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AKTUALITY: Mořice a Krnov: V ev-
ropské soutěži Entente Florale Eu-
rope 2009 byli druzí nejlepší

Město Krnov a obec Mořice získaly stříbr-
nou medaili v letošním ročníku evropské sou-
těže ENTENTE FLORALE EUROPE – EVROP-
SKÁ KVETOUCÍ SÍDLA. Česká republika se
v soutěži Entente Florale Europe představila
letos již poosmé. Město Krnov v Moravsko-
slezském kraji a obec Mořice v Olomouckém
kraji uspěly v konkurenci měst a vesnic z dal-
ších deseti evropských zemí. Mořice navíc
porota ocenila mimořádnou cenou za reali-
zaci biocentra – mokřadu Mokroš – a bio-
koridorů v rámci komplexních pozemkových
úprav. „Jejich úspěch v soutěži je také skvě-
lou reprezentací České republiky,“ uvedla
Eva Voženílková, národní koordinátor Enten-
te Florale Europe. Česká účast je zaštítěna
Ministerstvem životního prostředí a podpoře-
na Ministerstvem pro místní rozvoj a Stálou
komisí Senátu pro rozvoj venkova.

Více informací na straně 15–16

ROZHOVOR: Lidé pochopili, že ži-
vot v obci spočívá ve společné prá-
ci a úsilí o zušlechtění. Rozhovor
s Jiřím Řezníčkem, starostou Ves-
nice roku 2009.

Když jen projedete Tučínem, řeknete si:
Pěkná vesnička, ale co má být? Mají tady ukli-
zeno před domy, mají tady pěkné chodníky,
zastávky, sochy svatých, opravenou kapličku,
budovu, ve které má sídlo obecní úřad – ale
takových vesnic je dnes přece spousta. Před-
seda hodnotitelské komise Vojtěch Ryza při
vyhlašování výsledků soutěže Vesnice roku
2009 řekl: „Tučín nás ohromil tou svou srdeč-
ností“. Ale jak se pozná ta srdečnost? Pomů-
že už jen popovídat si s Jiřím Řezníčkem, sta-
rostou vítězné vesnice, která přinesla prestiž
celému Olomouckému kraji, jenž v patnácti-
leté historii soutěže ještě nikdy na prvním mís-
tě nebyl. A dozvíte se třeba, že když v Tučíně
něco opravdu chtějí, pak toho dosáhnou.
A nemusí to být vždycky jen otázkou peněz.

Rozhovor na str. 7–10

TÉMA: Soutěž Vesnice roku 2009
vyhrál Tučín na Přerovsku. Komisi
ohromila jeho srdečnost.

Vítězem celostátního kola soutěže Ves-
nice roku 2009 je obec Tučín na Přerovsku.
Za vítězství v celostátním i krajském kole
získá kromě prestižního titulu celkem dva
miliony korun. Je to vůbec poprvé, kdy
v patnáctileté historii celostátní soutěže vy-
hlašované Spolkem pro obnovu venkova
ČR, Svazem měst a obcí ČR a ministerstvy
pro místní rozvoj a zemědělství zvítězila ves-
nice z Olomouckého kraje. Na druhém mís-
tě se umístila obec Lány ze Středočeského
kraje, která si z obou kol soutěže odnese
1,9 milionů, třetí cenu získala vesnice Žer-
nov z Královéhradeckého kraje bohatší ny-
ní o 1,8 milionů korun. Slavnostní vyhláše-
ní výsledků soutěže se uskutečnilo v sobo-
tu 12. září v Luhačovicích a bylo součástí
mezinárodního festivalu dětských folklorních
souborů Písní a tancem.

Téma najdete na str. 3–6

TA R

Píle, soběstačnost, dobrá vůle a silní tahouni jsou nejlepšími předpoklady pro zdravý život vesnice. Však se také Tučín odvozuje od jmé-
na Tucha – což by se dalo přeložit jako odvaha. A ta Tučínským opravdu nechybí. Foto: TSu

Vesnicí roku 2009 je Tučín ze střední Moravy
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Pozvánka na říjnovou schůzi SPOV ČR
Schůze se koná 6. 10. 2009 od 9.00 ve Valdštejnově pracovně v Senátu Parla-
mentu ČR.

Program:
1. 09.00–09.15 Kontrola usnesení
2. 09.15–09.35 Hodnocení realizace akce Země živitelka 2009 – zástupce MZe ČR
3. 09.35–10.00 Soutěž Vesnice roku 2009 – bilance práce a informace o akcích, kte-

rými se soutěž zakončí – MMR ČR – Ing. Tichá
4. 10.00–11.30 Veřejně prospěšné práce a veřejná služba jako nástroj sociální stabili-

zace na venkově – zástupce MPSV ČR, pracovního a městského úřadu
5. 11.30–12.00 Různé

Prohlášení ke společnému postupu při
přípravě reformy financování obcí a měst
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kem, starostou Tučína – vítězné Vesnice roku 2009
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• Seminář v Senátu o rozpočtovém určení daní:

Je potřeba sjednotit postoje aktérů z venkova
• Spolek, svaz a sdružení jednali společně o finan-

cování obcí a reformě daní

Aktuálně o venkovu str. 13 – 14
• Vláda schválila dotační titul OBCE na proplace-

ní DPH obcím
• Od 1. října platí novela zákona o zemědělství.
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hočeši
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úrovni života ve městech a obcích
• Zkušenosti ze studijního pobytu v Norsku

Dotační programy str. 22 – 25
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praven pro malé obce
• Hodnocení žádostí o peníze na obnovu po po-

vodních konečně začalo
• OP ŽP: dalších 68 projektů za více než 6,7 miliar-

dy korun
• Nadace Partnerství rozjíždí Program švýcarsko-

české spolupráce
• Do rozvoje jihočeského venkova půjde téměř 83

milionu korun přes MAS
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Spolek pro obnovu venkova + Svaz měst a obcí + Sdružení místních samospráv:

Svaz měst a obcí České republiky (SMO), Sdružení místních samospráv České republi-
ky (SMS) a Spolek pro obnovu venkova ČR (SPOV) si jsou vědomy nezbytnosti změnit sou-
časný systém financování obcí a měst a shodly se, že nejednotný postoj vůči orgánům stát-
ní správy v důsledku ztěžuje prosazování oprávněných požadavků. Za účelem nalezení vše-
stranně přijatelného řešení financování samosprávy se dne 22. září 2009 uskutečnilo
v Čermné nad Orlicí úvodní jednání představitelů všech uvedených institucí zastupujících
zájmy obcí a měst. Schůzky se za SMO zúčastnil Jaromír Jech, výkonný místopředseda, a Jo-
sef Bezdíček, předseda Komory obcí. SMS zastupoval předseda Josef Bartoněk a SPOV rov-
něž předseda Eduard Kavala.

Zástupci samosprávy chtějí využít všech dostupných informací a podkladů, které byly
shromážděny k přípravě reformy rozpočtového určení daní. Na jejich základě pak na-
vrhnou nové vládě a nově zvolené Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR způsob řešení
neodůvodněných rozdílů v rozpočtovém určení daní i systému dotací. Všichni zúčastně-
ní věří, že na základě jejich společného požadavku se bude ministerstvo financí aktivně
podílet na přípravě a formulování věcného návrhu jako konkrétního podkladu pro prů-
chodný legislativní návrh nového zákona.

Pracovní termín společného výstupu ve formě věcného návrhu byl stanoven na červen
2010. Do té doby se účastníci jednání dohodli na pravidelných osobních setkáních a na
zesílené odborné spolupráci, jejíž postup a výsledky nebudou využívány v soutěži politic-
kých stran a hnutí.

V Čermné nad Orlicí 22. září 2009 Více informací na str. 11

32. Den malých obcí
Den malých obcí je setkání starostů obcí s čelnými představiteli jednotlivých mi-

nisterstev, poslanci a dalšími odborníky nad aktuálními problémy malých obcí zejmé-
na z oblasti financování, dopravní obslužnosti, dotační politiky a dalších. Den malých
obcí se koná dvakrát do roka, vždy na jaře a na podzim v Praze a ve Vyškově.

Termín a místo konání
3. 11. 2009 (úterý) – Vyškov, Dědická 29a; Posádkový dům Armády
10. 11. 2009 (úterý) – Praha 5, Nám. 14. října 16; Národní dům Smíchov
Začátek v 9.00 hod.
Hlavní témata
– Podpůrné programy – sociální byty (MMR)
– Program rozvoje venkova – 8. výzva (MZe)
– Aktuální problémy financování územních rozpočtů (MF)
– Operační program Životní prostředí (SFŽP)
– Elektronizace a aktuální problémy veřejné správy (MV)
Pořadatelé
Komora obcí SMO ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Spolek pro obnovu venkova,

časopis Obec a finance, Triada, spol. s r. o., sdružení Český zavináč

http://www.ceskyzavinac.cz/
http://www.triada.cz/
http://www.triada.cz/oaf/
www.spov.org
http://www.smscr.cz/
http://www.smocr.cz/
mailto:info@studiomatrix.cz
mailto:zpravodaj.spov@seznam.cz
mailto:marie.sulakova@seznam.cz
mailto:tomas.sulak@smarv.cz
www.spov.org
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Vítězem celostátního kola soutěže Vesnice roku 2009 je obec Tu-
čín na Přerovsku. Za vítězství v celostátním i krajském kole získá kro-
mě prestižního titulu celkem dva miliony korun. Je to vůbec poprvé,
kdy v patnáctileté historii celostátní soutěže vyhlašované Spolkem
pro obnovu venkova ČR, Svazem měst a obcí ČR a ministerstvy pro
místní rozvoj a zemědělství zvítězila vesnice z Olomouckého kraje.
Na druhém místě se umístila obec Lány ze Středočeského kraje, kte-
rá si z obou kol soutěže odnese 1, 9 milionů, třetí cenu získala ves-
nice Žernov z Královéhradeckého kraje bohatší nyní o 1, 8 milionů
korun. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo v so-
botu 12. září v Luhačovicích a bylo součástí mezinárodního festiva-
lu dětských folklorních souborů Písní a tancem.

„Je to úspěch všech občanů Tučína a samozřejmě je to pro nás
obrovské povzbuzení,“ řekl starosta vítězné obce Jiří Řezníček. Ko-
mise ocenila projekty obce, její spolkovou činnost a pospolitost
místních lidí. Tučín, ve kterém žije 455 obyvatel, se soutěže zúčast-
nil už počtvrté. Předloni v soutěžním klání vybojoval modrou stuhu
za bohatý společenský život, v minulém ročníku soutěže Fulínovu
cenu za nejlepší květinovou výzdobu obce. Ze spolků, které mají
největší zásluhu na obnově kulturních tradic v obci, Řezníček vy-
zdvihl dva – Sešlost obecních nadšenců a místní sbor dobrovolných
hasičů. „Pracují abnormálně a hodně obci pomáhají,“ uvedl. V ob-
ci se pravidelně koná například country festival Tučínský špekáček,
do kterého se zapojují i děti a mládež. „Spolky neustále připravují
nové a nové aktivity a život tam opravdu běží, takže toto je ta vel-
ká deviza,“ zhodnotil starosta. Vítěz získá kromě dvou milionů ko-
run na investice milion na propagaci obce a možnost účasti v ev-
ropském kole soutěže. „Oslava bude velká a bude patřit především
našim občanům,“ uvedl krátce po vyhlášení výsledků starosta ví-
tězné obce Jiří Řezníček s tím, že termín oslavy ještě není určen.

T Té m a : V e s n i c e r o k u 2 0 0 9 3

Soutěž Vesnice roku 2009 vyhrál Tučín na Přerovsku.
Hodnotitelskou komisi ohromila jeho srdečnost

Hodnotitelská komise, která vybírala ze třinácti krajských fina-
listů tři nejlepší, měla těžký úkol. Všechny obce byly podle před-
sedy komise Vojtěcha Ryzy vynikající a jejich pořadí určovaly jen
„těsné“ body. „Tučín si své vítězství nakonec zasloužil díky silné
pospolitosti a srdečnosti, která v obci panuje. Za hodnotitelskou
komisi říkám, že zvítězilo všech třináct obcí“, řekl Ryza, který je zá-
roveň starostou Lidečka, vítězné vesnice loňského kola soutěže. Ry-
za rovněž podotkl, že Tučín to teď nebude mít vůbec jednoduché.
„Lepší je být druhý,“ říká s úsměvem. Tučínského starostu nyní če-
kají povinnosti, spousta telefonátů a návštěv.

Kromě ocenění Zlatá stuha, druhého a třetího místa, udělila ce-
lostátní komise i Koláčovou cenu za nejlepší domácí koláče obci
Hrušovany z Ústeckého kraje a cenu v soutěži o Putovní pohár
Folklorního sdružení ČR, který FoS ČR uděluje obci s nejvýrazněj-
ším programem dlouhodobé péče o místní lidové tradice. Tuto ce-
nu získala letos obec Jankov z Jihočeského kraje.

Soutěže Vesnice roku 2009 se zúčastnilo 325 obcí, což je o še-
stnáct více než před rokem. Vlastní předání ceny Vesnice roku
2009 se uskuteční ve vítězné obci. Soutěž Vesnice roku motivuje
obyvatele obcí k větší snaze o rozvoj svého domova a ukazuje na
rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic.

Marie Šuláková

(Rozhovor se starostou vítězné obce Tučín
Jiřím Řezníčkem si můžete přečíst na str. 7)

Tučín a Lidečko postupují do evropské
soutěže, komise přijede na jaře

Po vítězstvích v celostátních kolech soutěže Vesnice roku
v loňském a letošním roce postupují obce Lidečko a Tučín do
evropské soutěže Evropská cena za rozvoj venkova a obnovu
vesnice, kterou pořádá Evropská pracovní společnost pro roz-
voj venkova a obnovu vesnice. Jejími členy jsou převážně země
střední Evropy – německy mluvící státy, ČR, Slovensko, Polsko,
Maďarsko a Slovinsko. Evropská cena je udělována vždy jednou
za dva roky a letos bude vyhlášena již pojedenácté. Starosta Li-
dečka Vojtěch Ryza uvedl, že na velké přípravy zatím nemají
čas. „Máme teď rozjetý velký projekt, stavíme společenské
centrum, což nám zabírá spoustu času. Vytvořili jsme ale rea-
lizační tým, který se soutěží bude zabývat. Zatím připravujeme
podklady a na začátku roku podáme přihlášku. Komise by mě-
la obce navštívit někdy na jaře“, uvedl starosta Lidečka.

Šum
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Pane předsedo, čím zaujal Tučín komisi natolik, že nako-
nec zvítězila v celostátní soutěži?

Hodnotitelská komise měla hodně těžké rozhodnout, která obec
z třinácti finalistů se stane Vesnicí roku. Potvrdilo se to, že náš ven-
kov se ubírá správným směrem, že v čele obcí stojí správní a zapá-
lení lidé. Proto nebylo jednoznačné, že Tučín zvítězil. Přesto Tučín
dokázal jednu věc: Jejich pospolitost a srdečnost dokázala, že obec
žila nejen soutěží, ale vlastním životem, rozvojem. Je to obec, kte-
rá má hodně před sebou. Myslím ale, že má dobře našlápnuto. Je-
jich srdečnost je odzbrojující.

Čím Vás osobně Tučín při návštěvě s hodnotitelskou ko-
misí zaujal?

Kdyby Tučín nevyhrál, dal bych mu osobně cenu za to, jak se
prezentoval před komisí. Za ten náboj a aktivitu. Na rovinu může-
me říct, že na tom, jak obec život ve své obci prezentuje, velmi zá-
leží. Je důležité, že nás provedou a ukážou nám jednotlivé zají-
mavosti v obci, ale velmi důležité je, jak to umí „prodat“. A pak je
také důležitým kritériem to, jak se tam žije.

Říkal jste, že vybrat vítězné obce trvalo komisi až do čas-
ných ranních hodin. Jakým způsobem hodnotitelská komise
vybírala vítěze a jak jste se nakonec dohodli?

Začali jsme v pondělí, v neděli v poledne jsme navštívili poslední
obec a vrátili se domů. Je to náročné, člověk je plný dojmů. Komise
je jedenáctičlenná, jeden hlas je poradní a úkolem každého z nás by-
lo zaslat do středy odpoledne na ministerstvo pro místní rozvoj se-
znam tří svých favoritů. Všechny naše hlasy mají stejnou hodnotu.
V pátek večer jsme se sešli v Luhačovicích. Každý z nás už musel mít
promyšlené, jak obhájí své favority, diskutovali jsme o tom, probíra-
li klady a zápory. Postupně jsme museli začít vyřazovat. Osobně jsem
měl dokonce šest favoritů a i pro mě bylo velmi těžké z nich vybrat
tři. Dovedete si tedy představit, jak je náročné vybrat vítěze? Potom
musí nějakým způsobem rozhodnout většina, protože vítěz prostě
musí být vybrán. Rozhodnuto bylo asi ve tři ráno.

Byl Tučín Vaším favoritem?
Byl v šestici mých favoritů.

Co byste panu starostovi Tučína poradil – po zkušenos-
tech z loňského vítězství?

T Té m a : V e s n i c e r o k u 2 0 0 9 4

Určit vítěze z vítězů bylo hodně těžké
Rozhovor s předsedou hodnotitelské komise Vojtěchem Ryzou

Pan starosta ještě netuší, co ho čeká. Se smíchem říkám, že lep-
ší je být druhý. Ale vážně. Pro jeho obec je to obrovské vyzname-
nání. A zároveň obrovský závazek. Bude muset vysvětlovat, bude
muset přijímat spoustu návštěv, novinářů, bude daleko větší tlak
na něj i na samotné obyvatele obce, protože teď jsou přímo zod-
povědní za ten titul. Tučín má ještě hodně co dohánět, dotáhnout
do konce, vybudovat. Vítězství je dobrý motor a start, ale zároveň
velký závazek. Totéž jsme zažili my v Lidečku. Z pozice starosty mu-
sím říct, že vítězství v soutěži se u nás hodně projevilo v tom, že se
jakoby zvýraznila sounáležitost mezi občany a to je také závazek.

Rozhovor vedla Marie Šuláková

K dvacetileté tradici Programu obnovy venkova…
Při slavnostním vyhlášení vítězů celostátní soutěže Vesnice roku 2009 v Luhačovicích vzpomenul Eduard Kavala osob-

nosti Spolku pro obnovu venkova ČR. Zavzpomínal na exministra životního prostředí Ivana Dejmala, sociálního ekologa
Bohuslava Blažka i nedávno zesnulého místopředsedu Spolku profesora ČVUT, architekta Miroslava Bašeho. Připomněl
také význam Programu obnovy venkova, z něhož vzešla i myšlenka na pořádání soutěže Vesnice roku. Program obnovy
venkova vznikl před dvaceti lety.

Řadu let jsme bojovali o to, aby zde nebyl Program obnovy venko-
va jen pro radost, ale aby byl i zdrojem peněz, které rozvoji venkova
pomohou. V jistém okamžiku jsme řešili, zda nechat tyto peníze na mi-
nisterstvu pro místní rozvoj nebo je převést do krajských rozpočtů. Teh-
dy padlo rozhodnutí druhé varianty. Důvodem bylo to, že peníze z pro-
gramu se často převáděly do „jiných balíčků“. Když byly potřeba pení-
ze, sáhlo se tam, kde to nebylo pokud možno „politicky problematické“
a tak přišel na řadu Program obnovy venkova. Několikrát jsme u jed-
notlivých politických stran v parlamentu žádali, aby se peníze vrátily
zpět. Stejnou obavu jsme měli, když rozhodování o penězích progra-
mu přešlo na kraje. Naštěstí se tak nestalo a peníze nejen že zůstaly, ale dokonce se podařilo je znásobit. S příchodem nové krajské garnitu-
ry se někteří představitelé snaží úplně všechno přemalovat. V této zemi má Program obnovy venkova již dvacetiletou tradici. Setkali jsme se
s kolegy z Rakouska, které nám na počátku bylo velkým vzorem. Oni sami velmi vnímají a oceňují rozvoj našeho venkova, vidí pokrok a ne-
srovnatelně lepší úroveň oproti sousednímu Slovensku. Bylo by škoda tuto tradici a dobré jméno Programu obnovy venkova ztratit. Šum

Očima předsedy Spolku pro obnovu venkova ČR Eduarda Kavaly:
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Z třinácti finalistů zabodovaly v celostátní soutěži o titul Vesnice ro-
ku 2009 nejlépe hned po obci Tučín Lány na Kladensku ve Středočes-
kém kraji. Před hodnotitelskou komisí vsadily na ukázku lidových tra-
dic, ale především na rozmanité vyžití v obci. „Pokud bychom měli uká-
zat vše, na co jsme hrdi, stanovený čtyřhodinový limit by nám ani
nestačil, a proto jsme se snažili vybrat jen to opravdu nejlepší. Jedno-
značně chceme vyhrát, už jen z toho důvodu, že nereprezentujeme jen
sami sebe, ale i celý kraj,“ popsal svoje ambice po návštěvě komise sta-
rosta Lán Karel Sklenička. Jak vypadal program, který obec připravila pro
hodnotitelskou komisi, popisuje podrobně Kladenský deník.

Čtyřhodinový maraton začal krátce po druhé hodině odpoledne,
kdy komise dorazila do obce a ke slavnostnímu zahájení se její čle-
nové svezli na povozu taženém koňmi. Před areálem místního hote-
lu je přivítaly dvě zástupkyně baráčníků chlebem a solí. Následovala
ukázka staročeských májů, při kterých místní, oblečeni převážně do
tradičních krojů, neváhali a iniciativně do kola přizvali i členy komise.

Poté, jak bezprostředně před příjezdem hodnotících Kladen-
skému deníku starosta sdělil, následovala zhruba hodinová pre-
zentace obce zpracovaná na počítači. „Zaměřili jsme se hlavně na
Program obnovy venkova, kulturu, společenský život, sport a sa-
mozřejmě i historii a současnost Lán.“

Na třetím místě v celostátním kole soutěže Vesnice roku letos
skončil Žernov na Náchodsku. Za vítězství v krajské i celostátní sou-
těži získává celkem 1,8 milionu korun. Obec uspěla především díky
péči o svůj celkový vzhled či vybudování sportovního a společen-
ského zázemí pro obyvatele. Třetí pozice Žernova znamená v krát-
ké době další významné umístění vesnice z Královéhradeckého kra-
je. Zatím největšího úspěchu dosáhly v této soutěži Havlovice na
Trutnovsku, které v roce 2007 v celostátním kole zvítězily.

V Žernově pečují o obecní majetek i zeleň, mají zde vybudovaný
sportovní areál a dětské hřiště. Mezi významné počiny patří i zho-
tovení dřevěné zastřešené lávky přes řeku Úpu. Stavba citlivě zapa-
dá do okolí a navazuje na památkově chráněné území Babiččina
údolí a Ratibořic. Kromě toho ji využívají pěší turisté i cyklisti, slouží
rovněž místním obyvatelům.

Lány na Kladensku jsou druhou nejlepší Vesnicí roku 2009
Podle plánu měla následovat projížďka obcí s trasou od výstav-

ní síně T. G. Masaryka do místní základní a mateřské školy, dále na
hřbitov, dětské hřiště ve Vašírově a Vašírov. „Plánujeme, že se za-
stavíme také u našich hasičů, kteří by předvedli starou koňskou
stříkačku,“ řekl Sklenička.

Odtud měla prohlídka pokračovat k lodním modelářům, ná-
sledně na lánské dětské hřiště, do sokolovny a Domečku pro děti,
na něž jsou lánští zvláště pyšní.

Kulturní vložku zhlédli hodnotící v podání ochotnického divad-
la Tyrš, měli možnost vidět i sportovní areál, kde se právě pořádal
tradiční nohejbalový turnaj a další, ať už sportovní nebo kulturně
společenské aktivity, kterým je v Lánech možnost se věnovat.

„Už při tvorbě programu a prezentace jsme úmyslně odsunuli
zámek, který je notoricky známý. Tím, co jsme předvedli, jsme
chtěli dokázat, že jsme obec, jež se rozvíjí a vzkvétá po všech strán-
kách,“ uvedl starosta a dodal, že je obzvláště hrdý na to, že Lány
mají celkem jedenadvacet místních dobrovolných spolků a všech-
ny se na přípravách pro soutěž podílely.

Zeptali jsme se: starosty Lán Karla Skleničky

Pane starosto, z vítězství v sou-
těži máte určitě velkou radost. Čím
myslíte, že jste si druhé místo za-
sloužili?

Určitě jsme pro to udělali všechno,
co bylo v našich silách. Určitě tímto
oceněním nereprezentujeme jen Lány,
ale celý Středočeský kraj, který v mi-
nulosti zatím ještě v této soutěži moc
nezabodoval. Za ocenění děkuji hlav-
ně našim 21 spolkům, které v naší obci působí. Myslím, že přede-
vším jejich zásluhou jsme získali krásné druhé místo. šum

Žernov v Královéhradeckém kraji je třetí nejlepší
Zeptali jsme se: starosty Žernova Libora Mojžíše

Pane starosto, co říkáte na to, že
jste třetí nejlepší vesnicí v ČR?

Přiznám se, že nás to trochu překva-
pilo, i když jsme v koutku duše věřili, že
by to mohlo vyjít. Samozřejmě máme
obrovskou radost, konkurence byla veli-
ká, mezi těch třináct finalistů se nemoh-
la dostat špatná vesnice. Navíc jsme mě-
li trošku nevýhodu v tom, že Havlovice,
které zvítězily před dvěma lety, jsou od
nás vzdušnou čarou tři kilometry vzdálené. Možná to ale žádnou roli
nehrálo. Žernov je malá obec, žije zde jen 230 obyvatel, není tady ško-
la ani školka. Máme ale zase výhodu v tom, že u nás skvěle funguje
knihovna, spolková činnost, body nám určitě přidal i vzhled obce apod.

To jsou podle vás tedy věci, za které jste si zasloužili vítězství?
Tak si to alespoň myslím. Samozřejmě nevím, komise má ta-

bulku, kde všechno striktně hodnotí a boduje. Ale jak bylo při vy-
hlášení řečeno – vítěze hledali až do časných ranních hodin, takže
to asi bylo hodně náročné.

Zúčastnili jste se této soutěže poprvé?
Ne, my jsme se účastnili již dvakrát. V roce 2004 jsme dosáhli na

druhé místo v rámci kraje, v roce 2005 byla v celostátním kole oce-
něna místní knihovna Svazem knihovníků a informačních pracovní-
ků, Knihovna u nás funguje velmi dobře díky manželům Jirkovým.
Od té doby jsme už nesoutěžili, udělali jsme několik projektů a při-
hlásili se až nyní. Léta práce byla završena příjemným úspěchem. Nic-
méně úspěch je to především velké většiny občanů naší obce. Šum
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V Hrušovanech na Chomutovsku
pečou nejlepší domácí koláče

Cenu za nejlepší domácí koláče, kterou uděluje hodnotící komise
v rámci soutěže Vesnice roku, získala letos obec Hrušovany na Cho-
mutovsku. Jak uvedl starosta obce Petr Šmíd, hrušovanské koláčky nej-
sou plněné ničím jiným než hruškovými povidly. „Koláče pekla paní Ja-
rišová a jsou opravdu vynikající. Častujeme jimi hosty, kteří do obce při-
jedou a měli jsme je připravené i pro členy hodnotící komise. Bylo na
nich vidět, že jim moc chutnají,“ říká starosta obce, která byla jednou
ze třinácti, jež bojovaly o celostátní titul Vesnice roku 2009. „Říkal jsem
si, jestli nevyhrajeme, aspoň se u nás dobře najedli,“ dodal Šmíd. Ko-
láčovou medaili prý oslaví v Hrušovanech zřejmě „koláčovým mejda-
nem“. „U nás v Hrušovanech ale slavíme pořád. Letos si shodou okol-
ností připomeneme v obci 800 let od první písemné zmínky o obci.
A kromě výborných hrušek a koláčů máme také výtečné pivo, protože
jsme v žatecké oblasti,“ řekl starosta Petr Šmíd. Šum

Shrnutí: O soutěži Vesnice roku

Soutěž Vesnice roku vychází z Programu obnovy venkova, již pat-
náct let ji vyhlašují každoročně Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz
měst a obcí ČR a ministerstva pro místní rozvoj a zemědělství. Po ce-
lou dobu své existence patří k nejvýznamnějším aktivitám podporují-
cím rozvoj venkova v České republice. Cílem soutěže je snaha po-
vzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova,
zdůraznit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy ob-
cí a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Idea soutěže in-
spiruje, vybízí k následování a přispívá k vytváření podmínek pro zvy-
šování kvality života na venkově. Soutěž je také příležitostí ke zviditel-
nění venkova a důkazem toho, že aktivní účast občanů na obnově a
rozvoji své obce přináší konkrétní výsledky. Spoluvyhlašovateli soutě-
že jsou Kancelář prezidenta republiky, ministerstvo kultury, ministerstvo
životního prostředí, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu,
Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Folklorní sdružení ČR a
Sdružení místních samospráv ČR. Soutěže se mohou zúčastnit obce
vesnického charakteru, které mají maximálně 5250 obyvatel a které
mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem
obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územní-
ho obvodu. Soutěž probíhá ve dvou kolech – krajském a celostátním.

Přehled vítězů všech patnácti ročníků:
1995 Obec Telnice Jihomoravský kraj
1996 Obec Vratětín Jihomoravský kraj
1997 Obec Svatý Jan nad Malší Jihočeský kraj
1998 Obec Jiřetín pod Jedlovou Ústecký kraj
1999 Obec Olejnice Jihomoravský kraj
2000 Obec Sloup Jihomoravský kraj
2001 Obec Kameničky Pardubický kraj
2002 Obec Nětčiny Plzeňský kraj
2003 Obec Vilémov Kraj Vysočina
2004 Obec Kovářov Jihočeský kraj
2005 Obec Bořetice Jihomoravský kraj
2006 Obec Liptál Zlínský kraj
2007 Obec Havlovice Královéhradecký kraj
2008 Obec Lidečko Zlínský kraj
2009 Obec Tučín Olomoucký kraj

Vesnice roku 2010. Chcete to zkusit také?

Šestnáctý ročník soutěže Vesnice roku bude vyhlášen začátkem
března 2010 na Dni malých obcí. Co musí Vaše obec udělat pro
to, aby byla úspěšná? Všechny potřebné informace se dozvíte na-
příklad na stránkách www.mmr.cz – soutěž Vesnice roku.

Starosta Jankova Jan Jílek převzal putovní pohár Folklórního sdru-
žení České republiky

Starosta Hrušovan Petr Šmíd ukazuje hostům, proč uspěly Hrušo-
vany v soutěži Vesnice roku Ústeckého kraje

Putovní pohár Folklórního sdružení
ČR míří do jihočeského Jankova

Jankov na Českobudějovicku získal putovní pohár Folk-
lórního sdružení České republiky. Stalo se tak na celorepu-
blikovém finále soutěže Vesnice roku 2009, kde Jankov re-
prezentoval Jihočeský kraj jako vítěz krajského kola.

Prestižní ocenění získal za Selské slavnosti, které se tradičně po-
řádají v Holašovicích, které pod Jankov patří. Starosta Jankova Jan
Jílek novinářům řekl, že jej ocenění za péči o kulturní dědictví a tra-
dice v obci ho nepřekvapilo: „Z účastníků celostátního kola jsme by-
li jediní, kteří mají členský festival Folklorního sdružení. Komu jiné-
mu by to měli dát než pořadateli akce, kterou FOS hodnotí jako na
nejvyšší úrovni. Jsme za to rádi, je to ocenění dobré práce a i moti-
vace s festivalem pokračovat a pracovat.“ Se ziskem poháru Folk-
lórního sdružení není sice spojená žádná finanční odměna, ale sta-
rosta Jankova Jan Jílek doufá, že se ho obci podaří využít marketin-
gově a usnadní jim získávání příspěvků na pořádání Holašovických
Selských slavností. šum (zdroj: Český rozhlas)

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova, Ministerstvo
zemědělství, Ministerstvo životního prostředí a Společnost
pro zahradní a krajinářskou tvorbu, občanské sdružení si
Vás dovolují pozvat na slavnostní vyhlášení výsledků ocenění
Oranžová a Zelená stuha roku 2009 v rámci soutěže Vesnice ro-
ku 2009 a ocenění českých reprezentantů v soutěži Entante Flo-
rale Europe 2009, které se koná v úterý 20. října 2009 od 10
hod. v Hlavním sále Valdštejnského paláce, sídle Senátu Parla-
mentu ČR (Valdštějnské nám. 17/4, Praha 1, vchod recepce C2).

www.mmr.cz
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Když jen projedete Tučínem, řeknete
si – Pěkná vesnička, ale co má být? Mají
tady uklizeno před domy, mají tady pěk-
né chodníky, zastávky, sochy svatých,
opravenou kapličku, budovu, ve které
má sídlo Obecní úřad – ale takových ves-
nic je dnes přece spousta. Předseda hod-
notitelské komise Vojtěch Ryza při vy-
hlašování výsledků soutěže Vesnice ro-
ku 2009 řekl: „Tučín nás ohromil tou
svou srdečností“. Ale jak se pozná ta
srdečnost? Pomůže už jen popovídat si
s Jiřím Řezníčkem, starostou vítězné
vesnice, která přinesla prestiž celému
Olomouckému kraji, jenž v patnáctileté
historii soutěže ještě nikdy na prvním
místě nebyl. A dozvíte se třeba, že když
v Tučíně něco opravdu chtějí, pak toho
dosáhnou. A nemusí to být vždycky jen
otázkou peněz. Píle, soběstačnost, dob-
rá vůle a silní tahouni jsou nejlepšími
předpoklady pro zdravý život vesnice.
Však se také Tučín odvozuje od jména
Tucha – což by se dalo přeložit jako od-
vaha. A ta Tučínským opravdu nechybí.

Pane starosto, jaké byly Vaše pocity
před a při vyhlašování vítězných obcí
v Luhačovicích?

Když se začaly rozlepovat obálky, nikdo
z nás ani nedýchal. Na ceremoniál do Lu-
hačovic jsme přijeli i s místostarostkou ob-
ce a nečekaně jsme tu potkali i několik lidí
z Tučína. Přestože jsme měli malou jiskřičku
naděje, výsledek nás úplně zaskočil. Říkali
jsme si, když už vyhlásili třetí i druhé místo,
tak to už asi nemáme šanci. A když řekli Tu-
čín, tak to byl opravdu hodně silný a do-
jemný zážitek, který se už asi nebude opa-
kovat. Ještě že mě na podium doprovázely
větší děti v krojích, protože v té okamžité
radosti mé ruce tak rychle vyletěly nahoru,
že menší děti by nejspíš letěly také. Bylo pří-
jemné, že na vyhlášení se přijeli podívat i li-
dé z Tučína. Těsně po vyhlášení výsledků
soutěže mně přišly desítky blahopřejných
sms zpráv, protože spousta lidí sledovala
rozlepování obálek v přímém televizním
přenosu. Asi nejvíce mě překvapila jedna
z Kréty, kde byli naši lektoři country tanců.
Drželi nám palce i z takové dálky. Pak už
mně začal selhávat mobil, tak jsem ho mu-
sel vypnout.

Viděla jsem Vás potom, jak v kouteč-
ku za podiem oznamujete tu šťastnou
zprávu do Tučína…

Mnoho lidí už to samozřejmě vědělo, ale
chtěl jsem jim to sdělit sám, takže díky tomu,
že se mohu přes mobil napojit na obecní roz-
hlas, hned jsem to tímto způsobem vyhlásil.

Lidé pochopili, že život v obci spočívá
ve společné práci a úsilí o zušlechtění

Rozhovor s Jiřím Řezníčkem,
starostou vítězné Vesnice roku 2009

Když jste se vrátil do Tučína, oslavo-
vali jste?

Takové první oslavy už proběhly. Posedě-
li jsme ještě ten večer na koupališti, kde osla-
voval jeden z místních občanů své narozeni-
ny. Hlavní oslavy se ale teprve připravují. Mi-
nisterstvo pro místní rozvoj už potvrdilo, že

23. října se uskuteční slavnostní vyhlášení,
na kterém budeme v Tučíně hostit všech tři-
náct finalistů celostátního kola soutěže. Už
teď jsme se dohodli, že oslavy proběhnou
v areálu koupaliště, který se chystáme za-
střešit i zateplit. A hned následující den v so-
botu bude připravena oslava pro občany.

Jiří Řezníček (44 let) je tučínský rodák, funkci starosty vykonává od roku 2002. Dříve pra-
coval v Přerovských strojírnách jako vedoucí stavební údržby. Má dvě dcery (13 a 18 let).
Ve volbách kandidoval za stranu Nezávislí starostové pro Olomoucký kraj.



Už máte připravený program oslav?
Určitě už teď víme, že se v programu

představí naše spolky. Chceme ukázat os-
tatním, jak se u nás lidé baví. Finalisté sou-
těže se k nám přijedou podívat mimo jiné
i proto, aby viděli na vlastní oči, proč jsme
vlastně vyhráli právě my, budou chtít vědět,
čím je Tučín tak zvláštní a zajímavý. Co si
budeme povídat, když přijedete do Tučína,
uvidíte obyčejnou obec, čistou, upravenou,
uklizenou, ale znám krásnější… I já tady li-
dem říkám – naše obec není nejkrásnější.
Vítězství v soutěži Vesnice roku máme za to,
jak Tučín žije, jakou má spolkovou činnost,
co dělá, co plánuje.

Tak se tedy pochlubte – čím, je Tučín
tak zajímavý a co konkrétně pomohlo
k takovému úspěchu?

Není to záležitost, která by se vztahova-
la k jedné návštěvě komise. Myslím, že pří-
prava trvala několik let. My jsme se přihlá-
sili do soutěže už čtyřikrát a určitě velkým
povzbuzením pro naše lidi byla Modrá stu-
ha za společenský život, kterou jsme získa-
li předloni. Spolky začaly vymýšlet nové čin-
nosti, lidé dostávali nové nápady, čím život
ve vesnici ještě více obohatit, oživit. A na-
jednou jsme zjistili, že rok má málo volných
víkendů a my už nestíháme ani všechno us-
kutečnit. V dalším roce jsme získali Fulíno-
vu cenu za nejlepší květinovou výzdobu ob-
ce. A protože tato cena souvisí se zelení, vy-
sadili místní zahrádkáři v obci 140 ovocných
stromů. A je skvělé, že jsou tady lidé tak so-
běstační. Protože to, co si uděláme sami,
má pro nás pak i daleko větší hodnotu, ví-
ce si všeho vážíme a jsme v té vesnici více
doma. Domov pro nás není jen náš dům a po-
zemek, který vlastníme. To všechno dalo dob-
rý základ tomu, abychom v soutěži zvítězi-
li. Není to úspěch starosty nebo zastupitel-
stva, ale úspěch všech, kdo ve vesnici žijí.

Takže lidé se dobrovolně podílejí na
zvelebování vesnice?

Ano. Pozemky a předzahrádky před do-
my si vzali sami na starost, přitom se jedná
o obecní pozemky. Pěstují tam kytky, sečou
trávu a je to pro ně samozřejmost. Dokon-
ce za mnou přišla jedna starší paní s tím, že
už na to nestačí, zda by mohla obec na její
předzahrádce pomoci. Chtěla prostě jen,
aby to před jejím domem vypadalo pěkně,
byť se nejedná o její pozemek. Obec má tech-
niku a samozřejmě počítáme s tím, že po-
kud to už někdo nezvládá, jsme na řadě my.
Ale úžasný je ten přístup lidí. Vesnicí vede
cesta, která patří Olomouckému kraji a pro
naše lidi je naprosto přirozené, že když je po-
třeba, vezmou motyčky a kolem obrubníků
cestu očistí. Nepříčí se jim dělat práci, která
by měla náležet někomu jinému.

Čím myslíte, že to je, pane starosto?
Některé vesnice jsou toho pravým opa-
kem. Lidé jakoby žili jen na hranicích
svých pozemků a domů, co je veřejné je
nezajímá, nehlásí se k tomu…

To je v lidech. A já myslím, že i v naší obci
se najde někdo, kdo má jiný názor a nesdílí
s námi to společné nadšení. Ale když jsou ti-
to lidé v menšině, tak je ostatní převálcují.
Myslím, že hodně pomůže vzájemná motiva-
ce, kontakt, setkávání, informovanost, lidé
musí vědět, proč to všechno děláme. Navíc se
pak sami přesvědčí i v tom, že když něco udě-
lají, obec ušetří a může investovat peníze za-
se do něčeho jiného. Taky je zde zapotřebí li-
di nějakým způsobem vést a navádět, spol-
ková činnost tady nebyla v minulosti na
takové úrovni jako je dnes. Je to postupný
proces, kdy lidé pochopili, že život v obci spo-
čívá ve společné práci a úsilí o zušlechtění.

Hodnotitelskou komisi prý ohromila
srdečnost. Ta zřejmě souvisí právě i se
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spolkovou činností. V Tučíně, který má
445 obyvatel je neuvěřitelných osm spol-
ků. Které jsou, podle Vás, těmi nejdůle-
žitějšími?

Každý spolek se nějakým způsobem podí-
lí na rozvoji obce. Pokud bych měl vyzdvih-
nout dva nebo tři, pak to bude určitě Sešlost
obecních nadšenců, spolek, který v obci fun-
guje zhruba osm let a Sbor dobrovolných ha-
sičů, který je v Tučíně nejstarším spolkem. Se-
tkávají se a vymýšlejí stále nějakou činnost pří-
nosnou pro obec. Například hasiči pomáhají
každým rokem čistit koryto místního potoka,
kanalizaci, bazén, hasiči jsou spolehliví, když
se na ně obec obrátí, jsou ochotni pomoci. Se-
šlost obecních nadšenců dělá zase spíše kul-
turní akce. Z jejich výtěžku pak nakoupí pro
obec například skluzavku, lavičky, z každé
májky se udělala v obci nějaká průlezka pro
děti, nebo zaplatili dětem výlet do westerno-
vého městečka. Pak tady máme dva spolky za-
hrádkářů. Jedni jsou zahrádkáři v důchodo-
vém věku a ti druzí mladí jsou jejich následov-
níci. Starší se snaží mladé inspirovat, vedou je
a radí jim, mladí se nám dnes starají o záhon-
ky u zastávky směrem na Přerov nebo u ob-
chodu, kde sami vysadili zeleň. Starší je školí,
pořádají pro ně i odborné poradny, kdy po-
zvou nějakého lektora, který například vysvět-
lí, jak správně stříhat stromky. Když jsme v ob-
ci vysazovali stromy do dvou sadů a dvou ale-
jí, mladí zahrádkáři se učili, jak správně sadit,
teď se o stromy starají, nedávno je obrývali.
Staří zahrádkáři zase pečují o místní zeleň,
stříhají stromy kolem cesty, živé ploty u obec-
ního úřadu, a protože máme v obci hodně
ovocných stromů, uklízejí na podzim listí, kte-
rého je tady opravdu velká spousta.

Musíte v Tučíně zaměstnávat lidi,
kteří se starají o údržbu v obci, nebo to
tady lidé zvládají úplně sami?

Teprve letos jsme zaměstnali jednoho
člověka, který obsluhuje novou techniku na
údržbu chodníků v zimě, je to takový trak-
tor s kartáčem a posypem, letos jsme k ně-
mu přikoupili i mulčovač a příkopové ra-
meno na sečení břehů potoka a pak také na
dosečení toho, co nestíhají technické služby
kolem cest v okolí Tučína. Takže lidé u nás
budou mít v zimě o starost méně. Žije tady
hodně starších lidí, v obci máme věkový
průměr 41 let. Takže tuto službu určitě uví-
tají. A samozřejmě tento pracovník dělá ta-
ké všechno ostatní, co je v obci potřeba.

Jaké služby Tučín svým občanům ješ-
tě nabízí?

V Tučíně je mateřská školka, škola tady
byla, ale po sedmdesátých letech už bylo
málo dětí, takže zdejší malotřídka musela
skončit a děti začaly dojíždět do nedalekých
Želatovic. Tamější škola je nám blízká, spolu-
pracujeme velice úzce s vedením školy. Lidem
slouží také víceúčelová budova Obecního
úřadu, která prošla v roce 2006 rekonstruk-
cí. Dnes to tady žije po celý rok. Děti a jed-

Starosta Tučína Jiří Řezníček krátce po vyhlášení výsledků v soutěži Vesnice roku v Luha-
čovicích: „Máme obrovskou radost. Hned to běžím zatelefonovat přes mobil do obecní-
ho rozhlasu!“



notlivé spolky mají volný přístup do budovy
kdykoliv potřebují, mají klíč na čip a na pod-
zim a v zimě chodí hrát stolní tenis, ženy cvi-
čit kalanetiku a aerobic, spolky zde mívají své
schůze, schází se tady skupina dětských
country tanců, v budově máme novou kni-
hovnu a v suterénu požární zbrojnici. Jinak se
zde odehrává také kulturní život obce – od
ledna do března jsme tady uspořádali šest
plesů, na které se sjížděli i lidé z okolních ob-
cí a města Přerova. Oblíbenou místní akcí,
kterou už je Tučín vyhlášený, je Pochovávání
basy. V Tučíně je také koupaliště z roku 1941,
které je zajímavé tím, že se v něm neplatí
vstupné. Chtěli jsme původně koupaliště
opravit, rekonstrukce by ale přišla na 12 mi-
lionů korun a my zatím nejsme přesvědčení
o udržitelnosti tohoto projektu. Zhruba od
roku 2003 jsme vybudovali v areálu koupa-
liště víceúčelové hřiště pro jedenáct druhů
sportů, když v zimě mrzne, nastříkají hasiči
na hřiště vodu a lidé tam chodí bruslit. A má-
me také Tučolíno – místní raritu, vláček, kte-
rým se tady lidé vozí při slavnostech jako je
masopust či hodové slavnosti.

Uspěli jste také v Operačním progra-
mu životní prostředí, v Programu roz-
voje venkova. CO jste z těchto peněz
v obci vybudovali?

Získali jsme dotaci na výsadbu biokoridoru
a biocentra, přes Agenturu ochrany přírody
jsme vysadili první etapu dalšího biokoridoru,
v současné době jsme opět uspěli v OPŽP –
v hodnotě jednoho a půl milionu budeme po-
kračovat druhou etapou lokálního biokorido-
ru, který už se vysazuje. Přes Agenturu ochra-
ny přírody jsme nyní získali i finance na již zmi-
ňované aleje kolem cest, které jsme si sami
vysadili. Z Programu rozvoje venkova jsme
získali dotaci na opravu místní kapličky za-
svěcené Svaté Anně a na rekonstrukci ná-
vsi, kde jsme postavili nový chodník, veřej-

né osvětlení, koupili nové lavičky, vysadila
se nová zeleň, opravil povrch vozovky.

Jaké zde máte památky?
V Tučíně máme památky zapsané v Ústřed-

ním seznamu kulturních památek ČR. Jed-
ná se o sochy svatého Isidora a svatého Ja-
na Nepomuckého a o dvě stě let starou lí-
pu, kterou nazýváme Janáčkova lípa. Máme
zde také památky místního významu, na-
příklad sochu Panny Marie s Jezulátkem,
památník obětem první světové války, ka-
pličku zasvěcenou Svaté Anně, patronce
naší obce. Do původního historického stavu
chceme uvést také zvonici na návsi, která
teď vypadá tak trochu jako transformátor.

Jaké investice plánujete do budoucna?
Například máme projekt na vybudování

Naučné stezky kolem Tučína. V bývalém lo-
mu už je umístěná první cedule. Nepůjde ale
jen o tabulovou stezku, chceme tam mít
i prvky pro děti, aby se zabavily. Pro zatrak-
tivnění prostředí chceme vystavět v obci roz-
hlednu. V místě, které jsme vybrali, je oprav-
du krásný výhled a počítáme s tím, že roz-
hledna přitáhne do obce návštěvníky, cyklisty
z okolí… Zastupitelstvo už schválilo i další zá-
měr odkoupit v obci historický domek, je jed-
ním z nejstarších v obci a chtěli bychom
v něm po opravě zřídit malé muzeum, kde
by se lidé dozvěděli, jak se tady dříve žilo.
Máme rozjednaných ještě hodně projektů.
Chystáme výstavbu stezky pro pěší a cyklisty
do Želatovic. Tučín a Želatovice k sobě mají
hodně blízko, mají mnoho společného. Exis-
tují rodinné vazby, naše děti tam chodí do
školy, lidé na poštu, atd. a cesta už je dnes
nebezpečná. Připravujeme projekty na úpra-
vu okolí cest, podporujeme výsadbu, která
zabrání prašnosti polních cest, chceme roz-
šířit dětské hřiště, na jaře zasíťujeme pozem-
ky pro výstavbu 24 rodinných domků…

Nač využijete peníze, které získáte
za vítězství v soutěži Vesnice roku?

Cesta k těmto penězům bude ještě po-
měrně složitá, takže rozhodnutí, jak s nimi
naložit, ještě nejsme. A na nejbližším zastu-
pitelstvu teď budeme řešit spíše program
oslav. Zřejmě se peníze rozptýlí do více pro-
jektů, které máme rozjednané, a určitě bu-
dou vítanou finanční injekcí.

Předseda hodnotitelské komise a sta-
rosta loňské vítězné vesnice Vojtěch Ry-
za říkal: (cituji) Pan starosta Tučína ješ-
tě netuší, co ho čeká. Někdy jsem si ří-
kal, lepší by bylo druhé místo. Zároveň
je to pro jeho obec obrovské vyzname-
nání. A zároveň obrovský závazek. Bu-
de muset vysvětlovat, bude muset při-
jímat spoustu návštěv, novinářů, bude
daleko větší tlak na něj i na samotné
obyvatele obce, protože teď jsou přímo
zodpovědní za ten titul. Tučín má ještě
hodně co dohánět, dotáhnout do kon-
ce, vybudovat. Vítězství je dobrý motor
a start, ale zároveň velký závazek. To-
též jsme zažili my v Lidečku. Z pozice
starosty musím říct, že vítězství v sou-
těži se u nás hodně projevilo v tom, že
se jakoby zvýraznila sounáležitost mezi
občany a to je také závazek.

S tím se naprosto ztotožňuji a to jsme te-
prve na začátku. Taky už jsme si říkali, že
druhá vesnice získává jen o sto tisíc méně
než vítězná obec a mají klid. Ale samozřej-
mě to jsou jen peníze a první místo je ob-
rovská prestiž. Vítězství v soutěži Vesnice ro-
ku bude zapsáno v našich kronikách a to už
nikdy nikdo nevymaže. Myslím, že lidé se
tímto úspěchem opravdu i více stmelili, jsou
hrdí, a když je slyšíte, jak se baví mezi se-
bou, prožívali a prožívají to stále.

Rozhovor vedla Marie Šuláková
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Jiří Řezníček je autorem webových stránek obce i tučínského zpravodaje Zprávičky z Tu-
čína. Mimochodem právě webové stránky Tučína v minulých letech třikrát za sebou zví-
tězily v krajské soutěži Zlatý erb. „Návštěvnost na našich webovkách stoupla zejména po
vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku. Za týden o víc než tisíc návštěvníků.“

V Tučíně mají spoustu plánů do budoucna.
Na tabuli před vstupem do kanceláře sta-
rosty si o nich může každý přečíst.
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Některé domy v Tučíně jsou opravdu moc krásné

Svatá Anna je patronkou obce Tučín. Pochází z roku 1833 a v loň-
ském roce prošla rekonstrukcí, na kterou obec získala dotaci z Pro-
gramu rozvoje venkova.

Socha svatého Isidora před obecním úřadem je na Ústředním se-
znamu kulturních památek ČR a foto návsi se sochou Panny Marie
s Jezulátkem

Pochovávání basy – oblíbená tradice místních obyvatel

V Tučíně opravili autobusové zastávky mladí lidé. „Alespoň si je nez-
ničí,“ říká starosta.

Je libo svézt se Tučolínem? Místní rarita. V obci mají speciální vláček
pro slavnostní příležitosti.

Foto momentky z Tučína
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Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova uspořádala v pondělí
21. září 2009 v prostorách Jednacího sálu Valdštejnského paláce
Senátu seminář „Výkon přenesené působnosti státní správy versus
rozpočtové určení daní, se zaměřením na obce a města“. Jak uved-
la předsedkyně komise senátorka Ludmila Müllerová, uspořádáním
semináře komise reagovala na podněty a požadavky starostů před-
nesené na výjezdním zasedání ve Zlínském kraji.

Ředitel odboru financování územních rozpočtů pan Zikl infor-
moval o novelizaci RUD a přerušení práce komise z důvodu názo-
rových nesouladů mezi zástupci SMO ČR a SMS ČR k další přípra-
vě nového zákona. Předseda SMS a starosta obce Osvětimany Ing.
Bartoňek pak přítomné seznámil s podrobně rozpracovanými pod-
klady a návrhy pro další jednání k novému zákonu.

SMO zastupoval pan Pokorný, místopředseda Komory malých
obcí ČR a starosta obce Nebuževy. Otevřel otázku navýšení admi-
nistrace s připravovaným novým systémem účetnictví, systémem
datových stránek a CZECH POINTU. Je to přenesená působnost?
Uvedl konkrétní přiklad zesměšnění obce při navýšení koeficientu
daně z nemovitosti.

Pan Marek Vetýška, vedoucí oddělení podpory a členění veřej-
né správy MV ČR měl zpracovánu přednášku na téma velký rozsah
přenesené působnosti v ČR a náročnost stanovení plánovaných
nákladů na výkon státní správy.

Jako poslední dostal slovo Doc. Ing. Tománek CSc., vedoucí ka-
tedry veřejné ekonomiky Vysoké školy báňské – Technické univer-
zity Ostrava, který zastupoval SPOV ČR ve zpracovatelském týmu
analýzy financování veřejných rozpočtů. Doporučil pokračovat
v přípravě nového zákona o RUD. Na seminář si připravil podrob-
né informace o systému přeneseného výkonu státní správy u nás.

Seminář v Senátu o rozpočtovém určení daní:
Je potřeba sjednotit postoje aktérů z venkova

Spolek, svaz a sdružení
jednali společně o financování
obcí a reformě daní

dložila Parlamentu České republiky návrh novely zákona čís-
lo 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
kompetenční zákon, tak, aby byla povýšena a zprůhledněna
resortní odpovědnost za venkov a jeho rozvoj. Své vystoupení
uzavřel tím, že usnesení Senátu PČR je nutno respektovat.

POSÍLENÍ ROZPOČTŮ OBCÍ SNÍŽENÍM DOTACÍ

Ing. arch. Florian upozornil na to, že malé obce nejsou schopné
prosté reprodukce a proto jsou dotovány. Pro většinu malých obcí
jsou dotace EU nedostupné. Doporučil snížení dotací a tím posíle-
ní RUD. Pan Maliňák otevřel otázku DPH, rezerv obcí. RUD je nut-
no dodělat. Pan Truxa pak upozornil na okrádání obcí v návaznos-
ti na počet obyvatel a stávající statistický systém. Pan Pakosta při-
pomněl otázku existenčního minima obcí. Co se týče RUD, požádal
o sjednocení všech aktérů. Dále se diskutovalo na téma finanční
podpora školství a nutnosti nového RUD.

Pan Zikl diskusi uzavřel slovy, že je nutná dohoda mezi partnery
zastupujícími venkov – tedy SMO ČR, SMS ČR a Spolkem. K prob-
lematice RUD se následně uskutečnila pracovní schůzka v Čermné
v Orlických Horách, na níž se sešli zástupci SPOV ČR, SMS ČR a SMO
ČR. Schůzku inicioval na semináři předseda Spolku Eduard Kavala.

Zapsala: Ing. Marcela Harnová

ZOHLEDNIT VENKOVSKÝ PROSTOR

V následné diskusi vystoupil za SPOV ČR Radan Večerka. Uvedl, že
Spolek se problematikou RUD dlouhodobě zabývá a v roce 2006 zor-
ganizoval petiční akci. Petici předal k projednání v Senátu PČR panu
předsedovi Sobotkovi. Petice byla projednána a závazné výstupy Se-
nátem PČR schváleny dne 26. 3. 2008. Citoval příslušné usnesení:

Senát Parlamentu České republiky považuje za žádoucí,
aby Ministerstvo financí České republiky připravilo nový zákon
o rozpočtovém určení daní s účinností nejpozději od 1. 1. 2010
tak, aby zohledňoval venkovský prostor, považuje za žádou-
cí, aby Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky společ-
ně s Ministerstvem zemědělství České republiky předložilo
změnu zákona číslo 248/2000 Sb., o podpoře regionálního roz-
voje, ve znění pozdějších předpisů, která by zahrnula i prob-
lematiku rozvoje venkova včetně vymezení pojmu venkov,
a opět považuje za žádoucí, aby vláda České republiky pře-

Zápis z trojstranného jednání zástupců Svazu měst a obcí ČR,
Sdružení místních samospráv a Spolku pro obnovu venkova ČR ko-
naného 22. září 2009 v Čermné nad Orlicí

Přítomni:
SMO ČR: Jaromír Jech, výkonný místopředseda, Josef Bezdíček,

předseda Komory obcí, Jaroslava Kypetová, referent legislativně-
právního oddělení

SMS ČR: Josef Bartoněk, předseda
SPOV ČR: Eduard Kavala, předseda
Host: Antonín Eliáš, časopis Obec a finance

POUZE SPOLEČNÝ POSTUP PŘINESE ZMĚNU

Jednání se uskutečnilo v návaznosti na usnesení XI. Celostátního
sněmu SMO ČR, které vyzývá ke spolupráci všech zástupců samo-
správy. V úvodním slově p. Bezdíček zdůraznil, že pouze společným
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postupem lze dosáhnout změny v rozpočtovém určení daní a také
ve financování samosprávy vůbec. P. Jech doporučil zaměřit se od-
děleně na rozpočtové určení daní, na financování přenesené pů-
sobnosti a také na postoj samosprávy jako celku k řešení finanční
krize či hospodářského poklesu, která až v nečekané intenzitě ovliv-
ňují financování obcí a diskuzi o případných změnách. V souladu
s usneseními sněmu je Svaz připraven napomoci odstranit neodů-
vodněné rozdíly ve financování obcí a měst.

PRVNÍ KROK K HLEDÁNÍ KOMPROMISU

P. Kavala by uvítal společné prohlášení zástupců všech zúčast-
něných seskupení obcí a měst, které by se stalo prvním krokem
k budoucí spolupráci a hledání přijatelného kompromisu. Zdůra-
znil, že právě současná doba je vhodná pro přípravu společného
postupu. Odmítá názor ministerstva financí, že zástupci samo-
správy by měli předkládat zákony – jejich role je v připomínkování
a v tlaku na změnu. To je i případ zákona o RUD. V návaznosti na
již dříve prezentované návrhy a výpočty se přiklání k variantě po-
stupného sbližování příjmů s tím, že vždy existuje riziko, že z pří-
pravy systémového řešení se může stát osobní politika. Doplnil rov-
něž, že stranou zájmu by neměla stát ani úvaha, zda všechny ad-
ministrativní činnosti na úrovni obcí, měst, krajů či ústředních
orgánů mají opravdu smysl a zda by prostředky ušetřené na ad-
ministrativě nemohly posílit např. investiční zdroje.

SPOLUPRÁCE PRO ZMĚNU
P. Bartoněk uvedl, že skutečná spolupráce je možná pouze v pří-

padě, že existuje shoda, že je potřeba změnit financování obcí a na-
stavit systém v rozpočtovém určení daní. Při návrzích doporučil vždy
vycházet z analýzy, kterou zpracovaly vysoké školy pro ministerstvo
financí, neboť žádný jiný takto ucelený materiál není k dispozici. Po-
važuje za nešťastné, že o návrhu SMS se hovoří pouze v souvislos-
ti s výpočtem částek, které by měly být přerozdělovány. Lituje, že
nikdy nebyl prostor pro oponenturu návrhu předloženého SMS,
a potvrdil, že záměrem není skokové snížení příjmů. Za ideální po-
važuje rozložení na 3 až 4 roky. Uvítal by spolupráci, která by ved-
la k nějakému výstupu, neboť již obce ztratily 3 roky.

NÁVRH MUSÍ DÁT MINISTERSTVO FINANCÍ
P. Jech potvrdil, že SMO rovněž očekává návrh ze strany minis-

terstva financí, které má technické i odborné zázemí pro příprava
systémového návrhu. Doplnil však, že není možné vycházet z pře-
svědčení, že současný stav není systémem. Dnešní způsob sdílení
daní vychází z historie, která sahá až do konce 80. let minulého sto-
letí, a odráží vývoj v následujících letech. Odložení novely připra-
vované pro rok 2010 chápe, neboť meziroční srovnání daňových
příjmů jasně ukazují naprostou rozkolísanost základních parame-
trů výpočtu možných dopadů změn.

REFORMA MUSÍ ZAHRNOUT I DOTACE

Paníí Kypetová uvedla, že diskuze by se neměla soustředit
pouze na RUD, ale případná reforma by měla být širší a zahrnovat
rovněž dotace.

P. Kavala navrhl pečlivě prozkoumat přehled všech dotačních ti-
tulů, která dnes poskytují ministerstva, a který je dostupný na in-
ternetových stránkách. Jestliže část dotací bude možné zrušit a pře-
vést do rozpočtového určení daní, objeví se zdroj pro posílení men-
ších sídel bez toho, že by se příjmy větších měst musely dramaticky
krátit. P. Jech doporučil stále požadovat rozšíření portfolia sdílených
daní o daně spotřební a ekologické. Uvedl rovněž, že v systému fi-
nancování jistě existuje také prostor pro znovuzavedení vyrovnáva-
cí dotace pro regiony či oblasti objektivně znevýhodněné, a to bez
ohledu na velikost tamních obcí či měst.

MALÉ OBCE NEMAJÍ PENÍZE NA OBNOVU

P. Bartoněk vyslovil obavu, že současný nerovnoměrný vývoj je
způsoben právě rozdíly v rozpočtovém určení daní, neboť malé ob-
ce nemají prostředky na obnovu majetku. Analýza dle jeho názo-

ru potvrdila, že ani velká města nemohou dostatečně reproduko-
vat svůj majetek, situace v menších obcích je však mnohem horší.

P. Jech upozornil, že z pohledu obcí s rozšířenou působností se
samozřejmě situace jeví poněkud odlišně, neboť ony zajišťují servis
také pro spádové oblasti. Podotkl, že připravované navýšení pří-
spěvku na výkon přenesené působnosti se dotkne pouze obcí I. a II.
typu, zatímco obce III. typu nedostanou na shodné kompetence žá-
dné další finanční prostředky. Uvedl, že je třeba se stále soustředit
na hledání neodůvodněných rozdílů ve financování.

P. Bezdíček uvedl, že také Komora statutárních měst a Komora
měst jednala o budoucnosti rozpočtového určení daní. Objevil se
také návrh vyjmout Prahu, která působí také jako kraj, z financo-
vání, případně oddělit kompetence obou stupňů.

P. Bartoněk znovu požádal o detailní projednání podkladu při-
praveného SMS. Doplnil, že jde pouze o návrh, který je možné po-
drobit kritice tak, aby finální materiál byl přijatelný pro všechny.
Zdůraznil, že položkové členění návrhu považuje za vhodné, ne-
boť u jednotlivých výdajů obcí je v analýze uvedena jejich váha,
struktura podle velikosti obce, což umožňuje možno o hranici stan-
dardu a nadstandardu.

Pí Kypetová uvedla, že je možné provést detailní, ale prozatím
pouze pracovní oponenturu návrhu SMS. Půjde o připomínky tech-
nického charakteru.

DALŠÍ SPOLEČNÝ POSTUP
Všichni zúčastnění se shodli na následujícím dalším společném

postupu:
1. Společné prohlášení všech tří zástupců obcí a měst o ochotě

hledat všestranně přijatelné řešení, které vyústí v jednotný po-
žadavek vůči ministerstvu financí na přípravu reformy financo-
vání samosprávy. Text bude zveřejněn na webových stránkách.

2. Všestranně přijatelné řešení bude připraveno tak, aby mohlo být
prezentováno ihned po parlamentních volbách v roce 2010.

3. Všechna seskupení zašlou prvotní představu požadovaných
změn v systému financování samosprávy, případně návrh po-
stupu přípravy změn.

4. Jednání nad návrhy v průběhu jednání Komory obcí v Uherském
Brodě, konkrétní čas a místo budou upřesněny SMO

5. S využitím podkladů ministerstva financí bude zjištěn skutečný
prostor pro převod dotací poskytovaných orgány ústřední sprá-
vy jako posílení rozpočtového určení daní.

6. Na pracovní úrovni bude zkonzultován návrh SMS.
Zapsala: Jaroslava Kypetová

Říjnová schůze KO SPOV MsK
V měsíci říjnu se uskuteční pravidelné setkání členské základ-

ny Krajské organizace SPOV v Moravskoslezském kraji, tentokrát
ve vítězné obci krajského kola soutěže Vesnice roku, ve čtvrtek
15. října 2009 od 10 hod v městyse Spálov. Místo konání bude
upřesněno na pozvánkách a vyvěšeno na www.spov.org.

Jana Liberdová, tajemnice KO SPOV MsK

www.spov.org
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Vláda schválila dotační titul OBCE
na proplacení DPH obcím

Vláda schválila 7. září materiál, který předložil ministr zeměděl-
ství Jakub Šebesta, a který zavadí nový národní dotační titul OBCE
na proplacení DPH obcím a svazkům obcí v rámci 1–5 kola příjmu
žádostí v rámci Programu rozvoje venkova. Celkové odhadované
výdaje na proplacení DPH jsou cca 500 milionů Kč, administrací do-
tačního titulu je pověřen Podpůrný a garanční lesnický a rolnický
fond (PGRLF).

„Schválený materiál řeší financování daně z přidané hodno-
ty u projektů Programu rozvoje venkova, které realizují obce
a svazky obcí v rámci prvního až pátého kola příjmu žádostí. Vý-
daje vynaložené na tento program se předpokládají počínaje ro-
kem 2009 a konče rokem 2012, přičemž průměrná roční výše
tohoto výdaje na dotování DPH se odhaduje cca 150 mil. Kč
a celková částka je odhadována na 500 milionů korun,“ shrnul
ministr Šebesta.

Podle Šebesty je navrhovaný postup bez dopadu na státní roz-
počet, potřebné prostředky budou získány ze zdrojů PGRLF, tímto
postupem se zlepší finanční situace veřejných rozpočtů – obcí
a svazků obcí.

Česká republika spolu s dalšími starými i novými členskými ze-
měmi po Evropské komisi v uplynulém roce požadovala ujasnění
podmínek čerpání dotací ve vztahu k DPH a po tuto dobu za čes-
ké obce DPH platil stát. Bohužel Evropská komise na konci minu-
lého roku tu situaci vyjasnila, ale v náš neprospěch. Evropská ko-
mise vysvětlila, že dosavadní postup, tj. brát výdaje na úhradu DPH
jako uznatelný výdaj, je nesprávný a sdělila, že DPH pro veřejno-
právní subjekty není způsobilým výdajem.

Na tomto místě je třeba zdůraznit, že ze strany Evropské unie
dochází k velké diskriminaci příjemců dotace z Programu rozvoje
venkova, protože v rámci strukturálních fondů, kde jsou příjemci
dotace obce nad 500 obyvatel, je DPH pro veřejnoprávní subjekty
způsobilým výdajem. Proto bylo rozhodnuto, že žádosti předklá-
dané v roce 2009 a v dalších letech již pro veřejnoprávní subjekty
DPH způsobilým výdajem nebude. V letech 2007–2008 však byly
přijaty a schváleny žádosti obcí o podporu v rámci PRV s tím, že
DPH byla považována za způsobilý výdaj.

Je tedy v zájmu korektního chování státu, tyto výdaje obcím
a svazkům obcí uhradit. Jinak by obce musely proti původním
předpokladům uhradit z vlastních zdrojů o 19 % více prostředků.
Tento stav by mohl navodit situaci, že by řada obcí neměla po-
třebné prostředky z vlastních zdrojů na úhradu DPH a realizace plá-
novaných investic by byla ohrožena, popř. zrušena.

Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe

Ministr zemědělství Jakub Šebesta s vedoucí odboru venkovských
podpor Zuzanou Dvořákovou a předsedou Spolku pro obnovu
venkova na semináři na Zemi živitelce 2009

Informace o dalším postupu
proplácení DPH pro projekty
1.–5. kola PRV

V návaznosti na rozhodnutí vlády ze dne 7. září 2009 o schvále-
ní dotačního programu OBCE na proplácení DPH obcím a svazkům
obcí, jejichž projekty byly schváleny v rámci 1.–5. kola příjmu žádostí
o dotaci v Programu rozvoje venkova informuje Ministerstvo země-
dělství o tom, že tento program byl jediným akcionářem PGRLF, a.s.
dne 14. září 2009 schválen a dále o dalším postupu proplácení DPH,
o němž budou dotčení příjemci rovněž informováni dopisem z RO
SZIF, který jim bude odeslán do 3 týdnů. Detailní informace o pro-
gramu PGRLF jsou uvedeny na webových stránkách PGRLF.

Další postup proplácení DPH:
1) Na SZIF bude proplácení DPH z administrace projektů PRV vy-

loučeno, a to formou Dodatku k Dohodě, jehož návrh zašle spolu s in-
formativním dopisem příslušným příjemcům dotace RO SZIF (tento
administrativní krok se netýká žádostí z 5. kola příjmu žádostí, proto-
že u nich již je nezpůsobilost DPH explicitně zakotvena v Dohodě o po-
skytnutí dotace z PRV, tzn. není nutné uzavírat Dodatek k Dohodě).

2) Následně při předložení Žádosti o proplacení vyhotoví RO
SZIF Žádost o podporu z PGRLF, kterou po ověření a podpisu ža-
datelem předá prostřednictvím centrálního pracoviště SZIF na
PGRLF k další administraci. V případě, že na RO SZIF žádost o pro-
placení z PRV bude předkládat zmocněný zástupce žadatele, je tře-
ba, aby s sebou zároveň přinesl i vyplněné a platné zmocnění
k podpisu Žádosti o podporu z PGRLF, jehož vzor je vyvěšen na in-
ternetových stránkách PGRLF.

3) V souladu s Pravidly a podepsaným Dodatkem k Dohodě, resp.
u 5. kola v souladu s podepsanou Dohodou, žadatel nahlásí snížení po-
žadované dotace na standardním formuláři Hlášení o změnách (včet-
ně přiložení opraveného projektu), resp. na Žádosti o proplacení. Lhů-
ty pro nahlášení jsou uvedeny v Dodatku k Dohodě, resp. v Dohodě.

4) PGRLF, který přijme ze SZIF Žádost o podporu, provede v zájmu
minimalizace administrativní zátěže žadatelů písemným stykem další
potřebné úkony k podpisu Smlouvy o poskytnutí podpory z PGRLF.

5) Nárok na podporu z PGRLF vznikne po ukončení kontroly fy-
zické realizace projektu v PRV, kdy SZIF potvrdí skutečnou částku DPH
vztahující se ke způsobilým výdajům, resp. k dotaci z PRV, a po pod-
pisu Smlouvy o poskytnutí podpory z PGRLF. Konečnou částku DPH
k proplacení z PGRLF sdělí SZIF na PGRLF a dozví se ji rovněž žadatel
v Oznámení o schválené platbě, které je mu zasíláno z RO SZIF.

6) Na základě výše uvedených kroků pak PGRLF podporu vy-
platí. Výše uvedený postup tedy předpokládá navázání podpory
PGRLF na předložení Žádosti o proplacení projektu v PRV.

7) Výše uvedené kroky se týkají i dosud pozastavených a ne-
proplacených žádostí PRV z 1. až 4. kola, u nichž SZIF na základě
rozhodnutí ministra zemědělství pozastavil platbu z PRV (viz tisko-
vá zpráva MZe z 11.8.2009), tj. u nichž byla již předložena na RO
SZIF Žádost o proplacení, ale proplacení bylo pozastaveno až do
nastartování programu PGRLF. To znamená, že po zajištění admi-
nistrativních úkonů uvedených v bodech č. 1 až č. 5 této informa-
ce, proběhne proplacení dotace z PRV a doplatek DPH z progra-
mu PGRLF paralelně. K podpisu Žádosti o podporu z PGRLF budou
tito konkrétní žadatelé, kteří již předložili na RO SZIF Žádost o pro-
placení, vyzváni z RO SZIF (telefonicky, e-mailem).

8) U žádostí z 5. kola příjmu žádostí byly původně platby z PRV
na základě dohody mezi MZe a SZIF pozastaveny až do vyřešení po-
stupu proplácení DPH. Na základě rozhodnutí ministra zemědělství
z 30.7.2009 je proplacení dotace z PRV umožněno těm žadatelům,
kteří v souladu s Dohodou vyloučí Hlášením nezpůsobilý výdaj DPH,
tzn. je u nich ukončena kontrola fyzické realizace projektu včetně
provedení administrativního kroku dle bodu č. 3 této informace.
Těmto žadatelům bude DPH doplaceno okamžitě po dodatečném
provedení administrativních kroků uvedených v bodech č. 2 a č. 4 té-
to informace. K podpisu Žádosti o podporu z PGRLF budou tito kon-
krétní žadatelé vyzváni z RO SZIF (telefonicky, e-mailem). MZe
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Od 1. října platí novela zákona
o zemědělství – šetrnější ke krajině

Od 1. října platí novela zákona o zemědělství, která má farmá-
ře motivovat k šetrnějšímu zacházení s krajinou. Nový zákon je má
přimět k tomu, aby udržovali či znovu zaváděli krajinotvorné prvky,
mezi něž patří například meze či remízky, a obnovovali travní po-
rosty. Zákon zavádí také novou evidenci objektů sloužících k cho-
vu hospodářských zvířat podle evropských požadavků a předpisů.

Krajinné prvky, mezi něž patří také aleje, vodní a lesní plochy,
budou zaneseny do evidence zemědělské půdy a jejich existence
dále sledována. Zemědělci budou mít možnost čerpat peníze na
údržbu těchto biotopů, které mají blahodárný vliv na životní pro-
středí a tvoří krajinný ráz. Při intenzifikaci zemědělství v minulosti
byly krajinné prvky často odstraňovány. Zeleň přitom zadržuje
v krajině vodu a tím zabraňuje erozi půdy. Podle Zprávy o stavu ze-
mědělství v ČR za loňský rok jsou vodní erozí různou měrou ohro-
ženy tři čtvrtiny zemědělské a lesnické půdy v zemi.

Významnou součástí novely je zakotvení systému kontrol pod-
míněnosti, nazývaného také cross-compliance, v českém zákono-
dárství. To je pro ČR jakožto členský stát Evropské unie povinné.
V opačném případě by Česko nemohlo nadále využívat dotační
prostředky EU. Na základě kontrol, které Česko zavedlo letos, mo-
hou být farmářům neplnícím určené ekologické či etické zásady,
kráceny, či úplně odebrány některé dotace.

Další ustavení zákona určují například pravidla pro chov kuřat
pro maso. Hustota chovaných kuřat nesmí dle zákona překročit
33 kilogramů na čtvereční metr. Chovatelům novela ukládá po-
vinnost, aby na chov kuřat dohlížely odborně způsobilé osoby. Pří-
slušné osvědčení o odborné způsobilosti takovéhoto zaměstnan-
ce bude vydávat ministerstvo zemědělství. Nový zákon o polovinu
snižuje výši pokut za správní delikty podnikatelů v zemědělství ne-
bo částku za změnu zápisu osobních údajů v evidenci zeměděl-
ského podnikatele z původních 500 korun na 100 korun.

Exministr zemědělství Petr Gandalovič (ODS) se během projednává-
ní tohoto zákona ve sněmovně pokusil do něj vložit prodloužení lhůty
pro vypořádání podílů v někdejších jednotných zemědělských druž-
stvech. Sněmovna ale tento návrh zamítla. Zdroj: www.agris.cz

Vláda schválila rozpočet
se schodkem 163 miliard

Kabinet Jana Fischera schválil základní obrysy návrhu státního
rozpočtu na příští rok. Deficit bude 162,7 miliardy korun. Vláda
trvá na tom, aby se nezvyšovaly důchody a zhubly platy státních
zaměstnanců. Ministerstvo financí také zhoršilo ekonomický vý-
hled – v roce 2010 by hospodářství mělo klesnout o půl procenta.

„Vláda trvá na tom, že nebude valorizovat důchody na příští
rok, a trvá i na snižování mezd ve státním sektoru o čtyři procen-
ta, nicméně způsob realizace pro jednotlivé resorty bude ještě před-
mětem pečlivé debaty,“ řekl premiér Jan Fischer.

Balíček protikrizových opatření, který obsahuje i zvyšování da-
ní, schválili poslanci v pátek 25. září. Jeho cílem bylo snížit možný
schodek rozpočtu 230 miliard korun. O tolik by vzrostl dluh státu,
kdyby Česko nepřijalo razantní opatření. Plánovaná úsporná opa-
tření se dotknou všech.

Základní obrysy rozpočtu na rok 2010
– příjmy 1 022,2 miliardy
– výdaje 1 184,9 miliardy
– schodek 162,7 = 5,3 % HDP

Původně měl být schodek k HDP 5,2 %, ale ministerstvo financí
zhoršilo výhled ekonomiky v příštím roce. Propadnout by se měla 0,5
procenta místo původně oznámených 0,3 procenta.Kvůli zvýšení DPH
a spotřební daně mohou podražit potraviny, služby, alkohol, cigarety
či pohonné hmoty. Platy státních zaměstnanců se ztenčí o čtyři pro-
centa, méně peněz na podporách dostanou i nezaměstnaní.

K nejpodstatnějším změnám, které se dotknou každého, patří
zvýšení daně z přidané hodnoty. Základní sazba vyroste o jedno pro-
cento na 20 procent a stejně se zvýší i snížená sazba na 10 procent.

Nepříjemná změna čeká také ženy, které pobírají peněžitou po-
moc v mateřství neboli mateřskou. Výše této dávky, kterou nastá-
vající matky začínají pobírat zpravidla šest až osm týdnů před po-
rodem a dostávají ji po dobu 28 týdnů, se sníží o 20 až 23 procent
v závislosti na jejich příjmu.

„V rámci hektického schvalování v uvozovkách prošlo to, co jsme
původně nepředpokládali, sice že v rámci šrotovného zůstaly zvýše-
né slevy na děti (asi 100 korun ročně na dítě), celkově asi 1,4 miliar-
dy korun, i toto jsme vzali do hry v konečných údajích,“ řekl Janota.

ÚSPORNÝ BALÍČEK V PODOBĚ, KTEROU SCHVÁLILA SNĚMOVNA
Na čem se vydělá (příjmy)
Vyšší sazby DPH (10 % a 20 %) 10,0 mld. Kč
Vyšší spotřební daně 10,6 mld. Kč
Ponechání současné výše odpočtu nákladů u svob. povolání 1,0 mld. Kč
Zdanění náhrad ústavních činitelů 0,1 mld. Kč
Ponechání sazby nemocenského pojištění pro firmy 8,3 mld. Kč
Zrušení slevy na sociálním pojištění pro firmy 16,5 mld. Kč
Zvýšení stropů na sociálním pojištění pro firmy i zaměstnance 3,1 mld. Kč
Daň z nemovitosti zvýšená na dvojnásobek (příjem obcí),
s výjimkou zemědělské půdy 4,4 mld. Kč
Celkem (bez příjmu obcí) 49,6 mld. Kč
Kde se uspoří (výdaje)
Úpravy nemocenského pojištění 2,0 mld. Kč
Zmrazení podpory v nezaměstnanosti 2,7 mld. Kč
Zmrazení výše dětských přídavků 0,6 mld. Kč
Nižší nárůst plateb za státní pojištěnce 4,5 mld. Kč
Snížení příspěvku na auto pro postižené 0,6 mld. Kč
Snížení platů ve státní sféře o 4 % 7,0 mld. Kč
Úspora na úrocích z dluhů ze státní kasy 3,0 mld. Kč
Celkem 20,4 mld. Kč
Co politici vyškrtli
Vyšší daň pro bohaté ve výši 23 % 0,7 mld. Kč
Snížení rodičovského příspěvku o 10 % 2,8 mld. Kč
Snížení porodného o 3 000 Kč 0,3 mld. Kč
Méně peněz na sociální služby 1,9 mld. Kč
Celkem 5,7 mld. Kč

Zdroj: iDNES.cz

Krkonošská rašeliniště získala
mezinárodní prestiž

Krkonošská rašeliniště na obou stranách hranice, tedy v českém
Krkonošském národním parku i polském Karkonoskem Parku Na-
rodowem, získala certifikát mokřadů mezinárodního významu.

„Jde o významné ocenění, krkonošská rašeliniště patří k nejvý-
znamnějším ekosystémům krkonošské přírody,“ říká Vladimír Dolejský,
ředitel odboru péče o národní parky ministerstva životního prostředí.

Rašeliniště jsou důvodem existence chráněného parku „Jde o jeden
z fenoménů, které jsou důvodem existence národního parku v Krko-
noších. I to, že jde o certifikát pro přeshraniční oblast, je důležité. Uka-
zuje to, že spolupráce mezi správami Krkonošského národního parku
a Karkonoskym Parku Narodowem jak ve vědeckém výzkumu, tak
v praktické ochraně přírody, je úspěšná,“ dodává Vladimír Dolejský.
„Za českou stranu převzali v polské Szklarske Porebě certifikát od To-
biase Salathé ze sekretariátu Ramsarské úmluvy o ochraně mokřadů
ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka a ředitel odboru péče o národní
parky MŽP Vladimír Dolejský,“ dodal Jakub Kašpar, ředitel odboru
vnějších vztahů a tiskový mluvčí ministerstva životního prostředí. K pře-
dání certifikátu došlo na mezinárodní konferenci Geoekologické prob-
lémy Krkonoš, kterou uspořádala Správa Karkonoskeho Parku Naro-
dowego jako součást oslav 50. výročí vzniku národního parku na pol-
ské straně našich nejvyšších hor. Zdroj: www.ekolist.cz

www.ekolist.cz
www.idnes.cz
www.agris.cz


V MOŘICÍCH po pětihodinové prohlídce obce
porota zejména ocenila:
– celkovou přípravu obce a zaujetí široké veřej-

nosti, zapojení všech věkových skupin obyvatel;
– srdečné přijetí poroty s účastí místních občanů reprezentujících

také místní dobrovolné spolky;
– postupné úspěšné naplňování společné vize obce jako příjemné-

ho prostředí k životu ze strany obecních představitelů vedených
a inspirovaných cílevědomým starostou a podporovaných občany;

– živé společenství občanů, z nichž vyzařuje „týmový duch“ a spo-
kojenost s vývojem obce a které zachovává a rozvíjí místní tra-
dice této původně ryze zemědělské obce;

– příkladné provedení komplexních pozemkových úprav, které
pomohly obci vyrovnat se se zátěží výstavby a provozu na ne-
dávno vybudovaném úseku dálnice D1, a přinesly pozitiva v po-
době pozemků určených k plánovitým výsadbám alejí, k zalo-
žení biocenter a biokoridorů, naučných stezek, cyklotras apod.

– pozitivní výsledky při zapojení občanů registrovaných Úřadem prá-
ce do realizace projektů obce v rámci veřejně prospěšných prací,

– spolupráci s odborníky, kterou obec považuje za nezbytnou pro kva-
litní přípravu i realizaci mnoha projektů v oblasti krajinářské archi-
tektury, územních systémů ekologické stability a ochrany krajiny;

– velmi dobrou kvalitu a druhovou skladbu nově vysazovaných
stromů v obci, které postupně nahrazují dřívější výsadby ne-
vhodných jehličnatých dřevin;

– velmi dobrou druhovou, texturní i barevnou skladbu obecních kvě-
tinových záhonů v obci, kde se odrazila barevnost obecního znaku,
kvalitní založení a péče o ně; přípravu sadby letniček pro občany;

– soustavnou údržbu veškerých výsadeb v obci i v krajině;
– citlivou, stylovou, příkladnou obnovu hřbitova spojenou s vy-

užitím staré žulové dlažby a použitím tradičních materiálů;
– originální postupy ekologické výchovy dětí v mateřské škole,

které prohlubují vztah k místní krajině a jejím přírodním i kul-
turním hodnotám a učí, jak prostředí chránit.

Významným momentem návštěvy mezinárodní poroty se stalo
slavnostní otevření nového parkově upraveného prostoru v centru
obce, kterého zúčastnila jistě stovka místních občanů, hlavně rodi-
čů s dětmi. Předsedkyně poroty Monika Hetsch společně se sená-
torkou Boženou Sekaninovou přestřihly pásku a otevřely cestu do
Zahrady smyslů, která proměnila nevyužívanou školní zahradu v pul-
zující dětské hřiště doplněné naučnými bylinkovými záhony a vý-
sadbami stromů, keřů a trvalek.

Porota se shodla na tom, že Mořice považuje za jednu z nej-
šťastnějších vesnic, kde se lidem spolu dobře žije.
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Město Krnov a obec Mořice získaly stříbrnou medaili v letošním
ročníku evropské soutěže ENTENTE FLORALE EUROPE – EVROPSKÁ
KVETOUCÍ SÍDLA. Výsledky jim porota oznámila v pátek 25. září na
slavnostním vyhlášení v Cardiffu (Wales, Velká Británie).

Česká republika se v soutěži Entente Florale Europe – Evropská
kvetoucí sídla představila letos již poosmé. Město Krnov v Morav-
skoslezském kraji a obec Mořice v Olomouckém kraji uspěly v kon-
kurenci měst a vesnic z dalších deseti evropských zemí. Mořice na-
víc porota ocenila mimořádnou cenou za realizaci biocentra – mo-
křadu Mokroš – a biokoridorů v rámci komplexních pozemkových
úprav. „Jejich úspěch v soutěži je také skvělou reprezentací České
republiky“, uvedla Eva Voženílková, národní koordinátor Entente
Florale Europe. Česká účast je zaštítěna Ministerstvem životního
prostředí a podpořena Ministerstvem pro místní rozvoj a Stálou ko-
misí Senátu pro rozvoj venkova.

Mezinárodní porota složená ze zástupců účastnických zemí na-
vštívila v rámci letošního hodnocení 22 evropských sídel. 6. srpna
Mořice a 7. srpna Krnov.

V KRNOVĚ porota po osmihodinové prohlídce zejména ocenila:
– velmi dobrou přípravu města na hodnocení, vydání výborných

informačních materiálů v souvislosti s účastí v soutěži;
– originální, svěží a velmi zdařilou stavební rehabilitaci obchodního

centra s bytovým fondem ze 70. let 20. století na hlavním náměs-
tí, která rozčlenila velkou monotónní plochu fasády a docílila iluze
řady menších domů se stylovými průčelími, jejichž podoba se odvo-
lává na původní zbořené renesanční domy; užití jasných omítkových
barev při revitalizaci panelových domů v obytných souborech;

– druhovou skladbu, barevnost a velmi dobrý stav sezónních
květnových výsadeb v historickém centru města,

– aktivitu radnice v komunikaci s občany při plánování obnovy ve-
řejných prostranství a parků, hledání způsobů, jak veřejnost za-
pojit do věcí veřejných;

– vizuální i provozně jednoduché propojení rušného městského
centra s řadou zajímavých historických stavebních souborů by-
tové i průmyslové architektury a okolní lesnaté krajiny poskytu-
jící občanům i turistům velmi příznivé prostředí a vybavenost pro
střednědobou rekreaci;

– výbornou spolupráci se správou městských lesů při údržbě na-
vazujícího systému stezek pro pěší i cyklisty i při budování les-
ních zastavení, zejména s dětmi plánovaného Ježečkova pa-
louku na Ježníku;

– obnovu poutního místa na Cvilíně spojenou se zprůchodněním
částečně zaniklé sítě pěších turistických tras;

– přiměřeně využitý turistický potenciál s nabídkou široké škály
služeb, kulturního i sportovního vyžití;

– velmi dobře nastavený systém ekologického vzdělávání, které
začíná již v předškolním věku a pokračuje ve škole i v rámci mi-
moškolních aktivit;

– osobitý přístup k rehabilitaci Larishovy vily, dřívější vily předního
průmyslníka, která při zachování původní dispozice a původních
interiérových detailů slouží občanům jako kulturní, vzdělávací
a společenské centrum;
Porota, vědoma si důsledků složitého vývoje města a úpadku

průmyslové výroby nadregionálního významu zejména v průběhu
20. století, vyjádřila přesvědčení, že díky odhodlanému vedení
města a díky dlouhodobým záměrům v oblasti obnovy městských
parků a připravenosti mnoha projektů zejména z oblasti revitaliza-
ce velkých průmyslových areálů po textilních a strojírenských pro-
vozech se Krnov brzy stane místem s vysokou kvalitou života
a atraktivním centrem celoročního turistického ruchu. Krnov mů-
že svou budoucnost opřít o dobře založený systém městské zele-
ně, který prochází postupnou revitalizací.

Mořice a Krnov: V evropské soutěži Entente
Florale Europe 2009 byli druzí nejlepší

Mořice získaly kromě stříbrné medaile ještě zvláštní cenu
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Soutěž je zaměřena především na společný zájem radnic, oby-
vatel i místních podnikatelů o kvalitu života, k níž zásadní měrou
přispívají zakládání a péče o zeleň v sídlech i v okolní krajině, péče
o životní prostředí a jeho zlepšování a vytváření podmínek pro tu-
rismus. Tato snaha se opírá především o osobní odpovědnost ob-
čanů a o schopnost vzájemné komunikace a spolupráce mezi rad-
nicemi, občany i místními podnikateli. Společná kvalitní péče o zeleň
a životního prostředí, respektování originálních kulturních, histo-
rických a přírodních hodnot a environmentální výchova a vzdělá-
vání dětí, mládeže i dospělých s sebou přináší rozvoj komunitního
života, zvyšuje přitažlivost pro turistický ruch a vytváří nové pracovní
příležitosti.

Slavnostní vyhlášení soutěže se uskutečnilo 25. září 2009 v Car-
diffu (Wales, Velká Británie). Cardiff hostil třídenní setkání všech,
kteří se během celého roku podíleli na přípravě, průběhu i úspěš-
ném zakončení letošního ročníku soutěže – členů mezinárodní po-
roty, národních koordinátorů a samozřejmě delegací soutěžících sí-
del v čele se starosty, kteří zde reprezentují jak práci zaměstnanců
obecních úřadů odpovědných za přípravu sídel do soutěže, tak
stovky hodin dobrovolné práce místních občanů.

Následující sobotní dopoledne 26. září 2009 patřilo, jako ob-
vykle, prezentacím sídel v letošní soutěži; tuto příjemnou meziná-
rodní exhibici spojenou s ochutnávkou místně příslušných kulinář-
ských specialit hostilo informační centrum Cardiffského hradu.

Další podrobné informace najdete na oficiálních stránkách soutě-
že Entente Florale Europe www.entente-florale.eu
na stránkách Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, ob-
čanského sdružení, www.szkt.cz

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu,
občanské sdružení (SZKT)
Staropramenná 29, 150 00 Praha 5-Smíchov
tel/fax: 257 324 124; 257 323 953
e-mail: kancelar@szkt.cz; www.szkt.cz
Ing. Eva Voženílková
národní koordinátor Entente Florale Europe
tel: 607 963 288
e-mail: evoze@volny.cz

(Reportáž z obce Mořice přineseme v dalším vydání Zpravo-
daje SPOV ČR.)

Kulturní program

Sál Cardiffské radnice Degustace

V polovině září ožily Luhačovice XVII. Mezinárodním festivalem
dětských folklorních souborů Písní a tancem. Po celý víkend od
11. do 13. září se představili na Lázeňském náměstí a Kolonádě
tanečníci, zpěváci a muzikanti dětských folklorních souborů z tu-
zemska i zahraničí. Vystoupily soubory z Brna, Pardubic, Kyjova,
Staré Vsi nad Odřejnicí i Luhačovic, zahraniční dětské soubory ze
Slovenska, Izraele, Maďarska i Litvy. Návštěvníkům festivalu se rov-
něž představili vítězové celostátní soutěže Zpěváček 2009. Sou-
částí festivalu byl i doprovodný program. Ve Společenském domě
v Luhačovicích se v sobotu konalo sympozium pro vedoucí soubo-
rů, kantory a zájemce o rozvoj dětských souborů na téma vedení
souborů ve 21. století. V atriu pramene Vincentka si lidé mohli pro-
hlédnout jedinečnou putovní výstavu Česká republika – velmoc
v srdci Evropy. Do Luhačovic zavítali v rámci festivalu také finalisté

V Luhačovicích se uskutečnil mezinárodní festival
dětských folklorních souborů Písní a tancem

mailto:evoze@volny.cz
www.szkt.cz
mailto:kancelar@szkt.cz
www.szkt.cz
www.entente-florale.eu
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dětské ankety o nejoblíbenějšího učitele Ámos 2009. Výjimečnou
celospolečenskou událostí bylo v sobotu slavnostní vyhlášení vý-
sledků soutěže Vesnice roku 2009. (pozn. red. O soutěži a výsled-
cích podrobně informujeme v rubrice Téma). Kromě hlavních or-
ganizátorů soutěže Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Spolku pro
obnovu venkova ČR, Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva země-
dělství ČR se slavnostního vyhlášení zúčastnili také zástupci spolu-
pořádajícího Folklorního sdružení ČR. Jeho předseda Zdeněk Pše-
nice vyhlásil vítěze soutěže o Putovní pohár FoS ČR „Za rozvoj li-

dové kultury“. Získala jej obec Jankov (pozn. podrobný článek na-
leznete v rubrice Téma).

Luhačovický festival pořádají Folklorní sdružení ČR spolu s Městem
Luhačovice, Zlínským krajem, Spolkem pro obnovu venkova ČR, Láz-
němi Luhačovice, a.s., MDK Elektra, SOŠ Luhačovice, Royal Spa, s.r.o.
a Obcí Pozlovice. Festival podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tě-
lovýchovy ČR a další sponzoři. Mediálními partnery festivalu jsou Čes-
ký rozhlas, Místní infostránky, Rádio Proglas, Dětská tisková agentura,
Informační server www.borovice.cz, TV NOE, časopis FOLKLOR. šum

Venkovská tržnice
na Zemi živitelce 2009

Na tradiční přehlídce venkovských regionů, která se na konci
srpna uskutečnila v rámci 36. ročníku národní výstavy Země Živi-
telka 2009 v Českých Budějovicích v „pavilonu venkova“ R1 se
prezentovalo také šest místních akčních skupin z celé republiky,
které spojuje partnerský projekt „Venkovská tržnice“.

K projektu se hlásí MAS Podlipansko, MAS Krajina srdce, MAS
Sdružení Růže, MAS Jemnicko, Lípa pro venkov, LAG Strakonicko,
jedná se o místní akční skupiny z celé republiky, každá z nich mě-
la vymezený prostor pro vlastní prezentaci. Návštěvníci měli mož-
nost u jejich stánků získat informace z letáků a brožur s bližšími in-
formacemi o jednotlivých regionech a jejich nabídce.

Na třech společných stáncích MASky představily nejen sa-
motný projekt, ale i výrobce a výrobky svých regionů. MAS Po-
dlipansko prezentovala značku Polabí – regionální produkt®, je-
jímž je koordinátorem. Lidé zde měli možnost ochutnat masné vý-
robky z Třebovle a Břežanskou pálenici. Mnozí využili možnosti
nákupu keramických výrobků z Polabí, které reprezentoval přede-
vším Matěj Hnátek z Klášterní Skalice. Byly zde rovněž výrobky

www.borovice.cz
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z Lesního ateliéru KUBA Kersko. Dekoraci z cibule dodala firma Sa-
lima Velim.

Držitele značky Polabí – regionální produkt® reprezentovaly drá-
tované výrobky Lady Borecké, mašlovačky a intarzované obrázky
Aloise Točíka z Loukonos, stánky zdobily hrnkové květiny ze Za-
hradnictví Jandl.

Společné stánky navštívil i prezident republiky Václav Klaus. Na
stánek dále zavítal kromě jiných zajímavých návštěv i ministr pro
místní rozvoj Rostislav Vondruška a ministr zemědělství ČR Jakub
Šebesta. Se zástupci MAS a Celostátní sítě pro venkov a dalšími vá-
ženými hosty setrvali několik minut v přátelské debatě.

„Vysoká návštěvnost, zájem o regionální výrobky i zájem poli-
tiků o dění u nás nám dovoluje považovat účast na veletrhu za
úspěšnou,“ říká ředitelka MAS Podlipansko Markéta Pošíková.
„Věřím, že příští rok budeme moci i díky projektu Venkovská tržni-
ce nabídnout ještě více zajímavého z našich regionů“.

Michaela Roškotová,
koordinátor projektu „Venkovská tržnice“

Do Budějic cesta…

Stalo se již tradicí Školy obnovy venkova v Třanovicích, že poslední
srpnový týden organizuje pro starosty a členy SPOV Moravskoslez-
ského kraje cestu do Českých Budějovic na výstavu Země Živitelka.
Nejprve to byly výpravy na jeden den, ale jelikož se do Budějovic do-
stáváme z nejvzdálenějšího koutu země a cesta nám trvá bezmála
půl dne, tak jsme z praktických důvodů přidali ještě necelé další dva
dny, které trávíme exkurzí po zajímavých rozvojových projektech ně-
kde poblíž. Zatímco loni byla našim hostitelem Krajská organizace
SPOV v Jižních Čechách a MAS Strakonicko, letos náš program při-
pravilo občanské sdružení Podblanicko a RŠOV ve Vlašimi.

Ve středu 26. srpna v pozdních odpoledních hodinách se 35
účastníků z celého kraje vypravilo na cestu. Ten den jsme stihli jen
přicestovat do Vlašimi, společně povečeřet a všichni se vzájemně
představit. Potom následoval turnaj v bowlingu mezi dvěma týmy
„Jeseníky“ versus „Beskydy“, který docela utužil kolektiv.

Druhý den jsme celý věnovali prohlídce realizovaných projektů. Ať
už to byl Spolkový dům ve Vlašimi z projektu „Rekonstrukce domu
sourozenců Roškotových“ nebo nádherný vlašimský park realizova-
ný z aktivit OP ŽP a SROP. Celou dobu, kdy jsme se pěšky pohybovali
po prohlídkách v centru města, jsme na vlastní kůži zažívali „stav roz-
kopanosti“, protože zde finišují dva velké projekty z ROPu – „Re-
konstrukce historického centra města Vlašimi“ a „Volnočasové cen-

Kouzelná Vlašimská brána s Podblanickou galerií

Účastníci cesty pod husitskou hláskou na hoře Blaník

trum pro děti a mládež ve Vlašimi“. Velmi nás přitom zaujal výklad
projektových manažerů, jak se těmito projekty snažili dostat zpět ži-
vot z okrajových „panelových sídlišť a supermarketů“ do historické-
ho centra města. Nezapomenutelné bylo zastavení ve vstupní Vla-
šimské bráně u zámku, kde sídlí Podblanická galerie, ale zároveň zde
má celoživotní ateliér místní malíř a sběratel kouzelných starožitnos-
tí. Každá malá věžička brány skrývala svá tajemství ze starých časů.

Odpoledne jsme v obci Kondrac, která byla obcí roku 2007, pro-
hlíželi obecní turistickou ubytovnu a rozpracovaný projekt Farního
muzea – návštěvnického centra v Kondraci. A potom nastala nej-
náročnější část naší cesty. V odpoledním horku krásného slunečné-
ho dne jsme absolvovali s průvodcem z CHKO Blaník výstup na ma-
gickou horu po stopách blanických rytířů, sledujíce cestou projekt
naučné stezky. Zajímavé interaktivní prvky na této stezce, určené
především dětem, si zvídavě vyzkoušelo nemálo našich účastníků.

Večerní program ve Spolkovém domě ve Vlašimi a především na
jeho zahradě zahrnoval seminář k výměně zkušeností z rozvojo-
vých projektů se zástupci o.s. Podblanicko a MAS Posázaví. Z od-
povědí místních projektových manažerů mohli účastníci znovu vní-
mat skutečnost, že všechny shlédnuté projekty se zde připravují
a realizují s velkou účastí veřejnosti a použitím všech metod ko-
munitní spolupráce.

Ráda bych touto cestou poděkovala paní Renatě Vondrákové
a Evě Hájkové z o.s. Podblanicko za to, že nám obětavě připravily
opravdu poutavý program.

Páteční den s opět velmi teplým a slunečným počasím jsme pak
věnovali výstavě Země Živitelka a účasti na semináři SPOV „Pod-
pora rozvoje venkova v ČR“, kde v rámci programu prezentoval
předseda naší krajské organizace informace o partnerství a spolu-
práci s Bretaní.

Jana Liberdová, Škola obnovy venkova Třanovice

Na moravské Záhoří přijeli
v jeden den Poláci a Jihočeši

Středomoravská MAS – Partnerství Moštěnka si v době mezi zú-
řadováním 1. a 2. výzvy programu Leader trošku zpestřila program
a ve dnech 24. a 25. září organizovala ve svém regionu „moravské-
ho Záhoří“ program pro dvě studijní cesty. Nejprve přivítala delega-
ci starostů, zástupců zemědělských agentur a univerzit z opolského
vojvodství a okolí v rámci jejich studijní cesty po Česku, Slovensku
a Rakousku. Na zámku v Dřevohosticích představila své projekty roz-
voje venkova a česko-polské spolupráce. Mikroregion Moštěnka
spolupracuje s gminou Rudniki – oba regiony jsou přitom na opač-
ných koncích Olomouckého kraje a opolského vojvodství než je hra-
nice. Vystoupili také starosta městyse Dřevohostice Stanislav Skypa-
la, zástupci olomouckého hejtmanství (radní Ivo Slavotínek a Marta
Novotná) a ředitel Krajské agentury pro zemědělství a venkov v Olo-
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mouci Karel Stojan. Jejich cesta pokračovala do malé obce Radko-
vy, která v posledních dvou letech realizovala projekty z POV OK,
POV MMR a PRV a v obci vyrostla nová fotovoltaická elektrárna.

Ve stejný den a ten následující navštívili Záhoří a Podhostýnsko
vyslanci partnerského jihočeského regionu MAS Střední Povltaví.
Prohlédli si město Holešov, poutní místo Svatý Hostýn, obec Radko-
vy, obec Prusinovice, kde vystoupil za účasti stovek místních obyva-
tel umělecký dřevorubec, který předvedl ukázku uměleckého so-
chání motorovou pilou do kusu dřeva a Timbersports, což je soutěž
dvou mužů na rychlost a přesnost v řezání a tesání do dřeva. Mar-
tin Komárek je mistr světa v Timbersports a jak jsme se později do-

zvěděli, v době jeho vystoupení v Prusinovicích se mu narodil syn.
(Více na: http://www.timbersports.cz/cz/o-martinu-komarkovi/)

Druhý den akce pokračovala prohlídkou projektů na Rusavě,
skanzenu lidové architektury v Rymicích a skončila prohlídkou mí-
stního hasičského muzea a expozice tradic hostýnského Záhoří na
zámku v Dřevohosticích. MAS – Partnerství Moštěnka a sousední
MAS Podhostýnska prezentovaly v průběhu obou dní zejména své
leaderovské projekty.

Prohlubování partnerství bude pokračovat ve dnech 13. a 14. říj-
na, kdy navštíví region partneři ze středoslovenské MAS Malohont,
která byla úspěšná ve slovenském Leaderu, a kde byli zástupci míst-
ních samospráv na studijní cestě v červnu. TSu

Do Norska za Chartou za rovnost
žen a mužů na úrovni života ve
městech a obcích

Ve dnech 17.–21. 8. 2009 se 8 komunálních političek z měst
a obcí z celé ČR a dvě zástupkyně občanského sdružení Fórum 50 %,
které je realizátorem v názvu uvedeného projektu, vydalo na tý-
denní intenzivní workshop, jehož smyslem bylo načerpání poznat-
ků a výměna zkušeností v oblasti prosazování politiky rovných pří-
ležitostí s důrazem na regionální a místní úroveň.

Klíčovým dokumentem, který spojuje norské a české zájmy, je
„Charta za rovnost žen a mužů na úrovni měst a obcí“ (dále jen
Charta), iniciovaná Radou evropských samospráv a regionů (CEMR).
Tato zastřešující organizace sdružuje 50 národních svazů měst a re-

Starosta Dřevohostic Stanislav Skypa představuje projekty obce

Starosta Radkov Marek Foukal představuje vedoucímu delegace
opolského vojvodství Tomaszi Kostusovi novou fotovoltaickou
elektrárnu v obci

Místostarostka Rusavy Gajdošová prezentuje návštěvě z regionu
MAS Střední Povltaví projekt obnovy Slobodovy zahrady, který zís-
kal podporu v programu Leader

gionů z 37 evropských zemí, mezi nimi i norský Svaz měst a obcí (KS),
který je hlavním partnerem projektu a zajišťoval program worksho-
pu, a také český Svaz měst a obcí (SMO ČR), který se na přípravě
Charty taktéž podílel. Smyslem Charty je podporování rovných příle-
žitostí pro ženy a muže, dokument zahrnuje jednak obecné principy
genderové rovnosti, jednak praktická doporučení, směřující k jejich
uplatňování v nejrůznějších oblastech působnosti měst a obcí.

Na prospěšnost rovnosti žen a mužů můžeme nahlížet z různých
perspektiv. Z etického hlediska je nárok žen a mužů na stejně kvalit-
ní život nepopiratelným právem a každá demokratická společnost by
o ni proto měla usilovat. Existují ale i ryze racionální a praktické ar-
gumenty, proč se o rovné příležitosti snažit. Jednak jde o efektivní vy-
užití lidských zdrojů, jak mužů, tak žen a to jak na pracovním trhu,
tak v domácnosti a péči. Smyslem je podpora žen a mužů v tom,
v čem jsou jako jednotlivci skutečně dobří a nesledovat pouze ustá-
lené vzorce, které kladou na ženy požadavky péče o domácnost a na
muže zodpovědnost za finanční situaci rodiny. Silným argumentem
je pak to, že společnosti, kde je postavení žen a mužů vyrovnanější
a jejich genderové role nejsou tak striktně oddělovány, vykazují lepší
ekonomický i demografický rozvoj (pro ilustraci např. průměrný po-
čet narozených dětí na jednu ženu je v ČR 1,5 , v Norsku 1,96).

http://www.timbersports.cz/cz/o-martinu-komarkovi/
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Jedním z hlavních výstupů workshopů je nutnost zacílení na kon-
krétní témata. Města a obce, která Chartu přijmou, se zavazují k vy-
pracování akčního plánu pro naplňování genderové rovnosti. Jeho
obsah musí být závislý na konkrétních potřebách občanů a občanek
v dané lokalitě, při jejichž zjišťování se doporučuje co nejužší kon-
takt s těmi, jichž se opatření budou týkat. Lze využít sociologických
metod sběru dat (dotazníky, rozhovory), ale lze zvolit i neformálněj-
ší způsob např. v rámci veřejné diskuze u příležitosti společenské
události ve městě/obci atd. Mezi hlavní výzvy patří zajištění péče
o děti, péče o seniory a seniorky, rozvoj nových modelů péče, zlep-
šování pracovních podmínek vzhledem k harmonizaci práce a rodi-
ny, boj proti domácímu násilí, zvyšování politického zastoupení žen,
narušování genderových stereotypů, vzdělávání v problematice rov-
ných příležitostí, zvyšování zájmu mužů o péči, zohledňování potřeb
žen a mužů při sestavování veřejných rozpočtů atd.

Od oficiálního přijetí CEMRem byla Charta přeložena do še-
stnácti jazyků a přijata starosty a starostkami ve více než 500 ev-
ropských městech a regionech. V České republice se k principům
Charty jako první přihlásila obec Staňkovice. K slavnostnímu přije-
tí paní starostkou Naděždou Černíkovou dojde v rámci konferen-
ce, kterou jako navazující aktivitu pořádá Fórum 50 %. Akce se us-
kuteční dne 24. 9. 2009, jejím cílem je představení Charty dalším
místním a regionálním politikům a poličkám.

Podrobnější informace a přihlášky můžete získat na webové
adrese www.padesatprocent.cz, případně volejte koordinátorku
projektu Marcelu Adamusovou 739 333 730.

Zkušenosti ze studijního pobytu
v Norsku a osnova Akčního plánu

Koordinátorovi akce občanskému sdružení FORUM 50% se
podařilo vybrat 10 členek studijní cesty do Norska a s Norskem za
Chartou za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a ob-
cích hned průnikem několika rovin.
1. Věková od 25 let do 59
2. Nadstranickost – bylo vybráno 8 žen napříč politickým spektrem

/sešli se zástupkyně strany ODS, ČSSD, TOP09, KDU-ČSL, Stra-
na Zelených, Věci veřejné a také bez stranické příslušnosti

3. Velikost obcí, které byly zastoupeny – od starostky nejmenší ob-
ce Ústeckého kraje až po náměstkyni primátora krajského města,
1 zástupkyně SMO ČR, 2 zástupkyně nositele úkolu FORUM 50%.
Tímto výběrem vznikla akční skupina, která mohla pod vedením

zkušených Norských lektorů učinit první kroky k plánování další
práce v oblasti rovných příležitostí. Celá akce byla realizovaná dí-
ky podpoře SMO ČR a KS /partnerská organizace v Norsku/ a pro-
běhla v termínu 17. 8. – 21. 8. 2009. Nejen z mého hlediska mo-
hu konstatovat, že dlouhodobý projekt /cca 3 roky/ by měl větší
efekt pro nově vytvořenou akční skupinu, mohly jsme si v praxi
ověřit, že nezáleží na straně, kterou ženy zastupují, protože zájmy
a cíle, které se snaží ženy dosáhnout, jsou společné. Norsko zača-
lo uplatňovat princip rovnováhy již od 70. let minulého století. Mů-
žeme se tedy poučit ze zkušeností této severské země.

Osnova akčního plánu v podmínkách obce:
I. Informovat o Chartě a popularizovat ji. Obec toto již naplňuje

na Konferenci „Slaďování rodinného a pracovního života na úřa-
dech veřejné správy“ pořádané 3. 9. 2009 za podpory MV ČR
a Gender Studies získala obec Staňkovice „Zvláštní cenu poro-
ty“ za propagaci Charty za rovnost žen a mužů na úrovni měst
a obcí v České republice. V soutěži ÚŘAD ROKU půl na půl“ ob-
sadila obec 5. místo ve své kategorii mezi obcemi do 500 oby-
vatel. V roce 2008 obec obsadila 7. místo v soutěži „Obec přá-
telská rodině“ pořadanou MPSV ČR.

II. Aktivizovat svazky obcí – kraj, mikroregion, Spolek pro obnovu
venkova a Sdružení místních samospráv k přijetí Charty jako pre-
stižního dokumentu. Připravujeme článek do Deníku Litoměřic-

Mediální partner akce

MAS Moravský kras o.s.

Vás zve na seminá�

Praktické zkušenosti s úsporami energie v obcích a
m�stech

(1. cirkulá�)

Seminá� bude zam��ený na:

• p�edstavení sm�rnic Energetické politiky pro Evropu na základ� sm�rnic EHS o
energetické náro�nosti budov a o energetické ú�innosti u kone�ného uživatele a o
energetických službách

• certifikaci energetické náro�nosti budov
• praktické zkušenosti s revitalizací panelových dom� a ve�ejných budov v �eské

republice i zahrani�í
• problémy spojené se zateplením budov a neefektivním hospoda�ením v nich
• klady a zápory programu Zelená úsporám

Cílem seminá�e je jak p�edání praktických informací a zkušeností, tak i setkání r�zných
regionálních subjekt�, jejichž vzájemná spolupráce m�že zvýšit kapacity pro využití
prost�edk� sm��ujících k úsporám energie v regionu. Mohou se zde prezentovat zajímavé
aktivity, negativní i pozitivní zkušenosti jednotlivých subjekt� v�etn� samosprávy, státní
správy, soukromých firem i neziskových organizací.

P�edb�žný termín konání seminá�e: 24. listopadu 2009.

Seminá� se uskute�ní v rámci projektu INTENSE (Od Estonska po Chorvatsko: Inteligentní
opat�ení pro úspory energie pro municipální bydlení v zemích st�ední a východní Evropy) a
projektu Inteligentní opat�ení pro úspory energie na jižní Morav�, které jsou financovány EU
a Jihomoravským krajem.

Místo konání: D�lnický d�m Blansko

TENTO PROJEKT
„Kulturní d�dictví venkova a venkovský cestovní ruch“

JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ
Z EVROPSKÉHO ZEM�D�LSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA

v rámci opat�ení III.3.1 Vzd�lávání a informace
Evropský zem�d�lský fond pro rozvoj venkova: Programu rozvoje venkova �R
Evropa investuje do venkovských oblastí

Mediální partner akce

Pozvánka na vzd�lávací akci

Interpretace místního d�dictví v rámci informa�ních
center

Vzd�lávací akce je sou�ástí projektu Kulturní d�dictví venkova a venkovský cestovní ruch

Datum: 9.-10.10. 2009
Místo : Sloup 221 (budova Zemspolu), exkurze Rudice a Senetá�ov

Program 1. den:
8:00-8:15 P�edstavení ú�astník�, úvod
8:15-9:00 Co vše IC d�lají
9:00-9:30 Co je dobrá interpretace
9:30-10:30 Blok kreativního psaní – téma interpretace
10:30-12:00 Práce na zadané téma – zpracování letá�ku
12:00-13:00 Ob�d
13:00-14:00 Komentá� ke vzniklým text�m

Program 2. den:
8:00-11:00 Exkurze do IC Rudice, muzea v Senetá�ov� (podle �asových možností i zaniklé

st�edov�ké osady Byst�ec http://skokan.kvalitne.cz/ZSO/zBystrec.htm nebo
jeskyn� Balcarka)

11:00-11:30 Shrnutí k �emu m�že být dobrá interpretace v IC
11:30-12:00 Kouzlo a úskalí pr�vodcování
12:00-12:30 Ob�d
12:30-13:30 Tvorba textu pro pr�vodce na zvolené téma
13:30-14:00 Prezentace pr�vodc� a zp�tné vazby, záv�r, hodnocení a p�edstavení dalších

krok�

www.padesatprocent.cz
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ko, krajských novin a Zpravodaje vydáva-
ného SPOVÚK, budeme informovat MAS
České středohoří a mikroregion.

III. Implementovat Chartu v místních pod-
mínkách obce. Obci byla dána možnost
2 pracovních míst a byla přidělena ženě
a muži. Od roku 1992 vede obec starost-
ka. V zastupitelstvu začala pracovat ko-
mise pro rodinu, kterou tvoří 3 ženy ve vě-
ku od 22 let, 35 let a 59 let. Obě mladší
ženy jsou studentkami Univerzity J. E. Pur-
kyně, fakulta Regionálního rozvoje a zají-
mají se o Gender v podmínkách našeho
regionu, do dalšího jednání ZO provedou
sběr dat o potřebách rodin v obci.

Naděžda Černíková, starostka Staňkovic

Podzimní akce v Pod-
blanickém excentru:
výstava Soužití
s velkými šelmami

Nová výstava o soužití se vzácnými velký-
mi šelmami je součástí kampaně na záchranu
evropských velkých šelem, kterou letos pořá-
dá Evropská asociace evropských zoo a akvá-
rií (EAZA). Expozice zobrazuje život vlků, rysů,
medvědů a také severských rosomáků. Líčí
jejich více či méně úspěšné pokusy o soužití
s lidmi v různých částech Evropy a upozorňu-
je na hlavní problémy, s nimiž se tato vzácná
zvířata potýkají. Součástí výstavy bude také
odborná přednáška Jana Stýskala, člena Hnu-
tí DUHA, termín a čas přednášky bude včas
upřesněn (bližší info na www.csopvlasim.cz).
Mimo jiné se zde dozvíte o konkrétních pro-
jektech na lepší ochranu vzácných šelem, pro-
bíhajících na území ČR.

Zájemce o fotografová-
ní zveme na výstavu
Pohledy do přírody

Putovní výstava fotografií s přírodní téma-
tikou představuje vítězné práce z 13. ročníku
fotografické soutěže Pohledy do přírody, vy-
pisované každoročně Sdružením Mladých
ochránců přírody ČSOP a Lesy ČR, s.p. Soutěž
je určena pro děti a mládež a je podporována
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýcho-
vy ČR. Vystavené fotografie zapůjčil pořada-
tel soutěže – Sdružení Mladých ochránců pří-
rody ČSOP. Tuto výstavu můžete v přednáš-
kovém sále Podblanického ekocentra navštívit
ve všední dny od 9–12 hod. a od 13–16 hod.,
vstupné je dobrovolné. Více informací o tě-
chto i dalších připravovaných akcích zájemci
najdou na www.csopvlasim.cz. Akce jsou fi-
nančně podpořeny MŽP a MŠMT v rámci pro-
gramu „Národní síť EVVO”.

RNDr. Jana Havelková
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Program rozvoje venkova je opět
připraven pro projekty malých obcí.
Ministr zpřesnil pravidla pro 8. kolo

Ministr zemědělství Jakub Šebesta dne 3. září schválil zpřesně-
ní pravidel pro 8. kolo příjmu žádostí do PRV. Podpora žadatelům
v rámci 8. kola představuje cca 1,6 mld. Kč. Zpřesnění pravidel se
týká opatření:

I.1.2 Investice do lesů,
III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic,
III.2.1.2 Občanské vybavení a služby,
III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova,
III.3.1 Vzdělávání a informace,
IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie a
IV.2.1 Realizace projektů spolupráce
Příjem žádostí pro uvedená opatření bude dle zveřejněného har-

monogramu probíhat v termínu od 6. 10. 2009 do 26. 10. 2009 do
13 hodin na příslušných regionálních odborech Státního zeměděl-
ského intervenčního fondu.

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro po-
skytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro
období 2007–2013, je k dispozici v elektronické podobě na inter-
netové adrese Ministerstva zemědělství www.mze.cz (rubrika Pod-
pora z EU a národní dotace, podrubrika Program rozvoje venkova,
podrubrika Opatření Programu rozvoje venkova/ osa I, resp. osa III,
resp. osa IV) a rovněž na stránkách Státního zemědělského inter-
venčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.

Program rozvoje venkova zajišťuje působení Evropského země-
dělského fondu pro rozvoj venkova v ČR. Cílem programu je pod-
porovat opatření vedoucí k trvale udržitelnému systému zeměděl-
ského hospodaření. Program podporuje rozšiřování a diversifikaci
ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem rozvíjet pod-
nikání, vytvářet nová pracovní místa, snížit míru nezaměstnanosti
na venkově a posílit sounáležitost obyvatel na venkově. Finanční
alokace pro program činí 2,8 mld. EUR.

Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe

Hodnocení žádostí o peníze
na obnovu po povodních už začalo

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) projednalo prvních 43 žá-
dostí o dotace na obnovu krajského a obecního majetku po letoš-
ních povodních. Hodnotitelská komise programu doporučila mini-
stru pro místní rozvoj ke schválení prvních 43 žádostí o dotace, kte-
ré MMR obdrželo od obcí, jejichž území bylo postiženo povodněmi.
Celkové dotace dosahují výše 56 milionů korun. „Tyto peníze jsou
určené na obnovu základní infrastruktury, zejména na silnice a strže-
né mosty,“ uvedl ministr Rostislav Vondruška.

Ministerstvo vyhlásilo program obnova obecního a krajského
majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou, který má dva
dotační tituly. První je určen pro obce a kraje, jejichž území bylo
postiženo pohromou a byl zde vyhlášen stav nebezpečí. Zde mo-
hou získat dotace na obnovu majetku obce až do výše 100% a kra-
je až do výše 50% celkových nákladů. Obce a kraje, na jejichž úze-
mí nebyl vyhlášen stav nebezpečí, mohou získat dotace do výše
80% respektive kraje do 50% celkových nákladů.

„V současné době přijímáme a vyřizujeme další žádosti postižených
obcí a krajů. Další termín zasedání komise programu tak bude záležet
na aktuálním počtu přijatých žádostí,“ doplnil ministr Vondruška.

Škody po povodních budou financovány z výnosu prodeje stát-
ních dluhopisů, o kterém jedná Ministerstvo financí s Evropskou in-
vestiční bankou. Z výnosu prodeje dluhopisů budou na základě
rozhodnutí Vlády České republiky určeny 4 miliardy Kč na finan-
cování programů MMR. Zdroj: MMR (tz, 18.09.2009)

OP Životní prostředí podpoří
dalších 68 projektů za více než
6,7 miliardy korun

Řídící výbor Operačního programu Životní prostředí a Rada fondu
na svém zářijovém zasedání doporučily ministrovi životního prostře-
dí Ladislavu Mikovi schválit dalších 68 projektů ze dvou prioritních os.

Ve čtvrtek 11. srpna byla na Řídícím výboru Operačního pro-
gramu Životní prostředí (OPŽP) projednána celá řada žádostí, kte-
ré byly předloženy v rámci sedmé výzvy (prioritní osa 1) a 8. výzvy
(prioritní osa 7). Řídící výbor doporučil ministrovi schválit celkem 68
projektů. Z toho čtrnáct projektů se zaměřuje na rozvoj zázemí pro
environmentální vzdělávání a poradenství a předpokládá celkové
náklady ve výši 500 milionů korun. Podpora, kterou výbor a rada
doporučily MŽP schválit, dosahuje částky 405 milionů korun.

Velká část prostředků OPŽP je vyčleněna pro budování kanali-
zace a čistíren odpadních vod a tomu odpovídá i zájem obcí. V zá-
řijovém balíku projektů, které jsou doporučeny ministrovi ke schvá-
lení, najdeme 54 projektů s celkovými náklady 6,2 miliardy korun,
celková výše podpory dosáhne až 4,8 miliardy.

Zdroj: OPŽP / SFŽP (opzp.cz, 4. 9. 2009)

ROP Střední Morava:
Do regionu zamíří dalších 1,6 miliard.
Projekty se hodnotí novým modelem

V pořadí již patnáctou výzvu pro předkládání projektů financo-
vaných z Regionálního operačního programu Střední Morava
schválil Výbor Regionální rady. „Žadatelé mohou do začátku listo-
padu předkládat své projektové záměry do výše 1,6 miliardy korun.
Pro Olomoucký i Zlínský kraj to znamená významný objem investic,
které kromě svých rozvojových přínosů budou v dnešní době pod-
porovat i zakázky pro stavební sektor,“ okomentoval schválení fi-
nančního objemu předseda Regionální rady a olomoucký hejtman
Martin Tesařík.

Schváleno bylo celkem 10 oblastí a podoblastí podpory:
1.1.1 Silnice II. a III. třídy (celková alokace 700 mil. Kč),
1.3 Bezmotorová doprava (50 mil.),
2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb (120 mil.),
2.2.5 Infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit (130 mil.),
3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – výzva k předkládání

projektů naplňujících IPRÚ Šumpersko (86,7 mil.),
3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – výzva k předkládání

projektů naplňujících IPRÚ Jesenicko (90 mil.),

www.szif.cz
www.mze.cz


Zpravodaj SPOV ČR • č.138 • 09/2009

D D o t a č n í p r o g r a m y 2 3

3.3.3 Specifická výzva na výstavbu či modernizaci aquaparků, gol-
fových hřišť, výstavišť, kongresových a informačních center
(227 mil.),

3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném
oblastí podpory 3.1 Rožnovsko (86,8 mil.)

3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném
oblastí podpory 3.2 (100 mil.) a

3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném
oblastí podpory 3.1 Rožnovsko (74,7 mil.).

Většina oblastí a podoblastí podpory bude vyhlášena 7. září 2009,
oblasti týkající se Rožnovska budou vyhlášeny na konci září, resp.
29. 9. 2009.

Všechny projekty předložené do této výzvy budou již admini-
strovány a hodnoceny podle nového modelu, který předpokládá
3 etapy. V první etapě žadatel úřadu předloží projektový záměr,
který posoudí Výbor Regionální rady. V případě, že záměr uspěje
v soutěži s ostatními projekty, výbor doporučí žadateli jeho záměr
dopracovat do kompletní projektové žádosti. Stavební povolení se
dokládá až ve 3. etapě při podpisu smlouvy.

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

Nachystejte se na nové výzvy
v ROP Střední Čechy:
Připraveno je 1,25 miliardy

Výbor Regionální rady Střední Čechy schválil na I. pololetí 2010
jarní blok výzev na předkládání projektů do ROP Střední Čechy. Blok
bude trvat od 15. 4. 2010 do 15. 6. 2010. Celková alokace na ty-
to výzvy je 1,25 mld.

Vyhlášeny budou:
1.1 Regionální dopravní infrastruktura

(zaměřeno na silnice II. a III. třídy.)
1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy (zaměřeno na cyklostezky)
2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu
2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje
3.2 Rozvoj měst (zaměřeno na volnočasové aktivity, revitalizace

center a zdravotnictví)
3.3 Rozvoj venkova (zaměřeno na volnočasové aktivity, revitaliza-

ce center a zdravotnictví)
Zdroj: GA-rrk (podle RR Střední Čechy)

Nadace Partnerství rozjíždí část
Programu švýcarsko-české spolupráce

Nadace Partnerství pověřená správou části Programu švýcar-
sko-české spolupráce nazvané Blokový grant pro nestátní nezis-
kové organizace zahájila konzultace a přípravy prvních výzev to-
hoto programu.

Blokový grantu umožní v následujících pěti letech neziskovým
organizacím získat na své projekty celkem 5 miliónů švýcarských
franků. Podporovanými tématy je oblast sociálních služeb a život-
ního prostředí, přičemž projekty by měly být realizovány v Morav-
skoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji.

Nadace Partnerství spustila dotazník a sérii konzultací, aby zjis-
tila aktuální potřeby NNO v uvedených krajích. NNO tak mají na
druhou stranu možnost ovlivnit zaměření prvních výzev, které bu-
dou vyhlášeny pravděpodobně již na podzim nebo do konce to-
hoto roku.

Více informací lze nalézt na stránkách nadace (www.nadace-
partnerstvi.cz) nebo i v naší databázi dotací.

Zdroj: GA-rrk (podle Nadace Partnerství
/ nadacepartnerstvi.cz)

Do rozvoje jihočeského venkova
půjde téměř 83 milionu korun
přes místní akční skupiny

Dvanáct úspěšných jihočeských místních akčních skupin přine-
se v roce 2009 do Jihočeského kraje téměř 83 milionů korun.

Evropské peníze, které skupiny získaly v rámci strategického plá-
nu Leader, využijí na realizaci konkrétních projektů rozvoje venko-
va ve svých územních regionech.

Z projektu Leader už tak například MAS Blanský les – Netolic-
ko, o.p.s realizovala loni výměnu oken v mateřské škole Homole,
nákup napájecí techniky pro dobytek v zemědělském družstvu
Dubné (1 mil. Kč), letní archeologickou školu v netolickém ar-
cheoparku nebo stavbu dětského hřiště v Netolicích (800 tis. Kč),
které bylo letos 1. září slavnostně otevřeno. V příštích letech by
měla být ze zmiňovaného plánu například realizována za finanč-
ní podpory ve výši půl milionu korun revitalizace vstupu do hrad-
ního paláce Dívčí kámen.

„Velkou výhodu vidím v tom, že o peníze může žádat široké
spektrum zájemců. A to od obcí, přes neziskové organizace až po
drobné živnostníky. A peníze se tak dostanou přímo do regionu,“
uvedla Mirka Machová, ředitelka MAS Blanský les – Netolicko, kte-
rá úspěšně funguje už pátým rokem.

MAS (tzv. místní akční skupiny) jsou založeny na principu part-
nerství a spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sekto-
ru na místní úrovni. MAS musí být založena z více než 50% z míst-
ních obyvatel: podnikatelů zaměřených na zemědělské aktivity,
podnikatelů nezemědělského charakteru, členů nestátních, nezis-
kových organizací a dobrovolníků. Hlavním úkolem MAS je aktivi-
zace občanů daného mikroregionu.

Seznam úspěšných MAS v Jihočeském kraji v roce 2009:
Občanské sdružení MAS Krajina srdce
Občanské sdružení Chance in Nature – local action group
MAS Třeboňsko, o.p.s
MAS Sdružení Růže, o.s
MAS Blanský les – Netolicko, o.p.s
MAS Lužnice, o.s
MAS Vltava, o.s.
MAS Hlubocko-Lišovsko o.p.s
Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech – MAS
MAS Pomalší, o.p.s
MAS LAG Strakonicko, o.s
MAS Svazek obcí Blatenska, o.p.s
V letošním roce ještě mohou všechny MAS získat prostředky na

realizace tzv. projektů spolupráce. Předpokládaná částka by měla
do regionu přinést dalších 15 milionů korun.

Zdroj: Jihočeský kraj (kraj-jihocesky.cz, 14. 9. 2009)

Dotace dostane 11 projektů
česko-saské spolupráce

Monitorovací výbor programu OP Přeshraniční spolupráce ČR –
Sasko na zasedání schválil dalších 11 přeshraničních projektů, kte-
ré přispějí k zatraktivnění regionu a jsou zaměřeny na rozvoj spo-
lečenských rámcových podmínek a cestovního ruchu.

Pět projektů bude řízeno českými lead partnery a šest projektů
povedou lead partneři sasští. Požadavky v porovnání s předchozím
programem Interreg III A přitom významně vzrostly. Podmínkou
pro poskytnutí dotace je u všech projektových žádostí splnění nej-
méně dvou z následujících forem spolupráce: společné plánování,
společná realizace, společný personál, společné financování.

V rámci aktivity Podpora přeshraniční veřejné regionální osob-
ní dopravy bude realizován Dopravním účelovým sdružením Ober-

www.kraj-jihocesky.cz
www.nadacepartnerstvi.cz
www.rr-strednimorava.cz
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lausitz-Niederschlesien (ZVON) v Budišíně a Libereckým krajem
projekt ´Nisa go´. Vznikne interaktivní, inteligentní online-portál jíz-
denek, který bude sloužit uživatelům veřejných dopravních pro-
středků při přípravě cest po euroregionu Neiße-Nisa-Nysa. Projekt
bude podpořen přibližně 604.000 eur z Evropského fondu pro re-
gionalní rozvoj (ERDF).

Podpořen bude například také projekt ´Přeshraniční síť pro za-
chování podstávkových domů´, který počítá s vytvořením přeshra-
niční sítě řemeslníků a odborníků, která stanoví kritéria pro rekon-
strukci památkově chráněných podstávkových domů na základě
jednotných jakostních standardů. Evropská unie přispěje na projekt
ca. 1,6 milionů eur.

V prioritě Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu získá podpo-
ru projekt ,Společný marketing hradů a zámků v Krušnohoří’. Tady
se počítá s vytvořením společného marketingového konceptu a re-
klamních materiálů. Součástí projektu je i jednotný popis pro ná-
vštěvníky, společný elektronický informační systém a vícejazyčný au-
dioguide. Projekt získá z ERDF zhruba 377.000 eur.

Zdroj: Řídící orgán programu OP Přeshraniční
spolupráce ČR – Sasko (tz, 31. 8. 2009)

Region Jihovýchod umí čerpat
dotace. Rozdělil přes 2 miliardy

Regionální rada Jihovýchod překročila při proplácení dotací
svým příjemcům hranici dvou miliard korun. Do konce programo-
vého období v roce 2015 proplatí realizátorům projektů z Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj dotace v celkové výši 704 mi-
lionů eur, tzn. podle dnešního kurzu téměř 18 miliard korun. V čer-
pání evropských dotací se region Jihovýchod tradičně řadí v Česku
mezi nejúspěšnější.

Největší objem dotací, 1,5 miliardy, byl proplacen v oblasti do-
pravy. Za téměř jednu miliardu korun (946 milionů) příjemci pos-
tavili nové silnice, mosty, okružní křižovatky apod. Půl miliardy stál
nákup devíti brněnských nízkopodlažních tramvají a téměř 20 mi-
lionů výstavba nových cyklostezek.

Na projekty infrastruktury cestovního ruchu bylo vyplaceno 130
milionů korun. Dotace putovaly převážně na stavby penzionů a ho-
telů, naučných stezek a na opravy památek a jejich zpřístupnění
veřejnosti. Dalších 18 milionů stála propagace a marketingová
podpora rozvoje cestovního ruchu regionu Jihovýchod.

Města a obce Jihomoravského kraje a Vysočiny mají na svých
účtech rozdělenou částku 295 milionů korun z ROP Jihovýchod.
Obce využily dotací především k výstavbě sportovišť, veřejných pro-
stranství, dětských hřišť, kulturních a sociálních zařízení a nemoc-
nic, včetně jejich vybavení moderní zdravotnickou technikou.

Kromě pěti kontinuálních výzev jsou v současné době aktivní
také čtyři výzvy v oblastech dopravy a cestovního ruchu. Pro ná-
kup ekologických autobusů veřejné hromadné dopravy je vyčle-
něno 200 milionů korun a úřad přijímá žádosti do konce tohoto
měsíce. Do 30. října mohou zájemci žádat o dotace v oblasti in-
frastruktury pro nemotorovou dopravu. Jedná se především o pro-
jekty cyklostezek, které si rozdělí další dotace ve výši 230 milionů
korun.

Pro projekty oblasti rozvoje služeb v cestovním ruchu je připra-
veno 110 milionů korun a projekty lze podat do konce tohoto mě-
síce. Oblast infrastruktury cestovního ruchu má pro aktuální výzvu
končící 30. listopadu tohoto roku k dispozici 420 milionů korun.

V letošním roce vyhlásí Regionální rada Jihovýchod ještě výzvu
na předkládání strategických projektů v cestovním ruchu. Výzva
bude otevřena od 1. října 2009 do 6. ledna 2010. Dotace ve výši
1,2 miliardy korun, připravené pro tuto výzvu, poslouží aktivitám
rozvíjejícím a zkvalitňujícím infrastrukturu a technické zázemí pro
rozvoj cestovního ruchu v regionu Jihovýchod.

Zdroj: RR Jihovýchod (tz, 21. 9. 2009)

ROP Střední Čechy:
Zájem o dotace převyšuje rozpočet

Dne 15. září 2009 bylo uzavřeno předkládání žádostí o dota-
ce u výzev č. 34, 35 a 36 v rámci čtyř oblastí podpory z ROP Střed-
ní Čechy. Jaký byl zájem? Výzvy byly zaměřeny cestovní ruch,
a integrovaný rozvoj území. Celkem bylo podáno 66 projektů ku-
mulativně žádajících dotaci přes 768,75 mil. Kč. Na výzvy však by-
lo vyčleněno jen 345 mil. Kč. Kupodivu nejmenší zájem byl o do-
tace v oblasti 2.1, kde žádosti o dotace ani nepřekročili rozpočet
výzvy:

Oblast podpory / počet podaných žádostí / žádaná dotace / roz-
počet výzvy:
2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu / 5 /

přes 26,02 mil. Kč / 50 mil. Kč,
2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu (mimo cy-
klostezek) / 19 / přes 203,98 mil. Kč / 80 mil. Kč,
3.2 Rozvoj měst / 19 / přes 352,53 mil. Kč / 135 mil. Kč,
3.3 Rozvoj venkova / 23 / přes 187,21 mil. Kč / 80 mil. Kč.

Zdroj: GA-rrk (podle RR Střední Čechy)

Jihočeský kraj: Na programy
podpory práce s dětmi a mládeží
jde pět milionů

Od 16. září do 30. října mohou žádat zájemci o dotace v rám-
ci Jihočeských krajských programů podpory práce s dětmi a mlá-
deží pro rok 2010, jejichž vyhlášení schválili v úterý krajští zastupi-
telé. Celkem je připravena k rozdělení částka pět milionů korun.

Pro rok 2010 jsou vyhlášeny tyto programy podpory práce s dět-
mi a mládeží:

I. Podpora pravidelné zájmové činnosti a zájmového vzdělávání
II. Akce s převahou zaměření na neorganizované děti a mládež
III. Podpora informačních systémů mládeže a klubů otevřených dveří
IV. Podpora talentované mládeže a soutěží

Bližší informace včetně pravidel pro žadatele a formuláře jsou
k dispozici v rubrice Granty, Fondy EU / Granty a příspěvky Jiho-
českého kraje.

Zdroj: Jihočeský kraj (kraj-jihocesky.cz, 17. 9. 2009)

Praha darovala 50 milionů
městu Jeseník

Primátor hl. m. Prahy na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy pře-
dal starostovi města Jeseník Petru Procházkovi šek na 50 milionů
korun. Peníze jsou určeny na likvidaci a nápravu škod, které ve
městě letos napáchaly povodně.

V noci z pátku 26. na sobotu 27. června bylo tak zvanými bles-
kovými povodněmi zasaženo 21 obcí z celkových 24 bývalého
okresu Jeseník. Kvůli rozsahu poškození byl pro tuto oblast od 27.
června do 15. července vyhlášen stav nebezpečí.

Jen na území obce s rozšířenou působností Jeseník způsobily
srážky a následné povodně 41 sesuvů půdy. Ty vážné poškodily
především silnice a mosty, ale i některé budovy. Přívalovou vodou
bylo poškozeno cca 30 % komunikací II. a III. třídy. Záplavy po-
škodily 915 objektů, zasaženo bylo více než 650 studní, které jsou
v mnoha případech jediným zdrojem pitné vody. Voda poničila ta-
ké vodovodní řad, to způsobilo přerušení dodávky pitné vody do
některých obcí.

Zdroj: Hl. m. Praha (tz, 17. 9. 2009)
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Jihočeský kraj v příštím roce podpoří
programy sportu pěti miliony

Pět milionů korun je připraveno pro Jihočeské krajské programy
podpory sportu pro rok 2010, jejichž vyhlášení ke dni 16. září 2009
včera schválili krajští zastupitelé s tím, že termín podávání žádostí
je do 30. října 2009.

Jihočeské krajské programy podpory sportu pro rok 2010 se čle-
ní do pěti následujících oblastí:
I. Příspěvek na rekonstrukce stávajících sportovišť
II. Příspěvek na obnovu vybavení sportovních zařízení
III. Podpora veřejně přístupných sportovních akcí s převahou za-

měření na mládež
IV. Příspěvek na organizaci přeborů Jihočeského kraje
V. Příspěvek na činnost sportovních tříd na základních a středních

školách
„Tématické zaměření, požadované cíle, cílové skupiny i speci-

fické podmínky jednotlivých navrhovaných programů vycházejí z
konkrétních potřeb zmapovaných při pravidelných jednáních se zá-
stupci všech subjektů působících v oblasti tělovýchovy a sportu,“
říká Jana Krejsová, krajská radní pro školství, mládež a tělovýcho-
vu. V letošním roce byla v rozpočtu Jihočeského kraje na progra-
my podpory sportu vyčleněna částka šest milionů korun.

Zdroj: Jihočeský kraj (kraj-jihocesky.cz, 16. 9. 2009)

OP VpK: Dotace na další vzdělávání
ve Zlínském kraji

Zlínský kraj vyhlásil první výzvu k předkládání žádostí o dotace
z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblast podpory 3.2
Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Cílem programu je prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a
posílení informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání. Mezi pod-
porované aktivity patří např. rozvoj vzdělávacích programů pro
vzdělávání dospělých, podpora provázanosti dalšího vzdělávání s
počátečním vzděláváním, vzdělávání pedagogů v oblasti speciali-
začního vzdělávání, rozvoj partnerství subjektů v oblasti vzdělává-
ní, pomoc při zavádění moderních vzdělávacích metod.

Široké spektrum potenciálních žadatelů zahrnuje také: vysoké
školy, právnické osoby s předmětem činnosti v oblasti vzdělávání,
obecně prospěšné společnosti, města, obce a další. Na výzvu je vy-
členěno 80 mil. Kč, přičemž jeden žadatel může na projekt získat
0,8 až 7 mil. Kč.

Žádosti o dotace jsou přijímány od 07. 9. 2009 do 19. 10. 2009.
Další detaily naleznete v naší databázi dotací.

Zdroj: GA-rrk

OPVpK: Dotace na další vzdělávání
v Libereckém kraji

Liberecký kraj vyhlásil první výzvu k předkládání žádostí o do-
tace z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblast pod-
pory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Cílem programu je prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a po-
sílení informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání. Mezi podporo-
vané aktivity patří např. rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělá-
vání dospělých, podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počá-
tečním vzděláváním, vzdělávání pedagogů v oblasti specializačního
vzdělávání, rozvoj partnerství subjektů v oblasti vzdělávání, pomoc
při zavádění moderních vzdělávacích metod.

Široké spektrum potenciálních žadatelů zahrnuje také: vysoké
školy, právnické osoby s předmětem činnosti v oblasti vzdělávání,

obecně prospěšné společnosti, města, obce a další. Na výzvu je vy-
členěno 54,12 mil. Kč, přičemž jeden žadatel může na projekt zís-
kat 0,4 až 5 mil. Kč.

Žádosti o dotace jsou přijímány od 15. 10. 2009 do 30. 10. 2009.
Další detaily naleznete v naší databázi dotací.

Zdroj: GA-rrk

Pilotní výuka nového předmětu
Projektové řízení začíná
ve Zlínském kraji

První část předmětu Příprava a řízení projektů, který je součás-
tí projektu Vzdělávání pedagogů středních škol ve Zlínském kraji
v projektovém řízení, financovaného z OP Vzdělávání pro konku-
renceschopnost byla dnes zahájena ve Velkých Karlovicích.

Projekt je zaměřen na získání a rozvoj dovedností pedagogic-
kých pracovníků v přípravě projektů a projektovém řízení. Nedíl-
nou součástí je i podpora zavedení nového nepovinného předmě-
tu Projektové řízení. Od září je zahajována pilotní výuka tohoto
předmětu v téměř padesáti středních školách ve Zlínském kraji.

„Získané znalosti a dovedností v projektovém řízení budou
pro pedagogy pomocníkem při zavádění změn ve vzdělávacím
procesu ve školách. Jejich uplatnění společně s výukou předmě-
tu povedou ke zvýšení prestiže a atraktivity vzdělávací nabídky
zúčastněných škol. Další přidanou hodnotou bude zvýšení adap-
tibility absolventů na současné i budoucí podmínky trhu práce
a jejich zaměstnatelnosti,“ uvedl radní pro školství Zlínského kra-
je Josef Slovák.

Pedagogové letos v květnu absolvovali školení na měkké tech-
niky v projektovém řízení a v červnu na sjednocení znalostí a do-
vedností v oblasti informačních technologií. Na podporu jejich
vzdělávání a zavádění předmětu Projektové řízení byla zřízena čty-
ři multimediální výuková centra. V současné době je spuštěna pra-
covní verze e-learningové platformy, která bude místem pro vzá-
jemnou komunikaci a přenos zkušeností mezi zúčastněnými pe-
dagogy a současně bude sloužit jako úložiště studijních materiálů.

Zdroj: Zlínský kraj (tz a tz projektu, 14. 9. 2009)

Závěry z dotazníků obcí upřesní
koncepci rozvoje venkova
v Olomouckém kraji

V bezmála čtyřech stovkách obcí Olomouckého kraje do 5 tisíc
obyvatel proběhlo v červnu a červenci dotazníkové šetření. Jeho cí-
lem bylo zjistit stav občanské vybavenosti a technické infrastruk-
tury ve venkovských oblastech a současně zmapovat rozvojové zá-
měry, které obce připravují pro příští tři roky.

Do průzkumu se nakonec zapojilo 344 obcí z celkového počtu
384 oslovených. Dotazníky vyplnilo rovněž 18 mikroregionů a 10
místních akčních skupin, které fungují na území kraje.

Vyhodnocení dotazníkového šetření připravuje obecně pro-
spěšná společnost Středomoravská agentura rozvoje venkova. Zá-
věry, které budou k dispozici na konci září, pomohou identifikovat
problémové oblasti venkova a poslouží jako východisko pro zpra-
cování Akčního plánu koncepce rozvoje venkova a zemědělství
Olomouckého kraje a jako podklad pro krajskou samosprávu při
zaměření dotačních programů Olomouckého kraje.

Součástí vyhodnocení bude rovněž zpracování získaných pro-
jektových záměrů obcí, přiřazení vhodných dotačních titulů k fi-
nancování projektových záměrů a jejich vložení do krajského zá-
sobníku projektových námětů.

(os) E-info OK, 22 / září 2009

D D o t a č n í p r o g r a m y 2 5



Zpravodaj SPOV ČR • č.138 • 09/2009

Spolek pro obnovu venkova ČR

SPOLEK PRO OBNOVU VENKOVA
ČESKÁ REPUBLIKA

PŘ
IH

LÁ
ŠK

A

www.spov.org

Spolek pro obnovu venkova

-

-

-
-

Jihočeský

Jihomoravský

Karlovarský

Královehradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Vysočina

Seznam krajských organizací SPOV
Zlínský

Ústecký

Středočeský

-

Z historie:

-

-
-

-

-

Členství
-

-

-

Činnost

-

-
-

Předsednictvo SPOV ČR:

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

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

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

tajemnice:j
Ing. Marcela Harnová

Slaměníkova 37
751 11 - Radslavice

harnova.marcela@tiscali.cz

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

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