architektů dělá opakovaně výjezdy
do regionů a tam setkání se zastupiteli krajů a větších obcí. Mož-
ná se nyní otevírá prostor, aby se mohli sejít i se zastupiteli men-
ších obcí. Pozvala zástupce Spolku na výjezdní zasedání komory,
které proběhne 25. 6. 2009 v Českých Budějovicích. Na zasedání
se řeší aktuální otázky regionů. Nabídla spolupráci ČKA ve všech
otázkách, které se týkají architektury, problémech spojených
s územním plánováním, urbanismem, investicemi a zadáváním ve-
řejných zákazech – vše co je spojeno s architekturou. Uvítala by
další spolupráci.

Předseda SPOV Kavala reagoval, že chybí malá kuchařka toho,
co je pro daný region typické. Má velkou zkušenost s tím, že lidé
nemají představivost. Po těch dvaceti letech by chtělo shrnout po-
zitiva i negativa urbanizace našeho venkova. Plánujeme větší se-
tkání v Senátu. Na semináři zaměřeném na ochranu zemědělské-
ho půdního fondu byla projednávána také urbanizace Středočes-
kého kraje. Často unikají vazby, proč se ničí úrodná půda.

Spolek bude písemně kontaktovat Českou komoru architektů
s nabídkou spolupráce.

OBEC ÚZEMÍ REGION
Významným cílem je vytváření přívětivého venko-
va, kde existuje rovnováha mezi zdravou produkcí
ekonomicky stabilních zemědělských farem.

Prioritou se stala realizace protipovodňových pro-
gramů, prosazování zvýšení protierozní a protipo-
vodňové stability a retenční schopnosti území.

Zvyšující se význam integrovaného rozvoje venko-
va vyžadují posílení angažovaného přístupu všech
aktérů.

Podpoření participace veřejnosti na všech proce-
sech, hlavně směrem k místní komunitě a jiným
správním úřadům, obcím, místních akčních skupin,
mikroregionům, krajům a celému sociálnímu okolí.

Pozemkové úpravy se podílí na obnově katastrál-
ního operátu, na vzniku přesné a hodnověrně di-
gitální katastrální mapy.

Zvýšení společenské váhy venkova důvěry vůči
pozemkovým úpravám a agrární politice.

Zvýšení míry realizace společných zařízení pomocí
koordinace všech podpůrných programů ČR
a strukturálních fondů EU.

Stabilizace prostředí pro podnikatele a zvýšeni
konkurenceschopnosti zemědělství v rámci
světového trhu.

Vytvoření podmínek pro možnost čerpání dalších
podpor do zemědělství, venkova a krajiny.

Objektivizace společenské potřeby a stanovení
priorit procesu pozemkových úprav s cílem
vytvoření harmonogramu.

Zvýšení podílu půdoochranných a vodohospodář-
ských opatření v rámci realizace společných zařízení
a změn druhů pozemků (agrotechnická opatření).

Rovnoměrná realizace pozemkových úprav
a společných zařízení, podle objektivizovaných
potřeb v rámci regionů a oblastních specifik.

D D a l š í i n f o r m a c e z e s c h ů z e S P O V
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Zpráva komise: Aktuální počet členů

Dne 1. 6. 2009 byla provedena kontrola účetnictví Spolku. Kon-
troly se zúčastnila celá revizní komise. Ze zprávy např. vyplývá, že
k datu 1. 6. 2009 bylo celkem členů 844 (k 1.1.2009 to bylo 821)
z toho 703 obcí a 141 jednotlivců a právnických osob.

Z červnového jednání SPOV

Jednání zástupců SPOV s ministrem pro místní rozvoj

Rozdělení členů v 13 krajských spolcích
Kraj Počet členů
Jihočeský kraj 68
Jihomoravský kraj 107
Karlovarský kraj 16
Královehradecký kraj 58
Liberecký kraj 26
Moravskoslezský kraj 105
Olomoucký kraj 117
Pardubický 43
Plzeňský kraj 55
Vysočina 47
Zlínský kraj 60
Ústecký 55
Středočeský + Praha 72 + 14

Spolek podepsal dohodu s ÚZEI
Dne 2. 6. 2009 byla na jednání Spolku podepsána dohoda o vzá-

jemné spolupráci s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací Praha.
Spolupráce bude zaměřena na předávání informací a společné vzdělá-
vací projekty, dále na zvyšování informovanosti a vzdělanosti obyvatel-
stva všech věkových skupin. Jde také o zvyšování povědomí o venkově,
jeho problémech, rozvojových programech a přínosech pro celou spo-
lečnost. To se bude dít mimo jiné vydáváním publikací a infor. materiálů.

Z červnového zápisu z jednání SPOV ČR upravil TSu

Podpis smlouvy mezi SPOV a ÚZEI

Zástupci Spolku se sešli s novým
ministrem pro místní rozvoj…

Zástupci předsednictva Spolku pro obnovu venkova ČR se za-
čátkem června sešli na ministerstvu pro místní rozvoj s ministrem
Rostislavem Vondruškou. Předseda Spolku Eduard Kavala, místo-
předseda Radan Večerka a vrchní ředitel sekce Jiří Vačkář seznámi-
li ministra s aktivitami Spolku. Podrobněji hovořili o soutěži Vesnice
roku, jejíž slavnostní vyhlášení se tentokrát uskuteční v rámci dět-
ského folklorního festivalu v Luhačovicích. Pan ministr předběžně
přislíbil, že se vyhlášení zúčastní. Dále jednali o účasti MMR ČR na
semináři „Rozvoj venkova ČR a jeho podpora“, který organizuje
Spolek společně i s MZe ČR. Otevřena byla také otázka dvaceti let
obnovy venkova v ČR, včetně návrhu uspořádání semináře zamě-
řeného na venkovskou zástavbu po dvaceti letech s názvem „Tvář
naší země“. Ministr Vondruška řekl, že v rámci svého funkčního ob-
dobí bude rád se Spolkem pro obnovu venkova spolupracovat.

Z Z p r á v y z č i n n o s t i S P O V Č R

…a v polovině června také
s novým ministrem zemědělství

V polovině června se zástupci Spolku pro obnovu venkova ČR
sešli s ministrem zemědělství Jakubem Šebestou. Na půdě posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR přivítal ministr předsedu Spolku
Eduarda Kavalu, předsedu Národní sítě MAS Františka Wintera
a tajemnici SPOV Marcelu Harnovou. Ti ministru představili cíle
a zaměření SPOV ČR a NS MAS ČR, ministr předběžně slíbil účast
na slavnostním otevření pavilonu R1 na výstavě Země Živitelka
2009 a také účast na slavnostním vyhlášení výsledků celostátního
kola soutěže Vesnice roku 2009 v Luhačovicích. Předseda Spolku
Kavala pak ministru objasnil význam pozemkových úprav pro ob-
ce a požádal o podporu pozemkových úprav z Barossova balíčku.

Místopředseda lidovců Horák chce
spolupracovat se Spolkem

Místopředseda KDU-ČSL Pavel Horák se na konci června se-
tkal na půdě Krajského úřadu Olomouckého kraje se zástupci
Spolku pro obnovu venkova ČR Eduardem Kavalou a Marcelou
Harnovou. Horák, který je zároveň náměstkem hejtmana Olo-
mouckého kraje, svolal pracovní schůzku mimo jiné proto, že byl
pověřen vedením své strany k jednání se samosprávou a k po-
moci při řešení problémů.
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Byla otevřena otázka dlouhodobě projednávaného rozpočtové-
ho určení daní (RUD). Předseda Spolku Kavala informoval o vývoji
postupu jednání s Ministerstvem financí ČR, dále o Petici proti dis-
kriminaci obyvatel venkova, kterou Spolek zorganizoval, včetně plat-
ného usnesení Senátu PČR do 1. 1. 2010 dořešit problematiku RUD.

Předseda Spolku Eduard Kavala vidí z dnešní otevřené situace dvě
cesty. „Nerovnost daňových příjmů je neopodstatněná. Je nutno zjis-
tit, jaký je reálný rozdíl mezi velkými městy a malými obcemi a stano-
vit odpovídající koeficient (Rakousko má dnes koeficient 2,5). Je nut-
ná politická dohoda a potřeba stanovit časový horizont, do kterého se
postupně bude koeficient srovnávat. Druhá cesta je rychlá, je přeroz-
dělením dotací (medvěd, atd.),“ uvedl Kavala na pracovní schůzce.

Místopředseda lidovců Pavel Horák nabídl v řešení těchto otá-
zek spolupráci a výměnu informací v oblasti RUD i financování ob-
cí. Nabídl také možnost projednání dalších postupů.

Kavala sdělil, že Spolek partnerství vítá, prosazení některého
bodu je, podle něj, vítězstvím. „Spolek má ovšem širší spektrum
zájmu, nejen RUD. Jde především o udržení a rozvoj duchovního
rozměru venkova. Zajímat se o rozvoj dětí, péči o rodinu, zacho-
vání spolkového života na venkově,“ uvedl dále. Kavala rovněž
upozornil na to, že jedním z hlavních zadání EAFRD nejsou přímé
platby na produkci, ale rozvoj venkova, diverzifikace ze zeměděl-
ských na nezemědělské činnosti a vytvoření nových pracovních pří-
ležitostí v obcích.

První ročník Festivalu
středočeského venkova 2009

Krajská organizace Spolku pro obnovu venkova Středočeského
kraje (SPOV SK) uspořádala 26. května 2009 první ročník Festiva-
lu středočeského venkova, který se konal v Kostelci nad Černými
lesy v pořadatelském partnerství s MAS Podlipansko, o.p.s., za pod-
pory České zemědělské univerzity v Praze, fakulty lesnické a dře-
vařské a města Kostelec nad Černými lesy.

Festival se stal setkáním středočeských členů SPOV, jeho part-
nerů, partnerských organizací i jednotlivců, kteří se věnují rozvoji
venkova ve Středočeském kraji.

Pozvání přijali také zástupci Ministerstva zemědělství ČR, Minis-
terstva pro místní rozvoj ČR, Středočeského kraje, České země-
dělské univerzity v Praze, středočeských MAS, obcí i dalších insti-
tucí, které mají vztah ke středočeskému venkovu.

Cílem festivalu bylo prohloubení vzájemného poznání, part-
nerství a spolupráce jak mezi jednotlivými středočeskými členy
Spolku, tak mezi dalšími aktéry venkovského prostoru i mezi ven-
kovem a správními orgány.

Dopolední část se konala v sále Smiřických, na zámku, kde síd-
lí FLD ČZU v Praze, odpolední pak v místním pivovaru.

Program festivalu zahájil a moderoval předseda Spolku pro ob-
novu venkova Středočeského kraje Radomír Hanačík.

Po přivítání hostů a účastníků festivalu vystoupil dětský flétnový
soubor „Pištiband“ ZŠ v Kostelci nad Černými lesy. Poté přivítal přít-
omné účastníky místostarosta města Kostelec nad Černými lesy MVDr.
Jan Černý a Ing. Jiří Kubeček za Lesnickou a dřevařskou fakulty ČZU
v Praze, který je současně předsedou správní rady MAS Podlipansko.

V prvním bloku dopoledního zasedání vystoupila nejprve Ing.
Zuzana Dvořáková, ředitelka odboru venkovských podpor PRV
MZe. Hlavním tématem její přednášky byla Celostátní síť pro ven-
kov ČR, která byla ustavena k 1. 1. 2009.

Po této aktuální informaci vystoupili: náměstek hejtmana Stře-
dočeského kraje PhDr. Marcel Chládek, MBA; Ing. Jaroslav Zelen-
ka, předseda VRR zastupitelstva Středočeského kraje a Ing. Václav
Chytil, zástupce ředitele ÚRR ROP NUTS 2 Střední Čechy. Zmínili
nutnost sloučení některých krajských dotačních titulů tak, aby ze

Z Z e S t ř e d o č e s k é h o S P O V

stávajících 24 bylo vytvořeno pouze 6–8 dotačních titulů v rámci ce-
lého kraje. Poukázali na konkrétní možnosti finančních prostředků
z jednotlivých zdrojů i jejich dosavadní čerpání. V diskusi se pak, mi-
mo jiné, hovořilo o odvodu DPH z 5. a 6. kola příjmů žádostí PRV,
když cestou MZe byla dosud podpořena úhrada DPH pro žádosti
obcí z 5. kola jejich přijímání. Další kola, tedy 6. počínaje, musí být
řešena legislativní cestou, neboť současná nařízení Komise EU ta-
kovou úhradu DPH, jako uznatelného nákladu, neumožňují.

Dalším bodem programu festivalu byla prezentace PaedDr. Vě-
ry Libichové z AZV Kladno MZe o průběhu a výsledcích Soutěže ves-
nice roku 2008 (SVR) ve Středočeském kraji a JUDr. Antonína Krej-
čího z MMR o stavu příprav na tuto soutěž pro letošní rok 2009.
Bylo konstatováno, že v posledních 3 letech dochází ve Středočes-
kém kraji ke snižování počtu přihlášených obcí do SVR. Zatímco
v roce 2007 se přihlásilo 52 obcí, v minulém roce 49 a v roce 2009
jich je přihlášeno pouze 39. Středočeský kraj si udržoval první místo
v počtu přihlášených obcí v rámci celé ČR a letos toto první místo
převzal Královehradecký kraj s 50 přihlášenými obcemi. Zde stojí za
připomenutí fakt, že má pouze 448 obcí, oproti Středočeskému
kraji s 1.146 obcemi a podíl obcí – členů SPOV ČR je na tomto poč-
tu ve Středočeském kraji 6 z 39 přihlášených obcí.

S tématem Elektronické datové schránky v obcích obeznámil
účastníky festivalu Ing. Petr Holub, místopředseda SPOV SK. Po-
ukázal na výhody i některé problémy související se zavedením tě-
chto schránek, zejména na jejich archivaci, přípravu vyhlášek za-
stupitelstev k této problematice a uvedl dosavadní zkušenosti při
jejich implementaci v Měchenicích.

Po prohlídce zámku a obědě v místním pivovaře, který renovu-
je Dej Bůh štěstí, s.r.o., se stal prvním bodem odpoledního progra-
mu Benchmarking venkova. Mgr. Ondřej Marek z CpKP Střední Če-
chy hovořil o tom, jakým způsobem by měla být vyhodnocována
efektivnost činnosti managamentu DSO, MAS i obcí. V současné
době probíhá projekt financovaný MMR, kde je zapojeno několik
mikroregionů a MAS ze tří krajů ČR. S tímto projektem bylo zapo-
čato v roce 2007 a bude ukončen v červnu 2010.

Ing. Markéta Pošíková, ředitelka MAS Podlipansko, představila
tuto obecně prospěšnou společnost, která působí na území 53 ob-
cí ve třech okresech Středočeského kraje. Jedním z partnerů MAS
je i pivovar, kde byl realizován celý odpolední program festivalu.

S příklady dobré praxe zařazenými do bloku s názvem „Nechejte se
inspirovat sousedy“, seznámila účastníky festivalu euromanažerka MAS
Podlipansko Ing. Jana Havelková spolu s paní Michaelou Roškotovou.
Představily konkrétní příklady realizovaných projektů nejen v rámci
MAS Podlipansko, o.p.s., ale i v sousedních středočeských MAS.

V diskusi odpoledního bloku bylo kvitováno, že tento festival, ač-
koliv byl první, plnil svůj účel, přinesl účastníkům mnoho dobrých po-
znatků a účastníci měli příležitost blíže se poznat, vyměnit si zkuše-
nosti a poznat zajímavé místo východní části středočeského regionu.

SPOV SK bude pokračovat v pravidelném pořádání festivalu i v dal-
ších letech a to nejméně jedenkrát ročně s tím, že se uskuteční vždy
v jiné části Středočeského kraje.

Z odezvy účastníků festivalu vyplynulo, že se organizátoři zhos-
tili přípravy a organizace festivalu dobře, i když to bylo poprvé.

Festivalu středočeského venkova se zúčastnila i ředitelka odboru
venkovských podpor Mze Zuzana Dvořáková (uprostřed). Vpravo
je předseda SPOV SK Radomír Hanačík.
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Přispěla k tomu na závěr i prohlídka pivovaru, který je v rekon-
strukci a bude znova jak pivovarem, tak pivovarským muzeem.

Pro další ročník festivalu si SPOV SK klade za cíl, aby se ho
zúčastnilo více členů SPOV ČR ze Středočeského kraje, neboť
především pro ně jej SPOV SK organizuje. V jeho rámci pak budou
mít možnost, z titulu svého členství, seznámit se s velmi zajímavý-
mi a aktuálními informacemi, které mají vztah nejen k venkovu
středočeského regionu či činnosti obecních zastupitelstev.

SPOV SK by si přál, aby se festivalů v budoucnu účastnila Kraj-
ská síť MAS i další partneři z venkova jako jsou Agentury pro ze-
mědělství a venkov MZe na okresních úrovních, zástupci země-
dělských, zpracovatelských a potravinářských subjektů, podnika-
telské subjekty, nestátní neziskové organizace apod.

Příští festival se uskuteční opět za rok, v západní části Středočes-
kého kraje. Budou-li okolnosti problematice venkova dobře naklo-
něny, uskuteční se jeho tématicky zaměřená obdoba ještě na pod-
zim letošního roku. Radomír Hanačík, předseda SPOV SK,

Ing. Milan Bena, místopředseda SPOV SK

Z Z J i h o č e s k é h o S P O V
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Spolupráce jihočeského
Spolku, vnitra a kraje se vydařila

Představitelé SPOV ČR dojednali s Ministerstvem vnitra ČR mož-
nost uspořádání semináře pro starosty a místostarosty po realiza-
ci v Praze i zopakování v Českých Budějovicích a Ostravě. Nabídku
jsme využili, ale přiznám se, že jsme do realizace šli s určitými oba-
vami. Jednak nám MV stanovilo termín semináře 6 dní po „Kraj-
ské konferenci starostů a místostarostů,“ pořádané Regionpart-
nerem v Českých Budějovicích. Navíc jsme se domnívali, že na-
vržený program: jednací řády, usnesení a zápisy ze zastupitelstva
a úřední deska bude 3 roky po volbách pro „staré kozáky“ na rad-
nicích málo přitažlivý. Proto jsme vyjednali rozšíření programu ta-
ké o aktuální informace o datových schránkách a zajistili dalšího
lektora z MV i vedoucí pracovníky odboru informatiky kraje. Po-
zvánku jsme rozšířili i o tajemníky a prostřednictvím kraje doručili
všem cca 600 obcím v kraji. Zájem o seminář nám udělal nové sta-
rosti. Měli jsme zajištěný sál zastupitelstva kraje pro 96 účastníků.
Písemných přihlášek však bylo 170 a deset nepřihlášených zájem-
ců přišlo na seminář navíc. Podařilo se doplnit židle do sálu na 140
a zajistit v přísálí a vedlejším „Press centru“ další místa s možnos-
ti sledování jednání ze sálu na velkoplošných obrazovkách i ob-
čerstvení pro všechny účastníky. Tak nakonec všichni „seděli a vidě-
li“ a byli s úrovní i obsahem semináře velmi spokojeni. Šest lektorů
MV ČR přislíbilo zpracovat podrobný zápis z obsahu jednání i disku-
ze a dotazů. Spolek zajistí rozeslání zápisu nejen účastníkům, ale
všem obcím kraje. Navíc díky krajskému úřadu je pořízen, a obcím
je k dispozici, i zvukový záznam celého jednání semináře. Pro úspěch
počítáme zorganizovat „reprízu“ semináře po komunálních volbách
k zaškolení nových kádrů. Jan Malík, předseda SPOV JčK

JUDr. Horník z MVČR – vedoucí semináře Zástupci Moravskoslezského Spolku si prohlédli také hrad Sovinec

Setkání v Lomnici o elektrárnách
i Desateru pro kraje

Poslední schůze členů Krajské organizace SPOV Moravskoslez-
ského kraje před prázdninami se konala 11. června 2009 v obci
Lomnice v okrese Bruntál. Sešli jsme se v penzionu Lomnický šenk.
Někteří dorazili cestou od Olomouce, jiní od Bruntálu a ti, kteří se
nechali navést přes GPS, přijeli dokonce lesními cestami. Krajina je
zde malebná, ale život jistě velmi náročný. Vyjížděli jsme v to slun-
né ráno ze všech míst našeho kraje, ale když jsme dorazili na místo,
bylo zde chladno a připomenula se pověst drsného kraje. Také nám
hned při úvodním představení obce řekl pan starosta Ing. Jaroslav
Jelínek, že průměrná roční teplota vzduchu zde dosahuje 5,5 °C.

Ing. Jiří Krist, organizátor mezinárodního setkání MAS v Hradci
nad Moravicí, nás seznámil týden před touto akcí s programem, vy-
zval ke spolupráci a k návštěvě „LeaderFestu“.

V dalším bodě programu se rozběhla diskuze ohledně pozem-
ků pro realizaci fotovoltaických elektráren. Zajímavý byl nejen ná-
zor pana Ing. arch. Jaroslava Haluzy, který vyjmenoval všechny ne-
gativní dopady realizace, ale také názor starosty malé obce, pro
kterou je příslib finanční injekce ze strany developerské firmy vel-
kým pokušením, zvláště když pak příspěvek do rozpočtu obce by
odpovídal polovině celkové roční výše rozpočtu.

Nakonec vystoupil jako host pan Ing. arch Jan Florian, aby přít-
omným členům podrobněji prezentoval „Desatero pro kraje“. Ač-
koli naši členové měli možnost se při tvorbě tohoto Desatera k ně-
mu vyjádřit a dostali na minulých schůzích i jeho tištěnou koneč-
nou verzi, bylo vidět, že teprve osobní podání pana Floriana mnohé
„probudilo“ a začali se o dokument více zajímat, někteří si psali
velmi podrobné poznámky, jiní neskrývali otevřené nadšení. Do-
poručujeme i ostatním krajským organizacím, aby si na svá setká-
ní pana Floriana s touto prezentací pozvali.

Po skončení schůze nám byla nabídnuta prohlídka 20 kilome-
trů vzdáleného hradu Sovinec. Kdo zůstal, jistě nelitoval, jde o krás-
nou historickou stavbu, která během posledních let povstává do-
slova „z popela“ především díky dotacím z Moravskoslezského
kraje a přes sezónu žije bohatým kulturním programem.

Příští setkání členů bychom rádi uskutečnili 15. října 2009 v ob-
ci, která se stane vítězem našeho krajského kola soutěže Vesnice
roku. Mezitím mají naši členové možnost účastnit se ve dnech 26.
– 28. srpna studijní cesty do mikroregionu Podblanicko, kde si ve
Vlašimi prohlédneme realizované projekty z ROPu, navštívíme Kon-
drac – Obec roku 2007, vyšlápneme na horu Blaník a v pátek 28.
srpna se přesuneme do Českých Budějovic, abychom se zúčastni-
li programu na výstavě Země Živitelka.

Jana Liberdová, tajemnice KO SPOV MsK
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Nejdříve byl učitelem na základní
škole, do které sám jako dítě chodil. Ve
své milované Olešnici na jihu Moravy.
Jako učitel s doktorským titulem si do-
plňoval další vzdělání na brněnské Ma-
sarykově univerzitě. Nezůstalo ale jen
u toho. PaedDr. Zdeněk Peša je rovněž
autorem několika publikací a učebnic,
ze kterých se dnes učí děti nejen v re-
gionu Olešnicka. Patriotismus a chuť do
práce pro obyvatelstvo jeho rodné obce
a okolí byly těmi nejlepšími předpokla-
dy pro to, aby se stal později starostou,
také předsedou Jihomoravské organi-
zace Spolku obnovy venkova, předsedou
dobrovolného svazku obcí Olešnicko
a místopředsedou Místní akční skupiny
BOSKOVICKO PLUS. Sedmačtyřicetiletý
nestraník Peša si ve svém kraji cení
především lidské pospolitosti, lidových
tradic a staví se za práva a svébytnost
i těch nejmenších obcí. Má za to, že ven-
kov se za posledních dvacet let promě-
nil k lepšímu.

Jako předseda Jihomoravského SPOV
nám určitě můžete říct, co je specifické
pro váš kraj? Čím se odlišujete od ostat-
ních, co jsou vaše přednosti?

Jižní Morava je velmi specifická přede-
vším v oblasti lidových tradic a také struktu-
rou obcí. Patříme vedle Středočeského kra-
je a kraje Vysočina mezi kraje, které mají po-
měrně velkou hustotu osídlení v malých
venkovských sídlech. Těch venkovských ob-
cí zde najdete více než 600. Jihomoravský
kraj je specifický v tom, že v jeho centru je
velké město Brno, ve zbývajících několika
okresech, které tvoří takový velký trojúhel-
ník kolem Brna, jsou potom velmi malé ob-
ce trošku jinak strukturované na území úpl-
ného jihu, kde jsou větší a směrem ke kraji
Vysočina, kde je jich podstatně méně. S vý-
jimkou příhraničních oblastí, kde s odcho-
dem německého obyvatelstva po druhé svě-
tové válce došlo ke znovuosídlení, jsou zde
především tradiční venkovské oblasti, ve
kterých žije původní obyvatelstvo dodnes
udržující spoustu lidových tradic, zvyků. Ty
tradiční vazby a existence velké řady spolků
a neziskových organizací s tradicemi trvající-
mi po staletí nás potom posouvají někam ji-
nam i ve smyslu komunitního pospolitého
života a dá se říct, že to je naše obrovská
přednost. Tím se odlišujeme od jiných krajů.

Co vás v Jihomoravském kraji na-
opak pálí? Čím se odlišujete od jiných
krajů v tom negativním slova smyslu?

V našem případě je to asi problém do-
pravní obslužnosti. Zatímco v jiných krajích

Na venkově jsou změny k lepšímu
vidět na každém kroku
Rozhovor s Zdeňkem Pešou,
s předsedou Jihomoravského SPOV ČR

se poměrně dost významným způsobem
dbá na vybudování páteřní sítě rychlostních
komunikací a návazně na to potom na sítě
nižších tříd komunikací, v našem kraji se to
jaksi „zakouslo“. Mám na mysli páteřní ko-
munikaci, která by měla spojovat Rakousko
s naší Jihomoravskou metropolí Brnem a pak
samozřejmě severojižní cestu, trasu na Pol-
sko. Jinými slovy silnice R 52 a R 43. Zvláště
u R 43 je to velmi dramatické. Aby venkov
mohl žít a rozvíjet se, aby mohl případně ab-
sorbovat množství lidí, kteří by rádi žili na
venkově, nicméně mají zaměstnání ve vel-
kých aglomeracích jako je Brno, je třeba za-

jistit dopravu. Bezpečnou a pokud možno
rychlou. To, že zatím nedokážeme umožnit
těm vzdělanějším skupinám lidí přejíždět do
míst, kde mají své zaměstnání, znamená
značný limit pro zachování počtu obyvatel na
venkově. Přestože se Jihomoravský kraj (sa-
mosprávný celek) snaží a zavádí integrovaný
dopravní systém, který zajišťuje dopravu i do
té nejmenší vísky minimálně několika spoji
denně, zůstává nadále ten limitující faktor –
neexistence udržovaných komunikací, ko-
munikace, které mají velké rezervy, přešla-
pování na místě a neexistence výstavby. To
nám tady dělá největší starosti.

PaedDr. Zdeněk Peša



Ministerstvo pro místní rozvoj uvažo-
valo o rušení stavebních úřadů v malých
obcích a Vy jste byl jedním z iniciátorů
„boje“ proti jejich rušení. Ustoupilo od
tohoto kroku ministerstvo nakonec prá-
vě díky této iniciativě?

Řekl bych, že také díky naší iniciativě. Ta-
to myšlenka není nová. Ministerstvo se po-
týká se spoustou odvolání. Každý nespoko-
jený píše odvolání a samozřejmě jejich nej-
větší počet je u těch prvoinstančních úřadů.
Jestliže jich tam je nejvíce, musí tam být sta-
tisticky i nejvíce chyb. A ministerstvo chce
problém vyřešit tím, že posune stavební
úřady do úřadů třetího typu, do těch „ma-
lých okresních měst“. To ovšem není mož-
né, protože by se tím nesmírně vzdálil vý-
kon statní správy od občana. A to je přesný
opak našich slibů, že jim státní správu co
nejvíce přiblížíme. Musíme být „neustále“
bdělí a ostražití k tomu, co se děje, protože
některé změny norem jsou opravdu ne-
smyslné a často jdou až proti lidem. A prá-
vě poukazovat na případné omyly a nedos-
tatky je úkolem samospráv a Spolku pro
obnovu venkova. Jsem moc rád, že od ru-
šení stavebních úřadů nakonec ministerstvo
upustilo – alespoň prozatím. Jedním dechem
ale dodávám – buďme bdělí a ostražití i na-
dále.

Jste autorem několika učebnic, to je
velmi zajímavé…Dívala jsem se na vaši
prvouku a čítanku vlastivědy, hodně se
mně líbí, že se děti neučí jen o velkých
městech v naší zemi, ale i o své obci,
městě, okolí, vůbec o kraji, ve kterém
žijí. To určitě vede i k patriotismu malé
obyvatele vašeho městečka… Jak ten-
to nápad vznikl a bylo důvodem právě
podporovat v dětech patriotismus?

Když jsem se po studiích vrátil do Olešni-
ce, do místa, které pro mě hodně znamená,
a začal jsem učit na prvním stupni olešnické
základní školy, nadšeně jsem – jako ostatně
každý mladý učitel – hledal nové metody
a pomůcky… A když jsem zjistil, že existují
pouze jakési univerzální učebnice prvouky
a vlastivědy, které nemohou být jiné než obec-
né, pokud mají mít platnost po celé republi-
ce, rozhodl jsem se v rámci jakýchsi pracov-
ních listů, nových map a pomůcek, vypraco-
vat učebnici jednak pro mladší žáky základní
školy, tedy prvouku pro třetí třídu a násled-
ně potom čítanku vlastivědy pro druhý stu-
peň, aby se naše nové generace dozvěděly
o historii, tradicích, o tom místě, kde jsou do-
ma. Bylo to vydáno už v roce 1994 v rámci
z jednoho grantu pro Olešnici a Olešnicko.
Potom jsme ale inspirovali řadu dalších obcí,
spousta mých kolegů mě následovala. Tato
iniciativa má ještě jeden zajímavý dozvuk. Po
přečtení těchto učebnic nám rodiče a praro-
diče dětí říkali, že se dozvěděli věci, o kterých
sami nevěděli…takže se doučili něco o svém
regionu. Tyto učebnice jsou samozřejmě stá-
le k dispozici a do budoucna snad budou
i nadále motivací pro ostatní. Dnes po těch
deseti letech už mají své učebnice po našem
vzoru desítky obcí. Potěšilo mě, když mě pak
ministerstvo školství nechalo dělat recenzen-
ta učebnic prvouky a vlastivědy. Při starosto-
vání jsem nějakou dobu ještě podával připo-
mínky k získání doložky u některých učebnic
prvouky a vlastivědy v České republice.

Velice se mně líbí také Vaše Pověsti
městečka Olešnice. Je to poměrně ne-
obvyklý způsob, kdy se starosta kromě
starostování a dalších činností, které
uvádíte na svých webových stránkách,
zabývá právě publikační činností…
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Pověsti městečka Olešnice jsem původně
vyprávěl svému šestiletému synovi jednou
o vánočních prázdninách. Když jsem zjistil,
že ho zajímají, začal jsem je psát. Tak vznikla
knížka. Tyto pověsti sbíral před druhou svě-
tovou válkou místní kronikář. Byly v takové
neucelené formě, já jsem je významným
způsobem rozšířil a převyprávěl. A co je ješ-
tě důležité, na základě této knížky vzniklo
v Olešnici malé regionální muzeum. V býva-
lých sklepeních ledárny pod pivovarem, co
stával kdysi na náměstí, máme dnes Mu-
zeum strašidel a postav pověstí Olešnicka.
Z těchto pověstí vzniklo malé libreto, které
doplňují hluky, zvuky, výkřiky a hudba. Ná-
vštěvník, který vejde do sklepení, prochází
dlouhou chodbou a nalevo i napravo se roz-
svěcují takové dřevěné jeskyňky, v nich jsou
figuríny, které vyrobila moje kolegyně v oleš-
nické základní škole. Při tom vyprávění z re-
produktoru se lidé během půl hodiny dozví
o historii, o pohádkových i historických pos-
tavách a pověstech. Muzeum je poměrně
hodně navštěvované, provozujeme ho od
roku 2003 a každoročně sem v rámci škol-
ních výletů a prázdnin zavítá až pět tisíc lidí.

Čím je ještě městečko Olešnice neob-
vyklé, na co jste jako starosta „pyšný“?

Návštěvníky Olešnice by mohlo zajímat,
že zde máme naprosto unikátní modrotis-
kovou dílnu, která funguje už více než 200
let. Je zde i malé muzeum modrotisku, dal-
ší je už jedině ve Strážnici. Máme zde také
krásný betlém dovezený přímo z Betléma,
tvoří jej postavy, které vyřezal palestinský
křesťanský řezbář z olivového dřeva. Během
posledních pěti let se nám podařilo opravit
všechny tři sakrální stavby na území města,
máme zde tři kostely. Podařilo se nám uspět
u všech možných dotačních titulů před-
strukturálních a strukturálních, kam jsme
podali žádosti. A to je pak samozřejmě na
výstavbě města znát. Jsem pyšný na komu-
nitní život u nás v Olešnici. Existuje tady je-
denáct spolků a organizací, které se podíle-
jí na kulturním a společenském životě, vý-
znamným způsobem je podporuje také
zastupitelstvo. A to nejen dotačně. Osobně
jsem členem celé řady těchto spolků, a když
ne přímo členem, tak jsem zván do všech
výborových schůzí. Musím si tuto spoluprá-
ci pochvalovat, na některých aktivitách se
podílí město spolu se spolky. Například na
takovém svátku spolků vždy na začátku čer-
vence. Říkáme tomu městské pivní slavnos-
ti. Nejvíce jsem asi hrdý na to, jak se nám
podařilo dát do pořádku město po zápla-
vách v roce 2002. Tehdy voda poničila de-
sítky domů a zaplavila více než 200 domů,
spoustu lidí připravila o veškerý majetek,
dva lidi dokonce i o život. Podařilo se nám
pak ve velmi krátké době nejen odstranit
veškeré následky, nahradit materiální škody,
ale co bylo nejdůležitější, se správcem vod-PaedDr. Zdeněk Peša při schůzi spolku na půdě Parlamentu ČR
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ního toku se Zemědělskou vodohospodář-
skou správou v Brně se nám podařilo pos-
tavit nad Olešnicí protipovodňové poldry
v hodnotě bezmála 45 milionů korun. Když
si dnes zpětně čtu zápisy ze zastupitelstva
z roku 2003, vzpomínám si, že se nám to
zdálo jako nemožný sen. Přitom už v roce
2006 byl tento sen zrealizován. To je věc,
která překoná několik generací.

V roce 1999 získala Olešnice statut
města, ve stejném roce jste ještě stačili
ještě zvítězit v soutěži Vesnice roku. Ta-
to soutěž je nyní opět aktuální. Známe
již jména vítězných obcí v jednotlivých
krajích. Co byste jim poradil při přípra-
vě na celostátní kolo?

Moc nehrát divadlo. Ukázat komisi život
v obci takový, jaký skutečně je. Na druhou
stranu nebát se ukázat pozitiva. Protože ko-
mise nebude mít mnoho času prohlížet si tu
obec a sama zkoumat, co je tam zajímavé-
ho. Její čas bude významně redukován,
a proto by mělo být zastupitelstvo nebo
starosta připraven ukázat opravdu to nej co
v dané obci mají a co se jim nejvíce poved-
lo. A musím také říct ze zkušenosti bývalé-
ho šéfa hodnotící komise, že vůbec nejde
o to, jak je ta obec velká nebo malá. Důle-
žité je, jestli je ve vesnici ta nosná myšlenka,
snaha po obnově a rozvoji a jestli se na ní
podílejí spoluobčané. Pokud to tam táhne
jeden nebo dva lidé, tak to komise záhy zjis-
tí a myslím si, že nějaká velká ambice té ob-
ce zvítězit nebude. Takže nehrát divadlo. To
se pozná. Naopak, ukázat pokud možno co
nejvíce těch pozitivních změn, které v dané
obci nastaly. A jak já znám český a morav-
ský venkov, za posledních dvacet let jsou
změny k lepšímu vidět na každém kroku.

Zaujal mě na webových stránkách
Respektu Institutu odkaz na diskusi Ves-
ničko má zemědělská, v níž jste byl hos-
tem i Vy. Zastupoval jste Spolek pro ob-
novu venkova, jste zároveň členem ko-
mise Pro zemědělství a rozvoj venkova
Rady Jihomoravského kraje. Mohl bys-
te alespoň ve stručnosti shrnout odpo-
vědi na otázky, které byly hlavní náplní
diskuse? Je budoucnost našeho venko-
va v zemědělství?

Budoucnost našeho venkova je také v ze-
mědělství. Rozhodně bych tuto záležitost
nevytrhával z kontextu, nestavěl bych ji na
nějaký piedestal, protože zemědělstvím se
v naší zemi profesně zabývá už jen velmi ma-
lá část populace. Uvádí se někde mezi čtyř-
mi až pěti procenty. To je realita. Zemědělství
se stalo výrobou s použitím techniky a dnes
už je zemědělství také z velké části i otázkou
údržby krajiny. Takže bez zemědělců si ne-
umím představit venkov a samozřejmě bez
jejich práce si neumím představit kulturní

venkov – kulturní krajinu. Proto tvrdím, že
budoucnost našeho venkova se odvíjí od to-
ho, jak budou u nás zemědělci podporová-
ni, jestli budou mít své místo na venkově
a budeme je vnímat jako ty, kdo pro nás, co
na venkově nebo ve městech žijeme a na ze-
mědělství se nepodílíme, zajišťují kulturní
krajinu a žití v kulturním prostředí industria-
lizované krajiny, ale pokud možno ne zbída-
čované krajiny a krajiny, kterou máme před-
ávat dalším generacím.

Jak Evropská unie podporuje rozvoj
venkovských oblastí (v rámci 2. pilíře
Společné zemědělské politiky)?

Myslím, že když od sebe oddělíme pod-
poru zemědělství a podporu venkova, pak
jsou to dvě otázky a dvě odpovědi. Tedy
ano a ne. Naše země to prožívá velmi in-
tenzivně a koneckonců postesknutí našich
zemědělců vnímáme úplně všichni, je to
problém, že v současné době z finančních
zdrojů, které se sdružují v rámci Evropské
unie, jde více než polovina do zemědělství.
A teď je otázka, jestli je toto dělení v pěta-
dvacítce spravedlivé. My víme, že ten prob-
lém tam je a že se má v horizontu několika
roků změnit – i když nejsem zase až tak vel-
ký optimista. Takže co se týče podpory ze-
mědělství, nemyslím si, že je rovnoměrně
rozložená a že je správná. Na druhou stra-
nu, a to je to ANO, vůli tady cítím a velké po-
zitivní změny vnímám například u některých

dotačních titulů ministerstva zemědělství, ja-
ko je Program rozvoje venkova, rozvoj sítě
místních akčních skupin. Jistě je pozitivní, že
na venkově může vznikat mnoho nepříliš
velkých, přesto významných projektů, které
určitě obohatí život lidí, kteří tam žijí. Takže
na tuto otázku odpovídám ANO i NE.

Jaké jsou příležitosti pro zvýšení
konkurenceschopnosti našeho venko-
va (zejména pak vytváření nových pra-
covních míst a jeho atraktivita pro pod-
nikatelské investice)?

Nedělejme si iluze, že se podaří na ven-
kově významným způsobem rozšiřovat síť
pracovních míst. Prostor vidím ve službách.
A to zejména v agroturistice a v turistice
obecně. Venkovský prostor je pro drtivou
většinu občanů žijících ve městech stále lá-
kavý. Ovšem, když vyjíždějí na víkend anebo
na dovolenou, hledají na venkově také služ-
by. Vesnice, která má hospodu otevřenou od
pěti hodin odpoledne a i o víkendu do desí-
ti do večera, obchod zavírá po druhé hodi-
ně odpoledne, rozhodně svými službami
atraktivní nebude. Podpora v tomto smyslu
je důležitá a uvědomme si, že opravdu ve-
dle zemědělské prvovýroby potažmo zpra-
covatelského průmyslu je obraz služeb a slu-
žeb v turistickém ruchu to nejdůležitější, co
venkov do budoucna bude moci poskyt-
nout. Včetně zaměstnaneckých míst.

Jste místopředseda MAS BOSKOVIC-
KO PLUS a předseda dobrovolného svaz-
ku obcí Olešnicko. Proč je dobré se an-
gažovat v tolika sférách a jak to lze
všechno skloubit s vaší funkcí starosty?
Musíte mít zřejmě kolem sebe tým
schopných lidí, že?

Naprosto jednoznačně. Co se týče úřa-
du, je řízen naprosto profesionálně a má
své profesionální zaměstnance, kteří ode
mě v žádném případě nevyžadují stálý do-
hled. Fungují velmi autonomně. Bez tak
skvělého zázemí by nebylo možné se anga-
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tací apod. Co se týče MAS Boskovicko plus,
ta patří do té první linie, která byla úspěšná
v rámci Leaderu. Dnes máme za sebou řa-
du zrealizovaných projektů a musím říct, že
ta spolupráce neziskovek, zemědělců a mi-
kroregionů se tady ukazuje jako velmi plod-
ná, dobrá. Samozřejmě, že je to vždy ně-
kolik tahounů, pak je pár těch „cestujících“,
ale tak je to asi obvyklé ve všech nezisko-
vých organizacích. Výsledky, které má naše
MAS za sebou vnímám velmi pozitivně.
Podařilo se zrealizovat a budeme realizovat
řadu velmi významných projektů. Ne příliš
velkých finančně, ale ve svém dopadu to
v té ploše našeho Boskovicka určitě bude vi-
dět. A já se těším na další práci v této míst-
ní akční skupině, protože je v ní spousta vel-
mi solidních partnerů, lidí, kteří svoji roli be-
rou velmi vážně.

Rozhovor vedla Marie Šuláková
Více informací najdete na

www.zdenekpesa.cz a www.olesnice.cz

Panoramatický snímek obce Olešnice Foto: Jaroslav Horák

Pouť v Olešnici Foto: Jaroslav Horák

žovat v dalších aktivitách, které jsou ovšem
rovněž pro naše město velmi důležité. Proto-
že náš mikroregion – to jsou bývalé vesnič-
ky části Olešnice, vesnice střediskové a bu-
du se s každým „do krve bít“, když mně
řekne, že obec s 37 obyvateli nemá právo
na život. Samozřejmě že má a starostové
okolních obcí v našem mikroregionu mně
to každodenně dokazují. Oni potřebují jen
čas od času v něčem poradit, občas zajdou
k nám na úřad a jinak fungují velmi auto-
nomně. To co dokázali za posledních zhru-
ba 15 let své samostatnosti, je naprosto ob-
divuhodné kolik toho dokázali svépomocí
vybudovat. Odstřihnout je od zdrojů, od fi-
nancí, od daní – jak to jednu chvíli také vy-
padalo – by byl největší nesmysl, protože
bychom tím zabili iniciativu a ochotu lidí žít
a budovat něco v rámci samosprávy, svého
vlastního rozhodování. A tady je moje role
jako předsedy mikroregionu nezastupitel-
ná. Těmto věcem napomáhám, pomáhám
zjišťovat, jaké jsou možnosti v získávání do-

R R o z h o v o r 1 6

www.olesnice.cz
www.zdenekpesa.cz
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Obce, které se starají o rodiny
s dětmi, se nemusí bát vylidnění

„Mladé to táhne do města za prací a za
zábavou, na vesnici je nic nedrží.“ I tyto
stesky tu a tam slýcháme zejména ze za-
padlejších koutů naší země. Vesnice v blíz-
kosti velkých měst, které se rozrůstají o no-
vé domy například v takzvaných satelitech,
jsou na tom sice lépe, ale bez nabídky kva-
litních služeb a možností kulturního, spole-
čenského či sportovního vyžití by pro mno-
hé obyvatele mohly skončit jen jako místo
pro přespání. V mnohých obcích to již po-
chopili a zejména rodinám s dětmi se snaží
poskytnout v rámci omezených finančních
možností pestré zázemí. Na vesnicích tak
najdeme nejen moderní dětská hřiště, spor-
toviště či klubovny pro různé spolky, ale tře-
ba i oddychová a relaxační centra či in-line
stezky. Důležité je rovněž to, aby aktivní
obyvatelé, kteří mají chuť organizovat růz-
né volnočasové aktivity, cítili podporu sta-
rostů a zastupitelstev.

OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ

Prorodinné aktivity nejen ve městech, ale
i na venkově podporuje a propaguje od loň-
ského roku soutěž Obec přátelská rodině,
jejímž vyhlašovatelem je Ministerstvo práce

a sociálních věcí a Stálá komise pro rodinu
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v spo-
lupráci s Asociací center pro rodinu a Sítí
mateřských center v ČR. V kategorii malých
obcí v ní loni zvítězil Dub na Prachaticku,
v kategorii obcí do 3000 obyvatel to byly
Darkovice.

Starosta Dubu Antonín Řádek přiznává,
že velmi důležité je mít v obci aktivní a nad-
šené jedince, kteří strhnou i ostatní. V obci
s 425 obyvateli, jejichž věkový průměr je
zhruba 37 let, funguje občanské sdružení
Dupy Dub, které provozuje stejnojmenné
mateřské a komunitní centrum. Zabývá se
nejen rodinou, ale i životním prostředím, or-
ganizuje a pořádá různé akce a přednášky
a podobně. V obci dopůsobí rovněž cen-
trum STROOM DUB, jehož posláním je za-
jišťovat pomoc a podporu osobám v nepří-
znivé sociální nebo zdravotní situaci, moti-
vovat je a napomáhat jim začlenit se do
společnosti a na trh práce. Integraci znevý-
hodněných osob do společnosti podporuje
centrum provozováním chráněných dílen,
poskytováním adekvátních vzdělávacích ak-
tivit a realizací pracovních rehabilitací. V ob-
ci jsou činní hasiči, sportovci, děti mají k di-

spozici mateřskou i základní školu. „K úspě-
chu v soutěži nás dovedly zejména aktivity
mateřského centra či střediska Stroom Dub,
ale porota hodnotila celou obec včetně ško-
ly, školky a podobně. Aktivní lidé jsou důle-
žití, ale také musejí cítit oporu ve starostovi
a celém zastupitelstvu,“ uvedl Řádek. Podle
něj má obec další plány, obyvatelé určitě oce-
ní například plánované víceúčelové hřiště.

Vytvářet příznivé klima pro rodiny s malý-
mi dětmi má ve svém strategickém rozvoji
jako jednu z největších priorit i další v sou-
těži úspěšná obec – Darkovice. Skupině mla-
dých lidí se tam před časem podařilo získat
grant z nadace Vodafone na vybudování
komunitního centra. Maminky s malými dět-
mi si v něm zřídily mateřské centrum, v kte-
rém se začali pravidelně scházet a vytvářet
různé aktivity. Centrum nabízí mládeži pro-
story k vlastní seberealizaci, ženám na ma-
teřské dovolené prostor ke scházení se a se-
bevzdělávání a spolkům místnost na schůze.
Například vloni v obci vyrostlo nové dětské
a víceúčelové hřiště, obnovou prošly někte-
ré části kulturního domu a pro letošní rok je
v plánu rozvoje akce například oprava plá-
žového hřiště či tréninkové hřiště.
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Prvního ročníku soutěže Obec přátelská
rodině se zúčastnilo přes 200 měst a obcí.
Celkem šest milionů korun si mezi sebe roz-
dělilo pět obcí, které byly ve své velikostní
kategorii oceněny jako nejlepší v podpoře
rodin a jejich potřeb. Mezi největšími městy
připadlo prvenství Brnu, v případě menších
měst a obcí první ceny převzali představite-
lé Jablonce nad Nisou, Dobříše, Darkovic na
Opavsku a Dubu u Prachatic.

Do letošního ročníku soutěže se obce mo-
hou hlásit do 31. 7. 2009. Bližší informace jsou
dostupné na www.obecpratelskarodine.cz.
Vyhlášení výsledků se uskuteční v listopadu.

STÁT POVAŽUJE OBCE ZA DŮLEŽITÉHO
AKTÉRA PRORODINNÉ POLITIKY

Obce společně s kraji považuje za jedny
z nejdůležitějších aktérů rodinné politiky i stát,
neboť znají potřeby rodin blíže a mají lepší pře-
hled o místních podmínkách. „Navíc disponu-
jí širokou škálou kompetencí, díky nimž mo-
hou realizovat řadu prorodinných opatření.
V oblasti podpory rodiny mají široké možnos-
ti, jako je např. podpora bydlení, infrastruktu-
ry, zřizování mateřských škol, pořádání spole-
čenských a propagačních akcí rodinného cha-
rakteru, poskytování rozmanitých služeb pro
rodiny a podobně. Regionální rodinná politika
znamená rozšíření prostoru pro realizaci ro-
dinných opatření a posilování vědomí rodin-
ných hodnot,“ stojí v Metodické doporučení
zveřejněném na webových stránkách minis-
terstva práce a sociálních věcí.

Podle Jana Štolla z tiskového oddělení
ministerstva pro místní rozvoj mohou obce
využít různé dotační tituly. „V zásadě se dá
říci, že v tomto směru existuje nepřímá pod-
pora například v rámci dotačního titulu čís-
lo 1 - Obnova a údržba venkovské zástavby
a občanské vybavenosti. Dotaci lze poskyt-
nout obci na opravy a údržbu veškerých ob-
jektů ve vlastnictví obce a to ve výši 60 %

Vážení čtenáři.
Příští číslo Zpravodaje Spolku pro ob-
novu venkova připravujeme na začá-
tek srpna. Za redakci a redakční tým
spolupracovníků vám všem přejeme
krásné léto a příjemnou dovolenou!

nákladů akce v běžném roce (u kulturních
památek 70 %). Obce z tohoto titulu opra-
vují především školy, školky, tělocvičny,
obecní úřady, prodejny, zdravotnická zaří-
zení, drobné sakrální stavby, hasičské zbroj-
nice a další svůj majetek,“ uvedl Štoll z tis-
kového oddělení ministerstva pro místní
rozvoj. Další z dotačních titulů je zaměřen
na rozvoj venkovské turistiky a lze z něj bu-
dovat a obnovovat cyklistické a pěší stezky,
pokud nebudou tyto akce zařazeny do spo-
lečného projektu více obcí.

Například v rámci Podpory obnovy venko-
va získaly obce v dotačním titulu č. 2 – Pod-
pora zapojení dětí a mládeže do komunitního
života v obci získalo letos dotaci přes 280 pro-
jektů. Obce si na dětská hřiště, klubovny, zá-
zemí pro hasiče, skauty a další spolky a volno-
časové aktivity rozdělí přes 70 milionů korun.

POSTUPNĚ SE ZAPOJUJÍ I KRAJE,
NE VŠUDE MAJÍ KONCEPCI

Prorodinnou politiku mají ve svých pro-
gramových prohlášeních i některé kraje. Na-
příklad Olomoucký kraj si v současné době
nechává zpracovat analýzu, jaké potřeby
v regionu jsou. Výsledky bude mít k dispo-
zici v září a poté zpracuje koncepci proro-
dinné politiky. Aktivně v tomto směru pů-
sobí Síť mateřských center ČR, která iniciu-
je kulaté stoly s regionálními politiky na
téma prorodinné politiky.

Například v kraji Vysočina se v roce 2007
podle informaci www.dema-praha.cz usku-
tečnil průzkum společnosti Dema, který se
mimo jiné týkal prorodinné politiky na obec-
ní úrovni. Ve zprávě „Rodina z pohledu sta-
rostů a zastupitelů malých obcí/měst” se
mimo jiné konstatuje, že v malých obcích
není prozatím zvykem se věnovat prorodin-
né politice prioritně a v širším spektru. Zále-
žitosti života rodin s dětmi se dostávají na
program jednání zastupitelstev nepravidel-
ně. Řešení otázek a problémů (např. byto-
vých, sociálních, školských, kulturních ap.)
má charakter spíše izolovaných akcí, než
provázané koncepce. Většina zástupců ob-
cí hovořila o tom, že jejich obec se snaží dá-
vat do plánu hlavně takové věci, se kterými
mají v obci již zkušenosti, které se osvědči-
ly, nebo které jsou pokládány z hlediska ro-
din za důležité. Jednoznačně zaznělo, že
nelze plánovat „vzdušné zámky”, je nutno
„držet se při zemi”, tzn. plánovat jen to, co
je skutečně realizovatelné. maš
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První LEADERFEST přivítal na Opavsku zástupce MAS z řady
evropských zemí, ovšem z Čech přijelo velmi málo zástupců

V Hradci nad Moravicí v regionu MAS
Opavsko na severu Moravy se uskutečnilo ve
dnech 18. až 19. června 2009 první setkání
Leaderů evropských zemí, odborné a spole-
čenské setkání aktérů rozvoje venkova, přede-
vším místních akčních skupin, tedy těch, kteří
pracují metodou Leader nebo se na ni připra-
vují, a jejich partnerských organizací.

Úvodní zahajovací projevy přednesli zá-
stupci ENRD, ELARD – Patras Panagiotis a NS
MAS ČR – František Winter. Poté se prezen-
tovaly národní programy Leader z ČR, Ma-
ďarska, Slovenska, Polska, Estonska a Finska.
Průběžně se v nádvoří zámku v Hradci nad
Moravicí uskutečnil jarmark – přehlídka míst-
ní produkce z regionů, zejména z Morav-
skoslezského kraje. Odpolední blok měl tato
témata: Životní prostředí, udržitelný rozvoj
venkova; Prezentace možností a modelo-
vých příkladů – Hostětín; Program „Zelená
úsporám“; Programy ochrany půdy v ČR ji-
né. Akci doprovázela prezentace a výstava
jednotlivých zúčastněných MAS.

V průběhu celého dne využila řada míst-
ních akčních skupin k jednání s partnery. Ak-
ce se kromě MAS zúčastnili také zástupci
krajských agentur pro zemědělství a venkov,
které se spolu s MAS podílejí na Celostátní
síti pro venkov (CSV). Akci byla přítomna i ře-
ditelka odboru venkovských podpor minis-
terstva zemědělství Zuzana Dvořáková.

LeaderFestu se zúčastnila většina míst-
ních akčních skupin z Moravy a Slezska, ov-
šem z Čech přijeli zástupci pouze někte-
rých MAS, které šlo spočítat na prstech jed-
né ruky. TSu

Seminář MZE/SZIF pro 32 + 32 MAS Seminář pro 32 + 32 místních akčních
skupin vybraných ve druhé vlně Programu
rozvoje venkova se uskutečnil 11. června
na ministerstvu zemědělství v Praze. Pra-
covníci Mze a SZIF informovali zástupce
venkovských regionů o aktualitách v pra-

vidlech PRV, způsobu účtování režijních ná-
kladů (IV.1.1) či vyhlašování výzev (IV.1.2.).
Zástupci MAS vyslovovali obavy z dlou-
hých termínů pro admininistarci celého
programu. Některé vyslovily obavy, zda vů-
bec zvládnou do konce roku dobře zúřa-
dovat výzvy.

Zámek v Hradci nad Moravicí
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Starý Poddvorov hostil Evropskou
chartu malých obcí

Ve Starém Poddvorově začalo v pátek 12. června setkání zá-
stupců vesnic z celé Evropy – členů Evropské charty malých obcí.
Setkání, které trvalo do pondělka, zahájili před polednem českou
hymnou a vztyčením vlajek jednotlivých členských států. Prezident
Evropské charty venkovských obcí Frans Ronnes z Nizozemska spo-
lu se starostkou Starého Poddvorova Marií Bůškovou odhalili pa-
mětní desku, která bude toto největší setkání obyvatel evropských
vesnic na území našeho kraje připomínat.

Přítomné hosty i jejich hostitele pozdravila první náměstkyně
hejtmana Jihomoravského kraje Anna Procházková. Ocenila mi-
mořádný přínos hnutí Evropské charty malých obcí k vzájemnému
poznávání lidí, které ještě historicky nedávno rozdělovala železná
opona. „Předsudky na obou stranách vzaly za své především díky
mohutnému toku informací, proudících ze západu na východ a na-
opak. Nemalou zásluhu má na tom právě Evropská charta malých
obcí. Díky jejím projektům si dnes lépe rozumíme, víc známe po-
třeby, schopnosti, zvyky i tradice toho druhého. Ne náhodou k hlav-
ním principům evropské charty patří zásada, aby hosté při vzájem-
ných návštěvách zůstávali v hostitelských rodinách. Aby program
všech setkání pamatoval na hlavní cíl – poznat denní život obyčej-
né rodiny. Právě tento princip výměnných setkání přináší mnohem
větší efekt, než desítky poznávacích zájezdů s cestovní kanceláří,“
řekla náměstkyně hejtmana a stručně představila jižní Moravu jako
region, ve kterém navzdory globalizačním procesům má stále na-
vrch lidová píseň, tanec, zvykoslovné obřady, jež odedávna prová-
zely hospodářský rok na vesnici.

Účastníky setkání čekal do pondělka pestrý program pro děti
i pro mládež. Je v něm místo na návštěvu Lednicko – valtického
areálu, projížďka na loďkách, návštěva Templářských sklepů v Čej-
kovicích, účast na průvodu Božího těla, prohlídka Hodonína, stráž-
nického skanzenu, sportovní utkání i ochutnávky vína. Organizá-
toři nezapomněli ani na pracovní jednání – v sobotu dopoledne se
například v Čejkovicích uskuteční seminář o venkovském školství,
zemědělství a rozvoji venkova.

Zdroj: www.kr-jihomoravsky.cz

Pracovníci turistických infocenter
se setkali se na Labi

Pracovníci turistických informačních center – členové A. T. I .C.
se zúčastnili 3. a 4. června dvoudenního pracovního setkáni během
plavby na Labi.

Akci pro Asociaci turistických informačních center pořádala
společnost Zlatý pruh Polabí o.p.s. Probíhala na lodi Král Jiří, kte-
rá plula 3. 6. do Mělníka a druhý den zpět do Poděbrad a zahá-
jena byla netradičně vernisáží panoramatických fotografií turistic-
kých cílů České republiky firmy Panoramas s.r.o. ve vestibulu po-
děbradského Turistického informačního centra. Kromě zástupců

certifikovaných TIC se plavby účastnili také zástupci informačních
center z turistické oblasti Polabí bez oficiální zelené značky. Cel-
kem se plavilo 48 odborníků pracujících v oblasti cestovního ru-
chu z celé České republiky.

Program setkání byl nabitý. Nechyběly prezentace vlastních tu-
ristických cílů, kde jsou jednotlivá TIC domovem, informace o no-
vinkách v oblasti cestovního ruchu a spolupráce České centrály
cestovního ruchu a turistických oblastí, turistických regionů a turis-
tických informačních center v České republice v rámci projektu
Marketingové aktivity ke zvýšení povědomí o domácím cestovním
ruchu z IOP nebo nové hotelové síti BHC&golf či greenways Jize-
ra. Zajímavým zpestřením byly poutavé návštěvy turisticky zajíma-
vých míst na plavební trase, které přenášely teorii do praxe.

Podobná akce byla uspořádána již loni. Tehdy končila v travna-
tém mělnického břehu. Letos již účastníci díky splněnému slibu
místostarosty města Mělníka, vystupovali na zbrusu nové přístav-
ní molo, příspěvek města Mělník k rozvoji cestovního ruchu.

Pavel Hlaváč, Zlatý pruh Polabí o.p.s.
www.polabi.com

Setkání Celostátního kolegia
cestovního ruchu

Dne 17. 6. 2009 se v rámci Fóra cestovního ruchu sešla pracovní
skupina složená z členů Kolegia cestovního ruchu, proběhla dis-
kuze o nových krocích k zajištění hlubší spolupráce mezi jednotli-
vými členy kolegia (podnikateli, státní správou a samosprávou).

Pracovního jednání se účastnili zástupci nejvýznamnějších or-
ganizací cestovního ruchu v České republice: Asociace hotelů a re-
staurací ČR, Asociace cestovních kanceláří ČR, Asociace turistických
informačních center ČR, Asociace turistických regionů ČR a státní
agentura CzechTourism, ministr pro místní rozvoj Rostislav Von-
druška, zástupce odboru cest. ruchu na MMR. Ministr Vondruška
oficiálně podpořil záměr a aktivity Kolegia.

Účastníci diskutovali o vazbách umožňujících užší spolupráci při
propagaci České republiky jak doma tak v zahraničí, o spolupráci
při přípravě společných marketingových plánů a kooperaci na rea-
lizovaných projektech spolufinancovaných z prostředků EU.

Členové kolegia spojují své síly a zkušenosti k tomu, aby došlo
k odstranění dvojkolejnosti v rámci řízení rozvoje cestovního ruchu
a mohli se aktivně podílet na realizaci koncepce státní politiky ces-
tovního ruchu.

Do budoucna hledá Kolegium způsob financování rozvoje ces-
tovního ruchu, neboť po roce 2015 skončí dotace z EU a cestovní
ruch musí mít v té době již vlastní zajištění zdrojů finančních pro-
středků. Smyslem Kolegia je zkvalitnění, zefektivnění a sjednocení
systému propagace naší země a systému řízení cestovního ruchu.

Veronika Váňová, tajemnice kolegia

www.polabi.com
www.kr-jihomoravsky.cz
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Příprava v pořadí třetího
včelařského programu začíná

Ministerstvo zemědělství navštívil zástupce Evropské komise
pro oblast včelařství pan Laurent Lourdais. Cílem setkání zástupců
ministerstva, Českého svazu včelařů, Státního zemědělského inter-
venčního fondu, Státní veterinární správy a zástupců Komise bylo
nastartovat přípravu třetího pokračování včelařského programu,
který se v minulosti osvědčil.

Cílem semináře bylo projednat možnosti a načerpat inspiraci pro
přípravu třetího kola programu. „Je dobré vědět, jakým směrem
se ubírá vývoj včelařství v ostatních zemích EU, a prodiskutovat si-
tuaci s nejpovolanějšími odborníky,“ řekl k semináři náměstek mi-
nistra pro lesní hospodářství Jiří Novák.

Včelařské programy se osvědčily zejména v situaci, kdy byla řa-
da včelstev postižena působením roztoče varroa destructor a i kvů-
li dalším faktorům došlo k úhynu celkem 120 000 včelstev. Díky
rychlé pomoci ze včelařského programu došlo k obnovení více než
90 000 včelstev. Mimo dotaci na obnovení včelstev běží například
podpora Na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek
pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh.

Česká republika je jako jedna z mála evropských zemí v pro-
dukci medu zcela soběstačná. V roce 2008 bylo vyprodukováno
přes 6 078 tun medu. Zhruba třetina české produkce je určena na
vývoz. I přes nepříznivé faktory, které ovlivnily stavy včelstev, lze
konstatovat, že se situace ve včelařství zlepšuje, a to i přes vysoký
věk včelařů, nízkou ekonomickou rentabilitu tohoto oboru a rizi-
ko nákaz včelstev. Zdroj: Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe

Poslanci zpřísnili podmínky
pro kácení stromů podél cest

Poslanecká sněmovna schválila v polovině června návrh novely
zákona o ochraně přírody a krajiny. „Poslanci zvedli ruku pro účin-
nější ochranu stromořadí před masovým kácením, pro efektivnější
ochranu přírody a pro zrušení nesmyslné praxe udělování výjimek ze
zákona vládou. Občané tak budou mít rozhodování blíž. Je to velký
úspěch,“ přivítal rozhodnutí Sněmovny ministr životního prostředí La-
dislav Miko. Podle jeho slov je „velmi cenné, že zákon získal podpo-
ru napříč celou Sněmovnou, což ukazuje, že ochrana přírody je cen-
nou hodnotou pro poslance bez ohledu na politickou příslušnost.“

Zatímco podle dosavadního znění zákona stačilo ke kácení stro-
mořadí u silnic a železnic pouze oznámení správce komunikace,
schválená novela požaduje povolovací řízení. „Ke zpřísnění jsme
sáhli poté, co na jaře 2006 došlo k doslova masovému kácení alejí.
Potřebnost změny potvrdily i další roky, kdy se situace pokaždé opa-
kovala. Dvakrát vyzvali ministři životního prostředí a dopravy spo-
lečně k zastavení takové devastace krajiny, ovšem systémové a de-
finitivní řešení znamená až nově přijatý zákon,“ říká Ladislav Miko.

Aleje jsou v krajině významné zdaleka nejenom jako estetický
prvek, ale i jako životní prostor mnoha druhů živočichů. Stromo-
řadí brání také velmi účinně větrné erozi, pomáhají udržovat sta-
bilnější hydrologický režim v krajině a tím přispívají ke zvládání pří-
valových dešťů. Působí i jako pozitivní prvek bezpečnosti silniční-
ho provozu, protože chrání motoristy i cyklisty před nárazy větru.
V blízkosti obcí působí také jako přirozená protihluková ochrana.

Nově tedy budou rozhodovat o tom, zda bude kácení v kon-
krétních případech povoleno, ve většině případů obecní a městské
úřady vždy po dohodě s příslušným silničním nebo železničním úřa-
dem. Pokud k dohodě nedojde, bude rozhodovat nejbližší nadří-
zený orgán (tedy zpravidla krajský úřad). Povolovací řízení je dru-
hem správního řízení a počítá tedy s účastí veřejnosti a také dává
obcím právo požadovat náhradní výsadbu.

Novela znamená také významné zjednodušení administrativy
a přiblížení rozhodování blíž k občanům. Mění kompetence jednot-
livých orgánů ochrany přírody tak, aby se zjednodušily a pokud mož-

no také koncentrovaly v daném území u jednoho orgánu. Výhodou
bude nejen snadnější dostupnost pro veřejnost, ale také možnost
spojení řízení a tedy úspora nákladů pro veřejné rozpočty i občany.
V návrhu novely se jednotlivé kompetence orgánů ochrany přírody
podrobně vymezují, pro občany tak bude orientace v nich jedno-
dušší. Například na území chráněné krajinné oblasti (CHKO) bude
jediným orgánem ochrany přírody správa dané CHKO.

Novela také ruší současnou nesmyslnou praxi, kdy o výjimkách ze
zákona o ochraně přírody a krajiny musí rozhodovat vláda. Napříště
bude o výjimkách ze zákazů v chráněných krajinných oblastech, ná-
rodních přírodních rezervacích a národních přírodních památkách
rozhodovat Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK). Na území ná-
rodních parků bude výjimky ze zákona udělovat správa národního
parku. V přírodních rezervacích a v přírodních památkách bude vý-
jimky povolovat krajský úřad. Ve všech případech půjde o standard-
ní režim správního řízení, kde je možné uplatňovat námitky, existuje
možnost odvolání a je zajištěno právo účasti veřejnosti. Kromě toho
se tak rozhodování dostává blíže k žadatelům o výjimky.

Novela také řeší problém nedostatečného převedení evropských
směrnic o ochraně volně žijících ptáků a o ochraně přírodních sta-
novišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do české le-
gislativy. Evropská komise totiž kvůli tomu již proti České republice
zahájila řízení, které by mohlo skončit až u Evropského soudního
dvora. Novela proto nově upravuje postup při hodnocení lesních
hospodářských plánů (LHP) a lesních hospodářských osnov (LHO)
pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Podle dosavadního
znění zákona jsou tyto dokumenty vyloučeny z hodnocení vlivů na
lokality soustavy Natura 2000, což je v rozporu s evropským prá-
vem. Novela dále zajišťuje, aby v souladu s evropskými směrnicemi
byla vždy hledána alternativní řešení investičních záměrů bez ne-
gativního vlivu na naturová území. Upravuje také důvody pro udě-
lení výjimek z ochrany zvláště chráněných druhů tak, aby byly v sou-
ladu s evropskou legislativou. Novela nyní míří do Senátu a poté
k podpisu prezidentu republiky. Zdroj: www.agris.cz

Bioinstitut vydal novou publikaci
Místa pro přírodu na vaší farmě

Obecně prospěšná společnost Bioinstitut vydala ve spolupráci
s odborníky, zabývajícími se ochranou přírody a krajiny novou
praktickou příručku Místa pro přírodu na vaší farmě. Publikace po-
skytuje informace o různých přírodních biotopech v zemědělském
podniku, o jejich potenciálním ohrožení a možnostech zachování
těchto ekologicky cenných ploch, včetně seznamu dostupných
dotačních titulů. Na téměř 60 stranách čtenáři najdou vysvětlení vý-
znamu přírodních či přírodě blízkých stanovišť na pozemcích ze-
mědělských podniků a informace o tom, kde taková stanoviště na
farmách nalezneme. Autoři se zaměřili i na popis konkrétních typů
„míst pro přírodu“, upozorňují čtenáře, čím jsou tato místa ohro-
žena, jak jejich ohrožení zamezit a jak zachovat či dokonce zvýšit
biologickou rozmanitost živočišných a rostlinných druhů.

Příručka také obsahuje návody a pravidla pro zakládání nových
stanovišť, rady na zlepšení životních podmínek živočichů obývajících
přírodní či přírodě blízká stanoviště a v neposlední řadě stručný ob-
sah dotačních titulů (národních i evropských), ze kterých je možné
čerpat finanční prostředky na udržování vybraných typů stanovišť.

Texty jednotlivých kapitol doplňují barevné fotografie, které do-
kumentují vzhled jednotlivých biotopů, případně poukazují na za-
jímavé a typické živočišné či rostlinné druhy.

Příručku ocení především ti, kteří by rádi zachovali či zvýšili sta-
novištní pestrost svých farem a podpořili ohrožené druhy rostlin
a živočichů, a případně by rádi na prováděná opatření získali ně-
který z typů finančních dotací.

Publikace byla vydána v rámci projektu Ekozemědělci přírodě II
– prosazení nových přístupů v agro-envi programech.

Další informace a distribuce na Bioinstitut, o.p.s.
www.bioinstitut.cz

www.bioinstitut.cz
www.agris.cz
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Názov žiadateľa Názov Integrovanej
stratégie rozvoja územia

počet
bodov

Miestna akčná skupina
Stará Čierna voda

Integrovaná stratégia rozvoja
územia Miestnej akčnej skupi-
ny Stará Čierna voda

90,5

Miestna akčná skupina
Dudváh

Integrovaná stratégie rozvoja
územia Miestnej akčnej skupi-
ny Dudváh

76,5

Miestna akčná skupina
Vodný raj – Aquaparadiso –
Víziparadicsom

Integrovaná stratégia rozvoja
územia MAS Vodný raj –
Aquaparadiso – Víziparadicsom

67,5

Kopaničiarsky región
– miestna akčná skupina

Integrovaná stratégia rozvoja
územia „Kopaničiarsky región
– miestna akčná skupina“

89

Miestna akčná skupina
mikroregiónu Teplička

Integrovaná stratégia rozvoja
územia Miestnej akčnej skupi-
ny mikroregiónu Teplička

74,5

Združenie mikroregiónu
SVORNOSŤ

Integrovaná stratégia rozvoja
územia Združenia mikroregionu
Svornosť

94

Občianske združenie
pre rozvoj mikroregiónu
„Požitavie – Širočina“

Integrovaná stratégia rozvoja
územia mikroregiónu
„Požitavie – Širočina“

90,5

Občianske združenie
Dolnohronské rozvojové
partnerstvo

Integrovaná stratégia rozvoja
územia Dolnohronského regio-
nálneho partnerstva

86,5

Regionálne združenie
Dolná Nitra

Integrovaná stratégia rozvoja
územia Regionálneho združe-
nia Dolná Nitra

85

Občianske združenie
Mikroregión RADOŠINKA

Integrovaná stratégia
rozvoja územia
Mikroregiónu Radošinka

83,5

Podpoľanie 4P – Program pre príťažlivé
Podpoľanie 90

MAS Chopok – Juh Integrovaná stratégia rozvoja
územia MAS Chopok – Juh 86,5

Miestna akčná skupina
MALOHONT

Integrovaná stratégia rozvoja
územia občianskeho združenia
Miestna akčná skupina
Malohont: „Malohontu srdce
dáme, o rozvoj sa postaráme“

86,5

Miestna akčná skupina
Horný Liptov

Integrovaná stratégia rozvoja
Horného Liptova do r. 2015 74,5

Občianske združenie
MAS LEV, o. z.

Integrovaná stratégia rozvoja
územia Levočský región, perla
Spiša... a sen sa stane
skutočnosťou!

80

TRNAVSKÝ KRAJ

SCHVÁLENÉ MIESTNE AKČNÉ SKUPINY:

TRENČIANSKY KRAJ

NITRIANSKY KRAJ

ŽILINSKÝ KRAJ

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

PREŠOVSKÝ KRAJ

LEADER NA SLOVENSKU:
Dlouho očekávané výsledky slovenského Leaderu přinesly dob-
ré zprávy: Podporu získala například MAS Malohont, která je
od roku partnerem MAS – Partnerství Moštěnka a také MAS
Podpolanie, která je partnerem MAS Regionu Poodří. Obě slo-
venské MAS jsou z Banskobystrického kraje.

Výsledky 1. kola výběru
MAS na Slovensku

V rámci I. výzvy na predkladanie Integrovaných stratégií rozvo-
ja územia pre opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných straté-
gií rozvoja územia a opatrenie 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny,
bolo výberovou komisiou vybraných 15 konečných prijímateľov.

Druhá výzva na predkladanie Integrovaných stratégií rozvoja
územia pre opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií
rozvoja územia a opatrenie 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny bu-
de vyhlásená v októbri 2009 a príjem Integrovaných stratégií roz-
voja územia bude prebiehať od 1.12.2009 do 15.12.2009. Samo-
správnym krajom, ktorým bolo v rámci I. Výzvy schválených menej
ako tri miestne akčné skupiny, budú mať v rámci II. Výzvy schvále-
ný garantovaný počet miestnych akčných skupín, ktoré splnia kri-
téria hodnotenia integrovanej stratégie rozvoja územia.

Stratégia MAS MALOHONT
je schválená

Ministerstvo pôdohospodárstva SR schválilo 15 z 38 prelože-
ných stratégií, ktoré ku koncu roka 2008 mohli predkladať obči-
anske združenia založené a fungujúce na princípoch prístupu Lea-
der. Jednou z týchto stratégií je aj stratégia našej MAS pod názvom
Malohontu srdce dáme, o rozvoj sa postaráme.

Vyvrcholilo tak niekoľkoročné úsilie starostov, podnikateľov a zá-
stupcov združení z nášho regiónu, ktorí sa aktívne podieľali na spra-
covaní stratégie, zúčastňovali sa zasadnutí, pracovných stretnutí
a iných aktivít MAS. Celkový finančný balík, o ktorý sme sa predlo-
žením stratégie uchádzali, je 2 084 578,11 EUR (62,8 miliónov ko-
rún) na 5 rokov, k čomu prispejú počas 5 rokov aj obce zahrnuté
do územia MAS, a to sumou 172 661,49 EUR (5,2 miliónov korún).

Zo schválených finančných prostriedkov budeme v rámci prístupu
Leader podporovať tie aktivity, ktoré sme si naplánovali v stratégii:

2.1 Budovanie a rekonštrukcia nízko kapacitných ubytovacích
zariadení

3.1 Podpora zlepšenia vzhľadu obcí
3.2 Obnova a rozvoj občianskej vybavenosti v obciach

Schválením stratégie nám bola zároveň schválená aj podpora na
propagáciu a informovanosť v regióne, školenia, prevádzku vlastnej
kancelárie a na pracovníkov, ktorí budú zabezpečovať všetky ad-
ministratívne a odborné práce súvisiace s realizáciou stratégie.

Nezabudli sme ani na občianske združenia, neziskové organi-
zácie, spolky, školy a ostatných aktívnych občanov, pre ktorých bu-
de MAS MALOHONT vďaka finančnému príspevku obcí každoroč-
ne realizovať grantový program.

V mene spracovateľského kolektívu stratégie rozvoja územia MAS
MALOHONT, ďakujeme všetkým starostom, podnikateľom, občian-
skym združeniam, aktívnym občanom, zástupcom škôl a ďalším in-
štitúciám za ich čas, úsilie, financie a aktívnu účasť na spracovaní stra-
tégie. Naše poďakovanie patrí aj poslancom obecných zastupiteľsti-
ev za odsúhlasenie podpory, vďaka ktorej budú môcť miestne
subjekty zrealizovať viac projektov v prospech rozvoja obcí i celého
regiónu. Mirka Kubaliaková, manažérka MAS Malohont
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Ministři zemědělství EU
navštívili Moravský kras

Druhý den neformálního setkání ministrů zemědělství a rybář-
ství zemí Evropské unie byl prvbní červnový den věnován sezná-
mení s Moravským krasem a Punkevními jeskyněmi. Ministři v če-
le s evropskou komisařkou pro zemědělství a rozvoj venkova Ma-
riann Fischerovou Boelovou měli také možnost nahlédnout do

„kuchyně“ jednoho z nejúspěšnějších malých pivovarů ČR v Čer-
né Hoře. Hosty provázel hejtman Jihomoravského kraje Michal Ha-
šek. Moravský kras navštívila i skupina delegátů setkání. Na pro-
gramu měli kromě černohorského pivovaru také návštěvu kozí far-
my a Sloupsko-šošůvských jeskyní.

DELEGÁTI Z MINISTERSTEV NAVŠTÍVILI KOZÍ FARMU

Dvaapadesátiletý Jan Sedlák ze Šošůvky a jeho o rok mladší
manželka Eva vstávají denně před pátou ráno. Kvůli práci na své
kozí farmě a v rodinné mlékárně. V noci na včerejšek spali jen dvě
hodiny. I když výrobu sýrů odložili až na odpoledne. Zaměstnaly
je přípravy na návštěvu asi stovky hostů. Kozí farma se totiž do-
stala na seznam míst zařazených na oficiální program takzvané
ministeriády.

„Výrobu jsem musela odložit. Musím počkat, až prohlídka
skončí, zasanovat prostory a začít až odpoledne. I tak jsem vstá-
vala jako vždy, museli jsme připravit vše na ochutnávky, manžel do-
jil. A spát jsme šli ve tři hodiny ráno,“ vysvětlovala Eva Sedláková
s úsměvem.

Samotní ministři zemědělství sice do Šošůvky přijet neměli, Sed-
lákovi ale strávili půl dne průvodcováním asi sedmdesátky delegá-
tů ministerského doprovodu a tří desítek zahraničních novinářů.
Držitelé značky regionální produkt Moravského krasu, jejichž kozí
sýry se chlubí i oceněním Zlatá chuť a Zlaté plody Jižní Moravy, jim
ukazovali, jak se daří chovu koz v krasové oblasti i v jakých pod-
mínkách se v rodinném podniku zpracovává a vyrábí několik tun

kozích sýrů ročně. „Nečekali jsme, že nás zařadí do programu, o to
víc nás to překvapilo. Samozřejmě příjemně, je to hodně repre-
zentativní návštěva. Dozvěděli jsme se to asi před měsícem a půl,
tak jsme alespoň dokončili věci, na které nebyl čas. Spíš než spe-
ciální příprava to ale bylo vymetení pavouků,“ doplnil Jan Sedlák.
Přesto delegáty čekaly speciality. Třeba archivní sýr eidamového ty-
pu, který zaujal hlavně italské a anglické ochutnávače. Před do-
mem také dočasně vyrostl velký stan s posezením. „Evropská unie
nám pomohla dotací z fondu Leader, dali nám příspěvek na mul-
tifunkční areál před domem, kde máme ohrádku s kozičkama, se-
dlácký stůl na ochutnávky, doplňovat zde budeme i výstavku ze-
mědělských strojů. Museli jsme se nějak revanšovat,“ vysvětluje us-
měvavá paní domu, když delegáti míří z jejího dvorku s malou
výrobnou kolem pultu se sýry zpět do autobusu.

Někteří z nich včetně členů policejního doprovodu se zásobou
právě nakoupených mléčných dobrot. Většina také s velkou úle-
vou, dveře domácí toalety se zejména díky dámské části delegátů
ministerstev zemědělství netrhnou.

Na početné návštěvy jsou ale v Šošůvce zvyklí. Sedlákovi totiž
spolupracují s Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou.
Na farmu se tak pravidelně jezdí dívat studenti z celého světa.
„Zrovna zítra mají přijet studenti ze 17 zemí. Čeká nás tak další
prohlídka,“ dodává Jan Sedlák, když spolu se starostou Šošůvky če-
ká na opožděný třetí autobus návštěvníků. Předchozí dva dorazily
zase dříve, než bylo ohlášeno. A neplánovaně se rozdělily.

Ani po odjezdu všech ale Sedlákovy nečeká relax. „Odpoledne
začneme výrobu, jede každý den, sedm dní v týdnu, mléko se mu-
sí zpracovat. Balit sýry budeme namísto odpoledne asi někdy v no-
ci,“ krčí majitel kozí farmy rameny.

Firmu, která dodává čerstvé sýry a jejich ochucené variance
s bylinkami, bazalkou, gyros příchutí i brynzu či archivní sýr do ce-
lé země, táhne s manželkou a rodiči. Pomáhaly i děti, dcera je ale
po porodu, syn po operaci. A na zaměstnance nejsou zatím kvů-
li výdajům za nové přístroje peníze. „Letos jsme poprvé dorov-
nali nabídku a poptávku. Další rozšiřování si ale musíme rozmy-
slet. Teď máme 120 koz a dalších čtyřicet na chov. A jsme na to
čtyři,“ dodává Sedlák.

Zdroj: MF DNES jižní Morava
Foto: www.mas-moravsky-kras.cz; www.idnes.cz

Posázaví o.p. s. získalo opět
ocenění v mezinárodní soutěži

Dalšího významného ocenění se dočkalo společnosti Posázaví
o.p.s. na soutěžní přehlídce propagačních materiálů v jihočeském
Písku. Šestý ročník mezinárodní soutěžní přehlídky propagačních
materiálů krajů a turistických regionů s názvem EUROREGIONpro-
pag 2009 zná své vítěze. Tato přehlídka byla součástí už třinácté-
ho ročníku přehlídky TOURPROPAG Písek.

www.idnes.cz
www.mas-moravsky-kras.cz
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Do letošního ročníku soutěže bylo přihlášeno celkem 51 subjek-
tů z více než 10 zemí světa. Odborná porota hodnotila propagační
materiály, které prezentují větší územní celek než je obec. A právě
zde Posázaví o.p.s. získalo ocenění za soubor propagačních materi-
álů, které společnost vydala v loňském roce. A ne jedno ocenění, ale
rovnou dvě – Cenu města Písku a Cenu odborné veřejnosti. Soubor
propagačních materiálů tvořil knihu Historie v obrazech, multimedi-
ální DVD Historie v akci, ucelená brožura Posázaví a propagační bro-
žura S rodinou na kole.

„Ocenění, které se nám dostalo za soubor materiálů, které pre-
zentují region Posázaví jako celek, je dalším dokladem toho, že náš
region má nejen co turistům nabídnout, ale také má srozumitelné,
kvalitní a hezké brožury, průvodce a moderní nosiče včetně DVD“,
řekla ředitelka této společnosti Bohuslava Zemanová. „Ocenění je
pro nás velice hodnotné. Je skvělým završením náročné práce loň-
ského roku a povzbuzení do letošního roku, kdy opět realizujeme
projekt Multimediálně z domova i kanceláře do Posázaví – 2. etapa,
která byla schválena Výborem Regionální rady k financování z Re-
gionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy.

Důležitá je podpora vydávání těchto materiálů z řad podnikate-
lů v cestovním ruchu, ale i měst a obcí, kteří se cestovním ruchem
zabývají. Partneři v Posázaví pochopili, že společná propagace jim
přinese daleko více zákazníků a není dobře se spolupráci bránit. To
je jeden z hlavních cílů společnosti – spolupráce a rozvoj regionu
Posázaví a doufám, že se nám to podaří prokázat nejen v letošním
roce ale i následujících. Bohunka Zemanová,

ředitelka společnosti Posázaví o.p.s.

Ochránci zachránili tisíce žab

O stovky až tisíce žab více letos migrovalo na tradičních mi-
gračních trasách, které zabezpečují ochránci přírody z Českého
svazu ochránců přírody Vlašim. Žáby se tudy na jaře stěhují do vod-
ních nádrží, kde se rozmnožují. Všechny tyto trasy však přetínají
frekventované silnice, kde by bez pomoci ochránců přírody žáby
uhynuly pod koly aut.

„Celkem zabezpečujeme sedm úseků, kudy žáby táhnou do
vodních nádrží. Jedná se o lokality v okolí Trhového Štěpánova,
Zruče nad Sázavou, Říčan, Stříbrné Skalice, Šternova a Kutné Ho-
ry. Migrují tudy především ropuchy obecné, ale na některých lo-
kalitách se vyskytují i skokani hnědí a čolci obecní.“, uvádí Mgr.
Šárka Tlustá, vedoucí Záchranné stanice pro živočichy, kterou pro-
vozuje ČSOP Vlašim.

„Ochrana žab před jistou smrtí na silnicích spočívá v postavení
síťových zábran na té straně silnice, odkud se žáby k silnici dostá-
vají. Žáby tak při svém putování narazí na síť a nedostanou se na
nebezpečnou silnici. Podél sítě jsou pak v pravidelných rozestupech
zakopány kýble, do kterých žáby, putující podél sítě, napadají.
A odtud je pak vybíráme a přenášíme do nedalekých vodních nád-

rží“ uvádí Jiří Nosek, který se na stavbě zábran podílí. „Ročně je
takto zachráněno několik tisíc chráněných obojživelníků. Letošní
rok byl navíc výjimečný tím, že téměř na všech lokalitách migrova-
lo o stovky až tisíce žab více než v předchozích letech. Těžko říci,
čím byl tento nárůst v početnosti migrujících žab způsoben“ říká
Marta Kravčíková, jedna z dobrovolnic, které pomáhají při stavbě
zábran i přenášení obojživelníků.

Příčinou zvýšeného počtu obojživelníků mohou být vhodné kli-
matické podmínky nebo zlepšení podmínek životního prostředí na
daných lokalitách. Je ale také možné, že se začíná projevovat po-
zitivní dopad mnohaleté péče, kterou ochránci přírody z Vlašimi
migrujícím žábám věnují.

Ing. Zuzana Pokorná, PhD.
Záchranná stanice pro živočichy ČSOP Vlašim

Pohotovostní telefon Záchranné stanice
pro živočichy: 777 800 460

Ropucha obecná Foto: Zuzana Pokorná

Stavba zábran Foto: Šárka Tlustá
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Pozor na mláďata!

V Záchranné stanici ve Vlašimi mají v těchto dnech plno. Do-
slova z každé místnosti se ozývá pípání či pískání mláďat. Není se
co divit, zrovna v této době vrcholí v přírodě období mláďat, a tak
se často stává, že lidé naleznou mládě, o kterém si myslí, že po-
třebuje pomoc, a donesou jej do záchranné stanice. Většinou se
jedná o ptáčata, která nezvládla svůj první let a narazila do něja-
ké překážky anebo je ulovila kočka či pes. Některá mláďata zase
přišla o svou matku a měla alespoň to štěstí, že je někdo objevil
dříve, než by uhynula vyhladověním. Minimálně ale polovina mlá-
ďat se v Záchranné stanici ocitá zcela zbytečně. Na vině je lidská
neinformovanost a snaha pomáhat i tam, kde lidská pomoc není
zapotřebí.

„Lidé nám sem často nosí srnčata nebo malé zajíčky v do-
mnění, že jsou opuštěná. Nevědí, že je zcela normální, když ma-
lé srnče nebo zajíček leží tiše v trávě a jeho matka není nablízku.
Srny a samice zajíců záměrně nezůstávají u svých mláďat, aby na
ně svým pachem neupozornily predátory. Přibližují se ke svým
mláďatům pouze na dobu kojení, což je jednou za několik ho-
din. Proto pokud lidé objeví v trávě zajíčka či malé srnče, měli by
je nechat tam a co nejrychleji se vzdálit, aby zbytečně neplašili
jejich matky, které jsou někde v blízkém okolí,“ uvádí Mgr. Šár-
ka Tlustá, vedoucí Záchranné stanice pro živočichy Českého sva-
zu ochránců přírody Vlašim.

Podobně lidé často zbytečně „zachraňují“ mláďata ptáků, kte-
rá vylétla ze svých hnízd. Většině ptáčat totiž trvá ještě několik
dní, než se naučí létat. Po tu dobu poskakují po zemi nebo po
větvích stromů a keřů a žadoní potravu od rodičů. Ti se o ně peč-
livě starají, krmí je a upozorňují je na nebezpečí. Je tedy chybou
takováto mláďata chytat a snažit se jim pomoci. Pokud nejsou
zraněná, tak jim nic nechybí a potřebují pouze čas, aby se nauči-
la létat.

Úplně jiná je ale situace u ptáčat, která z hnízda vypadla před-
časně anebo kterým hnízdo zničila kočka. Tato mláďata, často jen
málo opeřená, nejsou schopná přežít mimo hnízdo a potřebují
urychleně lidskou pomoc. A tady zase lidé dělají často tu chybu,
že se jim bojí pomoci. „Lidé se často bojí, že když se ptáčete do-
tknou, tak ho jeho rodiče již nepřijmou. To ale není pravda, ne-
boť ptáci mají špatný čich a nepoznají, zda s mládětem někdo
manipuloval. Pokud lidé tedy znají hnízdo, odkud ptáče vypadlo,
mohou ho tam bez obav dosadit. Pokud ale hnízdo není naleze-
no, je nezbytné mládě co nejrychleji předat do odborné péče zá-
chranné stanice. Bez lidské pomoci dlouho nepřežije.“, uvádí
Mgr. Šárka Tlustá.

„Od začátku jara jsme již přijali 73 mláďat. Většina z nich má
dobrou šanci na návrat do přírody, ale některá se do přírody již ne-
vrátí. Na vině jsou především kočky a psi, kteří neobratným mlá-

ďatům způsobují vážná zranění. Nebezpečná jsou pro mláďata
i auta, neboť mláďata nejsou dostatečně rychlá na to, aby před ni-
mi utekla,“ dodává Mgr. Šárka Tlustá.

A co je nejlepší udělat, pokud člověk nalezne v přírodě mládě
a není si jistý, zda mládě potřebuje pomoc či nikoliv? „Pokud mlá-
dě není viditelně zraněné a pokud nepíská či hlasitě nenaříká, je
nejlepší nedělat nic a zavolat do nejbližší záchranné stanice a po-
radit se s tamějšími odborníky. Neuváženou manipulací totiž lidé
mnohdy mláďatům spíše uškodí, než pomohou,“ radí vedoucí Zá-
chranné stanice pro živočichy ve Vlašimi. Pohotovostní telefon na
vlašimskou Záchrannou stanici je 777 800 460.

Ing. Zuzana Pokorná, PhD.,
Záchranná stanice pro živočichy ČSOP Vlašim

Olomoucký kraj podpoří záchranu
Cholinské madony

Olomoucký kraj podpoří restaurování Cholinské madony a vy-
tvoření její kopie. Rada kraje v minulých dnech souhlasila se zařa-
zením žádosti Římskokatolické farnosti v Cholině mezi takzvané
Významné projekty a navrhla, aby kraj na tyto účely věnoval část-
ku 100 tisíc korun. Definitivní rozhodnutí bude v pravomoci kraj-
ského zastupitelstva, které o věci rozhodne pravděpodobně v zá-
ří. Restaurace sochy proběhne do podzimu, poté bude vytvořena
také její kopie. Ta nahradí originál v případě jeho zapůjčení na vý-
stavy. „Cholinská madona byla před třinácti lety ukradena, poz-
ději nalezena ve Vídni a po letech soudních sporů vrácena vla-
stníkovi,“ uvedl po jednání krajské rady hejtman Martin Tesařík.
V Rakousku socha prošla velmi nevhodným restaurováním, které
ji poškodilo. Ivo Heger,

tiskový mluvčí Olomouckého kraje
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Obec Strážný má novou budovu,
zabydlí se v ní starosta i lékař

Novou multifunkční budovu, která vznikla rekonstrukcí bývalé
školy, otevřeli v polovině června v obci Strážný na Prachaticku. Zdej-
ší obecní úřad díky tomu získá moderní prostory, obyvatelé obce
v budově naleznou některé služby. Rekonstrukce stála 18,5 milio-
nu korun, z toho 13,5 milionu šlo ze Státního zemědělského in-
tervenčního fondu.

V přízemí je knihovna, tělocvična, fitness centrum, v prvním
patře obecní úřad a ordinace lékaře, ve druhém patře spolková
místnost. „Budova do roku 1945 sloužila jako hotel, pak v ní by-
ly pohraniční a finanční stráž, posléze až do roku 2004 škola.
O dalším využití tohoto objektu se rozhodovalo mezi několika ná-
pady, zvítězila varianta multifunkčního objektu,“ říká starosta Ja-
roslav Pubal.

„Otevření této nové budovy ukazuje, že rozvoj obce jde správ-
ným směrem. Navíc to není první ani poslední zdejší investiční ak-
ce. To je pro život šumavských obcí velmi důležité, protože musí
prosperovat. K tomu je jejich rozvoj nutným předpokladem,“ uvedl
Karel Vlasák, krajský radní pro rozvoj života na venkově.

V nové budově zatím naplno funguje knihovna, úřad se pře-
stěhuje k 29. červnu. Ze současného obecního úřadu by měl v bu-
doucnu vzniknout penzion. „Máme na něj projekt, hledáme do-
tační titul, ze kterého bychom mohli přestavbu financovat. Nákla-
dy předpokládáme ve výši šest až sedm milionů korun,“ doplnil
starosta Jaroslav Pubal. Zdroj: www.kraj-jihocesky.cz

V obci Velehrad
se uskuteční jubilejní
desátý ročník
Dnů lidí dobré vůle

Desátý ročník Dnů lidí dobré vůle se us-
kuteční ve dnech 4. a 5. července v obci
Velehrad na Uherskohradišťsku. Slavnostní
setkávání se ve známém poutním místě
koná již tradičně při příležitosti Dne slo-
vanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje,
jde o největší oslavy státního svátku u nás.
Cílem je postavit během duchovních svát-
ků pomyslný most mezi všemi lidmi dobré
vůle – bez rozdílu národnosti, politického
přesvědčení nebo náboženského vyznání
a poukázat i na řadu pozitivních věcí, kte-
ré se v zemi dějí.

K programu a organizačnímu zajištění
velehradských slavností byla dnes uspořá-
dána v Baťově mrakodrapu ve Zlíně tisko-
vá konference za účasti představitelů po-
řádajících subjektů, tedy hejtmana Zlín-
ského kraje Stanislava Mišáka, manažera
projektu Dny lidí dobré vůle Josefa Ko-
řenka ze společnosti Petarda Production
a starosty Velehradu Stanislava Gregůrka.
Akci dále spolupořádá Olomoucké arci-
biskupství.

V době konání velehradských dní je v pout-
ním místě očekáváno až 25 tisíc návštěvní-
ků. Informace o programu slavností a do-
pravní instrukce jsou k dispozici na interne-
tových stránkách www.velehrad.eu.

Záštitu nad jubilejním ročníkem převzali
manželka prezidenta republiky Livie Klauso-
vá, olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graub-
ner, eurokomisař Ján Figel a hejtman Stani-
slav Mišák.

Foto na www.kr-zlinsky.cz
Martina Janochová,

tiskový odbor Zlínského kraje
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Partnerská olympiáda mikroregionů
se konala v Rudici

Regiony Hrušovansko, Mikulovsko, Moravský kras a Land um Laa
(Rakousko).

Soutěží se zúčastnilo celkem 162 soutěžících, o které se stara-
la dvacítka pořadatelů a rozhodčích, které v úvodu přivítal v geo-
grafickém středu Moravského krasu i ředitel úřadu Jihomoravské-
ho kraje Jiří Crha. Většina soutěží proběhla ve sportovních areálech
TJ Sokol Rudice. Volejbal byl přesunutý z obce Krasová do spor-
tovní haly v Jedovnicích. Horská kola se jela v širším okolí v ne-
změněném rozsahu. Trať využívala možnosti, které tento region
poskytuje. Kromě kontrol na mapě na orientační běh se účastníci
museli vypořádat s vysokými lany v lanovém centru Baldovec. Nej-
atraktivnější disciplínou byl brennbäll. S chutí si ho zahráli zástup-
ci pořádajícího regionu a regionu Mikulovska, po nich pokračova-
ly až do vyhlášení výsledků přítomné děti. Z otevřených soutěží byl
dále nejlépe obsazený pétanque, který si v Rudici našel nové pří-
znivce. Nohejbal se hrál už v době, kdy začalo svítit slunce. Tradič-

ně vysokou úroveň měly i další soutěže jako stolní tenis, tenis, běh
i malá kopaná „starších pánů“. Běh kolem Klostermannovy stu-
dánky bude mít své pokračování i v podzimní části běžecké ligy.
Občerstvení zvládla restaurace Tumperk v sále dělnického domu
v Rudici. Venku se o spokojenost účastníků starali členové TJ So-
kol Rudice. V pohotovosti bylo i auto místních hasičů. Doprovod-
nou akcí byla výstava fotografií v rudické galerii, účastníci měli za-
jištěný rovněž vstup do muzea ve Větrném mlýně, kde se nachází
informační centrum a kde je možnost zakoupit si regionálních pro-
dukty z Moravského krasu.

Bylo rozdáno celkem 24 keramických pohárů vyrobených fir-
mou Kunštátská keramika za umístění ve všech soutěžích. Čtyři
větší pak za umístění regionů. Celkově si za umístění ve všech dis-
ciplínách odnáší prvenství pořádající region Moravský kras, na dru-
hém místě skončil region Mikulovsko, třetí byl region Hrušovansko
a čtvrtý region Land um Laa.

Celá akce je podporována z projektu podaného u Rozvojové re-
gionální agentury Jihomoravského kraje. Výsledky z jednotlivých
disciplín a fotografie najdete na webových stránkách obce Rudice.

Eduard Hofmann

Pozvánka do Rudice:
Slavnosti železa
a Šutrobití

Obec Rudice a další spolupořadatelé srdeč-
ně zvou na letošní Slavnosti železa, Šutrobití
a oslavy stého výročí vybudování rudického
vodovodu v sobotu 4. července 2009.

PROGRAM: Cesta staletími
1.–15. století • bojové ukázky z doby Kelt-
sků, Římanů a středověku – ISARNO – Kelt-
ský skanzen Letovice
10.–11. století • ukázka tavby železa v pů-
vodní slovanské peci – pracovníci Technic-
kého muzea v Brně a o.s. Větřák
20.–21. století • Historie a současnost ru-
dického vodovodu
Současnost • Práce uměleckého kováře –
ukázky, výstava moderní umělecké litiny
Volná prohlídka muzea Větrný mlýn a Geo-
parku • Řezání kamenů • Prodej certifikova-
ných produktů Moravského krasu

Slavnosti železa
09:00 • Příprava historické pece k tavbě
10:00 • Zahájení slavností
10:15 • Historie železářství v okolí Rudice
10:30 • Průběh tavby ve slovanské peci, ukáz-
ka kovářské, uměleckokovářské práce, exkur-
ze naučné stezky Rudické doly s odborným
výkladem. Pro zájemce možnost aktivně se
zúčastnit sběru a dalšího zprac. železné rudy
13:00 • Řezání a hodnocení přinesených geod
14:00 • 100. let rudického vodovodu – his-
torie, současnost, odhalení zrekonstruované-
ho vodovodního „stojanu“ exponátu v areálu
Větrného mlýna, exkurze do vodárenských
objektů v Rudici
15:00 • Vernisáž výstavy sladem sochaře
F. Svátka – HYDROKINETIKA – unikátní po-
hyblivá kamenosochařská díla
16:30 • Předpokládané ukončení tavby že-
lezné rudy ve slovanské peci
16:30 • Slosování tomboly

Ing. Jozef Jančo,
manažer MAS Moravský kras o.s.

www.mas-moravsky-kras.cz

A A k c e v r e g i o n e c h 2 7

www.mas-moravsky-kras.cz


Zpravodaj SPOV ČR • č.135 • 06/2009

D D o t a č n í p r o g r a m y 2 8

Daň z přidané hodnoty u projektů
veřejnoprávních subjektů
v 5. kole PRV uhradí stát

DPH pro projekty veřejnoprávních subjektů podaných v 5. kole
příjmu žádostí o dotaci v Programu rozvoje venkova ČR 2007–2013
uhradí ji stát, ačkoliv nezpůsobilým výdajem z hlediska legislativy EU
stále zůstane. Ministerstvo zemědělství tak udělalo další vstřícný
krok ke zmírnění dopadů finanční krize.

„Z pohledu žadatele tedy bude režim stejný jako v minulých ko-
lech, před tím, než byla odhalena nesrovnalost v překladu Pravidel
a než bylo definitivně rozhodnuto Evropskou komisí, že DPH nebude
uznatelným výdajem,“ vysvětluje ministr zemědělství Jakub Šebesta.

Ministerstvo zemědělství, jako řídící orgán Programu rozvoje
venkova ČR 2007–2013, musí pro proplácení DPH ze státních pro-
středků respektovat zákonný režim národní podpory a zajistit práv-
ní titul pro proplácení DPH. Proto není možné v současné době do
Dohod, které uzavírá Státní zemědělský intervenční fond se žada-
teli/příjemci podpory z Programu rozvoje venkova ČR 2007–2013,
uvést, že DPH je pro veřejnoprávní subjekty způsobilým výdajem.

Proplacení DPH jako národní podpory bude pro projekty 5. ko-
la příjmu žádostí o dotaci upraveno následně Dodatkem k Dohodě
o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR 2007–2013.

Vzhledem ke skutečnosti, že na konci měsíce června již končí
prodloužená 90 denní lhůta pro podpis Dohod o poskytnutí dota-
ce z PRV, žádáme všechny žadatele/příjemce dotace z Programu
rozvoje venkova ČR 2007–2013, aby na příslušných Regionálních
odborech SZIF podepsali Dohody o poskytnutí dotace z PRV ve sta-
noveném termínu a následně vyčkali na výzvu Státního zeměděl-
ského intervenčního fondu k podpisu Dodatku k Dohodě o po-
skytnutí dotace, ve kterém již bude zakotveno proplacení DPH z ná-
rodní podpory i pro projekty veřejnoprávních subjektů.

V případě, že žadatelům již nastane termín pro předložení žá-
dostí o proplacení, mohou žádosti předložit na příslušných RO SZIF.
Jejich administrace bude pozastavena před vyhotovením protokolu
z kontroly fyzické realizace projektu, a to do doby podpisu Dodat-
ku k Dohodě, jímž bude ošetřeno proplácení DPH jako národní
podpory. Petr Vorlíček, tiskový mluvčí Mze (26. 6. 2009)

Vláda schválila výroční zprávu SZIF

Výroční zprávu o činnosti Státního zemědělského intervenční-
ho fondu (SZIF) za rok 2008 předložil vládě ministr zemědělství Ja-
kub Šebesta. SZIF administruje evropské dotace do zemědělského
sektoru, jejichž celková výše za rok 2008 dosáhla téměř 29 miliard
korun, a kontroluje využívání těchto prostředků.

„Celková výše plateb za rok 2008 činila zhruba 28,9 miliardy ko-
run. Největší podíl z celkových výdajů 16,7 miliard pak směřoval
na přímé platby a 5,3 miliard na Program rozvoje venkova,“ řekl
ministr Šebesta. Na společnou organizaci trhu poplyne 2,7 miliar-
dy korun, přičemž toto opatření řeší pohyby uvnitř trhu EU a má
zemědělcům zaručit větší stabilitu v podnikání. Horizontální plán
rozvoje venkova si vyžádá více než tři miliardy.

SZIF splnil všechny stanovené úkoly, které měl zabezpečit z po-
hledu dotační politiky státu a Evropské unie v oblasti Společné ze-
mědělské politiky. Z předložené výroční zprávy a z jejího hodnoce-
ní auditorem vyplývá, že Fond ve své činnosti v roce 2008 postu-
poval v souladu se zákonem a současně v souladu s nařízeními
Evropského společenství při respektování nařízení vlády ČR vyda-
nými k provádění Společné zemědělské politiky. SZIF administruje
a kontroluje zejména opatření z Evropského zemědělského záruč-
ního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
a z Evropského rybářského fondu.
Spravuje také národní značku kva-
litních potravin Klasa.

Petr Vorlíček, tisk. ml. MZe

Vláda schválila výroční zprávu
Pozemkového fondu ČR

Pozemkový fond České republiky (PF ČR) v loňském roce prodal
téměř 52.000 hektarů půdy, dalších 800 hektarů převedl bezúplat-
ně. Vyplývá to z výroční zprávy o činnosti fondu, kterou schválila vlá-
da. Fond podle zprávy v závěru loňského roku spravoval 323.000
hektarů zemědělské půdy, o 45.800 méně než o rok dříve. K pro-
deji je určeno ještě zhruba 200.000 hektarů půdy. Zbytek si stát po-
nechá jako rezervu a k urovnání do té doby nevyřešených restitucí.

V loňském roce pokračovalo vypořádání nároků oprávněných
osob. Fond na vypořádání vynaložil celkem 226,32 milionů korun.
Jednalo se o převod náhradních pozemků, budov a staveb, zápo-
čet na úhradu kupní ceny pozemků prodávaných podle zákona
o prodeji půdy a poskytnutí finanční a peněžité náhrady.

PF ČR v roce 2008 rovněž vypořádával nároky na peněžité ná-
hrady za nevydané pozemky podle zákona o půdě. K 31. prosinci loň-
ského roku byly takto vypořádány nároky v hodnotě 253,8 milionů
korun. Do budoucna by se měl nadále snižovat i počet zaměstnan-
ců fondu, který loni poklesl o více než 50 na 895. Po transformaci
by měl fond zaměstnávat asi 700 lidí. Původně vláda plánovala ukon-
čení činnosti PF ČR už koncem letošního roku, loni v březnu však roz-
hodla o jeho zachování a transformaci k 31. prosinci 2012.

Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe

Evropské peníze proudí zatím jen
do 75 z celkových 317 programů

Dvacet sedm zemí Evropské unie má k dispozici 434 operač-
ních programů pro čerpání peněz z EU pro programové období
2007–2013. Jen 181 programů ale zatím získalo od Evropské ko-
mise potvrzení o souladu jejich systémů s nařízeními Evropské ko-
mise. Proplácení evropských peněz přitom začalo teprve u necelé
pětiny, tedy u 75 programů. Většina operačních programů všech
zemí Evropské unie tedy zatím stále čeká na začátek proplácení ze
strany EK. „Česká republika očekává v nejbližších týdnech schvá-
lení řídících a kontrolních mechanismů u 16 operačních progra-
mů,“ uvedl náměstek ministerstva pro místní rozvoj Martin Plachý.

Stejně jako Česká republika čeká na start čerpání evropských pe-
něz také například Španělsko, Finsko, Řecko, Dánsko, Belgie nebo tře-
ba Slovensko a Kypr. „Řídící a kontrolní orgány Evropské komise nyní
prověřují jednotlivé programy České republiky. Zejména se zaměřují na
tři oblasti – monitorovací systém, auditní strategii a administrativní ka-
pacitu jednotlivých programů,“ řekl dále náměstek Plachý.

Už na konci července přitom očekává ministerstvo od EK klad-
né stanovisko k nastavení systému čerpání. Hned poté se mají za-
čít jednotlivé programy naplno proplácet již z evropských peněz.

MMR, 25. 6. 2009
e-mail: tiskove@mmr.cz

web: www.mmr.cz

www.mmr.cz
mailto:tiskove@mmr.cz
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MMR chce zlepšovat služby
v cestovním ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj zvyšuje prostřednictvím Evrop-
ského sociálního fondu kvalitu vzdělání pracovníků v cestovním ru-
chu a prestiž tohoto oboru v očích široké veřejnosti. MMR natoči-
lo ve spolupráci s Českou televizí cyklus 28 vzdělávacích pořadů
o cestovním ruchu.

Cílem těchto pořadů pro širokou veřejnost je především infor-
movat a vzdělávat ve všech oborech cestovního ruchu. Cyklus, kte-
rý natočil tým režisérů z České televize, poběží každý čtvrtek od
18.25 hod.. První díl uvidí diváci České televize už 25. 6. 2009. Dal-
ších osmnáct dílů bude vysíláno na podzim 2009.

Podpora cestovního ruchu z Evropských fondů je zaměřena na
zlepšení infrastruktury a kvalifikace. Projekty jsou financovány z Re-
gionálních operačních programů v celkové výši 23 mld. Kč, Ope-
račního programu rozvoj lidských zdrojů (ESF) ve výši 200 mil. Kč
a z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Prostřed-
nictvím Integrovaného operačního programu Priorita 4 a)b) je fi-
nancováno zlepšení kvality poskytovaných služeb v cestovním ru-
chu. „Kvalitní služby jsou pro rozvoj cestovního ruchu klíčové, jen
spokojený turista se do navštívené destinace vrátí,“ uvedl na kon-
ferenci ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.

Na konferenci byly také představeny výsledky exkluzivního prů-
zkumu, který ukázal, jak se na služby v cestovním ruchu dívají sami
turisté. Průzkum spokojenosti se službami cestovního ruchu v ČR byl
proveden na vzorku 500 turistů ve složení 230 turistů z ČR a 270 tu-
ristů ze zahraničí. Největší část zahraničních hostů pocházela z Ně-
mecka, Rakouska, Ruska, Nizozemí, Polska a Španělska. Výzkum
ukázal, že turisté si nejvíce stěžují na špatnou infrastrukturu (29 %),
na chování cestovních kanceláří (23 %) a také jim vadí úroveň cen
v cestovním ruchu (26 %). Pochvalují si naopak práci tlumočníků a
průvodců. Služby cestovního ruchu někdy reklamovalo 16 % za-
hraničních a 9 % českých turistů, jen zhruba u 40 % byla reklama-
ce kladně vyřízena. Celkově však ohodnotilo služby v českém ces-
tovním ruchu více než 80 % turistů jako velmi dobré.

MMR, 24. 6. 2009

Program Zelená úsporám
je přístupnější

Ministerstvo životního prostředí upřesnilo podmínky pro čerpá-
ní dotační podpory z programu Zelená úsporám, zaměřeného na
zateplování domácností v České republice, výstavbu pasivních do-
mů a instalaci obnovitelných zdrojů energie pro vytápění.

Hlavní změnou, kterou upřesnění podmínek přináší, je fakt, že jed-
notlivé dílčí opatření ke snížení spotřeby energie na vytápění, bude
uznatelné pro přiznání dotace, i když bylo provedené již v minulosti.

Dosud bylo možné žádat na dílčí zateplení podporu pouze po-
kud žadatel plánoval provést zároveň tři dílčí opatření anebo dvě
a k tomu vyměnit hlavní zdroj vytápění za obnovitelný. Ode dneš-
ka tak jako jedno z těchto dílčích opatření bude uznatelné i to, kte-
ré bylo provedeno před 1. dubnem 2009. Musí ovšem splňovat
energetické parametry, dané programem Zelená úsporám.

Když například někdo již před dvěma lety vyměnil okna svého
domu, dosud pro podporu z programu Zelená úsporám musel
zvolit buď variantu komplexního zateplení nebo hledat tři dílčí
kroky (například zateplit obvodové stěny, strop obytné části i její
podlahu). Nyní bude výměna oken uznána jako provedené opa-
tření a bude třeba k ní přidat již jen dvě další (anebo kompletně
zateplit dům či byt).

„Podmínky programu jsme upřesnili, protože i opatření provede-
ná v minulosti implicitně pomohou k dalšímu snížení skleníkových
emisí. Na podporu tak dosáhne o něco více domácností a nijak se tím

nesnižuje celkový ekologický efekt Zelené úsporám,“ říká ředitel od-
boru udržitelné energetiky a dopravy MŽP Petr Holub. „Naším zá-
kladním cílem je, aby co nejvíce domů a bytů v České republice pro-
šlo celkovým zateplením. Proto doporučujeme žadatelům, aby zvá-
žili zda nedosáhnou na vyšší dotaci, která je určena pro komplexní
zateplení a byla by pro ně tedy výhodnější,“ uzavírá Petr Holub.

„Považujeme za důležité zdůraznit, že v případě komplexního
zateplení (část programu A.1) se hodnotí pouze celkový výsledek,
tedy požadovaná dosažená úspora energie a absolutní potřeba
tepla, bez ohledu na to, jaké parametry mají jednotlivá opatření,“
říká ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Štěpánek. „Tu-
to variantu tedy mohou využít všichni ti, kdo v minulosti investo-
vali například do výměny oken, která by nesplnila kritéria kladená
na dílčí opatření v části A.2“, dodává Petr Štěpánek.

Program Zelená úsporám administruje Státní fond životního
prostředí. Žádosti o podporu přijímají všechny jeho krajské po-
bočky a v nejbližších týdnech se k nim připojí i pobočky bank, kte-
ré uspěly ve výběrovém řízení. Veškeré informace o programu jsou
k dispozici na stránkách www.zelenausporam.cz.

Jakub Kašpar, tiskový mluvčí MŽP

Do programu Zelená úsporám
vstupují banky, počet žádostí roste

Největší dotační program v České republice, Zelená úsporám,
podstatně navýší počet míst, kde bude možno podávat žádosti.
První čtyři banky vyhrály v minulém týdnu tzv. minitendry, které je
opravňují administrovat program. Další minitendry se uskuteční ten-
to týden. Celkem by se do programu mělo zapojit těchto pět bank:
Česká spořitelna, Československá obchodní banka, Komerční ban-
ka, LBBW Bank CZ a UniCredit Bank Czech Republic.

„Počet žádostí se výrazně zvyšuje. Zatímco na začátku června
jich bylo podáno 11, k dnešnímu dni evidujeme už 35 žádostí, z to-
ho 23 na zateplení, 10 na instalaci solárních panelů a dvě na insta-
laci tepelných čerpadel. Od zapojení bank do programu si slibuje-
me další výrazný impuls, protože namísto pouhých čtrnácti praco-
višť Státního fondu životního prostředí bude pro podání žádostí
k dispozici několik set míst – poboček zmíněných bank,“ říká mini-
str životního prostředí Ladislav Miko.

Banky navíc nabídnout úvěrové produkty k financování inves-
tic, které jsou podpořeny dotací Zelená úsporám. Podstatným dů-
vodem pro spolupráci s bankami byla také úspora pracovníků, kte-
ré by jinak Státní fond životního prostředí musel na administraci
programu zaměstnat.

„Spolupráce s bankami ušetří státní správě značné personální
náklady, protože banky budou v rámci programu Zelená úsporám
poskytovat nejen bankovní, ale i související administrativní činnos-
ti při poskytování dotací z programu,“ dodává ministr Miko.

www.zelenausporam.cz
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Podle Ireny Plockové, které má na starosti program Zelená
úsporám, zájem lidí nepolevil. „Od spuštění programu evidujeme
6 561 telefonních a 6 166 e-mailových dotazů. I nyní vyřídíme tý-
den co týden v průměru 880 telefonických dotazů. Na webové
stránky programu se přihlásí měsíčně kolem 120 tisíc zájemců
o dotaci,“ uvádí Irena Plocková.

Do programu se postupně zaregistrovalo 2 503 odborných do-
davatelů, kteří mohou zájemcům kvalifikovaně instalovat nové to-
pení, solární kolektory či zateplit obydlí. Žadatelé si navíc mohou
vybírat z 1 329 výrobků a technologií, které jsou schváleny a pro-
gramem podporovány.

Program Ministerstva životního prostředí Zelená úsporám je za-
měřen na podporu opatření realizovaných v obytných budovách
fyzickými osobami a dalšími subjekty vlastnícími obytné budovy.
Podporovaná opatření, která program dotuje, vedou především ke
snížení emisí oxidu uhličitého v ČR a také k podpoře rozvoje byd-
lení, šetrného k životnímu prostředí.

Cílem programu Zelená úsporám je nejen snížení emisí oxidu
uhličitého a podpora ekologicky šetrného způsobu bydlení, ale ta-
ké impuls ekonomice České republiky v době krize. Program Zele-
ná úsporám může pomoci rozhýbat stagnující situaci na finančních
trzích, přinést českým firmám řadu zakázek a tím udržet či vytvo-
řit nová místa ve stavebnictví i v českém průmyslu.

Kontakty:
Lenka Brandtová, mluvčí SFŽP,

tel. 606 709 954, lenka.brandtova@sfzp.cz
Petra Roubíčková, tiskové oddělení MŽP,
tel. 725 786 395, petra.roubickova@mzp.cz

Na účtech příjemců z OP Životní
prostředí jsou již dvě miliardy

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.

Ke konci června Státní fond životního prostředí evidoval celkem 853
průběžných žádostí o platbu. Proplaceno bylo dosud přes 2 miliardy ko-
run a SFŽP eviduje nové žádosti o proplacení ve výši téměř 389 milio-
nů. Nejvíce peněz – téměř 1 miliarda – byla vyplacena projektům rea-
lizovaným v rámci prioritní osy 3 – udržitelné využívání zdrojů energie.

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“.

Zdroj: www.opzp.cz, 25. 6. 2009

OSA
Žádosti
o pro-
placení
celkem

Proplaceno
z ERDF/FS

Proplaceno
z SFŽP/SR

Žádosti
o proplacení
z ERDF/FS

Žádosti
o proplacení

z SFŽP/SR

Osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 35 155 448 046 8 860 016 19 669 563 1 441 020
Osa 2 – Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí 5 10 739 407 1 098 907 0 0
Osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie 355 893 637 122 51 155 760 117 158 675 10 070 029
Osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 183 626 410 800 70 137 524 115 171 361 10 620 037
Osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny 270 243 780 359 23 057 273 99 972 578 15 559 036
Osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu 5 7 414 090 436 123 0 0
Celkem 853 1 937 429 825 154 745 602 351 972 178 37 690 122
Částky jsou uvedeny v Kč. ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj. FS – Fond soudržnosti. SFŽP – Státní fond životního prostředí. SR – Státní rozpočet

PŘEHLED PROJEKTŮ OPŽP K 23. 6. 2009

Evropské fondy: Objem schválených
projektů přesáhl 131 mld. korun

Čeští žadatelé celkem předložili již 22 413 žádostí o dotace z ev-
ropských fondů ve výši 490 miliard korun. Z toho bylo schváleno
7 099 projektů, které představují částku 131,4 miliardy korun.

Z uvedeného vyplývá, že schválené projekty v současnosti v Čes-
ké republice pokrývají 62,4 procenta z alokace pro léta 2007 a 2008,
která má být vyčerpána do konce roku 2010, resp. 2011. Národ-
ní orgán pro koordinaci (NOK) zaznamenal meziměsíční nárůst
podaných žádostí o 5,8 procenta. Dosud předložené projektové
žádosti přitom pokrývají více než 230 procent alokace na roky 2007
a 2008. Zájem o finanční pomoc ze strukturálních fondů a Fondu
soudržnosti je tedy vysoký.

Nejvyšší stav schválených projektů vykazují regionální operační
programy (ROP) Jihovýchod, Jihozápad a Severovýchod. Naopak,
nejnižší stav schválených projektů je v operačních programech (OP)
Praha Adaptabilita, Životní prostředí a Vzdělání pro konkurences-
chopnost. Proplaceno příjemcům již bylo 10,2 miliardy korun.

Zdroj: MMR (tz, 22. 6. 2009)

Prodloužena výzva na podporu
cestovního ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR oznámilo prodloužení výzvu
k podávání žádostí o dotace v rámci Integrovaného operačního
programu. V oblasti intervence 4.1a/b Národní podpora cestovní-
ho ruchu lze podávat žádosti nyní až do 31. 7. 2009 do 14 hod.

Tato oblast podpory obecně přispívá ke zvýšení konkurences-
chopnosti a socioekonomického přínosu cestovního ruchu a kul-
tury. Podporovanou aktivitou je prezentace a propagace kulturní-
ho a přírodního bohatství, kulturního průmyslu a služeb s využitím
pro cestovní ruch na národní úrovni. Oprávněným žadatelem jsou
NNO a zájmová sdružení právnických osob. Na jeden projekt je do-
stupná dotace 2 až 10 mil. Kč.

Další informace jsou dostupné na webech MMR ČR nebo v na-
ší databázi dotací. Zdroj: GA-rrk

(podle MMR k 22. 6. 2009 a DOTACE online.cz)

www.opzp.cz
mailto:petra.roubickova@mzp.cz
mailto:lenka.brandtova@sfzp.cz
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Revoluční průlom:
Změna systému urychlí vyplácení
peněz v ROP Severovýchod

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod schva-
loval ve středu 17. června dotace pro obce do 5 tisíc obyvatel. V sá-
le Královéhradeckého kraje členové rozhodovali o urychlení pro-
plácení dotací z evropských fondů.

Změnu systému plateb považuje předseda regionální rady a hejt-
man Pardubického kraje Radko Martínek ze revoluční průlom.
Hejtman Radko Martínek uvedl, že změna urychlí čerpání peněz.
„Spočívá zejména v tom, že po odsouhlasení proplatíme faktury
od dodavatele do pěti dnů. Žadatelé tak nepotřebují jiné finanční
prostředky než své vlastní. Nemusejí složitě vyřizovat úvěr u ban-
ky,“ vysvětlil přínos revoluční myšlenky, kterou podpořila i Evrop-
ská komise, Radko Martínek. Považuje to za konkrétní příspěvek
k současné ekonomické situaci, kdy bankovní ústavy odmítají půj-
čovat i dobrým klientům.

„Metoda je jednoduchá, zrychlí proplácení peněz. Při tom prak-
ticky nevyžaduje nic měnit v nastaveném systému a efekt je výraz-
ný,“ dodal Martínek. Novinka vstoupí v platnost od září a vyžádá
si organizační opatření.

Členové výboru schválili také finanční podporu výzvu pro obce
do 5 tisíc obyvatel v Libereckém, Královéhradeckém a Pardubickém
kraji. Mezi 66 projektů rozdělil výbor téměř miliardu. V Pardubic-
kém kraji směřují peníze například na obnovu kulturních domů
v Chornicích a Městečku Trnávce. Revitalizace jevíčského náměstí
si vyžádá více než 37 milionů korun, z toho 23 milionů dostanou
z regionálního operačního programu.

Zdroj: KÚ Pardubický (tz, 18. 6. 2009)

Dotace na inovace studijních
programů a vzdělávání pracovníků VŠ

Jste zástupcem vysoké školy? Pak by Vás mělo zajímat, že je ak-
tuálně otevřena výzva 2.2 Vysokoškolské vzdělávání v OP Vzdělá-
vání pro konkurenceschopnost.

Specifickým cílem je zvýšení kvality a prohloubení diverzifikace vy-
sokých škol s důrazem na požadavky znalostní ekonomiky např. for-
mou inovace studijních programů, rozšíření výchovy k podnikatel-
ství, další vzdělávání akademických, řídících a administrativních pra-
covníků, tvorba, zavádění a realizace systémů hodnocení kvality atd.
Podporovanými aktivitami v této výzvě jsou pak inovace studijních
programů/oborů a odborné vzdělávání pracovníků vysokých škol.

Žadateli mohou být vysoké školy. Dostupná je dotace 3–25 mil.
Kč na projekt. Na výzvu je počítáno s rozpočtem 1700 mil. Kč. Uzá-
věrka příjmu žádostí o dotace je 25.09.2009. Další informace na-
leznete v naší databázi dotací.

Zdroj: GA-rrk (podle DOTACE online.cz a MŠMT)

Miliony ze Švýcarska podpoří
spolupráci i rozvoj venkova

Ministerstvo financí na počátku června oficiálně zahájilo Program
švýcarsko-české spolupráce. Hmotná pomoc, která vychází z Rám-
cové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální
radou, podepsané před dvěma lety v Bernu, je určena na podporu
snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené EU. Ža-
datelé z České republiky tak mohou čerpat finanční pomoc v cel-
kové výši okolo 110 milionů švýcarských franků (cca 2 miliardy ko-
run) formou grantů určených prioritně do pěti oblastí: Bezpečnost,

stabilita a podpora reforem, Životní prostředí a infrastruktura, Pod-
pora soukromého sektoru, Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
a Speciální alokace (blokový grant pro neziskové organizace a fon-
dy na přípravu projektů a fond partnerství).

Kraj připravuje vlastní program Olomoucký kraj připravuje pro
žadatele z regionu vlastní program a bude vystupovat v roli tzv.
zprostředkujícího subjektu. Program, jehož vyhlášení se předpo-
kládá v prvním čtvrtletí příštího roku, bude prioritně určen pro ža-
datele z řad obcí do 500 obyvatel, kteří mají omezené možnosti
žádat o dotace ze strukturálních fondů EU.

Předkládat bude možné například projekty v oblasti veřejné
správy, které mají posílit regionální spolupráci mezi místními úřa-
dy či aktivity zaměřené na posílení turistického potenciálu v oblas-
tech zdraví, ekoturistiky nebo sportu. Krajský program bude za-
měřen na podporu oblastí, které vycházejí z celkové strategie re-
gionu a současně je není možné financovat z jiných zdrojů (např.
strukturální fondy, další programy multilaterální a bilaterální spo-
lupráce apod.).

V Programu švýcarsko–české spolupráce může v případě spo-
lufinancování z veřejných rozpočtů (státního, regionálních a míst-
ních) zájemce na projekt získat až 85 procent celkových oprávně-
ných výdajů.

Celkový objem finančních prostředků poskytnutých švýcarskou
stranou na program Olomouckého kraje dosáhne částky 5 milio-
nů švýcarských franků (zhruba 90 milionů korun).

Další prostředky mimo krajský program určené speciálně pro
Olomoucký a Moravskoslezský kraj by měly plynout například do
oblasti životního prostředí, zdravotnictví či modernizace souvisejí-
cí infrastruktury v obcích. O dotace na individuální projekty tak bu-
dou prostřednictvím příslušných ministerstev žádat mimo jiné také
krajské příspěvkové organizace.

Bližší informace mohou zájemci získat na portálu ministerstva fi-
nancí, na stránkách programu www.swiss-contribution.cz nebo na
webu Olomouckého kraje. Zdroj: E-info OK

Leader – Propojování
akcí hospodářského
rozvoje venkova nebo
FROM – Fond Rozvoje Obcí a Měst

FROM je nový dotační titul Středočeského kraje, do kterého byla
možnost podat žádost v období od 16. 3. do 16. 4. 2009 – jarní kolo.

Této příležitosti využila každá obec po svém. Spektrum podaných
žádostí bylo velké – od opravy obecních úřadů, zbudování dětských
hřišť, kluboven pro spolky, kapličky, až po opravu místních komuni-
kací. Každé obci v kraji by se určitě hodilo podat více žádostí, pro-
tože je stále co opravovat, udržovat, rekonstruovat či stavět. Zadá-
ní však bylo jasné, mohla být podána pouze 1 žádost za obec.

Bylo přijato 720 žádostí v celkové výši požadované dotace 2 mi-
liardy 513,9 miliónů Kč. Bylo schváleno 175 žádostí a celkem bu-
de mezi úspěšné žadatele rozděleno 496, 93 miliónů Kč. Všem,
kteří uspěli, gratulujeme a těší nás, že do regionu půjdou další fi-
nanční prostředky.

V Podlipansku bylo podpořeno 12 obcí z 39, celková hodnota
schválených dotací je více jak 19,65 miliónů. Každý starosta ví, že
je to v tuto chvíli pouhý začátek velké práce dostát bez nedostat-
ků všem požadavkům při čerpání dotace. Přejeme všem co nejlepší
realizaci projektů.

Těm, kteří nepatří v tuto chvíli mezi příjemce dotace z tohoto
titulu, se jistě nabídne k některým projektům možnost čerpání
z jiných zdrojů. Mimo jiné i MAS Podlipansko v rámci realizace
Strategického plánu LEADER vyhlásí výzvu, která se očekává
v srpnu 2009. Kateřina Hejduková,

projektový manažer MAS Podlipansko
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Podlipansko získalo peníze
na rozvoj regionu

Místní akční skupina Podlipansko o.p.s. získala pro region téměř
80 milionů korun. Tato dotace byla poskytnuta z Programu rozvo-
je venkova (PRV), jehož jedna oblast, konkrétně Osa IV, je určena
pouze pro místní akční skupiny (MAS).

Evropské peníze, Program rozvoje venkova, místní akční skupiny
a metoda LEADER – to vše bylo a je východiskem pro získání peněz
pro region Podlipansko. „Byla to pro nás velká příležitost, kterou
jsme si nenechali ujít. Téměř celý rok jsme plánovali, vytvářeli jsme
rozvojovou strategii pro region Podlipansko. Víme, že štěstí přeje při-
praveným. Známe naše slabá místa i příležitosti pro rozvoj ve všech
oblastech. Naše motto je „V Podlipansku svítí slunce všem“ a my
chceme, aby toto bylo uvedeno v život,“ uvádí ředitelka MAS Po-
dlipansko Markéta Pošíková a dodává: „ Podlipansko předložilo na
Ministerstvo zemědělství ČR svoji rozvojovou strategii Cesty k lidem.
Na realizaci tohoto tzv. Strategického plán LEADER jsme získali té-
měř 80 milionů korun, tyto peníze využijeme pro rozvoj regionu pro
období 2009–2013.“

Součástí podlipanské regionální strategie Cesty k lidem jsou
tzv. fiche, je to 6 oblastí, z nichž každá je jasně definována – jsou
zde vypsány aktivity, které budou
podporovány, výše dotace a spo-
luúčasti, je zde uvedeno, kdo mů-
že o peníze požádat včetně dal-
ších podmínek.

CESTY K LIDEM – Strategický plán LEADER MAS Podlipansko

Název
fiche

Aktivity
– příklady

Alokace
(plán)

1.
Venkov
a kulturní
dědictví

Studie využití kultruního dědictví (soupisy,
mapy), krajinotvorné prvky, obnova histo-
rických stezek, drobné stavby v krajině
(kapličky, odpočívadla), turistické stezky

7 mil. Kč

2.
Zlepšení
dopravní
infrastruktury

Projektové dokumentace, zklidnění do-
pravy, oprava místních komunikací, veřej-
ná prostranství, parkové úpravy (i techni-
ka na údržbu zeleně), bezbarierové pře-
chody, dopravní značení

21 mil. Kč

3.
Podpora
občanské
vybavenosti

Školy, zdravotní střediska, budovy a plo-
chy pro volnočasové aktivity – hřiště,
sportoviště, klubovny, kulturní domy

14,7 mil. Kč

4. Celoživotní
vzdělávání

Vzdělávací, propagační a informační akce
– jazykové, počítačové, řemeslné, umělec-
ké dovednosti, environmentální vzdělávání

3,5 mil. Kč

5.
Podpora
místních
mikropodniků

Výstavba a rekonstrukce drobných provozo-
ven, podpora zpracování a prodeje místních
produktů, řemeslné a provozovny služeb

5,6 mil. Kč

6. Venkovský
cestovní ruch

Zařízení pro služby v cestovním ruchu
(penziony, restaurace, půjčovny kol, úschov-
ny zavazadel), parkoviště, nové atraktivity
(rozhledny, pivovary), balíčky pro turisty

5,6 mil. Kč

Jak se k těmto penězům dostat? Kdo může žádat o dotace? To
jsou otázky, které si klade každý, kdo má nějaký nápad a na jeho
realizaci mu chybí finance. „Během letních měsíců budeme jezdit
na obce a na zastupitelstvech představíme náš strategický plán
LEADER a možnosti získání peněz. První výzvu připravujeme na
srpen 2009, bude ji provázet informační kampaň – články v me-
diích, inzeráty, semináře, aktuální informace budou průběžně vklá-
dány na naše internetové stránky www.podlipansko.cz . Na webu
jsou uvedeny i naše kontakty, takže rada zní, přijďte na semináře,
zavolejte, mailujte, ptejte se.“

Ing. Jana Havelková, manažerka SPL
Ing. Markéta Pošíková, ředitelka MAS Podlipansko

Do obcí z mikroregionů Moštěnka
a Holešovsko půjdou evropské
peníze z programu Leader

Téměř deset milionů korun ročně z evropských zdrojů poputu-
je v příštích pěti letech do obcí na Přerovsku a Holešovsku, které
jsou sdruženy v Místní akční skupině – Partnerství Moštěnka. Or-
ganizace, která zastřešuje nejen starosty obcí v části Olomoucké-
ho a Zlínského kraje, ale také místní podnikatele, spolky či nezis-
kové organizace, totiž uspěla se svým projektem v evropském pro-
gramu Leader. Peníze jsou určeny například na zlepšení občanské
vybavenosti, vzhledu obcí, podporu zemědělství či obnovu míst-
ních památek a podporu místních produktů. ČTK to řekl předse-
da MAS – Partnerství Moštěnka Tomáš Šulák.

Výběrová komise MAS – Partnerství Moštěnka bude peníze roz-
dělovat obcím, podnikatelům, zemědělcům či například spolkům
a neziskovým organizacím na základě předložených projektů. Ty se
mohou týkat mimo jiné zlepšení občanské vybavenosti, vzhledu
obcí, vytvoření zázemí pro agroturistiku, modernizace zeměděl-
ských podniků, budování lesních stezek a podobně. „Každý rok
očekáváme zhruba 20 až 30 projektů, dáváme šanci různým ža-
datelům. Je to nový přístup, jak rozdělovat peníze. Je to obdobné,
jako když třeba obce žádaly o dotace kraj či ministerstva. Nyní se
obrátí na MAS, která je jim mnohem blíže,“ řekl Šulák. Podle něj
je obdobný postup v Evropě běžný už řadu let.

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo výsledky evropského pro-
gramu počátkem dubna. Uspělo celkem 32 místních akčních sku-
pin z 92 žadatelů. Místní akční skupiny jsou organizace, které za-
štiťují partnerství starostů obcí, podnikatelů, neziskových orga-
nizací či spolků v určitém regionu. V MAS – Partnerství Moštěnka
je téměř 70 členů. Pocházejí z 22 obcí mikroregionu Moštěnka
v Olomouckém kraji a 23 obcí mikroregionu Holešovsko ve Zlín-
ském kraji.

Strategický plán Leader:
Sedm statečných fiší pro Moštěnku

Žadatelé se budou moci hlásit v rámci SPL o podporu prostřed-
nictvím tzv. fichí (oblastí podpory):

F1: Pohledné vesnice – krásnější region
(Zlepšení infrastruktury a vzhledu obcí)

F2: Pestrý život u nás doma na venkově
(Občanské vybavení a služby)

F3: Cesty k oživení místních tradic
(Ochrana a rozvoj kulturního dědictví)

F4: Nové příležitosti podnikání a agroturistiky
(Podpora cestovního ruchu)

F5: Zemědělské hospodaření – uspořádaná krajina
(Modernizace zemědělských podniků)

F6: Pravidla moštárny – síla chuti
(Přidávání hodnoty potravinářským produktům)

F7: Krok za krokem po zelené
(Neproduktivní investice v lesích)

V roce 2009 budou vypsány dvě výzvy. První s uzávěrkou 4. zá-
ří 2009 se bude týkat fichí 1 a 4. Druhá výzva s uzávěrkou 2. října se
bude týkat fichí 1 a 5. Na realizaci Strategického plánu Leader (SPL)
bude MAS spolupracovat se Státním zemědělským intervenčním
fondem (SZIF), který je platební agenturou Ministerstva zeměděl-
ství ČR.

DALŠÍ STRATEGIE PROGRAMU LEADER:
Příspěvek SPOV Středočeského kraje nás inspiroval k předsta-
vení LEADER strategií v dalších regionech:
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Podporou SPL tak vyvrcholilo několikaleté úsilí místního part-
nerství obcí, podnikatelů a spolků, které našly společnou řeč a již
delší dobu připravují či realizují díky metodě Leader celou řadu pro-
jektů a společných aktivit. MAS – Partnerství Moštěnka byla na-
příklad úspěšná v národním programu Leader ČR 2007.

ČTK a LB
Více informací na www.mas-mostenka.cz

v rubrice Program LEADER

Strategie „Nové výzvy a nové
příležitosti pro Moravský kras“
pomůže rozvoji regionu

Ve druhé vlně programu Leader uspěla
místní akční skupina Moravský kras. Porad-
cem Strategického plánu Leader „Nové vý-
zvy a nové příležitosti pro Moravský kras“ byla Středomoravská
agentura rozvoje venkova. Moravský kras bude rozdělovat žada-
telům v roce 2009 téměř 11 milionů korun.

Strategický plán LEADER (dále SPL) je základním rozvojovým do-
kumentem MAS Moravský kras na období 2008–2013. Území pro
něž je strategický plán zpracován má rozlohu 516,59 km2, žije zde
42 128 obyvatel v 54 obcích na území 5 mikroregionů. Tento plán
vychází z integrované územní strategie rozvoje (dále také ISÚ) „Ote-
víráme Moravský kras“, kterou MAS Moravský kras zpracovala v ro-
ce 2007 a kterou přijala valná hromada MAS MK v prosinci 2007.

Integrovaná strategie Otevíráme Moravský kras je rozvojovým
dokumentem, který stanoví dlouhodobé cíle venkovské oblasti
Moravského krasu a základní směry činností, jimiž chce MAS MK
k dosažení těchto cílů přispět. Do Strategického plánu Leader by-
ly převzaty ty prvky ISÚ, které jsou v souladu s pravidly Osy IV. Pro-

gramu rozvoje venkova 2007–2013. SPL byl schválen statutárním
orgánem MAS MK – programovým výborem dne 2. 10. 2008. Pod-
klady k sestavení finální verze plánu vzešly ze tří veřejných projed-
nání, které se uskutečnily v období květen až červenec 2008. Stra-
tegický plán má celkem 7 fichí.

Fiche Strategického plánu Leader Nové výzvy a nové pří-
ležitosti pro Moravský kras:

1. Příležitost pro objevy: Popis opatření: Podpora cestovního ru-
chu Moravského krasu budováním pěších tras, lyžařských stezek
a hippostezek

2. Příležitost pro dědictví: Popis opatření: Ochrana a rozvoj kul-
turního dědictví Moravského krasu, obnova a zhodnocení kultur-
ního dědictví venkova, stálé výstavní expozice a muzea.

3. Příležitost pro poznání: Popis opatření: Podpora cestovního
ruchu Moravského krasu novou výstavbou a rekonstrukcí maloka-
pacitních ubytovací a stravovacích zařízení a zařízení pro volný čas.

4. Příležitost pro krajinu: Popis opatření: Neproduktivní investi-
ce v lesích, zvyšování společenské hodnoty lesů, pořízení strojů
(lesnická technika). Dále projekty na posílení rekreační funkce le-
sa a projekty přispívající ke zvyšování společenské hodnoty lesů.

5. Příležitost pro podnikání: Popis opatření: Zakládání a rozvoj
mikropodniků, zlepšování stavu technického vybavení, investice do
výrobních a zpracovatelských kapacit umožňující zvyšovat kvalitu
místní produkce, dosažení oborových norem a podmínek pro cer-
tifikaci jakosti výrobků a služeb. Rozvoj ekologického zemědělství
s pozitivními dopady na péči o krajinu.

6. Příležitost pro místní produkty: Popis opatření: Přidávání hod-
noty zemědělským a potravinářským produktům, modernizace ze-
mědělských podniků, finalizace zemědělské výroby (zpracování
produktů místní zemědělské prvovýroby), vznik místních produk-
tů v oblasti služeb. Pořizování moderních technologií umožňujících
konkurenceschopnost místních výrobců, úspory energie, přechod
na obnovitelné zdroje energie, předcházení nebo ekologickou li-
kvidaci odpadů, využití výsledků vývoje v těchto oblastech. Propa-
gační a komerční zhodnocení místní produkce.

7. Příležitost pro všechny generace: Popis opatření: Občanské
vybavení a služby, integrovaná informační a školící střediska s vy-
užitím ICT, zázemí pro společenské, kulturní, spolkové a církevní
aktivity.

V roce 2009 by měla být vypsána 1. Výzva, která se bude týkat
fichí 1, 6 a 7.

(Více informací na www.mas-moravsky-kras.cz)
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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

-

-

-
-

Jihočeský

Jihomoravský

Karlovarský

Královehradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Vysočina

Seznam krajských organizací SPOV
Zlínský

Ústecký

Středočeský

-

Z historie:

-

-
-

-

-

Členství
-

-

-

Činnost

-

-
-

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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