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AKTUALITY: Spolek pro obnovu
venkova ČR se na Zemi živitelce
představí odborným seminářem

36. ročník mezinárodní výstavy Země Ži-
vitelka se uskuteční ve dnech od 27. srpna
do 1. září 2009 v Českých Budějovicích. Sou-
částí výstavy bude i odborný seminář, který
pořádá Spolek pro obnovu venkova ČR ve
spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj
a ministerstvem zemědělství.

Pozvánku na seminář najdete na straně 2
a celý program (odborný i doprovodný) na

stranách 24–29

ROZHOVOR: O povodních
se starostou Jeseníku nad Odrou
Tomášem Machýčkem

Jindy veselý a výřečný starosta Jeseníku
nad Odrou nás dnes vítá smutným úsmě-
vem, unavený, hovoří tichým hlasem. Ještě
dlouho nebude mít Tomáš Machýček čas na
pořádný odpočinek. Jediný, kdo si tady spo-
kojeně spí, je kočka v jeho křesle. Je týden
po povodních, při kterých přišlo v jeho ves-
nici o život pět lidí. Jen včera bylo nutné do-
končit demolici čtrnácti domů, lidé zatím
uklízejí a jsou rádi, že tu hrůzu přežili. „Pak
se ale začnou sčítat škody a bude potřeba
hodně peněz, aby se to tady dalo opět do
pořádku,“ říká Machýček. Měl právě dvacet
minut na to, aby si s námi povídal o tom, co
se v jeho vesnici za poslední dny událo. Tý-
den po záplavách, které nikdo nečekal…

Rozhovor si můžete přečíst na str. 4–7

TÉMA: Letošní záplavy byly
třetí nejničivější v novodobé
historii České republiky

Celkem 15 lidských životů a škody za
zhruba 8,5 miliardy korun si vyžádaly letoš-
ní letní bleskové povodně, které mnohdy
i opakovaně zasáhly od června několik kra-
jů v ČR a staly se třetími nejničivějšími v no-
vodobé historii České republiky. Začaly na
severu Moravy a postupně ve větší či men-
ší míře postihly i další regiony – Olomoucký,
Jihočeský a Zlínský kraj, Vysočinu, Ústecký
a Liberecký kraj. Nejhůře bylo postiženo No-
vojičínsko, Jesenicko, Prachaticko, Strako-
nicko a Děčínsko. Pomoc zaplaveným po-
skytla kromě státních úřadů a institucí i řa-
da humanitárních organizací, obcí a měst či
dobrovolníků. Zájemci mohou přispět na
několik povodňových sbírek.
Tematický článek o povodních a více o po-
vodňových sbírkách naleznete na str. 8–11
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Zralé obilí před žněmi na Záhoří Foto: TSu
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Spolek pro obnovu venkova ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

ve spolupráci s

Ministerstvem zemědělství ČR

pořádají

Odborný seminář „Podpora rozvoje venkova v ČR “
Seminář se koná v rámci doprovodného programu 36. ročníku výstavy Země živitelka 2009
v Českých Budějovicích dne 28. 8. 2009, pavilon Z – 1. patro

Program:
9.00 – 9.30 Prezence
9.30 – 9.35 Zahájení semináře
9.35 – 9.50 Vystoupení ministra pro místní rozvoj ČR Ing. Rostislava Vondrušky
9.50 – 10.00 Úvodní slovo MZe ČR

10.00 – 11.00 Přednášky – POV a další dotační podpory, ROP - MMR ČR
11.00 – 12.00 Přednášky – EAFRD – PRV – MZe ČR
12.00 – 12.30 Konkrétní projekty – Škola obnovy venkova v Třanovicích a LAG Strakonicko
12.30 – 13.00 Diskuse

Seminář uvádí a moderuje Mgr. Eduard Kavala, předseda Spolku pro obnovu venkova ČR.

• Zahájení semináře – Aktivity MMR ČR směrem k podpoře rozvoje venkova
– Ing. Rostislav Vondruška, ministr pro místní rozvoj

• Aktivity MZe ČR – Program rozvoje venkova a další
– Ing. Zuzana Dvořáková, ředitelka odboru venkovských podpor PRV MZe ČR

• Financování podpory rozvoje venkova v působnosti MMR ČR
– Ing. Jiří Vačkář,vrchní ředitel sekce pro regionální politiku

• Regionální programy MMR určené na podporu venkovských obcí
– RNDr. Josef Postránecký, ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky

• Finanční nástroje podpory bydlení
– MMR ČR

• Souhrn aktuální realizace PRV
– Ing. Zuzana Dvořáková, ředitelka odboru venkovských podpor PRV MZe ČR

• Představení nových podmínek pro 8. kolo příjmu žádostí – opatření I.1.2 Investice do le-
sů, III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby a III.2.2 Ochrana a rozvoj
kulturního dědictví venkova
– Ing. Kateřina Bělinová, ředitelka odboru řídící orgán PRV

• Celostátní síť pro venkov
• Informace o poznávacím semináři do Bretaně a další spolupráci

– ŠOV Třanovice
• PRV zkušenosti s projekty

– LAG Strakonicko

Podrobný program Země živitelky naleznete na stranách 24–29

Spolek pro obnovu venkova se každým rokem prezentuje na výstavě Země živitelka v Čes-
kých Budějovicích. (Ilustrační foto ze Země živitelky 2008) Foto: TSu

Spolek pro obnovu venkova ČR se na
Zemi živitelce 2009 představí seminářem

OBSAH:
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• Spolek usiluje o společný postup při novelizaci zá-
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Rozhovor str. 4 – 7
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• Venkovská tržnice
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Nevěříte?
• Vandrování Polipanskem podnítilo značku Polabí
• Rytířské noviny
• Východní Morava má soutěž o nejlepší turistic-

ký produkt
• POZVÁNKA NA ZEMI ŽIVITELKU 2009

Dotační programy str. 30 – 38
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Předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Eduard Kavala po-
žádal v červenci předsedu Svazu měst a obcí ČR Oldřicha Vlasáka
o svolání pracovní schůzky, která bude zaměřena na stanovení
harmonogramu dalšího postupu prací na tvorbě nového zákona
o rozpočtovém určení daní (RUD). „V souladu se závěry XI. Sně-
mu Svazu měst a obcí ČR Vás žádám o svolání společné pracovní
schůzky všech zainteresovaných aktérů,“ uvádí Kavala v dopise ze
dne 23. července 2009 Vlasákovi.

Na žádost předsedy Svazu měst a obcí ČR, který požádal Spolek
o vyjádření k prioritám týkajících se tvorby nového zákona o rozpoč-
tovém určení daní, reagoval Kavala souhlasně. „K výše uvedeným
prioritám nemáme námitek,“ uvádí Kavala k jednotlivým bodům:

– Plná úhrada nákladů na přenesenou působnost
– Změna způsobu rozdělování dotací – jejich minimalizace
– Převod co největší části prostředků do rozpočtového určení daní
– Řešení neodůvodněného rozdílu financování obcí II. typu

Spolek usiluje o společný postup při novelizaci zákona
o rozpočtovém určení daní

21. července 2009 bylo na MMR zahá-
jeno další kolo projednávání připomínek do-
tčených orgánů státní správy k návrhu no-
vely stavebního zákona. Jednání bylo za-
měřeno na územní řízení a stavební řád.
Ministerstvo pro místní rozvoj např. nechce
upustit od nově navrhovaných kvalifikač-
ních požadavků na vysokoškolské vzdělání
u pracovníků stavebních úřadů, což je po-
dle Spolku pro obnovu venkova ČR nereál-
né (i při úlevě ze zákona pro stávající pra-
covníky) a není ani do budoucna vzhledem
k převažující agendě potřebné. Ve svých
důsledcích by vedlo k ochromení a likvidaci
činnosti stavebních úřadů v řadě malých ob-
cí a měst.

Podobné stanovisko jako Spolek zastává
Svaz měst a obcí ČR (který je na rozdíl od
Spolku povinným připomínkovým místem
a MMR s ním bude muset znovu jednat na
úrovni statutárních zástupců), Hlavní město

Praha, Liberecký kraj a Odborový svaz stát-
ních orgánů a organizací.

Další závažný problém, kde má Spolek
odlišná stanoviska, je vymezování účastníků
řízení ve správních řízeních, upravených sta-
vebním zákonem a s tím související nově na-
vrhované definování zvlášť rozsáhlých sta-
veb. Názory Spolku jsou v tomto případě
velmi blízké stanovisku Veřejného ochránce
lidských práv, který však stejně jako Spolek
není povinným připomínkovým místem.

O dílčích výsledcích přípravy novely sta-
vebního zákona budeme podrobněji infor-
movat po jednáních, zaměřených na územ-
ní plánování, kde přetrvávají odlišná stano-
viska na řešení dalších otázek (začlenění
hodnocení z hlediska vlivu na životní pro-
středí do systému územního plánování,
ukládání kompenzačních opatření, zpraco-
vání konceptu územního plánu).

Zdroj: www.spov.org

Evropská pracovní společnost pro rozvoj
venkova a obnovu vesnice se sídlem ve Víd-
ni již vyhlásila podmínky Evropské soutěže
obnovy vesnice 2010. Soutěže, která se ko-
ná jednou za dva roky, se pravidelně účast-
ní také vítězové posledních dvou ročníků
národní soutěže Vesnice roku ČR. Evropská
soutěž má tentokrát podtitul: „Nová ener-
gie pro silnou spolupráci“.

Na mottu pro Evropskou soutěž obnovy
vesnice 2010 se shodli členové soutěžní ko-
mise na svém jednání, které se uskutečnilo za-
čátkem března v obci Beckerich (Lucembur-
sko), která zvítězila v roce 1996. Soutěž or-
ganizuje Evropská pracovní společnost pro
rozvoj venkova a obnovu vesnice (Europäische
ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung).
„V soutěži se bude bodovat nejen za obnovi-
telné zdroje energie, ale také za kvalitu života
na vesnici. Důraz klade hodnotitelská komise
na společná řešení, odpovědnost obcí, rodin-
nou politiku a solidaritu – jako alternativu kon-
zumního života, vyúsťujícího v současnou fi-
nanční krizi,“ uvádějí organizátoři soutěže.

Přihlášky a podmínky soutěže nale-
znete na webových stránkách Spolku
pro obnovu venkova www.spov.org

MMR zatím nevyslyšelo většinu připomínek
SPOV ČR k novele stavebního zákona

Odstartovala
Evropská soutěž
obnovy vesnice 2010

– Rozšíření kritérií o počet žáků
– Kompenzace výpadků inkas obcím, které byly způsobeny změ-

nou v daňových zákonech

Vlasák v dopise Kavalovi dále znovu připomněl, že hlavními pri-
oritami Svazu měst a obcí pro období následujících tří let je posílit
spolupráci s Ministerstvem financí ČR, Sdružením místních samo-
správ ČR a Spolkem pro obnovu venkova ČR na tvorbě nového zá-
kona o rozpočtovém určení daní vycházejícího z výsledků a analý-
zy financování obcí.

„Pro Svaz zůstává momentálním cílem dovršení dlouhodobé-
ho úsilí o plnou úhradu nákladů na přenesenou působnost. Chce-
me rovněž nadále usilovat o změnu ve způsobu rozdělování do-
tací a převod co největší části prostředků do rozpočtového urče-
ní daní. Pokud jde konkrétně o rozpočtové určení daní, Svaz si
uvědomuje nutnost řešit financování obcí II. typu, tedy pověstné-
ho ,účka‘ či ,daňového ďolíku‘, který lze jistě považovat za ne-
odůvodněný rozdíl ve financování“, sděluje předseda Svazu měst
a obcí ČR v dopise. šum

www.spov.org
www.spov.org
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Jindy veselý a výřečný starosta Jese-
níku nad Odrou nás dnes vítá smutným
úsměvem, unavený, hovoří tichým hla-
sem. Ještě dlouho nebude mít Tomáš
Machýček čas na pořádný odpočinek.
Jediný, kdo si tady spokojeně spí je koč-
ka v jeho křesle. Je týden po povod-
ních, při kterých přišlo v jeho vesnici
o život pět lidí. Jen včera bylo nutné do-
končit demolici čtrnácti domů, lidé za-
tím uklízejí a jsou rádi, že tu hrůzu pře-
žili. „Pak se ale začnou sčítat škody
a bude potřeba hodně peněz, aby se to
tady dalo opět do pořádku“, říká Ma-
chýček. Měl právě patnáct minut na to,
aby si s námi povídal o tom, co se v je-
ho vesnici za poslední dny událo. Týden
po záplavách, které nikdo nečekal, kdy
se z nenápadného místního potůčku
Luha stal rozbouřený živel ničící vše, co
se v minutě ocitne v objetí jeho ohrom-
ně se zvětšující rozvodněné náruče.
Proudy vody se řítily na domy i z okol-
ních luk a polí. Na schodech do kance-
láře bylo pod botami stále ještě cítit
zbytky špatně setřeného bláta, dole
před budovou seděli vojáci, hlavními
dveřmi pořád někdo vcházel a vychá-
zel, ve vesnici jste mohli potkat větši-
nou jen lidi s kalhotami vyhrnutými
nad kolena, vojáky, hasiče, po cestách
hučely nákladní auta naplněná sutí ze
zbořenišť. Všude bylo stále cítit zvlášt-
ní vzrušení, šok, napětí, strach…

Jeseník nad Odrou je vesnice, kterou
letošní povodně postihly nejničivěji,
voda tady zabila pět lidí. Nasvědčovalo
tomu něco, nebo to byl opravdu tako-
vý šok, jak se píše všude v médiích?

Absolutně nic nenasvědčovalo tomu, že
by tady mohla přijít taková pohroma. Ane-
bo alespoň ne v takovém rozsahu co se tý-
če lidských obětí a pak materiálních škod.
Dva bratři přímo utonuli a to poté, co se jim
podařilo zachránit maminku. Vynesli ji na
půdu a sami se pak utopili. Další obětí byla
paní, kterou se sice podařilo vynést na pů-
du, ale zemřela pravděpodobně na selhání
srdce. Další dvě oběti byly následující den.
Jedna starší paní byla silně podchlazená
a zemřela v nemocnici a jeden těžce ne-
mocný muž zemřel rovněž ten den a zřejmě
k tomu přispěla ta hrůza. Nevím už přesně
časově, jak to všechno probíhalo. Myslím,
že kolem půl deváté večer to začalo a pak
to byla rychlost, co bylo v deset, co v jednu
ráno, to už nejsem schopen říct. Vím, že na
druhý den v jednu odpoledne skončily pá-
trací akce, kdy se vyloučilo, že by byl ještě
někdo pohřešován.

Kdyby se to stalo o dvě hodiny později,
nepřežily by desítky lidí

Rozhovor o bleskových povodních
se starostou Jeseníku nad Odrou
Tomášem Machýčkem

Lidé tvrdí, že oproti povodním v roce
1997 byla letošní vlna daleko rychlejší,
mohutnější a ničivější. Většina postiže-
ných musela prý přečkat noc na střeše…

Ty povodně byly jednoznačně rychlejší
než ty před dvanácti lety. V 97. pršelo ně-
kolik dnů, možná i týdnů. Teď bylo vše roz-
hodnuto během jedné hodiny. Takže ten
manipulační prostor pro kohokoliv byl mini-
mální. Když se tady vyhlašoval přímo stav
ohrožení, tak sice na návsi možná už bylo
půl metru vody, nicméně v místním potoce
Luha byla voda ještě pod první ryskou, tak-

že tam bylo ještě zhruba třičtvrtě metru
prostoru. A pak ta rychlost! V jedné lokali-
tě voda vystoupala do výšky čtyř metrů.
Umíte si představit tu sílu? Byl večer, lidé by-
li doma a v rámci možností se snažili ale-
spoň něco řešit, ale nedostali téměř žádnou
šanci. Na takovou věc se nelze připravit.
A navíc to bylo úplně nové. Proto není mož-
né srovnávat s 97. rokem – ať už výškou hla-
diny tak i tou ničivou silou byla letošní po-
vodeň mnohem horší. Na kulturním domě
máme rysku, kam vystoupala voda v 97. Le-
tos to bylo minimálně o metr třicet výše.

Starosta Jeseníku nad Odrou Tomáš Machýček



Jak jste prožíval povodně konkrétně
Vy? Kde jste se nacházel?

Právě jsme řešili nějaké organizační věci
kolem mezinárodního turnaje ve fotbale,
měli jsme pracovní schůzku, byli jsme tudíž
v centru obce a když jsme viděli, jak se to
řítí zprava, zleva, tak mně rodina přivezla
auto a klíče od úřadu. Od té doby jsem byl
na úřadě v podstatě uvězněný, zavřený.
A díky tomu, že jsme se zrovna sešli skoro
všichni členové povodňové komise, tak se
ostatní okamžitě mohli vydat do terénu
a řešili, co se řešit dalo. Dvě auta objížděla
obec, ani jedno se už nevrátilo, z jednoho
musel dokonce řidič vyskočit a zachránit si
holý život.

Po takových událostech se pak lidé
často ptají „Kdo za to může?“. Co si o tom
myslíte, je nějaký konkrétní viník, někdo,
kdo vás mohl včas varovat?

To je hodně složitá otázka. Samozřejmě,
že určité věci lidé hodnotí ze svého pohle-
du. Ať už jestli mohli hasiči začít dříve sun-
dávat lidi ze střech, jestli šlo něco dělat ne-
bo nešlo…Ale já tvrdím jednu věc. Každá
tato složka má určité řády, určitá nařízení.
Když jsem měl potom možnost vidět ně-
které záběry a když mně popisovali lidé, co
všechno se dělo, je třeba si uvědomit, že
v prvé řadě jsou velitelé zodpovědní za své
podřízené a nemůžou svévolně naskákat
do vody, aby jich tam dalších pět nebo de-
set zůstalo. Takže se na to dívám jinak. Měl
jsem navíc možnost mluvit přímo s lidmi ze
zásahových jednotek, s lidmi, kteří tuto ob-
last dokonale znají. Představte si tu situaci.
Tma, dvousetmetrová řeka a z ní občas ně-
kde čouhá nějaká špička domu, stromu,
orientace takřka nulová, záchranáři abso-
lutně netušili, kde jsou, řídili se pouze zvu-
ky… Možná jedna věc mohla být jinak.
Spousta lidí byla už nějakým způsobem mi-
mo, někteří ani nepatřili k těm postiženým
nemovitostem a přišli se jen podívat. Snad,
kdyby vzali trochu víc iniciativu do svých ru-
kou a snažili se pomoci a nejen se dívat, tak
by se možná dostali záchranáři k někomu
dřív. Ale určitě by to nemělo vliv na počet
obětí. A jestli se dalo něco udělat jinak? Já
sám bydlím tady na spodním toku a kdy-
bych se nenacházel v centru, ale doma ne-
bo v jiné části obce, tak bych absolutně ani
netušil, že tady už lidi plavou. Protože tady
v tom korytě bylo vody ještě málo. Možná
bych zůstal někde uvězněný na nějakém
kopečku, odkud bych se snažil dostat na
úřad, ale tady už bych se nedostal v žádném
případě. Taková to byla rychlost.

Myslíte si, že lze vůbec předpovědět,
kam dopadne přívalový déšť? Všude
čteme otazníky – Proč nebyli lidé varo-
váni a k čemu jsou tedy miliardy vlože-
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né do protipovodňových opatření a za-
řízení? Jak to vnímáte?

Myslím si, že taková technika, která by ur-
čila, že v daném úseku spadne přesně tako-
vé množství vody, neexistuje. Když si před-
stavíte to malé místečko pěti desíti kilometrů
– to je přece v tom globále celé zeměkoule
tak zanedbatelné množství… A i když všech-
no směřuje dopředu a vyvíjí se, tak si nedo-
vedu představit, že by něco takového šlo od-
hadnout. A myslím, že následující dny nám
daly zapravdu, kdy výstraha střídá výstrahu.
Jednou to spadne na Fulnecku, jednou na Je-
senicku a nikdo není schopen říct, kdy se to
otočí, kde to zůstane viset. A kdyby se to oto-
čilo o deset kilometrů dál směrem na Odru?
Odra nebyla vylitá, tam v podstatě nebyla vo-
da… a prostory na lukách byly. Ale spadlo to
přesně na určitém místě v určitém čase. Je-
diná věc, která byla velkým štěstím: Kdyby ta
voda přišla o dvě hodiny později, tak se baví-
me o desítkách mrtvých ne o jednotlivcích.
Protože lidé by spali a nebyla by šance je va-
rovat. Byli by úplně bez informací, někdo by
se možná probudil, někdo by se už nepro-
budil. Utopili by se v postelích. To je třeba si
uvědomit a z toho tady mají lidé momentál-
ně největší strach.

Jak hodnotíte roli integrovaného zá-
chranného systému? Sehrál podle vás
svou roli dobře?

Spousta lidí může mít spoustu výhrad.
Nicméně je třeba se podívat trošku na sou-
vislosti. Vezměme si, že o chvíli dříve to
spadlo na Mořkovsku, v Životicích, v Novém
Jičíně, v Kuníně, takže dostupnost odpoví-
dající techniky se prodloužila. Byli tady zá-
chranáři z Frýdku Místku, od Opavska a dal-
ších útvarů, nikdo neznal rozsah těch škod,

rozsah té ničivé síly. Musíme si uvědomit, že
jsou určité kapacity, které se nedají nafouk-
nout. To je realita. Nicméně koordinace
z hlediska policie, hasičů a ta následující čin-
nosti byly podle mě na velmi profesionální
úrovni. Byť s tím někdo nebude souhlasit. Já
mohu potvrdit, že když jsme tady seděli ja-
ko štáb a dostal se sem zástupce policie, zá-
chranářů, hasičů, tak ty úkoly byly jedno-
značné, dané, postupovalo se systematicky
– alfa a omega je vždy lidský život. Nic ne-
šlo uspěchat. Nešlo skákat z baráku na ba-
rák. Musel se dělat krok za krokem. Podle
určité koncepce, která se stanovila. V kaž-
dém člunu byl policista, hasič, místní občan
– což byl problém vůbec sehnat, abychom
je sem dopravili. Navíc opravdu polovina ves-
nice byla pod vodou – tak ta činnost byla
hodně složitá.

Kdo tady všechno pomáhal?
V noci tady byla policie, hasiči z Hlučína,

ráno přijel hejtman, vznesli jsme požadavek,
že potřebujeme vojáky. Takže od pátku tady
pak nastoupilo 200 vojáků, osm jednotek
hasičů.

Když vás varuje integrovaný zá-
chranný systém před nebezpečím pří-
valových srážek, pak je to na vás jako
na starostovi kdy zahájíte evakuaci? Na
konci toho záchranného řetězce stojí
starosta s krizovým mobilem?

To je trochu jinak. A navíc, my ty výstra-
hy teď dostáváme dvakrát třikrát denně.
A co chcete lidem hlásit. To byste museli ně-
kolikrát za den a možná, že přijde třicet až
sedmdesát milimetrů. Vždyť by se ti lidé
z toho za chvíli zbláznili…

Starosta Jeseníku nad Odrou Tomáš Machýček
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Ty informace jsou hodně obecné…
Velice. A ty informace jsou hlášeny v ob-

lasti kraje. A kraj má přece nějakou rozlo-
hu. Takže neexistují informace, že to spad-
ne teď a tady v takovém a takovém rozsa-
hu. Taková technika neexistuje. A když se
bavíme s odborníky, tak i oni říkají, že před-
pověď se může během pěti minut změnit.
Jak na to reagovat? A pak už je to jen otáz-
ka minut. Teď je tady navíc každý vyčerpa-
ný, každý má spánkový deficit a vy usínáte
a bdíte s tím, že je nějaká výstraha a vy už
ani nemáte lidi, které byste tady nechali stát
a hlídat přes noc. V první fázi zde byla po-
licie, byli jsme domluveni, že kdyby náho-
dou stoupla řeka, rychle nás vzbudí. Ale
jsou určité lidské možnosti a ty jsou samoz-
řejmě omezené.

Dalo by se něco změnit? Co byste po
těch zkušenostech udělal jinak nebo co
byste chtěl, aby se dělalo jinak?

Změnit se dá samozřejmě spousta věcí.
Myslím, že tady hodně hraje roli také celko-
vý přístup ke krajině, k vodnímu hospodář-
ství – to jsou základní věci, které změnit lze.
Co se nedá změnit? Máme tady mít moni-
toring stavu hladiny. Ale i kdyby tady byl, nic
by neřešil. Protože ta voda v potoce byla níz-
ko a ve chvíli, kdy to vystoupalo na určitou
míru, už jsme hlásili stav ohrožení. Takže te-
prve mě to informovalo, abych tady doběhl.
Při těch přívalech je to téměř nemožné od-
hadnout. Lze udělat určité preventivní kro-
ky, opatření. Ale to není otázka pro mě. Ta
musí padnout na úrodnější půdu – minimál-
ně krajů, resp. ministerstev, vlády.

My si povídáme v době, kdy je tady
ještě hodně rušno, kdy ještě všechno
neskončilo. Co byste už teď řekl, že je
takovou vaší největší zkušeností z po-
vodní – co byste vzkázal třeba kolegům
starostům, kteří ještě něco podobného
nezažili?

Člověk během chvilky hodně zestárne.
A zkušenosti? Já to trošku zlehčím. Během
těch několika dnů člověk potká spoustu lidí,
kterým jde vždycky o jedno, kteří jsou pra-
covití, kteří dokážou organizovat, pomoct.
To jsou ty klady. A o těch špatných věcech by
se ani hovořit nemělo. Tam hrají roli hlavně
různé mezilidské vztahy, občas špatné vy-
hodnocení situace a podobně. No a z hledis-
ka profesního a profesionálního – před těmi
kluky, kteří tady zasahovali, já smekám.

V jaké jste teď fázi, co aktuálně řešíte?
Momentálně skončily demolice čtrnácti

domů a čtyř částečných a úklidové práce
těch nejhrubších naplavenin a toho, co nám
vlastně zdevastovalo vesnici. Zítra by mělo
být hotovo a budeme se věnovat dalším kro- Pohled na obec a v obci týden po povodních

kům a činnostem. To znamená příprava po-
zemků, zasíťování nových pozemků pro byd-
lení. Musíme teď lidem umožnit, aby si měli
kde postavit nový dům. Máme už k tomu vy-
branou lokalitu na kopci. Chceme, aby tady
lidé zůstali. Je to teď otázka peněz a musíme
je shánět a sehnat. Protože jinak by v určitém
pásu vesnice došlo k vylidnění a nebylo by to
v řádu desítek ale možná i stovek obyvatel.

Na kolik jsou vyčísleny škody a jaký
máte příslib pomoci?

Škody jsou stanoveny na dost přes dvě
stě milionů korun. Jen na obecním majetku
kolem 50ti milionů. A příslib pomoci? Ne-
chci být teď konkrétní. Jednání s krajem
jsou věcná, kroky, na kterých jsme se do-
mluvili, platí. Věřím, že to tak bude i v bu-
doucnu. Máme určitý příslib i od vlády, od
pana premiéra. Doufáme, že tato pomoc
nebude muset čekat několik měsíců, že bu-
de pomoc okamžitá. A že budeme moci
realizovat projekty, které momentálně pro-

bíhají nebo které jsme připravovali, že se
kvůli povodním úplně nezastaví chod obce.
Týden před povodněmi jsme začali stavět ka-
nalizaci, teď už máme zpoždění. To jsou dal-
ší problémy, které se musí řešit za pochodu.

Náš rozhovor několikrát přerušují telefo-
náty a nutné návštěvy. Starosta je nyní nalé-
havě zván na mimořádnou pracovní schůz-
ku. „Nezlobte se, musím už jet…“ omlouvá
se. Černou kočku na křesle nevyruší ani ne-
ustálé otevírání a zavírání dveří ani zvonění
telefonů. „To je náš talisman,“ prohodí smě-
rem k ní Tomáš Machýček. Nad vesnicí visí
další těžké mraky a než stačíme nasednout
do auta, už zase prší dlouhé provazce vody.
Kde se ta voda pořád bere?

PS: Jeseník nad Odrou teprve po
třech týdnech konečně odvolal stav po-
vodňového nebezpečí, které zde plati-
lo od 27. června.

Zpracovala Marie Šuláková
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Pohled na obec v průběhu povodní Zdroj foto: www.iDNES.cz, České noviny, Blesk, www.katastrofy.com
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Povodně
Letošní „bleskové záplavy“ byly třetí
nejničivější v novodobé historii ČR

Celkem 15 lidských životů a škody za zhruba 8,5 miliardy korun
si vyžádaly letošní letní bleskové povodně, které mnohdy i opako-
vaně zasáhly od června několik krajů v ČR a staly se třetími nejniči-
vějšími v novodobé historii České republiky. Začaly na severu Mora-
vy a postupně ve větší či menší míře postihly i další regiony – Olo-
moucký, Jihočeský a Zlínský kraj, Vysočinu, Ústecký a Liberecký kraj.
Nejhůře bylo postiženo Novojičínsko, Jesenicko, Prachaticko, Strako-
nicko a Děčínsko. Pomoc zaplaveným poskytla kromě státních úřa-
dů a institucí i řada humanitárních organizací, obcí a měst či dobro-
volníků. Zájemci mohou přispět na několik povodňových sbírek.

OLOMOUCKÝ KRAJ

Největší škody, téměř za 3,7 miliardy korun, napáchal přírodní
živel v Olomouckém kraji. Přívalové deště zaplavily na Hranicku
a Jesenicku, tedy úplně opačných koncích kraje, 29 obcí. „Na Hra-
nicku byla výše škod vyčíslena na 787 981 korun, na Jesenicku se
suma vyšplhala až na 2 883 039 korun,“ upřesnil mluvčí hejt-
manství Tomáš Kocych. Celkem bylo v kraji zatopeno 1374 objek-
tů, 817 domácností a 508 studní s pitnou vodou. Osm objektů mu-
selo být zdemolováno, zničeno bylo i 12 mostů a 86 lávek. V kra-
ji zasahovalo více než 100 hasičských jednotek a také 200 vojáků,
kteří například postavili tři provizorní mosty a jednu lávku.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

V Moravskoslezském kraji záplavy nejvíce zasáhly Novojičínsko.
V regionu si povodeň vyžádala i nejvíce lidských obětí. Na státním
majetku tam vznikly škody za 1,3 miliardy korun. Na majetku oby-
vatel povodeň způsobila škodu 545 milionů korun. O přibližně
50 milionů méně bude stát oprava majetku zaplavených obcí.
„Podnikatelé utrpěli škodu 264 milionů korun a škody na majetku
kraje jsou vyčísleny na 460 milionů korun,“ řekl novinářům hejt-
man Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas. Podle něj bude ob-
nova majetku postupná a potrvá několik let.

JIHOČESKÝ KRAJ

Náklady na obnovu majetku poničeného povodní v Jihočeském
kraji jsou vyčísleny na více než 1 miliardu a 27 milionů korun. Vo-
da z rozvodněných řek a potoků na přelomu června a července za-
sáhla 571 domů a z toho se dostala do 223 bytů. Poničila komu-
nikace, kanalizaci a čističky odpadních vod. Škody způsobila také
zemědělcům a podnikatelům. „Na obecním majetku máme škody
vyčíslené na 650 milionů, na státním na 222 a na krajském na
zhruba 16 milionů korun. Celková částka zahrnuje i škody, které
voda napáchala podnikatelům nebo zemědělcům,“ uvedl hejtman
Jihočeského kraje Jiří Zimola. Podle údajů, které obce hlásily na
krajský úřad, jsou nejpostiženější obcí Malovice na Prachaticku.

ÚSTECKÝ KRAJ

Silné deště a následné bleskové povodně na začátku července
v Ústeckém kraji napáchaly škody za 574 milionů korun. Podle hejt-
manky Jany Vaňhové nejvíce škod utrpěly obce, na obnovu jejichž ma-
jetku bude zapotřebí více než 287 milionů korun. Občanům poško-
dila voda majetek za 130 milionů korun, státu za 73 milionů korun.
Kraj škody způsobené povodněmi na svém majetku odhadl na 72,5
milionu korun. Nejvíce škod na obecním majetku, za 131,3 milionu
korun, zaznamenalo město Děčín. Nejvíce škod povodeň způsobily na
mostech, komunikacích, železnici nebo telekomunikacích objektech,
celkem za 355 milionů korun. Škody na bytových a rodinných domech
jsou přes 112 milionů korun, na vodních tocích přes 45 mil. korun.

ZLÍNSKÝ KRAJ

Živelní pohroma ve Zlínském kraji způsobila škodu nejméně
92,5 milionu korun. Celkem bylo postiženo 305 rodinných domů,
vesměs jde o sklepy a garáže, zhruba ve třetině případů byla zato-
pena i jejich obytná část. V těchto domech bydlí přibližně 1500 osob.
Možnost náhradního bydlení využila jen čtyřčlenná rodina ve Va-
lašském Meziříčí-Krhové. Povodně se dotkly také 15 silničních úse-
ků komunikací v majetku kraje; nachází se na nich 21 mostů.

LIBERECKÝ KRAJ

V Libereckém škody celkové škody dosahují zhruba 55 milionů ko-
run. Záplavy na počátku července napáchaly jen na majetku obcí
a kraje škody za více než 26 milionů korun. Přívalové deště na počát-
ku července nejvíce postihly obce v Podještědí a také oblast Krkonoš.
V sobotu 4. července pak blesková povodeň zasáhla Nový Oldřichov
na Českolipsku. Škody nahlásilo 20 obcí za celkem 15,3 milionu ko-
run. Na krajských komunikacích dosáhly 11 milionů korun, most na
hlavní silnici v Novém Oldřichově bude nutné zbourat a postavit zno-
vu. Povodí Ohře bude muset do oprav koryta Bystré v Oldřichově in-
vestovat podle odhadů nejméně 28 milionů korun.

KRAJ VYSOČINA

Kraj Vysočinu zasáhly silné bouřky opakovaně. Přesná výše škod
dosud nebyla stanovena.

SPOLEK ŽÁDAL POMOC LIDEM

V souvislosti s následky letních povodní zaslal předseda Spolku pro
obnovu venkova ČR Eduard Kavala otevřený dopis ministru pro míst-
ní rozvoj, v němž žádá o zřízení přímé pomoci zaplaveným lidem for-
mou půjčky Fondů rozvoje bydlení. Tyto půjčky fungovaly deset let od
povodní v roce 1997. „Fond byl poprvé otevřen ze zdrojů MMR ČR
po povodních v roce 1997 a byl jednoznačně přímou pomocí obča-
nům v obcích postižených povodní. Jeho pozitivní vliv je jednoznač-
ný. Vlivem nepříznivých klimatických podmínek se v krizové situaci
ocitlo mnoho obcí v několika krajích. Vím, že v dnešní krizové situaci
je rozhodování o nové finanční podpoře velmi těžké, ale výstupy jsou
v kladném slova smyslu ověřeny nedávnou minulostí,“ uvedl Kavala.

POMOC MMR: POSTIŽENÝM

Ministerstvo pro místní rozvoj již nabízí obětem povodní příspě-
vek na nové bydlení či jeho opravu. Lidé, kteří přišli o domov úplně,
mohou dostat 150 000 korun na domácnost. Domácnosti, kterým
velká voda bydlení pouze poničila, mohou dostat 30 000 korun.

Vedle nenávratných půjček bude ministerstvo pro místní rozvoj
nabízet jako za minulých povodní nízkoúročené půjčky. Ze Státní-
ho fondu bydlení budou moct lidé čerpat úvěry na opravy bytů ve
výši 150 000 korun, na novou výstavbu fond nabídne 850 000 ko-
run na jednu bytovou jednotku.

Povodeň v Předslavicích na Strakonicku



Lidé si musí pomáhat – sbírka pro Poodří

Povodně v červnu 2009, které zasáhly mnoho lidských osu-
dů, jsou považovány za třetí nejničivější v České republice. Jak
jistě víte, velká voda ukázala svou sílu zejména na Moravě. Kvů-
li katastrofálním povodním zůstává jen strach a zoufalství. Dů-
ležité je pochopení a vzájemná pomoc. Proto se svazek obcí Re-
gionu Poodří rozhodl pomoci.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, v souladu s ust. § 4
odst. 2 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, rozhodl
ve věci vyhlášení veřejné sbírky právnické osoby Region Poodří,
se sídlem Bartošovice čp. 1 – zámek, PSČ 742 54 a stanovil da-
tum 6. července 2009 jako den zahájení konání veřejné sbírky.

Uspořádáním veřejné sbírky chce Region Poodří pomoci zej-
ména obcím, které spadají do svazku, a které byly nejvíce po-
stiženy povodněmi – Jeseník nad Odrou, Šenov u Nového Jičí-
na, Kunín a Bernartice nad Odrou. Výtěžek ze sbírky poputuje
do postižených oblastí dle závažnosti a po projednání v orgá-
nech svazku za účasti starostů postižených obcí.

Místem konání sbírky je obec Albrechtičky, Bartošovice, Ber-
nartice nad odrou, Bílov, Bravantice, Hladké Životice, Jeseník nad
Odrou, Jistebník, Kateřinice, Kujavy, Kunín, Mošnov, Petřvald,
Pustějov, Sedlnice, Skotnice, Suchdol nad Odrou, Šenov u No-
vého Jičína, Trnávka, Velké Albrechtice a Vražné.

Veřejná sbírka potrvá od 6. 7. 2009 do 30. 9. 2009.
Na základě toho byl zřízen zvláštní bankovní účet číslo

35-1769923319/0800, vedený u České spořitelny, a.s., poboč-
ka Nový Jičín, na který je možno finanční dary posílat.

Finanční dary bude možno vkládat i do pokladniček na pří-
slušných obecních úřadech.

Děkujeme Vám
za solidaritu a pomoc!

Ing. Oldřich Usvald,
místopředseda svazku
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PŮJČKY JSOU URČENY I OBCÍM

Obce postižené záplavami můžou od 17. srpna žádat u Česko-
moravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) o zvýhodněné úvěry na
obnovu obecní infrastruktury. Nejnižší částka úvěru je osm milionů ko-
run, nejvyšší 250 milionů korun. Splatit úvěry bude možné minimál-
ně za deset, maximálně za 15 let. Odklad splátek jistiny úvěru bude
až 30 měsíců od data podpisu úvěrové smlouvy. Úroková sazba bude
pevná po celou dobu splácení úvěru a její výše se bude stanovovat při
jejím poskytnutí podle aktuálních podmínek na finančním trhu.

Úvěry jsou určené například na vodovody, kanalizace, školská,
sociální, kulturní i sportovní zařízení, ale také třeba na silnice ne-
bo zastávky. Zvýhodněné půjčky bude možné čerpat až do 31. pro-
since 2012. Bližší informace jsou na webu www.cmzrb.cz.

Lidé se zapojili v hojné míře i do povodňových sbírek. Podle hu-
manitárních organizací Člověk v tísni, sdružení ADRA a Charita ČR
přispěli lidé ve sbírkách na povodně více než 70 miliony korun.

ZÁCHRANÁŘI

Během záplav muselo své domovy opustit několik tisíc lidí, jen
hasiči zachránili 226 lidí a evakuovali 1851 osob. Například řada
starostů na Přerovsku soudí, že před velkou vodou nejsou o nic lé-
pe chráněni než při ničivých povodních před 12 lety. Shodují se ale
v tom, že obyvatelé i obce jsou o nebezpečí mnohem lépe infor-
mováni a rychlejší a efektivnější je i krizová pomoc.

ŠKODY PO LETNÍCH ZÁPLAVÁCH PODLE KRAJŮ

Olomoucký bezmála 3,700 miliardy
Moravskoslezský 3,089 miliardy
Jihočeský 1,027 miliardy
Ústecký 574 milionů
Zlínský 92 milionů
Liberecký 55 milionů
Kraj Vysočina dosud nebylo vyčísleno

Zdroj: krajské webové stránky / zpracovala: maš

Vážení čtenáři,
na tomto místě naleznete informace a základní úda-

je o některých veřejných sbírkách vyhlášených na po-
moc obcím postiženým letošními povodněmi. Pokud
budete chtít, můžete přispět i Vy. Váš dar jistě udělá ra-
dost lidem, kteří se nyní pomalu vzpamatovávají z to-
ho, že přišli o své domovy…

Povodeň v Předslavicích na Strakonicku

Povodeň v Předslavicích na Strakonicku Povodeň v Předslavicích na Strakonicku

SBÍRKY

www.cmzrb.cz
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K pomoci postiženým povodněmi vyzývá
Národní síť Místních akčních skupin

Výbor NS MAS ČR vyzývá všechny místní akční skupiny k po-
moci MAS, mikroregionům, obcím, podnikatelům, NNO či jed-
notlivcům, postiženým povodněmi v letošním roce. Po vzoru MAS
Opavsko, která věnovala sousední postižené místní akční skupině
finanční částku ve výši 2‰ své celkové roční alokace prostředků
PRV pro rok 2009, k tomuto aktu vyzýváme i ostatní MAS v Čes-
ké republice. Místní akční skupiny, které nejsou zařazeny do ad-
ministrace PRV Osy IV. nechť věnují částku dle svého uvážení.

Zároveň vyzýváme Místní akční skupiny, které byly postiženy
povodněmi v roce 2009, aby podaly zprávu o své situaci tajem-
nici Výboru NS MAS ČR Ing. Evě Hamlové a mohly být zařaze-
ny do příslušného seznamu.

Prokažme prosím solidaritu a smysl pro partnerství.

Za Výbor NS MAS ČR František Winter

Povodňová sbírka Olomouckého kraje
potrvá až do listopadu

Od 6. července mají lidé možnost přispívat na pomoc oblas-
tem Olomouckého kraje postiženým povodněmi. Finanční sbír-
ku vyhlásil Olomoucký kraj. Dary je možné zasílat na bankovní
účet číslo 24100217/0100, a to do 30. listopadu 2009.

Zřízení sbírky navrhl hejtman Martin Tesařík, který od prvních
dnů záplav navštěvoval postižené oblasti, komunikuje se sta-
rosty i občany a jedná se členy vlády o možné pomoci. „Osob-
ně garantuji, že každá koruna ze sbírky doputuje na ta správná
místa,“ uvedl hejtman Tesařík.

Takzvané bleskové povodně zasáhly v posledních červnových
dnech dva regiony Olomouckého kraje. Nejprve v noci ze stře-
dy 24. na čtvrtek 25. června postihly devět obcí v okolí Hranic
na Přerovsku, v noci z pátku 26. na sobotu 27. června pak dva-
cet obcí na Jesenicku. Záplavy způsobily úmrtí tří osob včetně
velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů v obci Vlčice, po-
škodily řadu domů, zničily komunikace a způsobily celkové ško-
dy odhadované na 1,2 miliardy korun.

Ivo Heger, mluvčí KÚ Olomouckého kraje

Sbírka pro obec na Děčínsku

Veřejnou povodňovou sbírku pro jednu z obcí postižených
povodněmi v okrese Děčín vyhlásila obec Libochovany, okres
Litoměřice. Sbírka začala 13. 7. 2009 a potrvá do 31. 8. 2009.
Povodňový účet zřízený u Komerční banky, Litoměřice, č. ú.:
43-5122210287/0100.

Ivana Sklenářová, starostka obce Libochovany

Pomozte obcím na Děčínsku

Ministerstvo vnitra ČR rozhodlo na žádost Ústeckého kraje
o zřízení veřejné sbírky, jejímž prostřednictvím mohou všichni
občané nebo podniky a další potenciální dárci přispět na Konto
Povodně Děčínsko.

Konto Povodně Děčínsko, číslo účtu 2222 99 22/0800 (Čes-
ká spořitelna a.s.).

Při zasílání příspěvků na KONTO není nutné uvádět další sym-
boly (variabilní, konstantní a specifický), a to v případech, že dár-
ce chce zůstat anonymním. Pokud však bude chtít, aby jeho
jméno bylo zveřejněno v seznamu dárců nebo bude požadovat
potvrzení o vkladu do veřejné sbírky pro účely odečtu hodnoty
daru dle §20, odst.8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
musí uvést do kolonky variabilního symbolu (VS) právnická oso-
ba své identifikační číslo a fyzická osoba (občan) rodné číslo (pří-
padně do textu pro zasílání platby své příjmení a jméno).

V případě zasílání příspěvků na KONTO na základě uzavřené
darovací smlouvy je nutné vždy do variabilního symbolu uvést
IČ/RČ dárce. Příspěvky do veřejné sbírky je možné zasílat bez-
hotovostně nebo vkladem na účet veřejné sbírky přímo v jaké-
koliv bance nebo prostřednictvím internetového bankovnictví
z domova.

Hejtmanka Jana Vaňhová již oslovila osobním dopisem mož-
né dárce a mimo jiné v něm píše: „Prostředky poskytnuté ze stát-
ního a krajského rozpočtu našim spoluobčanům v povodní po-
stižených obcích jsou určeny k zajištění základních životních po-
třeb a nemohou pokrýt náklady na obnovu jejich bytového
vybavení a rekonstrukci domů. Solidarita lidí projevená nabíd-
kou finančních darů postiženým obcím nejen z našeho kraje, ale
prakticky z celé republiky, je významným příspěvkem pro posti-
žené povodní, dary nabízejí nejen firmy, ale i pracovní kolektivy
a jednotliví občané… …Dovolte, abych Vás touto cestou požá-
dala o příspěvek na toto povodňové konto. Jsem si plně vědo-
ma současné tíživé ekonomické situace, ale přesto věřím, že
svým příspěvkem pomůžete společně s námi těm, kteří to
opravdu potřebují. A za to Vám patří mé velké poděkování.“

Připomínáme, že po povodních v roce 2006 činil výtěžek po-
dobné veřejné sbírky více než čtyři miliony korun, na obnovu úze-
mí z ničivých povodní v roce 2002 (škody tehdy přesáhly neuvě-
řitelnou sumu 11 miliard Kč) bylo shromážděno více než 25 mi-
lionů korun.

Peníze lze na zmíněný účet zasílat nejpozději do kon-
ce srpna letošního roku! O stavu finančních prostředků na
uvedeném kontu a také o následném rozdělování peněz nejpo-
třebnějším obcím a dalším poškozeným bude Ústecký kraj ve-
řejnost průběžně informovat.

Připravil Zbyněk Šebesta

Na tomto místě naleznete konta povodňových sbírek, které
jste nám zaslali sami, nebo které redakci Z-SPOV na základě na-
ší výzvy zaslaly jednotlivé krajské SPOV. Jestliže budete chtít zve-
řejnit další povodňová konta, je možno tak učinit v příštím vy-
dání Zpravodaje.
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SPOLEK PRO OBNOVU VENKOVA ČR

Mgr. Eduard Kavala
předseda Spolku
Sekretariát:
Bělotín 151, 753 64
Tel., fax: 581-612 100;
E-Mail: spov@belotin.cz

V Bělotíně 25. června 2009

Vážený pane ministře,

v návaznosti na krizovou povodňovou
situaci, která postihla v těchto dnech
mnoho obcí v naší republice se na Vás
obracím s žádostí o pomoc. Dovoluji si
navrhnout zřízení a otevření přímé
pomoci našim obyvatelům formou
půjčky Fondu rozvoje bydlení. Fond
byl poprvé otevřen ze zdrojů MMR ČR
po povodních v roce 1997 a byl jed-
noznačně přímou pomocí občanům
v obcích postižených povodní. Jeho
pozitivní vliv je jednoznačný. Vlivem
nepříznivých klimatických podmínek
se v krizové situaci ocitlo mnoho obcí
v několika krajích. Vím, že v dnešní
krizové situaci je rozhodování o nové
finanční podpoře velmi těžké, ale vý-
stupy jsou v kladném slova smyslu
ověřeny nedávnou minulostí.

Předem děkuji za pochopení.

V úctě
Mgr. Eduard Kavala

předseda

Vážený pan ministr
Ing. Rostislav Vondruška
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské nám. č. 6
110 15 Praha 1

Předslavice-Žalhostice na Litoměřicku poslaly do Předslavic pe-
níze, montérky, sušenky a hračky

Když zvedl starosta Předslavic Votěch Limpouch v úterý 7. čer-
vence večer mobil, nemohl uvěřit svým uším. Na druhém konci by-
la Alena Vacková, starostka Žalhostic na Litoměřicku se zprávou,
že zítra do Předslavic přivezou finanční dar. Žalhostice darovaly
Předslavickým 60 tisíc korun, pracovní oblečení, sušenky a několik
hraček pro děti „Tu částku mi musela zopakovat, protože mi má-
lem upadl mobil,“ vypráví starosta Limpouch.

Na co peníze použije, zatím jasno nemá. „Příští týden svoláme
zastupitelstvo a poradíme se, kdo by je nejvíc potřeboval,“ říká s do-

Eduard Kavala píše ministru MMR, ministr MMR píše Kavalovi

Vybráno z médií – upozornili jste nás:
Pomoc vyplaveným přichází
i z druhého konce republiky

jetím v hlase Vojtěch Limpouch. Montérky a sušenky se Předslavic-
kým při úklidu taky rozhodně budou hodit.

Žalhostice na Litoměřicku vyplavila povodeň v minulých letech
třikrát. Ta poslední, v roce 2006, napáchala škody za 56 milionů ko-
run. „Ač mám ráda katastrofické filmy, tak na ty o povodních se od
té doby nedívám,“ zmínila se starostka Žalhostic Alena Vacková.

Žalhostičtí chtěli pomoci podobné obci v situaci, jakou sami
mají v živé paměti. „Váhali jsme mezi Moravou a Jižními Čecha-
mi. Na Moravu se teď soustředila větší pozornost médií, a tak na-
konec zvítězily Jižní Čechy. Spojili jsme se se Strakonickým dení-
kem, který nám dal tipy na nejpostiženější obce,“ vysvětluje Ale-
na Vacková.

Předslavice zasáhla povodňová vlna po přívalových lijácích v no-
ci ze soboty 27. na neděli 28. června. Škody jen na obecním ma-
jetku jsou předběžně odhadnuty na 25 milionů korun. Až do pát-
ku 17. července platí v obci nouzový stav.

Zdroj: Strakonický deník.cz
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Vláda ČR na svém jednání 20. července
schválila návrh Politiky územního rozvoje ČR
2008, který byl pořízen Ministerstvem pro
místní rozvoj. Návrh PÚR ČR 2008 byl zpraco-
váván a připravován v nadstandardní a dlou-
hodobé spolupráci krajů, ministerstev a jiných
ústředních správních úřadů. Do procesu poří-
zení návrhu PÚR ČR 2008 měla možnost se
aktivně zapojit i veřejnost, a to již od počáteč-
ní fáze jeho přípravy. Pracovní znění návrhu to-
hoto dokumentu byla průběžně přístupná na
webových stránkách MMR.

PÚR ČR 2008 je nástroj územního pláno-
vání, který na celostátní úrovni koordinuje
územně plánovací činnost krajů a obcí a po-
skytuje rámce pro konkretizaci úkolů územní-
ho plánování uvedených ve stavebním zákoně.

V nezbytně nutných případech tento
dokument vymezuje oblasti se zvýšenými
požadavky na změny v území, které svým
významem přesahují území jednoho kraje
(tj. rozvojové oblasti a rozvojové osy), dále
oblasti se specifickými hodnotami a se spe-
cifickými problémy. Rovněž vymezuje plo-
chy a koridory dopravní a technické infra-
struktury. Ty jsou vymezeny pouze uvede-
ním míst, která mají být spojena s ohledem
na jejich mezinárodní, republikového nebo
nadregionální význam. Řešení konkrétního
vedení tras a výběr nejvhodnější varianty
bude probíhat na základě potřebné detail-
ní znalosti v podrobnější územně plánova-
cí činnosti za účasti veřejnosti, v územním
řízení se bude rozhodovat na základě po-
souzení vlivu záměrů na životní prostředí.

Vládou schválený dokument obsahově
navazuje na Politiku územního rozvoje Čes-
ké republiky z roku 2006. Oproti ní jsou ve
schválené PÚR ČR 2008 mimo jiné nově za-
řazeny i rozvojové záměry dopravní a tech-
nické infrastruktury, např. nové podzemní
zásobníky plynu a nové vedení plynovodů,
který významně přispěje k zajištění energe-
tické bezpečnosti ČR.

PÚR ČR 2008 významně napomáhá ne-
jen územně plánovací činnosti v České re-
publice, bude sloužit k uplatňování zájmů
České republiky při diskusi o územním roz-
voji Evropské unie. Tímto dokumentem je
zajištěna i implementace dokumentů Ev-
ropské unie, jako např. Územní agenda EU
a Lipská charta, týkající se udržitelného roz-
voje měst. PÚR ČR 2008 ukládá krajům a ob-
cím řešit v územně plánovací dokumentaci
např. negativní důsledky suburbanizace,
fragmentace krajiny dopravními stavbami,
znovu využívat opuštěné areály a plochy
(tzv. brownfields) a rovněž se týkají i prob-
lematiky preventivní ochrany území a oby-
vatelstva před povodněmi, která je v těchto
dnech aktuální.

Vládě, která tento dokument schválila,
se povedlo překonat celý soubor přetrváva-
jících rozporů a schválit jej ve shodě, přitom

ILUSTRAČNÍ SCHÉMA VAZEB PÚR ČR 2008
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Pozn.: ve schématu nejsou zahrnuty vazby na dokumenty vztahující se k úrovni NUTS II 
(regiony soudržnosti), vzhledem k tomu, že pro tuto úroveň neexistuje územně plánovací 
dokumentace. Je však nutné počítat i s touto úrovní, zejména ve vztahu na Regionální ope-
rační programy. Červené šipky vyjadřují implementaci Územní agendy EU. 

Vláda schválila Politiku územního rozvoje ČR
odstranit neodůvodněné předurčování ře-
šení otázek, pro které budou zjišťovány dal-
ší potřebné informace, např. v otázce bu-
doucích lokalit úložiště jaderných odpadů.
Tento dokument bude aktualizován vládou
nejpozději do konce roku 2012 na základě
nových poznatků.

Dále uvádíme Politiku územního rozvoje
ČR 2008, předběžné pracovní znění, znění
vládou schválených úprav a konečné znění
usnesení vlády k tomuto dokumentu.

Více informací na:
http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=ff662667-242d-46a7-8546-
e96d1d56be51
http://www.mmr.cz/Pro-media/Tiskove-zpravy/2009/Vlada-CR-schvalila-navrh-Politiky-
uzemniho-rozvoje

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR / e-mail: tiskove@mmr.cz

mailto:tiskove@mmr.cz
http://www.mmr.cz/Pro-media/Tiskove-zpravy/2009/Vlada-CR-schvalila-navrh-Politiky-uzemniho-rozvoje
http://www.mmr.cz/Pro-media/Tiskove-zpravy/2009/Vlada-CR-schvalila-navrh-Politiky-uzemniho-rozvoje
http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=ff662667-242d-46a7-8546-e96d1d56be51
http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=ff662667-242d-46a7-8546-e96d1d56be51
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MMR žádá vládu o 1,32 miliardy
korun na škody po povodních

Ministerstvo pro místní rozvoj požádá vládu o více než jednu mi-
liardu korun. Jde o odborný odhad finanční pomoci, která má po-
krýt jednotlivé programy, které ministerstvo pro oblasti, jež postihla
povodeň, hodlá vyhlásit.

Ministerstvo pro místní rozvoj představilo na začátku července
několik forem finanční pomoci, které mají pomoci lidem a oblas-
tem, které ničivá povodeň postihla.

„Náš nynější odborný odhad výše finanční pomoci, která by mě-
la aktuálně pokrýt naše plánované programy, je nyní zatím 1,32 mi-
liardy korun,“ uvedl ministr Vondruška.

Pro domácnosti má jít z této částky podle odhadů až 170 milio-
nů korun. Ministerstvo chce například domácnostem, jejichž dům byl
povodní zdevastován a následně demolován, poskytnout 150 000
korun a poté ještě příspěvek na demolici. Dotace půjdou také obcím
na zajištění dočasného ubytování, každá domácnost, jejíž byt byl vy-
topen, může navíc žádat o příspěvek ve výši 30 000 korun.

„Katastrofálně zdevastován byl především obecní a krajský ma-
jetek. Podle aktuálních odhadů našeho ministerstva budeme na je-
ho obnovu vládu žádat o 1,15 miliardy korun, které budou v rám-
ci kapitoly na obnovu veřejného majetku po živelní pohromě po-
mocí dotačního programu rozdělovány,“ uvedl Vondruška.

Rozdělování těchto dotací je řízeno přesnou administrací a jsou
určeny na obnovu obecního a krajského majetku. Kraje a obce mo-
hou o tyto dotace požádat až po ukončení stavu nebezpečí v do-
tčeném území.

Finanční pomoc poskytne také Státní fond pro rozvoj bydlení. Při-
praveny jsou zvýhodněné úvěry pro obce na modernizaci bytového fon-
du, fyzické osoby budou moci požádat o úvěr na novou výstavbu by-

tů či domů až do výše 850 000 korun. Na opravy bytů, které poničila
povodeň, budou moci lidé žádat o úvěr ve výši 150 000 korun. Podle
odhadů by mohl mít SFRB připraveno celkem až 370 milionů korun.

Ministerstvo dále analyzuje možnosti využití evropských ope-
račních programů tak, aby se mohly čerpané peníze použít na ře-
šení škod v postižených oblastech. Materiál pro vládu proto obsa-
huje analýzu těchto možností a řešení.

MMR ČR, 10. 7. 2009, E-mail: tiskove@mmr.cz

Stát bude opět dotovat školní mléko
Vláda rozhodla, že od nového školního roku znovu zavede dotace

na školní mléko. Školáci budou mít opět možnost zakoupit mléčné vý-
robky za zvýhodněnou cenu přímo ve škole. Celková podpora ze stát-
ního rozpočtu a prostředků EU dosáhne 80 milionů korun. Státní do-
tace na školní mléko zrušila loni v srpnu vláda Mirka Topolánka.

Do rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu bu-
de na mléko pro školáky vyčleněna částka 60 milionů korun, zby-
lých 20 milionů korun půjde z peněz EU.

„Cílem programu distribuce mléka ve školách v Evropě je pod-
pora dobrého stávajícího a budoucího zdravotního stavu dětí tím,
že školy mohou nabízet mléčné produkty žákům za zvýhodněné
ceny. To děti vede nejen k dodržování zdravého stravovacího reži-
mu, ale i plní důležitou úlohu v prevenci osteoporózy,“ uvedl mi-
nistr zemědělství Jakub Šebesta.

Podle Šebesty využívají zvýhodněné nabídky mléčných výrobků
nejčastěji děti ze sociálně slabších rodin. Znovuzavedením progra-
mu se výrazně zvýší dodávky mléčných výrobků do českých škol.
V době, kdy Topolánkova vláda přestala mléko školákům dotovat
a přispívala na něj jen EU, se snížily dodávky mléčných výrobků
meziročně skoro o dvě třetiny. Zdroj: www.agris.cz

www.agris.cz
mailto:tiskove@mmr.cz
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Výrobci a obchodníci pomohou
zavádět biopotraviny do škol

V září letošního roku se významní výrobci a maloob-
chodníci s biopotravinami zapojí do kampaně s názvem Ko-
runa na BIO do ŠKOL. Partneři kampaně darují 1 Kč z kaž-
dé prodané biopotraviny na rozvoj programu „Biopotravi-
ny do škol“, který realizuje Nadace Partnerství.

V průběhu letošního září mohou zákazníci hypermarketů Inter-
spar, dalších obchodních řetězců a specializovaných prodejen na-
jít desítky biopotravin označených logem „Koruna na Bio do škol“.
Jejich nákupem pomohou získat prostředky pro Nadaci Partnerství,
která pomáhá školám zavádět biopotravin do školního stravování.

„Rozhodli jsme se kampaň podpořit z mnoha důvodů, ale tím
nejdůležitějším je, že chceme pomáhat zdravému stravování dětí
ve školách i doma. Proto do kampaně zapojíme celou řadu biopo-
travin naší privátní značky Spar Natur*pur ve všech 31 pobočkách
hypermarketů Interspar“ říká Petr Jindra, marketingový ředitel
SPAR ČOS, která se stala platinovým partnerem kampaně.

HANKA ZEMANOVÁ KMOTROU PROJEKTU

Kmotrou kampaně se stala Hana Zemanová, známá podporo-
vatelka biopotravin a autorka Biokuchařky Hanky Zemanové, kte-
rá získala titul Nejlepší kuchařská kniha roku 2006. „Jako matka
si ještě více uvědomuji, jak důležitá je pro nás a naše děti zdravá

příroda a z ní pocházející zdravé potraviny. Rozhodnutí podpořit
kampaň Koruna pro BIO do škol pro mě tedy bylo dílem okamži-
ku“, říká Hanka Zemanová, maminka tříleté Natálky.

JAK MŮŽETE POMOCI VY?

Veřejnost najde informace o výrobcích a obchodech, kde je lze
koupit, na web stránce www.miliondetem.cz. „Stačí, když v prů-
běhu září nakoupíte kterýkoliv biovýrobek označený značkou „Ko-
runa“ a jeho výrobce za vás odvede 1 Kč Nadaci Partnerství, vy-
světlil Tom Václavík, koordinátor akce.

Mezi označenými biovýrobky najdete řadu biopotravin z po-
rtfolia hypermarketu Interspar, oblíbené sušenky z Biopekárny Ze-
manka, hovězí a kuřecí biomaso firmy Biopark, biouzeniny z Kos-
teleckých uzenin a různé další dobroty od společností bio-nebio,
Pro-bio, Country Life, United Bakeries, a dalších.

V průběhu září bude možné na webu soutěžit o zajímavé ceny
v soutěži „Milion dětem“. V Praze a Brně proběhnou v rámci kam-
paně Soboty s BIO, na kterých se představí partneři kampaně.

CO JE PROGRAM BIO DO ŠKOL

Cílem programu „Biopotraviny do škol“ je zajistit zdravější a udr-
žitelnou výživu pro děti a mládež prostřednictvím postupného za-
vádění biopotravin – produktů ekologického zemědělství – do škol-
ního a předškolního stravování.

V průzkumu v několika českých školách bylo zjištěno, že osmde-
sát pět procent rodičů by uvítalo, kdyby školní jídelna, kterou na-

vštěvují jejich děti, vařila z biopotravin, a jsou ochotni po-
dílet se na případném zvýšení ceny obědů. Více než še-
desát procent rodičů je dokonce ochotno kvůli tomu při-
plácet za obědy o 10 a více procent.

Z biopotravin již vaří desítky českých školních jídelen
nebo mateřských škol, například Waldorfská mateřská
škola v Brně, Mateřská škola Čtyřlístek v Třebíči, školní
jídelna ZŠ a MŠ Ostrožská Lhota, školní jídelna Příbram
nebo školní jídelna Chotěboř.

V Německu z biopotravin vaří stovky škol a menz, v Itálii je do-
konce příprava školních obědů z biosurovin povinná ze zákona. Ve
Vídni tvoří biopotravin více než 50 % surovin používaných při pří-
pravě obědů v mateřských školách, podobný podíl bude brzy do-
sažen i na základních školách.

NA CO PŮJDOU PENÍZE VYBRANÉ NADACÍ PARTNERSTVÍ

Z prostředků shromážděných během kampaně „Koruna pro BIO
do škol“ budou moci čerpat školy na projekty zaměřené na vzdě-
lávání dětí o zdravém stravování, udržitelném zemědělství a vztahu
jídlo – zdraví člověka a planety Země. Grant od Nadace Partnerství
budou moci použít například na zavedení biopotravin do školního
bufetu, otevření informačního centra pro veřejnost o biopotravi-
nách, zavádění biopotravin do přípravy školních obědů, vzdělávací
semináře, exkurze na ekologické farmy, pořádání „Bio dnů“ pro ve-
řejnost nebo na spolupráci s místními biozemědělci.

Zapojením se do programu Biopotraviny do škol posiluje škola
důležitost zdravého a udržitelným způsobem vyrobeného jídla a po-
máhá vytvářet mosty mezi městskou a venkovskou komunitou.

Program „Biopotraviny do škol“ je součástí programu Škola pro
udržitelný život Nadace Partnerství.

DALŠÍ INFORMACE VÁM POSKYTNOU:

Garant programu:
Nadace Partnerství
Nejvýznamnější česká nadace podporující pro-

jekty udržitelného rozvoje ve všech regionech
České republiky. Během 18 let své existence pod-
pořila formou nadačních příspěvků ve výši přes
213 miliónů korun už na 2383 projektů nevlád-
ních neziskových organizací, škol, obecních úřa-
dů i jednotlivců.

Kontakt
Michal Veselý, michal.vesely@nap.cz, tel: 515 903 136

Organizátoři projektu:
Mgr. Tomáš Václavík – Green Marketing
Přední marketingová

agentura na trhu biopo-
travin a bioproduktů, kte-
rá realizuje projekty zaměřené na podporu českého ekologického
zemědělství a prodeje biopotravin. Spoluorganizátor významných
projektů na biotrhu, mezi než patří např. konference BIO Summit,
Září – měsíc biopotravin, soutěž Česká biopotravina roku, vydava-
tel ročenky „Český trh s biopotravinami, atd.

Kontakt
Tomáš Václavík, tom@greenmarketing.cz, tel: 541 263 456

Outcomm s.r.o.
Komunikační agentura

s širokým portfoliem slu-
žeb. Agentura s prokaza-
telnou zkušeností s vývojem a realizací funkčních komunikačních
konceptů na potravinářském trhu včetně vývoje značky, obalové-
ho designu, funkčních nástrojů podpory prodeje a efektivní pří-
pravou dalších ATL i BTL aktivit.

Kontakt
Miroslav Kozel, miroslav.kozel@outcomm.cz, tel: 773 984 589

mailto:miroslav.kozel@outcomm.cz
mailto:tom@greenmarketing.cz
mailto:michal.vesely@nap.cz
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Venkov dostal od EU peníze na
internet, místo toho opraví kravíny

Z Bruselu přiteklo přes 800 milionů korun. A český venkov měl
z toho financovat rozvoj vysokorychlostního internetu. Taková by-
la představa šéfa Evropské komise Josého Barrosa. Jenomže zdej-
ší venkov nakonec evropské peníze využije jinak: ne na internet,
ale na modernizaci zemědělských a potravinářských podniků. Čili
mimo jiné na opravy střech kravínů nebo na rozvoj nových potra-
vinářských technologií. Lidovým novinám to potvrdil první náměs-
tek ministra zemědělství Ivo Hlaváč.

O to, kam europeníze půjdou, se stará ministerstvo zemědělství,
protože spadají do programu rozvoje venkova. Během vyjednává-
ní o přijatelném kompromisu se nakonec částka snížila na jednu
miliardu, navíc s klauzulí, která zajistila členským státům flexibilitu
ve využití těchto peněz. Minulá vláda pak uvažovala, že část peněz
použije na původní účely, tedy na venkovský internet. Druhou čás-
tí vyčleněných prostředků pak chtěla ukonejšit potravináře a ze-
mědělce, především nejvíce protestující mlékaře.

Internetové peníze chtěl minulý ministr vnitra Ivan Langer po-
užít na připojení malých obcí. Po pádu minulé vlády to ale vypadá,
že na rozvoj internetu nakonec nepůjde ani haléř.

Na protipovodňová opatření půjde jen menšina peněz „Roz-
hodně to nyní směřuje k tomu, že internet nebude financovaný vů-
bec,“ vysvětlil Hlaváč. Podle něj tak zemědělcům na modernizaci
podniků a investice do potravinářských technologií půjde drtivá
většina z přibližně osmi set milionů korun.

PROGRAM ROZVOJE NEMÁ JASNÝ SMĚR
„Jen sto padesát milionů pak půjde na pozemkové úpravy. To

ostatně vyžadovaly i obce a kraje, které je uvádějí jako jednu z pri-
orit,“ dodal Hlaváč. Sám chtěl, aby většina peněz šla právě do po-
zemkových úprav, což jsou například stavby protipovodňových
opatření. „Podle mých preferencí nemá program rozvoje venkova
řešit krátkodobé krize,“ popsal Hlaváč.

Proti plánům ministerstva zemědělství dát evropské peníze v drti-
vé míře zemědělcům a potravinářům neprotestuje ani ČSSD.

„Vysokorychlostní internet ve vesnicích je fajn, ale dal bych před-
nost tomu, aby se peníze investovaly do jiných oblastí na venkově,
které bezprostředně souvisí s činností zemědělců,“ řekl stínový mi-
nistr zemědělství a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

ČESKO MOHLO UDĚLAT KVALITATIVNÍ SKOK
Zklamání panuje pochopitelně na vnitru. Náměstek pro informatiku

Zdeněk Zajíček počítal s tím, že na rychlý internet půjde celá částka,
kterou z Evropské unie Česko dostalo. „To je pro mne velké překva-
pení, kdyby internet nebyl minimálně prioritou. Naposledy, když jsme
se o tom bavili, měla jít celá alokace na broadband,“ vysvětlil Zajíček.

„Kdyby se nám podařilo osm set milionů korun investovat, Čes-
ká republika by udělala z hlediska internetizace malých sídel ne-
uvěřitelný skok,“ dodal Zajíček.

Naopak krokem ministerstva zemědělství není překvapen tele-
komunikační analytik Jiří Peterka. „Koresponduje to s tím, jak je
broadband v posledních letech v ČR vnímán na úrovni státu a je-
ho orgánů - jako něco zbytného a ne moc důležitého. Jako oblast,
ve které stát nemá žádné konkrétní cíle a nepovažuje za potřeb-
né se nějak angažovat, ani pokud jde o venkov a méně osídlené
lokality,“ řekl LN Peterka.

PEVNÉ PŘIPOJENÍ JE ŠPATNÉ

Podle dat, o které komise opírala své rozhodnutí podpořit in-
ternet na venkově, má Česko penetraci internetu ve venkovských
oblastech 75 procent. Ale například u technologie ADSL, která je
v česku používaná pro připojení k internetu nejvíce, výrazně zále-
ží na vzdálenosti uživatele od ústředny.

Právě na venkově je většinou k ústřednám daleko, a kvalita pev-
ného připojení je tak spíše špatná.

Přehlednější
uspořádání
v oblasti vody

Česká inspekce životního prostředí vyšla vstříc požadavkům obcí
a měst, aby zpřehlednila územní uspořádání v oblasti ochrany vody.
Doposud inspekce vycházela z tradičních vazeb na povodí řek a to
bylo rozdílné od územního působení ve složkách ovzduší, odpady,
les a IPPC, které jsou členěny podle administrativních hranic krajů.

ČIŽP tedy vyšla vstříc požadavkům na sjednocení územní pů-
sobnosti ve složce voda, které zajistí větší přehlednost pro subjek-
ty, se kterými ČIŽP komunikuje. Nová území budou důsledně re-
spektovat hranice krajů a bude tak lépe odpovídat správnímu
uspořádání v České republice.

Současně se mění dvě detašovaná pracoviště na dvě pobočky
oblastních inspektorátů, a to pobočky OI Plzeň v Karlových Varech
a pobočky OI Brno ve Zlíně, kde kromě složky ochrany vod budou
působit i inspektoři z ostatních složek ČIŽP.

Inspekce si od tohoto kroku slibuje vyšší efektivnost a zprů-
hlednění spolupráce s vodoprávními úřady, krajskými a městskými
úřady, obcemi, veřejností a podnikatelskými subjekty, které muse-
ly doposud jednat v problematice ochrany vod s jinými inspekto-
ráty než v ochraně ovzduší a odpadovém hospodářství.

Oblastní inspektorát: Praha
Sídlo: Wolkerova 11/40,160 00 Praha 6
Kraj: Hl. m. Praha, Středočeský

Oblastní inspektorát: České Budějovice
Sídlo: Dr. Stejskala 6, 370 21 České Budějovice
Kraj: Jihočeský

Oblastní inspektorát: Plzeň
Sídlo: Klatovská třída 48,301 22 Plzeň
Kraj: Plzeňský

Oblastní inspektorát: Pobočka Karlovy Vary
Sídlo: Horova 12,360 01 Karlovy Vary
Kraj: Karlovarský

Oblastní inspektorát: Ústí nad Labem
Sídlo: Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký

Oblastní inspektorát: Hradec Králové
Sídlo: Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký, Pardubický

Připojení v EU Například ve Švédsku už má přístup k interne-
tu 80 procent zemědělských podniků a třetina z nich jej použí-
vá denně. V jiných oblastech, jako je Toskánsko (Itálie) nebo Ma-
ďarsko, však používá internet pouze čtvrtina zemědělců, a je tak
pro ně těžší plánovat výrobu, uvádět výrobky na trh, zjišťovat ce-
ny na mezinárodních trzích, sledovat předpověď počasí nebo
uzavírat dohody o spolupráci s jinými subjekty na trhu.

„Zemědělský“ internet jako součást reakce Evropské unie na
ekonomickou krizi chtěl šéf komise José Barroso podpořit inter-
netizaci venkovských sídel. Unie na ni vyčlenila miliardu eur. Na
Česko připadá z této částky v přepočtu asi 800 milionů korun,
které spadají pod program rozvoje venkova. Členské země si
mohou samy vybrat, na která opatření peníze dají. V Česku tak
na internet nepůjde ani koruna. Drtivou většinu peněz si vylob-
bovali přímo zemědělci a potravináři.

Zdroj: Ondřej Malý, Lidové noviny
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Oblastní inspektorát: Havlíčkův Brod
Sídlo: Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod
Kraj: Vysočina

Oblastní inspektorát: Brno
Sídlo: Lieberzeitova 14, 614 00 Brno
Kraj: Jihomoravský

Oblastní inspektorát: Pobočka Zlín
Sídlo: Tř. Tomáše Bati 3792, 761 90 Zlín
Kraj: Zlínský

Oblastní inspektorát: Olomouc
Sídlo: Tovární 41, 772 00 Olomouc
Kraj: Olomoucký

Oblastní inspektorát: Ostrava
Sídlo: Valchařská 15/72, 702 00 Ostrava
Kraj: Moravskoslezský

Oblastní inspektorát: Liberec
Sídlo: Tř. 1. máje 858/26, 460 01 Liberec
Kraj: Liberecký

Seznam obcí s rozšířenou působností, kterých se změna týká
a jejich příslušnost k oblastním inspektorátům od 1. 7. 2009

OI Praha: Beroun, Hořovice, Příbram, Rakovník, Čá-
slav, Český Brod, Kolín, Lysá nad Labem,
Nymburk, Poděbrady, Mladá Boleslav,
Mnichovo Hradiště

OI České Budějovice: Dačice
OI Plzeň: Horažďovice, Sušice
Pobočka Karlovy Vary: Aš, Cheb, Karlovy Vary, Kraslice, Marián-

ské Lázně, Ostrov, Sokolov
OI Hradec Králové: Polička, Svitavy, Lanškroun, Moravská Tře-

bová
OI Havlíčkův Brod: Bystřice pod Perštejnem, Moravské Budě-

jovice, Náměšť nad Oslavou, Nové Město
na Moravě, Třebíč, Velké Meziříčí

OI Brno: Vyškov
Pobočka Zlín: Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Kro-

měříž, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské
Meziříčí, Vsetín, Luhačovice, Uherské Hra-
diště, Uherský Brod, Valašské Klobouky,
Zlín, Vizovice, Otrokovice

OI Olomouc: Jeseník
OI Liberec: Česká Lípa, Nový Bor

Upozornění: S ohledem
na zavedený systém poplat-
ků za odběry podzemních
vod a vypouštění odpadních
vod a jeho udržitelnost i v no-
vém uspořádání (vydání cca
5 000 rozhodnutí na podzim
2009 a 2010) budou povinné
subjekty poplatkové hlášení
pro stanovení záloh na rok
2010 adresovat dle nového
členění, poplatkové přiznání
za rok 2009 na oblastní in-
spektorát původní, tj. ten, kte-
rý vydal zálohy na rok 2009.

Ing. Eva Tylová,
ředitelka ČIŽP

Odstartoval třetí ročník soutěže
Žihadlo – nejlepší propagace
neziskových organizací

Přihlášky do soutěže o nejlepší veřejně prospěšnou reklamu
„Žihadlo 2009“ mohou podávat neziskové organizace jako její za-
davatelé. Již třetím rokem pokračuje u nás stále ojedinělá soutěž,
která se zaměřuje pouze na reklamní kampaně propagující nezis-
kové organizace a jejich projekty bez ohledu na zaměření.

„Úspěšný průběh minulých dvou ročníků je pro nás jako orga-
nizátory obrovským závazkem do budoucna a věříme, že i letos se
nám podaří do soutěže získat kvalitní a originálně zpracované re-
klamní kampaně. Stále ale platí, že cílem Žihadla není jen hodno-
tit kreativní zpracování jednotlivých kampaní, ale také práci lidí
z neziskových organizací, kteří se podílejí na tvorbě kampaní, je-
jich realizaci a propagaci,“ říká k soutěži Marek Šedivý, ředitel po-
řadatelské organizace o.p.s. Neziskovky.cz.

„Věříme, že získaná ocenění budou potřebnou motivací a no-
vou energií do další práce neziskových organizací. Úroveň mediál-
ních kampaní v neziskovém sektoru je rok od roku vyšší. Je to od-
měna za práci pro celý kreativní tým, jehož členové ji často dělají
vedle své běžné práce bez nároku na honorář,“ vysvětluje Pavlína
Folovská, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB, hlavního
partnera Žihadla 2009.

Soutěže se mohou zúčastnit nestátní neziskové organizace
(občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, nad-
ační fondy, církevní právnické osoby), které zviditelnily veřejně
prospěšný projekt prostřednictvím mediální kampaně v období
od 1. září 2008. Ceny budou udělovány v kategoriích tištěná re-
klama, televizní a kino spot, rádiový spot a internetový projekt.
V odborné porotě zasednou stejně jako v minulých letech zá-
stupci médií, reklamních agentur a neziskových organizací. Vítě-
zové soutěže pak budou slavnostně vyhlášeni ve čtvrtek 5. listo-
padu v průběhu slavnostního večera v budově ČSOB v Praze Rad-
licích, která je jednou z nejšetrnějších ekologických staveb ve
střední Evropě a doposud jako jediná v tomto regionu získala zla-
tý certifikát LEED. Hlavní cena – Žihadlo od zlínského sochaře Ji-
řího Pašky – poputuje tradičně neziskové organizaci jako zada-
vateli kampaně, oceněny budou i reklamní agentury, které se pří-
padně na tvorbě podílely.

Přihláška a propozice k soutěži jsou ke stažení na internetových
stránkách www.neziskovky.cz. Uzávěrka soutěže je 7. října 2009.

Soutěž organizuje obecně prospěšná společnost Neziskovky.cz.
Hlavním partnerem Žihadla 2009 je ČSOB, soutěž podpořila také spo-
lečnost Synot Tip. Hlavním mediálním partnerem je týdeník Strategie
a Marketing Magazine.

Hana Prchalová,
prchalova@neziskovky.cz, mobil: 725 800 242
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Slavnosti bratrství Čechů a Slováků
přilákaly na dominantu Bílých Karpat
Velkou Javořinu tisíce návštěvníků

Přibližně šest tisíc návštěvníků všech generací se podle odhadu
organizátorů v průběhu neděle 26. července vystřídalo na vrcholu
Bílých Karpat – Velké Javořině (970 m) při Slavnostech bratrství Če-
chů a Slováků – největším kulturním a společenském setkání na
česko-slovenské hranici. Zúčastnila se ho také řada poslanců, se-
nátorů, reprezentantů krajských a místních samospráv a dalších
představitelů veřejného života.

Před začátkem vlastního kulturního programu položili ústavní
činitelé a představitelé krajských a obecních samospráv z obou
stran hranice kytice k Památníku československé vzájemnosti. Ten-
to akt byl zakončen společným zpěvem české a slovenské hymny.

Také oficiálnímu zahájení následného kulturního programu do-
minoval kromě zdravic řečníků okamžik, kdy tisíce přítomných Če-
chů a Slováků povstaly a společně zazpívaly státní hymny. Nejvyš-
ší představitelé krajských samospráv se ve svých projevech shodli
na tom, že setkávání v pohraničí má velký význam z hlediska udr-
žování a prohlubování zdravých sourozeneckých“ vztahů mezi
oběma národy, ale také z praktických důvodů spolupráce na mno-
ha společných projektech, které se v příhraničním území realizují.

Slavnosti bratrství Čechů a Slováků pořádají čtyři kraje (Zlínský,
Jihomoravský, Trnavský a Trenčínský samosprávný kraj) a nefor-
mální sdružení samospráv měst a obcí v příhraniční oblasti. Dra-
maturgie kulturního programu se za českou stranu ujal Klub kul-
tury Uherské Hradiště a za slovenskou stranu Trenčianské osveto-
vé stredisko. Zdroj: Helena Mráčková,

tiskové oddělení Zlínského kraje

8. ročník „Otevírání Poodří
a pooderského koštování“

Na konci jara se na zámku v Bartošovicích a v prostorách zámecké
parku uskutečnil již 8. ročník „Otevírání Poodří a pooderského koš-
tování“. Zájemci měli možnost navštívit Záchrannou stanici a cen-
trum ekologické výchovy včetně výstavy „Lidé a příroda Poodří“.
S průvodcem mohli absolvovat Zámeckou naučnou stezku včetně
naslouchání ptačímu zpěvu, projet se na raftech na rybníce nebo na
kolech cyklistickou vyjížďkou z Jistebníku do Bartošovic.

V poledne započalo koštování devíti vzorků hruškovice, třinác-
ti vzorků slivovice a třinácti vzorků jabkovice. Členové degustační
komise měli stejně jako v minulých letech nelehký úkol vybrat ten
nejlepší vzorek, protože kvalita jednotlivých pálenek byla na vyso-
ké úrovni.

Na zámku měli možnost návštěvníci shlédnout výstavu z čin-
nosti Regionu Poodří a MAS Regionu Poodří, ukázky tvorby umě-

leckého řezbáře Františka Nedomlela z Bruntálu a kovářství stu-
dentů SSUŠ AVE ART Ostrava. Perníkářské výrobky prodávala fir-
ma paní Gilarové ze Skotnice, která je majitelkou označení „MO-
RAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt®“. V rámci „Otevírání“ se
prezentoval svatební salón „Marry Me“ z Nového Jičína, vystoupi-
la skupina BEATLES revival a také byl zpřístupněn vodní mlýn s vý-
stavou fotografií na „šnůře“. V letošním roce se „Otevírání“
zúčastnil exministr životního prostředí Martin Bursík s poslankyní
Kateřinou Jacques. Exministr zahájil realizaci projektu „Likvidace
křídlatky v povodí řeky Odry a jejich přítoků“, který je financován
z Operačního programu Životního prostředí a je realizován ČSOP
Salamandr se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm ve spolupráci se
Správou CHKO Poodří.

A jak dopadlo vlastní regionální koštování pálenek a kdo se stal
pooderským králem v roce 2009 v jednotlivých kategoriích:

hruškovice: 1. místo – Jaroslav Bílek, Skotnice
slivovice: 1. místo – Zdeněk Lys, Kateřinice
jabkovice: 1. místo – JUDr. Jan Halm, Bartošovice

Každý účastník této tradiční pooderské akce mohl ochutnat zdar-
ma místní „turistický produkt“, kterým je pooderská jadernička.

Také v letošním roce se „Otevírání“ zúčastnili zástupci partner-
ského občanského sdružení „Podpolanie“. Dva zástupci se opět
aktivně zapojili do činnosti degustační komise. Hosté ze Slovenska
se prezentovali na stánku s ochutnávkou sýrů a pálenky, kterou na-
bízeli v krojích. V neděli pak hosté navštívili zámek v Kuníně za do-
provodu paní starostky a po obědě následovalo loučení. V sou-
časné době již známe výsledky výběru Místních akčních skupin na
Slovensku. Občanské sdružení Podpolanie bylo vybráno a získá sta-
tut MAS. Oldřich Usvald,

manažer MAS Regionu Poodří

Vlídná nádraží – atraktivní
projekt spolupráce tří regionů

Projekt „Vlídná nádraží – Posázavský Pacifik, Bezdružická lokál-
ka, Muzejní trať Kolešovka“ vznikl ve spolupráci tří Místních akč-
ních skupin, jejichž obcemi prochází regionální železniční tratě.

Na území MAS Posázaví je to železniční trať z Prahy přes Čer-
čany do Zruče nad Sázavou, zvaná „Posázavský Pacifik“, v MAS
Český Západ – Místní partnerství jde o trať Pňovany – Bezdru-
žice, přezdívaná „Bezdružická lokálka“ a v MAS Rakovnicko se
projekt týká tratě Lužná u Rakovníka – Kolešovice známé jako
„Kolešovka“.

Regionální železniční tratě měly i v minulosti významný vliv na
rozvoj území, kterými prochází, a to jak z hlediska růstu sídel, roz-
voje průmyslu a obchodu, tak i z hlediska cestovního ruchu. Ovliv-
nily nejen hospodářský vývoj těchto území, ale plnily i velmi důle-
žitou, a dodnes nenahraditelnou, funkci dopravní.
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Malebné „lokálky“, a k nim náležející objekty, tvoří nedílnou his-
torickou součást regionů. Jsou proto právem považovány za prvky
kulturního dědictví.

Hlavní náplní a cílem projektu „Vlídná nádraží – Posázavský Pa-
cifik, Bezdružická lokálka, Muzejní trať Kolešovka“ je zmapování
současného stavu těchto historických železničních tratí včetně při-
lehlých objektů (jako jsou železniční stanice, nádraží, mosty, tune-
ly), jejich dokumentace a fotodokumentace, historický průzkum,
ideový návrh nového funkčního využití vybraných objektů a vydá-
ní publikací v přímé vazbě na projekt.

Tento záměr se neobejde bez spolupráce s vlastníky a správci
železnice a přilehlých provozních objektů. Počítá se s podporou
a součinností obcí, jejich obyvatelů, občanských sdružení a dalších
subjektů. Nemalou úlohu zde hrají různí „milovníci kolejí“ a nad-
šenci pro technické památky.

V současnosti, kdy je na většině tratí v ČR běžný provoz státní-
ho dopravce, vzrůstá potřeba definovat funkci regionálních tratí
a nalézt jejich poslání v novém společenském kontextu. Současný
trend zhodnocovat a využívat stavby, původně ryze technického
charakteru, k novým žádoucím funkcím (muzea, informační cen-
tra, další služby pro turisty) je výzvou k realizaci tohoto projektu.

Venkovská tržnice propojuje šestici
partnerů k informacím o službách

Venkovská tržnice je projekt, na kterém spolupracuje šest Míst-
ních akčních skupin (MAS Podlipansko, o.p.s., MAS Krajina srdce o.s.,
MAS Sdružení Růže, o.s., MAS Jemnicko, o.p.s., Lípa pro venkov o.s.,
MAS LAG Strakonicko, o.s.), z celé naší republiky.

Realizací projektu, který je financován Evropským zemědělským
fondem pro rozvoj venkova, vznikne šest partnerských informač-
ních center pro šest venkovských území s informačním systémem,
prostřednictvím kterého budou moci obyvatelé jednotlivých re-
gionů sledovat a využívat nabídku místních produktů a služeb a
budou informováni o místních akcích. Kompletní informační sy-
stém bude doplněn o katalogy.

Katalogy vzniknou na základě databáze, která bude zveřejně-
na i v elektronické podobě na portálu www.venkovskatrznice.eu.
Katalog, distribuovaný do všech domácností daného regionu zdar-
ma, bude mít funkci propagační a informační. Naleznete v něm ná-
vod, jak používat elektronickou verzi katalogu na webových strán-
kách a jaké jsou jeho další možnosti využití.

V měsících červen až srpen proběhne příprava naplnění data-
báze. Na území všech 53 obcí regionu Podlipansko budou pro-
školení tazatelé navštěvovat podnikatele, firmy i představitele
všech organizací, spolků i občanských aktivit.

„Věříme, že se nám podaří sestavit ucelenou a unikátní data-
bázi, která nám umožní prezentovat a propagovat náš region a ši-
kovné lidi v něm nejen místním lidem, ale i návštěvníkům a po-
tenciálním zákazníkům z blízka i daleka.“ říká ředitelka MAS Po-
dlipansko, o.p.s., která je zároveň projektovým managerem
Venkovské tržnice a pokračuje: „ Tazatele jsme také seznámili
s dalšími aktivitami naší organizace, s kterými chceme jejich pro-
střednictvím seznámit právě podnikatele a neziskové organizace na
našem území. Jedná se především o program LEADER, v rámci ně-
hož budeme do regionu rozdělovat peníze. Další možnost podpo-
ry našich šikovných lidí je značka Polabí – regionální produkt®, je-
jíž je MAS Podlipansko koordinátorem. Snažíme se zkrátka maxi-
málně podpořit náš region.“

Osloví-li Vás tedy náš tazatel, věnujte mu chvilku svého času.
Věříme, že se Vám tato investice do našeho společného projektu
mnohonásobně vrátí.

Michaela Roškotová, MAS Podlipansko, o.p.s

Rozhledna Podvrší – nástroj
k rozvoji regionu. Nevěříte?

Vedení obce Vavřinec přišlo v roce 2007 s nápadem využít exis-
tence místní rozhledny k propagaci nového projektu Moravský kras
– regionální produkt, realizovaného MAS Moravský kras o. s. Jed-
ná se o systém značení výrobků, které mají původ v regionu Mo-
ravský kras a okolí, se snahou zviditelnit produkci místních výrob-
ců a zároveň posílit pocit sounáležitosti s regionem u jeho obyva-
tel. Hlavním cílem zavádění značení v regionu Moravský kras a okolí
je přispět k oživování venkova a postupnému zvyšování kvality ži-
vota na venkově, vytváření pracovních příležitostí a rozvoji sociál-
ně a enviromentálně orientované ekonomiky. Ve snaze naplnění
výše uvedených cílů proto obec Vavřinec podala projekt do pro-
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gramu LEADER ČR 2007, jehož náplní bylo zřízení Informačního
a prodejního místa místních produktů v prostorách Kulturního do-
mu Veselice. U něho se totiž nachází záchytné parkoviště, které vy-
užívají motorizovaní návštěvníci rozhledny.

Projekt byl úspěšný, a to i přesto, že jej výběrová komise MAS
Moravský kras zařadila do projektů náhradních. Hodnotící komise
Mze ČR jej přesto vybrala k podpoře a od jara 2008 mají návštěv-
níci rozhledny možnost využít uvedeného zařízení k zakoupení ně-
kterého z regionálních produktů z regionu Moravský kras a okolí.
Vedle možnosti zakoupit v uvedeném zařízení např. výrobky Pivo-
varu Černá Hora, sýr NIVA Extra z Mlékárny Otinoves, med a další
včelí produkty atd., toto zařízení poskytuje i další služby, jako pro-
pagační materiály, možnost přístupu na internet, možnost zakou-
pení suvenýrů s motivem rozhledny a jeho návštěvníci mohou vy-
užít i sociálního zázemí v kulturním domě. V rámci projektu byly
vytvořené i internetové stránky rozhledny, sloužící vedle propaga-
ce značení místních výrobků i k propagaci rozhledny. Roční provoz
Informačního a prodejního místa prokázal, že realizace tohoto ná-
padu naplňuje svůj cíl, který si vedení obce vytýčilo – využít exis-
tence rozhledny k rozvoji obce a regionu. Služeb uvedeného zaří-
zení využilo v průběhu sezony 2008 celkem 2 187 návštěvníků
a z jejich ohlasů je zřejmé, že jsou s jeho službami spokojeni.

Rozhlednu rovněž využívá k pořádání různých akcí sdružení VE-
SELICKÁ KAPLIČKA. Výtěžky z těchto akcí věnovalo na konto veřej-
né sbírky určené na výstavbu nové kapličky. Celkově se v průběhu čtyř
let na kontě sbírky díky aktivitě sdružení, ale i dalších občanů a spon-
zorů nashromáždilo cca 200 000 Kč a od září 2007 stojí na nově zbu-
dované návsi i nová kaplička Sv. Antonína, patrona Veselice. Zbylé pe-
níze na stavbu kapličky věnovala obec Vavřinec ze svého rozpočtu
a projekt zbudování návsi byl podpořen i z Nadace Partnerství, v rám-
ci projektu Strom života. Jak je z uvedeného zřejmé, lze mnohdy za
pomoci dobrého nápadu zrealizovat projekt mající pozitivní dopad ne-
jen na samotnou obec, v níž se turistický cíl nachází, ale i na širší re-
gion. Více informací o celém projektu najdete na www.rozhledna-
-veselice.cz a kaplicka.webnode.cz/veselicka-naves/.

Miloslav Novotný, starosta obce Vavřinec

Vandrování Polipanskem podnítilo
značku domácí výrobky v Polabí

„V rámci projektu „Vandrování Podlipanskem“ jsme založili
značku „Polabí – regionální produkt®“. Prostřednictvím této znač-
ky chceme místním obyvatelům, ale i návštěvníkům představit vý-
robky, které vznikají díky šikovnosti místních výrobců. V dnešní do-
bě přesycenosti trhu dovozovým zbožím, cítíme potřebu podpořit
úsilí těchto lidí.

Půjde o propagaci v novinách, budeme vydávat katalogy, úča-
stnit se výstav, jarmarků, veletrhů,“ uvedla Michaela Roškotová,
koordinátor MAS Podlipansko.

Polabí bylo devátým regionem v Česku, kde se značením zača-
li (po oblastech Krkonoše, Šumava, Beskydy, Moravský kras, Orlic-
ké hory, Vysočina, Górolsko Swoboda (Jablunkovsko), Moravské
Kravařsko (Poodří)). Nově se připojil region Podkrkonoší.

Značka „Polabí – regionální produkt®“ je podporována Zlatým
pruhem Polabí, o.p.s, MAS Svatojiřský les, MAS Pošembeří, MAS
Vyhlídky a MAS Mezilesí.

Žádosti o značku posuzuje certifikační komise, ve které jsou mi-
nimálně z poloviny zastoupeni sami výrobci. Právo na užívání znač-
ky získá výrobce na dva roky. Po uplynutí této lhůty má možnost
zažádat o značku znovu.

“V tuto chvíli je certifikováno pět výrobců z celého Polabí. Jsou
to pan Točík z Loukonos, který se zabývá intarzovanou dřevovýro-
bou, paní Provazníková z Včelařské farmy Veletov, kovář Stanislav
Kouba z Lysé nad Labem, drátenice Lada Borecká z Krchleb a na-
konec pan Jandl, majitel zahradnictví v Dobrém Poli u Kouřimi, kte-

rý získal značku pro své hrnkové květiny“ říká ředitelka MAS Po-
dlipansko Markéta Pošíková.

Noví zájemci o značku mohou podat žádost, kterou naleznou
na www.podlipansko.cz, nebo www.domaci–vyrobky.cz, do 4. zá-
ří 2009. Předávání certifikátů je plánováno na říjen 2009 na zámku
Kačina, při akci Hubertova jízda.

Domácím výrobkům z Podlipanska a celého Polabí je určena již
zmiňovaná značka „Polabí – regionální produkt®“. Ucházet se o
ni mohou výrobci z území od Mělníka po Kolín „Chtěli bychom
značkou podpořit místní výrobce a řemeslníky a pomoci jim zvidi-
telnit jejich aktivity. Pro některé větší firmy není tato značka prvo-
řadou záležitostí, ale určitě ji mnozí využijí a zdůrazní tak přísluš-
nost k regionu,“ říká koordinátor projektu značení domácích vý-
robků v Polabí Michaela Roškotová.

V dnešním globalizovaném světě sílí potřeba zachovat identitu
regionů. Důležitou prioritou je propojení mezi šetrným využíváním
přírodního bohatství, místními tradicemi a kulturou s hospodaře-
ním člověka v krajině a ekonomickou prosperitou regionu.

REGIONÁLNÍ ZNAČENÍ VÝROBKŮ je jedním ze způsobů, jak po-
sílit charakter a jedinečnost určitého území a zároveň je využít ve
prospěch jeho obyvatel.

Nyní MAS Podlipansko, o.p.s. nabízí svým výrobcům ještě další
možnost podpory.

V rámci projektu LEADER bude MASka rozdělovat peníze do re-
gionu a jedním z cílů je podpořit vývoj regionálních potravinových
a řemeslných produktů a rozvoj trhu ¨ s těmito produkty. Možné
investice v rámci realizace projektů tohoto opatření je výstavba, re-
konstrukce a vybavení drobných výroben a podpora zpracování
místních produktů, zřizování a vybavení prodejen místních pro-
duktů a podpora přímého prodeje, atd.“ LEADER je jedinečnou
šancí pro všechny,“ říká ředitelka MAS Podlipansko Markéta Poší-
ková, „věříme, že podpoříme hodně dobrých projektů, zaměře-
ných na místní výrobky“.

Michaela Roškotová, MAS Podlipansko, o.p.s

Vzniknou v Posázaví
„aktivní odpočinkové zóny“?

Mluvíme-li o „aktivní odpočinkové zóně“ máme na mysli veřej-
né prostranství, na kterém se přirozeně setkávají děti, mládež a je-
jich rodiny za účelem aktivního trávení volného času.

Začátkem května letošního roku jsme Vás informovali o uspořá-
dání dotazníkové ankety s cílem zmapovat v regionu již existující zó-
ny určené k aktivnímu odpočinku a zjistit, jaký by byl zájem o jejich
dovybavení, popř. zájem o vybudování nových zón.

A výsledky dotazníkové ankety? „Z celkového počtu 200 kusů
rozeslaných dotazníků se nám vrátila necelá stovka vyplněných
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zpět. Výsledky byly jednoznačné. Je velký zájem o vybavení a mo-
dernizaci stávajících aktivních odpočinkových zón a rovněž o vy-
budování nových“, řekla manažerka projektu Denisa Cibulková.
„Po vyhodnocení dotazníkové ankety jsme koncem května svola-
li veřejné projednání s cílem získání dalších podkladů. Výsledkem
setkání bylo sestavení analýzy – soupis kladných a záporných strá-
nek, příležitostí a hrozeb projektu“ dodala manažerka projektu.

Na základě všech shromážděných podkladů členové progra-
mového výboru Místní akční skupiny Posázaví doporučili připravit
nové opatření, z kterého by případní zájemci, žadatelé, mohli čer-
pat finanční prostředky na výstavbu těchto zón. Nové opatření by
mělo vzniknout v rámci čerpání finančních prostředků Strategic-
kého plánu Leader.

„Již v uplynulých letech pomocí společnosti Posázaví o.p.s. při-
šlo do regionu několik desítek miliónů korun prostřednictvím pro-
gramů Leader+ a Leader ČR. Na tyto úspěšné programy jsme na-
vázali Strategickým plánem Leader 2007–2013, jehož prostřed-
nictvím každoročně dostaneme do regionu od 15 do 19 miliónů
korun na realizaci nejzajímavějších a pro region nejpřínosnějších
projektů“, uvedla ředitelka společnosti Bohunka Zemanová

Věříme, že přispějeme k rozšíření nabídky kvalitně vybavených
míst pro aktivní trávení volného času dětí, mládeže a jejich rodin
v regionu, a to vše stále v duchu „jaké si to uděláme, takové to bu-
deme mít“. Denisa Cibulková

Rytířské noviny – nová tiskovina
propaguje Kraj blanických rytířů

Český svaz ochránců přírody ve Vlašimi připravil ve spolupráci s ob-
cemi, městy a dalšími partnery v regionu propagační Rytířské noviny,
ve kterých seznamuje návštěvníky oblasti s místními atraktivitami.

Rytířské noviny vyšly poprvé vloni. Představují pestrou nabídku
turistických atraktivit, přehled zajímavých akcí, ale také například
kulinářskou specialitu blanického rytíře z Podblanické kuchařky.

Karel Kříž z Českého svazu ochránců přírody ve Vlašimi vydání ko-
mentuje: „Noviny jsme vydali již v loňském roce a měli jsme velmi
dobrou odezvu čtenářů. Snažíme se tímto způsobem oslovit všech-
ny návštěvníky Kraje blanických rytířů. Forma článků, ve kterých
představujeme různé turistické cíle, akce a zajímavosti, je pro někte-
ré přitažlivější, než klasické propagační letáky. Zároveň využíváme
větší prostor k poskytování informací o ochraně přírody a kulturního
dědictví regionu, které jsou největší hodnotou našeho kraje.“

Kraj blanických rytířů, jehož středem je bájná hora Blaník, za-
znamenává v posledních letech výrazné zvýšení zájmu návštěvní-
ků. Podílí se na něm jak propagace, tak významně se rozšiřující na-
bídka turistických cílů a služeb. V uplynulých letech došlo například
k rozsáhlé rekonstrukci zámku a parku ve Vlašimi, rekonstrukci
ubytovny v Kondraci, vybudování interaktivní stezky „S rytířem na
Blaník“ i nových cyklotras a cyklostezek.

Region zaznamenal v červnu úspěch s cyklotrasou „Po stopách
blanických rytířů“ vybudovanou obcí Kondrac, která se umístila na
3. místě kategorie cykloturistika v hlasování návštěvníků portálu
www.kudyznudy.cz.

Propagace regionu včetně vydání Rytířských novin je realizová-
na díky projektu „Kraj blanických rytířů, díl druhý“, spolufinanco-
vaného Evropskou unií v rámci Regionálního operačního progra-
mu regionu soudržnosti Střední Čechy.

Kontakt: Petr Zapletal, projektový manažer, tel. 608 889 506,
e-mail: zapletal@podblanickem.net; www.blanicti-rytiri.cz

Lhotecká cyklostezka získala
další důležitou podporu

Skvělá zpráva přišla koncem měsíce května z kolínské automo-
bilky TPCA Toyota Peugeot Citroën. Ta ve spolupráci s Nadací Part-
nerství uzavřela pátý ročník grantového programu Partnerství pro
Kolínsko, jehož prostřednictvím každoročně podporuje rozvoj šir-
šího kolínského regionu částkou 4.000.000 Kč. V konkurenci cel-
kem 60 předložených projektů se Pečeckému regionu podařilo zís-
kat z tohoto grantu 400.000,– Kč, což bylo vůbec nejvíc ze všech
19 úspěšných žadatelů.

Komisi tak jednoznačně zaujal náročný projekt, který se již třetím
rokem snaží získávat finanční prostředky na projektovou přípravu pro
výstavbu cyklistické stezky Písková Lhota – Kostelní Lhota – Sadská.
Ta by měla v budoucnu pomoci naléhavému řešení bezpečnosti pro-
vozu cyklistů na vůbec nejfrekventovanější silnici v regionu mezi Sad-
skou a Poděbrady. Zároveň by cyklostezka měla sloužit obyvatelům
severní části regionu pro každodenní dojížďku do škol a zaměstná-
ní. V neposlední řadě by se cyklostezka měla stát alternativním pro-
středkem pro trávení volného času a to především díky budoucímu
přímému a bezpečnému napojení na dálkovou trasu Labské stezky.

Na přípravě projektu cyklostezky od počátku spolupracují obce
Sadská, Kostelní Lhota a Písková Lhota s Pečeckým regionem. „Dí-
ky každoroční finanční podpoře z krajského rozpočtu Středočes-
kého kraje se nám podařilo získat prostředky na nákladnou pro-
jektovou dokumentaci cyklostezky. Tohle je ale další významná po-
moc, která ulehčí našemu, resp. obecním rozpočtům“, upřesňuje
tajemnice Pečeckého regionu a ředitelka MAS Podlipansko, o.p.s.
Markéta Pošíková a upozorňuje tak na skutečnost, že pokračová-
ní přípravy projektu bylo značně ohroženo nemožností získat dal-
ší prostředky. Peníze z grantu TPCA tak účelně doplnily chybějící
nezbytné aktivity v projektu, na které se nepodařilo získat pro-
středky z jiných zdrojů. A na co budou tedy finance směřovány?
„Naprostá většina grantu půjde na dokončení všech stupňů pro-
jektové dokumentace, především pak na samotné řešení kompli-
kovaného křížení cyklostezky se železniční tratí u Sadské“, dodá-
vá Pošíková. Menší část peněz pak bude věnována například na
propagaci projektu a také na přípravu žádosti pro úspěšné čerpá-
ní finančních prostředků z fondů EU a prostředků státního roz-
počtu na samotnou výstavbu stezky.

Ještě dlouhou dobu ale potrvá, než se první cyklisté projedou po
nové cyklostezce. V nadcházejícím období čekají představitele mi-
kroregionu složitá projednávání s drážními institucemi a následné
získání nezbytného stavebního povolení pro oba úseky. Vzhledem
k náročnosti celého procesu se předpokládá, že celý projekt bude
rozdělen na dvě etapy, přičemž jako první se zrealizuje úsek mezi
Pískovou a Kostelní Lhotou, pro který je již vydané územní rozhod-
nutí. „ Pokud všechno půjde opravdu jak má, v polovině příštího
roku bychom mohli začít stavět první etapu“, uzavírá Pošíková.

Tomáš Drobný

www.blanicti-rytiri.cz
mailto:zapletal@podblanickem.net
www.kudyznudy.cz
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Máme za sebou 1. Ročník
„Kalivodského hůlkování“

Motto: Na kole nevyšlapete všude, s hůlkami na nordic walking ano

Na čtyřiašedesát příznivců nordic walking se sešlo v sobotu 27. červ-
na na prvním ročníku Kalivodského hůlkování v Kalivodech na Ra-
kovnicku. Na své si přišli zkušení „hůlkaři“ i úplní začátečníci. Pořa-
datelé Infocentrum Slaný, obec Kalivody a Mikroregion Novostrašec-
ko pro ně totiž připravili hned tři trasy rozdělené podle náročnosti.

S nápadem uspořádat akci tohoto druhu přišel starosta z Řevni-
čova Jiří Petráček. „Krásná příroda Džbánu k tomu přímo láká. Jsou
tady ideální podmínky pro chůzi. Rozmanitost povrchu nám dovo-
luje vyznačit trasy různě náročné. Jak pro ty, co s hůlkami začínají,
tak těžké trasy pro ty zkušené hůlkaře,“ uvedl.

„Trasy se nám líbily,“ pochvalovali si aktéři a chlubili se i krás-
nými hřiby, které cestou našli. „Jestli se akce bude za rok opako-
vat, počítejte s námi,“ loučily se účastnice od Mělníka.

Po návratu do cíle proběhlo losování o zajímavé ceny. Nejlepší
účastníci si odnesli sady hůlek, či slánské víno, mošty nebo vouche-
ry na noční procházku s překvapením ve Slaném a vouchery na plav-
bu lodí po Vltavě, sérii Vandrovních knížek Novostrašecka a Slánska.

„První ročník měl velký úspěch. Sešlo se množství lidí i ze vzdá-
lenějších koutů, jako například z Karlových Varů, Žatce, Mělníka
nebo Kolína. Všem se u nás líbilo, a proto už teď plánujeme další
ročník v červnu příštího roku,“ řekla starostka obce Kalivody Mile-
na Volfová. Zdroj: Zoja Kučerová, vedoucí IC Slaný

Grantový program v Moštěnce
podpoří 20 projektů a aktivit
místních spolků

V jarní výzvě Grantového programu
v regionu Moštěnka přijala MAS – Part-
nerství Moštěnka celkem 27 žádostí od
místních spolků a obcí. Žadatelé mohli
předkládat projekty v rámci oblastí podpory – A) Podpora tradič-
ních akcí regionálního významu, B) Podpora nových zajímavých
společenských, kulturních, sportovních a volnočasových akcí, C)
Podpora místních obecních slavností a významných výročí spolků.

Výběrová komise MAS – PM podpořila 20 projektů, které měly
nejvyšší hodnocení. Dvanáct projektů bude podpořeno v plné vý-
ši. Celkem mohly místní spolky získat 300 tisíc korun dotace. Ža-
datelé se podílejí na spolufinancování akce minimálně 40%.

Cílem Grantového programu je zlepšení atraktivity společenských,
kulturních, sportovních a volnočasových akcí pořádaných v obcích re-

gionu Moštěnka prostřednictvím rozvoje spolupráce a partnerství
místních spolků a obcí. Grantový program regionu Moštěnka je sou-
částí projektu „Rozvíjíme partnerství“, který získal jako celek pod-
poru z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2009.

V současné době již u některých žadatelů akce proběhla a jiní
se již plně věnují přípravě na podpořenou aktivitu.

Jednou z již zrealizovaných akcí je projekt „Umíme se spolu ra-
dovat – děti, rodiče, veřejnost“. Žadatelem byl Sbor dobrovolných
hasičů Říkovice a obdržel podporu 10.500 korun. Akce se konala
v parku v Říkovicích. Zúčastnily se jí děti a rodiče z Říkovic a ze Sta-
ré Vsi. Děti ze Základní a Mateřské školy ve Staré Vsi si připravili
kulturní vystoupení, ve kterém se předvedl i kroužek aerobiku z Ky-
selovic. Po vystoupení měli děti možnost ukázat své dovednosti
v různých soutěžích. Největší úspěch měla jízda na lanové kladce,
kterou zajistili členové SDH Říkovice.

Lenka Baďurová, projektová manažerka MAS-PM

Východní Morava vyhlásila soutěž
o nejlepší turistický produkt

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy vyhlá-
sila soutěž o nejlepší produkt turistické oblasti pod ná-
zvem: „Hit letošní sezóny“. Cílem této soutěže je mo-
tivovat zástupce v jednotlivých turistických oblastech
Východní Moravy (Zlínského kraje) k tvorbě speciální nabídky vý-
znamně podporující domácí cestovní ruch. „Rádi bychom prostřed-
nictvím této soutěže přispěli k podpoře domácího cestovního ruchu.
Hlásit se mohou nejen podnikatelé, ale i zástupci obcí, turistických
oblastí a mikroregionů,“ uvedla ředitelka centrály Dana Daňová.

A jaké jsou soutěžní podmínky? Produkt musí být zaměřen na
podporu prodeje infrastruktury cestovního ruchu v turistickém re-
gionu Východní Morava. Musí být spojen s ubytováním, ideálně
alespoň třídenním. Produkt musí být schopný obchodovatelnosti,
tedy musí obsahovat potřebné atributy. Nemusí být zacílen pouze
na jednu sezónu, ale musí se výhradně vztahovat k území turistic-
kého regionu Východní Morava.

První zájemci o účast v soutěži se začali hlásit hned první den
po odeslání informativního dopisu. Uzávěrka soutěže je stanove-
na na 4. 12. 2009. Vyhlášení výsledků proběhne na Konferenci
cestovního ruchu Východní Moravy v lednu 2010. Kvalitu předlo-
žených záměrů posoudí odborná porota tvořená zástupci CK, mar-
ketingových odborníků, odborníků na cestovní ruch. Jako hlavní
výhru věnuje CCRVM prostředky na finální dopracování produktu
(tištěný leták, zveřejnění na webu, mediální kampaň, obchodova-
telnost). Vítěz bude slavnostně vyhlášen na lednové konferenci
cestovního ruchu, kterou uspořádá Centrála cestovního ruchu Vý-
chodní Moravy za účasti partnerů.

Kontakt: Dana Daňová, ředitelka Centrály cestovního ruchu Vý-
chodní Moravy, o.p.s., tel. 577 043 900, 733 161 670
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Klíčové aspekty rozvoje venkova
v moravském regionu

V Přerově se ve dnech 18. a 19. června 2009 uskutečnilo 100. za-
sedání Specializované sekce Evropského hospodářského a sociálního
výboru (EHSV) pro zemědělství, rozvoj venkova a životní prostředí. Na
téma „Klíčové aspekty rozvoje venkova v moravském regionu“ uspo-
řádalo dvoudenní seminář CpKP Střední Morava ve spolupráci s Roz-
vojovým partnerstvím Regionu Hranicko.

Prvního dopoledního zasedání Sekce EHSV se zúčastnili přede-
vším zahraniční hosté a jednalo se o problematice Společné ze-
mědělské politiky EU. Diskutovala se konkrétní témata – spraved-
livý trh (fair trade) se zemědělskými komoditami, růst vlivu ob-
chodních řetězců na tento trh, negativní postoj Světové organizace
pro obchod (WTO) k této aktuální problematice, pokračující ne-
dostatk potravin ve světě, biodiversita i vliv zemědělství na životní
prostředí.

Odpolední jednání zahájil předseda Sekce pan Hans Joachim
Wilms, stěžejním tématem byl rozvoj českého venkova. Účastníky
z různých organizací ČR přivítal náměstek ministra zemědělství ČR
ing. Urban. První diskutovanou oblastí byl LEADER, současnost
a perspektiva do budoucnosti, referát přednesla ing. Krumholco-
vá z MZe ČR. O zkušenostech uplatňování politiky rozvoje venko-
va na regionální úrovni hovořila Michaela Pruknerová z Krajského
úřadu Olomouckého kraje. O roli místních akčních skupin a zku-
šenostech jedné z nich hovořil František Kopecký z MAS Hranicko.
Na závěr této tématické části vystoupili se svými poznatky zástup-
ci z Chorvatska a Polska.

Další tématem bylo ekologické zemědělství. Jako první k této
problematice vystoupil náměstek ministra ing. Urban. Zmínil přede-
vším vývoj produkce biopotravin v ČR, jejich uplatnění na trhu s po-
travinami, výrobu energie z obnovitelných zdrojů (např. bioplyno-
vé stanice), problémy spojené s křížovou kontrolou (cross-compli-
ance). Ing. Urban uvedl i vývoj podílu ploch, určených pro produkci
biopotravin v ČR a zdůraznil, že krize u mléka se nedotkla biosek-
toru s touto komoditou. Za Svaz ekologického zemědělství Pro-Bio
vystoupila Kateřina Nesrstová – tato organizace má 889 členů,
z nichž 442 jsou producenti biopotravin a obhospodařují 107 tis.ha
zemědělské půdy pro tyto účely. Prezentováno bylo i výrobní za-
měření ekologické biofarmy v obci Břest u Kroměříže, představen
byl majitel farmy pan Vymětal.

Posledním tematickým blokem byla produkce a spotřeba ob-
novitelných energií. Prvním, kdo této problematiky zhostil, byl ing.
Holub, poradce náměstka ministra na Ministerstvu životního pro-
středí. Zabýval se např. dotacemi na využívání obnovitelných zdro-
jů energie, konkrétně představil program Zelená úsporám včetně
využití pro rodinné a bytové domy a další pozitivní dopady pro-
gramu, např. vliv na snižování emisí v ovzduší o 2,2 mil. kg a zvý-
šení zaměstnanosti.

Projekt Energetika, ekologie, efektivita prezentoval Roman Ha-
ken, ředitel CpKP Střední Morava, který je zároveň členem EHSV za
ČR. Tento projekt by měl být realizován ve městě Šternberk u Olo-
mouce, cena projektu je cca 250 mil. Kč. Toto centrum by mělo za-
jišťovat např. rekvalifikační kursy a vzdělávání v této oblasti, škole-
ní managamentu, výzkumnou činnost, poradenství atd. Byly by zde
umístěny různé technologie získávání energie z různých obnovitel-
ných zdrojů (slunce, voda, vítr, biomasa). Spolupráci již přislíbily ně-
které instituce (Hospodářská komora ČR, Městský úřad ve Štern-
berku apod.).

Na závěr pan Michal Bartoš seznámil přítomné se vznikem vzni-
ku a činností centra ekologických aktivit města Olomouc Sluňákov,
jehož je ředitel. Na závěr prvního dne měli účastníci možnost na-
vštívit hrad Helštýn, kde byl pro ně připraven nejen program, ale
i některé místní potravinové produkty.

Celý druhý den měli účastníci možnost formou exkurze navští-
vit některé lokality v Olomouckém kraji. První byla biofarma v Břes-
tu. Po podrobném seznámení s pěstitelskými záměry manželů Vy-
mětalových a ochutnání některých druhů pěstované zeleniny, jsme
si prohlédli pozemky, kde se biopotraviny pěstují. Druhým navští-
veným místem byla obec Ústí u Hranic na Moravě. Obec je členem
MAS Hranicko a má dlouhodobé zkušenosti z čerpání národních
dotací i evropských strukturálních fondů. Je zde pěkně udržovaný
kostel, upravené veřejné prostranství i ubytovací zařízení pro cy-
klisty, kteří zde projíždějí po vybudované cyklostezce. Starosta ob-
ce se snaží již několik let o rozvoj obce a zvýšení kvality života zdej-
ších občanů.

Posledním navštíveným místem bylo Centrum ekologických ak-
tivit v obci Horka nad Moravou, které vybudovalo a vlastní město
Olomouc. Činnost centra je hlavně zaměřena na školy, pro žáky
jsou zde připraveny programy z oblasti ekologie, přírodovědných
poznatků, historie a témata související s pobytem lidí v krajině.

Ing. Milan Bena, CSc.

Jak dopadly volby se lidé dozví
z unikátního volebního atlasu

Nejen zájemcům o atlasovou kartografii a politologům, ale i ve-
řejnosti, politickým stranám či starostům je určen Atlas voleb do
Zastupitelstva Olomouckého kraje 2000, 2004 a 2008, který ne-
dávno vydalo Vydavatelství Univerzity Palackého. Čtenáři se díky
mapám a doprovodnému textu dozvědí, jak volby dopadly v té či
oné obci regionu, jaká byla volební účast a další informace.

„Atlas voleb do Zastupitelstva je naprostou novinkou. V České
republice nikdy podobné dílo publikováno nebylo,“ řekl iniciátor dí-
la Vít Voženílek, vedoucí Katedry geoinformatiky Přírodovědecké
fakulty UP. Úvodním slovem do knihy přispěli hejtman Olomouc-
kého kraje Martin Tesařík, poslanec Evropského parlamentu Jan
Březina a předseda Vlády ČR Jan Fischer.

Podle Voženílka díky atlasu nemusí lidé číst výsledky voleb
a další informace z dlouhých tabulek či statistik. „Spojení politic-
kých věd a geografie je nesmírně důležité. Vidím v tom budouc-
nost pro politické strany,“ soudí i autor textové části, politolog
Pavel Šaradín.

Atlas voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje 2000, 2004
a 2008 vznikl společným úsilím pobočky Českého statistického
úřadu v Olomouci, Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakul-
ty UP a Katedry politologie a evropských studií Filozofické fakulty
UP. Ve spolupráci by partneři rádi pokračovali a obdobný atlas zpra-
covali i pro další území.

maš
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Po přednáškách ve školách přišla
k eurovolbám polovina mladých lidí

Zhruba polovina studentů, kteří v květnu a počátkem června ab-
solvovali přednášky v rámci projektu Participace prvovoličů v ev-
ropských volbách, přišla skutečně odevzdat svůj hlas některému
z 32 kandidujících subjektů. Ještě před přednáškami politologů
z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci přitom bylo
pro tento krok skutečně rozhodnuto pouze 22 procent. Projekt
v několika moravských krajích realizovala Středomoravská agen-
tura rozvoje venkova (SMARV), celkem jím prošlo během více než
50 přednášek 1500 učňů a studentů.

„Skutečnost, že k volbám šlo 46 procent účastníků našeho pro-
jektu, považuji za úspěch. U nedávných voleb do Evropského parla-
mentu sice neznáme celostátní volební účast mladých lidí ve věku od
18 do 20 let, ale obecně bývá jejich zájem o volby nízký. Například
v roce 2004 byla jejich účast v evropských volbách v České republice
jen dvacetiprocentní. Tato skutečnost byla ostatně jedním z motivů,
proč jsme s projektem přišli,“ uvedl předseda SMARV Tomáš Šulák.

Volební účast nebyla stejná na všech typech škol. Podle prů-
zkumu, který aktéři projektu uskutečnili na začátku projektu a po-
té po evropských volbách, šlo k volbám nejvíce gymnazistů – cel-
kem 75 procent.

Jedním z cílů projektu bylo také zvýšit znalosti mladých lidí o Ev-
ropském parlamentu. Vědomosti studentů a učňů jeho autoři tes-
tovali v úvodním dotazníku. Z něj vyplynulo, že pouze deset pro-
cent respondentů znalo všechna tři sídla této evropské instituce.
O tom, že se evropské volby v ČR už jednou konaly, vědělo 60 pro-
cent mladých lidí. Za tří nabízených možností 46 procent respon-
dentů vybralo správný počet kandidujících subjektů.

Autoři projektu se také členů cílové skupiny ptali, zda považují
podobné přednášky za potřebné. Podobný typ akcí má smysl po-
dle 63 procent dotázaných. „Na řadě míst měli studenti o proble-
matiku velký zájem. Mnohé například překvapilo to, že z minulos-
ti existují příklady, kdy volební výsledek skutečně ovlivnil třeba jen
jediný hlas,“ řekl Šulák.

Prvovoliči se mohli v rámci projektu zapojit i do fotografické sou-
těže. Podmínkou bylo zaslat snímek pořízený ve volební místnosti
5. či 6. června 2009. Porota nakonec vybírala z 80 obdržených fo-

tografií, vítězkou se stala Zuzana Součková z Přerova s fotografií
„Konečně jsme to EU osladili?“ Jako odměnu získala 27 stokorun.

Projekt byl v tuzemsku ojedinělý. Částkou 138.000 korun ho
podpořil odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlá-
dy ČR. Celkové náklady dosahují zhruba 160.000 korun.

maš

Folklorní festival v Červeném
Kostelci uvítá 22 souborů

Celkem 22 souborů z několika zemí vystoupí na letošním 55. roč-
níku mezinárodního folklorního festivalu v Červeném Kostelci na Ná-
chodsku, který se uskuteční od 19. do 23. srpna. V přírodním areálu
u divadla i na dalších místech ve městě se představí soubory napří-
klad z Bolívie, Izraele, Mexika či Číny. Festival je jedním z nejvý-
znamnějších svého druhu nejen v České republice, ale i v Evropě.

Festivalový program začne ve středu 19. srpna, v pátek 21. srp-
na by soubory měly vystoupit přímo v ulicích města. Na sobotu
22. srpna pořadatelé připravili diváckou soutěž o nejoblíbenější
soubor. Program skončí v neděli 23. srpna, kdy po průvodu uli-
cemi města začne hlavní program festivalu. Více informací je
možné najít na www.folklorck.cz.

Tradice folklorního festivalu na Náchodsku sahá do roku 1952,
kdy se uskutečnily folklorní slavnosti u zříceniny Rýznburku nad Ba-
biččiným údolím, od roku 1993 se festival koná v Červeném Kos-
telci v přírodním areálu u divadla J. K. Tyla. Program festivalu kaž-
dý rok přiláká tisíce návštěvníků. maš

Znojemský hrozen nabídne
v září filmy o gastronomii

Na 110 televizních a 135 rozhlasových snímků o gastronomii za-
tím evidují organizátoři mezinárodního festivalu Znojemský hrozen,
jehož 11. ročník se uskuteční od 15. do 18. září.

Rozpočet ve výši téměř čtyř milionů korun je z velké části za-
bezpečen většinou z privátních zdrojů,“ řekla mluvčí přehlídky Da-
na Frantálová. Soutěžní díla podle ní poslali producenti z Itálie, Bri-
tánie, Maďarska, Kanady, Francie, Estonska, Německa, Austrálie,
Španělska, Rakouska, Slovenska a dalších zemí.

Samostatnou kapitolou Znojemského hroznu jsou Národní dny
– prezentace gastronomie a kultury vybraných zemí. Letos před-
staví tureckou, rumunskou a českou kuchyni. Všechny festivalové
akce, kromě odborných, budou i letos otevřeny veřejnosti, včetně
projekcí soutěžních snímků.

LOŇSKÁ JEDNIČKA? VAŘ A ZHUBNI

Tématem jednoho ze dvou seminářů festivalu bude Pivo jako fe-
nomén. Uskuteční se také sommelierská soutěž juniorů a bar-
manská soutěž Flaitrix. Jedním z vrcholů doprovodných akcí bude
koncert houslisty Václava Hudečka. Kromě toho se uskuteční vý-
stavy Gastronomické grotesky a Plný talíř malování.

Vloni se stala vítězem festivalu Znojemský hrozen jedna z epi-
zod britského seriálu Vař a zhubni. Porota na něm ocenila přede-
vším moderní pohled na zdravou výživu, při které lze dobře, chut-
ně a kvalitně jíst a současně redukovat váhu.

V kategorii televizních pořadů byl oceněn francouzský projekt
Film na talíři, přinášející originální pohled na úlohu gastronomie ve
slavných evropských filmech. V rozhlasové sekci obsadil první pří-
čku pořad Pivní pumpa – načepuj si sám z produkce Českého roz-
hlasu 2 – Rádio Praha. Prvenství mezi reklamními spoty na jídlo či
nápoj obsadily Fernet Stock, čokoláda Margot a Becherovka.

Zdroj: www.tyden.cz
Kontakt Mgr. Dana Frantálová 602 378 047,

frantalova@seznam.czVítězná fotografie studentky: „Konečně jsme to EU osladili“.
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ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM 
36. ro�níku výstavy Zem� živitelka 2009 

 
konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2009 

otev�eno: �tvrtek – pond�lí  9.00 – 18.00 hod. 
 úterý            9.00 – 17.00 hod. 
 

D e n  
D a t u m  

 

� a s  
O d   -   D o

h o d i n  

K d e  
M í s t o  

N á z e v  p r o g r a m u ,  p � e d n á š k y ,  s e m i n á � e
a p o d .  

P o � a d a t e l  
�tvrtek 

27.8.2009 
 

Den ekostylu 
 

10.00 hod. 
 

9.00 – 12.00 
hod. 

 
9.00 – 14.30 

hod. 
 

10.00 – 14.00
hod. 

 
10.30 – 11.30 

hod. 
 

9.00 – 13.00 
hod. 

 

9.00 – 12.30 
hod. 

 
13.00 – 16.00 

hod. 
 
14.00 – 16.00 

hod. 
 
10.00 a 14.00 

hod. 
10.20 a 14.20 

hod. 
10.40 a 14.40 

hod. 
 

9.30 – 14.00 
hod. 

Pivovarská 
zahrada 

 

Areál výstavišt� a
pavilon R2 

 
Pavilon Z – 1.patro

Administrativní 
budova 

 
Volná plocha p�ed 

pavilonem F3 
 

Pavilon R3 
 

Slavnostní zahájení 36. ro�níku výstavy spojené s p�edáním 
ocen�ní:  
- slavnostní p�edání certifikátu národní zna�ky KLASA 
- cena ministra zem�d�lství pro mladé pracovníky pro rok 2009
- cena ministra zem�d�lství za nejlepší realizovaný výsledek 

výzkumu a vývoje v roce 2009  
 
Hodnocení exponát� sout�že Zlatý klas 

Seminá�: „Prevence rizik – základ úsp�šného �ízení 
bezpe�nosti v podniku“, po�ádá Výzkumný ústav bezpe�nosti 
práce, v.v.i., Národní informa�ní, vzd�lávací a osv�tové st�edisko

Bioplynové stanice – praktické zkušenosti z p�ípravy, 
výstavby a provozu, po�ádá UTS Biogas, a.s. 
 
Seminá�: „Využití huminových látek v zem�d�lství“, po�ádá 
Humatex, a.s.                                             
 
Seminá�: „Dotace na zateplení, zdroje tepla a pasivní domy – 
aktuální informace a konkrétní p�íklady realizací 
z Jiho�eského kraje a z Horního Rakouska“, po�ádá Energy 
Centre �eské Bud�jovice ve spolupráci s O. Ö. 
Energiesparverband 
 
Jednání pracovní skupiny Energie. Spolupráce Jiho�eského kraje
a Horního Rakouska 
 
Zasedání p�edstavenstva Zem�d�lského svazu �R

Porada p�edstavenstva Sdružení dovozc� zem�d�lské techniky 
- SDZT 
 
Vystoupení truba�� SLŠ Písek 
 
Ukázka vábení jelen� a dalších druh� zv��e

Sout�ž �ZU v Praze o ceny 
 

Ekonomická komise Agrární komory �R
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y

10.00 hod. 
14.00 hod. 

 
DK Metropol 

 
Výstavka dodavatel� dožínkových kolá�� 
Odborný seminá� peka�� a cukrá��, po�ádá Podnikatelský svaz 
peka�� a cukrá�� v �R

Pátek  
28.8.2009 

 
Den 

družstevnictví

Den  
�eského 

výrobku na 
�eském trhu 

 

Den �eského 
venkova 

10.00  - 13.00 
hod. 

 

13.00 hod. 
 

9.00 – 14.00 
hod. 

 
13.00 – 16.00 

hod. 
 

9.30 – 14.30 
hod. 

 
13.00 hod. 

 
15.00 hod. 

 
11.00 hod. 

 

10.00 a 14.00 
hod. 

10.20 a 14.20 
hod. 

10.40 a 14.40 
hod. 

 

Pavilon Z – 1.patro

Tiskové st�edisko 
 

Pavilon R2 
 

Volná plocha p�ed 
pavilonem F3 

 

Družstevní den na téma: „�eský výrobek na �eském trhu“,
po�ádá Družstevní asociace �R, Agrární komora �R, Svaz 
obchodu a cestovního ruchu �R, Svaz �eských a moravských 
spot�ebních družstev a MZe �R

Tisková konference k problematice „�eský výrobek na �eském 
trhu“ 
 
Seminá�: „Podpora rozvoje venkova v �R“, po�ádá Spolek pro 
obnovu venkova �R,  MMR, MZe �R

Seminá�: „Ochrana lesních ekosystém� a krajinného rázu na 
Šumav�“, po�ádá Sdružení vlastník� obecních a soukromých 
les� v �R

Zasedání p�edstavenstva a dozor�í rady Agrární komory �R za 
ú�asti ministra zem�d�lství 
 
Tisková konference MMR 
 
Tisková konference Agrární komory �R

Oficiální vyhlášení exponát� ocen�ných v sout�ži Zlatý klas, 
tisková konference 
 
Vystoupení Truba�ského p�lkruhu FLD �ZU v Praze 
 
Ukázka vábení jelen� a dalších druh� zv��e

Sout�ž �ZU v Praze o ceny 
 

Sobota 
29.8.2009 

 
Národní 

dožínky �R

Den 
myslivosti 

 

10.00 hod. 
 

10.30 – 11.30 
hod. 

 
10.30 – 14.00 

hod. 
 
10.00 a 14.00 

hod. 
10.20 a 14.20 

hod. 
10.40 a 14.40 

hod. 
 

10.00, 13.00 a 
15.00 hod. 

 

Pivovarská 
zahrada 

 
Pavilon Z–1. patro

Volná plocha p�ed 
pavilonem F3 

 

volná plocha u 
pavilonu B4 

 

Slavnostní zahájení Národních dožínek, za ú�asti prezidenta 
�R profesora Václava Klause 
 
Seminá�: „Využití huminových látek v zem�d�lství“, po�ádá 
Humatex, a.s.                                             
 
Seminá�: „Akté�i rozvoje krajiny, venkova a zem�d�lství,
po�ádá MZe �R

Vystoupení truba�� SLŠ Žlutice 
 
Ukázka vábení jelen� a dalších druh� zv��e

Sout�ž �ZU v Praze o ceny 
 

Den zdraví a bezpe�nosti s programem dua Vanda a Standa, 
prezentace MZe �R

A A k c e v r e g i o n e c h 2 5
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y

Ned�le 
30.8.2009 

 
Den 

Jiho�eského 
kraje a 

Horních 
Rakous 

 

9.00  -  13.00 
hod. 

 

Pivovarská 
zahrada 

 

Den Jiho�eského kraje a Horních Rakous 
- folklór z obou stran hranice 
 

Pond�lí  
31.8.2009 

 

Den 
ovocná�ství 

 

Den 
zem�d�lství 

 

10.00 – 13.00 
hod. 

 
10.00 – 13.00 

hod. 
 

10.30 – 13.30 
hod. 

 
14.00 – 18.00 

hod. 
 

10.00 – 14.00 
hod. 

Pavilon Z – 1.patro

Pavilon R2 

Seminá� spole�nosti AgroConsult Bohemia, s.r.o. na téma: „Vize 
zem�d�lství 2010“ 
 
Seminá�: „Transfer poznatk� v�dy a výzkumu do praxe“,
po�ádají Krajská informa�ní st�ediska pro rozvoj zem�d�lství a 
venkova �R

Diskusní fórum „Ovoce 2009“, po�ádá Ovocná�ská unie jižních a 
západních �ech   
 
Seminá�: „Zelená úsporám“, po�ádá Státní fond životního 
prost�edí �R

Den �eské pojiš�ovny a.s. 
 

Úterý 
1.9.2009 

 
Den 

energetických 
úspor 

 

9.00 – 13.00 
hod. 

 
.10.00 – 12.00 

hod. 
 

Pavilon Z – 1.patro Seminá�: „Zelená úsporám“, po�ádá Státní fond životního 
prost�edí �R

Seminá�: „Výzva v�decké komunity ke zm�n� EU legislativy o 
využívání geneticky modifikovaných plodin a možnosti 
ochrany proti strupovitosti brambor“, po�ádá Biologické 
centrum AV �R, v.v.i. 
 

Po celou dobu výstavy:

Pavilon H 
Prezentace �eských výrobk� „�eský výrobek na �eském trhu“ aneb „Ochutnejte to nejlepší z �ech a Moravy“ ve 
spolupráci s Agrární komorou �R a pod záštitou p�edsedy Asociace kraj� �R

Pavilon F4 
Poradna k problematice: o zbraních a st�elivu, o zkoušení zbraní a st�eliva a o schvalování a provozu st�elnic, po�ádá 
Asociace výrobc� a prodejc� zbraní a st�eliva o. s. ve spolupráci s Mysliveckou komorou  
 
Pavilon F2  
Moje jižní �echy – samospráva Jiho�eského kraje se p�edstavuje 
 
Pavilon D7 
Prezentace �eského svazu chovatel� Praha a svazového �asopisu Chovatel, výstavka zví�at �len� �eského 
svazu chovatel�, poradenství 

Volná plocha u pavilonu B4 
27.8., 28.8., 31.8. a 1.9., 9.00-16.00 hod. 
LESNÍ PEDAGOGIKA – environmentální vzd�lávání d�tí a mládeže – zajímavosti o lese a lesním hospodá�ství 
- po�ádá MZe �R

A A k c e v r e g i o n e c h 2 6
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P�edvád�ní plemenných krav, plemenných koní a ovcí – p�edvadišt�

27.8. – 29.8.2009 (�tvrtek – sobota)  
– p�edvád�ní plemenných krav 
11.00 - 12.00 hod. 
- po�ádá Jiho�eský chovatel a.s. ve spolupráci s Reprogenem a.s. 
 
27.8. - 29.8.2009 (�tvrtek – sobota)  
– p�edvád�ní plemenných koní (Starokladrubské plemenné klisny) 
10.00 – 11.00 hod. – ukázka jízdárny a poslušnosti 
12.00 – 13.00 hod. – jezdecké hry 
14.00 – 15.00 hod. – ukázka voltáže 
- po�ádá St�ední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem 
 
30.8. – 1.9.2009 (ned�le – úterý) 
 – p�edvád�ní plemenných koní 
30.8. -  1.9.2009   11.00 – 12.00 hod. – p�edvád�ní plemenných koní na ruce 
30.8. - 31.8.2009  14.00 – 15.00 hod. – p�edvád�ní plemenných koní v záp�eži a pod sedlem,ukázky  

 westernového ježd�ní 
- po�ádá Jiho�eský svaz chovatel� koní 
 
27.8. – 1.9.2009 (�tvrtek – úterý)  
– p�edvád�ní ovcí a ukázka práce ov�áckého psa 
27., 28.,30 a 31.8. od 15.00 do 16.00 hod. a 1.9. od 12.00 do 13.00 hod. 
29.8.  od 15.00 do 16.00 hod. – NOVINKA – hodnocení plemenných beran� (plemene Šumavka a Valaška) 
- po�ádá Svaz chovatel� ovcí a koz v �R

Program p�ipravilo Výstavišt� �eské Bud�jovice a.s. ve spolupráci s MZe �R, MMR,  
Agrární komorou �R a Potraviná�skou komorou �R

Zm�na programu vyhrazena ! 
 

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

KULTURNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM 
36. ro�níku výstavy Zem� živitelka 2009 

 
konané ve dnech od 27.8.2009 do 1.9.2009 

otev�eno: �tvrtek – pond�lí  9.00 – 18.00 hod. 
 úterý            9.00 – 17.00 hod. 
 

D e n  
D a t u m  

 

� a s  
O d   -   D o  

h o d i n  

K d e  
M í s t o  

N á z e v  p r o g r a m u  
Ú � i n k u j í c í  

�tvrtek 
27.8.2009 

 

10.00 – 17.00 hod.

10.00 – 16.00 hod.

10.00 – 16.00 hod.

Pivovarská 
zahrada 

 
Letní amfiteátr 

 

D�tský koutek 

Vystoupení kapely - Po�átecká dechovka

11. ro�ník MISS Zem� živitelka 2009 
- zábavný program, hudební vystoupení skupiny ROSA, 
módní p�ehlídky, sout�že o v�cné ceny, po�ádá agentura CB 
Models 
 
Den s Deníky Bohemia a Krevním barometrem - Upír a 
Standa a bude sranda 

Pátek 
28.8.2009 

 

10.00 – 17.00 hod.

10.00 hod.  
13.30 hod. 
15.00 hod. 

 

10.00 – 16.30 hod.

10.00 – 16.00 hod.

10.00 – 18.00 hod.

Pivovarská 
zahrada 

 

Letní amfiteátr 
 

D�tský koutek 

Den dechovky s �eským rozhlasem �eské Bud�jovice 
 
Vystoupení dechové kapely: 
Libkovanka 
Horalka z Domažlic 
Babouci 

„Jedeme dál“ 
– zábavný den agentury Kristián production, spol. s r.o., 
vystoupí kapely: Professor revival band a Farmá�i,  
sout�že o ceny. Po�adem provází Denisa Kubová. 
 
Den pro šikovné d�ti s www.ceskykutil.cz  
 
Ukázky profesionálního lí�ení, d�tské h�išt�

Sobota 
29.8.2009 

 

9.30  -  17.00 hod.

10.00 hod. 
 

9.00 – 13.00 hod.

13.00 – 17.00 hod.

10.30 – 16.00 hod.

10.30 – 13.00 hod.

13.00 – 16.30 hod.

Pivovarská 
zahrada 

 

Letní amfiteátr 
 

Národní dožínky 
 
Slavnostní zahájení Národních dožínek 

Vystoupení dechové kapely Moravanka 

Vystoupení dechové kapely Budvarka 

- po�adem provází Denisa Kubová a Jan �enský 
- program p�ipravila agentura Kristián production, spol. s r.o. 
ve spolupráci s Agrární komorou �R

Národní dožínky 
 
Vystoupení dechové kapely Budvarka 

Vystoupení dechové kapely Moravanka 
- po�ad uvádí Ivana Šimánková, b�hem po�adu sout�že o 
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y

10.00 – 16.00 hod.

14.00 hod. 

 

D�tský koutek 
 

Volná plocha 117

ceny 
- program p�ipravila agentura Kristián production, spol. s r.o. 

D�tský den s Public TV  
 
Autogramiáda hokejist� HC Mountfield - Roman Turek, 
Petr Sailer a Tomáš Vak, po�ádá PePaSol s.r.o. energy 
systems 

Ned�le  
30.8.2009 

 

9.00  -  13.00 
hod. 

 
13.00 – 17.00 hod.

9.00 – 17.00 hod.

10.00 – 16.00 hod.

10.00 – 18.00 hod.

Pivovarská 
zahrada 

 

Letní amfiteátr 
 

D�tský koutek 
 

Den Jiho�eského kraje a Horních Rakous 
- folklór z obou stran hranice 
 
Vystoupení dechové kapely  Libkovanka 

Den Jiho�eského kraje  
- celodenní zábavný program pro rodiny s d�tmi 
 
D�tský den s www.certnakoze.cz , vystoupí Zden�k Drda 
a další  
 
Ukázky profesionálního lí�ení, d�tské h�išt�

Pond�lí 
31.8.2009 

 

10.00  -  17.00 
hod. 

 

10.00 – 17.00 hod.

10.00 – 16.00 hod.

Pivovarská 
zahrada 

 

Letní amfiteátr 
 

D�tský koutek 
 

Vystoupení dechové kapely Doubravanka

„Konec prázdnin – hurá do školy s Prima zmrzlinou“ 
- zábavný program pro d�ti, vystoupí: Piráti z Albertíkova 
s Dádou Patrasovou, Kate�ina Brožová a Pavel Vítek,
klauni Topi a Mopi, kapela Professor revival band,  
- b�hem po�adu sout�že pro d�ti o polárkové dorty, d�tská 
diskotéka, atrakce a zmrzlina pro d�ti zdarma!

Zábavné po�ady: Upír a Standa a bude sranda 

Úterý 
1.9.2009 

 

10.00 -  17.00 hod.

10.00 – 16.00 hod.

10.00 – 16.00 hod.

Pivovarská 
zahrada 

 
Letní amfiteátr 

 

D�tský koutek 
 

Vystoupení dechové kapely Babouci

Den agentury LIVE 
Vystoupí kapely:  Good Company, ABBA Rocks revival, Edith 
Piaf revival, Cross, Corso band a Karel Gott revival.  
 
Upírova Up.Paráda 
 

Zm�na programu vyhrazena ! 
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Program rozvoje venkova:
Alokace a aktuální stav závazkování
finančních prostředků podle opatření

Informace získané z Ministerstva zemědělství ČR na základě zá-
kona č.106/1999 Sb., o svobodném přís-
tupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.

Ministerstvo zemědělství v dopise ze dne 1. června 2009, č.j.
18624/2009-11100 sdělilo, že v současnosti je platné znění Progra-
mu rozvoje venkova České republiky na období 2007–2013 z květ-
na 2007, a že „všechny změny programového dokumentu musí být
oficiálně předloženy Evropské komisi a až poté mohou být promít-
nuty do realizace opatření PRV. K oficiálnímu předložení změn pro-
gramového dokumentu zatím nedošlo, v tento moment probíhají

Číslo Opatření
Výdaje celkem za 7

let v EUR
Výdaje celkem v Kč (1

EUR=27,5 Kč)
Schválené projekty

v Kč*)
Využití %

I. Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví 1 354 789 182 37 256 702 506 7 355 911 867 19,74
II. Zlepšování životního prostředí a krajiny 1 945 738 851 53 507 818 405 6 468 557 091 12,09

III.
Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodář-
ství venkova 1 042 537 465 28 669 780 289 12 829 377 042 44,75

IV. Leader 236 881 544 6 514 242 461 314 006 603 4,82
V. Technická pomoc 18 019 240 495 529 100 13 214 275 2,67
celkem 4 597 966 282 126 444 072 761 26 981 066 878 21,34

technické konzultace ohledně navrhovaných změn. Jakmile dojde
k aktualizaci programového dokumentu, bude aktualizované znění
vyvěšeno na internetových stránkách Ministerstva zemědělství.“

Následující tabulka je proto sestavena s využitím informací mi-
nisterstva o schválených projektech, popř. o dosavadním proplá-
cení, v návaznosti na alokace uvedené v části 7 PRV z května 2007
„Indikativní členění financování podle opatření Programu rozvoje
venkova z hlediska veřejných a soukromých výdajů (v EURO za ce-
lé období)“. U osy IV. Leader byly ve sloupci „Schválené projekty
v Kč“ započteny jen proplacené prostředky.

V další tabulce byla ve smyslu usnesení Monitorovacího výboru PRV
7. 4. 2009 v ose I. snížena alokace o částku, odpovídající dosavadní
roční alokaci pro pozemkové úpravy, a to podle orientačního výpočtu
o 774 mil. Kč (při kurzu 27,5 Kč za 1 EUR). O stejnou výši byla navý-
šena osa IV., kde jsou na rozdíl od předchozí tabulky ve sloupci „Schvá-
lené projekty v Kč“ započteny prostředky vyčleněné pro místní akční
skupiny v opatřeních IV.1.1. a IV.1.2. na celé období 2007–2013.

Informace o stavu PRV zajistil Ing. arch. Jan Florian, SPOV ČR

*) U opatření 1.3.3., III.3.1., IV.1.1., IV.1.2. a V.1. byly započteny částky proplacené, u opatření osy II. částky proplacené do konce roku 2008 s výjimkou opa-
tření II.2.4., kde byla započtena částka za schválené projekty.

Číslo Opatření
Výdaje celkem za 7

let v EUR
Výdaje celkem v Kč (1

EUR=27,5 Kč)
Schválené projekty

v Kč*)
Využití %

I. Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví 1 326 643 727 36 482 702 506 7 355 911 867 20,16
II. Zlepšování životního prostředí a krajiny 1 945 738 851 53 507 818 405 6 468 557 091 12,09

III.
Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodář-
ství venkova 1 042 537 465 28 669 780 289 12 829 377 042 44,75

IV. Leader 265 026 999 7 288 242 461 6 842 154 697 93,88
V. Technická pomoc 18 019 240 495 529 100 13 214 275 2,67
celkem 4 597 966 282 126 444 072 761 33 509 214 972 26,50

*) U opatření 1.3.3., III.3.1. a V.1. jsou započteny částky proplacené, u opatření osy II. částky proplacené do konce roku 2008 s výjimkou opatření II.2.4., kde
je započtena částka za schválené projekty.

Číslo Opatření
Výdaje celkem za

7 let v EUR
Výdaje celkem v Kč (1

EUR=27,5 Kč)
Schválené projekty

v Kč*)
Využití

%

I. Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví 1 354 789 182 37 256 702 506 7 355 911 867 19,74

I.1.
Opatření zaměřená na restrukturalizaci a rozvoj fyzické-
ho kapitálu a podporu inovací 1 204 636 843 33 127 513 183 6 730 058 530 20,32

I.1.1. Modernizace zemědělských podniků 595 089 928 16 364 973 020 2 766 245 245 16,9
I.1.2. Investice do lesů 170 289 858 4 682 971 095 807 164 690 17,24
I.1.3. Přidávání hodnoty zemědělských a potravinářských produktů 244 928 256 6 735 527 040 951 170 029 14,12
I.1.4. Pozemkové úpravy 194 328 801 5 344 042 028 2 205 478 566 41,27

I.2.
Opatření přechodná pro Českou republiku a ostatní nové
členské státy EU 16 726 398 459 975 945 0 0

I.2.1. Seskupení producentů 16 726 398 459 975 945 0 0

I.3.
Opatření zaměřená na podporu vědomostí a zdokonalo-
vání lidského potenciálu 133 425 941 3 669 213 378 625 853 337 17,06

I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost 16 698 380 459 205 450 70 011 796 15,25
I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců 57 659 843 1 585 645 683 523 180 601 32,99
I.3.3. Předčasné ukončení zemědělské činnosti 34 377 370 945 377 675 0 0
I.3.4. Využívání poradenských služeb 24 690 348 678 984 570 32 660 940 4,81

CELKOVÝ PŘEHLED VYUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PRV: *) U opatření 1.3.3., III.3.1., IV.1.1., IV.1.2. a V.1. jsou uvá-
děny částky proplacené, u opatření osy II. částky proplacené do konce roku 2008 s výjimkou opatření II.2.4., kde je uvedena částka za schválené projekty.
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II. Zlepšování životního prostředí a krajiny 1 945 738 851 53 507 818 405 6 468 557 091 12,09
II.1. Opatření zaměř. na udržitelné využ. zemědělské půdy 1 817 914 624 49 992 652 161 6 139 593 950 12,28

II.1.1.
Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblas-
tech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech 693 320 170 19 066 304 675 2 679 560 000 14,05
Platby za přírodní znevýhodnění poskyt. v horských oblastech 379 942 078 10 448 407 145
Platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech 313 378 092 8 617 897 530

II.1.2. Platby v rámci Natury 2000 a vodní rámcové směrnice 60 221 142 1 656 081 405 9 830 000 0,59

II.1.2.1.
Platby v rámci Natury 2000 na zemědělské půdě a platby sou-
visející se směrnicí Rady 2000/60/ES – Platby v rámci Natury 6 410 638 176 292 545

II.1.2.2.

Platby v rámci Natury 2000 na zemědělské půdě a platby
zemědělské půdě a platby související se směrnicí Rady
2000/60/ES – Platby související se směrnicí Rady 2000/60/ES 53 810 504 1 479 788 860

II.1.3. Agroenvironmentální opatření 1 064 373 312 29 270 266 081 3 450 203 950 11,79

II.1.3.1.
Agroenvironmentální opatření – Postupy šetrné k životnímu
prostředí (vč. ekologického zemědělství) 264 973 021 7 286 758 078

II.1.3.2. Agroenvironmentální opatření – Ošetřování travních porostů 559 279 566 15 380 188 065
II.1.3.3. Agroenvironmentální opatření – Péče o krajinu 230 394 430 6 335 846 825
II.1.3.4. Agroenvironmentální opatření cíl Konkurenceschopnost 9 726 295 267 473 113
II.2. Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy 127 824 227 3 515 166 244 328 963 141 9,36
II.2.1. Zalesňování zemědělské půdy 69 157 181 1 901 822 478 87 011 135 4,58
II.2.1.1. První zalesnění zemědělské půdy 69 157 181 1 901 822 478 87 011 135 4,58
II.2.2. Platby v rámci Natury 2000 v lesnictví 12 238 490 336 558 475 0 0
II.2.3. Lesnicko-environmentální platby 15 735 201 432 718 028 0 0

II.2.4.
Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora spole-
čenských funkcí lesů 30 693 355 844 067 263 241 952 006 28,67

II.2.4.1
Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění pre-
ventivních opatření 27 973 691 769 276 503 205 884 069 26,76

II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích 2 719 664 74 790 760 36 067 937 48,23

III.
Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifi-
kace hospodářství venkova 1 042 537 465 28 669 780 289 12 829 377 042 44,75

III.1. Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova 621 430 219 17 089 331 023 8 155 518 648 47,72
III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy 285 999 135 7 864 976 213 6 575 297 993 83,6
III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 190 666 090 5 243 317 475 1 038 594 510 19,81
III.1.3. Podpora cestovního ruchu 144 764 994 3 981 037 335 541 626 145 13,61
III.2. Opatření ke zlepšení kvality života ve venk. oblastech 408 396 173 11 230 894 758 4 615 772 317 41,1
III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby 348 654 131 9 587 988 603 4 182 626 611 43,62
III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic 3 378 475 858
III.2.1.1.a) Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí 1 523 957 990
III.2.1.1.b) Vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu 1 850 581 814
III.2.1.1 c) Územní plán 3 936 054
III.2.1.2. Občanské vybavení a služby 804 150 753
III.2.1.2.a) Občanské vybavení a služby 799 946 200
III.2.1.2.b) Integrovaná informační a školicí centra s využitím ICT 4 204 553

III.2.1.2 c)
Zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, envi-
ronmentální a církevní aktivity 0

III.2.2. Ochrana a rozvoj dědictví venkova 59 742 042 1 642 906 155 433 145 706 26,36

III.2.2.a)
Studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního
dědictví venkova 5 933 997

III.2.2.b) Obnova a zhodnocení kulturního dědictví venkova 401 627 173
III.2.2.c) Stálé výstavní expozice, muzea 25 584 536

III.3.

Opatření týkající se vzdělávání a informování hospo-
dářských subjektů, působících v oblastech, na něž se
vztahuje osa III 12 711 073 349 554 508 58 086 077 16,62

III.3.1. Vzdělávání a informace 12 711 073 349 554 508 58 086 077 16,62
IV. Leader 236 881 544 6 514 242 461 314 006 603 4,82
IV.1. 219 284 629 6 030 327 298 276 179 204 4,58
IV.1.1 Místní akční skupina 60 912 397 1 675 090 918 19 008 623 1,13
IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie 158 372 232 4 355 236 380 257 170 581 5,9
IV.2.1. Realizace projektů spolupráce 17 596 915 483 915 163 37 827 399 7,82

Národní spolupráce 35 611 399
Mezinárodní spolupráce 2 216 000

V. Technická pomoc 18 019 240 495 529 100 13 214 275 2,67

V.1.
Příprava, sledování, hodnocení, informování a kontrola v rámci
Programu 10 811 544 297 317 460 10 324 275 3,47

V.2. Zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov 7 207 696 198 211 640 2 890 000 1,46
celkem 4 597 966 282 126 444 072 761 26 981 066 878 21,34
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Ve druhé vlně programu Leader
byl nejúspěšnější
Zlínský a Olomoucký kraj

Ve druhé vlně programu Leader byl nej-
úspěšnější podle počtu získaných financí
Zlínský kraj (56,05 milionů korun pro 5+4
MAS) následovaný krajem Olomouckým (55,9 milionů pro 5+2
MAS). Přitom kdyby nebylo dodatečně vybráno dalších 32 MAS,
byl by Olomoucký kraj zdaleka nejúspěšnější (49 milionů). Še-
stnáct MAS z druhé vlny na střední Moravě tak bude v roce 2009
přerozdělovat bezmála 112 milionů korun. Devatenáct východo-
českých MAS ze druhé vlny z Pardubického, Královéhradeckého
a Libereckého kraje bude rozdělovat společně bezmála 97 milio-
nů korun.

Informace o alokaci MAS vybraných v tzv. první vlně pro rok
2009 se zatím nepodařilo získat. SZIF zatím zveřejnil pouze aloka-
ci v roce 2008. Zde získaly největší podporu MAS z Jihozápadu, tj.
Jihočeského kraje (51,7 milionů) a Plzeňského kraje (45 milionů).
MAS ze středních Čech v roce 2008 mohly rozdělovat 49, 2 milio-
nů korun a v roce 2009 je alokace pro jiné MAS 44,7 milionů.

V některých MAS území působnosti zahrnuje více NUTS 3 i NUTS 2,
proto prostředky budou moci v těchto případech čerpat i žadatelé z ob-
cí jiného kraje než je sídlo MAS.

TSu, zdroj mapy: MAS Vladař

Kraj MAS IV.1.1. MAS IV.1.2. Fiche Alokace 2009 Podíl op. 1/2 Kraj 32 Kraj 32+ Celkem KRAJ
StČ MAS Svatojiřský les 1 148 478 6 508 039 7 656 517 15,00%
StČ MAS Podlipansko 2 389 369 9 557 477 11 946 846 19,99%
StČ Region Pošembeří 2 160 659 8 642 636 10 803 295 20% 30 406 658 14 283 100 44 689 758
JiČ MAS Pomalší 1 570 000 7 111 615 8 681 615 18,08%
JiČ Rozkvět zahrady jižních Čech 1 100 000 6 244 945 7 344 945 14,98%
JiČ LAG Strakonicko 2 500 000 10 278 639 12 778 639 19,56% 28 805 199 3 110 305 31 915 504
KV MAS Sokolovsko 1 770 000 20 541 228 22 311 228 7,93% 22 311 228 5 543 227 27 854 455
Úst MAS Labské skály 658 400 6 921 206 7 579 606 8,69%
Úst Sdružení Západní Krušnohoří 2 494 593 12 266 314 14 760 907 16,89%
Úst MAS České středohoří 850 000 11 657 862 12 507 862 6,79% 34 848 375 5 877 450 40 725 825
Lib Český ráj 1 381 499 7 767 567 9 149 066 15,09% 9 149 066 0 9 149 066
KHK MAS Broumovsko+ 1 260 000 7 085 904 8 345 904 15,09%
KHK Království - Jestřebí hory 614 132 8 913 872 9 528 004 6,44% 17 873 908 29 004 070 46 877 978
PaK MAS Orlicko 1 700 000 10 344 154 12 044 154 14,10%
PaK MAS Sdružení pro rozvoj Poličska 1 186 900 7 667 623 8 854 523 13,40% 20 898 677 20 040 295 40 938 972
V Královská stezka 1 433 958 5 735 834 7 169 792 19,99%
V Podhorácko 1 555 743 6 222 970 7 778 713 20%
V Via rustica 2 177 927 8 933 945 11 111 872 19,60% 26 060 377 6 176 056 32 236 433
JMK MAS Moravský kras 1 944 340 10 827 937 12 772 277 15,22%
JMK MAS Společná cesta 1 500 000 7 985 525 9 485 525 15,81%
JMK MAS Partnerství venkova 1 600 000 6 831 422 8 431 422 18,97% 30 689 224 0 30 689 224
OK MAS – Partnerství Moštěnka 1 833 100 9 795 438 11 628 538 15,76%
OK MAS Horní Pomoraví 1 525 000 13 055 514 14 580 514 10,46%
OK Prostějov venkov 875 323 6 666 109 7 541 432 11,61%
OK MAS Záhoří-Bečva 1 377 272 6 044 584 7 421 856 18,55%
OK Na cestě k prosperitě 1 580 368 6 321 476 7 901 844 19,99% 49 074 184 6 827 333 55 901 517
ZK MAS Mikroregionu Buchlov 1 065 800 6 388 055 7 453 855 14,29%
ZK MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko 584 300 6 615 432 7 199 732 8,11%
ZK MAS Valašsko - Horní Vsacko 1 380 420 6 791 827 8 172 247 16,89%
ZK Luhačovské zálesí 1 210 620 8 097 506 9 308 126 13,00%
ZK MAS Východní Slovácko 1 667 520 9 470 843 11 148 363 15,05% 43 282 323 12 766 756 56 049 079
MSK MAS Opavsko 2 495 400 10 717 942 13 213 342 18,88% 13 213 342 13 894 532 27 107 874

Celkem 32 48 591 121 278 011 440 326 612 561
Plzeňský (32+) 9 886 061 9 886 061
Celkem 64 326 612 561 127 409 185 454 036 746

Výsledky 2 vlny LEADER PRV: Alokace pro 32 MAS podle krajů s doplněním alokace pro MAS 32+
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MAS Karlštejnsko
Rakovnicko
MAS Sedlčansko

Ekoregion Úhlava
MAS Světovina
MAS Zlatá cesta

MAS 21

Šluknovsko

MAS Krkonoše
Hradecký venkov
MAS Brána do Českého ráje
MAS Podchlumí
MAS Mezi Úpou a Metují
Otevřené zahrady Jičínska

Železnohorský region
Litomyšlsko
Holicko
Nad Orlicí
MAS Svitava
MAS Moravskotřebovsko a Jevičsko

MAS Dolní Poolšaví
MAS Ploština
MAS Vizovicko a Slušovicko
MAS Rožnovsko

MAS Telčsko
MAS Moravskobudějovicko

MAS Střední Haná
Šumperský venkov

Rozvoj Krnovska
MAS Hrubý Jeseník
MAS Hlučínsko

MAS Svazků obcí Blatenska

01. Jihočeský kraj
MAS Sdružení Růže
MAS Třeboňsko
MAS Blanský les - Netolicko
Chance in Nature
MAS Vltava
MAS Krajina srdce
MAS Lužnice
MAS Hlubocko - Lišovsko

LAG Strakonicko, o.s.
MAS Pomalší, o.p.s
Rozkvět zahrady jižních Čech - MAS

02. Středočeský kraj
MAS Posázaví
Přemyslovské Střední Čechy
MAS Vyhlídky
Lípa pro venkov
MAS Říčansko
MAS Podlipansko, o.p.s.
MAS Svatojiřský les
Region Pošembeří, o.p.s.

03. Plzeňský kraj
Pošumaví
Český Západ místní partnerství
Český les
MAS Aktivios
MAS svatého Jana z Nepomuku

04. Karlovarský kraj
MAS Vladař
MAS Sokolovsko o.p.s.

05. Ústecký kraj

České Středohoří, o.s.
MAS Labské skály
MAS Sdružení Západní Krušnohoří

06. Liberecký kraj
LAG Podralsko
MAS Frýdlantsko
Podještědí
Přiďte pobejt!

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

07. Královéhradecký kraj
Společná Cidlina
MAS Pohoda venkova
Sdružení Splav
MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s.
Místní akční skupina Broumovsko +

08. Pardubický kraj

MAS Sdružení pro rozvoj Poličska
Místní akční skupina ORLICKO

09. Jihomoravský kraj
Strážnicko
Kyjovské Slovácko v pohybu
Znojemské vinařství
Boskovicko PLUS
Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko
MAS Mikulovsko
MAS Moravský kras o.s.
MAS Partnerství venkova
MAS Společná cesta, občanské sdružení

10. Zlínský kraj
Hornolidečsko
Horňácko a Ostrožsko
MAS Podhostýnska
Luhačovské Zálesí, o.p.s.
MAS Východní Slovácko
MAS Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s.
Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov
MAS Valašsko - Horní Vsacko, o.s.

11. Vysočina kraj
MAS Jemnicko
Podhůří Železných hor
MAS Třešťsko
MAS Havlíčkův kraj
Královská stezka o.p.s.
Podhorácko, o.p.s.
Via rustica o.s.

12. Olomoucký kraj
Region Haná
Bystřička
Hranicko
Moravská cesta
Uničovsko
MAS - Partnerství Moštěnka, o.s.
MAS Horní Pomoraví o.p.s.
MAS Záhoří-Bečva, o.s.
Na cestě k prosperitě, o.s. 
Prostějov - venkov

13. Moravskoslezský kraj
MAS Rýmařovsko
Pobeskydí
Poodří
MAS Nízký JeseníkMístní akční skupina Opavsko

MAS Rakovnicko

MAS Karlštejnsko

MAS Sedlčansko

MAS 21

Zlatá cesta

Ekoregion
 Úhlava

MAS Svazků obcí Blatenska

MAS Světovina

MAS Moravskobudějovicko (IECC)

MAS Telčsko

Železnohorský region

Hradecký venkov

MAS Podchlumí
Otevřené zahrady 
 Jičínska

MAS Brána do Českého ráje

Šluknovsko

MAS Krkonoše

MAS Mezi Úpou a Metují

MAS 

Nad Orlicí
Holicko

Litomyšlsko

MAS Svitava Třebovsko a Jevičsko

MAS Střední Haná

MAS Dolní Poolšaví

MAS Šumperský venkov

MAS Hrubý 
Jeseník

Rozvoj Krnovska

MAS Ploština

Vizovicko a Slušovicko

MAS Rožnovsko

MAS Hlučínsko

MAS Společná cesta

České Středohoří, o.s.

MAS Horní 
Pomoraví o.p.s.

Region 
Pošembeří

MAS Sdružení pro rozvoj Poličska

LAG Strakonicko

Luhačovské 
Zálesí, o.p.s.

MAS Záhoří-Bečva, o.s.

MAS Opavsko

MAS Svatojiřský les

MAS Mikroregionu Buchlov

Podlipansko

MAS
 Sokolovsko o.p.s

. MAS Český Ráj a Střední Pojizeří

MAS ORLICKO

MAS Valašsko 
- Horní Vsacko, o.s.

MAS Via Rustica

MAS Moravský kras o.s.
MAS - Partnerství
 Moštěnka, o.s.

MAS Podhorácko

MAS Sdružení
 Západní Krušnohoří

MAS Broumovsko

MAS Východní Slovácko

Na cestě k prosperitě

Prostějovský venkov

Rozkvět
zahrady JČ

Rozkvět zahrady JČ

MAS Labské 
skály

Partnerství venkova

MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s.

MAS 
Pomalší, o.p.s

MAS Sdružení Růže

MAS Třeboňsko

MAS Blanský les 
- Netolicko

Chance in nature

MAS Vltava

MAS Krajina srdce

MAS Lužnice

MAS Hlubocko - Líšovsko

MAS Posázaví

Přemyslovské střední Čechy

Přemyslovské
 střední Čechy

MAS Vyhlídky

Lípa pro venkov

MAS Říčansko

Pošumaví

Český Západ

 
místní partnerství

Český les

MAS Aktivios

MAS svatého Jana z Nepomuku

MAS Vladař

LAG Podralsko

MAS Frýdlantsko

Podještědí Přiďte pobejt!

Společná Cidlina
MAS Pohoda venkova

Sdružení Splav

Strážnicko

Kyjovské 
Slovácko v pohybu

Znojemské 
vinařství

Boskovicko PLUS

Živé pomezí Krumlovsko - Jevíšovicko

MAS Mikulovsko

Hornolidečsko

Horňácko
 a Ostrožsko

MAS Podhostýnska

MAS Jemnicko

Podhůří Železných hor

MAS Třešťsko

MAS Havlíčkův kraj

Region 
Haná

Bystřička

Hranicko

Moravská cesta

Uničovsko

MAS Rýmařovsko

Pobeskydí

Poodří

MAS Nízký Jeseník

I. kolo - 48 vybraných MAS
II. kolo - 32 vybraných MAS
vybraných MAS
výběr pro období 2009 - 2013

80 MAS

112 MAS

vybráni v I. kole

vybráni ve II. kole

vybráni ve II. kole

Území kde nelze aplikovat metodu LEADER
města nad 25 000 obyvatel

12

11

8

3

4

5

11 8 9

12

9

12

8

112 MAS v ČR
LEADER 2007 - 2013

Název projektu
Koordinační MAS Partneři Opatření PRV
1. Dětem pro radost
Společná CIDLINA Hradecký venkov III.2.1.2.
2. „Hovořme s venkovskými lidmi , podporujme jejich vzdělávání, ale především jim naslouchejme“
SERVISO MAS Vladař, MAS Cínovecko, LAG Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry FI, LAG-Vorerzbirgsregion Augustusburger Land DE III.1.3.
3. Rakovnicko v Posázaví, Posázaví na Rakovnicku
Rakovnicko Posázaví III.2.1.2.
4. Partnerství pro venkov
Hradecký venkov Společná CIDLINA III.2.1.2
5. Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme
MAS Pošumaví MAS Brána do Českého ráje III.2.2.
6. Moravská brána do Evropy – mapování a studie obnovy technicko-historických památek na venkově
MAS Regionu Poodří Moravská cesta, MAS Moravský kras III.2.2.
7. Moravská brána do Evropy – nové venkovské expozice a muzea
Moravská cesta MAS Regionu Poodří MAS Moravský kras III.2.2.
8. Venkovské komunitní školy – rozvoj celoživotního vzdělávání v mikroregionech ČR
MAS Sdružení Růže MAS Nad Orlicí, MAS Podhorácko III.2.1.2.
9. Obnova obcí v pohraničí
MAS Náš region MAS Vladař o.p.s., MAS Krušné hory západ III.2.1.2.
10. Zmapování a marketing nevyužitých prostor
MAS Na cestě k prosperitě Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, MAS Mohelnicko IV.2.1.
11. Regionální značka
MAS Vltava Ekoregion Úhlava, MAS Lužnice IV.2.1.
12. U nás je taky hezky! II. etapa
LAG Podralsko MAS Turnovsko III.2.1.2.
13. Zachování tradic a kulturního dědictví MAS Hornolidečska a MAS mikroregionu Buchlov
MAS Hornolidečska MAS Mikroregionu Buchlov III.2.1.2.
14. Mobilní vybavení pro kulturní a sportovní akce
MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko MAS Český Západ – Místní partnerství, MAS Kyjovské Slovácko v pohybu ČR III.2.1.2.
15. Rozvoj zázemí venkovského vzdělávání a spolupráce
MAS Nad Orlicí LAG Regional Entwicklung Pillerseetal-Leogang RAK III.2.1.2.
16. Péče o krajinu
MAS Nad Orlicí, o.p.s. MAS Krajina srdce, LEADER-Loucko IV.2.1.
17. Cesty, které nás spojují
MAS Říčansko MAS Region Pošembeří III.1.3.

MAS předložily do druhé výzvy 17 projektů spolupráce
SZIF ke dni 29. června 2009 zaregistroval 17 Žádostí o dotaci v rámci sedmého kola příjmu žádostí PRV – opatření IV.2.1 Realizace

projektů spolupráce. Žádosti se dělí na 15 projektů v záměru a) národní spolupráce a 2 projekty v záměru b) mezinárodní spolupráce.
Žádosti jsou seřazeny vzestupně dle času, kdy došlo k zaregistrování. Projekty spolupráce – 2. výzva:
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MMR pomůže rozvoji obcím díky
zvýhodněným úvěrům

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo spo-
lečně s Českomoravskou rozvojovou bankou a.s.
(ČMZRB) zvýhodněné úvěry pro obce a jejich obyvatele. Úvěry bu-
dou určeny na rozvoj obecní infrastruktury. ČMZRB bude přijímat
žádosti už od 17. 8. 2009.

Program OBEC je vyhlášen ČMZRB, a.s. a jeho financování je za-
bezpečováno ve spolupráci s Rozvojovou bankou Rady Evropy (CEB).

Výše poskytovaného úvěru bude minimálně 8 milionů korun,
maximálně pak 250 milionů korun. Splatit ho bude možné mini-
málně za 10, maximálně pak za 15 let. Odklad splátek jistiny úvě-
ru bude až 30 měsíců od data podpisu úvěrové smlouvy.

Úroková sazba bude pevná po celou dobu splácení úvěru a je-
jí výše se bude stanovovat při jejím poskytnutí a to podle aktuál-
ních podmínek na finančním trhu.

„Věřím, že tyto zvýhodněné úvěry mohou pomoci jednotlivým
obcím k významnému rozvoji a to v mnoha oblastech,“ uvedl 1.
náměstek ministra Martin Plachý.

Úvěry jsou totiž určeny například na vodovody, kanalizace, škol-
ská, sociální, kulturní i sportovní zařízení, ale také třeba na silnice,
zastávky a mnohé další.

Úvěry mohou být také pro mnohé obce významným nástrojem
pro sanaci povodňových škod.

Čerpat zvýhodněné úvěry bude možné až do 31. 12. 2012. Po-
drobné informace k tomuto programu je možné získat na strán-
kách Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 24. 7. 2009,
E-mail: tiskove@mmr.cz

Operační programy pružně
reagují na krizi

České operační programy, které jsou zodpovědné za rozdělo-
vání zdrojů z fondů EU, průběžně mění svou vnitřní strukturu
a úřední postupy tak, aby bylo využití dotací v době ekonomické-
ho útlumu snazší a efektivnější. Jen v červnu byly Národním orgá-
nem pro koordinaci (NOK) zaznamenány následující změny.

Operační program Doprava (OP D) přesunul 15 milionů eur z tech-
nické podpory na realizaci konkrétních dopravních projektů. Tyto
prostředky budou k dispozici standardním postupem – žadatelé na
jejich získání mohou podat projekty v postupně vyhlašovaných vý-
zvách OP D.

OP Životní prostředí (OP ŽP) chce usnadnit žadatelům přístup k
finanční pomoci. Zkrátí proces administrace a vyhlásí pro letošní rok
větší počet výzev, než bylo plánováno. OP Životní prostředí se do
konce roku zároveň více zaměří na venkov. Na podzim 2009 je plá-
nována výzva na podporu projektů, které snižují znečištění komu-
nálních zdrojů v menších obcích.

Regionální operační program (ROP) Střední Morava hodlá uše-
třit náklady žadatelů tím, že finančně náročné odborné studie po-
žadované jako příloha žádosti o financování, budou předkládat až
projekty postoupivší z prvního kola do užšího výběru. Tento dvou-
kolový systém představuje vstřícný krok vůči žádajícím firmám, or-
gánům samosprávy i státem zřizovaným institucím, který v obtíž-
né ekonomické situaci jistě uvítají.

Některé OP nově zveřejnily na svých webových stránkách také
soupisy častých pochybení, která mohou vést až k odnětí dotace.
Informace má sloužit jako prevence zbytečných chyb a pomoci ža-
datelům, aby se jich vyvarovali.

Postup realizace projektů financovaných z evropských
fondů a jejich proplácení za měsíc červen:

K 3. červenci 2009 bylo evidováno 8 366 schválených projektů
v celkové výši 137,4 miliardy korun. Za červen Češi podali 1 695

nových projektů, což znamená meziměsíční nárůst počtu projektů
o 7,6 procenta. Konečným příjemcům bylo proplaceno 19,9 mili-
ardy korun. Nejlépe si v proplácení vedou OP Podnikání pro ino-
vace, ROP Severovýchod a ROP Střední Morava. Další informace
v grafické podobě naleznete v přiloženém dokumentu Stav čerpá-
ní za 60 sekund. Národní orgán pro koordinaci,

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, e-mail: nok@mmr.cz
web: www.strukuralni-fondy.cz

MMR připravuje projekty
k urychlení čerpání fondů EU

Česká republika má pro programové období 2007–2013 k di-
spozici téměř 700 miliard korun. V tuto chvíli je schváleno 7 099 pro-
jektů za více než 131 miliard korun, vyčerpáno je ale zatím pouze
10,2 miliardy korun.

Ministerstvo pro místní rozvoj proto připravuje spuštění několi-
ka projektů, které mají zásadním způsobem napomoci k rychlejší-
mu a efektivnějšímu čerpání peněz z EU. Využije k tomu Operač-
ní program Technická pomoc(OPTP), který je k financování tako-
vých projektů přímo určen a je v gesci MMR.

Ministerstvo připravuje zejména tyto projekty:
– absorpční kapacita
– organizační zajištění vzdělávání
– rámcová smlouva na publicitu
– zajištění extranetu
– průzkum veřejného mínění o strukturálních fondech
– monitoring projektů
– vytvoření kapacit pro kontroly na místě

www.strukuralni-fondy.cz
mailto:nok@mmr.cz
mailto:tiskove@mmr.cz
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Uvedené projekty budou realizovat dodavatelé, kteří vzejdou
z transparentních výběrových řízení. Všechny projekty mají sloužit
především ke zvýšení povědomí o čerpání financí z EU, maximální
asistenci při přípravě projektů a minimalizaci chyb, kvůli kterým
může docházet k vracení prostředků.

Projekty byly projednány monitorovacím výborem, kde jsou zástup-
ci všech řídících orgánů, účastní se ho i zástupci Evropské komise.

Ministerstvo plánuje spuštění první z uvedených projektů letos
v říjnu. O výsledcích výběrových řízení bude průběžně informovat
odbornou i laickou veřejnost.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, E-mail: tiskove@mmr.cz

Čerpání peněz z EU již nic nebrání

Evropská komise schválila České republice systém řízení a mo-
nitorování u tří operačních programů financovaných z ESF. Jedná
se o operační programy Lidské zdroje a zaměstnanost, Vzdělávání
pro konkurenceschopnost a Praha - Adaptabilita. Ostatní progra-
my by měly být schváleny do konce července.

Schválení řídicích, monitorovacích a kontrol-
ních systémů znamená, že systém řízení progra-
mů a národní podmínky čerpání jsou podle Ev-
ropské komise bezchybné.

Čerpání prostředků z fondů EU může nyní probíhat formou
průběžných plateb. Potvrdilo se tak, že monitorovací systém nebyl
překážkou pro čerpání financí v programovém období 2007-2013.
Dosud se projekty proplácely ze záloh, které nám EK poskytla.

„Jasně se ukázalo, že monitorovací systém je plně funkční a ne-
byl překážkou pro čerpání peněz z fondů EU,“ uvedl ministr Von-
druška.

Dvacet sedm členských zemí Evropské unie má k dispozici 434
operačních programů pro čerpání peněz z programového období
2007–2013. V rámci EU začalo proplácení finančních prostředků
teprve u necelé pětiny z nich, tedy u 75 programů. Nyní se tedy
mohou rozběhnout platby i do ČR.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Od srpna nabízí OP Životní prostředí
dalších osm miliard pro projekty
v oblasti energetiky a odpadů

Státní fond životního prostředí ČR bude od pondělí 3. srpna do
konce září přijímat již jedenáctou vlnu žádostí o podporu projek-
tů, které zlepší životní prostředí. Dotace z Operačního programu
Životní prostředí jsou v této výzvě určeny pro projekty v oblasti udr-
žitelného využívání zdrojů energie, zkvalitnění nakládaní s odpady
a odstraňování starých ekologických zátěží.

Otevřeny budou dvě ze sedmi prioritních os OP ŽP a to priorit-
ní osa 3 – zaměřená na udržitelné využívání zdrojů energie a pri-
oritní osa 4 – zkvalitnění nakládaní s odpady a odstraňování sta-
rých ekologických zátěží.

Z prostředků Evropské unie bude dotováno mj. zateplování ve-
řejných budov, výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla vy-
užívajících OZE pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody, a zavá-
dění technologií pro využití odpadního tepla (např. rekuperace,
výměníky na využití odpadního tepla apod.). Pro projekty zamě-
řené na úspory energie je vyčleněno z Fondu soudržnosti 5 mili-
ard Kč. V oblasti odpadů mohou žadatelé předložit projekty, kte-
ré vytvářejí systémy odděleného sběru, skladování a manipulace
s odpady, budují nová zařízení na úpravu nebo využívání odpadů,
zejména na třídění, úpravu a recyklaci odpadů nebo rekultivují sta-
ré skládky. Pro tuto oblast podpory je vyčleněno z Fondu sou-
držnosti 1,5 miliardy korun, další 1,5 miliardy korun čeká na pro-

jekty inventarizující kontaminovaná místa nebo sanující vážně
kontaminované lokality.

„Ministerstvo životního prostředí přijalo jako jedno z protikri-
zových opatření „zhuštění“ plánu výzev na rok 2009. A právě ta-
to výzva s dominancí podpory projektům z oblasti úspory energie
představuje značný potenciál pro rychlý přísun tolik potřebných fi-
nančních stimulů do české ekonomiky“, říká Jan Kříž, ředitel od-
boru fondů ministerstva životního prostředí k nové výzvě.

U prioritní osy 3 připravilo MŽP ve spolupráci se SFŽP ČR metodic-
kou novinku - příjem žádostí může být v případě velkého zájmu ukon-
čen již před 30. zářím 2009. „Pokud bude dosaženo u písemně do-
šlých žádostí objemu požadované dotace z prostředků EU 7,5 mld.
Kč – tedy žádosti dosáhnou objemu 150 % alokované částky, příjem
žádostí bude zastaven. Opatření má přispět k menšímu počtu od-
mítnutých žádostí z důvodu vyčerpání alokace a větší jistotě žadate-
lů,“ vysvětlil opatření Petr Štěpánek, ředitel SFŽP ČR.

Žádosti o dotace budou přijímat krajská pracoviště SFŽP ČR dle
místa realizace projektu. Všechny závazné dokumenty a celý text
XI. výzvy jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP.

Termín splnění směrnice o čištění městských odpadních vod se
blíží a pro její naplnění toho musíme ještě mnoho udělat. I proto
bude k 15. 8. vyhlášena další výzva pro příjem projektů pro aglo-
merace nad 2000 ekvivalentních obyvatel z prioritní osy 1, tedy
projekty rekonstrukcí a výstavby čistíren odpadních vod a kanali-
zací. Příjem žádostí bude zahájen koncem měsíce srpna. Podmín-
ky a text výzvy najdete již brzy na stránkách.

Až do poloviny prosince přijímá SFŽP ČR žá-
dosti o podporu tzv. velkých projektů (1) – a to
v prioritní ose Zlepšování vodohospodářské in-
frastruktury a snižování rizika povodní, prioritní
ose Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
a prioritní ose 3 Udržitelné využívání zdrojů energie.

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Obce mohou získat dotaci na tvorbu
digitálních povodňových plánů

V posledním měsíci proběhly za podpory prostředků z tech-
nické asistence Operačního programu Životní prostředí (OPŽP)
odborné semináře pro orgány státní správy a samosprávy o po-
moci při přípravě preventivních opatření před povodněmi. Semi-
náře probíhaly, žel, v době, kdy byly povodně navýsost aktuálním
tématem.

V prostorách dvanácti krajských úřadů regionální odborníci na
danou problematiku, pracovníci obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností a krajských úřadů či zástupci státních podniků Povodí
mohli získat od zástupců MŽP a SFŽP mnoho praktických informací.

Hlavním tématem byla podpora tvorby digitálních povodňových
plánů s využitím již existujících informací na centrální úrovni, ma-
pování oblastí s významným povodňovým rizikem a především
praktické vysvětlení způsobů, jak získat dotaci z Fondu soudržnosti
EU a Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci připravované
podzimní výzvy.

Ta bude vyhlášena počátkem října a v následujících dvou měsí-
cích budou moci žadatelé získat významný příspěvek (až 90 %
uznatelných nákladů) na přípravu protipovodňových plánů.

Jde o co nejjednodušší aplikaci existujících databází a o aktua-
lizaci potřebných údajů (jako jsou např. telefonní spojení, vytipo-
vání ohrožených objektů) tak, aby operativním zvládání povodňo-
vého nebezpečí na jednotlivých úrovních řízení bylo co nejrychlej-
ší a bezchybné.

Od podzimu budou moci všichni potencionální zájemci o zma-
pování ohrožených oblastí ve svém regionu a o vytvoření místních
digitálních podkladů povodňového nebezpečí získat pro své pro-
jekty významný příspěvek z evropských fondů.

mailto:tiskove@mmr.cz
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„Při seminářích šlo o to, aby všichni dostali
podrobné informace, jak vyplnit a kdy podat
žádost, co všechno je třeba připravit a zařídit,
aby vytvoření jednotného systému digitálních
plánů pro celou Českou republiku nestálo nic
v cestě“ uvedl Josef Reidinger, vedoucí od-
dělení ochrany před povodněmi MŽP ČR.

Jakub Kašpar, ředitel odboru vnějších vztahů
a tiskový mluvčí MŽP

MMR: elektronizace veřejných
zakázek může ušetřit miliardy korun

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje v rámci strategie Smart
Administration, tj. využití evropských fondů pro zvýšení transpa-
rentnosti a efektivnosti výkonu veřejné správy, projekt vytvoření
národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zaká-
zek v ČR (NIPEZ). Cílem projektu vyvinout programové řešení, me-
todickou a technickou podporu při zavedení elektronického za-
dávání veřejných zakázek na všech úrovních státní i veřejné sprá-
vy pro všechny kategorie zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách.

Elektronizace veřejných zakázek představuje výrazný efektivní
prvek zajištění veřejného investování. Zvýšení transparentnosti a efek-
tivnosti bylo potvrzeno u řady dílčích řešení, která byla doposud v ČR
zavedena. Vytvořením celonárodní infrastruktury chce ministerstvo
urychlit rozvoj elektronických obchodních praktik ve veřejném sek-
toru. V současné době ministerstvo zajišťuje především legislativní rá-
mec zadávacího procesu. Vývoj infrastruktury pro zadávání zabezpe-
čují významní veřejní zadavatelé nebo privátní sektor.

„Projekt by vedl k posílení transparentnosti vybírání dodavate-
lů státních zakázek, ale také k zefektivnění a velké úspoře nákla-
dů ve fázi výběru a nákupu. Hovoříme o úspoře v řádu miliard ko-
run,“ uvedl ministr Rostislav Vondruška.

S ohledem na významný finanční objem v rámci veřejných in-
vestic a na skutečnost, že připravovaná řešení budou používat
všechny kategorie zadavatelů podle zákona o veřejných zakáz-
kách, bude v první fázi projektu v roce 2009 zpracován návrh va-
riant realizace uvedeného záměru, včetně studie proveditelnosti
formou Cost Benefit a analýzy všech variant. Tato fáze bude hra-
zena z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.

V letech 2010 až 2011 je plánována druhá fáze projektu – rea-
lizace vybrané varianty. Tato fáze projektu představuje vytvoření
navržené infrastruktury, zahájení pilotního provozu u reprezenta-
tivního vzorku veřejných zadavatelů a následnou implementaci na
národní úrovni.

Národní infrastruktura pro elektronické zadá-
vání veřejných zakázek se stane nedílnou sou-
částí eGovernmentu – bude zajištěna návaznost
na ostatní projekty (např. komunikace prostřed-
nictvím datových schránek, Národní digitální archív, základní re-
gistry a informační systém územní identifikace. Potřebné finanční
zdroje na realizaci druhé fáze budou hrazeny z Integrovaného ope-
račního programu.

„V ideálním případě by se tento projekt týkal všech veřejných
zakázek v Česku pro všechny resorty, tedy všechny ministerstva,“
uvedl dále ministr.

Realizace projektu NIPEZ bude představovat výrazný rozvoj
elektronické veřejné správy (eGovernment), poskytované pro-
střednictvím moderních informačních a komunikačních technolo-
gií (ICT) na místní, regionální i národní úrovni s provázaností na
úroveň mezinárodní. Důsledným využíváním projektu NIPEZ bude
zajištěno posílení transparentnosti procesu veřejného investování
i dosažení výrazné úspory veřejných finančních zdrojů.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, E-mail: tiskove@mmr.cz

ROP Severozápad:
Výbor Regionální rady rozdělil
dotace za více než 2 miliardy

Modernizace škol, rekonstrukce
městských center a silnic nebo roz-
voj cestovního ruchu – to jsou jen
některé z oblastí, do kterých směřu-
jí další dotace z Regionálního operačního programu Severozápad.

Jejich rozdělení mezi projekty podané v rámci 5. a 6. Výzvy od-
souhlasil Výbor Regionální rady na svém zasedání 26. června 2009.

„Výbor Regionální rady rozdělil mezi projekty více než 2 miliar-
dy korun. Podporu Výbor schválil pro 73 projektů. Největší část do-
tací, přes 880 milionů korun, je určena pro projekty zaměřené na
modernizaci vzdělávací infrastruktury a zdravotnických zařízení,
které byly podány v rámci oblasti podpory 1.3 Infrastruktura v ob-
lasti rozvoje lidských zdrojů,“ řekl předseda Regionální rady Jiří Šulc.

Kromě podpory pro projekty podané do 5. a 6. výzvy výbor ta-
ké schválil podporu pro projekty spadající do integrovaných plánů
rozvoje měst. Dotace pro své dílčí projekty tak získá Ústí nad Labem,
Děčín a Chomutov. Mezi projekty, které jsou součástí integrovaných
plánů Výbor regionální rady rozdělil přes 250 milionů korun.

Zdroj: RR Severozápad (nuts2severozapad.cz)

První proplacená miliarda korun
evropských dotací z ROP Jihovýchod

Regionální rada Jihovýchod slaví
dnes (01.07.2009) třetí výročí svého
založení. Dalším důvodem k osla-
vám je i první proplacená miliarda
korun na účty příjemců dotací z Re-
gionálního operačního programu Jihovýchod.

Během posledních dvou let žadatelé o dotace předložili 900
projektů požadujících přes 17 miliard korun. Regionální rada Jiho-
východ schválila dotace ve výši přes 9 miliard korun pro téměř 400
projektů realizovaných v Jihomoravském kraji a na Vysočině.

Marta Sargánková, ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod,
zdůrazňuje pozici Regionální rady Jihovýchod po třech letech činnosti:
„Regionální rada se stala funkční organizací, která je schopna pora-
dit potenciálním žadatelům o evropské dotace, jak připravit kvalitní
projekt, aby mohl získat dotace. Kromě toho regionální rada schva-
luje projekty a proplácí dotace projektům regionu Jihovýchod.“

Z ROP Jihovýchod zbývá ještě rozdělit 12 miliard korun. V sou-
časné době jsou otevřeny čtyři kontinuální výzvy v oblasti dopravy
a rozvoje měst a obcí a vyhlášeno je pět kolových výzev k před-
kládání projektů v oblastech veřejné dopravy, rozvoje cyklostezek
a cestovního ruchu. Tyto výzvy mají své uzávěrky během druhé po-
loviny letošního roku. Zdroj: RR Jihovýchod

ROP Střední Morava: Výbor
aktualizoval harmonogram výzev

Předpokládaný harmonogram vý-
zev z Regionálního operačního pro-
gramu Střední Morava na léta 2009
až 2010 aktualizoval na svém jedná-
ní Výbor Regionální rady.

Z Zprávy z regionálních operačních programů
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„Do původního harmonogramu byla pouze do roku 2099 do-
plněna výzva na bezmotorovou dopravu a v roce 2010 bylo pře-
sunuto vyhlášení sociální infrastruktury na venkově z října na le-
den,“ upřesnil místopředseda Regionální rady Stanislav Mišák.

Dále Výbor Regionální rady mimo jiné schválil vyhlášení 14 vý-
zvy z Regionálního operačního programu, která naplňuje integro-
vaný plán rozvoje města Olomouc.

Zdroj: RR Střední Morava (rr-strednimorava.cz)

ROP Moravskoslezsko: Miliarda
proplacených dotací je vidět hlavně
na silnicích a v malých obcích

Ve statistikách úspěšnosti čerpání dota-
cí z evropských fondů v letech 2007–2013
překročila Regionální rada Moravskoslez-
sko další významný milník – proplatila již
miliardu korun.

Na účty příjemců dotací z Regionálního operačního programu
(ROP) Moravskoslezsko proplatila částku v celkové výši 1 063 638 631
korun. Mezi příjemci je nejvíce malých obcí s 500 až 5000 oby-
vateli, jimž peníze posloužili na rozvoj vzdělávací a volnočasové in-
frastruktury. Největší podíl z celkové částky získal Moravskoslez-
ský kraj na rekonstrukce silnic II. a III. třídy, a to přes 729 milionů
korun.

„Proplácení peněz z Regionálního operačního programu Mo-
ravskoslezsko je průběžné, příjemci dostávají peníze i za zrealizo-
vané části projektů, což je pro ně velkou výhodou,“ vysvětluje Ma-
rian Lebiedzik, náměstek hejtmana kraje a předseda Regionální ra-
dy Moravskoslezsko.

Miliarda korun proplacených dotací představuje asi 5 % z cel-
kové částky, která je Regionálnímu operačnímu programu Mo-
ravskoslezsko v letech 2007–2013 určena. Z pohledu admini-
strace a realizace projektů předchází proplacení projektu hned
několik dalších kroků, které je třeba učinit a které jsou rozlože-
né v čase do několika měsíců. Předně je to zpracování a předlo-
žení žádosti (aktuálně 710 předložených žádostí o dotaci z ROP
Moravskoslezsko s požadavkem na 12,5 miliardy korun), schvá-
lení dotace úspěšným žadatelům (215 schválených projektů pod-
pořených částkou 5,5 miliardy korun), podepsání smlouvy o po-
skytnutí dotace (120 podepsaných smluv na částku 2,7 miliardy
korun) a pak samotná realizace projektu.

Zdroj: RR Moravskoslezsko

Rozdělování peněz
z ROP Severozápad je v polovině

Schválením poskytnutí podpory
pro další projekty z Ústeckého a Kar-
lovarského kraje se rozdělování pe-
něz z Regionálního operačního pro-
gramu Severozápad (ROP SZ) dostalo za polovinu.

Z celkové alokace programu, tedy více než 19 miliard korun, již
bylo mezi úspěšné žadatele rozděleno přibližně 11,5 miliardy ko-
run. Smlouvy o poskytnutí dotací jsou uzavřeny na přibližně 9 mi-
liard korun, další smlouvy jsou uzavírány průběžně. Celkem byla
dosud podpora z ROP SZ poskytnuta 191 projektům. „Pokud jde
o rozdělení dotací do jednotlivých oblastí, které jsou z ROP Seve-
rozápad podporovány, nejvíce peněz, tedy více než 6 miliard, zís-
kala města pro své projekty zaměřené na regeneraci a rozvoj. Dru-
há největší část dotací, přibližně dvě a půl miliardy pomůže v re-

gionu s modernizací dopravní infrastruktury a s rozvojem veřejné
dopravy,“ uvedl předseda Regionální rady Jiří Šulc. Projekty zamě-
řené na podporu rozvoje cestovního ruchu byly podpořeny při-
bližně 2 miliardami, mezi projekty z oblasti místního rozvoje bylo
rozděleno více než 600 milionů korun.

V současné době je do ROP Severozápad možné podávat pro-
jekty ve třech oblastech. Střední a malá města mohou své žádosti
předkládat do 12. srpna, mezi jejich projekty zaměřené na revi-
talizaci a regeneraci bude rozděleno 380 milionů korun. Žadate-
lé mohou předkládat žádosti i do Oblasti podpory 1.3 Infra-
struktura v oblasti lidských zdrojů, kde je v aktuální výzvě, která
končí 15. září, k rozdělení připraveno 200 milionů korun. Před-
kládat je možné také projekty zaměřené na rozvoj dopravní in-
frastruktury regionálního a nadregionálního významu. V této ob-
lasti je k rozdělení připraveno 810 milionů korun a lhůta pro pod-
ání žádostí končí 15. září.

Zdroj: RR Severozápad (nuts2severozapad.cz)

V páté výzvě ROP Jihozápad
podali žadatelé 670 projektů
na 12,2 miliardy korun

Celkem 670 projektů na částku 12,2
miliardy podali žadatelé v páté výzvě Re-
gionálního operačního programu (ROP) Ji-
hozápad, která byla uzavřena 30. června.
Mezi ty nejlepší z nich bude rozděleno 3,8 miliardy korun, takže
převis zájmu je 3,2krát vyšší. V Jihočeském kraji bylo podáno 443,
v Plzeňském 227 projektů.

Největší jihočeský projekt, na 542 milionů korun, podala Ne-
mocnice Jindřichův Hradec, a.s., a to na novostavbu pavilonu D, za
více než 354 milionů korun podal projekt Jihočeský kraj na mo-
dernizaci komunikací II. a III. třídy. Dále například město Písek pod-
alo devět projektů za 375 milionů a Vimperk podal projekt na roz-
šíření sportovního areálu za 117 milionů.

Nejsložitější situace je v oblasti podpory rozvoje infrastruktury zá-
kladního, středního a vyššího odborného školství, ve které žadatelé
předložili 122 žádostí v celkovém objemu přes dvě miliardy korun.

„Částka vyčleněná pro tuto oblast podpory však činí jen nece-
lých tři sta milionů korun. V této oblasti tedy bude souboj o dota-
ce mimořádně náročný, protože zájem překračuje možnosti sedm-
krát,“ poukazuje Jiří Trnka, ředitel Úřadu regionální rady regionu
soudržnosti Jihozápad.

Obdobná situace nastane také v oblastech podpory rozvoje
místních komunikací a revitalizace památek a využití dědictví v ces-
tovním ruchu, kde objem žádostí překračuje možnosti ROP Jiho-
západ 5,5krát, respektive pětkrát. A ani situace v dalších oblastech
není pro žadatele příliš povzbudivá, protože v oblasti podpory roz-
voje infrastruktury cestovního ruchu je zájem žadatelů více než
4krát větší než vyčleněné finanční prostředky, u rozvoje zdravot-
nické péče pak 2,5krát větší. Jedinou oblastí, kde jsou požadavky
nižší než nabídka, jsou hipostezky a stezky pro pěší, kde se sešly
pouze dva projekty na 6,6 milionů korun, přičemž alokace je de-
set milionů.

„To, zda žadatelé uspěli, se dozví z našich webových stránek
nejpozději devátého listopadu. Během tohoto měsíce také ob-
drží komplexní oznámení o vyhodnocení projektu,“ doplňuje Ji-
ří Trnka.

Pracovníci úřadu nyní budou do konce července prověřovat for-
mální náležitosti projektů a budou případně vyzývat žadatele k do-
plnění chybějících podkladů. Poté začne hodnotící fáze procesu
a výsledky 5. výzvy vyhlásí Výbor Regionální rady na svém listopa-
dovém zasedání. Zdroj: www.kraj-jihocesky.cz
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První miliarda z ROP Severovýchod
vyplacena

Obce, města, kraje a další žadate-
lé, potažmo příjemci dotací vyčerpa-
ly na konci července první miliardu
korun z Regionálního operačního
programu NUTS II Severovýchod. Na realizaci regionálních pro-
jektů se významnou měrou podílela Evropská unie. V Králové-
hradeckém, Libereckém a Pardubickém kraji se tak již druhým
rokem rozvíjí dopravní infrastruktura, města, obce, také cestov-
ní ruch a podnikatelské prostředí. „Dotace plynou na výstavbu
dopravních terminálů i silnic druhé a třetí třídy, sportovišť, dět-
ských hřišť, multifunkčních občanských zařízení, na vybavení
muzeí a nemocnic, obnovu center měst a obcí, zanedbaných vý-
robních areálů a řadu dalších investičních aktivit v regionu,“ ří-
ká Radko Martínek, předseda Regionální rady NUTS II Severový-
chod a hejtman Pardubického kraje. V ROP Severovýchod je do
roku 2013 vyčleněno k čerpání necelých 19 miliard korun. Pří-
slib finanční podpory dosud získalo 344 projektů, včetně tří sle-
dujících integrovaný plán rozvoje krajských měst. Dotace byly do-
sud proplaceny 85 příjemcům.

Zdroj: Eva Jouklová, RR Severovýchod

Na snímku nové hřiště v obci Plavy (Liberecký kraj).

ROP Střední Čechy: schváleny
další dotace ve výši 547 milionů
a letní výzvy

Výbor Regionální rady schválil na
dotace na úspěšné projekty v rámci
výzev na udržitelné formy veřejné
dopravy, podnikatelskou infrastrukturu cestovního ruchu, mateř-
ské a základní školy. Celková výše podpory z ROP Střední Čechy či-
ní 547 878 552,– Kč.

Dále byly schváleny čtyři „letní výzvy“, které budou vyhlášeny
od 15. 7. do 15. 9. 2009. V tuto chvíli jsou již na našich webových
stránkách zveřejněny Pokyny pro žadatele a příjemce k daným vý-
zvám č. 34, 35, 36 a 37. Výzva 36 se týká oblasti podpory 3.3. –
Rozvoj venkova , na kterou je alokováno 80 milionů korun.

V Pokynech pro žadatele a příjemce došlo u nových výzev k ně-
kolika důležitým změnám. Nejvýznamnější z nich spočívají v nut-
nosti zkontrolovat zadávací řízení na hlavní předmět projektu
před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace a v zavedení systé-
mu proplácení Zjednodušených žádostí o platbu příjemcům před
zaplacením faktur dodavateli (tzv. platby ex-ante). Díky tomuto
systému si nebudou muset příjemci brát u bank překlenovací

úvěry. Dále ÚRR garantuje, že maximální doba od ukončení vý-
zvy do předložení vyhodnocených žádostí na Výbor Regionální ra-
dy budou 4 měsíce. Zdroj: www.ropstrednicechy.cz

Žádejte o grant Nadace Partnerství
na výsadbu stromů

Občanská sdružení, obce, školy nebo církevní subjekty mohou
až do pátku 28. srpna 2009 opět žádat o granty na výsadby stro-
mů. Program Strom života Nadace Partnerství rozdělí v podzimním
kole minimálně 350 000 korun. Generálním partnerem programu
Strom života je společnost Skanska, která na jeho činnost v letoš-
ním roce věnuje 5 milionů korun.

Granty na sázení stromů ve výši do 20 tisíc korun uděluje pro-
gram Strom života již devět let. Přestože v předchozích letech pod-
pořil přes 400 výsadeb částkou téměř 4,5 milionů korun, zájem
o podporu se nezmenšuje. „V každém kole žádají stovky zájemců,
podpořit můžeme zpravidla třetinu z nich. Velkou výhodou gran-
tového programu Strom života je jeho jednoduchost – na žádající
nemáme přehnané administrativní nároky,“ upřesňuje Miroslava
Drobílková z Nadace Partnerství. „Ovšem k tomu, aby žádost uspě-
la, musí přesto splňovat některá důležitá kritéria. Podpořeny budou
především výsadby stanovištně původních druhů dřevin, důraz kla-
deme také na zapojení místních obyvatel, škol či spolků do prů-
běhu sázení.“ Účast veřejnosti při výsadbě má svůj smysl. „Vícele-
té zkušenosti nám potvrzují, že lidé, kteří si ke stromům vytvoří
vztah, je neničí, naopak často sami zajišťují následnou péči o vý-
sadbu,“ doplňuje Magdalena Dobišová ze společnosti Skanska.

Díky grantům programu Stromu života se do krajiny vrací sta-
novištně původní druhy nebo staré a krajové odrůdy ovocných
dřevin. Program však podporuje i výsadby v centrech měst a ves-
nic, ve školních zahradách nebo na sídlištních prostranstvích. Ví-
ce informací spolu s jednoduchým formulářem žádosti o grant
najdou zájemci na www.stromzivota.cz/granty. Grantová uzávěr-
ka je 28. srpna 2009.

Část prostředků připravených k rozdělení v podzimním granto-
vém kole pochází z veřejné sbírky Strom života. Do ní přispívají in-
dividuální dárci programu, lidé, kteří se rozhodnou adoptovat
strom, a především hlasující v anketě Strom roku. Výtěžek z hla-
sování o nejsympatičtější strom České republiky dosáhl v loňském
roce částky 620 tisíc korun. Za část těchto peněz se na jaře sázelo
na 29 místech České republiky. „Hlasování o Strom roku probíhá
od 1. srpna do 10. října – i letos tak můžete svým hlasem podpo-
řit výsadby stromů tam, kde jsou potřebné a kde si je místní lidé
přejí,“ doplňuje koordinátorka ankety Adéla Badáňová. Více infor-
mací na www.stromzivota.cz/anketa

Více informací poskytne: Miroslava Drobílková, Nadace
Partnerství, Strom života

tel.: 515 903 125, e-mail: mirka.drobilkova@nap.cz
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Spolek pro obnovu venkova ČR
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Předsednictvo SPOV ČR:

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

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

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

tajemnice:j
Ing. Marcela Harnová

Slaměníkova 37
751 11 - Radslavice

harnova.marcela@tiscali.cz

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

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