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AKTUALITY: Oslava zlaté, udělení
oranžové a zelené stuhy v soutě-
ži Vesnice roku

V pátek 23. října se v Tučíně na střední
Moravě uskutečnilo slavnostní ocenění vítě-
ze celostátní soutěže Vesnice roku 2009. Pro-
gram, který si Tučínští pro pozvané hosty při-
pravili, měl představovat život ve vesnici, za
který obec získala v soutěži zlatou stuhu.

V Senátu se 20. října udělovaly další ce-
ny v rámci soutěže Vesnice roku. Oranžovou
stuhu 2009 získala letos obec Telecí z Par-
dubického kraje. Titul získala za vytváření
podmínek pro plnohodnotný život na ven-
kově v součinnosti místní samosprávy a ze-
mědělských subjektů. Zelená stuha České
republiky 2009 za péči o zeleň, veřejná pro-
stranství a krajinu patří obci Studenec z Li-
bereckého kraje.

Více informací na stranách 2 a 3

ROZHOVOR: V Mořicích jsme oprá-
šili historii. A tím jsme hodně získa-
li. Rozhovor s Jaroslavem Knapem,
starostou Mořic na Prostějovsku

Mohlo by se zdát, že v podzimních plís-
kanicích, jaké jsme zažili v polovině října,
snad ani nemůže být v přírodě krásně, pří-
větivě, útulně. Déšť, mlha, zima a chlad, na
mnoha místech nečekaně napadal sníh
a způsobil škody na stromech, které ještě
nestačily shodit ovoce natož pak listí. A prá-
vě v těchto dnech jsme se vypravili do Mo-
řic na Prostějovsku, které získaly stříbrnou
cenu v evropské soutěži Evropská kvetoucí
sídla. Mořice přesto působily vlídně a přívě-
tivě, muškáty v oknech, keře a stromy všu-
de v obci jakoby vzdorovaly chladnému po-
časí a vyvolávaly dojem, jaký známe, když
se řekne teplo domova.

Rozhovor začíná na straně 7

TÉMA: Dvacet let obnovy venkova
Uplynulo dvacet let od sametové revo-

luce, od listopadových událostí v roce 1989.
Svoboda padla před dvaceti lety na vše, co
zde stálo na mrtvém bodě či co komunistic-
ký režim pomalu ale jistě likvidoval, brzdil ve
vývoji či dokonce úmyslně devastoval. Týká se
to také venkova. V porovnání se sousedním
Rakouskem jsme byli před dvaceti lety zaos-
talou zemí, vesnice hyzdila zemědělská druž-
stva, nevkusná architektura, zchátralé kultur-
ní památky... To vše se postupně změnilo.
Zhruba před dvaceti lety se začal rodit také
Program obnovy venkova. I když byl oficiálně
vyhlášen až v roce 1991, nabízí se nám prá-
vě v době vzpomínek na rok 1989 příležitost
připomenout si, jak se venkov během dvace-
ti let vyvíjel. A také, jak se s obnovou venko-
va zachází v době tzv. ekonomické krize.

Více informací na straně 14

TA R

Obec Mořice na Prostějovsku získala prestižní ocenění v evropské soutěži o nejkrásnější květinovou výzdobu. V evropské soutěži kve-
toucích měst a sídel Entente Florale za rok 2009 získaly spolu s městem Krnovem stříbrnou plaketu.

NÁRODNÍ KONFERENCE VENKOV 2009: Ministerstvo zemědělství ČR, Národní síť Místních akčních skupin ČR, Spolek
pro obnovu venkova ČR, Agrární komora ČR a Národní observatoř venkova jako hlavní partneři Celostátní sítě pro ven-
kov, Vás zvou na národní konferenci VENKOV 2009, která se uskuteční ve dnech 18. a 19. listopadu na zámku v Holešově.

Více informací na straně 5
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Spolek pro obnovu venkova ČR zve
na Valnou hromadu Spolku, která se bude konat v úterý 1. prosince 2009 od
9.00 hod. v prostorách Hlavního sálu Valdštejnského paláce Senátu Parlamen-
tu ČR, Valdštejnské náměstí č. 4, Praha 1.

Program:
1. Schválení programu jednání
2. Schválení složení návrhové, volební a mandátové komise
3. Schválení ověřovatele zápisu
4. Zpráva předsednictva o činnosti SPOV ČR za rok 2009, včetně zprávy o plnění usne-

sení přijatých na předchozí VH – Mgr. Kavala
5. Zpráva pokladníka – Ing. Harnová
6. Zpráva revizní komise – Ing. Krušková
7. Termínový kalendář jednání a návrh plánu činnosti SPOV ČR v r. 2010 – Mgr. Kavala
8. Rozpočet na rok 2010 – Mgr. Kavala
9. Různé
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Tučín doma oslavoval Vesnici roku 2009

V pátek 23. října se v Tučíně uskutečnilo slavnostní vyhlášení celostátní soutěže Vesnice ro-
ku 2009. Program, který si Tučínští pro pozvané hosty připravili, měl představovat život ve ves-
nici, za který Tučín získal v soutěži zlatou stuhu. „Všichni budou zvědavi, proč jsme vlastně vy-
hráli právě my. Teď se musíme předvést,“ řekl starosta Jiří Řezníček v době před slavnostmi.
Slavnostního vyhodnocení se zúčastnili významní hosté a soutěžící z celé ČR. (Podrobné in-
formace o výsledcích soutěže Vesnice roku 2009 jsme přinesli ve Zpravodaji SPOV ČR 9/2009.)
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Oranžovou stuhou se letos může chlubit obec Telecí

Knihovna v Protivanově na Olomoucku se může pyšnit titulem
Knihovna roku 2009. Ocenění jí na počátku října udělilo minister-
stvo kultury. Kromě prestižního ocenění získala knihovna i odmě-
nu 70.000 korun.

Obecní knihovna v Protivanově vedená Annou Dokoupilovou je
přirozeným kulturním, informačním a především komunitním cen-
trem. Přispívá k tomu i její umístění v nové bezbariérové budově ve
středu obce.

Registrovanými čtenáři zařízení je čtvrtina obyvatel. Ti mohou
využívat i ojedinělou provozní dobu, která vychází vstříc nejen do-
jíždějícím školákům, ale i obyvatelům blízkých obcí či turistům.

Knihovna připravuje obecní zpravodaj, pořádá ročně desítky ak-
cí pro děti i dospělé, často zaměřených na lokální historii, tradice

i na uchování specifického místního nářečí.
Zanedbatelné nejsou ani vzdělávací aktivity.
Pro knihovnu je charakteristická široká spolu-
práce s organizacemi a spolky v obci i okolí
i podpora obce.

Hlavní cenu v kategorii „informační počin“
získala Městská knihovna v Praze za zpřís-
tupnění díla Karla Čapka v elektronické podobě – projekt „Knihy
Karla Čapka on-line“. Zvláštní ocenění a diplom obdržela Měst-
ská knihovna v Sedlčanech za provozování komunitního centra
volného času „Lukáš“. Zvláštní cenu a diplom získaly Městská kni-
hovna Březová z Karlovarského kraje a Infocentrum s knihovnou
v Kolovratech. maš

Titul Knihovna roku 2009 získali v Protivanově na Prostějovsku

Ocenění Oranžová stuha 2009 v rámci soutěže Vesnice roku
v Programu obnovy venkova získala letos obec Telecí z Pardubic-
kého kraje. Titul získala za vytváření podmínek pro plnohodnot-
ný život na venkově v součinnosti místní samosprávy a zeměděl-
ských subjektů. Ocenění je spojeno s finanční odměnou až do vý-
še 800.000 korun.

Ocenění Oranžová stuha se udělovalo letos potřetí. Soutěž pro-
bíhá na dvou úrovních. Nejprve se ocenění udílí na krajské úrovni
11 obcím, které uspěly v krajských kolech a dostaly se tak do ce-
lostátního kola. Jim náleží šek do výše 600 tisíc korun.

Odbornou komisi zaujala hlavně obec Telecí, kde spolupráce ob-
ce se zemědělskými subjekty spočívá zejména v údržbě vzhledu ves-
nice. V obci se nachází jedna z nejstarších a nejmohutnějších čes-
kých lip, podle odborného odhadu je jí kolem 700 let. Dalším pa-
mátným stromem v obci je 500 let starý dub.

„Zemědělci dle svých možností poskytují svou techniku k údrž-
bě zeleně v obci či k prohrnování silnic a místních komunikací. Ze-
mědělské subjekty podporují také místní zájmová sdružení a po-
dílejí se na pořádání společenských akcí,“ uvedla Lucie Krumphol-
cová z ministerstva zemědělství.

Na dobré úrovni je taktéž spolupráce mezi myslivci a zeměděl-
ci. Zemědělci dle svých možností poskytují myslivcům obilí a ze-
mědělské odpady k zimnímu přikrmování zvěře. V době senoseče
je dbáno o co nejmenší úhyn mláďat.

Obec se zhruba 400 obyvateli může pochlubit i památkově
chráněnými stavbami původní lidové architektury Poličský dvorec.
Typické jsou i jejich dřevěné štíty lomenice, sestavované do oz-
dobných vzorců. Krajovou zvláštností jsou úzké stříšky mezi štítem
domu a okny, tzv. podlomení. K architektonicky nejzajímavějším
patří dvorec č.p.16 v dolní části obce. Roubený dům je atypicky
dvoupodlažní a v jeho průčelí se zajímavě uplatňuje motiv čel
stropních povalů a okénka výměnku v patře. Dvorec je předmětem
častého zájmu etnografů, architektů i fotografů. Další stavební pa-
mátkou v obci je roubená polygonální (devítiboká) stodola se šin-
delovou krytinou. Jako jediná v kraji zůstala součástí původního
uspořádání uzavřeného dvorce.

V letošním roce se do soutěže Vesnice roku přihlásilo celkem 325
obcí a ocenění Oranžová stuha bylo uděleno v jedenácti krajích. Zís-
kaly je obce Ploskovice, Královice, Dobříč, Branice, Božice, Tištín,
Černý Důl, Prusinovice, Slavíkov, Dolní Žandov a Telecí. maš

Slavnostní udělení oranžových stuh v Senátu Foto: MZe

A A k t u á l n í in f o r m ac e S P OV 3
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Zelenou stuhu 2009 získala obec Studenec na Liberecku

STUDENEC okres Semily, Liberecký kraj www.studenec.cz
ZELENÁ STUHA ČR 2009 (1. místo) za regeneraci veřejných prostranství a za úsilí při
obnově ekologických funkcí krajiny
HORNÍ KRUPÁ okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina www.hornikrupa.cz
2. místo za aktivní zapojení obyvatel obce při tvorbě a péči o veřejná prostranství obce
a prvky zeleně
LIBRANTICE okr. Hradec Králové, Královéhradecký kraj www.librantice.cz
3. místo za dlouhodobé příkladné úsilí obce při obnově krajinné zeleně
DRHOVLE okres Písek, Jihočeský kraj www.drhovle.cz
čestné uznání za regeneraci veřejných prostranství v obci a za příkladnou obnovu histo-
rické aleje
HÁJEK okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj www.obechajek.cz
čestné uznání za regeneraci veřejných prostranství a za úsilí při obnově ekologických
funkcí krajiny
HORNÍ ŘEDICE okres Chrudim, Pardubický kraj www.horniredice.cz
čestné uznání za příkladnou péči o veřejná prostranství v obci a za květinovou výzdo-
bu obce
HOSTĚTÍN okres Uhreské Hradiště, Zlínský kraj www.hostetin.cz
čestné uznání za plánovitý postup obce při zapojování do ekologických projektů a
uchování tradičního obrazu venkovské obce
JESENÍK NAD ODROU okr. Nový Jičín, Moravskoslezský kraj www.jeseniknadodrou.cz
čestné uznání za příkladný přístup k problematice obnovy zeleně v obci a v krajině
JEVIŠOVKA okres Břeclav, Jihomoravský kraj www.obec-jevisovka.cz
čestné uznání za úsilí věnované obnově a péči o kulturně-historické dědictví obce
JEZERNICE okres Přerov, Olomoucký kraj www.jezernice.cz
čestné uznání za úsilí při obnově ekologické stability kulturní krajiny silně ovlivněné in-
frastrukturou
KRAKOV okres Rakovník, Středočeský kraj www.obec-krakov.cz
čestné uznání za příkladnou péči o náves a další veřejná prostranství a zapojení veřej-
nosti do aktivit obce
PLÁNICE okres Klatovy, Plzeňský kraj www.planice.cz
čestné uznání za péči o kulturní a přírodní dědictví, památné stromy a krajinu
SMOLNICE okres Louny, Ústecký kraj www.smolnice.cz
čestné uznání za úsilí o zachování vesnického rázu obce a za aktivity obce i občanů na
podporu její identity

Zelená stuha České republiky 2009 za pé-
či o zeleň, veřejná prostranství a krajinu pa-
tří obci Studenec z Libereckého kraje. Celos-
tátní soutěž navazuje na soutěž Vesnice ro-
ku v Programu obnovy venkova. Slavnostní
vyhlášení se uskutečnilo 20. října v Senátu
i za účasti předsedy Spolku pro obnovu ven-
kova ČR Eduarda Kavaly.

Studenec je podhorská obec v blízkosti
Krkonoš. Skládá se z vesnic Studenec a Zá-
lesní Lhota, mezi kterými leží vrch Strážník.
Bezprostřední okolí je lákavé pro příjemnou
a klidnou zimní či letní rekreaci, výhodou je
dobrá dostupnost horských středisek. Obec
má nyní 380 domů s 1 300 obyvateli a čilým
podnikatelským ruchem. Návštěvníci obce
především mohou využít velmi dobrých pod-
mínek pro klidnou dovolenou s pestrou na-
bídkou sportovního využití.

Zelenou stuhu získávají obce v krajských
kolech soutěže Vesnice roku za péči o zeleň,
veřejná prostranství, přírodní prvky a krajinu.
Garantem ocenění Zelená stuha na krajské
i celostátní úrovni a spoluvyhlašovatelem
soutěže Vesnice roku je Ministerstvo životní-
ho prostředí ČR.

Do letošní celostátní soutěže bylo zapo-
jeno 13 obcí, které získaly Zelenou stuhu ve
13 krajích. Obci Studenec bude – jako již tra-
dičně – nabídnuta nominace do mezinárod-
ní soutěže Entente Florale Europe – Evropská
kvetoucí sídla 2010 v kategorii vesnic. Sta-
rosta Studence Jiří Ulvr převzal štafetu En-
tente Florale Europe z rukou Jaroslava Kna-
pa, starosty obce Mořice v okrese Prostějov
(Olomoucký kraj) – loňského vítěze Zelené
stuhy ČR a letošního reprezentanta ČR v ev-
ropské soutěži Entente Florale Europe.

Úspěšné obce v krajských kolech i celos-
tátní vítěz mohou v následujícím roce čerpat

dotace z Programu péče o krajinu a z letos
nově vyhlášeného Programu Státního fondu
životního prostředí ČR pro vítěze ocenění Ze-

lená stuha a Zelená stuha České republiky,
a to až do výše 400.000 korun u krajských
vítězů a 700.000 korun u celostátního.

Výsledky celostátní soutěže Zelená stuha České republiky roku 2009

Slavnostní udělování Zelené stuhy v Senátu

A A k t u á l n í in f o r m ac e S P OV 4
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POZVÁNKA
Ministerstvo zemědělství ČR, Národní síť Místních akčních skupin ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR,

Agrární komora ČR a Národní observatoř venkova jako hlavní partneři Celostátní sítě pro venkov
vás zvou pod záš�tou hejtmana Zlínského kraje a města Holešov na

národní konferenci

ve dnech 18. a 19. listopadu na zámku v Holešově

18. listopadu 2009
10.30 – 11.30 Blok ministerstva zemědělství
11.30 – 12.30 Blok venkovských regionů (NS MAS ČR)
13.30 – 14.30 Blok venkovských obcí (SPOV ČR)
14:30 – 15.30 Blok zemědělců (AgK ČR)
15.30 – 18.30 Exkurze A) Vesnice, B) Zemědělci, C) Regiony, D) Prohlídka památek města Holešova
19.00 – 24.00 Společenský večer

19. listopadu 2009
09.00 – 09.45 Setkání pracovních skupin
10.00 – 12.00 Blok Financování projektů, rozvoj venkova (SZIF, MZe, MMR, MŽP aj.)
12.00 – 12.30 Formulování závěrů pracovních skupin na společném jednání konference a diskuse

Ing. Zuzana Dvořáková, ředitelka odboru venkovských podpor PRV, Ministerstvo zemědělství ČR
Bc. Fran�šek Winter, předseda Národní sítě MAS ČR
Mgr. Eduard Kavala, předseda Spolku pro obnovu venkova ČR
Ing. Jan Veleba, prezident Agrární komory ČR

Zlínský kraj Město Holešov
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Národní konference
VENKOV 2009

Setkání škol obnovy
venkova

Ve dnech 18. a 19. listopadu 2009 se na zámku v Holešově us-
kuteční národní konference VENKOV 2009. Hlavními pořadateli
jsou Ministerstvo zemědělství ČR, Národní síť MAS ČR, SPOV ČR,
Agrární komora ČR, Národní observatoř venkova, to vše v rámci
Celostátní sítě pro venkov pod záštitou hejtmana Zlínského kraje.

Vyplněnou návratku je potřeba zaslat na leader@mostenka.cz,
což je e-mailová adresa domácí MAS – Partnerství Moštěnka, kte-
rá konferenci z pověření NS MAS organizuje.

Návratku najdete mj. na www.spov.org, www.nsmascr.cz,
www.mas-mostenka.cz.

Vložné účastníka na konferenci je 500 Kč. Ubytování i jeho za-
placení bude zajištěno společně. Ubytování na noc ze dne 17. na
18. listopadu (den před konferencí) si každý účastník hradí sám.

Potvrzení účasti na národní konferenci zašlete co nejdříve, nej-
později do pátku 6. listopadu 2009. Číslo účtu MAS – Partner-
ství Moštěnka je: 2200033172/6800 Volksbank CZ. Variabilní sym-
bol: uveďte IČ vaší organizace.

Kontaktní osoby pro zajištění účasti a ubytování:
E-mail MAS-PM: leader@mostenka.cz
Ivana Chytilová, finanční manažerka MAS-PM, tel. 737 151 813
Marie Mlčáková, manažerka MAS-PM, tel. 739 213 088

MAS – Partnerství Moštěnka, o. s.
Kancelář: Kostelec u Holešova 58, 768 43
Telefon kancelář: 576 115 007
Webové stránky: www.mas-mostenka.cz
IČ: 270 17 010

Účast na konferenci je z převážné míry hrazena z prostředků
Celostátní sítě pro venkov. Parkování u zámecké zahrady s hlídací
službou v těsném sousedství zámku zajištěno. Odvoz z Holešova
do obce Rusava (cca 15 kilometrů) bude zajištěn autobusy. Odjezdy:
22, 23 a 24.00. Zajištěno ubytování v obci Rusava: Hotel Rusava,
Hotel Čecher, Hotel Ráztoka

Kontakty organizátorů:
Garant konference: Bc. František Winter, předseda NS MAS,
f.winter@nsmascr.cz, tel. 602 533 707
Program: Bc. Tomáš Šulák, předseda MAS – Partnerství Moštěnka,
tomas.sulak@smarv.cz, tel. 775 949 142
Prezence, organizace exkurzí: Julie Zendulková,
julie.zendulkova@smarv.cz, tel. 724 111 510
Zajištění hostů, Ing. Eva Hamplová, tajemnice NS MAS ČR,
e.hamplova@seznam.cz tel. 602 490 840

VÝTAH Z PROGRAMU:

Středa 11. 11. 2009
14.15 – 14.30 Desatero pro kraje

Ing. arch. Jan Florian, člen předsednictva SPOV ČR
14.30 – 15.30 Podpora obnovy venkova

Ing. Miroslav Kalous, náměstek ministra pro re-
gionální, územní a bytovou politiku MMR ČR

15.30 – 16.15 Program rozvoje venkova
Ing. Zuzana Dvořáková, ředitelka odboru venkov-
ských podpor MZe ČR

16.30 – 17.15 Co venkov potřebuje
Ing. Jiří Hladík, Ph.D., VÚZOP

17.15 – 18.00 Vysoká škola a spolupráce s MAS
Ing. Jan Jarolímek, Ph.D., PEF ČZU Praha

Čtvrtek 12. 11. 2009
9.00 – 9.30 Pomáhá vzdělávání venkovu?

Ing. Petr Ort, Ph.D., Bankovní institut – vysoká škola
9.30 – 10.00 Rozvoj venkova: teorie a praxe

Ing Petr Hienl, ÚZEI Praha
10.00 – 10.30 ŠOV v Radomyšli vychovává Evropany

Ing. Luboš Peterka, starosta městyse Radomyšl (ŠOV)
11.00 – 11.45 Ekonomická udržitelnost projektů

Bc. Jan Tomiczek, ŠOV Třanovice
11.45 – 12.30 Environmentální obec

Ing. Tomáš Horník, ŠOV Zdislava
14.00 – 14.30 LEADER jako metoda rozvoje venkova

JUDr. Radan Večerka, místopředseda SPOV ČR
14.30 – 15.15 ŠOV Bavorsko

Zástupce ŠOV Bavorsko
15.15 – 15.45 Metodika hodnocení SPL MAS

Jan Martínek, ředitel místního zastoupení CpKP PK
16.15 – 18.00 Školy obnovy venkova – jak dál? Diskuse

Setkání škol obnovy venkova a podobných institucí, zabývajících
se systematicky obnovou a rozvojem venkova, letos uspořádá Ško-
la obnovy venkova Šumava – Český les 11.–13. 11. 2009 v Kul-
turním domě v Klenčí pod Čerchovem.

Kontakt: Škola obnovy venkova Šumava – Český les: Vlasti-
mil Hálek (sov@agakcent.cz, tel. 376 310 957, mobil 602 625 695),
Ing. arch. Jan Florian (ing.florian@gmail.com, tel. 224 864 030, mo-
bil: 733 607 513, 733 787 798).

Pozvánka na listopadový
32. Den malých obcí
Termín a místo konání:
3. 11. 2009 (út) – Vyškov, Dědická 29a; Posádkový dům Armády
10. 11. 2009 (út) – Praha 5, Nám. 14. října 16; Národní dům Smíchov
Začátek v 9.00 hod. Více informací na www.triada.cz

Program:
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)

Na jednání je nutno se přihlásit a zaplatit poplatek (veřejná sprá-
va 620 Kč; předplatitelé časopisu Obec a finance 590 Kč; ostat-
ní 1020 Kč).

Konferenční sál na zámku v Holešově
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Mohlo by se zdát, že v podzimních
plískanicích, jaké jsme v naší zemi zaži-
li v polovině října, snad ani nemůže být
v přírodě krásně, přívětivě, útulně. Déšť,
mlha, zima a chlad, na mnoha místech
nečekaně napadal sníh a způsobil škody
na stromech, které ještě nestačily shodit
ovoce natož pak listí. A právě v těchto
dnech jsme se vypravili do Mořic na Pro-
stějovsku. Ne záměrně v takovém poča-
sí. Mořice přesto působily vlídně a pří-
větivě, muškáty v oknech, keře a stro-
my všude v obci jakoby vzdorovaly
chladnému počasí a vyvolávaly dojem,
jaký známe, když se řekne teplo domo-
va. Upravená vesnice, jež před několika
dny získala stříbrnou cenu v evropské
soutěži Evropská kvetoucí sídla a roz-
hovor se starostou Jaroslavem Knapem
pak zanechávají v člověku přání – kéž
by to takové bylo všude...

Pane starosto, v letošním roce byly
hned dvě obce z Olomouckého kraje mi-
mořádně úspěšné, v celostátní soutěži
Vesnice roku zvítězila obec Tučín, po-
prvé z tohoto kraje, a krátce na to jste
vy, obec Mořice, přivezli z Walesu stříbr-
nou cenu, kterou jste získali v evropské
soutěži ENTENTE FLORALE EUROPE. Jak
moc je tato cena prestižní?

Když jsme v roce 2008 vyhráli v Olo-
mouckém kraji zelenou stuhu a poté zvítě-
zili v rámci republiky, bylo rozhodnuto, že se
zúčastníme evropské soutěže. Samozřejmě
jsme o ní věděli, ale kde by nás tehdy na-
padlo, že se tam dostaneme právě my. Je to
samozřejmě velice prestižní záležitost a po-
važovali jsme si toho už ve chvíli, kdy jsme
převzali štafetu od Tvarožné Lhoty. Uvědo-
movali jsme si, že budeme reprezentovat
náš nejen svoji obec, náš kraj, ale vůbec Čes-
kou republiku. Čím více se blížil příjezd hod-
notitelské komise, tím více nám docházelo,
že je třeba se pečlivě připravit. Abychom ne-
udělali ostudu a předvedli se se vší ctí. Mys-
lím, že se nám to podařilo, že jsme udělali
maximum. Nakonec i slavnostní vyhlašová-
ní v Cardifu bylo úžasné. Tam jsem si teprve
uvědomil, jak tuto soutěž vnímají v celé Ev-
ropě a jak moc je pro ostatní země prestiž-
ní. Z naší obce tam jelo pět lidí, zatímco z Ra-
kouska či Německa tam přijela snad čtvrtina
obyvatel z nominovaných vesnic a všichni to
tam nadšeně prožívali. Cítili jsme se tam
moc dobře a říkali si, že je to krásné završe-
ní naší práce, našeho úsilí a v duchu jsem si
přál, aby tam bylo také více lidí z Mořic. Když
to dnes shrnu, všechno to bylo a je úžasné.

V Mořicích jsme oprášili historii.
A tím jsme pro obec hodně získali.

Rozhovor s Jaroslavem Knapem,
starostou Mořic na Prostějovsku

Uvědomuji si, jak je tato soutěž důležitá pro
život a vývoj obce, jak jsme se najednou ja-
koby skokem dostali úplně někam jinam, na
výši. Přitom o nás předtím nikdo nevěděl...

Porota se shodla na tom, že Mořice
považuje za jednu z nejšťastnějších ves-
nic, kde se lidem spolu dobře žije. To se
mně moc líbí. Myslíte si to také?

Sedmačtyřicetiletý Jaroslav Knap je starostou Mořic od roku 1994, zároveň je mořickým ro-
dákem. V minulosti pracoval v cukrovaru, rád kreslí a maluje, což často využívá při plánování
výsadby v obci. Ve svém volném čase se také věnuje myslivosti, má dvě děti – syna a dceru.



To se hlavně moc příjemně poslouchá. Ale
každý starosta ví – a platí to zřejmě pro kaž-
dou vesnici – že život v obci není jen příjem-
ný, že zažíváme stejně jako všude jinde i kom-
plikované situace. Velice příjemné bylo sle-
dovat, jak se vyvíjela příprava na soutěž.
Myslím, že to tady lidi velice stmelilo a čím víc
se blížil termín příjezdu komise, tím víc se ta-
dy pracovalo, posledních čtrnáct dnů už to
byla permanentní brigáda, scházela se spous-
ta lidí, hlavně mladých, dokončovalo se envi-
ronmentální hřiště, přicházely maminky, ta-
tínci, pomáhaly i děti, byly dny, kdy se praco-
valo i za tmy, pořád jsme něco natírali, uklízeli
a přicházeli další lidi, kteří nám nosili jídlo, pi-
tí. Bylo to skvělé a asi bychom to nezažili,
kdyby se ta soutěž nekonala.

Vždycky se musím ptát – čím to je, že
se ta vesnice tak stmelila? Zda je to

opravdu taková silná vůle uspět v sou-
těži? Nebo je to v lidech a soutěž to po-
může probudit?

Myslím, že nás velice dobře motivovaly
paní Eva Voženílková a Ina Truxová ze Spo-
lečnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu.
Perfektně nás metodicky vedly a ujišťovaly
nás, že to, že jsme z České republiky ještě
neznamená, že jsme outsideři, podporova-
ly nás, abychom pořádně zapracovali. Vy-
tvořili jsme si strategický plán, podle které-
ho už jsme měli přesně rozplánováno, co
kdy a za jaký čas musíme stihnout. Dobře
jsme udělali. Každý z lidí se s tímto plánem
ztotožnil a táhli jsme za jeden provaz. Od zi-
my jsme tedy zpracovávali plán a stavěli na
tom, co tady už máme, co je tady dobré a co
nového by se dalo ještě udělat. V kontextu
našich možností, financí. Doba je taková, ja-
ká je, takže jsme museli stavět na tom, že
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spoustu práce si uděláme sami a zvýrazní-
me to dobré, co v naší vesnici je.

Při prohlídce vesnice jste nám mimo
jiné říkal, že jste měl vynikajícího před-
chůdce, pana starostu, kterého si velmi
vážíte a který byl ve funkci 16 let. Ho-
vořil jste také o tom, že tomuto panu
starostovi velmi záleželo na výsadbě
zeleně v obci, takže vy v podstatě na-
vazujete na jakési tradice, které už zde
začal vytvářet kdosi před vámi. Je to
tak?

Ano, měl jsem velké štěstí. Nastupoval
jsem do funkce starosty v roce 1994. A ne-
jen pan starosta Králík, který byl známým
mořickým mlynářem, ale i další starostové
po něm byli dobrými starosty pro Mořice.
Pana Králíka si ovšem zvlášť velmi vážím, byl
mým vzorem, měl takové moudro, lidský
rozměr, vztah k této vesnici, k lidem, k pří-
rodě a ke krajině. To si velice považuji. Měl
jsem možnost s ním spolupracovat. Právě
on svého času prováděl velké výsadby zele-
ně v obci. V té době se na rozdíl od dnešní
doby preferovaly jehličnany, takže jsme ta-
dy měli parkové úpravy jako v nějakých láz-
ních – červené borovice, stříbrné smrky...
Dnes se na krajinotvorbu a intravilán obce
díváme zase jinak, snažíme se čerpat z dáv-
ných tradic a oprašovat to nejlepší, co tady
kdy bylo. Pod odborným vedením jsme při-
pravili projekt návratu tradiční zeleně do
obce, podle kterého dnes postupujeme.
Tento projekt de facto mapuje veškerou ze-
leň, která v obci je, a pak je tam návrh to-
ho, co by tady ještě mělo být. Postupně tak
každým rokem některé stromy skácíme, ji-
né dosadíme, některé jen upravíme. A po
zkušenostech, které jsem získal v Německu,
kde mají starostové tým odborných porad-
ců, postupujeme podobně. Když něco po-
třebujeme ohledně zeleně, máme skvělého
zahradního architekta, právničku, stavební-
ho inženýra, urbanistu atd. To jsou lidé, na
které se mohu obrátit.

To všechno musí stát také spoustu
peněz a rozpočet zřejmě nemůže stačit.
Odkud čerpáte dotace?

Člověk se v tom musí trochu orientovat.
Dotačních titulů je sice dost, ale malé obce
musí i přes všechny možnosti hodně zvažo-
vat, co skutečně chtějí, co skutečně potře-
bují – protože i při kofinancování, kdy mu-
sí zaplatit pouze 10 nebo 20 procent z cel-
kové částky, se obecní rozpočet brzy
vyčerpá. Takže jsme se snažili i v kontextu
přípravy soutěže orientovat i na návrat let-
niček a trvalek do vesnice, protože spousta
lidí se na zeleň v obci dívá tak, že s tím mu-
sí být co nejméně práce. Kolem listnatého
stromu hned vzniká diskuse, jestli je to
opravdu nutné, že z toho bude padat listí
a kdo to bude uklízet apod. Myslím ale, že
se nám podařilo nakonec přesvědčit i tyto
lidi, že listnaté stromy sem patří a snažíme



se sem navracet maloplodé jabloně. Myslím
si, že je to krok správným směrem.

Porota vás také ocenila za realizaci
biocentra mokřadu Mokroš a biokori-
dorů v rámci komplexních pozemko-
vých úprav. Říkal jste také, že se snaží-
te pozměnit výsadbu a navázat na dáv-
nější tradice podle kronik a dostupných
pramenů, která tady byla pro tuto kra-
jinu typická.

Porota nás hlavně ocenila za komplex-
nost. Řešili jak krajinu v komplexu obce, tak
obec v komplexu krajiny. Naši obec postih-
la velká stavební akce, dálnice D1, která už
v době, když se připravovaly plány, byla pro
nás velkou hrozbou, měli jsme strach. Ale
protože jsme o tom hodně přemýšleli, pře-
klopily se negace v pozitiva a nám se nako-
nec podařilo vyzískat maximum pro obec i
krajinu. Takže už v době, kdy se chystala
stavba dálnice, dali jsme dohromady pří-
pravný výbor komplexních pozemkových
úprav, kde byli lidé, kteří Mořice dobře zna-
jí a znají i jejich historii. Snažili jsme se zís-
kat maximum informací od místních, kteří
už tady něco prožili, prošli jsme si staré kro-
niky, mapy a oprášili významově důležité
spojnice, které zde dříve byly. Například ces-
tu do Nezamyslic, která byla významnou
pro obec, protože Mořice byly k Nezamysli-
cím přifařeny, byla tam i škola. Vzniklo také
biocentrum Mokroš, aleje... Tím vším jsme
v podstatě oprášili historii. V přípravné ko-
misi jsme udělali nákres, jak bychom si to
představovali my a naši občané a tento ná-
kres jsme pak předali realizační firmě, která
s tím začala pracovat. To naši situaci urych-
lilo. Ocenil to i architekt, který řešil kom-
plexní pozemkové úpravy – a to i z toho dů-
vodu, že jsme z části v záplavovém území
řeky Hané a z části nás ohrožovaly přívalo-
vé deště ze sousedních kopců od Pavlovic.

To všechno jsme vyřešili v rámci komplexní
pozemkové úpravy. Ochrana proti vodě
nám v obci skvěle funguje. Navíc se nám
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Už jsem se moc těšil na podzim, protože tehdy rostliny, keře a stromy vypadají nejlépe.
Do toho pak to barevné listí – to je přeci úžasné..., říká Jaroslav Knap, starosta Mořic.

Obec Mořice na Prostějovsku
získala prestižní ocenění v evropské
soutěži o nejkrásnější květinovou vý-
zdobu. V evropské soutěži kvetou-
cích měst a sídel Entente Florale za
rok 2009 získaly spolu s městem Krno-
vem stříbrnou plaketu. Česká repub-
lika si v tomto směru zachovává vy-
sokou úroveň. Vloni se na stejném
místě v rámci Evropy umístila obec
Tvarožná Lhota. Podle Evy Voženílko-
vé ze Společnosti pro zahradní a kraji-
nářskou tvorbu se česká města a české
vesnice mohou velice úspěšně srov-
návat se západoevropskými „...pro-
tože v této soutěži nejde o to, aby se
porovnávala mezi sebou jednotlivá
sídla, ale jde především o soulad s tím,
co ve městě a na vesnici bylo vyko-
náno. A v tom je myslím Česká repub-
lika velmi úspěšná.“ Připomeňme si
ještě, že Česká republika se v soutě-
ži Entente Florale Europe – Evropská
kvetoucí sídla představila letos již
poosmé. Město Krnov v Moravsko-
slezském kraji a obec Mořice v Olo-
mouckém kraji uspěly v konkurenci
měst a vesnic z dalších deseti evrop-
ských zemí. Mořice navíc porota oce-
nila mimořádnou cenou za realizaci
biocentra – mokřadu Mokroš – a bio-
koridorů v rámci komplexních po-
zemkových úprav. Česká účast je za-
štítěna Ministerstvem životního pro-
středí a podpořena Ministerstvem
pro místní rozvoj a Stálou komisí Se-
nátu pro rozvoj venkova.

podařilo vytvořit i lokality pro volnočasové
aktivity, pro procházky, v Mokroši má velmi
dobré zázemí i zvěř, která se tam může roz-
množovat. Třetina Mokroše slouží lidem,
dvě třetiny jsou pro zvěř. Právě to, že jsme
pojali tu proměnu od základů a komplexně,
byl, myslím, krok správným směrem. To se
nám pak také při realizaci potvrdilo. Co se da-
lo na papír, nezůstalo v šuplíku. Projekty se
dnes už z osmdesáti procent zrealizovaly.

Jak dlouho už tyto úpravy provádíte?
Nastoupil jsem do funkce starosty a už

rok na to se začalo jednat o dálnici. Takže
v roce 1995 začaly vznikat plány, kde bu-
dou cesty, polní cesty, biokoridor, biocentra,
aleje atd. V té době už jsme měli i jasno, co
bychom chtěli v obci mít. Začínal i projekt
Programu obnovy venkova, který nám zpra-
covával ing. arch. Malík. Dělal nám územní
plán a dá se říct, že co jsme potřebovali, to
v tom plánu bylo. Skvělá spolupráce.

Máte tady nové chodníky, cesty, cy-
klostezky, zeleň, aleje. Co se tady všech-
no za ty roky udělalo? Jak postupovaly
ty úpravy?

Realizace pozemkových úprav začala pos-
tavením cesty z Mořic do Nezamyslic. Ne-
slouží jen pro zemědělce, ale je to také vy-
nikající cyklostezka, in-line stezka. Pak ná-
sledovala tříhektarová lokalita biocentra
Mokroš a nakonec polní cesty v katastru.
Poslední komunikace, která se budovala ja-
ko obchvat Mořic pro zemědělskou dopra-
vu, je cesta od obory na Vrchoslavice. Po-
stupujeme podle plánů systematicky každý
rok. Důležitá v tom byla právě ta vazba na
intravilán, aby byly cesty logicky provázané.
Třeba cesta, která se stavěla jako první ústí
u nezamyslické školy. Takže mořické děti se
dostanou na cestu do školy hned za vesni-
cí a po kilometru a půl jsou u školy. Což je
perfektní.

Ukázal jste nám také nový krásně
vydlážděný průchod skrz obec, který
jste vytvořili. Po pravé straně tam vzni-
ká jakési muzeum ve starém statku, po
levé straně jsou pozemky, na kterých
jste vybudovali nové zázemí pro děti
s průlezkami, po stranách bylinková za-
hrádka, kterou většinou vysadili rodiče
těch dětí, tu zahradu jste nazvali Za-
hrada pocitů...

V rámci naplňování Programu obnovy
venkova jsme koupili starý statek. Byla to ta-
ková poslední místní hanácká stavba a nám
se ji podařilo koupit asi za 150 tisíc korun.
Časem by tam mělo vzniknout muzeum vý-
šivek naší rodačky paní Bohumily Buriano-
vé, která je mistryní ve svém řemesle, ona
je i vynikající člověk. A z POV jsme zakou-
pili také koridor zahrady, kde vznikl právě
ten průchod na Záhumní, tam kde se obec
rozvíjí novou výstavbou. Všichni kdo tam ži-
jí, mají rychlý přístup do centra obce a je to



Zpravodaj SPOV ČR • č.139 • 10/2009

výhodné i z bezpečnostních důvodů, proto-
že se tam rychle dostaneme od hasičské
nádrže. Ruku v ruce s tím vznikla pak myš-
lenka vzniku naučné stezky, která by měla
vést přes Mokroš. Důležité je, že se tady
snažíme už malým dětem ve školce přiblížit
přírodu, krajinu, máme tam skvělou paní ře-
ditelku, která vede systematicky děti k en-
vironmentální výchově, pak máme klub pro
děti Šikovné ručičky, který je také zaměřen
na přírodu, rukodělné práce a keramiku.
Chodí tam hodně dětí a teď, kdy přichází zi-
ma, tam pomalu není k hnutí. Zahrada po-
citů vznikla na místě skládky stavebních od-
padů. Přes toto hřiště vede i naučná stezka
Mokroš. Děti se při hrách dostanou k zá-
honům různých druhů kytek, letniček, trva-
lek, bylin našich babiček, hrají si tam, po-
znávají přírodu a jejich maminky si mohou
natrhat a nasušit bylinky dle libosti. Ma-
minky navíc zahrádky okopou, vytrhají ple-
vel, udržují je v pořádku a přitom hlídají dě-
ti. Dalo by se říct, že rostliny si tam rodiče
s dětmi vysázeli sami.

A v další části té zahrady plánujete
vytvořit ohradu pro domácí zvířata a ří-
kal jste nám také, že tam budou určitou
část výsadby provádět přímo děti...

No vždyť už to tak skoro je, že děti na
vesnici ani neví, jak vypadá slepice, králík
nebo prase. Pro naše děti se to stává zají-
mavé stejně jako pro děti z města. Ve spo-
lupráci s místními chovateli už máme do-
mluvené, že vznikne dvorek s domácími zví-
řaty. Děti si zvířátka pojmenují a budou
vědět, jak se o ně starat.

To jim je pak ale nesmíte zabít...
To je pravda (smích). Myslím si, že je úžas-

né, když starostové nebo členové zastupi-
telstva někam vycestují a vidí tam dobré pří-
klady, které by mohli uskutečnit i ve své ob-
ci. Nám se to právě stalo, když jsme před
lety vyhráli německou soutěž s naším mlá-
dežnickým projektem dětského internetu.
Byli jsme na týden pozváni do Porýní-Vest-
fálska na návštěvu po jejich nejlepších mlá-
dežnických projektech. Zahrada pocitů byla
jednou z těch věcí, jimiž jsme se nechali in-
spirovat. Tam nám právě říkali, že se vším
pomáhaly i děti. Tam ten keřík vysadil Pepík
a tenhle stromeček Mařenka. Takže se také
snažíme zapojit děti, aby si s rodiči vysadily
rostliny. Pak je nebudou nikdy poškozovat,
budou vědět, jak se jmenují atd.

Myslím, že je moc důležitá i ta ote-
vřenost. Neřeknete si, že víte všechno
nejlépe a že už se nemáte v čem měnit,
ale stále jste otevřeni dalšímu vývoji.
Zdá se, že je to nejlepší cesta k tomu,
aby se k vám dostaly nové a užitečné
nápady... Ne každý ty příklady u dru-
hých vidí anebo není otevřený tomu,
aby se nechal motivovat. Někteří lidé se
vymlouvají a místo toho, aby hledali

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 příjemného prostředí k životu ze
strany obecních představitelů vedených a in-
spirovaných cílevědomým starostou a pod-
porovaných občany;

– živé společenství občanů, z nichž vyzařuje „tý-
mový duch“ a spokojenost s vývojem obce a
které zachovává a rozvíjí místní tradice této
původně ryze zemědělské obce;

– příkladné provedení komplexních pozemko-
vých úprav, které pomohly obci vyrovnat se
se zátěží výstavby a provozu na nedávno vy-
budovaném úseku dálnice D1, a přinesly po-
zitiva v podobě pozemků určených k pláno-
vitým výsadbám alejí, k založení biocenter
a biokoridorů, naučných stezek, cyklotras apod.

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

– spolupráci s odborníky, kterou obec považuje za nezbytnou pro kvalitní přípravu
i realizaci mnoha projektů v oblasti krajinářské architektury, územních systémů eko-
logické stability a ochrany krajiny;

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

– velmi dobrou druhovou, texturní i barevnou skladbu obecních květinových záho-
nů 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 využitím 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 kulturním 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 rodičů s dětmi. Předsedkyně poroty Monika Hetsch společ-
ně se senátorkou Boženou Sekaninovou přestřihly pásku a otevřely cestu do Zahrady
smyslů, která proměnila nevyužívanou školní zahradu v pulzující dětské hřiště do-
plněné naučnými bylinkovými záhony a výsadbami stromů, keřů a trvalek.

Soutěž je zaměřena především na společný zájem radnic, obyvatel i místních pod-
nikatelů o kvalitu života, k níž zásadní měrou přispívají zakládání a péče o zeleň v síd-
lech i v okolní krajině, péče o životní prostředí a jeho zlepšování a vytváření podmínek
pro turismus. Tato snaha se opírá především o osobní odpovědnost občanů a o schop-
nost vzájemné komunikace a spolupráce mezi radnicemi, občany i místními podnika-
teli. Společná kvalitní péče o zeleň a životního prostředí, respektování originálních kul-
turních, historických a přírodních hodnot a environmentální výchova a vzdělávání dě-
tí, 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 Cardiffu (Wales, Velká
Británie). Cardiff hostil třídenní setkání všech, kteří se během celého roku podíleli na
přípravě, průběhu i úspěšném zakončení letošního ročníku soutěže – členů meziná-
rodní poroty, národních koordinátorů a samozřejmě delegací soutěžících sídel 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 obvykle, prezentacím sí-
del v letošní soutěži; tuto příjemnou mezinárodní exhibici spojenou s ochutnáv-
kou místně příslušných kulinářských specialit hostilo informační centrum Cardiffské-
ho hradu.
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cesty, jak to uskutečnit i doma, hledají
všechna proti.

To máte pravdu, ta otevřenost je hodně
důležitá, ta nám skutečně hodně pomáhá.

Zároveň se ale musím zeptat, když
sem člověk přijede a vidí tolik zeleně,
musí ho napadnout i otázka, kdo to
všechno udržuje v takovém stavu, v ja-
kém to je. Musíte zaměstnávat hodně
lidí na údržbu zeleně anebo se tady li-
dé zapojují skutečně i sami?

Právě v tom jsme udělali velký kus do-
předu a ukázali cestu i sousedním staros-
tům, našim kolegům. Protože zaměstnat li-
di na veřejně prospěšné práce je dost ná-
ročné. My už jsme si ale našli vlastní model,
který se nám ukázal jako velmi dobrý. Le-
tos v červnu jsme zaměstnali na veřejně
prospěšné práce 17 lidí. A jak nám říkal ře-
ditel Pozemkového úřadu, vyhráli jsme hit-
parádu zaměstnanosti na veřejně prospěš-
né práce.

Ano, porota u vás ocenila, cituji: za
pozitivní výsledky při zapojení občanů
registrovaných Úřadem práce do reali-
zace projektů obce v rámci veřejně pro-
spěšných prací...

Máme tady tři mistry, kteří tyto lidi vedou
a organizují jim práci, dohlíží na to, aby
všechno probíhalo tak jak má. Já s nimi
pouze jednou za týden obejdu vesnici a do-
mluvíme se na tom, co se bude dělat. Při-
praví se plán, materiál a zbytek už si řídí oni
sami. Snažíme se, aby ti lidé byli samostat-
ní, aby věděli, co je smyslem jejich práce,
máme zaběhlý systém a musím říct, že i přes
různé problémy nám to docela klape. A co
se financování týče, na veřejně prospěšné
práce to máme stoprocentně refundované
z Úřadu práce – na čtyři měsíce. Potom je
musíme zase vyměnit. Obec zaměstnává tři
mistry na zkrácený pracovní úvazek, ti jsou
hodně důležití. Pak tady máme místního
mechanika na různé opravy.

A co se místních týče, angažují se ta-
ké? Kromě toho, že se tady podíleli na
výsadbě...

Bez nich by to vůbec nešlo. Navíc všude
tam, kde se vznikla nová výsadba, požádali
jsme lidi, kteří bydlí poblíž, aby třeba květi-
ny zalévali a starali se o ně. Neříkám, že to
na sto procent funguje, ale většina lidí to
dělá a pomáhá. A když už mluvíme o údrž-
bě, samozřejmě i ta výsadba byla pečlivě
zvažována. Jednak aby se do vesnice hodi-
la, samozřejmě aby byla snadno udržova-
telná, aby byly rostliny vitální. Všechny vý-
sadbové plány pomáhala dělat naše hospo-
dářka, která je skvělá odbornice na květiny.
Z padesáti procent jsme květiny vysazovali
s dětmi a jejich rodiči.

Máte spočítané, kolik zhruba pro-
cent z rozpočtu padne ročně na zeleň?

Vloni jsme začali s rekonstrukcí chodní-
ků a s tím byla spojena právě i nová výsad-
ba keřů a stromů, letos jsme pokračovali vý-
sadbou letniček, navíc jsme začali podpo-
rovat i to, aby si lidé vysadili do oken
muškáty, což je taková akce, na kterou jsme
odsouhlasili v zastupitelstvu asi 40 tisíc ko-
run. Lidem jsme připravili předpěstované
muškáty v truhlících a každý měl možnost
si je vyzvednout, takže kytek přibylo a jsou
dnes i tam, kde dříve nikdy v oknech neby-
ly. To je věc, kterou jsme převzali zase z ob-
ce Modré. Jinak, když jsme se připravovali
na soutěž, potřebovali jsme logicky i více
peněz na zeleň, jindy je to méně, takže ne-
dá se říct, kolik ročně vydáme za zeleň. Sou-
těž se jmenuje v překladu rozkvetlá sídla,
takže jsme hlavně přemýšleli, kam vysadit
květiny, která místa výsadbou podtrhnout,
snažili jsme se tomu dát i takový duchovní
rozměr, aby se na výsadbě projevily i barvy
obecního znaku, atd.

Když nedokážete hned říct, kolik
z rozpočtu dáte ročně na zeleň, zeptám
se jinak. Jak velká priorita je pro vás vý-
sadba zeleně v kontextu rozvoje ven-
kova? V jiných vesnicích se zdá, že to
zase až tak důležité není, jinde na to
třeba vůbec nemyslí...

Je to spíš opět otázka komplexnosti.
Když jsme připravovali rekonstrukci chod-
níků, vycházeli jsme při výsadbě zeleně
z projektu, který už byl dávno připravený.
Potom přibyly doprovodné výsadby, byla to
akce za zhruba pět milionů korun. Obec
má nastavený nějaký rozvoj, ale záleží sa-
mozřejmě také na tom, jak jste úspěšní
v dotacích. Vloni jsme byli například hodně
úspěšní, letos už méně. Snažíme se mít
přehled o tom, co se kde nabízí a na co by-
chom v rámci kofinancování měli peníze
v rozpočtu.

Uvědomuji si, že většinou v obcích,
kde mají krásnou zeleň a hodně kytek
– vybavuji si v této souvislosti napří-
klad Těšetice na Olomoucku – stojí v če-
le obce žena, starostka. Jaký máte vy
osobně vztah k zeleni, ke květinám, ke-
řům a stromům?

My jsme takový tým lidí, který má jako
celek velice pěkný vztah k zeleni. Právě
v tomto týmu je spousta žen, které jsou vy-
nikající zahradnice. Naše paní hospodářka
Zdeňka Loučková dokáže ostatní strhnout
k takovým aktivitám. Já sám jsem myslivec,
takže můj vztah ke krajině je zřejmý, stále do
ní chodím a když někam pořád chodíte, vi-
díte, že tam a tam ještě něco chybí a hodi-
lo by se tam tohle a třeba ještě tohle. Vidíte
to zase jinýma očima než architekti, kteří ně-
které kusy krajiny jakoby vytrhli bez souvi-
slostí z určitého kontextu. Jinak mám tako-
vé koníčky, které se s tím vším prolínají. Rád
maluju a kreslím a kdysi dávno jsem měl sen
být architektem – teď, když něco vymýšlíme

v našem týmu, nakreslím to a v takové po-
době naše návrhy pak předložíme odborní-
kům architektům, kteří to dále zpracovávají
a počítají s tím. Něco nám schválí, jinde nám
poradí, že takhle ne. Projektant, který to má
pak vytvořit a zastřešit, má s námi pak mno-
hem jednodušší práci.

Tím, že tady žijete a znáte to tady,
máte určitě i větší smysl pro praktič-
nost, protože víte dobře, co se kolem
toho místa děje, co tam bylo v minu-
losti a co bude kolem toho místa v bu-
doucnu. Ukazoval jste nám při prohlíd-
ce vaší obce také místa, kde budou stát
nové rodinné domy a kousek dál plá-
nujete vysadit alej ovocných stromů...

To je další z věcí, kdy jsme se nechali in-
spirovat u kolegů v sousedních obcích. Rá-
di bychom vysadili sad starých odrůd – ja-
bloní a hrušní, trnek a dalších stromů, kte-
ré tady v minulosti byly. Jsem rodák z Mořic,
pocházím ze statku a vím, že tady měl kaž-
dý sedlák na zahradě tyto stromy, které
později zmizely. Lidé už dnes nemají tako-
vou potřebu pěstovat ovoce, zavařovat,
zpracovávat ho, ale zároveň by byla škoda,
kdyby se na to zapomnělo. Takže jsme dali
hlavy dohromady a ve spolupráci se za-
hrádkáři z Nezamyslic jsme si naplánovali,
jak by takový sad měl vypadat. S pomocí
Agentury ochrany přírody a krajiny připra-
vujeme lokalitu v blízkosti naučné stezky
Mokroš. Lidé tam budou mít volný přístup,
budou tam cedule s informací, o které stro-
my se jedná a k čemu se v minulosti jejich
plody používaly, mohou si ovoce natrhat
a pojíst jak bylo dřív běžné. Stovky ovoc-
ných stromů už jsme tady vysadili. Jako mla-
dí jsme chodili randit do třešňových alejí –
dnes už to tady není. Chceme ty stromy vrá-
tit krajině i sobě.

Rozhovor vedla Marie Šuláková
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Foto momentky z Mořic V Mořicích žije necelých pět set obyvatel. Mají zde několik aktiv-
ních spolků: Hasiče i s ženským družstvem, sokol, chovatele, mys-
livce, pro děti zde funguje kroužek Šikovné ručičky. V Mořicích je ma-
teřská školka, jsou zde dvě hospody, dva obchody a koupaliště. Ko-
ná se zde řada akcí, nejznámější je dvoudenní rockový Revival
festival, kam se sjedou i dva tisíce fanoušků tohoto žánru. Oblíbený
je v Mořicích také sraz veteránů, souběžně s ním se na statku koná
výstava lidových řemesel, především keramiky, drátkování apod. Na
podzim připravují každým rokem Hallodýň, letos se ještě těší na vá-
noční výstavu, živý betlém či vánoční vytrubování na balustrádě.
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Vysvětlete, prosím, jak je tato soutěž prestižní v rámci
Evropy a jaký je to úspěch v rámci ČR?

České vesnice soutěží v kategorii vesnic, resp. malých sídel
v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí
sídla od roku 2002. Nominace do „Evropy“ je založena právě na
vítězství v soutěži Zelená stuha ČR. Byly to Telecí (2002), Svatý Jan
nad Malší (2003), Písečná (2004), Únanov (2005), Svojšín (2006),
Zálší (2007), Tvarožná Lhota (2008) a Mořice (2009). Na evropské
soutěži se ale již nesoutěží o pořadí a o jednoho – nejlepšího! No-
minace jednotlivých států jsou zpravidla výsledkem národních sou-
těží. Již sama nominace do Entente Florale Europe je považována
za prestiž! Vzhledem k výrazné diferenciaci podmínek napříč Ev-
ropou porota zařazuje sídla podle míry naplnění kritérií do tří pá-
sem – zlatého, stříbrného a bronzového. Zařazení do stříbrného
pásma znamená vysoký standard péče o zeleň, veřejná prostran-
ství, životní prostředí a krajinu a vysokou kvalitu života. To, že Mo-
řice získaly stříbrnou plaketu, podobně jako třeba německá, bel-
gická či nizozemská vesnice, je velký úspěch. A nejen pro Mořice,
ale také pro Krnov, který letos získal stříbrnou plaketu v kategorii
měst, a samozřejmě také pro Českou republiku! Entete Florale Eu-
rope je vlastně kampaní za kvalitní životní prostředí sídel, na kte-
rém se zásadní měrou podílí kvalitní veřejná zeleň, lidem vstřícná
veřejná prostranství a omezování negativních vlivů civilizace na pro-
středí. Je dobré vědět, že kvalita života v našich městech a vesni-
cích ve srovnání s evropskými státy, a zejména těmi na západ od
nás, obstojí!

Jakých úspěchů už vesnice v České republice v minulosti
dosáhly (víme, že vloni byla na druhém místě například obec
Tvarožná Lhota)?

V dosavadní osmileté historii účasti českých sídel byly v katego-
rii vesnic uděleny bronzové, stříbrné a dokonce i jedna zlatá pla-
keta. Zlato pro Písečnou u Žamberka považujeme za opravdu mi-
mořádný historický úspěch!

Získají Mořice díky svému druhému místu i nějakou finan-
ční odměnu? Nebo budou mít díky té ceně nějaké výhody
třeba při žádosti o dotace na zeleň?

S reprezentací České republiky v soutěži Entente Florale Euro-
pe není přímo spojena žádná finanční odměna a sídla přijímají no-
minaci s tímto vědomím. Ale jak už jsem uvedla, je to věc prestiže,
evropského srovnání a poznání, jak se s podobnými výzvami vy-
rovnávají (anebo nevyrovnávají) v jiných evropských zemích. Za vel-
ký přínos této soutěže považuji právě možnost srovnání, možnost
poznání různých přístupů k tvorbě životního prostředí v evrop-
ských sídlech, možnost inspirovat se jimi a uplatnit je přiměřeně
v domácích podmínkách. A přínos je to pro starosty i pro nás, kte-
ří za Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, občanské
sdružení, českou účast v soutěži organizujeme. Nepochybuji ani
o tom, že je to přínos i pro Ministerstvo životního prostředí, které
účast českých sídel v soutěži garantuje a finančně podporuje or-
ganizaci. Pokud jde o finanční odměnu, Mořice získaly možnost
čerpat dotaci až do výše 700 000 Kč za vítězství v soutěži Zelená
stuha České republiky, a to z nově otevřeného speciálního pro-
gramu Státního fondu životního prostředí, což vlastně s účastí v ev-
ropské soutěži do jisté míry souvisí. Pevně doufám, že se nám v bu-

doucnosti podaří vzbudit ještě větší zájem o soutěž i o samotný
předmět soutěže a že se nám podaří získat další partnery, s nimiž
může přijít i finanční podpora.

Jakou radost udělalo druhé místo v soutěži Vám osobně?
Každý ročník soutěže, do kterého jsem zatím měla možnost za-

sáhnout, jsem prožívala velmi intenzivně. Nejsem v tom ale naštěstí
sama. Společně s českými členy mezinárodní poroty Inkou Truxo-
vou a Petrem Šiřinou provázíme soutěžící sídla od okamžiku, kdy
přijmou nominaci, přes konzultace a přípravu na hodnocení až po
okamžik slavnostního vyhlášení výsledků. Snažíme se jim zpro-
středkovat naše dosavadní zkušenosti a pomoci jim, aby se co nej-
lépe prezentovala. Za přípravou každého z našich sídel v soutěži je
(osmi vesnic a osmi měst) je mnoho „neviditelné“ práce příprav-
ného týmu nad rámec běžných pracovních povinností, ale také
společné odhodlání, tvůrčí spolupráce na přípravě podkladů pro
porotu i práce v terénu a detailní příprava pětihodinového progra-
mu pro porotu. A nakonec se soutěžícími sdílíme i napětí před vy-
hlášením a samotný slavnostní ceremoniál. Z úspěchu Mořic, tedy
nejen ze stříbrné plakety, ale také z mimořádného ocenění poroty
za realizaci biocentra – mokřadu Mokroš – a biokoridorů v rámci
komplexních pozemkových úprav, mám velkou radost právě pro-
to, že je oceněním za námahu lidí – přípravného týmu i občanů,
která zdánlivě nepřináší žádný profit, ale směřuje ke zlepšování
podmínek jejich domova. A která jim umožní podívat se na místo,
kde žijí, trochu jinýma očima. Radost mi přináší už jenom setkání
s takovými lidmi, jako je starosta Mořic Jaroslav Knap – s lidmi, kte-
ří vědí, co je potřeba, umějí o tom přesvědčit i ostatní, nebojí se
velkých projektů a zároveň mají cit pro detail a nechybí jim smysl
pro humor.

Zeptala se Marie Šuláková

V této soutěži nejde o pořadí jednotlivců, obce
se řadí do tří pásem
Rozhovor s koordinátorkou
mezinárodní soutěže Entente Florale
Europe v ČR Evou Voženílkovou

R R o z h o v o r 1 3
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Aktéři z vesnic začali bránit Program obnovy
venkova. Kraje jej omezují kvůli tzv. krizi

Uplynulo dvacet let od sametové revoluce, od listopadových událostí v roce 1989. Říká se také, že tehdy nastalo období svobody,
kterou si mnozí vysvětlují po svém. Svoboda je otázkou vnímání každého jednotlivce, což ovšem nic nemění na tom, že ať se nám vý-
voj událostí v průběhu dvaceti let líbí více nebo méně, to jak jsme skutečně svobodní, záleží vždy jen na našem smýšlení. Svoboda pad-
la před dvaceti lety na vše, co zde ustrnulo na mrtvém bodě či co komunistický režim pomalu ale jistě likvidoval, brzdil ve vlastním vý-
voji či dokonce úmyslně devastoval. Týká se to také venkova. V porovnání například se sousedním Rakouskem jsme byli před dvaceti
lety zaostalou zemí, vesnice hyzdila zemědělská družstva, nevkusná architektura, zchátralé kulturní památky... To vše se postupně změ-
nilo. Leckde k lepšímu, jinde k horšímu.

Zhruba před dvaceti lety se začal rodit také Program obnovy venkova. Mnozí starostové a porevoluční úředníci začali vycestovávat
za hranice, ať už soukromě nebo pracovně, a tam viděli „západní“ venkov, který byl jiný, než ten náš – především zaostalý, i když ně-
kde nalakovaný narůžovo díky přízni státostrany, dále podfinancovaný, přestože tu a tam vyrostla nevkusně hranatá krabice kulturní-
ho domu nebo smíšeného zboží.

I když byl Program obnovy venkova oficiálně schválen až rok poté, tedy v roce 1991, nabízí se nám právě v této době všudypřítom-
ných vzpomínek na rok 1989 příležitost připomenout právě nyní, jak se venkov během oněch dvaceti let vyvíjel. Venkov a Program ob-
novy venkova se pokusíme zmapovat od jeho počátků, kdy se začal pomalu rodit, až po aktuální současnost. Právě v současnosti totiž
hrozí, že některé kraje výrazně omezí Program obnovy venkova, ať už finančně, nebo v oblastech podpory a okruzích žadatelů. TSu

Tématu dvacet let obnovy venkova chceme
dát příležitost nejen v tomto vydání, ale také
v dalších zpravodajích SPOV ČR do konce roku

– Ing. arch. Jan Florian se zamýšlí nad 20 lety obnovy venko-
va z pohledu státní politiky

– Tomáš Šulák analyzuje současnost a budoucnost programu
obnovy venkova v krajích

– Předseda SPOV ČR Mgr. Eduard Kavala píše hejtmanům k POV
v roce 2010

– Jako první reakci v anketě „dvacet let obnovy venkova“ při-
nášíme názor starosty Olešnice a předsedy jihomoravského
SPOV Zdeňka Pešy
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Předseda Spolku děkuje hejtmanům
za podporu POV a žádá kraje
o dodržení dohody a navýšení financí

Předseda Spolku pro obnovu venkova Eduard Kavala poděko-
val dopisem z 12. října 2009 hejtmanům krajů za dosavadní pod-
poru Programu obnovy venkova. Hejtmany krajů Středočeského,
Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Vysočiny a Zlínského,
které z hlediska objemu pro tento program vyčleněných prostřed-
ků opomíjí potřeby obnovy a rozvoje našeho venkova, požádal
o přehodnocení připravovaného rozpočtu na rok 2010.

DOPIS SPOLKU HEJTMANŮM

V dopise předseda SPOV ČR hejtmanům těchto krajů uvádí:
„Spolek pro obnovu venkova ČR byl informován, že v souvislosti

s úspornými kroky Vašeho kraje se objevily také návrhy na výrazné sní-
žení podpory obnovy našeho venkova a tedy také Programu obnovy
venkova. Obracím se na Vás s žádostí o osvětlení této informace.

Zakladatelé Spolku pro obnovu venkova ČR byli u zrodu české-
ho programu. Spolek byl také nositelem myšlenky soutěže „Ves-
nice roku v Programu obnovy venkova“. V letošním roce se usku-
tečnil již 15. ročník této soutěže, která je organizována před ce-
lostátním kolem na krajské úrovni (před vznikem krajů jsme
používali dělení ČR podle pracovišť MMR).

Podtrhuji, že POV je stále platným vládním programem a byl ve
vládě prosazen sociálně demokratickým ministrem profesorem Cí-
sařem. Tento Program nikdo nezrušil, jen po každoročních patá-
liích (snaze peníze použít jinde) jsme po vzniku krajů iniciovali pře-
sun částky 520 mil. Kč do rozpočtu krajů, kde jak jsme dodnes pře-
svědčení, jsou lépe uhlídatelné.

Jelikož nebylo možné peníze tzv. účelově „omašličkovat“ by-
lo vydáno Prohlášení Asociace krajů ČR, které nám bylo dosta-
tečnou garancí. Postupným vyjednáváním v krajích se situace
v POV stabilizovala.

Krajské reprezentace pochopily, že stojí za to rozvíjet tento pro-
gram i podporovat jeho výstavní skříň – každoroční soutěž.

ÚSPORY KRAJŮ NESMÍ ZASÁHNOUT VENKOV

Z přehledu, který jsme si zpracovali, bohužel vyplývá, že úsporná
opatření hodlá osm krajů promítnout i do podpory POV, tj. jít objemo-
vě pod úroveň roku 2009, a pět krajů dokonce pod úroveň převede-
ných financí do rozpočtu krajů, tj. pod výši roku 2004. To je alarmující.

Jste jistě dobře informováni, že ne vinou našeho Spolku zkra-
chovala jednání o novém RUD, od kterého jsme si slibovali narov-
nání ničím nepodložené diskriminace venkovských obcí.

Když k tomu (nebylo naplněno ani usnesení Senátu Parlamen-
tu ČR reagující na spolkovou petici proti diskriminaci venkova) při-
počteme fiskální dopad krize a nešťastné neuznání DPH v Progra-
mu rozvoje venkova v EAFRD je nasnadě, že počítáme s Progra-
mem obnovy venkova v krajích.

Žádám Vás proto, Vážený pane hejtmane, abyste společně s na-
šimi krajskými reprezentanty ješ-
tě jednou problematiku zvážili
a nepřipustili degradaci hnutí,
které náš venkov posunulo
o veliký kus kupředu.

Závěrem mi dovolte připo-
menout, že Venkov je v součas-
ném plánovacím období jedním
z nosných pilířů pro celou EU,
takže společně usilujme o jeho
skutečné „vystavění“.

Možná je to tvrdé, ale fak-
ticky platí – není možné se chlu-
bit nejlepšími v soutěži Vesnice
roku a předávat ocenění a při-
tom dusit Program obnovy ven-
kova.“

Mgr. Eduard Kavala, předseda SPOV ČR

Přehled dotací POV v gesci
MMR do roku 2003:

*) od roku 2002 včetně od-
straňování povodňových škod

*) dalších 16 000 tis. Kč bylo v roce 2004 použito pro venkov z vlastního programu kraje
**) dalších 22 877 tis. Kč bylo v roce 2004 použito pro venkov z vlastního programu kraje

Kraj
výpočet MF pro

RUD
dotace 2004
skutečnost 2008 2009 výhled 2010

Středočeský 101 637 93 744 110 000 50 000 50 000
Jihočeský 55 210 54 775 67 000 70 000 70 000
Plzeňský*) 43 813 42 192 65 000 65 000 52 000
Karlovarský 9 202 15 167 20 500 23 300 15 500
Ústecký 27 814 28 712 30 000 33 000 25 000
Liberecký 16 730 15 247 21 539 11 000 11 000
Královéhradecký 39 316 39 074 45 000 50 000 25 000
Pardubický 40 048 38 048 53 393 54 500 53 000
Vysočina 69 431 68 475 69 000 80 000 69 000
Jihomoravský 50 086 49 813 65 000 75 000 80 000
Olomoucký 28 964 28 974 45 000 45 000 45 000
Zlínský 21 645 30 117 52 750 52 750 20 000
Moravskoslezský**) 16 104 16 037 27 634 35 651 32 000
celkem 520 000 520 375 671 816 645 201 547 500

rok
dotace

v mil. Kč

1994 100

1995 220

1996 202

1997 250

1998 480

1999 484

2000 521

2001 508

2002*) 745

2003 831

celkem 4341

V roce 2004 se o dotacích POV poprvé rozhodovalo na úrovni krajů. Od roku 2005 (po novele
zákona o rozpočtovém určení daní) se vyčleňují prostředky pro POV v rámci rozpočtů krajů:
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Venkovu se ukrajuje program obnovy
– kraje tak ztrácejí regionální rozvoj

Program obnovy venkova lze pomalu ale jistě možné přejmenovat
na „obranu obnovy venkova“. V době vlády všeobecného zaklínad-
la tzv. ekonomické krize přivádějí krajské reprezentace na popravčí
špalek právě oblíbený Program obnovy venkova (POV). Jsou to právě
oranžová hejtmanství, která se chtěla brzy po svém zvolení zalíbit ve-
řejnosti, a rozhodla se za ně platit zdravotnické poplatky v krajských
nemocnicích. I když cesty krajských rozpočtů a finanční podpory jsou
různorodé, je nasnadě, že první obětí populistických zdravotnických
poplatků je právě venkov a jeho program obnovy. Je to samozřejmě
jistá zkratka, ale faktem je, že obce a regiony nemají v mnoha krajích
takovou sílu, adekvátní reprezentaci v zastupitelstvech, a tak politici
z měst, kde žijí koncentrovaná jádra jejich voličů, hodili (nebo se na
to chystají) přes palubu právě venkov. Situace je samozřejmě různá
kraj od kraje, ale reakce starostů není žádná, nebo není viditelná a sly-
šitelná. Mnozí jsou totiž rádi alespoň za něco, vždyť se podívejte do
jiných krajů, kde POV seškrtali ještě víc, vyřknou své alibi; a po pro-
hrané bitvě do dalšího boje nejdou. Nešli loni, kdy měli šanci POV po-
výšit, nepůjdou letos, kde budou rádi, že alokace zůstane přibližně
stejná, jenže za rok už nemusí být POV vůbec.

VČERA: UNIKÁTNOST – DNES: OPATRNOST
– ZÍTRA: STRNULOST

V Olomouckém kraji například loni v rámci Programu obnovy
venkova zcela ojediněle umožnili, aby se žadateli staly vedle svaz-
ků obcí také místní akční skupiny jako významná mezisektorová
partnerství v regionech, a umožnili podporu projektů k rozvoji ven-
kovského společenstva, ve kterých spolupracovaly obce s místními
spolky, sdruženími apod. Všichni aktéři si tento krok a projekty po-
chvalovali, v sousedních krajích se ptali, zda bude něco podobné-
ho i u nich, jenže Olomoucký kraj už dal paradoxně najevo, že na-
příště podobný program nevyhlásí. Při spletitých cestách rozhodo-
vání krajů už nelze dobře zjistit, zda tak rozhodla nová politická
reprezentace, nebo staré úřednictvo regionálního rozvoje, kterému
už odebrali cestovní ruch a evropské investice, které převedli na no-
vý odbor. Podobně jako venkov nyní přichází o program obnovy, tak
pomalu ale jistě přichází kraj o regionální rozvoj, což si mnozí ve ví-
ru aktuální agendy ani neuvědomují. Přitom v Olomouckém kraji je
navázána dobrá spolupráce mezi aktéry venkova a regionálního
rozvoje. Ovšem našeptávači z měst a předměstí, kteří tvrdí, že jedinou
správnou cestou jsou investice do asfaltu, betonu a fasád, a zvýše-
ní kvality života na venkově není potřeba, mají dnes navrch.

INICIATIVA SPOLKŮ V „ŽIVÝCH REGIONECH“ ZDOLA
Dalo se očekávat, a současný vývoj to potvrzuje, že těžiště ob-

novy a rozvoje venkova se v mnoha regionech přenáší na místní

akční skupiny, které zaktivizovala iniciativa LEADER. Silnou základ-
nou jsou zde přirozeně právě obce, ale tuto platformu rozšiřují
podnikatelé, zemědělci a zejména nejrůznější neziskové organiza-
ce, které jsou stále více schopny přemýšlet opravdu regionálně, ni-
koliv jen optikou pro svou obec. V posledním čtvrtroce jsme byli
s kolegy v Polsku a na Slovensku a naši partneři zase u nás, a zde
jsme si uvědomili, že spolková činnost ve vesnicích na naší střední
Moravě, je opravdu velmi bohatá a partneři nic podobného nez-
nají, nebo alespoň ne v takové míře. Je samozřejmě otázkou, do
jaké míry za to může přirozený vývoj a do jaké míry k tomu přispělo
partnerství spolků s obcemi v místní akční skupině, ale faktem je,
že toto partnerství už bude trvalé. Je proto veliká škoda, že právě
kraj tyto souvislosti ze svého paláce nevidí. Resp. ti, kteří jezdí do
regionů například hodnotit „Vesnice roku“, to vědí, ale někteří ra-
ději čarují ve svých kancelářích. Jako osoba aktivní svého času (na
počátku devadesátých let) v politice, si mohu jen povzdechnout,
že za takový kraj jsme tedy opravdu nebojovali.

KDO VYRÁBÍ ŠPATNÉ DOTAČNÍ PROGRAMY?
Současný Program rozvoje venkova (PRV) lze přirovnat vedle Pro-

gramu obnovy venkova (POV) jako pendolino k místní lokálce. Kaž-
dý může jet, čím chce, ale ne všichni si můžou dovolit koupit lístek,
resp. ne každému se lístek prodá. Dnes všichni vidíme, a nešťastní
z toho jsou jistě nejen žadatelé, ale i úředníci, že evropský Program
rozvoje venkova je komplikovaný, kontroly jsou zbytečně složité. Nej-
de zde ovšem o lidský přístup, zde se většina těch, kteří spolu přijdou
do styku, snaží rozumně domluvit. Jde o systémový přístup, který pra-
vidla zaklel do velké nepřehlednosti. Kdo za tento stav může? Kteří
tvůrci, metodici a připomínkovatelé přispívají k této spleti všemožných
výkladů pravidel, způsobilých nákladů, limitů? Vedle Programu roz-
voje venkova, který je přemírou své důslednosti, podezíravosti a kon-
troly zbytečně komplikovanější než jiné operační programy, je Pro-
gram obnovy venkova pro své uživatele díky své jednoduchosti a pří-
močarosti, milejší a vlídnější. Právě proto je velká škoda, že rychlík do
Bruselu, brzy ujede. Naše místní lokálka však tady zůstane. Tedy do-
ufejme, že zůstane! Ale o to se mu-
síme přičinit všichni. Nelze nekoneč-
ně čekat, že to nějak dopadne. “Pro
vítězství zla stačí, když slušní lidé ne-
budou nic dělat,” napsal svého času
Edmund Burke. Je určitě pravda, že
dobří lidé, dělají dobré dotační pro-
gramy, jako byl a je Program obnovy
venkova. Jak se ovšem mohlo stát, že
dozajista dobří lidé vyrobili a naplňu-
jí špatný Program rozvoje venkova?
Umějí jej napravit? Pravděpodobně
už na to ani nebude čas…

Tomáš Šulák, předseda SMARV, o.p.s.

Administrace POV v krajích roce 2009
Kraj Počet

obcí
Počet obcí
do 2000
obyvatel

výše příspěvku
z POV MMR

po RUD (tis. Kč)

Alokace
do POV
(tis. Kč)

Max. výše
podpory
(tis. Kč)

Počet
podaných

žádostí celkem

Podpora
žádostí
celkem

Počet
oblastí

podpory

Předpoklad alokace
finančních prostředků
do POV v r. 2010 (tis. Kč)

Středočeský kraj 1 146 1 056 101 060 50 000 200 937 308 2 50 000
Karlovarský kraj 132 107 9 200 23 300 není stanovena 150 102 4 15 500
Plzeňský kraj 501 459 43 800 65 000 500/1000/300 431 365 3 52 000
Jihočeský kraj 622 572 55 210 70 000 200/1000 638 584 4 70 000
Ústecký kraj 354 301 27 800 33 000 300 239 146 6 25 000
Liberecký kraj 215 185 16 700 11 000 1 000 209 47 7 11 000
Královéhradecký kraj 448 405 39 300 50 000 1 000 300 201 5 50 000
Pardubický kraj 451 421 40 000 54 500 1 000 691 398 9 53 000
Kraj Vysočina 704 673 69 400 80 000 140 620 620 1 69 000
Jihomoravský kraj 673 593 50 000 75 000 100/200/300 547 525 8 80 000
Zlínský kraj 304 251 21 600 52 750 300/500/1000 178 111 4 20 000
Olomoucký kraj 398 350 28 900 45 000 500 289 136 3 60 000
Moravskoslezský kraj 299 227 16 104 35 651 500 124 94 2 32 000
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20 let obnovy venkova:
Programy podpory venkova
jsou úspěšné, když mají obce
a regiony vlastní vizi

Kolik je vlastně obnově venkova let? 20 od listopadové „same-
tové“ revoluce nebo 18 (a něco) od 29. května 1991, kdy česká Pi-
thartova vláda projednala „Program obnovy vesnice“? Nebo jí bu-
de v příštím roce teprve 16, počítaje od roku 1994, kdy přičiněním
poslanců Parlamentu byl poprvé program podpořen z rozpočtu
České republiky? Každopádně je to doba, kdy z dítěte vyroste krás-
ná nevěsta.

Doba roku 1989 byla ve střední Evropě těhotná změnou. Věděli
to lidé i politici. Někdo se na to chystal, někdo se těšil, někdo se bál.

OTEVŘENÍ HRANIC…

V tomto roce, několik měsíců před listopadem, se v duchu Gor-
bačovovy glasnosti jednorázově otevřely hranice starostům Jiho-
moravského kraje a Dolního Rakouska při dvoustranné akci „Ob-
nova vesnice nemá hranice“. Název a logo vymysleli rakouští ko-
legové z Úřadu vlády Dolního Rakouska, se kterými jsem se na ní
seznámil a později často spolupracoval. Starostové z obou zemí se-
znamovali své kolegy-starosty s tím, jak to chodí u nich na vesnici
a tehdy poprvé přejížděli hranice bez hraniční kontroly (to tehdy
soudruzi jednorázově zařídili). Erwin Pröll, pozdější hejtman Dol-
ního Rakouska, vzkazoval rakouskému tisku, že to tak už brzo bu-
de pořád a pro všechny. Nejvyšší jihomoravští politikové nevzka-
zovali domů nic, protože tam nebyli (co kdyby se karta glasnosti
obrátila), vyslali jen delegaci úředníků.

Pak se věci daly rychle do pohybu, byla tu sametová revoluce
a ani glasnosť už nestačila. 1. února 1990 jsem nastoupil na od-
bor územního rozvoje nově vznikajícího ministerstva životního pro-
středí, kam patřilo nejen územní plánování, ale i vše, co v rámci
kompetencí ministerstva souviselo s regionální politikou a rozvojem
měst a obcí.

SOBĚSTAČNOST DOLE

Při utváření prvního programu ministerstva tzv. „Bílé knihy“ za
vedením ministra Bedřicha Moldána jsme si vyjasnili, že v nové do-
bě nebude stačit jen tradiční regulační úloha územního plánová-
ní, že pro rozvoj měst a obcí je nejdůležitější aktivita těch, kterých
se bezprostředně týká, a že je třeba nastavit činnost vlády tak, aby
byly tyto aktivity podporovány. Kladli jsme důraz na partnerství a fi-
nanční soběstačnost „dole“, podporu státu jsme viděli jako nástroj
jeho určité politiky nebo jako doplněk vlastních zdrojů měst a ob-
cí, když např. zdroje z daňových systémů nedostačují, do doby než
se zdlouhavější legislativní cestou (oproti rychlejší dotační politice
vlády) tyto systémy potřebným způsobem novelizují, popř. tam,
kde stát něco (např. v památkové péči upravené zákonem) poža-
duje a z toho vyplývá i jeho povinnost se na těchto požadavcích fi-
nančně podílet.

PARTNERSTVÍ

V tomto duchu ministerstvo tehdy pro vládu připravilo Program
obnovy vesnice (společně s ministerstvem zemědělství a minister-
stvem pro hospodářskou politiku a rozvoj, věcném předchůdci
dnešního ministerstva pro místní rozvoj), kde byla finanční podpo-
ra státu odůvodněna nedostatečnými finančními zdroji malých ob-
cí a Program regenerace městských památkových rezervací a měst-
ských památkových zón (s ministerstvem kultury), kde bylo odů-
vodnění finanční podpory snadnější, opíralo se především o zájem
státu na péči o památky. Oba programy byly založeny na utváření
rozvojové vize (v případě vesnice místního programu obnovy) vše-
mi partnery, kteří se na obnově mají podílet, a to za účasti odbor-
níků a pod vedením obce a na podpoře její realizace ze strany stá-

tu. Je mi dnes zadostiučiněním, že na stejných principech byly poz-
ději založeny evropské iniciativy LEADER a URBAN.

Pokud jde o obnovu vesnice, měl jsem z Evropy jen uvedené ra-
kouské zkušenosti, podívali jsme se proto s kolegy ještě do Bavor-
ska. S mým spolupracovníkem Vlastimilem Kutějem a s pozdějším
ředitelem odboru přeshraniční spolupráce ministerstva pro místní
rozvoj Richardem Mundilem jsme se setkali s tehdejším úředníkem
bavorského ministerstva zemědělství a dnešním profesorem Mni-
chovské univerzity Holgerem Magelem a seznámili se s bavorským
programem. Na bavorský a dolnorakouský program jsme pak na-
vázali i při přípravě našeho programu. Velmi nám pomáhal Jan
Kruml, autor prvního konceptu českého programu a také Ivan Dej-
mal, náš spolupracovník v odboru územního rozvoje a pozdější mi-
nistr životního prostředí, který nakonec Program obnovy vesnice
české vládě předložil.

PODPORA STÁTU

Jako cíl si program vytkl „vytvořit organizační a ekonomické
podmínky k podnícení a k podpoře obyvatel venkova a samospráv
venkovských obcí k tomu, aby se vlastními silami snažili o harmo-
nický rozvoj zdravého životního prostředí, udržování přírodních
a kulturních hodnot venkovské krajiny a rozvoj ekologicky nezá-
vadného hospodářství“. Důraz byl kladen na duchovní obnovu
vesnice, která ale nebyla předmětem dotací. Komplexně pojatý
program nebyl ostatně nikdy dotován v celém rozsahu. Dotace se
omezily jen na obnovu občanské vybavenosti, zeleně, veřejných
prostranství, komunikací, v některých případech i technické infra-
struktury (dotace úroků z úvěrů), vzdělávání a přípravu větších pro-
jektů. Místní programy však měly být a v úspěšných obcích také
byly, základem a východiskem pro přípravu projektů pro jiné, zpra-
vidla resortní, programy.

Říkali jsme, že program je založen na třech pilířích – pomyslných
nohách stabilní stoličky – ochotě obyvatel realizovat svůj místní pro-
gram obnovy vesnice, připravenosti obce se na něm podílet a účas-
ti potřebných odborníků, zajištěných např. podmínkou zpracování
územního plánu nebo urbanistické studie. Z dnešního pohledu lze
říci, že jsme se učili vytvářet a realizovat komplexně pojaté rozvo-
jové vize za účasti obcí, angažovaných občanů včetně neziskových
organizací a podnikatelů. Rakouský odborník Mgr. Trischler na jed-
nom z parlamentních seminářů doplnil, že k úspěšné realizaci na-
šeho programu nestačí jen stolička se třemi nohami, že potřebuje-
me stůl s nohami čtyřmi – tou čtvrtou je podpora vlády.

ZALOŽENÍ SPOLKU

Když se měly pro program zajistit potřebné prostředky v rozpoč-
tu, nová česká Klausova vláda nepovažovala program za svou pri-
oritu a potřebné prostředky nenaplánovala. V reakci na to tehdy již
exministr Ivan Dejmal a řada starostů a odborníků, kteří se k reali-
zaci Programu obnovy vesnice přihlásili, založili v roce 1993 Spolek
pro obnovu venkova. Spolek si realizaci programu vytkl jako svůj
hlavní cíl. Začal ho vysvětlovat široké venkovské veřejnosti a pře-
svědčovat o potřebě jeho finančního zajištění poslance Parlamentu.

Nakonec se s pomocí těchto poslanců, z nich bych chtěl uvést
tehdejšího člena rozpočtového výboru Jiřího Vačkáře, vznikla ve stát-
ním rozpočtu položka „Program obnovy venkova“ s prvními 100 mi-
liony korun v roce 1994. Poslanci, kteří napříč politickým spektrem
venkovu pomáhali, byli zejména v zemědělském výboru a tento ná-
zev považovali za výstižnější. Na celostátní úrovni se proto začal po-
užívat název „Program obnovy venkova“ a název „Program obno-
vy vesnice“ zůstal pro místní úroveň.

VESNICE ROKU

V roce 1995 je Spolkem pro obnovu venkova ve spolupráci se
Svazem měst a obcí ČR a Ministerstvem hospodářství vyhlášen první
ročník soutěže Vesnice roku. Tato soutěž věci velice pomohla zej-
ména mediálně a také mezi politiky, protože vytvořila prostor na for-
mální i neformální setkávání s nimi, což řadu z nich přesvědčilo
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o důležitosti obnovy venkova. Pro obce a venkovské obyvatele jsou
oceněné obce příklady dobré praxe. Celostátní vítězové jsou vysí-
láni do Evropské soutěže obnovy vesnice, organizované Evropskou
pracovní společností pro rozvoj venkova a obnovu vesnice, které
předsedá již zmíněný hejtman Dolního Rakouska Erwin Pröll.

Zatím jedinou novelu Programu obnovy venkova předložil vlá-
dě ministr pro místní rozvoj Jaromír Císař. Vláda ji schválila usne-
sením č. 730 ze dne 11. listopadu 1998. Novela zahrnuje stejně
jako původní program všechny důležité oblasti venkovského živo-
ta – od péče o venkovské společenství přes rozvoj hospodářství,
vlastní obraz vesnice, občanskou a technickou vybavenost až po
krajinu. Přibyl specifický cíl o přijetí spoluzodpovědnosti celé spo-
lečnosti za udržování a rozvoj regenerační, rekreační a terapeutic-
ké funkce venkovského prostoru a byla zdůrazněna specifická úlo-
ha mikroregionů a dobrovolných svazků obcí.

PŘESUN NA KRAJE

V roce 2004 bylo o dotacích POV poprvé rozhodováno na úrov-
ni krajů, a to v rámci globální dotace na financování běžného a in-
vestičního rozvoje územních samosprávných celků. Od roku 2005
(po novele zákona o rozpočtovém určení daní) se vyčleňují pro-
středky pro POV v rámci vlastních rozpočtů jednotlivých krajů.
V krajích vznikly vlastní programy obnovy nebo rozvoje venkova
věcně vycházející z původního národního programu.

Takže vlastně naše, dnes již dvacetiletá, nevěsta (protože o sku-
tečný počátek obnovy našeho venkova se určitě nejvíce zaslou-
žila změna našeho společenského systému) od vládních rodičů
odešla, sotva šestnáctiletá, ke krajům. Zatím jí pomáhá minister-
stvo pro místní rozvoj seč může v rámci Programu podpory re-
gionálního rozvoje v jeho podprogramu Podpora obnovy venko-
va. Největšími – evropskými –
prostředky, určenými pro ven-
kov disponuje Program rozvo-
je venkova v gesci ministerstva
zemědělství.

I pro tyto programy však
platí, že mohou být úspěšné
tam, kde mají obce a regiony
vlastní vizi, dovedou kom-
plexně „od spodu“ plánovat,
nepodceňují duchovní a spo-
lečenskou obnovu venkova,
opírají se o místní partnerství
a spolupracují s odborníky.

Ing. arch. Jan Florian, člen předsednictva SPOV ČR

Zeptali jsme se Vás:
Jak vnímáte z profesního i osobního
pohledu obnovu venkova za dvacet let
od listopadu 1989?

Venkov je barevnější, zajímavější,
veselejší...

Za dvacet let od revolučního roku 1989 nastaly změny ob-
rovské, změny společenské a jejich dopad na venkov v České re-
publice má pozitivní i negativní stránky. Z pohledu člověka, kte-
rý vykonává funkci starosty v malém venkovském městečku pat-
náct let, jsou to změny, které mě připadají jako kontinuální
a které si příliš neuvědomuji. Ovšem procházím-li fotodoku-
mentaci, staré diáře, podívám-li se do starších záznamů, nasta-
ly změny obrovské. Tvrdím, že v celé naší republice je venkov
barevnější, zajímavější, veselejší, nenaplnily se katastrofické scé-
náře, že život na venkově zcela zanikne a zaniknou různá ob-
čanská sdružení. Ba právě naopak. V řadě míst vidíme docela
velký rozvoj občanských sdružení, vzniku nových tradic či za-
chovávání těch starých. Problém je v některých částech naší ze-
mě s jakousi vnitřní emigrací občanů venkova do velkých měst
a pak také postupná redukce sítě škol na venkově a s tím po-
stupné ubývání kultury. Na druhou stranu vidím velice pozitiv-
ně skutečnost, že venkov není vnímán, jak se dříve říkalo, jako
místo zemědělské prvovýroby, kdy se všechno, co bylo za hra-
nicemi města považováno za fabriku, do které se nasype tisíce
tun hnojiv a vypadne, abychom byli soběstační, tisíce tun zrna
a brambor. To už tak zdaleka není.
V zemědělství pracuje nemnoho li-
dí, v čemž vidím posun za dvacet
let obrovský. Venkov dnes již plní
úplně jinou roli, roli místa, kam se
rádi vrací i lidé z měst. Přestože se
tvrdilo, že chalupáři utíkali na ven-
kov v době socialismu, ukázalo se,
že to společenské změny příliš ne-
ovlivnily a že městský člověk hledá
kořeny na venkově stále. A myslím
si také, že jsme našli docela sluš-
nou symbiózu v našem soužití.

Zdeněk Peša, starosta Olešnice
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Hodnocení již uskutečněných akcí, ale i aktuálním problémům se
věnovali na své pravidelné schůzi 6. října 2009 členové Spolku pro
obnovu venkova ČR, která uskutečnila v budově Senátu v Praze.

Účastníci schůze si vytyčili rovněž několik úkolů. Například pro-
jednat s ministrem vnitra problematiku datových schránek, zahájit
na základě účasti na jednání vědecké rady Provozně ekonomické
fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně jedná-
ní o možné spolupráci se zástupci univerzit či jednat s partnery
o otázkách rozpočtového určení daní.

Spolek rovněž hodlá iniciovat změnu pravidel programů obnovy
venkova o rozšíření podpory pro příjemce o spoluúčast ze samo-
správných a národních zdrojů, navýšení podpory pro venkov v regio-
nálních operačních programech. Spolek se připravuje také na výsta-
vy v příštím roce jako je Regiontour, Techagro či opět Země živitelka.

ZEMĚ ŽIVITELKA SE VYDAŘILA
O veletrhu Země živitelka informovala na jednání SPOV vedou-

cí odboru venkovských podpor PRV Zuzana Dvořáková. Pavilon
venkova byl na výstavě Země živitelka na prohlídkových trasách
všech delegací, které se výstavy zúčastnily. V centru pavilonu byl
společný prostor s pultem, kde se prezentovala Celostátní síť pro
venkov ČR, NS MAS ČR, SPOV ČR, Agrární komora ČR, NOV a Ko-
munitní školy. Celkem vystavovalo 41 místních akčních skupin.

První den slavnostně otevřel pavilon prezident Václav Klaus a mi-
nistr zemědělství Jakub Šebesta. Pavilon navštívil i ministr pro míst-
ní rozvoj Rostislav Vondruška. Letos poprvé se v rámci programu ko-
nal Večer venkova, který začal v Pivovarské zahradě. Společně jsme
zajistili program i občerstvení. Večera se zúčastnil ministr zeměděl-
ství Šebesta. V sobotu pavilon navštívil premiér Jan Fischer.

SPOV předpokládá prezentaci na akci i v příštím roce a zamlu-
ven je opět pavilon R1.

O SOUTĚŽ VESNICE ROKU JE ZÁJEM
O soutěž je zájem, letos se jí zúčastnilo 325 obcí. Na MMR ne-

přišla žádná stížnost. Podle Jiřího Vačkáře se problémy vyskytly ko-
lem Zelené stuhy. „Nebyla zde možnost valorizace. Novou doho-
dou budou problémy odstraněny,“ uvedl Vačkář. Kromě drobných
úprav se nepředpokládá pro příští rok významná změna podmínek
soutěže Vesnice roku.

Vačkář informoval, že k 1. listopadu 2009 začne sběr žádostí do
Programu obnovy venkova a ukončen bude koncem ledna.

Novinkou letošního ročníku bylo vyhlášení výsledků SVR na folk-
lorním festivalu v Luhačovicích. Podle předsedy SPOV Eduarda Ka-
valy to byl dobrý počin.

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE A VEŘEJNÁ SLUŽBA
– NÁSTROJ SOCIÁLNÍ STABILIZACE NA VENKOVĚ?

Podle Petra Becka z ministerstva práce a sociálních věcí se veřej-
ná služba pomalu rozjíždí. Lidé v hmotné nouzi musejí od července
2009 odpracovat v rámci veřejné služby alespoň 20 hodin měsíčně,
aby jim neklesla částka na existenční minimum. „Mají ale i jiné mož-
nosti než veřejnou službu, například krátkodobé zaměstnání, veřej-
ně prospěšné práce, dobrovolnickou službu a jiné,“ uved Beck.

Veřejnou službou se rozumí různé činnosti pro blaho obce, kte-
ré vykonávají osoby v hmotné nouzi. Jsou to například úpravy ve-
řejných prostranství, aktivity v oblasti kulturní a sociální péče. Dů-
ležitá je motivace ze strany obce. „Práce musí obci pomáhat a být
jednoznačně pro její blaho a zvelebení. Nelze tyto lidi využívat pro
podnikatelské účely. Ministerstvo nemá povinnost evidovat počet
obcí organizujících veřejnou službu. Pro potřebu možných úprav
a doplnění zákona bude zřejmě připravena dotazníková akce smě-
rem k obcím do konce roku, která by měla být do února 2010 vy-
hodnocena,“ uvedl Beck. Ministerstvo pouze eviduje žádosti na do-

Spolek hodnotil Živitelku a Vesnici roku, bránil POV,
jednal o stavebním zákoně a hrozbě integrace obcí

taci na pojištění, kterou může poskytovat. Lidé pracující v systému
veřejné služby musí být pojištěni. Obec si dohodne s pojišťovnou
podmínky, zaplatí pojištění a může po ministerstvu požadovat do-
taci na pojištění. Do dnešního dne je evidováno 208 žádostí obcí,
které jsou v částce rámcově 900 tisíc korun vyřízeny. Nelze říct, že
se jedná o celkový počet obcí, které poskytují veřejnou službu. Ně-
které mají pojištění zdarma a jiné se sloučily. Jedna obec zajišťuje
administraci pro své sousední obce. Dnes jsou zpracovány 3 me-
todické pokyny zaměřené na podání informací, jak co nejlépe sní-
žit náklady na veřejnou službu. Využít tyto pracovníky lze i na úklid
sněhu z chodníků.

Například město Hranice začalo v této oblasti pracovat již od
února letošního roku, kdy nebyly ještě žádné metodické pokyny.
V květnu už poskytoval městský úřad informace o práci na úseku
veřejné služby podstatně větším městům. „Důvodem rychlého za-
vedení institutu veřejná služba do života bylo, aby někteří lidé ne-
ztratili pracovní návyky. S novým zákonem o pomoci v hmotné
nouzi od 1.1.2007 se změnila situace v posuzování občanů na dáv-
ky. V sociální síti zůstala většina občanů nepřizpůsobivých, dlou-
hodobě nezaměstnaných,“ uvedla Anna Sommerová z hranické
radnice. Podle ní bylo nutné jednat s obcemi ve správním obvodu
a přesvědčit je, že jde o věc pro obec prospěšnou.

Doplnila, že asi ze sta občanů, kteří by měli veřejnou službu vy-
konávat, jich průběžně pracuje kolem osmdesáti. Z toho 50% vy-
koná více jak 20 hodin. „Zkušenosti jsou dobré. Některým to do-
konce prospělo, dostali se mezi lidi a navázali nová přátelství,“
uvedla Sommerová.

KNIHA TVÁŘ NAŠEHO VENKOVA
Podle představ Spolku by kniha „Tvář našeho venkova“ zma-

povala uplynulých dvacet let na našem venkově. Příprava publika-
ce by v podstatě navazovala na práci profesora Bašeho a byla by
spoluprací nad konkrétním úkolem s komorou architektů, která
poskytne odborně fundované architekty. „Byly by vybrány pozitiv-
ní i negativní příklady a zapracovány do reprezentativní publikace.
Publikace by nebyly navázány jen na soutěž Vesnice roku. Byly by
vázány spíš na profesionalitu v péči o venkov. To je základní myš-
lenka. Souvisí s ní také další myšlenka spolupráce s komorou ar-
chitektů,“ uvedl Jan Florian z vedení SPOV.

PŘIPRAVUJE SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Podle tajemnice Spolku Marcely Harnové byla v září provedena
bilance plateb členských příspěvků. Přes opakované výzvy nezap-
latilo 24 členů, z toho 11 obcí. Jen Ústecký kraj má příspěvky

Předseda SPOV ČR Eduard Kavala hodnotí soutěž Vesnice roku 2009
před slavnostním vyhlášením v Luhačovicích
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100% zaplaceny. Bilance byla předána krajským organizacím s žá-
dostí o pomoc při urgencích plateb.

Předseda Spolku Kavala požádal krajské předsedy, aby oslovili
své členy. „Je složitá ekonomická situace a lze předpokládat, že ob-
ce budou šetřit. Je nutné jít a vysvětlovat, že v četnosti je síla. Všu-
de je první otázka – kolik vás je a za koho mluvíte. Měli bychom
být silnými partnery,“ uvedl Kavala.

Podle něj vize z loňské valné hromady, že by bylo ideální, aby
Spolek měl 1000 členů, pořád platí.

NOVELIZACE STAVEBNÍHO ZÁKONA

Již letos v květnu připravil Spolek připomínky k novelizaci sta-
vebního zákona. Spolek nabídl ministerstvu spolupráci, ale podle
Jana Floriana na dopis nikdo nereagoval. Spolek koordinoval svo-
je připomínky se SMO ČR.

Jelikož ministerstvo na nabídku spolupráce nereagovalo, zaslal
Eduard Kavala ministru pro místní rozvoj dopis. Mimo jiné v něm
připomněl tři z připomínkovaných problémových okruhů:
– složitost procesu projednávání a posuzování územně plánovací do-

kumentace včetně začlenění posuzování vlivů na životní prostředí;

Na přelomu roku se nám podařily tři významné aktivity. Bylo
to uskutečnění společného dvoudenního semináře se SPOV PK
v Kovářově k výměně zkušeností a dohodě o společném postu-
pu a podpoře řešení úkolů ve SPOV i NUTS II JZ. Dále byl zaslán
dopis předsedy KO s nabídkou zvážení členství ve SPOV ČR, pub-
likace VR 2008 a stolní kalendář VR 2009 všem šedesáti tzv. „po-
zorovatelům“ (zájemcům o činnost SPOV, jež dostávají veškeré
možnosti a informace jako členové, avšak bez hlasovacího prá-
va). To nám přineslo přihlášky devíti nových členských obcí. Kro-
mě toho dáváme možnost i „kolektivního členství“ např. obcím
ve SVO, MR nebo MAS, kde v deseti členských PO je dalších přes
200 obcí a např. JčFS představuje 22 folklorních souborů kraje
s 663 členy. A spolupráce s nimi se stále rozvíjí! Jde o spolupo-
řadatelství a vystoupení zástupce SPOV JčK na každoročních
folklorních akcích jako je Jihočeský zpěváček roku (16 soutěží-
cích z 9 souborů), Jč FF (folklorní festival) v Kovářově (14 sou-
borů s 295 účinkujícími z Moravy i Dol. Rakouska), podobně i na
Borůvkobraní v Borovanech. “Za lidovými tradicemi se sousedy“,
Jihočeských lidových slavnostech v ČB a na ZŽ i v dalších člen-
ských obcích.

Pro obce jsme se letos zaměřili především na pomoc při zajiště-
ní nového úkolu – datových schránek. Proto byly zařazeny i do pro-
gramu naší valné hromady (za účasti tří významných představitelů
kraje), uspořádám byl i další dvoudenní seminář pro starosty a pra-
covníky OÚ ve Vlastiboři a byly i námi (KÚ) doplněny do semináře
MV ČR a SPOV JčK, který zaznamenal rekordní zájem 170 přihlá-

šených! Proto chceme tento seminář zopakovat po komunálních
volbách a dali jsme ho do programu Celostátní sítě pro venkov kra-
je na r. 2010.

Přes Síť jsme také na jaře kritizovali MZe ČR a podávali protest-
ní stanovisko z valné hromady k DPH a úrokům z úvěrů v PRV. Kro-
mě toho předseda tuto problematiku čile korespondoval přímo
s MZe i s europoslanci.

Do soutěže VR se přihlásilo 29 obcí. Slavnostní vyhlášení bylo
uspořádáno v Holašovicích s bohatým doprovodným programem.
Z dotace kraje SPOV JčK zajistil hodnocení komisí, tisk publikace,
diplomy, výrobu odměn i prezentačních materiálů a pohoštění pro
více než 300 účastníků slavnosti. Mrzí nás, že byla novým hejtma-
nem přerušena tradice sázení „Lip lidské vzájemnosti“. Prý vymys-
lí novou tradici!? Tak uvidíme.

Zatím musíme být spokojeni, že kraj i za současné situace „drží“
70 miliónů na POV a doufejme i další naše podpory (VR + SPOV).
Ke cti kraje budiž také připomenuto, že byla ochota přistoupit na
4. aktualizaci Pravidel POV a že jsme se na ni mohli podílet. Byl za-
pracován vztah programu k veřejné podpoře, postup při zřizování
a provozu ŠOV v kraji a zařazení úroků z úvěrů do DT8 v POV kra-
je. V současné době se tiskne stolní kalendář VR pro r. 2010 s pre-
zentací a akcemi všech patnácti vítězných obcí VR v kraji od r. 1995.
Aktuální informace členům a pozorovatelům o SPOV, GK, POV, PRV
a ROP i dalších dotačních titulech pro obce a venkov jsou pravidelně
zasílány e-maily a zveřejňovány na webu Spolku: www.spov-jck.cz,
kde najdete další podrobnosti o našich aktivitách.

Zpráva o činnosti krajské organizace SPOV Jihočeského kraje za r. 2009

– nové požadavky na kvalifikační předpoklady pro pracovníky sta-
vebních úřadů (odborné vysokoškolské vzdělání)

– absence analýzy efektivity navrhovaného zvýšení správních po-
platků (až 17x) z hlediska příjmů obcí, které zřizují stavební úřad,
a z hlediska požadavků na zjednodušování správních procesů.
Předseda Spolku navíc navrhl pracovní schůzku k problematice.

OPĚT NEBEZPEČÍ INTEGRACE OBCÍ

Miroslav Kovařík informoval o konferenci Arge v Bratislavě. Ná-
vštěvě na konferenci předcházela informace, že zase se otevírá
otázka integrace obcí. Proti tomuto bojuje již 19 let, cyklicky se ob-
jeví někdo, kdo tuto otázku otevře. Je nutno sledovat takové akti-
vity, protože znovu pod ekonomickým tlakem lze předpokládat
(malé obce mají problémy), že s tím někdo přijde. Má zjištěno, že
obcím pod tisíc obyvatel banky zastavily úvěrování evropských fon-
dů. Nižší politikové znovu uvažují nad systémem jak ovládnout
venkov. Otevřel tuto otázku i v Bratislavě. Možná by bylo dobré zjis-
tit přes Arge stav v Evropě a požádat o podporu.

Předseda SPOV uvedl, že samosprávám budou rozpuštěny 2 mi-
liardy Kč, ale do ORP – obcí 3 typu, nepůjde nic, protože mají pře-
čerpáno. Bývalé okresy měly stanovený počet tabulkových míst,
dnes je ORP počtem pracovníků výrazně převyšují. Jsou zde proto
předpokládané reakce některých starostů ORP iniciovat integraci
malých obcí. Kavala uvedl, že na Dnu malých obcí tento problém
otevře. Upozornil však, že Evropa není v otázkách integrace ma-
lých obcí jednotná. Doporučel vznést dotaz na SMO ČR, jak na in-
tegraci obcí pohlíží.

POZVÁNKY NA AKTUÁLNÍ AKCE
Na jednání SPOV Jan Florian pozval přítomné na každoroční se-

tkání Škol obnovy venkova do Klenčí pod Čechovem. Organizaci
zajišťuje MAS Český les a ŠOV Šumava. Doporučil, aby se v krajích
zamysleli a vyslali vzdělávající zástupce Spolku do Klenčí.

Ing. Eva Hamplová informovala o připravované národní konfe-
renci Venkov 2009, která se uskuteční 18. a 19. 11. 2009 v Hole-
šově. Hlavním partnerem je MAS – Partneretví Moštěnka. Celá
konference je pod záštitou Celostátní sítě pro venkov, NS MAS ČR,
SPOV ČR, AgK ČR a NOV.

Ze zápisu z jednání SPOV zpracovala maš
Předseda vlády Jan Fischer v Pavilonu venkova na Zemi živitelce 2009
v Českých Budějovicích
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Městys Spálov byl v kraji nejlepší…

15. října se uskutečnilo pravidelné setkání členské základny Kraj-
ské organizace SPOV v Moravskoslezském kraji, tentokrát ve vítěz-
né obci krajského kola soutěže Vesnice roku, v městyse Spálov. To-
to setkání bylo celé věnováno letošní soutěži, postupně se na něm
měly představit první tři obce krajského kola. Shodou okolností le-
tos tyto stupínky obsadily obce, kde na starostovském místě kralu-
je něžné pohlaví. Mnozí z přítomných starostů – mužů pak uznali,
že starostky v čele obcí mají při své práci možnost vnášet do ní své
ženské specifikum, které dokáže obec posunout k vytyčeným me-
tám kouzelnými cestami. Uzavřenost městyse Spálov, historicky ob-
klopeném ze tří světových stran německými obcemi, se ze součas-
ného pohledu jeví jako výhra. Paní starostka Marie Flodrová nám
v poutavé prezentaci přiblížila dění v obci, hovořila i o jisté konzer-

Informace o činnosti SPOV JčK – 2009
27.–28. 11. společný seminář s KO PK – výměna zkušeností a dohoda o společném postupu a podpoře ve SPOV i v NUTS II-JZ
12.–1. 09 dopis „pozorovatelům“ s nabídkou členství+ publikace VR a stolní kalendář VR JčK
7. 1. Představení SPOV JčK – jeho zástupců a programů – zajištění spoluúčasti nového vedení kraje
18. 2. předsednictvo – příprava VH – síť pro venkov – „Má vlast“ na Vyšehradě
11. 3. souhlas s účastí SPOV JčK na zakládání Sítě pro venkov ČR na krajské úrovni.
– .III. 9 nových členů – (obcí ) SPOV z řad našich „pozorovatelů“
25. 3. VH SPOV JčK za účasti 1. náměstka hejtmana p. Kubů, JUDr. Průši, ředitele KÚ a ved. odboru informatiky Ing. Vo-

bejdy – Datové schránky + Stanovisko k DPH v PRV a úrokům z úvěrů v POV
28. 3. „Jihočeský zpěváček 2009“: Jan Krátký – v hotelu Zvíkov – 16 dětských soutěžících z 9 souborů
6.–7. 5. seminář pro starosty a pracovníky OU a MěÚ – Datové schránky a PRV, POV ve Vlastiboři
28.–31. 5. Jč FF Kovářov 2009 – 14 souborů s 295 účinkujícími z Jč., Moravy, vysočiny i Dolního Rakouska
22. 6. Seminář MV ČR a SPOV JčK pro starosty, místostarosty a tajemníky obcí – 170 zájemců –

(Jednací řády, usnesení a zápisy ze ZO,úřední desky a datové schránky (KÚ)
6. – 8. Práce krajské komise VR – hodnocení, dokumentace, publikace – tisk prezentace a diplomů

Výroba prezentace SPOV JčK : tašky, propisky, panel VR 2009 – výsledky, foto
11. 7. JčFS + Rak.- Borůvkobraní v Borovanech: „Za lidovými tradicemi se sousedy“
1. 8. Jihočeská lidová slavnost 2009 – náměstí ČB – vystoupení a setkání se zahraničními hosty
21. 8. Vyhlášení VR 2009 JčK – Jankov-Holašovice z 29 soutěžících obcí.
X (Sázení „Lípy lidské vzájemnosti“ – odmítnutí hejtmana pokračovat v zavedené tradici)
28. 8. ZŽ – seminář SPOV: „Rozvoj venkova v ČR“ + výstava MAS + vystoupe-

ní 4 souborů
30. 9. Síť venkova – plán akcí a rozpočet na r. 2009 – společný seminář pro no-

vé starosty po komunálních volbách 2010
1. 10. Aktualizovaná Pravidla POV 2010 v kraji: vztah k veřejné podpoře, po-

stup při zřizování a provozu ŠOV v kraji, zařazení úroků z úvěrů v PRV
do DT 8 POV

31. 10. JčFS – seminář souborů + posvícení Zvíkov
Stolní kalendář VR 2010 s prezentací a akcemi všech 15ti vítězných ob-
cí v kraji od r. 1995
Hospodaření: kraj, sponzor a podíl čl. přípsp.

vativnosti místních občanů, dané právě výše zmíněnou historickou
polohou obce. Možná však, že právě tato izolovanost malé enklá-
vy způsobila, že zde místní udržují tolik tradic, byla vydána hod-
notná kniha o místním nářečí, lidé dokáží spolupracovat ve společ-
ném zájmu a také se pobavit.

Paní starostka Anna Mužná z obce Skotnice pak povyprávěla
o jejich specifiku – výborné komunitní spolupráci. Však také na to-
to téma „jak to v obci dělají“ lektorsky spolupracuje s Ostravskou
univerzitou. Její obec nebyla oceněna v soutěži poprvé a tak při-
dala i hodnocení vlastních zkušeností. Jasně a přesvědčivě v něko-
lika bodech zdůvodnila, proč je třeba se do soutěže Vesnice roku
hlásit a přidala i pár praktických rad.

Na závěr jsme poslechli kouzelné vyprávění místního spálov-
ského kronikáře pana Josefa Malchera. Kroniky vede starým ar-
chivním způsobem, krásným písmem a výtvarně je také sám zpra-
covává. V dnešní době počítačové evidence to bylo opravdové po-
hlazení na duši. Jana Liberdová, tajemnice KO SPOV MsK

Seminář ministerstva vnitra také
v Moravskoslezském kraji

Seminář „Jednací řád zastupitelstva obce, zápisy a usnesení ze
zasedání zastupitelstva obce“ se pro zástupce obcí Moravskoslez-
ského kraje uskutečnil 24. září 2009 v Ostravě. Prostory zasedací-
ho sálu krajského zastupitelstva poskytlo laskavě k tomuto účelu
vedení kraje. Seminář organizovala KO SPOV MsK a Škola obnovy
venkova v Třanovicích, přihlásilo se na něj 85 účastníků z 65 obcí.
Tři lektoři z ministerstva vnitra se postupně střídali s výkladem, kte-
rý byl přerušován nesčetnými dotazy účastníků. Díky přispění Mgr.
Aleše Křižana z MV ČR jsme pak mohli rozeslat účastníkům i zpra-
cované „Otázky a odpovědi“ k této problematice.

Jana Liberdová, Škola obnovy venkova TřanoviceStarostka Marie Flodrová a kronikář Josef Malcher
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Ministr zemědělství schválil
potravinářské projekty PRV
v plné výši

Ministerstvo zemědělství podpoří prostřednictvím Programu
rozvoje venkova všechny žadatele v opatření I.1.3 Přidávání hod-
noty zemědělským a potravinářským produktům ze 7. kola příjmu
žádostí.

Ministr zemědělství Jakub Šebesta rozhodl o schválení všech
projektů předložených v červnu letošního roku v sektoru potravi-
nářské výroby, které splnily základní podmínky pro vstup do opa-
tření I.1.3. Podporou ve výši téměř 895 miliónů korun tak umožní
realizaci zhruba 240 investičních akcí, zaměřených na posílení
konkurenceschopnosti zemědělsko-potravinářského odvětví.

„Ministerstvo zemědělství reaguje na poptávku po investování,
které je v současné nepříznivé ekonomické situaci velmi žádoucí,
navíc ve výrobním sektoru zajišťujícím vyšší přidanou hodnotu.
Realizace projektů tak přispěje ke stabilizaci potravinářského vý-
robního sektoru, jednoho z klíčových oborů Programu rozvoje
venkova, a dalších na něj navazujících odvětví,“ uvedl ministr Še-
besta s tím, že investování se pozitivně projeví také na regionální
zaměstnanosti.

Podpora je vedle klasických zpracovatelských podniků směřo-
vána na farmy, které začínají s diverzifikováním činnosti směrem do
zpracování zemědělských produktů a prodeje ze dvora. Projekty
zpracovatelů – zemědělců navazují na aktuální trend regionální vý-
roby a jejich financováním přispěje Program rozvoje venkova k za-
vádění systému Regioklasy.

V současné době probíhají na regionálních odborech Státního
zemědělského intervenčního fondu závěrečné kroky kontroly před
schválením projektů, návazně schvalovací proces, a žadatelé v nej-
bližších dnech naleznou seznam schválených projektů na interne-
tových stránkách MZe a SZIF. Zároveň budou informováni o dalších
administrativních krocích.

Zdroj: Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe

Na pozemkové úpravy půjde
z prostředků Pozemkového fondu
ČR 400 milionů

Ministerstvo zemědělství iniciovalo novelu zákona o Pozemko-
vém fondu ČR (PFČR), která umožňuje Pozemkovému fondu po-
skytovat finanční prostředky na pozemkové úpravy do výše 400 mi-
lionů korun ročně. Návrh bude co nejdříve předložen sněmovně ke
schválení.

Novela bude kvůli urychlení legislativního procesu prezentová-
na jako poslanecký návrh. Normě vyjádřil podporu předseda ze-
mědělského výboru Jiří Papež. Právě zemědělský výbor, tedy niko-
li sněmovna, schvaluje rozpočet Pozemkového fondu. Jeho stano-
visko proto bude pro úspěch novely určující.

„Právníci ministerstva zemědělství dnes ráno dostali pokyn, aby
dopracovali finální verzi návrhu novely. Cílem je, aby se novela do-
stala ke schválení poslanci co nejdříve,“ uvedl na dnešním brífin-
ku s novináři ministr zemědělství Jakub Šebesta.

Smyslem novely je, aby se prostředky, které se na půdě PFČR
generují, do půdy také vracely. Pozemkové úpravy tuto návratnost
garantují již ze své podstaty.

„Pozemkové úpravy představují dnes i výhledově na dalších nej-
méně 15 let odpověď na intenzivní tlak společnosti na reálné do-
končení restitučního procesu, vyjasnění a stabilizace vlastnictví,“
podotkl ministr Šebesta.

Současné znění zákona sice umožňuje použití finančních pro-
středků z rozpočtu Pozemkového fondu ČR na pozemkové úpra-

vy, ale pouze na jejich specifickou část. Těmi jsou pozemkové úpra-
vy v okresech s nedokončeným nebo scelovacím řízením zaměře-
né zejména na odstranění problémů těchto řízení. Umožnění do-
tovat tuto činnost cestou rozpočtu Pozemkového fondu je s ohle-
dem na výše uvedené skutečnosti podle ministra logickým
vyústěním předchozího vývoje.

Zdroj: Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe

Stromem roku 2009 je lípa
v osadě Kotel

Osmý ročník oblíbené celostátní ankety Strom roku 2009, kte-
rou pořádá Nadace Partnerství, zná svého vítěze. Nejsympatičtěj-
ším stromem se již po čtvrté za sebou stala lípa, a to Kotelská lípa.
Druhé místo obsadila finalistka Olomouckého kraje – Mladějovic-
ká lípa. Na třetí příčce se umístil Kladrubský dub. Slavnostní vyhlá-
šení se uskutečnilo 22. října na Koncertě pro stromy.

Tisíciletá lípa rostoucí v osadě Kotel nedaleko Osečné obdržela
díky rozsáhlé kampani občanského sdružení Naše Podještědí přes
11 tisíc hlasů. Dana Jadrná, předsedkyně sdružení bojujícího pro-
ti těžbě uranu v Podještědí, převzala na Koncertě pro stromy ví-
tězný titul a šek na ošetření lípy na jaře roku 2010. Druhou příčku
obsadila Mladějovická lípa, kterou do ankety nominovala její věr-
ná obdivovatelka Hana Nováková. Díky své ohromné snaze a pod-
poře obyvatel Mladějovic získala pro „svůj“ strom 7 805 hlasů. Přes
sedm set let stará lípa rostoucí nedaleko kostela sv. Máří Magda-
lény je unikátní zejména svým vzhledem, který tvoří dva pokrou-
cené kmeny. Pro zdejší lidi symbolizuje tato lípa lásku (listy ve tva-



Zpravodaj SPOV ČR • č.139 • 10/2009

A A k t u á l n ě o v e n k o v u 2 3

ru srdce), moudrost (vrásčitá kůra), přátelství (symbolizované dvě-
ma pokroucenými kmeny), ochranu (vykotlaný kmen, do kterého
se vejde 14 osob) i tajemství (můžete zde vidět různé pohádkové
bytosti – záleží fantazii, pozorovacím talentu a hře stínů). Třetí se
s 6 387 hlasy umístil památný dub rostoucí nedaleko benediktin-
ského kláštera v Kladrubech.

Hlasování v anketě Strom roku je zpoplatněno a jeho výtěžek
směřuje do veřejné sbírky určené na výsadbu stromů. „Každý, kdo
v anketě některý ze stromů podpořil, tedy obrazně řečeno zasadil
další strom,“ vysvětlila Badáňová. „V letošním ročníku se podaři-
lo vybrat plných 170 tisíc korun, které budou rozděleny mezi ža-
datele o grant na výsadbu stromů,“ doplnila Magdaléna Dobišo-
vá ze společnosti Skanska. Každoročně tak díky anketě vyrostou
desítky nových alejí nebo stovky stromů v areálech škol a obecních
parcích.

V anketě Strom roku však nejde pouze o získaní vítězného ti-
tulu. Pozornost si zaslouží také příběhy finálových stromů. Pod
prastarou Mladějovickou lípou si údajně odpočinul Prokop Holý,
když v roce 1430 procházel se svými vojsky krajem. Kladrubský dub
v osmdesátých letech neunikl pozornosti Jiřího Čechury a jeho
mladých přírodovědců, kteří o tento strom pečují až doposud. Zlá-
manská oskeruše a Kamenická lípa se staly symbolem své obce,
pod Lípou v Maršově se skrývá vzkaz pro budoucí generace. „Cí-
lem ankety je v neposlední řadě upozornit na krásné a zajímavé
stromy, které mnohdy úzce souvisí s životem určité skupiny lidí,
s historií obce, ale i celé naší země,“ dodala Adéla Badáňová.

Zdroj: Nadace Partnerství

Osmý ročník Soutěže česká
biopotravina roku vyhlášen

Výrobci biopotravin mohou i letos zapojit do soutěže Česká
biopotravina roku 2009. Cílem udělování „Oskara“ na poli bio-
potravin je podpořit vynikající kvalitu v celém dodavatelském ře-
tězci oboru biopotravin a zviditelnit nejkvalitnější české biopotra-
viny. Soutěž vyhlásila Potravinářská komora České republiky spo-

lečně s PRO-BIO Svazem ekologických zemědělců. Uzávěrka je
31. prosince.

Účast v soutěži nabízí výrobcům jedinečnou marketingovou pří-
ležitost, jak své výrobky zviditelnit na trhu.

I v letošním roce budou kromě hlavní ceny vyhlášeni vítězové
dalších kategorií, konkrétně pečivo, mléko a mléčné výrobky, ma-
so a výrobky z masa, nápoje, ovoce a zelenina, pochutiny a biový-
robky pro gastronomii.

Porota pod vedením Pavla Maurera, vydavatele výběru nejlep-
ších restaurací Grand Restaurant, hodnotí přihlášené výrobky po-
dle kritérií, odrážející nejen chuť, způsob zpracování a výroby a po-
užité suroviny, ale také celkový koncept výrobku, od výhod pro zá-
kazníky, obal, přes celkový vzhled až po použitý marketingový mix.
Hodnotící kritéria soutěže také slouží k informování, inspiraci a ja-
ko měřítko pro začínající i stávající výrobce biopotravin.

Zájemci o účast v soutěži musí své novinky nominovat pro-
střednictvím formuláře dostupného na www.biopotravinaroku.cz.

Slavnostní vyhlášení výsledků 8. ročníku klání se uskuteční
8. dubna 2010 na podvečerním koktejlu u příležitosti konání kon-
ference Bio Summit 2010 v Praze. maš

Napsali jste nám…

Dobrý den,
nevím, jestli jsem úplně pochopil všechno, co píšete ve Vašem

Zpravodaji. Jedná se mi hlavně o zařazení DPH do uznatelných ná-
kladů. Podle toho, jak píšete, obce nad 500 obyvatel, které si pod-
ají žádost o dotace z ROP, mají DPH jako uznatelný náklad, zatím-
co malé obce z PRV DPH uznatelný náklad nemají? Jestli jsem to
pochopil správně, jedná se o zjevnou diskriminaci malých obcí, ne-
mluvě o tom, že obec, která má 510 obyvatel a opravuje sokolov-
nu z ROP, může požadovat dotaci v neomezené výši, např. 90 %
z 15 milionů, zatímco malá obec, která má 490 obyvatel úplně
stejnou sokolovnu může úplně stejným způsobem opravit pouze
za 90% z 5 milionů, a to ještě nedostane proplacené DPH.

Děkuji vám za vaši odpověd.
Miloslav Kříž, starosta

www.biopotravinaroku.cz


ciace čerpá na svůj provoz finance přímo z Bruselu a myslím, že
i v tomto směru by se mohlo Posázaví mnohému přiučit. Každá ko-
runa, která přijde do Posázaví prostřednictvím naší společnosti, je
velmi dobře a účelně použita na společný projekt či propagaci re-
gionu Posázaví,“, uvedla Bohunka Zemanová, ředitelka společ-
nosti. „Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se s námi do Szol-
noku vydali a těším se na další „maďarskočeský“ guláš, který bu-
dete moc ochutnat 1. května 2010 na náměstí v Benešově“.

Bohuslava Zemanová, e-mail: zemanova@posazavi.com

Jedna z nejstarších naučných stezek
– Medník – oblékla nový kabát

Asi 15 kilometrů jihovýchodně od Prahy, v malebném údolí ře-
ky Sázavy a na jeho zalesněných svazích pod vrchem Medník, se
nachází jedna z nejstarších naučných stezek České republiky Med-
ník. Její obnovu si vzali na starost členové Českého svazu ochrán-
ců přírody (ČSOP). Slavnostní otevření nově zrekonstruované stez-
ky se uskutečnilo 27. října.

Naučná stezka Medník, jejíž větší část leží v národní přírodní pa-
mátce stejného jména – Medník, je veřejnosti známa především dí-
ky výskytu kriticky ohrožené rostliny kandík psí zub. Oproti té pů-
vodní však stezka doznala řady změn. Kromě délky trasy, změnili
ochránci přírody také obsah a vzhled informačních tabulí. Čtrnáct
nově nainstalovaných tabulí představuje Medník ze všech možných
stran. Návštěvníci mají možnost přečíst si informace o místních bu-
činách, významu lesa a stromů, o suťových lesích, mohou se dozvě-
dět zajímavosti z geologie, o historii trampingu, vodáctví a turistice
v oblasti Posázavského pacifiku. Děti, ale nejen ony, si mohou za-
hrát interaktivní hru u prameništního potůčku, a pokud se hrou či
záplavou nových informací unaví, mohou pod vrcholem Malého
Medníku vydechnout na nově vybudovaném odpočívadle.
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Jak Posázavští vařili guláš v Szolnoku

Ve dnech od 11. do 13. září 2009 navští-
vilo celkem 14 zástupců regionu Posázaví
maďarský Szolnok, kde se účastnili 11. roč-
níku Festivalu guláše. Šéfkuchař hotelu Mlýn
Brejlov Michal Mazura zde uvařil opravdu
skvělý zabijačkový guláš, který získal i velmi
zajímavé ocenění. Ruku k dílu přiložili oprav-
du všichni, kdo se z Posázaví do Szolnoku vy-
pravili. Někteří topili pod kotlem, další připravovali ingredience do
guláše nebo připravovali chlebové misky.

Cenu mistra kuchaře Székely Levente pro rok 2009 udělila po-
rota gulášového festivalu v Szolnoku týmu Posázaví za zachování
tradice a gastronomický přínos kuchyně. „Pokud mohu posoudit
největší gastronomický přínos, asi byl v tom, že opravdu všech 50
000 návštěvníků festivalu vědělo a hlavně cítilo, že Posázaví vaří
guláš. Tolik kouře, kolik vytvořilo Posázaví díky zapůjčenému kot-
li, opravdu nikdo jiný nevytvořil,“ s nadsázkou komentoval průběh
vaření Miroslav Němec. „I přesto se nám podařilo předvést českou
gastronomii v tom nejlepším světle mezi 140 soutěžními druhy gu-
láše. Byla to pro nás cenná zkušenost,“ dodal již s vážnou tváří.

Tímto dalším projektem pokračuje již probíhající spolupráce
s partnery z Maďarska ze společnosti Centrum pro rozvoj venko-
va středovýchodní Evropy APURE (Asociace pro evropské venkov-
ské university). Prezentace území Středočeského kraje a území Po-
sázaví byla spojena také s navazováním další spolupráce, a to zej-
ména v oblasti kulturní. Posázaví prezentovalo známé hudební
uskupení Český Šraml z Neveklova. Opět nezklamali a české pís-
ničky se nesly parkem, kde mistři kuchaři připravovali své soutěž-
ní guláše.

A co dále? „Krom projektů na poli kultury bychom rádi připra-
vili nějaký investiční projekt spolupráce v rámci Programu rozvoje
venkova. Tímto směrem se budou odvíjet i naše další setkání. Aso-

mailto:zemanova@posazavi.com
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Novou stezku dlouhou přibližně 5 kilometrů vytvořila základní or-
ganizace ČSOP Zvoneček z Vraného nad Vltavou, ve spolupráci s ge-
nerálním partnerem ČSOP, společností RWE Transgas Net. a s pod-
porou Středočeského kraje.

Český svaz ochránců přírody zpřístupňuje zajímavé lokality ve-
řejnosti ve spolupráci s generálním partnerem ČSOP, společností
RWE Transgas Net v rámci projektu „RWE Transgas Net. Blíž příro-
dě.“ Jeho cílem je ochrana přírody prostřednictvím prezentace vý-
znamných lokalit veřejnosti.

Kontakt: Petr Janeček, ZO ČSOP 11/11 Zvoneček, Březovská
382, 252 46 Vrané nad Vltavou

e-mail: info@cev-zvonecek.cz; www: www.cev-zvonecek.cz
e-mail: blizprirode@csop.cz; www: www.csop.cz

Na zámku Kačina předány tři nové
certifikáty značky POLABÍ

Dne 4. října byly na zámku Kačina slavnostně předány certifi-
káty třem úspěšným žadatelům o značku POLABÍ regionální pro-
dukt®. „Před udělením certifikátu musí výrobek projít schvalova-
cím procesem certifikační komise, která hodnotí jak příslušnost
k regionu Polabí, tak šetrnost k životnímu prostředí a jedinečnost
výrobku,“ říká Michaela Roškotová, koordinátor značky Polabí re-
gionální produkt®.

Při v pořadí již druhém udělování certifikátů, převzali ocenění
tito výrobci a produkty: firma PET s.r.o. – Biofarma Košík získala
značku pro skupinu výrobků Ovčí sýry (bílý sýr – hrudka, tvrdý sýr,
oštěpok (uzený), bryndza, parenice, korbáčik, žinčica) a certifikát
převzala paní Dagmar Havlová v doprovodu dvou bačů, kteří se
starají o romanovské ovce na farmě a zároveň vyrábí oceněné sý-
ry; pan Matěj Hnátek získal certifikát pro soubor keramických vý-
robků s názvem Drobná dekorativní keramika a pan Bronislav Ku-
ba z Lesního ateliéru KUBA převzal certifikát pro ručně točenou fi-

guru z keramiky s názvem Kočka z Kerska. Všem novým držitelům
značky POLABÍ regionální produkt® gratulujeme!

Značku „Polabí – regionální produkt®“ jsme založili „V rámci
projektu „Vandrování Podlipanskem. Prostřednictvím této značky
chceme místním obyvatelům, ale i návštěvníkům představit výrob-
ky, které vznikají díky šikovnosti místních výrobců. V dnešní době
přesycenosti trhu dovozovým zbožím, cítíme potřebu podpořit úsi-
lí těchto lidí. Půjde hlavně o propagaci v novinách, budeme vydá-
vat katalogy, zúčastňovat se výstav, jarmarků, veletrhů.

Označení regionální produkt není jen místní akcí, jde o celostátní
projekt, do kterého se zatím zapojilo deset regionů od Krkonoš po
Beskydy. Drobní výrobci seznamují s velice širokou nabídkou od do-
mácí medoviny přes tradiční krkonošské vánoční ozdoby, textilní
nebo dřevěné výrobky až po třeba valašské frgály. Značení lze za-
vádět bez obav v dalších regionech, protože značené výrobky z jed-
notlivých oblastí si nekonkurují. Některé z nich mohou mít jistě
úspěch i na národní a mezinárodní úrovni a přispějí tak ke zvýšení
prestiže značky a celého regionu. Systém „Domácí výrobky“ je ote-
vřený každému regionu, který projeví zájem o zavedení značky.

Domácím výrobkům z Podlipanska a celého Polabí je určena již
zmiňovaná značka „Polabí – regionální produkt®“. Ucházet se o ni
mohou výrobci z území od Mělníka po Kolín. Chtěli bychom znač-
kou podpořit místní výrobce a řemeslníky a pomoci jim zviditelnit
jejich aktivity. Pro některé větší firmy není tato značka prvořadou
záležitostí, ale určitě ji mnozí využijí a zdůrazní tak příslušnost k re-
gionu. Značení je určeno nakupujícím přímo v regionech. Turistům
umožňuje objevovat region a užívat si jeho atmosféru novým ne-
tradičním způsobem. Místním obyvatelům přiblíží regionální vý-
robce, které mohou nákupem podpořit.

Se všemi certifikovanými výrobky se můžete seznámit na we-
bových stránkách www.podlipansko.cz a www.domaci-vyrobky.cz

Michaela Roškotová, MAS Podlipansko, o.p.s.

„Způsoby hodnocení úspěšné
strategie“ – pilotní odborný kurz pro
manažery místních akčních skupin

Ve dnech 21.– 23. září 2009 proběhl v Komunitním centru v Mi-
loticích (nachází se na území MAS Kyjovské Slovácko v pohybu;
www.kyjovske-slovacko.com) odborný seminář pro zástupce míst-
ních akčních skupin, kteří ve svých organizacích zpracovávali strate-
gické plány v rámci OSY IV Leader Programu rozvoje venkova. Orga-
nizátorem kursu byl Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI).

Obsah školení se skládal ze dvou částí. Jedna část programu
(a to převážný podíl) byla věnována přednáškám a praktickým cvi-
čením, v druhé části byly účastníkům představeny některé zajíma-
vé projekty, jež byly realizovány na území MAS Kyjovské Slovácko
v pohybu.

www.kyjovske-slovacko.com
www.domaci-vyrobky.cz
www.podlipansko.cz
www.csop.cz
mailto:blizprirode@csop.cz
www.cev-zvonecek.cz
mailto:info@cev-zvonecek.cz
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Obsah přednášek a cvičení této vzdělávací akce by bylo možno
shrnout do jednoho krátkého hesla – „Monitoring a hodnocení ja-
ko součást programového a projektového cyklu“. Vzhledem k to-
mu, že si v roce 2010 budou muset jednotlivé MAS zhodnotit, jak
dobře mají zpracované svoje strategie, bylo přednášené téma vy-
soce aktuální. Probíraná látka je poměrně náročná a složitá na
správné pochopení teorie a následné vhodné uplatnění získaných
poznatků při hodnocení vlastní strategie MAS. Přednášející – Ing.
Jela Tvrdoňová – se tomuto tématu věnuje již dlouhá léta a před-
náší na domácích i zahraničních univerzitách, takže byla schopná
jasně a stručně reagovat na jakýkoliv zvídavý dotaz. Hodně vy-
světlujících textů k této problematice obdrželi účastníci v odbor-
ném manuálu, který byl zpracován lektorkou pro tento typ kurzu.

Kurz se konal na území MAS, která byla vybrána jako jedna
z 10 MAS České republiky k realizaci programu LEADER+ v letech

Žadatel Název
projektu

Obsah
projektu

Jezdecké
sdružení Pod-
kova Vracov

Jezdecká
stanice
Podkova

Vybudování jezdecké stanice v lese pro po-
třeby sdružení a hippoturistiky. Zázemí pro
koně, ohrada, studna, srub

Svazek obcí
mikroregionu
Podchřibí

„Voda,
voděnka“

Obnova kulturně historických prvků v cen-
trech obcí mikroreg. (např. 6 starých studní)
včetně odpočinkového prostoru pro turisty

Obec
Vracov

„Hřiště pro
tři generace“

Hrací prvky pro nejmenší prvky pro větší děti
odpočinkové doplňky pro dospělý doprovod

Občanské sdr.
KRUŠPÁNEK,
Vlkoš

„Hody
sú naše“

Založení krojového fondu – půjčování krojo-
vých částí, udržení tradice hodů v regionu,
předávaní dovedností opravy a údržby krojů

Občanské sdr.
KRUŠPÁNEK,
Vlkoš

Military
muzeum

Muzeum věnováno nejslavnějšímu rodáku
obce – armádnímu generálovi S. J. Ingrovi.
Mapuje události II. sv. války a holokaustu

Obec
Vlkoš

Sportovní
areál ve Vlkoši
– rozšíření

Projekt ke stavebnímu řízení a následná
realizace: horolezecká stěna hřiště
na plážový volejbal

Orel jednota
Milotice

„Loutky
dětem“

Oživení tradice loutkového divadla – oprava
loutek a zhotovení nové jevištní scény využití
nepoužívaných prostor hasičské zbrojnice

Tomáš Krist Zkvalitnění
vinařské
produkce

Upravení vnitřních prostor a vybavení vinoté-
ky nákup etiketovací linky a traktoru rozšíření
stávajících výrobních prostor

Mikroregion
Nový Dvůr
Ratíškovice

„Na vinařské
stezce
– na Baťově
vlečce“

Muzeum regionu v zrekonstruovaném želez-
ničním vagonu na bývalé Baťově vlečce vybu-
dování expozice Baťova dopravního systému,
pořízení šlapacích drezín

Mikroregion
Nový Dvůr

Tradice
na zámku

Zřízena stálá expozice krojů

Mikroregion
Nový Dvůr

Vybudování
sítí
cyklostezek

Projekt posluchačům představil pan Grombíř
– manažer dlouhodobého programu rozvoje
vinařské turistiky na jižní Moravě „Moravské
vinařské stezky“

Dimenze Realizace
1. Světová třída
(word class)

Globální srovnání
(global benchmarking)

2. Spolupráce
(cooperation)

Pracovní partnerství
(work parnership)

3. Samospráva
(self-government)

Soukromá společnost
(priváte corporation)

4. Spoluúčast
(participation)

Podíl na zisku
(profit sharing)

5. Spoluvlastnictví
(co-ownership)

Kapitalizace
zaměstnanců

6. Sebeřízení
(self-management)

Autonomie dílen
(shop autonomy)

7. Spolupodnikání
(co-entrepreneurship)

Soustředění
na zákazníka

8. Soutěž
(competition)

Vnitřní srovnání
(internal benchmarking)

2004–2006. Byla úspěšná i v získávání finančních prostředků v rám-
ci programů LEADER ČR, proto se na jejich území nachází hodně do-
končených projektů, se kterými mohou zájemce seznámit. Ve spo-
lupráci s manažery MAS Kyjovské Slovácko v pohybu byla připrave-
na půldenní odborná exkurse po dokončených projektech, které se
nacházely v blízkém okolí Milotic. Jana Bačkovská, ÚZEI

Jak propagovat pořádanou akci?

Tuto otázku si jistě klade mnohý pořadatel, který se pustil do ne-
lehkého úkolu uspořádat kulturní, sportovní nebo společenskou
akci a přilákat na ní co nejvíce návštěvníků. Obecně prospěšná spo-
lečnost Posázaví pro tuto příležitost nově zpřístupnila možnost za-
dat akci do aplikace Kalendář akcí na www.posazavi.com.

Název tohoto bloku již předjímá jeho obsah – přehled v regionu
pořádaných akcí všeho druhu – výstavy, divadelní a filmová před-
stavení, sportovní utkání, společenské akce či semináře. Na těchto
stránkách se zobrazí všechny informace, které jednotliví pořadate-
lé poskytnou.

Novinkou je možnost vložení akce přímo pořadateli. Jediné, co
musí učinit, je zaregistrovat se pod svým IČ, od administrátora systé-
mu obdrží heslo a pak již jen zbývá pro každou akci vyplnit jasně, pře-
hledně a jednoduše připravený formulář. Akce je automaticky zkon-
trolována, zda již není v systému zadána. Pořadatel také zadává místo
konání s přesnou specifikací a anotací akce. Ke všem zadaným akcím
má pořadatel přímý přístup a může je průběžně upravovat, doplňo-
vat nebo v případě zrušení akce i odstraňovat. Všechny změny se dě-
jí on-line a tak má každý pořadatel kontrolu na jím pořádanou akcí.

Akce jsou z tohoto kalendáře poskytovány také na středočeské
stránky www.centralbohemia.cz a připravuje se jejich převod také pro
celorepublikový systém kudyznudy.cz. Stejně tak si zde může každý
návštěvní webu objednat zasílání týdenních přehledů akcí do emai-
lové schránky. A důležitá informace – nic z toho není zpoplatněno.

A pokud si nejste jisti, jak na to, s důvěrou se obraťte na nejbližší
informační centrum, které má se zadáváním akcí do tohoto systému
bohaté zkušenosti. Jistě Vám rádi poradí. Václav Pošmurný

Náves ve Staré Pohůrce
má novou tvář

V těchto dnech byla slavnostně dokončena kompletní obnova
návsi ve Staré Pohůrce, která je částí obce Srubec. Obnovu pro-
vedlo sdružení firem pod vedením EUROVIA CS. Práce probíhaly
od března do září 2009. Objednatelem projektu za 28 milionů ko-
run byla Obec Srubec.

V rámci projektu se proměnilo okolí pomníku padlých a zdejší
kapličky včetně asi kilometru přilehlých komunikací. Kompletně
bylo vyměněno podzemní vedení vody, kanalizace a veřejné osvět-
lení. Komunikace dostaly nový asfaltový povrch a lemují je po jed-
né straně také nově vybudované chodníky. Provoz v ulici by měly
zklidnit dva příčné prahy, které oddělují klidové zóny.

Viditelnou změnou na návsi bylo odstranění některých starších
dřevin z parku a jejich částečné nahrazení novou výsadbou okras-
ných keřů, stromů i ovocných dřevin. V rámci úpravy parkových
ploch vznikl herní prvek pro děti, který je již plně dětmi využíván.

„Stavební práce byly původně rozděleny do tří etap. Abychom
zachovali průjezdnost okolních ulic a dopravní obslužnost v místě,
rozhodli jsme se práce zkrátit na dvě etapy,“ sdělil Zdeněk Novák,
ředitel závodu EUROVIA CS.

Stavební práce začaly v březnu letošního roku. Provedlo je sdru-
žení firem SWIETELSKY – EUROVIA, pro Obec Srubec. Náklady na
projekt činily 28 milionů korun, 23 milionů dostane obec z Regio-
nálního operačního programu. Iveta ŠTOČKOVÁ

iveta.stockova@eurovia.cz, www.eurovia.cz

www.eurovia.cz
mailto:iveta.stockova@eurovia.cz
www.posazavi.com
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Paseka dokončila obnovu centra,
má nová hřiště i in-line okruh

Novou in-line trasu s odpočinkovými místy, dvě dětská hřiště
a víceúčelové sportoviště pro míčové hry mohou využívat lidé v Pa-
sece na Olomoucku. Obec s 1200 obyvateli dokončila rozsáhlou
rekonstrukci centra za zhruba 11,5 milionu korun. Starosta Jiří Bla-
žek ji označil za zřejmě největší investiční akce za posledních dva-
cet let. Obec na projekt získala dotaci z evropských zdrojů zhruba
7,8 milionu korun.

Nejen děti mají k dispozici zhruba kilometrový okruh pro jízdu
na kolečkových bruslích, který vede v pásu zeleně mimo komuni-
kaci kolem potoka Teplička. „Součástí trasy jsou dvě nové lávky
přes potok, odpočívadla a dětské minihřiště. Tento sport je velmi
populární a my se snažíme zejména rodinám s dětmi vytvořit pod-
mínky pro rekreaci,“ uvedl Blažek.

Děti se mohou vydovádět i na dvou nových hřištích v centru ob-
ce, pro starší na něm nechybí například lanová prolézačka. V blíz-
kosti fotbalového hřiště a tenisových kurtů vzniklo nové víceúče-
lové hřiště pro míčové hry.

V Pasece se budou moci lidé těšit i z nové zeleně. Díky dotaci
3,6 milionu korun ze Státního fondu životního prostředí a pří-
spěvku obce se zeleň za více než čtyři miliony korun objevila nejen
v zrekonstruovaném centru, ale poroste také na hřbitově a u 24
nových rodinných domů. maš

Muzeum krajek ve Vamberku
rozšíří s pomocí EU svou expozici

Muzeum krajky ve Vamberku počítá s tím, že v příštích letech
rozšíří svou expozici, vybuduje nové depozitáře a konzervátorskou
a interaktivní dílnu. Pomoci by mu v tom měl projekt, který se bu-
de ucházet o 45 milionů korun z Evropské unie. Z vamberského
muzea by se pak stalo v rámci České republiky unikátní moderní
centrum studií krajkářského řemesla a umění. S plány na rozšíření
muzea dnes souhlasili krajští radní.

„Muzeum krajky ve Vamberku, jež je pobočkou Muzea a ga-
lerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, patří mezi uniká-
ty, kterými se může Královéhradecký kraj pyšnit. Realizací pro-
jektu v nadcházejících dvou letech by se zde měly podstatně
zlepšit podmínky pro práci odborníků a výstavní činnost muzea
včetně péče o sbírky. V současné době se muzeum potýká s ne-
dostatky prostor a nemá potřebné technické vybavení,“ řekl
krajský radní Jiří Nosek, který má na starosti oblast školství
a kultury.

V muzeu, které bude také úzce spolupracovat s místní kraj-
kářskou školou, po investici 45 milionů z evropských fondů
vzniknou nové depozitáře, konzervátorská a interaktivní dílna.
Zvýší se prezentační možnosti muzea – výstavní plocha expozi-
ce se rozšíří o jedno podlaží budovy a část půdního prostoru. Nově
se rovněž vybaví interiéry, pořídí zabezpečovací a požární signa-
lizace, klimatizace, audiovizuální a digitální technika. Po vybudo-
vání výtahu vně budovy bude muzeum přístupné i handicapo-
vaným lidem.

Muzeum krajky, které otevřelo město Vamberk v roce 1929, je
jediným dlouhodobě pracujícím vědeckovýzkumným zařízením
v Česku specializovaným na problematiku krajkářství. Spolu s Ná-
rodním muzeem a Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze má
Muzeum krajky ve svých sbírkách stěžejní prameny pro poznání
svébytného vývoje české krajky. Je ale jedinou institucí v republice,
která české krajkářství také prezentuje v uceleném sledu vývoje od
konce 17. století ve své stálé expozici a na výstavách v české re-
publice i v zahraničí.

Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz

Luhačovice získaly prestižní ocenění

Město Luhačovice se od uplynulého víkendu může právem pyš-
nit prestižní cenou odborné poroty Lázeňského festivalu „Lázeň-
ské město ČR 2009.“

V rámci uplynulého týdne se v Karlových Varech uskutečnil
4. ročník Karlovarského týdne se spoustou doprovodných akcí. Di-
váci mohli navštívit Mezinárodní filmový festival turistických filmů
a videí Tourfilm, Lázeňskou konferenci Sdružení lázeňských míst i Lá-
zeňský festival. Zlínský kraj si odtud odváží dvě významná ocenění.

Při slavnostním galavečeru v karlovarském Grandhotelu Pupp
získalo od odborné poroty Lázeňského festivalu město Luhačovi-
ce ocenění „Lázeňské město ČR 2009.“ Tuto prestižní festivalovou
cenu převzal, za přítomnosti hejtmana Zlínského kraje Stanislava
Mišáka, starosta Luhačovic František Hubáček.

Úspěchu dosáhla také Centrála cestovního ruchu Východní Mo-
ravy o.p.s., která uspěla v národní soutěži Tour Region Film. V kon-
kurenci 128 českých filmů a 51 multimédií s tématikou cestovního
ruchu získala cenu poroty v kategorii Filmy za šestiminutové pro-
pagační DVD turistického regionu Východní Moravy s názvem – jed-
na destinace, tisíce podob. Ing. Milan Plesar, tiskový mluvčí,

Krajský úřad Zlínského kraje

Podzimní Floru Olomouc navštívilo
27 tisíc lidí, loňský návštěvnický
rekord byl vyrovnán

Velký zájem návštěvníků vzbudil počátkem října 14. ročník nej-
větší české výstavy ovoce, zeleniny a školkařských ovocných vý-
pěstků Flora Olomouc 2009. Již tradičně byla akce spojena s festi-
valem gastronomie a nápojů Olima. Výstavištěm prošlo na 27.000
lidí, čímž byl vyrovnán loňský návštěvnický rekord.

Podle mluvčí výstaviště Zuzany Studené se příchozí nejvíce zajímali
o ústřední expozici v hlavním výstavním pavilonu, která nesla název
Přijela pouť. „Poutovou expozici s kolotoči, střelnicí, vláčky a stánky
do posledního místečka zaplnily výpěstky ovoce a zeleniny všech mo-
žných barev, tvarů – a také vůní. Expozici doplnily přehlídky tykví,
chryzantém a také zajímavé pojaté květinové vazby z floristické sou-
těže v aranžování na podzimní adventní téma,“ uvedla mluvčí.

Pozornost již tradičně vzbuzovala expozice Českého zahrádkář-
ského svazu. S ukázkami krajových i starých odrůd ovoce a různých
druhů zeleniny se v ní prezentovaly desítky drobných pěstitelů. Ne-
chyběla ani výstavka hub, zahrádkářská a mykologická poradna,
včelařský koutek a improvizovaný vinný sklípek zahrádkářů z Bzen-
ce s cimbálovou muzikou.

Gastronomický festival OLIMA nabídl kuchařské i cukrářské sou-
těže, ochutnávky zdravých potravin, nechyběly biopotraviny, kvalit-
ní české potravinářské výrobky oceněné značkou Klasa a vůbec po-

www.kr-kralovehradecky.cz
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prvé se na Olimě vyhlašovaly Top výrobky Olomouckého kraje. Ná-
vštěvnický úspěch slavily v pořadí už druhé Dny moravských vín, kte-
ré na Hané představily vína z podoblastí slovácké, velkopavlovické,
mikulovské a znojemské – s řízenou degustací pro návštěvníky.

Součástí gastronomického festivalu byl už 6. ročník soutěže o nej-
lepší ovocnou pálenku Flora košt. Do boje o letošní titul šampiona
přihlásili pěstitelé a „paliči“ rekordních 276 vzorků tvrdých moků.
K zajímavostem patřila pálenka z černého bezu, jahod, nektarinek,
černého i červeného rybízu – a zejména mandarínkovice. Odbor-
ná porota nakonec přisoudila titul Absolutního šampiona Flora
koštu Petru Šlosarovi z Chrudimi respektive jeho hruškovici, ročník
2008. Cena Unie destilatérů za nejlepší kolekci vzorků patří „pali-
či“ Josefu Lupačovi z Hodonína. maš

Jihočeský kraj si ponechá téměř 300
let starou sýpku v Měšicích u Tábora

Jihočeský kraj si ponechá dnes nevyužívanou sýpku na obilí z ro-
ku 1730 v Měšicích u Tábora a v budoucnu ji možná zrenovuje
a zpřístupní veřejnosti. Vyplývá to z prvních průzkumů oddělní pa-
mátkové péče krajského úřadu.

„Něco tak výjimečného se hned tak nevidí. A to jak svým značným
rozsahem, tak zachovalým stavem,“ uvádí vedoucí oddělení památ-
kové péče Patrik Červák. Dvoupatrová stavba se rozkládá na pěti stech
metrech čtverečních. Má velice zachovaný barokní krov, opatřený i te-
sařskými značkami jeho tvůrců. V některých částech jsou podle jeho
slov jen nepatrně napadeny pozednice, jinak je celá konstrukce ve ve-
lice dobrém stavu. „Stejně tak podlahy, které bude stačit vymést, vy-
kartáčovat a napustit voskem,“ popisuje stav objektu Patrik Červák.

Kontribuční sýpka sloužila jako sklad obilí, které v něm bylo ulo-
ženo v přibližně jeden metr vysoké vrstvě na podlahách. K tomu-
to účelu užívala objekt donedávna také Vyšší odborná škola a
střední zemědělská škola v Táboře. „Změnily se však technologie
uskladňování. Navíc přestaly původní prostory vyhovovat z hledis-
ka statiky i bezpečnosti. Starý objekt jsme nevyužívali, takže jsme
nechtěli ani dále financovat jeho údržbu,“ prozrazuje ředitelka
školy Blažena Hořejší. Dodává, že hned poté nabídla škola objekt
kraji coby svému zřizovateli, aby s ním dále naložil.

Podle slov Patrika Červáka měla honosná stavba postavená na
vyvýšeném místě v obci vedle kostela statut druhé nejvýznamněj-
ší budovy. „Je to orientační bod, který tady od poloviny 18. stole-
tí byl a rozhodně by měl zůstat i nadále. Je vidět, že dostat ho do
prezentačního stavu nebude pravděpodobně nijak zvlášť finančně
nákladné,“ doplňuje s tím, že poté bude potřeba najít prostoru ná-
plň. „Teď je důležité, že jsme objekt zachovali. Je to trvalá hodno-
ta a myslím, že pro něj najdeme v budoucnu odpovídající využití,“
uzavřel radní pro kulturu a památkovou péči František Štangl.

Zdroj: www.kraj-jihocesky.cz

V sídle Zlínského kraje byli oceněni ti,
kdo vzorně pečují o válečné hroby

Slavnostní udělení pamětní plakety Ministerstva obrany České
republiky těm, kdo se na území Zlínského kraje příkladně starají o
válečné hroby, se uskutečnilo v říjnu v prostorách krajského úřa-
du. Medaili letos získalo sedm obcí. Akci zorganizoval krajský úřad
ve spolupráci s Ministerstvem obrany České republiky již podruhé
jako výraz úcty a ocenění těch, kteří se v uplynulém období výra-
zným způsobem podíleli na zachování piety padlých vojáků.

„Krajský úřad ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností sle-
duje stav válečných hrobů na území regionu a ministerstvu doporu-
čuje místa hodná ocenění,“ uvedl ředitel krajského úřadu Vladimír Ku-
tý, který za Zlínský kraj předal plakety letošním nositelům ocenění.

Medaile si odnesli místostarosta města Holešov a starostové ob-
cí Vítonice a Přílepy. Za aktivní přístup k verifikaci a doplňování dat
do centrální databáze byly dále oceněny Alexandra Hromadová
z Městského úřadu Vsetín, Věra Mikulková z Městského úřadu
v Uherském Hradišti a Helena Halaštová z Městského úřadu v Rož-
nově pod Radhoštěm. Jako soukromá osoba získal plaketu staros-
ta Hradčovic – docent Jan Popelka.

„O Češích se říká, že si příliš neumějí vážit svých padlých, ale ta-
to iniciativa potvrzuje, že to tak docela neplatí. Starostům obcí, kteří
se v této oblasti angažují, patří upřímné poděkování, protože se čas-
to potýkají s narůstajícím objemem povinností na straně jedné a s ne-
dostatkem financí na straně druhé,“ pokračoval Vladimír Kutý.

Na území Zlínského kraje bylo k 1. říjnu letošního roku evidová-
no celkem 1203 válečných hrobů a pietních míst, ve kterých je po-
hřbeno nebo připomenuto 16 474 obětí válečných konfliktů. „Zá-
kladním motivem plakety je plamen, který symbolizuje nejen vše-
spalující oheň, ale také slzu, která připomíná smutek pozůstalých a
konečně i věčnou paměť,“ přiblížil podobu medaile Imrich Vetrák
z Ministerstva obrany ČR. Současně dodal, že potomci vojínů pa-
dlých na našem území během světových válek se na ministerstvo
stále častěji obracejí ve snaze dopátrat se informací, kde je jejich
blízký pohřben. Také proto má ministerstvo obrany zájem na tom,
aby jím vytvářená databáze s těmito údaji byla co nejúplnější.

Péče o válečné hroby je zakotvena v zákoně a zabezpečuje ji vla-
stník válečného hrobu. Ve velké většině jsou těmito vlastníky jed-
notlivé obce, na jejichž území se pietní objekty nacházejí.

Ing. Milan Plesar, tiskový mluvčí,
Krajský úřad Zlínského kraje

Na trh přichází ojedinělá příručka
pro úspěšné fungování neziskové
organizace

V říjnu proběhl slavnostní křest ojedinělé publikace s názvem
„Úspěšná nezisková organizace“ autorů Marka Šedivého a Olgy
Medlíkové v ústředí ČSOB v Praze Radlicích. Kniha vydaná v na-
kladatelství Grada je koncipována jako praktická příručka, která při-
náší přehledné a srozumitelné informace o tom, co je třeba mít,
udělat a zajistit pro efektivní a správné fungování neziskové orga-
nizace. Je určena nejen lidem ve vedení neziskových organizací, ale
také studentům, pedagogům vysokých škol a zaměstnancům ve-
řejné správy, kteří s neziskovým sektorem spolupracují. Knihu po-
křtila Jana Šnýdrová z Poštovní spořitelny a Kateřina Drongová z
nakladatelství Grada.

„Knihu jsme vydali, protože skutečně praktická a užitečná pří-
ručka pro neziskové organizace na trhu dosud chyběla. Navíc zku-
šenější autory než Marka Šedivého a Olgu Medlíkovou jsme si ne-
mohli přát. O jejich nápadu na vydání této knihy jsme proto dlou-
ho nepřemýšleli,“ řekla Kateřina Drongová, šéfredaktorka redakce
Ekonomie a podnikání nakladatelství Grada.

www.kraj-jihocesky.cz
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„Jedním z důvodů, proč nás nabídka podpořit vydání této pub-
likace oslovila, je dlouhodobá snaha Poštovní spořitelny podporo-
vat neziskový sektor, ať už prostřednictvím naší produktové nabíd-
ky či aktivit jako je Program překlenovací pomoci či Grantový pro-
gram. Avšak v tomto případě byl hlavním motivem vlastní obsah
knihy spolu s jejím posláním. Domníváme se totiž, že vzdělání v ob-
lastech jako jsou management, fundraising či marketing jsou pro
to, aby byla nezisková organizace úspěšná, stejně důležité jako dob-
rý úmysl a nadšení jejích zaměstnanců,“ uvedla Jana Šnýdrová, ma-
nažerka marketingu segmentu podnikatelé Poštovní spořitelny.

„Oba se ve sféře neziskových organizací pohybujeme přes de-
set let. Společně školíme lidi z neziskových organizací. A právě
účastníci našich seminářů si stěžovali, že jim chybí praktická ku-
chařka, jak řídit a vést neziskovou nebo příspěvkovou organizaci.
Tak jsme sedli a dali na papír naše zkušenosti. Jde o knížku, kte-
rou jsme psali pro české prostředí a při psaní jsme často mysleli prá-
vě na lidi z našich seminářů a na naše kolegy z ostatních nezisko-
vek. Proto vznikla i speciální kapitolka přímo pro ředitele a ředitel-
ky na konci knížky,“ uvedli při křtu knihy její autoři Marek Šedivý,
stávající ředitel obecně prospěšné společnosti Neziskovky.cz a Ol-
ga Medlíková, nezávislá lektorka a konzultantka.

Oba autoři jsou zkušení odborníci v oblasti řízení neziskových
organizací a v knize se zabývají podstatou neziskového „podniká-
ní“, strategiemi, možnostmi a omezeními neziskovek, základy fi-
nančního řízení neziskových organizací, zajišťováním finančních
zdrojů – tzv. fundraisingem, marketingem, public relations, řízením
a vedením zaměstnanců a dobrovolníků. Lidem mimo neziskovou
sféru publikace ukáže možnosti, jak se zapojit do činnosti nezis-
kových organizací, co jim může neziskový sektor nabídnout a v čem
tkví jeho budoucnost.

Ing. Marek Šedivý od roku 2000 pracuje v obecně prospěšné
společnosti Neziskovky.cz jako výkonný ředitel. V letošním roce ob-
držel Fulbright-Masarykovo stipendium a absolvoval čtyřměsíční
odbornou stáž v Minnesotě, U.S.A.

Jako lektor a konzultant se specializuje na strategické plánování
a řízení, fungování správních rad, marketing a public relations nezis-
kových organizací. Pro firemní subjekty konzultuje problematiku spo-
lečenské odpovědnosti a filantropie. Je spoluautorem několika pub-
likací zaměřených na fungování neziskových organizací. Přispívá také
do časopisů a periodik. Je členem Rady vlády pro nestátní neziskové
organizace a členem Aliance lektorů a konzultantů Neziskovky.cz.

PaedDr. Olga Medlíková pracuje od roku 1996 jako soukro-
má lektorka, konzultantka a moderátorka. Specializuje se na tré-
nink mluvčích, komunikaci, argumentaci, rétoriku a společenský
protokol. Zaměřuje se na výcvik managementu, pracuje pro firmy
i na projektech v oblasti neziskové sféry a státní správy. Je autor-
kou knih zabývajících se komunikací a veřejným vystupováním, při-
spívá do řady časopisů a periodik.

Monika Srchová, Grada Publishing, a.s.,
E-mail: srchova@grada.cz

KDY: 10. listopadu 2009
KDE: Ministerstvo kultury – Nosticův palác

Druhý ročník mezioborové konference
o obnově a využívání památek bude zaměřen
na venkovské fary. Tyto stavební památky
tvoří často významnou dominantu českého
i moravského venkova. V současné době
stále mnohé z nich chátrají a čekají na nové
využití.

Konference PRO památky 2009 bude setkáním
pracovníků památkové péče, zástupců církve
a obcí, architektů, investorů i veřejnosti.
Na konferenci zazní příspěvky týkající se
�nancování, řízení projektů i samotné
stavební obnovy památek. Přijmětě pozvání
a nechte se inspirovat zajímavými příklady
obnovy venkovských far z celé České republiky.

Program a možnost registrace najdete na:
www.propamatky.cz

Pořadatel: Institut pro památky a kulturu, o. p. s.
info@instituteu.cz
www.instituteu.cz

Institut pro památky a kulturu, o. p. s.
pořádá konferenci
o obnově a využívání venkovských far:

mailto:srchova@grada.cz
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půdních prostorách statku. Tento projekt je realizován díky pod-
poře z Programu rozvoje venkova. Ubytování zde najdou kromě zá-
jemců, kteří chtějí zvládnout tradiční řemesla, také účastníci pro-
jektů přeshraniční spolupráce z Programu Cíl 3.

BEZ PROPAGACE TO NEJDE

Od Masopustu až do Vánoc probíhají na statku různé jarmarky
a akce, jejichž hlavním cílem je oslovit co nejvíce lidí z blízkého i vzdá-
lenějšího okolí. Počet těchto akcí každoročně roste. Letos jich zde
plánují kolem 30ti. Naplňuje se tím cíl tohoto zařízení ve smyslu stát
se kulturně společenským centrem obce Královské Poříčí. Ambice
provozovatelů jsou vyšší, potřebují zajistit ekonomickou stabilitu na
statku působících řemeslníků. Provozují vlastní webové stránky
www.statek-bernard.cz a jen v letošním roce provedou distribuci
100.000 barevných letáků. „Velký návštěvnický potenciál a koupěs-
chopnost předpokládáme u návštěvníků ze sousedního Německa,
proto chceme realizovat několik projektů, jejichž cílem bude propa-
gace našich aktivit v blízkém zahraničí“, říká Makovička.

PRÁCE PRO LIDI

Statek Bernard, který kdysi sloužil především k zemědělskému
podnikání, dnes dává práci 27mi lidem z ryze nezemědělských
oborů. Další dočasné pracovní příležitosti vznikají při pořádání spo-
lečenských a kulturních akcí. Podle slov finančního manažera Mi-
roslava Makovičky lze předpokládat, že v areálu Centra tradičních
řemesel Bernard v Královském Poříčí najde v dohledné době práci
ještě nejméně 15 zaměstnanců.

Statek Bernard je místem, kde se spojila mimořádná podnikatel-
ská invence se schopnostmi užívat prostředky z podpůrných progra-
mů Evropské unie k pozdvižení ekonomické soběstačnosti venkov-
ského prostoru. Inspirujme se tím a udělejme maximum proto, aby ta-
kových míst bylo v naší zemi co nejvíce. Petr Hienl, ÚZEI Praha

Článek byl otisknut v září 2009 v 1.čísle 2009–10 ročníku dvoj-
jazyčného měsíčníku Zemědělská škola – Podohospodárská škola,
který vydává Ústav zemědělské ekonomiky a informací v Praze.
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Statek Bernard – centrum
tradičních řemesel

Hrázděné, v kruhovém půdorysu vystavěné budovy Statku Ber-
nard v Královském Poříčí u Sokolova lákají návštěvníky svým ar-
chitektonickým vzhledem a možnostmi, které toto místo skýtá pro
trávení volného času a rekreaci. Zároveň se jedná o přímo učebni-
cový příklad možnosti využívání postupu strategického plánování
a přípravy projektů, pro jejichž realizaci jsou užity finanční pro-
středky z fondů Evropské unie.

TROCHU HISTORIE

Statek byl vystavěn uhelnou důlní společností „Britania“ v roce
1922 a téměř 25 let sloužil svému původnímu účelu. Uhlí se v té
době těžilo v hlubinných dolech, na téměř 300 hektarech luk a po-
lí nad nimi se hospodařilo a správa statku potřebovala své sídlo.
Nejtemnější období statku nastalo na počátku 90. let, opuštěné
budovy byly rabovány nenechavci a zjevně chátraly. První krok k zá-
chraně objektu podnikla obec Královské Poříčí – odkoupila ho od
stávajícího majitele za symbolickou částku.

Následovala příprava rozvojové studie statku Bernard. Nápadů jak
tento objekt smysluplně využít bylo více, ale nakonec zvítězila vari-
anta, kterou výstižně nazvali:“Centrum tradičních řemesel Bernard“.
Ve chvíli, kdy byly za 1,4 milionů EUR z programu PHARE 2003 II bu-
dovy statku zrekonstruovány, uvědomilo si vedení obce, že je zajiš-
tění udržitelnosti projektu nad jejich síly. Obrátili se na projektanta
Miroslava Makovičku, který stál u zrodu jak rozvojové studie, tak sa-
motného projektu a myšlenku vzniku centra řemesel zdůvodnil
a prosadil. „Přeci nás v tom nenecháte“, zněla tehdy slova starosty.

NENECHALI JE V TOM

Makovičkův tým je v tom nenechal. Vznikla společnost Správa pa-
mětihodností s.r.o., která si objekt statku, vlastně již centra řemesel,
pronajala na 20 let. „Po všech těch trámech“, ukazuje Makovička ve
stodole do prostor vysoko nad našimi hlavami, „jsem lezl a kartáčo-
val je“. Jsme v expozici, která ukazuje, jak se dříve zpracovávalo mlé-
ko a obilí, jak probíhala zabíjačka, můžete se tu chopit cepu a vla-
stnoručně vymlátit snop. Kočáry, bryčky i stará mlátička, prostě
všechno, co tu je k vidění, patří do soukromé sbírky mého průvodce.

Prohlídkový okruh pokračuje v prostorách statku, kde jsou vy-
staveny zapůjčené rozsáhlé sbírky dalších soukromých sběratelů.
Postávám před vitrínou plné třpytících se hasičských přileb, obdivu-
ji motocykl značky Puch 125. V expozici nazvané „pocta řemeslům“
si zkouším brnění, obdivují malovaný selský nábytek i místní kroje.
Jsou zde názorně prezentovány jednotlivé technologické kroky vý-
roby porcelánu, která do tohoto kraje neodmyslitelně patří, stejně
jako těžba uhlí a zpracování železné rudy. Například mechanický mo-
del hamru pořídili díky dotaci na projekt Naučné centrum zpraco-
vání kovů ze Společného regionálního operačního programu.

NÁDVOŘÍ JAKO NÁMĚSTÍ

Kruhový půdorys nádvoří statku poskytuje věrnou iluzi malého,
dělného náměstíčka, které je roubeno krámky a dílnami šikovných
a pracovitých řemeslníků. Najdete tu vedle sebe kovářskou dílnu, krej-
čovství, košíkářství, svíčkařství a pekařství, výrábí tu luky a je tu dílna,
ve které renovují historické motocykly, věnují se tu patchworkingu
a uměleckému čalounění. Keramickou dílnu a pekárnu vybavili nez-
bytnými technologiemi s podporou Programu rozvoje venkova.

Vše je doplněno stylovou restaurací, která vznikla díky podpo-
ře z programu START. „Hodně nám při jejím rozjezdu pomohli lo-
ni v červenci, když jsme zahajovali provoz, vodáci. Na blízkém tá-
bořišti u řeky Ohře totiž večer nevaří“, vysvětluje můj průvodce“.
Restaurace si rychle získala dobré renomé a je vítaným cílem všech
návštěvníků Centra tradičních řemesel Bernard.

Z recepce místního Informačního centra se vchází do ubytova-
cího zařízení s 20ti lůžky, jež je situováno v zajímavých atypických
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Češi už z fondů EU vyčerpali více
než 42 miliard korun

Prostředky vyplacené z fondů EU pro Českou republiku stále
rostou. Jen za září bylo vyplaceno 13,6 miliardy korun, což je mezi-
měsíční nárůst o 48 procent. Příjemci v České republice tak už do-
stali 42,2 miliardy korun z evropských fondů.

Na začátku října byly v Česku evidovány 28 074 žádosti o poskyt-
nutí dotace v celkové výši 604,7 miliardy korun. Z toho bylo schvále-
ny 13 103 žádosti v hodnotě 210,8 miliardy korun. To je opět o 39,9
procent (60,1 miliardy korun) více, než kolik činil stav schválených pro-
jektů a na nich vázaných finančních prostředků na začátku září.

Na tomto pokroku se podílejí především Operační program Do-
prava, kde bylo příjemcům vyplaceno během čtyř týdnů dalších 8,4
miliardy korun, OP Podnikání a inovace (v témže časovém úseku
1,1 miliardy korun) a Regionální operační program Severovýchod
(770 milionů korun).

Z nejnovější statistiky MMR také vyplývá, že již byly schváleny
žádosti o platbu ve výši 44,5 miliardy korun. Žádosti o platbu pod-
ávají projekty po zdárném dokončení všech svých aktivit nebo po
jednotlivých etapách. Po administrativním zpracování v operačních
programech jsou realizátorům projektů na základě žádostí o plat-
bu vypláceny dotace na účty.

„Z uvedených čísel jasně vyplývá, že objem vyčerpaných finan-
cí z evropských fondů neustále roste. Zatímco k 6. květnu 2009
bylo příjemcům proplaceno 8,2 miliardy korun, k 6.říjnu 2009 se
jedná už o více než 42 miliard korun,“ uvedl ministr pro místní roz-
voj Rostislav Vondruška.

K alokaci 2007 se údaje vztahují proto, že peníze z fondů EU
členské země vždy čerpají zpětně – mají na to tři roky od výchozí-
ho roku přidělení prostředků (pravidlo N+3). Alokace 2007 bude
tedy Česku k dispozici do konce roku 2010.

Nárůst schválených prostředků stoupá kontinuálně již několik
měsíců, zatímco poslední měsíc (září) bylo navýšení o 48 procent,
v předchozích dvou měsících (červenec, srpen) bylo navýšení vždy
o více než 20 procent. Zdroj: MMR

Karlovarský kraj je mezi regiony
druhým nejefektivnějším žadatelem

Hned po Středočeském kraji má Karlovarský kraj v naší zemi nej-
více schválených projektů v poměru k počtu předložených k fi-
nancování z EU. Vyplynulo to z údajů Národního orgánu pro koor-
dinaci při Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Národní orgán sledu-
je, jak kraje čerpají dotace z evropských fondů.

„Tato informace nás samozřejmě těší, je vidět, že kraj, obce
i soukromé subjekty umějí projekty kvalitně připravit a bezchybně
zpracovat potřebné žádosti o evropské peníze,“ uvedl hejtman Jo-
sef Novotný.

České kraje si do začátku října požádaly o dotace z fondů EU
ve výši téměř 35 miliard korun. Schváleno jim dosud bylo 373 pro-
jektů v celkové výši téměř 20 miliard korun. V tomto programo-
vém období mezi lety 2007–2013 mohou regiony, kromě hlavní-
ho města Prahy, žádat o finanční prostředky ze 13 operačních pro-
gramů, v nichž je pro všechny žadatele k dispozici přibližně 400,5
miliardy korun. Kraje si zatím podaly 609 žádostí do 11 operačních
programů. V nich žádají o dotace 34,8 miliard korun.

Nejaktivnějším žadatelem mezi kraji je Pardubický kraj, který za-
tím předložil 78 projektových žádostí v celkové výši 3 006 milionů
korun a hned za ním je kraj Jihočeský se 71 předloženými žádost-
mi na 2 768 milionů korun. Naopak nejméně žádostí a to 19 za-
tím podal Jihomoravský kraj. Požádal v nich o 847 milionů korun.

Liberecký kraj je žadatelem, který má zatím nejvyšší počet schvá-
lených žádostí. Dosud mu bylo odsouhlaseno 50 projektů za 1,1 mi-

liardy korun. Nejvíce schválených finančních prostředků z fondů EU
mají kraje Moravskoslezský (2,8 miliardy korun) a Vysočina (2,9 mi-
liardy korun).

České kraje nejvíce peněz žádají z regionálních operačních pro-
gramů. Z tématických operačních programů pak nejvíce žádostí
poslaly do Operačního programu Životní prostředí a nejvíce peněz
žádají z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Zdroj: Karlovarský kraj (Krajské listy, kr-karlovarsky.cz)

Evropská komise schválila první
velký projekt nové kanalizace

Prvním z velkých projektů OPŽP, který Evropská komise schváli-
la, je výstavba kanalizace a vodovodní řad na Ivančicku za více než
730 milionů korun.

Na stamilionovém podniku pracovně nazvaném Zlepšení kvali-
ty vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové mlýny se podílí
několik obcí. Jde o jednu z nejdražších investic Ivančicka poslední
doby. Přinese dostavbu a opravu vodovodní a kanalizační sítě v ob-
cích Ivančice, Oslavany, Padochov (okres Brno-venkov). Vše má být
hotovo do listopadu 2011.

Evropská unie poskytne na projekt dvaasedmdesát procent způ-
sobilých výdajů, Státní fond životního prostředí ČR dalších pět a o
zbytek se rozdělí samotné obce. Ivančice dají osmdesát a Oslava-
ny šestašedesát milionů korun, zbylé výdaje si mezi sebe rozdělí
další zúčastněné obce Padochov a Moravské a Nové Bránice.

S přispěním peněz z Evropské unie tak bude nově postavena
splašková a jednotná kanalizace, rekonstruována část jednotné ka-
nalizace ve městě Ivančice a Oslavany a rekonstruována a intenzi-
fikována čistírna odpadních vod Ivančice. Na čistírnu budou dove-
deny odpadní vody z měst a obcí Ivančice, Oslavany, Moravské Brá-
nice a Nové Bránice. Intenzifikací čistírny Ivančice se zvýší kvalita
vypouštěných vod do řeky Jihlavy. Projekt také počítá s obnovou
vodovodní sítě měst Ivančice a Oslavany, včetně městské části Osla-
vany-Padochov. Zdroj: SFŽP

Další dotace pro vodohospodářské
projekty z OPŽP

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního pro-
středí České republiky vyhlásily již XIII. výzvu pro podávání žádos-
tí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní pro-
středí (dále jen OPŽP).

Žádosti budou přijímány od 2. listopadu 2009 do 5. ledna 2010.
Výzva je určena pro projekty vedoucí ke snížení znečištění vod z ko-
munálních zdrojů a zlepšení jakosti pitné vody a byla zařazena do
harmonogramu výzev na jaře tohoto roku jako jeden z protikrizo-
vých instrumentů v OP Životní prostředí.

Dotace jsou určeny pro projekty zaměřené na výstavbu, re-
konstrukci a dostavbu stokových systémů sloužících veřejné po-
třebě a dále na výstavbu, rekonstrukci a intenzifikaci centrálních
čistíren odpadních vod nebo zajištění odpovídajícího přiměře-
ného čištění v aglomeracích pod 2000 EO1, které se nachází
v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chrá-
něné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality
soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochran-
ná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních mine-
rálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV)
a v povodí vodního díla Nové Mlýny2 v souladu s platnými před-
pisy ČR i EU.

Dále o podporu budou moci žádat zájemci s projekty zaměře-
nými na výstavbu, rekonstrukci a intenzifikaci úpraven vody, zdro-
jů pitné vody a přivaděčů zásobujících více než 2 000 obyvatel a vý-

kr-karlovarsky.cz


Zpravodaj SPOV ČR • č.139 • 10/2009

D D o t a č n í p r o g r a m y 3 2

stavbu a dostavbu rozvodných sítí pitné vody a souvisejících ob-
jektů sloužících veřejné potřebě v obcích nad 2 000 obyvatel. Tyto
projekty budou podpořeny i v případě aglomerací pod 2 000 oby-
vatel, které jsou zároveň umístěny v územích vyžadujících zvláštní
ochranu. Podmínkou je, že projekt bude součástí komplexního ře-
šení zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod v těchto
aglomeracích.

Výše prostředků určená pro tuto výzvu dosahuje částky 8 mi-
liard korun. Z toho na projekty na snížení znečištění vod je urče-
no 5 miliard korun a na projekty vedoucí ke zlepšení jakosti pit-
né vody 3 miliardy korun. Příjem žádostí o podporu bude ukon-
čen před 5. lednem 2010, pokud objem požadované dotace
z prostředků EU dosáhne u písemně došlých žádostí dvojnásobek
uvedené alokace. Zdroj: MŽP /SFŽP

Čtrnáctá výzva OPŽP otevírá čtyři
oblasti podpory

XIV. výzva Operačního programu Životní prostředí se vztahuje
na čtyři prioritní osy. Žádosti o podporu je možné podávat od 2. lis-
topadu 2009 do 5. ledna 2010. Celkem je k rozdělení připraveno
6,85 miliard korun.

Ve XIV. výzvě je možné podávat žádosti o podporu ve čtyřech
osách:
– Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika

povodní (osa 1)
– Omezování průmyslového znečištění a snižování environmen-

tálních rizik (osa 5)
– Zlepšování stavu přírody a krajiny (osa 6)
– Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poraden-

ství a osvětu (osa 7)
Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových

stránkách OPŽP www.opzp.cz.
Zdroj: SFŽP / OPŽP (opzp.cz)

RR Střední Čechy do konce října
proplatí příjemcům dotace
první miliardu korun

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, který
administruje ROP Střední Čechy, proplatil na účty příjemců dotace
z ROP SČ do dnešního dne přes 920 mil. Kč.

Znamená to, že proplácení na účty příjemců dotací z ROP SČ se
za posledních devět měsíců výrazně zlepšilo a svědčí to tak o dob-
ré práci ze strany Úřadu Regionální rady Střední Čechy při admini-
strování projektů. Toto dokládá i skutečnost, že v lednu 2009 by-
lo proplaceno příjemcům dotace 35 mil. Kč, zatímco na konci zá-
ří 2009 to již bylo 920 mil. Kč. Do konce měsíce října počítá vedení
Úřadu Regionální rady Střední Čechy s proplacením první miliardy
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Největší objem dotací, přibližně 411 728 231 mil. Kč, byl zatím
proplacen v oblasti dopravy. V prioritní ose integrovaný rozvoj úze-
mí bylo zatím příjemcům dotace proplaceno zhruba 248 388 396
mil. Kč a v prioritní ose cestovní ruch se na dotacích rozdělilo 165
712 948 mil. Kč. Zbylých 95 023 131 mil. Kč bylo vydáno na pri-
oritní osu technická pomoc, v rámci které je zajišťována imple-
mentace programu.

Do současné chvíle bylo vyhlášeno 37 výzev + 2 kontinuální vý-
zvy (Integrovaný plán rozvoje měst, Technická pomoc), zaregistro-
váno bylo 719 projektů, smlouvy byly uzavřeny u 173 projektů, ze
kterých bylo zatím úspěšně zrealizováno a ukončeno 32 projektů.

Zdroj: RR Střední Čechy

Rozvoj cestovního ruchu
v Moravskoslezském kraji
podpoří nová strategie

Strategický dokument kraje pod názvem Marketingová strategie
rozvoje cestovního ruchu má za úkol podpořit čerpání evropských
financí právě v oblasti cestovního ruchu. Zároveň ukazuje, jakými
směry by se měl Moravskoslezský kraj ubírat při své propagaci. Po-
čítá se, že strategie bude udávat směr rozvoje turismu do roku 2015.

„Cílem strategické podpory cestovního ruchu, kterou předsta-
vuje nová strategie, je mimo jiné zvýšení návštěvnosti turistů v kra-
ji, ale také prodloužení délky jejich pobytů,“ řekl náměstek hejt-
mana pro cestovní ruch Jiří Vzientek.

Spolupráce mezi aktéry v cestovním ruchu, propagace kraje
a především vznik nových atraktivit – to jsou tři klíčové oblasti,
o které by se měl opírat rozvoj turismu.

Akční plán definuje cca 300 projektů, které jsou plánovány a kte-
rým má strategie poskytnout oporu MSK. V rámci strategie byl při-
praven systém podpory 3 prioritních lokalit, v rámci kterých půjde
o systematickou podporu na daném území – jednat by se mohlo na-
příklad o investice do lázní Karlova Studánka, využití termálních pra-
menů na Jablunkovsku a vznik doprovodné infrastruktury, vznik zá-
bavního areálu kolem sáňkařské dráhy ve Starých Hamrech apod.

Propagace kraje bude probíhat odděleně vůči české a zahra-
niční klientele, přičemž za nejdůležitější zahraniční trhy lze pova-
žovat sousední státy a Litvu, Lotyšsko, Ukrajinu a Rusko. Českým
klientům bude kraj nabízet především možnosti v oblasti pozná-
vací turistiky, lázeňství nebo aktivního vyžití. Zahraničním turistům
pak budou navíc prezentovány možnosti relaxace a zábavy, to vše
jako kvalitní a zároveň cenově dostupné.

V období do roku 2015 bude pro rozvoj cestovního ruchu stě-
žejní modernizace a budování atraktivit a ubytovacích zařízení s vy-
užitím finančních prostředků z evropských fondů. V tomto ohledu
strategie doporučuje podporu řady projektů, současně však sta-
novuje tři prioritní lokality, které by měly být podpořeny stovkami
miliony korun z Regionálního operačního programu Moravsko-
slezsko. Jedná se o oblasti Jablunkovska, Karlovy Studánky s Ma-
lou Morávkou a Ostravice se Starými Hamry.

„Tyto tři oblasti budou ještě v letošním roce vyzvány, aby zpra-
covaly integrované plány rozvoje území, ve kterých si sami stanoví
prioritní projekty na podporu rozvoje cestovního ruchu“, uzavřel ná-
městek hejtmana Jiří Vzientek. Zdroj: Moravskoslezský kraj

Druhá miliarda z ROP Severovýchod
vyčerpána

Na projekty realizované v NUTS II Severovýchod, tedy v Pardu-
bickém, Královéhradeckém a Libereckém kraji, byla z Regionální-
ho operačního programu NUTS II Severovýchod vyplacena v polo-
vině letošního října už druhá miliarda korun.

„Ekonomika v České republice sice zpomalila, evropské dotace
se ale vyplácejí na regionální projekty rychleji,“ říká ředitel Úřadu
Regionální rady Zdeněk Semorád.

Tempo se zvýšilo v posledních měsících. Vždyť po červencové
první miliardě, na jejíž vyplacení se od schválení programu čekalo
půl druhého roku, uplynuly necelé tři měsíce.

„Přistoupili jsme od 1. srpna ke zrychlenému proplácení dota-
cí, což podnítila zejména hospodářská krize. Právě evropské dota-
ce považuji za jeden z účinných prostředků, kterými lze krizi čelit
a pomáhat tak obcím, městům a dalším podnikavým subjektům,
které se podílejí na rozvoji severovýchodních Čech,“ říká předse-
da Regionální rady Radko Martínek.

Pro ROP NUTS II Severovýchod je do roku 2013 celkem vyčleně-
no k čerpání podle současného kurzu více než 16,5 miliardy korun.

Zdroj: RR Severovýchod

opzp.cz


Zpravodaj SPOV ČR • č.139 • 10/2009

D D o t a č n í p r o g r a m y 3 3

Integrovaný OP: Aktualizován
harmonogram výzev

Ministerstvo pro místní rozvoj aktualizovalo k 30. 9. 2009 har-
monogram výzev, které by měla v budoucnu vyhlašovat jednotlivá
ministerstva z rámce Integrovaného OP.

Na druhou polovinu roku 2009 jsou plánovány výzvy:
1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě podpora –

individuální projekty
d) elektronizace služeb veřejné správy (plánované vyhlášení

10/2009).
2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě podpora – individuál-

ní projekty
a) sdílení dat s centrálními registry ve veřejné správě a vytváře-

ní dalších relevantních registrů pro potřeby územní veřejné správy
(plánované vyhlášení 2. pololetí 2009 bez přesnějšího termínu).

b) budování komunikační infrastruktury územní veřejné správy
(plánované vyhlášení 2. pololetí 2009 bez přesnějšího termínu).

d) elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou
elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend vykonáva-
ných orgány územní veřejné správy (Technologická centra a ElSpisSl)
(plánované vyhlášení pro ORP září/říjen 2009 pro kraje 10/2009).

3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
c) vybudování Národního centra pro krizovou připravenost a vý-

cvik složek IZS (velký projekt) (plánované vyhlášení 2. pololetí 2009
bez přesnějšího termínu).

3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti – individuální projekty
a) investiční podpora transformace a posilování služeb zamě-

stnanosti v ČR
b) vybudování dalších školících středisek služeb zaměstnanosti

a podpora spolupracujících organizací
c) vybudování a podpora poradensko-vzdělávacích středisek

pro klienty služeb zaměstnanosti (vše plánované vyhlášení
10/2009).

5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví – in-
dividuální projekty

c) zdokonalení infrastruktury pro moderní kulturní služby s vy-
šší přidanou hodnotou (plánované vyhlášení 10/2009).

Zdroj: GA-rrk (podle MMR, strukturalni-fondy.cz)

Norské fondy pomohly na Vysočině
zachránit šest kulturních památek

Šest projektů na záchranu kulturní památky získalo na Vysoči-
ně více než 15 milionů korun z takzvaných norských fondů. Ve-
směs se jedná o stavební úpravy kostelů, restaurování oltářů nebo
obnovu objektů. Patnácti procenty se na spolufinancování oprav
podílel i kraj Vysočina (105 882 EUR). V rámci kraje Vysočiny čer-
paly peníze:
Žadatel — Název akce — Vyčerpaná dotace (v Kč)
Kanonie premonstrátů v Nové Říši — Rekonstrukce starobylé
věže kostela sv. Petra Pavla v Nové Říši — 3 166 607 Kč
Město Telč — Obnova objektu radnice v Telči I. etapa — 3 666 960 Kč
Město Pelhřimov — Restaurování oltáře sv. Floriana v kostele
sv. Víta v Pelhřimově — 539 999 Kč
Římskokatolická farnost Křeč — Stavební úpravy kostela
sv. Jakuba Staršího – zachování ohroženého kulturního dědictví
— 1 181 029 Kč
Diakonie Českobratrské církve evangelické – středisko Mysli-
bořice — Rekonstrukce unikátního krovu a opláštění střechy kul-
turní památky barokního zámku v Myslibořicích — 4 504 067 Kč
Římskokatolická farnost Žirovnice — Stavební úpravy kostela
sv. Filipa a Jakuba – zachování ohroženého kulturního dědictví —
2 187 337 Kč

Takzvané norské fondy (Finanční mechanismus EHP/Norsko) jsou
doplňkovým zdrojem evropských strukturálních fondů a umožňují
čerpat prostředky na akce, které EU nefinancuje. Pro Česko je v nor-
ských fondech v letech 2004 až 2009 k dispozici téměř 111 milio-
nů eur (asi 2,8 miliardy Kč). O peníze z těchto fondů šlo žádat na-
příklad na projekty na záchranu kulturního dědictví, ochranu ži-
votního prostředí a rozvoj lidských zdrojů. Finanční mechanismy
by měly pokračovat i po roce 2009, detaily jsou ještě předmětem
jednání. Zdroj: Kraj Vysočina

Hledáte peníze
na kulturní projekty realizované
se zahraničními partnery?

Zahraniční odbor Ministerstva kultury vyhlašuje pro rok 2010
výběrové dotační řízení na podporu kulturních aktivit organizova-
ných ve spolupráci se zahraničními partnery.

Cílem výběrového dotačního řízení je podpora subjektů posky-
tujících veřejnou kulturní službu a podpora projektů živé kultury,
které tyto subjekty realizují – divadelní a taneční vystoupení, kon-
certy, výstavy výtvarného umění, designu a architektury na úrovni
hodné reprezentace ČR v zahraničí, a v případě přijímaných pro-
jektů takové, které domácí kulturní scénu svou vysokou umělec-
kou úrovní skutečně obohacují.

Pro rok 2010 byly stanoveny tématické okruhy:
1. Vysílané projekty do zahraničí
2. Přijímané projekty ze zahraničí
3. Visegrád – společné projekty subjektů zemí Visegrádu

Preferovány budou zaměřené na
a/ Expo 2010 v Šanghaji od 1. května do 31.října 2010
b/ Významná výročí: 150. výročí narození Gustava Mahlera,

150. výročí narození Alfonse Muchy, 200. výročí narození Fryde-
ryka Chopina, 200. výročí narození Karla Hynka Máchy, 700. výro-
čí nástupu Jana Lucemburského na český trůn.

Všechny projekty musí být určeny široké veřejnosti. Termíny uzá-
věrek žádostí do dotačního výběrového řízení byly stanoveny na
31. října 2009 pro celoroční projekty a projekty realizované v 1. po-
loletí 2010. Pro projekty realizované v 2. pololetí 2010 je pak sta-
novena uzávěrka 15. dubna 2010. Zdroj: MK ČR

strukturalni-fondy.cz
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Svaz PRO-BIO a EPOS pomáhají
mléčnému sektoru

PRO-BIO Svaz ekologických ze-
mědělců a Spolek poradců v ekolo-
gickém zemědělství ČR (EPOS) po-
depsaly v říjnu smlouvu na realizaci
veřejné zakázky vyhlášené Minister-
stvem zemědělství ČR, která je zaměřená na podporu rozvoje re-
gionálního odbytu biopotravin – konkrétně pak na biomléko.

Projekt reaguje na aktuální mléčnou krizi a její dopad zejmé-
na na malé a střední producenty. Jeho hlavním cílem je u mini-
málně 20 konvenčních podniků s mléčnou produkcí zahájit pře-
chodné období na ekologické zemědělství, u minimálně 3 pod-
niků zapojených do projektu by měla být výsledkem produkce
biomléka, zodbytovaná formou přímého prodeje z farmy. Projekt
se však netýká pouze produkce kravského mléka, bude také pra-
covat s produkcí mléka kozího a ovčího a možnostmi odbytu tě-
chto mléčných produktů.

Co je cílem:
• podpořit odbyt biomléka a rozvoj trhu s biomlékem v ČR
• navýšit produkci biomléka
• zlepšit vědomosti a odborné znalosti producentů biomléka a zá-

jemců o přechod na ekologickou produkci

Pro koho je určen:
• pro ekologicky hospodařící zemědělce
• pro konvenční zemědělce, kteří uvažují o přechodu na ekolo-

gickou produkci mléka

Co Vám nabízí:
• bezplatné školení pro zájemce
• exkurze na úspěšné ekofarmy s produkcí biomléka
• praktické metodiky, návody a další materiály
• bezplatné poradenství k ekologické produkci a zpracování mléka

Během celé doby trvání tohoto projektu, tj. do roku 2011, bu-
de náš poradenský tým připraven s Vámi řešit problémy s přecho-
dem farmy na ekologickou produkci mléka.

Chybět nebudou ani semináře a další vzdělávací akce, na kterých
zájemci o účast v projektu nebo o konverzi budou moci získat rele-
vantní informace. V tomto roce se plánují semináře v 6 krajích:

Pardubický kraj – 5.11.2009 od 10.30
(OU a Praktická škola, Chroustovice, Zámek 1 )
Královehradecký kraj – 29. 10. 2009 od 10.30
(Ježkův statek, sídlo: Harantova 261, Nová Paka, 509 01)
Jižní Čechy – 3. 11. 2009 od 10.30
(Kongresové a kulturní centrum Roháč, Na Sadech 349 Třeboň)
Kraj Vysočina – 4. 11. 2009 od 10.30
(Česká zemědělská akademie, střední škola, Školní 764, Humpolec)
Středočeský kraj – 2. 11. 2009 od 10.30
(Střední odborná škola, Poděbrady, Boučkova 355)
Plzeňský kraj – 9. 11. 2009 od 12.00
(Střední škola zemědělská a potravinářská, Národních mučedníků
141, Klatovy)

Do projektu jsou zapojeny i další oborové organizace a zpraco-
vatelé, kteří napomohou dosažení stanovených cílů. Veškeré vý-
stupy a aktivity pak bude možné sledovat a volně stahovat na strán-
kách www.pro-bio.cz a www.agro-envi-info.cz.

Pokud Vás tato nabídka zaujala a chcete se do projektu zapojit,
kontaktujte nás co nejdříve. Počet farem zapojených do projektu je
omezen!

Kontaktní informace
Ing. Klára Hermanová,
tel. 549 213 563, epos@eposcr.eu,
www.eposcr.eu
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Miliony na podporu lesního
hospodářství

Více než 15 miliony korun podpoří v letošním roce Zlínský kraj
hospodaření v lesích na svém území. Tato významná pomoc pro
realizaci vybraných lesnických činností je poskytována po schvále-
ní krajského Zastupitelstva z rozpočtu kraje, jako příspěvky vla-
stníkům nebo nájemcům lesů a představuje podstatnou finanční
podporu pro zlepšování funkcí lesů.

Na svém zářijovém zasedání krajští Zastupitelé schválili v rámci
vyčleněných zdrojů přidělení 7,3 milionu korun pro 233 žadatelů,
kterým schválené příspěvky v těchto dnech putují na účty. „Po-
skytnuté finanční prostředky jsou primárně určeny pro motivaci
přednostního využití melioračních a zpevňujících dřevin při obno-
vách lesních porostů a k preferenci technologií šetrnějších k pří-
rodnímu prostředí,“ přiblížila krajská radní pro zemědělství, život-
ní prostředí a rozvoj venkova Milena Kovaříková.

Finance poskytované z veřejných zdrojů vlastníkům a nájemcům
lesů nemají význam pouze pro ně samotné, ale měly by napomo-
ci i ke změně druhové skladby lesů ve prospěch odolnějších dře-
vin, které současně lépe působí na lesní půdu. Tyto budoucí pe-
střejší lesní porosty pomohou společně s využíváním šetrnější les-
ní techniky vytvářet uspokojivější lesní prostředí.

Ing. Milan Plesar, tiskový mluvčí,
Krajský úřad Zlínského kraje

Školy mohou žádat o finance na
zkvalitnění výuky

Regionální Operační program Střední Morava podpoří částkou
146 milionů korun projekty mateřských, základních, středních i vy-
šší odborných škol v Olomouckém a Zlínském kraji. Zájemci o do-
taci z tohoto programu mohou své projektové náměty předkládat
Úřadu Regionální rady v Olomouci do 8. ledna 2010.

„Očekáváme předkládání projektů zaměřených na podporu jazy-
kového vzdělání i výuku informačních a komunikačních technologií.
V oblasti středoškolského a vyššího odborného vzdělávání budou
podporovány aktivity definované v regionálních dlouhodobých zá-
měrech. Dále budou vytvářeny podmínky pro přípravu i nabídku kva-
litních pracovníků pro hi-tech odvětví v regionu a chceme také vy-
hovět současné poptávce a zároveň vytvořit podmínky pro efektivní
a konkurenceschopné prostředí v oblasti přípravy žáků i studentů na
budoucí povolání,“ zmínil hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák,
který je zároveň místopředsedou Výboru Regionální rady.

Doplňkově budou moci zájemci žádat o dotaci na přizpůsobení
podmínek výuky pro zdravotně postižené žáky, včetně pořízení spe-
ciálního vybavení a pomůcek pro výuku zdravotně postižených dětí.

www.eposcr.eu
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Při definování podmínek výzvy byl kladen velký důraz na zvýše-
ní kvality vzdělání v obou regionech. Při posuzování Úřad Regio-
nální rady naplno uplatní postupy zavedené v rámci nového hod-
nocení projektů, což v praxi znamená předložení projektového zá-
měru podloženého marketingovou analýzou a rozpočtem. Do dvou
měsíců Výbor Regionální rady rozhodne, zda je předložený záměr
v souladu s cíli ROP Střední Morava a přispívá k efektivnímu a vy-
váženému rozvoji území. V případě kladného stanoviska bude ža-
datel vyzván k dopracování žádosti. Zde pak platí, čím dříve žada-
tel projekt dopracuje, tím dříve bude jeho projekt schválen. V ko-
nečném přehledu jsou to přibližně tři měsíce od uzávěrky pro
předkládání žádostí na Úřadu Regionální rady.

Alokace finanční podpory projektů z ROP:
mateřské školy 11 milionů korun
základní školy 45 milionů korun
střední a vyšší odborné školy 90 milionů korun

Ing. Milan Plesar, tisk. mluvčí, Krajský úřad Zlínského kraje

MAS Posázaví podpořila
další projekty

Doporučené projekty v 5. výzvě Strategického plánu Leader
2007–2013 (SPL) byly registrovány na Státním zemědělském in-
tervenčním fondu v Praze dne 12. října 2009. Všech sedm projek-
tů, které úspěšně prošly schvalovacím procesem v Místní akční sku-
pině Posázaví (MAS), jsou na začátku své realizace.

Projekty na vzdělávání podpořené v rámci fiche 5 – Stavíme na
rodině a mládeži se rozběhly prvními semináři. V Sázavě Mateřské
centrum PUTTI začalo keramickým kurzem pro začátečníky a Ma-
teřské centrum Hvězdička zahájilo vzdělávání v pondělí 26. října
2009 kurzem Výroby šperků, korálků a drobných předmětů.

Plány na výstavbu naučných stezek v zámeckém parku na Jem-
ništi i v Roudném jsou blíž ke své realizaci. Obě stezky byly dopo-
ručeny k financování a jejich realizace může začít. Další finanční pro-
středky byly rozděleny mezi projekty se zaměřením na ochranu
a rozvoj kulturního dědictví. Byl podpořen projekt na rekonstrukci
vodárenské věže v Čerčanech občanského sdružení Posázavský Pa-
cifik a také projekt na opravu kapličky v Hrzíně, který leží ve správ-
ním území obce Ratměřice. Zajímavým projektem, který byl pod-
pořen v páté výzvě, je mapování výtvarného umění na Podblanic-
ku. Tento projekt bude realizovat Okresní sdružení ČSOP Benešov.

Žadatelé podpořených investičních projektů z fiche 2 – Poznejte
to u nás a fiche 4 – Ctíme svou minulost se sejdou na semináři dne
2. listopadu 2009 od 10 hodin v zasedací místnosti společnosti Po-
sázaví o.p.s. Zde budou seznámeni s jednotlivými postupy, které ža-
datele budou čekat v průběhu realizace jejich projektů. Na semináři
se bude probírat, jak správně udělat výběrové řízení na dodavatele,
jaké náležitosti mají mít faktury za provedenou práci, jak a kdy se mo-
hou udělat změny projektů. Prostor bude i na dotazy žadatelů.

Marie Škvorová, MAS Posázaví
Kontakt pro další informace:
Bohuslava Zemanová,
e-mail: zemanova@posazavi.com

Obecně prospěšná společnost Posázaví
– www.posazavi.com
Obecně prospěšná společnost Posázaví (Posázaví o.p.s.) vznikla

v březnu roku 2004. Ve spolupráci se svazky obcí, orgány samo-
správy, podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi usi-
luje o rozvoj a propagaci Posázaví jako místa s vysokým turistickým
potenciálem a zároveň místa pro kvalitní život obyvatel regionu.

V rubrice „Dotační programy“ jsou využívány informace
z DOTACEONLINE.cz.
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Spolek pro obnovu venkova ČR

SPOLEK PRO OBNOVU VENKOVA
ČESKÁ REPUBLIKA
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www.spov.org

Spolek pro obnovu venkova

-

-

-
-

Jihočeský

Jihomoravský

Karlovarský

Královehradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Vysočina

Seznam krajských organizací SPOV
Zlínský

Ústecký

Středočeský

-

Z historie:

-

-
-

-

-

Členství
-

-

-

Činnost

-

-
-

Předsednictvo SPOV ČR:

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

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

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

tajemnice:j
Ing. Marcela Harnová

Slaměníkova 37
751 11 - Radslavice

harnova.marcela@tiscali.cz

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

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