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Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

Demonstrace za malé venkovské podnikatele. Před ministerstvem průmyslu a obchodu ve středu 25. června demonstrovali v montérkách a s hasáky v rukou zástupci z venkovských obcí, kterým se nelíbilo, že ministerstvo chce omezit podporu malým a středním živnostníkům na venkově. Na snímku drží podpisový arch místopředsedové SPOV Radan Večerka a SMS Radim Sršeň. Zdroj foto: SPOV
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Aktuálně:
„Umaštění automechanici”
demonstrovali před
ministerstvem průmyslu
Zástupci Spolku pro obnovu venkova
a Sdružení místních samospráv zorganizo
vali 25. června demonstraci zástupců z ven
kovských obcí před ministerstvem průmyslu
a obchodu. Ostře se postavili proti rozhod
nutí, že by mělo ministerstvo udělit část ev
ropských dotací agentuře CzechInvest, a tím
ohrozit organizace, které podporují místní
živnostníky a drobné podnikatele na venko
vě. Část evropských dotací, které dosud roz
dělovaly místní skupiny prostřednictvím Pro
gramu rozvoje venkova, by se měla přesu
nout na státní agenturu CzechInvest.

Více informací na straně 3
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Z činnosti SPOV:
Na Spolku se řešily
zakázky pro místní firmy
i dostupnost zdravotní péče
Novela zákona o zadávání veřejných za
kázek či zajištění rozumné a ekonomicky
únosné dostupnosti služeb v malých měs
tech a vesnicích. To byla téma schůze Spol
ku pro obnovu venkova ČR, která se usku
tečnila 3. červnový den v Senátu v Praze.
K tématu o připravované novele zákona
o zadávání veřejných zakázek vystoupil Jiří
Houdek, náměstek z ministerstva pro míst
ní rozvoj, jenž vyl v minulosti 15 let staros
tou. Představil také několik dotačních pro
gramů, které jsou z národních zdrojů k dis
pozici.
Více informací na straně 11
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TÉMA:
Třináctka finalistů dvacátého
ročníku soutěže Vesnice
roku je kompletní
Uplynulé dva měsíce objížděly hodnoti
telské komise celkem 306 obcí ze všech
krajů celé České republiky, které se přihlá
sily do jubilejního dvacátého ročníku soutě
že Vesnice roku. Třináct krajských finalistů
postupuje do celostátního kola, kde vítěz
získá 20. září v Luhačovicích titul Vesnice
roku 2014.
V jednotlivých krajích zvítězily tyto ob
ce: Dolní Žandov, Dříteč, Kateřinice, Kně
žice, Kostelec, Nová Hradečná, Ořechov,
Rádlo, Růžová, Sovětice, Třanovice, Úsilné,
Vrbice.
Více informací od strany 7
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Pozvánka na agrosalon Země živitelka 2014

Obsah (číslo 7/2014):
Téma 1
str. 3–6
• „Umaštění automechanici” demonstrovali před
ministerstvem průmyslu na podporu podnikatelů
• Žádost o podporu rozvoje venkovské ekonomiky:
JSME UMAŠTĚNÍ, ALE NEJSME PARAZITI
Téma 2
str. 7–10
• Finalisté soutěže Vesnice roku 2014 jsou kompletní: Dolní Žandov, Dříteč, Kateřinice, Kněžice, Kostelec, Nová Hradečná, Ořechov, Rádlo, Růžová, Sovětice, Třanovice, Úsilné, Vrbice
Z činnosti SPOV
str. 11–13
• Na Spolku se řešily zakázky pro místní firmy i dostupnost zdravotní péče
• Putování po obcích úspěšných v soutěži Vesnice
roku s Celostátní sítí pro venkov
Z činnosti NS MAS
str. 14–20
• MAS se na čtyřech místech školily ve zpracování
integrovaných strategií se zapojením komunit
• Národní síť MAS jednala v červnu na ministerstvu
zemědělství. Také o podpoře MAS v začátku roku
2015
• V Bruselu byla představena „Evropská kuchařka“
CLLD

Srdečně všechny zveme na 41. ročník výroba a produkty prostřednictvím regionál
výstavy Země živitelka, která se koná od ních značek. Představení originálních výrob
čtvrtka 28. srpna do úterý 2. září 2014. ků, služeb a nově i zážitků je vytvářeno ve
spolupráci s Asociací regionálních značek.
Velký prostor nachází již řadu let na výsta
Celodenní program s lidovou muzikou
vě Země živitelka téma rozvoje života na ven
a občerstvením je vítaným doprovodným pro
kově. Významným mottem výstavy je „Bugramem, který je organizován Spolkem pro
doucnost českého zemědělství a českého
obnovu venkova ČR za podpory ministerstva
venkova“ a tradiční prezentace Celostátní sí
pro místní rozvoj. Na pátek 29. srpna bude již
tě pro venkov, Národní sítě Místních akčních
po šesté připraven Večer venkova s hudbou
skupin ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR
a doprovodným programem. Letos s vyhláše
bude tvořena ve spolupráci s místními akční
ním vítěze Fotografické soutěže, kde budou
mi skupinami z České a Slovenské republiky,
vyhlášena první tři místa v kategoriích „Příro
Národnej siete rozvoja vidieka SR a Národnej
da“, „Lidé na venkově“ a „Projekty Progra
Siete Slovenských Miestnych Akčných Sku
mu rozvoje venkova“ a celkový vítěz soutěže.
pín. Svoji činnost přestaví také ministerstvo
Více o prezentaci MAS najdete na
pro místní rozvoj.
www.nsmascr.cz a http://www.vcb.cz/
PAVILON VENKOVA (pavilon Z) bude za
kalendar/181-zeme-zivitelka
hrnovat prezentaci činnosti a projektů spolu
Více o fotosoutěži Krásy českého venkova
práce MAS, projektů realizovaných v rámci pl
najdete v rubrice Aktuálně o venkovu. OŠ
nění Strategických plánů LEADER a také ven
kova jako takového včetně ukázek řemeslné
výroby a regionálních produktů. Formou dře
věné tržnice se bude představovat venkovská

Aktuálně o venkovu
str. 21–31
• Kraje a města s obcemi: Vyjdeme si vstříc, většinou
je to možné
• Díky vyjednávání SMS ČR dojde k výraznému zohlednění situace malých obcí v registru smluv
• Asociace odpadového hospodářství a SMS stvrdily
vzájemnou spolupráci
• Soutěž O nejlepší obecní a městský zpravodaj 2013
vyhráli Mníšek pod Brdy, Boršice a Posázaví
• Sklizeň ovoce na Moravě bude proti loňsku výrazně slabší
• Výběrové řízení dopadlo nerozhodně, CzechTourism
bude mít novou ředitelku
• Zákon o odpadech – po odmítnutí ve sněmovně je
načten další neprojednaný návrh
Akce v regionech
str. 32–36
• Farma Zdeňka s ministrem otevřeli čtvrtou sérii
Farmářských slavností. Lidé poznají rodinné hospodaření a život na venkově
• Projekt Jankow 1645 připomene odkaz nejkrvavějšího střetu třicetileté války
Dotační programy
str. 37–39
• Výzkum, vývoj a vzdělávání se týká i venkova
• MŽP: Z ekologických dotací nestihneme vyčerpat
asi 20 miliard
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Demonstrace za změnu negativního postoje MPO k zařazení podpory malých a středních živnostníků na venkově do CLLD.
Vyjednávání s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR o podpoře mikropodniků na venkově se dostalo do slepé uličky, když premiér v odpovědi na dopis ministra zemědělství, který podporu z prostředků Evropské unie prostřednictvím programu LEADER a místních akčních skupin
(tj. v rámci Komunitě vedeného místního rozvoje, zkráceně CLLD) doporučil, napsal, že „je to věc ministra průmyslu a obchodu“. V situaci,
kdy v řádu dní hrozí dokončení OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 a jeho předložení vládě bez této podpory,
svolali místopředsedové SMS ČR a SPOV ČR demonstraci před hlavní budovu ministerstva v Praze.
Zdroj foto: SPOV

„Umaštění automechanici” demonstrovali před
ministerstvem průmyslu na podporu podnikatelů
Před ministerstvem průmyslu a obchodu se ve středu 25. června
ráno shromáždilo několik desítek demonstrujících v montérkách
a s hasáky v rukou. Nelíbilo se jim, že ministerstvo chce omezit pod
poru malým a středním živnostníkům na venkově. Část evropských
dotací, které dosud rozdělovaly místní skupiny prostřednictvím Pro
gramu rozvoje venkova, by se měla přesunout na státní agenturu
CzechInvest.
Demonstraci svolali zástupci Spolku pro obnovu venkova a Sdru
žení místních samospráv. Ti se ostře postavili proti rozhodnutí, že
by mělo ministerstvo udělit část evropských dotací agentuře Czech
Invest, a tím ohrozit organizace, které podporují místní živnostníky
a drobné podnikatele na venkově.
„Mně vadí, že prostředky si nechávají Pražáci, je tady korupční
jednání. Já nechápu, proč by ty peníze měly zůstávat tady a ne
u nás,“ řekla demonstrující Jana Němečková.
Samotné ministerstvo se však brání a tvrdí, že mikropodnikate
lé nejsou ohroženi a mají ze strany ministerstva podporu. „Czech
Invest nikdy nenahrazoval a ani nenahrazuje metodu komunitně
vedeného místního rozvoje uplatňovanou místními akčními skupi
nami v rámci Programu rozvoje venkova. V tomto období jsme mi
kropodniky podporovali ve velkém rozsahu a to 3,5 miliardami. Pro
mikropodniky na venkově v příštím období speciálně vyčleňujeme
asi dvě miliardy korun. Pro mikropodniky obecně jsou to čtyři mi
liardy,“ uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu Tomáš Novot

ný. Právě on řekl dříve na dotaz, jak na dotace dosáhnou ”umaš
tění automechanici”, že takoví adresáti ho nezajímají. Společně
s CzechInvest ministerstvo v tomto období administruje úspěšně
víc než deset tisíc projektů, nevidí tak důvod tento postup měnit.
Zdroj: Novinky
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Výzva SMS a SPOV

Žádost o podporu rozvoje venkovské ekonomiky

JSME UMAŠTĚNÍ,
ALE NEJSME PARAZITI
Vážený pane ministře,
tímto dopisem Vás naléhavě vyzýváme k respektování meto
dy komunitně vedeného místního rozvoje, jako nástroje k roz
voji venkovské ekonomiky. Prakticky jedinou cestou, jak napl
nit poslání této metody, je zahrnout místní akční skupiny jako
článek implementačního řetězce Operačního programu podni
kání a inovace.
Česká republika patří v rámci Evropské unie k pilotním regi
onům, kde se tato forma podpory regionálního rozvoje naplno
rozvinula již v programovacím období 2007 – 2013. Jedná se
o svěření určitých administrativních úkolů daného operačního
programu regionálním klastrům (místní akční skupiny) slože
ným z místní samosprávy, podnikatelů a neziskového sektoru,
a to na principu partnerství a vzájemné kontroly. I proto Evrop
ská komise v současnosti podporuje velmi široké zapojení této
metody napříč operačními programy.
Asi si kladete otázku, proč by právě Operační program pod
nikání a inovace měl respektovat metodu komunitně vedené
ho místního rozvoje. Dovolte nám připomenout programové
prohlášení vlády, jejíž jste členem, která se zavazuje (čl. 2, odst. 1;
čl. 3.5, odst. 3) podporovat malé a střední podnikání. Zapoje
ním místních akčních skupin do implementace bychom poprvé
v historii tento cíl mohli zodpovědně naplnit. Tímto způsobem
lze garantovat územní dostupnost prostředků z OP PIK, admi
nistrativní zjednodušení pro řídicí orgán a také transparentní ře
šení s vysokou participací veřejnosti. Výsledkem mohou být ti
síce pracovních míst, které nově vzniknou na bázi domácího ka
pitálu, decentralizovaně, v odlehlých a venkovských regionech.
Nežádáme více, než jednu dvacetinu prostředků z Vašeho
operačního programu, a to do stabilního domácího sektoru ma
lého a středního podnikání s vysokou efektivitou vynaložených
prostředků.
Proto Vás důrazně vyzýváme k zapojení místních akčních sku
pin do implementace OP PIK a vynaložení adekvátního množ
ství prostředků.
S úctou
zástupci venkova ČR

T

Tisková zpráva MPO

Podpory mikropodnikatelů z OP PIK
nejsou ohroženy
Ministerstvo průmyslu a obchodu naprosto vyvrací zavádějící
informace o tom, že rezort chce přesouvat část evropských dota
cí z místních akčních skupin na agenturu CzechInvest.
Ministerstvo průmyslu a obchodu se důrazně ohrazuje proti cí
leným dezinformacím o tom, že agentura CzechInvest má převzít
udělování části evropských dotací od místních akčních skupin, čímž
jsou ohroženy podpory poskytované živnostníkům a drobným pod
nikatelům.
CzechInvest nikdy nenahrazoval a ani nenahrazuje metodu ko
munitně vedeného místního rozvoje (tzv. CLLD) uplatňovanou míst
ními akčními skupinami v rámci Programu rozvoje venkova v působ
nosti ministerstva zemědělství, kterou je možné (nikoli ale povinné)
rozšířit nově i do jiných operačních programů.
Ministerstvo průmyslu a obchodu mající plnou odpovědnost za
efektivní využití svého operačního programu zaměřeného na cíle
stanovené Evropskou komisí nechce komplikovat provádění OP PIK
včleněním dalšího subjektu navíc, kdy ani v ostatních členských stá
tech EU se model CLLD neuplatňuje prostřednictvím sektorových
operačních programů určených na podporu podnikání (tento
model je vhodný pro Program rozvoje venkova, kde je povinný,
a vhodný je i pro regionální operační programy). V tomto smyslu
ministerstvo od počátku avizuje, na které potenciální příjemce
bude zaměřovat hlavní pozornost, tedy na podnikatele s projekty
s přidanou hodnotou. Zaměření OP PIK vůbec nevylučuje podpo
ru mikropodnikatelů, naopak oproti končícímu programovacímu
období 2007 – 2013 bude vyhlášen speciální dotační program
pouze pro tuto skupinu nejmenších podnikatelů, na který se před
pokládá alokace ve výši 4 mld. korun.
Přestože tedy metoda komunitně vedeného místního rozvoje
nebude v rámci OP PIK uplatněna, Ministerstvo průmyslu a obcho
du jedná se zástupci Národní sítě místních akčních skupin o mož
nosti využití jejich potenciálu a znalostí místních poměrů pro zvy
šování absorpční kapacity formou přímé pomoci MAS mikropod
nikatelům v jejich působnosti (tj. ve venkovských oblastech), a to
od přípravy projektů a žádostí o jejich podporu, přes pomoc při je
jich realizaci, předkládání žádostí o platby až po pomoc při udrži
telnosti podpořených projektů. Těm mikropodnikatelům, kteří se
v rámci vyhlášených výzev prokáží doporučením příslušné místní
akční skupiny, budou při hodnocení načteny další (bonifikující) bo
dy za soulad s místní strategií rozvoje (obdobně však bude MPO
přistupovat i k projektům prokazujícím soulad s jinou relevantní ce
lostátní či regionální strategií zaměřenou na další rozvoj malého
a středního podnikání). Zástupci Národní sítě MAS se budou podí
let na přípravě příslušného programu podpory a jeho výzev, budou
mít zajištěno členství v Monitorovacím výboru OP PIK. Místní akč
ní skupiny však nebudou mít rozhodovací pravomoc ve vztahu
k výběru podpořených projektů, protože se jedná o oprávnění spo
jené s velkou finanční odpovědností řídícího orgánu, tj. v daném
případě MPO.
Zdroj: MPO
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Agentura CzechInvest úspěšně implementuje evropské
programy již od roku 2004. V rámci dobíhajícího programova
cího období zprostředkovala přes 11 tisíc dotací v celkové vý
ši cca 95 miliard korun, z čehož cca 54 miliard korun již bylo
oprávněným příjemcům vyplaceno a zbývající prostředky budou
po dokončení rozpracovaných projektů uhrazeny do konce příš
tího roku. Nejde přitom pouze o dotace většího finančního ob
jemu (v řádu miliónů korun, jak uvádějí někteří zastánci míst
ních akčních skupin), ale přiznány a vypláceny jsou i téměř 2 ti
síce dotací v rozmezí 100 tisíc až 1 milión korun v programech
Marketing a Poradenství, v programu Patent jsou to stovky do
tací začínající dokonce na částce 13 tisíc korun.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 (OP PIK) vstupuje do finální fáze jeho
schválení ve vládě ČR a v Evropské komisi. Pro podporu podniká
ní v České republice je v něm připraveno více než 4,3 miliardy EUR
z Evropského fondu pro regionální rozvoj, což v přepočtu před
stavuje (v závislosti na změnách kurzu koruny k euru) zhruba 116
miliard korun. Jeho cílem je dosažení konkurenceschopné a udr
žitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích, tj. hlavní
mi potenciálními příjemci podpor budou malí a střední podnika
telé s dostatečným inovačním potenciálem, kteří jsou také schop
ni spolupracovat s výzkumnými a vývojovými pracovišti a věnovat
se vlastní výzkumné a vývojové činnosti vedoucí k jejich vyšší kon
kurenceschopnosti i v mezinárodním měřítku. Podpory budou dá
le směřovat k dosažení energických úspor u podnikatelů a k za
vádění nových nízkouhlíkových technologií. OP PIK se také zamě
ří na usnadnění rozvoje podnikání, služeb a přístupu ke službám
státu prostřednictvím vysokorychlostního přístupu k internetu
a širší nabídkou služeb informačních a komunikačních technolo
gií. Zvláštní pozornost bude zaměřena také ve vztahu k začínají
cím podnikatelům, resp. mikropodnikatelům schopným rozvinout
své podnikání a nabídnout i nová pracovní místa.
http://www.mpo.cz/dokument150488.html

zveme vás na DemOnsTRaCI

za zachování
podpory
malého
podnikání

proti záměru ministerstva průmyslu a obchodu omezit podporu malých
a středních živnostníků na venkově z prostředků Evropské unie
prostřednictvím programu lEadEr a místních akčních skupin.

kdy: středa 25. června od 10 hodin
kde: před budovou Ministerstva průmyslu a obchodu
Na Františku 32, Praha 1 (Tramvaj č. 5, 8, 26 — zastávka Dlouhá třída / Metro linka B — zastávka Nám. Republiky)
Demonstraci můžete podpořit zde: www.demonstrace.eu. Na www.demonstrace.eu můžete také potvrdit svou účast.

„Živnostníci parazitují na zaměstnancích”
Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, březen 2013

„ Mě nezajímají umaštění automechanici.”
Náměstek Ministra průmyslu a obchodu Tomáš Novotný, březen 2014

Svolávající: Radim Sršeň - místopředseda Sdružení místních samospráv ČR a Radan Večerka - místopředseda Spolku pro obnovu venkova.
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Vážený pan ministr
Ing. Jan Mládek, CSc.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Vážený pane ministře!
Dovolte mi obrátit se na Vás ve věci řešení finální verze Operačního programu Podnikání a
inovace pro konkurenceschopnost.
V rámci přípravy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost i
v rámci připomínkového řízení jsme spolu s partnery (NS MAS ČR, SMS ČR) upozorňovali
na důležitost zapojení nástroje CLLD v souladu s nařízením EK a také s textem Dohody o
partnerství. Očekávali jsme v reakci na naše připomínky zařazení uvedeného nástroje do
Operačního programu. Bohužel se tak nestalo a naše připomínky jsou ze strany odpovědných
ministerských pracovníků zcela ignorovány. Rovněž Ministerstvo zemědělství požaduje
formou zásadní připomínky (č. 161 v dokumentu „Vypořádání připomínek k OP PIK 2014+“)
zapojení nástroje CLLD.
K přípravě a k připomínkování Operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost jsme spolu s dalšími byli přizváni jako partneři, aby byl naplněn princip
partnerství, v realitě však jde pouze o formalismus a na připomínky není brán ohled.
Protože již nevidím jinou možnost, jak prosadit oprávněnou zásadní připomínku, žádám Vás o
zabezpečení jednoznačné integrace nástroje CLLD do implementační struktury operačního
programu a to zejména s ohledem na oblast udržení zaměstnanosti na venkově, v souladu se
zněním Dohody o partnerství. Věřím, že mému dopisu věnujete pozornost a v rámci
kompetencí ministra zajistíte plnění dle ujednání v Dohodě partnerství.
Srdečně zdraví a mnoho úspěchů v řízení resortu přeje

V Bělotíně dne 11. června 2014

JSME UMAŠTĚNÍ,
ALE NEJSME PARAZITI
Žádost o podporu rozvoje venkovské ekonomiky
Vážený pane ministře,
tímto dopisem Vás naléhavě vyzýváme k respektování metody komunitně vedeného místního rozvoje, jako nástroje k rozvoji venkovské
ekonomiky. Prakticky jedinou cestou, jak naplnit poslání této metody, je zahrnout místní akční skupiny jako článek implementačního
řetězce Operačního programu podnikání a inovace.
Česká republika patří v rámci Evropské unie k pilotním regionům, kde se tato forma podpory regionálního rozvoje naplno rozvinula již
v programovacím období 2007 – 2013. Jedná se o svěření určitých administrativních úkolů daného operačního programu regionálním
klusterům (místní akční skupiny) složeným z místní samosprávy, podnikatelů a neziskového sektoru, a to na principu partnerství
a vzájemné kontroly. I proto Evropská komise v současnosti podporuje velmi široké zapojení této metody napříč operačními programy.
Asi si kladete otázku, proč by právě Operační program podnikání a inovace měl respektovat metodu komunitně vedeného místního
rozvoje. Dovolte nám připomenout programové prohlášení vlády, jejíž jste členem, která se zavazuje (čl. 2, odst. 1; čl. 3.5, odst. 3)
podporovat malé a střední podnikání. Zapojením místních akčních skupin do implementace bychom poprvé v historii tento cíl mohli
zodpovědně naplnit. Tímto způsobem lze garantovat územní dostupnost prostředků z OP PIK, administrativní zjednodušení pro
řídicí orgán a také transparentní řešení s vysokou participací veřejnosti. Výsledkem mohou být tisíce pracovních míst, které nově
vzniknou na bázi domácího kapitálu, decentralizovaně, v odlehlých a venkovských regionech.
Nežádáme více, než jednu dvacetinu prostředků z Vašeho operačního programu, a to do stabilního domácího sektoru malého
a středního podnikání s vysokou efektivitou vynaložených prostředků.
Proto Vás důrazně vyzýváme k zapojení místních akčních skupin do implementace OP PIK a vynaložení adekvátního množství
prostředků.
S úctou
zástupci venkova ČR
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Finalisté soutěže Vesnice roku 2014 jsou kompletní
Dolní Žandov, Dříteč, Kateřinice, Kněžice, Kostelec, Nová Hradečná, Ořechov,
Rádlo, Růžová, Sovětice, Třanovice, Úsilné, Vrbice
Uplynulé dva měsíce objížděly hodnoti
telské komise celkem 306 obcí ze všech
krajů celé České republiky, které se přihlási
ly do jubilejního dvacátého ročníku soutěže
Vesnice roku. Třináct krajských finalistů po
stupuje do celostátního kola, kde vítěz zís
ká titul Vesnice roku 2014.
Koncepční a strategické dokumenty, spo
lečenský život, aktivity občanů, podnikání,
péče o stavební fond a obraz vesnice, občan
ská vybavenost, inženýrské sítě a úspory
energií, péče o veřejná prostranství, přírodní
prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připra
vované záměry a informační technologie. To
vše bylo předmětem hodnocení v rámci kraj
ských kol soutěže.

V jednotlivých krajích zvítězily tyto obce:
Dolní Žandov, Dříteč, Kateřinice, Kněžice,
Kostelec, Nová Hradečná, Ořechov, Rádlo,
Růžová, Sovětice, Třanovice, Úsilné, Vrbice.
Vítězné obce jednotlivých krajů postupují
do celostátního kola, které se uskuteční od
31. srpna do 6. září 2014. Závěrečné jedná
ní celostátní hodnotitelské komise a slavnost
ní vyhlášení výsledků se uskuteční 20. září
v Luhačovicích.
Letní měsíce budou pro finalisty nejen pl
né příprav na celostátní hodnocení, ale také
na krajské slavnosti, kam jsou zváni zástupci
vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů soutěže,
ale také ostatní soutěžící obce, které si zde
převezmou svá ocenění.

Vyhlašovatelem soutěže Vesnice roku jsou
ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo
zemědělství, Spolek pro obnovu venkova
a Svaz měst a obcí. Mezi spoluvyhlašovate
le soutěže patří Kancelář prezidenta repub
liky, ministerstvo kultury, ministerstvo život
ního prostředí, Svaz knihovníků a informač
ních pracovníků, Společnost pro zahradní
a krajinářskou tvorbu, Folklorní sdružení,
Sdružení místních samospráv a jednotlivé
kraje v případě krajských kol soutěže.
Zdroj: MMR

Olomoucký kraj: Nová Hradečná

Liberecký kraj: Vítězné Rádlo

Vesnicí Olomouckého kraje roku 2014 je obec Nová Hradečná.
Na druhém místě skončila obec Černotín na Přerovsku a bronz si
ze soutěže odnáší městys Tištín z okresu Prostějov.
Nová Hradečná získala nejvíce bodů od hodnotitelské komi
se za zapojení všech občanů do dění v obci, za promyšlený pří
stup k rozvoji obce, za vytváření podmínek pro aktivní využití
volného času, za zapojení všech generací do života obce nebo
například za využívání dotačních finančních prostředků k rozvo
ji obce či za vytváření podmínek pro rozvoj turistického ruchu.
Stejně tak zaujala Nová Hradečná i aktivní činností a zapojením
dětí a mládeže do sportovních aktivit a také dobrou spoluprací
s místní farností.

Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2014 v Libereckém
kraji se stalo Rádlo z jabloneckého okresu. Rozhodla o tom hodno
titelská komise, která ocenila zejména komplexní přístup k celkové
mu rozvoji obce v oblasti vzdělávání, mládeže, spolkového života
a životního prostředí.
Desetičlenná krajská komise hodnotitelů navštívila během pěti
dnů od 18. do 25. června všechny přihlášené vesnice. Každá obec
měla na svou prezentaci maximálně dvě hodiny. Komise provedla
hodnocení na základě prezentace, prohlídky obce a materiálů, kte
ré obce předložily společně s přihláškou do soutěže.
Rádlo za vítězství v krajském kole obdrží vedle zlaté stuhy a postu
pu do republikového finále také finanční ocenění ve výši půl milionu
korun. Slavnostní předání ocenění bude 27. srpna ve vítězné obci.
Mezi 31. srpnem a 6. zářím navštíví Rádlo celostátní komise soutě
že, která následně ze třinácti finalistů vybere letošního vítěze soutěže.
V soutěži Vesnice roku se každoročně udílí i další ocenění, spo
jená s možností dotace z Programu obnovy a rozvoje venkova ve
výši 300 tisíc korun. Modrou stuhu za společenský život získal
Prysk z Českolipska, bílou stuhu za činnost mládeže získalo Puleč
ný, který se stejně jako vítězná obec nachází na Jablonecku. Oran
žová stuha za spolupráci obce se zemědělským subjektem putuje
do obce Bozkov na Semilsku a zelenou stuhou za péči o zeleň a ži
votní prostředí se budou moci pochlubit v Ralsku na Českolipsku.
Cenu naděje pro živý venkov získala Všeň. Zlatou cihlu v Progra
mu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově získal Bozkov
za rekonstrukci roubené stavby čp. 39, hostince „Dřevěnka“.
Zdroj: Deník

„Je to tím, že jsme zapojili všechny občany. U nás se skuteč
ně žije, myslím si, že naše obec má duši. Nechci se chlubit, jsem
z toho stále ještě na rozpacích. Nečekali jsme to, jsme velice
potěšeni,“ řekl těsně po vyhlášení starosta Nové Hradečné To
máš Müller.
„Srdečnost, celá šíře záběru obecního života, pospolitost
občanů, promyšlené budování a obnovování obce. To všechno
a další věci ji přivedlo až na samý vrchol,“ komentoval ve zkrat
ce rozhodnutí komise její předseda Stanislav Jemelík, starosta
Radslavic. Slavnostní předání ocenění a diplomů se uskuteční
ve vítězné obci Nová Hradečná v pátek 25. července.
KÚOK, Deník
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Jihočeský kraj: Úsilné
Obec s oslíkem ve znaku – Úsilné - uspěla v tradiční soutěži Ves
nice roku 2014 v Jihočeském kraji. Na tom, že si právě Úsilné za
slouží zlatou stuhu určenou pro držitele titulu jihočeská Vesnice ro
ku 2014, se shodla desetičlenná hodnotící komise. Její verdikt
oznámil starostovi Úsilného Pavlu Kašpárkovi telefonicky jihočeský
hejtman Jiří Zimola.
„Úsilné pod vedením starosty Kašpárka za poslední léta uděla
lo obrovský krok dopředu, zejména pokud jde o sounáležitost ob
čanů s děním v obci. Panu starostovi moc gratuluji a poděkování
posílám nejen jemu, ale i všem tamním zastupitelům a obyvate
lům. Velice se těším na setkání s vámi 21. srpna, kdy budeme Zla
tou stuhu v Úsilném předávat,“ řekl Zimola s tím, že i on se s roz
hodnutím komise plně ztotožňuje.

Z umístění své obce měl starosta Pavel Kašpárek radost. „Je to
pro nás povzbuzení do budoucna. Ještě musíme vymyslet, jak
uspět v celostátní části soutěže,“ řekl s úsměvem.
Druhé místo ve 20. ročníku této soutěže obsadil Pištín rovněž
na Českobudějovicku a třetí stupínek patří Třeběticím na Jindřicho
hradecku. O titul Vesnice roku 2014 se v krajském kole ucházelo
rekordních 42 obcí, tedy o šest více než vloni.
Komise podle hejtmana u Úsilného zohlednila zejména to, že se
obec dlouhodobě a cílevědomě stará o veřejná prostranství, infrastruk
turu a občanskou vybavenost a podporuje volnočasové aktivity svých
občanů, z nichž mnohé prostupují historií obce. Pozitivní roli sehrály
v hodnocení i tradiční kulturní akce v Úsilném, mezi něž patří Třídenní
dětské dny radosti, Svatováclavské poutě, plesy, koncerty a masopust.
Další plusové body posbírala obec také za zvláště zdařilé archi
tektonické a výtvarné řešení návsi, kde mimo jiné stojí kašna s oslí
kem. Mezi místní produkty pak patří Oslí uši – tradiční pečivo z Vo
selna, a Pravá Voselská voda z Eliášovy štoly. Významným projek
tem bylo zpřístupnění Eliášovy štoly pro veřejnost.
Obec, které místní neřeknou jinak než Voselno, leží asi pět ki
lometrů severovýchodně od centra Českých Budějovic a žije zde
zhruba 350 obyvatel. Oslík, kterého má obec ve znaku, je vzpo
mínkou na zvířata, která tu kdysi chovali pro práci v nedalekých
stříbrných dolech.
Zdroj: Deník

Krajská hodnotící komise navštívila obec s přibližně jedenácti sty
obyvateli v polovině června – sledovala například úroveň společen
ského života, péči o zeleň a krajinu nebo občanskou vybavenost.
„S životem v obci jsem spokojen. Výhodou třeba je, že tady má
me zubaře,“ pochvaloval si služby třanovický rodák Břetislav Hus.
Zastupitel obce Josef Gogola chválí soužití obyvatel a spolkovou
činnost. „I přes národnostní nebo náboženské rozdíly jsou vztahy
v obci dobré, i když to někdy zaskřípe. Spokojeni jsme také se spol
ky, které se také podílejí například na údržbě obce,“ prohlásil Go
gola a dodal, že je pořád co zlepšovat.
V obci je podle něj stále větší provoz, kterému musí odpovídat
budování parkovišť, cest a chodníků. Přibývá také obyvatel nebo
nově postavených rodinných domků. „Krajská hodnotitelská ko
mise měla stejně jako loni těžké rozhodování – všichni přihlášení
se opravdu mají čím chlubit a ukázat, co umí a jak žijí,“ uvedl ná
městek hejtmana Martin Sikora.
Druhé místo v krajské soutěži získala obec Dolní Životice (okres
Opava) a třetí místo Palkovice (okres Frýdek-Místek). Cenu naděje
pro živý venkov získal Oldřišov (okres Opava).
Minulý rok zvítězila obec Jeseník nad Odrou, a to jak v Morav
skoslezském kraji, tak i v celostátním kole.
Zdroj: Deník

Středočeský kraj: Kněžice
Sází se tu na ekologii a souhru
„Překvapilo mě to. Velmi příjemně mě to překvapilo.“ Taková
byla reakce starosty Kněžic na Nymbursku Milana Kazdy na fakt,
že Kněžice se staly středočeskou Vesnicí roku 2014.
A nemusí zůstat jen u toho. 19. července se právě v Kněžicích
uskuteční vyhlášení celorepublikového kola této tradiční soutěže.
„Tam bude konkurence mnohem větší. Musíme si ještě sednout
a říci, co do té doby u nás vylepšit,“ řekl Kazda.
„Máme tým lidí, který dává dohromady koncepční plán. Každý
z týmu dostane nějaký úkol, na který se zaměří. „Bude záležet na
každém, jak se s ním popere,“ vysvětloval starosta.

Moravskoslezský kraj: Třanovice
O titul usilovalo letos v kraji rekordních sedmnáct obcí, hodno
tící komisi nejvíce zaujaly Třanovice.
První srpnový den bude v Třanovicích patřit slavnostnímu vyhlá
šení titulu Vesnice roku 2014.
Podle místní obyvatelky Viktorie Misiarzové, která v obci žije od
poloviny sedmdesátých let, si Třanovice titul zasloužily. „Nevěděla
jsem, že Třanovice vyhrály, je to dobrá zpráva. Žijeme tady už dlou
ho a jsme spokojeni s prostředím a se vztahy s ostatními lidmi. Ka
ždoročně se tady koná spousta akcí, takže ani o kulturní vyžití ne
ní nouze,“ uvedla v pondělí Viktorie Misiarzová.
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Obec čerpala z nabraných zkušeností z předcházejících čtyř roč
níků, kterých se zúčastnila. Podle Kazdy zaujali porotu svou sehra
ností. „O tom to v podstatě je. Zapojit jednotlivé spolky a s komisí
komunikovat, ukázat porotě, co se v obci po celý rok děje,“ míní.
Slavnostní vyhlášení výsledků 20. ročníku tradiční soutěže Ves
nice roku se konalo v hotelu Astra v obci Srby na Kladensku bě
hem dvoudenní konference „Poznáváme středočeské venkovy“.
„Soutěž má každoročně povzbudit starosty, místostarosty a obča
ny žijící a zajímající se o dění na venkově k jejich další aktivní účas
ti na rozvoji svých obcí,“ řekl středočeský hejtman Josef Řihák.
Do soutěže se přihlásilo 36 obcí. Vítěze vybrala krajská hodno
titelská komise. „Obec Kněžice zaujala krajskou hodnotící komisi
hlavně vyváženým celkovým rozvojem obce s 500 obyvateli,“ řekl
krajský radní Karel Horčička.
Projekt „Energeticky soběstačná obec Kněžice“ uvedl do pro
vozu unikátní technologické zařízení, využívající obnovitelné zdro
je energie. Obec se tím stala z větší části energeticky soběstačná
při maximální ochraně životního prostředí. „Jde o kotelnu na bio
masu, s kotlem na slámu a štěpku, vedle níž je bioplynová stanice
na zpracování odpadů. „Bioplynová stanice vyrábí elektřinu a tep
lo. Elektřinu dodáváme do sítě a prostřednictvím distributora k na
šim občanům, ale teplovody máme vlastní a teplo si dodáváme pří
mo,“ objasnil starosta.
Nejen ekologickým přístupem ale obec, v níž žije okolo 500 oby
vatel, u poroty zabodovala. Komise ocenila také bohatý spolkový
a společenský život, úroveň školství a kladně ohodnotila péči o se
niory, pro něž obec vybudovala domov s pečovatelskou službou.
Vbudově je 20 malometrážních bytů, ordinace lékaře, společenský
salonek a pavilon služeb.
Další nepřehlédnutelnou oblastí v obci je školství. Místní základní
škola má ve svém programu mimo jiné také projekt „domácí školy“.
Zdroj: Deník
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Královéhradecký kraj: Sovětice
Krajská porota ve středu 25. června 2014 zveřejnila výsledky
krajského kola soutěže Vesnice roku. Do letošního ročníku se v Krá
lovéhradeckém kraji přihlásilo celkem 33 obcí. Každou z nich v prů
běhu června navštívila hodnotitelská komise, která posuzovala ce
lou řadu kritérií. Například společenský život, aktivitu občanů, péči
o stavební fond a obraz vesnice, občanskou vybavenost, péči o ve
řejná prostranství a zeleň nebo informační technologie.
Zlatou stuhu získala obec Sovětice, která porotu přesvědčila pře
devším svým původním rázem, udržováním tradic, zemědělskou
činností, aktivitami občanů i prací s mládeží. Nezapomíná však ani
na podporu cestovního ruchu nebo přípravu nových projektů.

Mezi další oceněné patří obec Hejtmánkovice na Náchodsku, kte
rá získala modrou stuhu za společenský život, bílou stuhu za činnost
mládeže obdrží Třebnouševes na Jičínsku, Zelenou stuhu za péči o ze
leň a životní prostředí Kovač na Jičínsku a Oranžovou stuhu za spolu
práci obce a zemědělského subjektu Bystřice na Jičínsku. Jednotlivé
stuhy jsou samozřejmě finančně ohodnoceny. Vítězná obec získá na
svůj další rozvoj milion korun, zelená 400 tisíc a ostatní obdrží po
Ústecký kraj: Růžová na Děčínsku
600 tisících Kč. Všechny ceny budou předány na slavnostním vyhod
Po loňském vítězství Srbské Kamenice se i v roce letošním do nocení soutěže, které se bude konat 23. srpna 2014 v Sověticích.
čkala vítězství v soutěži Vesnice roku Ústeckého kraje obec z Dě
Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz
čínska, nejsevernějšího okresu kraje, Růžová.
Rozhodl o tom 16. června výrok odborné komise. Jejím předsedou
byl Jaroslav Vlasák, starosta obce Koštice z okresu Louny, které vyhrá
ly v roce 2012. Letos bylo přihlášeno 31 obcí ze všech sedmi okresů. Pardubický kraj: Dříteč
Zlatou stuhu, tradiční symbol pro vítěze soutěže Vesnice roku
Růžová tak získá Zlatou stuhu absolutního vítěze. Kromě toho do
stane finanční odměnu 300 tisíc korun, postoupí do celostátního fi 2014 v Pardubickém kraji, vyhrála Dříteč na Pardubicku. Uspěla
nále a také má právo uspořádat oficiální celokrajské vyhlášení výsled v konkurenci 16 obcí. Dříteč už loni získala Bílou stuhu.
„Myslím si, že obec Dříteč nadchla hodnotící komisi množstvím
ků letošního ročníku. To se připravuje na druhou polovinu srpna.
Kromě nejvyššího ocenění budou předány další stuhy vítězům společenských aktivit a také tím, že rozvoj obce je řešen dlouho
dílčích kategorií (každá z obcí dostane 125 tisíc korun) - Oranžová době a koncepčně. Péče o obec je běh na dlouhou trať a u Dřítče
stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu Brandovu (okres není pochyb, že umí přiložit ruku k dílu a táhnout za jeden pro
Most), Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí obci Lukavec vaz,“ vysvětlil důvody, proč komise vyhodnotila nejlépe právě tuto
(Litoměřice), Modrá stuha za společenský život obci Tisá (Ústí n. L.) obec na Pardubicku, krajský radní pro životní prostředí, zeměděl
ství a venkov Václav Kroutil. „Ocenit je ale třeba všechny obce, kte
a Bílá stuha za činnost mládeže obci Vrbice (Litoměřice).
Zdroj: Deník ré vložily do soutěže nemalé úsilí,“ dodal.
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Komise se shodla, že Dříteč se představila jako živá obec, která
je do budoucna připravena se i nadále rozvíjet. „Po roce vidím vel
ký posun v investicích do vzdělávání a sportu,“ konstatoval před
seda komise a starosta Českých Heřmanic Pavel Eliáš a zmínil pří
stavbu a dostavbu dřítečské základní a mateřské školy a také re
konstrukci kabin a společenského zázemí na fotbalovém hřišti.
„Příjemně mě překvapila spolupráce místní komunity,“ neskrýval
radost z návštěvy v Dřítči předseda komise.
Zelenou stuhu za péči o životní prostředí, veřejnou zeleň i péči
o krajinu získá obec Vysočina (okres Chrudim). Modrá stuha, udě
lovaná za mimořádnou aktivitu občanů a společenský život, patří
v tomto roce obci Pustá Kamenice (okres Svitavy). Bílá stuha za
práci s mládeží a její zapojení do veřejného života byla z rozhod
nutí krajské komise udělena obci Veliny (okres Pardubice).
A co porota hodnotila? Péči o veřejná prostranství, občanskou vy
„Je to sláva pěkná, znovu se potkám se známými, se kterými
bavenost, přírodní prvky a zeleň v obci, společenský život, ale také
jsem tady vyrostla a už je málokteré poznávám,“ uvedla kráčejíc
využívání informačních technologií. „Ačkoliv jsme svědky rozkvětu
v průvodu sedmdesátiletá Marie z Křižanova, narozená v Ořechově.
vesnic v Pardubickém kraji, mrzí mě, že se do soutěže hlásí méně ob
Na návsi před kostelem bylo také připravené občerstvení, za slu
cí než dřív,“ postěžoval si předseda hodnotitelské komise Pavel Eliáš.
nečného počasí vyhrávala dechovka, a na slávu z hnízda shlížela
dvojice čápů s mládětem. Prostě idyla.
A ti, kteří v obci prožili od narození celý život, by prý neměnili.
Kraj Vysočina: Ořechov
„Bylo mi pětaosmdesát, žiju tady celý život, a žije se tady dob
Vesnicí Vysočiny roku 2014 se stal Ořechov z okresu Žďár nad Sá ře. Máme obchod, hospodu i kostel, každou neděli mši svatou,
zavou. Podle předsedy poroty Jana Sedláčka obec o svých kvalitách jsem spokojený,“ uvedl další z pamětníků Milan Musil.
„Dojímá mě to, je mi do pláče. Je mi osmdesát let, odešel sem
každoročně přesvědčovala a prezentace aktivit obce měly vzestup
nou tendenci. „Ocenění pro Ořechov je odměnou pro tamní samo odsud v mládí do Jižních Čech, zůstali mi tady rodiče,“ uvedl za
správu a zprávou pro občany, že venkov je dobrým místem pro ži vyzvánění kostelíku jeden z rodáků z Ořechova.
Život v obci si však chválí i mladá generace. „Určitě bych v ob
vot. Ořechovští jsou na svou obec právem hrdí a pyšní“, uvedl hejt
ci chtěl zůstat. Za prací se sice musí dojíždět, ale to nevadí, nic mi
man Vysočiny Jiří Běhounek.
tady nechybí, jsem tu spokojený, funguje tu spousta spolků,“ řekl
Obec oslavovala 650 let. Lidé drží pospolu
osmadvacetiletý Pavel Vrbka.
A čemu vlastně vděčí Ořechov, že se stal vesnicí roku Kraje Vyso
Obec Ořechov na Žďársku oslavila 650 let od první zmínky o ob
ci. Po desáté hodině dopoledne se vydal od obecního úřadu prů čina? Dotázaní místní se shodují, že je to díky fungujícímu společen
vod obyvatel a hostů, v čele s kočárem taženým slavnostně nazdo skému životu a vztahům mezi lidmi v obci. A potvrzuje to i starost
ka obce. „V soutěži jsme byli pátým rokem. Nenabídli jsme nic
beným koňským spřežením.
Za povozem kráčeli muzikanti, vlajkonoši a starostka v dopro zvláštního, ukázali jsme, jak tady žijeme pospolu. To si myslím, že byl
vodu faráře a také hejtmana Vysočiny Jiřího Běhounka. „Šestset jeden z důvodů našeho vítězství,“ řekla starostka Petra Slámová.
„Máme z toho vítězství obrovskou radost, myslím, že naše obec
padesát let je dlouhá doba a historie nemalá, ale i současnost je
velmi důležitá. A Ořechov je obcí, která nám Kraji Vysočina dělá je je velmi družná, pospolitá, lidem obec není lhostejná. I na oslavy
lidé přiložili ruce k dílu a pomohli, ať už pečením buchet nebo
nom čest,“ uvedl v úvodním proslovu hejtman Vysočiny.
Ve slavnostním průvodu, který měl namířeno ke kostelíku v Ro chystáním prostor,“ uvedla starostka.
V obci, o které byla uvedená první písemná zmínka v roce 1364,
nově, místní části Ořechova, kráčeli spolu s obyvateli i tamní rodá
dnes žije přes tři sta obyvatel. Kdysi tam bývala i skelná huť, pivo
ci a příbuzní.
Průvod se zastavil nejprve u pomníku padlých první světové války. var, mlýn či pila.
Zdroj: http://jihlava.idnes.cz/obec-roku-na-vysocine-oslaOdtud se početný zástup lidí vydal směrem do Ronova. Na maleb
ném náměstíčku se odehrálo nejprve žehnání praporu a poté i mše vila-650-let-lide-v-orechove-drzi-pospolu-pyy-/jihlava-zpravy.aspx?c=A140531_155622_jihlava-zpravy_mkk
svatá v kapli svatého Antonína Paduánského.

Vesnice roku 2014 – přehled ocenění udělených v rámci krajských kol
Název kraje

Zlatá stuha
za vítězství
v krajském kole

Modrá stuha
za společenský život

Bílá stuha
za činnost mládeže

Zelená stuha
za péči o zeleň
a životní prostředí

Jihočeský

Obec Úsilné (okr. Č. Budějovice)

Obec Cehnice (okr. Strakonice)

Obec Čestice (okr. Strakonice)

Obec Zvíkov (okr. Č. Budějovice) Obec Skalice (okr. Tábor)

Jihomoravský

Obec Vrbice (okr. Břeclav)

Obec Ratíškovice (okr. Hodonín) Městys Křtiny (okr. Blansko)
Město Ždánice (okr. Hodonín)
stuhy budou vyhlášeny na krajské slavnosti dne 22. srpna v obci Dolní Žandov

Obec Cetkovice (okr. Blansko) 21

Obec Hejtmánkovice (okr. Náchod) Obec Třebnouševes (okr. Jičín)

Obec Bystřice (okr. Jičín)

Karlovarský

Obec Dolní Žandov (okr. Cheb)
Královéhradecký Obec Sovětice (okr. H. Králové)
Liberecký
Obec Rádlo (okr. Jablonec n. N.)

Obec Prysk (okr. Česká Lípa)

Obec Kovač (okr. Jičín)

Oranžová stuha
za spolupráci obce
a zemědělského subjektu

33
19
17

Obec Mořice (okr. Prostějov) 26
Obec Osík (okr. Svitavy)

16
16

Středočeský

Obec Kněžice (okr. Nymburk)

Městys Davle (okr. Praha-západ)

Obec Dolní Hbity (okr. Příbram)

Obec Soutice (okr. Benešov)

Ústecký

Obec Růžová (okr. Děčín)

Obec Tisá (okr. Ústí n. L.)

Vysočina

Obec Ořechov (okr. Žďár n. S.)

Obec Martínkov (okr. Třebíč)

Obec Lukavec (okres Litoměřice) Obec Brandov (okr. Most)
Obec Jakubov u Mor. Budějovic
Obec Lípa (okr. Havl. Brod)
(okr. Třebíč)

Zlínský

Obec Kateřinice (okr. Vsetín)

Obec Bánov (okr. Uh. Hradiště)

Obec Vrbice (okr. Litoměřice)
Obec Radostín nad Oslavou
(okr. Žďár n. S.)
neudělena

celkem přihlášených obcí

42
15

Obec Pulečný (okr. Jablonec n. N.) Město Ralsko (okr. Česká Lípa) Obec Bozkov (okr. Semily)
Obec Kunín (okr. Nový Jičín)
Obec Slavkov (okr. Opava)
Obec Uhlířov (okr. Opava)

Moravskoslezský Obec Třanovice (okr. Fr.-Místek)
Obec Slatina (okr. Nový Jičín)
Olomoucký
Obec Nová Hradečná (okr. Olomouc) Obec Hrabová (okr. Šumperk)
Obec Němčice n. H. (okr. Prostějov) Obec Skorošice (okr. Jeseník)
Pardubický
Obec Dříteč (okr. Pardubice)
Obec Pustá Kamenice (okr. Svitavy) Obec Veliny (okr. Pardubice)
Obec Vysočina (okr. Chrudim)
Plzeňský
stuhy budou vyhlášeny na krajské slavnosti dne 2. srpna v obci Kostelec
Obec Kostelec (okr. Tachov)

Počet
přihl.
obcí

Obec Vraný (okr. Kladno)

36
31
20

Obec Modrá (okr. Uh. Hradiště) Obec Hošťálková (okr. Vsetín) 14
306
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Ve dnech 28. – 29. května Celostátní síť pro venkov v Olomouckém kraji pořádala motivační výjezd starostů a partnerů CSV Olomouckého kraje

Na Spolku se řešily zakázky pro místní firmy i dostupnost
rým hodlá Spolek jednat s ministerstvem kultury. „Sám jsem do
primární zdravotní péče
IROPu připomínkoval, že vesnické i městské památkové zóny by
Novela zákona o zadávání veřejných zakázek či zajištění rozum
né a ekonomicky únosné dostupnosti služeb v malých městech
a vesnicích. To byla téma schůze Spolku pro obnovu venkova ČR,
která se uskutečnila 3. červnový den v prostorách Senátu v Praze.
AKTUÁLNÍ NÁRODNÍ PROGRAMY A PŘIPRAVOVANÁ
NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
K tématu o připravované novele Záko
na o zadávání veřejných zakázek přizvali
zástupci Spolku Jiřího Houdka, náměstka
z ministerstva pro místní rozvoj. Chtěli, aby
je informoval o jeho současném vývoji.
Jiří Houdek, jenž v minulosti pracoval
15 let v pozici starosty, představil několik
dotačních programů, které jsou z národ
ních zdrojů k dispozici. Po něm se dosta
la ke slovu Markéta Adámková s technic
kými informacemi o novele, jež se připra
Jiří Houdek
vuje k zákonu.
Předsedu Spolku Eduarda Kavalu zajímala budoucnost Stát
ního fondu rozvoje bydlení. Podle Houdka se na roky 2016 a 2017
počítá s cca sedmi sty miliony a cca 300 milionů je tam pro rok 2015.
„Připravuje se sociální bydlení – ať už z hlediska definice tohoto poj
mu, tak i speciální program pro sociální bydlení jako takové. Určitě
se nemá v rámci národního financování ustupovat z těch už vyzkou
šených programů,“ řekl. Podle Kavaly ale stát stále vykazuje nové
bytové jednotky, přičemž na venkově je třeba spíš revitalizovat stá
vající bytový fond. „Řada mladých lidí je tomu nakloněna, ale bez
úspor nebo hypotéky je to prakticky nemožné. Přimlouváme se za
to, aby se tato záležitost dala znovu na stůl. Při sčítání lidu by se ne
mělo počítat jen to, kolik je domů, ale kolik je „živých“ domů. U nás
v Bělotíně od roku 1972 ubylo 43 procent obyvatel, ale bytový fond
tam zůstal. A pokud se na něj nesáhne, tak spadne,“ upozornil Edu
ard Kavala. Náměstek Houdek na to reagoval, že pokud by ze Spol
ku vzešla v tomto směru nějaká iniciativa, bylo by to jen dobře.

měly být předmětem investic. V případě, že bude na byty revitali
zována památka, je reálné, že se podpoří z evropských zdrojů,“
dodal náměstek s tím, že u bydlení se revitalizace neřeší. „Možná
je to i námět na nový program,“ řekl.
K tématu se vyjádřil i Stanislav Rampas. Připomněl, že Spolek
už mnohokrát poukazoval na to, jak velký je rozdíl mezi podporou
bytového fondu ve městech a na venkově. „Bylo nám vysvětleno,
že nejdřív se musí vyřešit palčivý problém s paneláky a bytovými
domy ve městech. Ale myslím si, že po 20 letech už by mohlo do
jít i na venkov,“ sdělil.

ZAKÁZKY
Markéta Adámková z Odboru práva veřejných zakázek a kon
cesí na MMR zmínila perspektivy veřejného zadávání v souvislosti
s přijetím tří nových směrnic. „Byl schválen balíček klasické, sekto
rové a koncesní směrnice. V tuto chvíli máme dvouletou transpo
ziční lhůtu pro jejich převedení do vnitrostátní úpravy. Lhůta kon
čí 17. dubna 2016. Naše vize je 1. 1. 2016,“ řekla s tím, že sou
časné znění směrnic je z roku 2004 a z nich vychází i současný
zákon. „Uvažovali jsme, jakým způsobem přistoupíme k transpo
zici. Jestli budeme novelizovat současný zákon, nebo vytvoříme
návrh nového zákona o veřejných zakázkách. Padlo rozhodnutí, že
vznikne úplně nový zákon. Je to proto, že ve směrnicích je velké
množství zásadních změn a současný zákon byl už více než dva
cetkrát novelizován. Další novelizace by nepřispěla k přehlednosti
právní úpravy,“ vysvětlila s tím, že situace vyžaduje další novelu
a zásadní nedostatky bude nutné řešit už teď. „V tuto chvíli už je
na půdě MMR připravena technická novela zákona, která má řešit
ty nejpalčivější problémy zadávání veřejných zakázek. Jsou to tři
oblasti,“ vyjmenovala pak:
Úprava režimu tzv. víceprací. V současném zákoně se říká,
že aby mohl zadavatel zadat dodatečné práce – nejčastěji ve sta
vebnictví – musí nastat nepředvídatelné okolnosti, které tyto více
práce zdůvodňují. A tato nepředvídatelnost musí být objektivní.
Vždy se tedy zkoumá, zda zadavatel měl nebo mohl vědět, že v pů
vodním zadávacím řízení je chyba nebo že tam potřeba víceprací
PAMÁTKY
vznikne. Nejstandardnější problém je v tomto směru chyba projek
Na setkání dále uvedl, že podle jeho informací budou nyní jako tanta, který např. namísto 200 m2 napíše jen 2 m2. Do této chvíle
jediné možné investice do obnovy vesnických památek, kvůli kte se nedalo říct, že by to byla objektivně nepředvídatelná skuteč
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nost, protože zadavatel je zodpovědný za správnost zadávacích
podmínek a měl chybu objevit. Právě tento nedostatek odstraní
technická novela. Protože zadavatel si přece objednává projekt
u odborníka. Ten by měl být za svou práci zodpovědný. Směrnice
umožňují, aby vícepráce byly zadány až do výše 50 procent veřej
né zakázky. Ale v rámci české právní úpravy zůstáváme na tom, co
bylo stanoveno dosud, tj. na 20 procentech.
Možnost hodnocení týmu. Je velkým nedostatkem veřejného
zadávání, že cena se upřednostňuje před kvalitou. Problémy vzni
kají hlavně u veřejných zakázek, které se týkají tzv. intelektuálních
služeb – na služby projektantů, architektů, služby v oblasti poraden
ství apod. Nyní bude možno hodnotit i členy týmu a jejich kvalitu.
Zrušení seznamu hodnotitelů a oponentních posudků. Novelou
by měly být úplně zrušeny. Chystá se zákon o státní expertíze, kdy
by státní zakázky ještě před zahájením podléhaly expertíze. Kdy
bychom to v zákoně ponechali, došlo by ke dvojí úpravě téhož.

12
Jan Florian vznesl dotaz k problémům různého hodnocení zdra
votní péče, jež pak přechází do sociální péče. „Provádějí se tam úpl
ně stejné výkony, které se ovšem zcela jinak hodnotí. Letitá snaha
o sjednocení se ale nedaří,“ řekl. Lenka Havlasová odpověděla, že po
kud se týká zdravotní péče při ministerstvu zdravotnictví a MPSV, exis
tují pracovní skupiny pro následnou a dlouhodobou péči a sociální
péči. „Ta hranice je hrozně tenká. Co se týká peněz a hodnoty bodu,
tak ta jede na úhradovou vyhlášku a je to korektní,“ uzavřela téma.

POŠTA: PARTNER
V další části programu se Spolek zabýval analýzou projektu
„Partner“ – Česká pošta, jenž představil Jiří Svoboda ze společnos
ti Česká pošta. V závěru představil předseda Spolku Eduard Kava
la otevřený dopis ministrovi dopravy ve věci zatížení obcí kamiono
vou dopravou a rozšíření mýtného systému. Poslední téma se na
zvalo Vermikompostování – cesta k minimalizaci rostlinného
odpadu v obcích. Vyjádřili se k němu Petr a Jakub Filipovi z Lužice.
V následující diskusi se nechal slyšet například Radan Večerka. (Více v prezentacích zveřejněných na www.spov.org).
Uvedl, že v zájmu řešení zvýšení zaměstnanosti je třeba řešit zvý
Dle průběhu schůze zapsala: Kateřina Kapková
hodnění lokálních dodavatelů. „Pokládáme argumenty, jako je dis
Zkrátila šum
kriminace, za velice nesmyslné. Dejte do zákona podmínku nebo
limit – myšleno na veřejné investice, které budou schváleny zastu
pitelstvem, v kvalifikované většině. My ty místní firmy potřebuje
me podpořit už proto, že tam působí a platí daně, tak by v tom
místě potřebovali i získávat zakázky,“ řekl.
(více v samostatně uložených prezentacích a na www.spov.org)
ZAJIŠTĚNÍ ROZUMNÉ A EKONOMICKY ÚNOSNÉ
DOSTUPNOSTI ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
V MALÝCH MĚSTECH A VESNICÍCH
S tématem Zajištění dostupnosti primární lékařské péče zavíta
la na schůzi Spolku Lenka Havlasová z VZP ČR. Řekla, že problém
vidí zejména ve věkové struktuře lékařů primární péče, kde je prů
měrný věk 54 let. „V případě nedostupnosti se snaží VZP dorovná
vat tzv. „malé praxe“, kde připlácíme čtvrtletně tzv. dorovnávací
příspěvek. V ČR se jedná o 12 praxí. Co se týká bonifikace lékařů,
snažíme se podporovat prevenci očkování, celoživotní vzdělávání,
školitele a školence i dostupnost,“ zmínila v úvodu.
Řekla také, že v současné době máme 50 praktických lékařů (PL)
na 100 tisíc obyvatel. Průměrný počet registrovaných pacientů na
jeden úvazek PL je 1755. Nejohroženější kraje z hlediska zajištění pri
mární péče jsou Ústecký a Vysočina,“ informovala a v dalších číslech
uvedla i stavy a počty praktických lékařů pro děti a dorost, gyneko
logů, stomatologů. „U praktiků pro děti a dorost jsme se dohodli,
že podpoříme návrh na zkrácení vzdělávání, který mají nejsložitější.
Největší problém je dostat lékaře do malých venkovských oblastí.
Snažíme se je motivovat i finančně. Hlavním důvodem je, že chtějí
být v centru, protože je tam „bohatší“ klientela,“ dodala Lenka Ha
vlasová s tím, že se dává příplatek za zhoršení dostupnosti, malé pra
xe se doplácí, ale stejně je těžké sehnat pro vesnici kvalitního lékaře.
V další diskusi řekla, že výhledově budou jednat s odbornými
společnostmi a lékařskou komorou, aby se systém vzdělávání zjed
nodušil. „Stomatologové to tak složité nemají. Ukončí školu a mo
hou jít do terénu. Ostatní ale musejí ještě šest let „oběhat koleč
ka“ a je to strašně zdlouhavé,“ řekla.
Z dotazů padl jeden například od Tamary Salcmanové k síti
malých venkovských nemocnic tzv. trojkových obcí. „Mám dojem,
že je dnes trend rušit některá lůžková zařízení a některá oddělení
zavírat. Ale tím, že se budou v malých nemocnicích rušit, bude se
zhoršovat dostupnost základní péče. Jaká je vize,“ zeptala se. Len
ka Havlasová reagovala s tím, že od roku 2011 probíhala restruk
turalizace lůžkové péče. „Řešili jsme s krajskými úřady i s minister
stvem kritéria, aby se zajistila dostupnost péče, zrušilo se téměř
dva tisíce lůžek, která se nevyužívala. Vždycky se ale snažíme, aby
se zachovala v daném regionu odbornost. Existují pseudoúvazky,
kontrolujeme souběh úvazků a zjistili jsme, že některý lékař má
čtyři nebo pět a půl úvazku. Pak se obor převede na jednodenní
péči nebo se vytvářejí spojené lůžkové fondy,“ dodala.
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Putování po obcích úspěšných
v soutěži Vesnice roku
s Celostátní sítí pro venkov
Ve dnech 28. – 29. května Celostátní síť pro venkov v Olomouc
kém kraji pořádala motivační výjezd starostů a partnerů CSV Olo
mouckého kraje.
První byla zastávka v obci Jámy, vesnice Vysočiny 2013. Zde byli
účastníci přivítáni starostou Jiřím Šiklem na malebném kruhovém
náměstí před zrekonstruovaným obecním úřadem a ukázkou multi
funkčního sálu jak pro kulturní, tak sportovní akce. Poté navštívili
kostel sv. Martina, Starosta poutavě hovořil o místním panu faráři p.
Bezděkovi, který se zasloužil o rozkvět obce a byl hybatelem všeho
pokrokového. Působil zde v letech 1878 – 1890. Byla představena
výstavba nového sportovního hřiště a pomník padlým. Závěr návště
vy probíhal v zrekonstruované hasičské zbrojnici, kde mají i tříčlen
nou posádku z malých hasičů ve věku 3–5 let a místní hasiči jim vy
robili svépomocí malé hasičské auto. Starostové byli nadšeni z ukáz
ky prezentace, s kterou obec Jámy vyhrála soutěž Vesnice roku.
Druhou zastávkou byla obec Kondrac, která získala 2. místo Ves
nice roku 2007. Zde byla představena rekonstrukce fary na překrás
né farní muzeum. Všichni byli okouzleni nádhernou farní zahradou
s uměleckými prvky. Velmi citlivá a dech beroucí je úprava farní za
hrady. Vedle fary se nacházel románský kostel z 12. století. I přes
nepřízeň počasí účastnicí navštívili další projekt a to rekonstrukci
obecního objektu na ubytovnu U Blanických rytířů a pod deštníky
i realizaci sportovního areálu za velké spoluúčasti občanů. Poté se
starostové rozloučili se starostou Miroslavem Matuškou a cesta
vedla do mediálně známé obce Ratměřice, Vesnice roku ČR 2010.
V Ratměřicích přivítal starosta Viktor Liška. Velmi přínosný byl po
hled starosty na probíhající reklamu na Vodafone, kdy muselo dojít
k ukončení natáčení v obci, neboť tato akce začala občany spíše me
zi sebou popuzovat než sbližovat. V obci Ratměřice je velmi bohatý
spolkový život, je zde překrásná náves s historií sedláka Oneše a pl
no netradičních inspirací pro obohacení života na venkově. Staros
ta dal rady účastníkům k účasti v soutěži Vesnice roku a také jak bo
joval v evropské soutěži spolu s obcí Tučín o co nejlepší umístění.
Druhý den byl první navštívenou obcí Kovářov, Vesnice roku ČR
2004 se starostou Pavlem Hrochem. Starosta ukázal účastníkům
plno místních částí obce Kovářov a hovořil o aktivitách a projek
tech, které se realizovaly. V obci Kovářov se velmi líbila fara s Cen
trem lidových tradic a v zasedací místnosti v Kovářově byla před
stavena obec z pohledu soutěže Vesnice roku. Prezentace o všech
aktivitách, ať realizace projektů v základní a mateřské škole, DPS,
fotbalový areál s naučnou stezkou, cyklotrasa z Týna až na Onen
svět, či bohatý společenský a spolkový život. Zapálení a elán pana
starosty byl opravdu úžasný a udělal velmi dobrý dojem.
Předposlední zastávkou byla malebná obec Středočeského kra
je Vesnice Středočeského kraje 2002 a 2008 a 2. místo v oranžo
vé stuze ČR v roce 2012 Petrovice u Sedlčan. Starosta Petr Štěpá
nek překvapil zajímavými projekty, ať už křížovou cestou v místní
části Kuní a Kuníček, výukou agroenvironmentálního vzdělávání
v základní a mateřské škole, místní knihovnou, kde byla i možnost
shlédnutí přípravy projektů spolupráce.

Za deštivého počasí a v pozdním odpoledni cesta směřovala do
poslední obce Jihomoravského kraje, Rudky, oceněnou Oranžovou
stuhou ČR 2012. Zde starosty přivítala starostka Marie Jirglová
v zemědělském podniku Zemědělská společnost Devět křížů a. s.
s bioplynovou stanicí v Domašově. Je zde příkladná spolupráce ob
ce a zemědělského podniku. V obci účastníky přivítaly mažoretky
a vlastní písní místní soubor seniorek spolu s harmonikářem. Obec
se snažila v letošním roce získat zelenou stuhu a udělala plno ak
tivit na toto téma – výsadba zeleně, vyčištění pramenu řeky Bob
ravy, realizace veřejného prostranství v duchu tradiční výsadby. Po
projížďce obcí bylo velmi srdečné a nepopsatelné přivítání asi
150 občany v zrekonstruované klubovně na obecním úřadě. Obec
Rudka má 350 obyvatel pro ilustraci zápalu a nadšení obyvatel. Jed
nalo se o úžasnou a neopakovatelnou zkušenost pro všechny sta
rosty v soutěži, kdy ještě v dnešní době je možné takové zapálení
a semknutí občanů pro udržení života v tak malé a krásné obci
v předměstí města Brna. Občané představovali různé spolky, diva
delní představení, i k milému překvapení paní starostky ji místní my
slivci pasovali do svého řádu. Zemědělec pan Blažek s manželkou
a synem připravil ukázku typů brambor, které pěstují i s ochutnáv
kou a plno místních specialit, které jsou typické pro jejich oblast.
I přes nepřízeň počasí jsme byli pozváni na mlácení obilí v staré
zemědělské usedlosti mlátičkou, předání dožínkového věnce a všech
tradic, které byly s touto událostí spojeny. Tento úžasně strávený čas
byl pro všechny účastníky opravdu třešničkou na dortu, prezentace
obce byla nádherná a všichni starostové paní starostce záviděli ta
kové nadšení a pospolitost v obci.
Akce CSV v tomto směru přinesla opravdu plno inspirací a pří
kladů dobré praxe a zajisté podpořila soutěž Vesnice roku včetně
oranžové stuhy.
Kateřina Mračková
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MAS se na čtyřech místech školily ve zpracování
integrovaných strategií se zapojením komunit
Na přelomu května a června uspořádala NS MAS v rámci pro
jektu na Podporu vzniku Strategií komunitně vedeného místního
rozvoje (SCLLD) sérii dvoudenních školení pro zástupce MAS a dal
ších partnerů, kteří se zajímají o nastavení těchto strategií. Škole
ní byla pořádána ve čtyřech termínech po celé České republice (Lu
hačovice, Vodňany, Hlinsko a Jizerka).
Program byl koncipován jako diskuze nad dostupnými materi
ály s možností předávání vlastních zkušeností z praxe. Lektory by
li zástupci NS MAS, kteří se podílejí na zpracování a připomínko
vání základních materiálů jako je Metodický pokyn pro integrova
né nástroje, který je v poslední fázi přípravy v mezirezortním
připomínkovém řízení. S tímto materiálem také souvisí Manuál pro
tvorbu SCLLD, kde jsou doporučovány hlavní kroky ke tvorbě této
strategie. Dalším důležitým podkladem pro nastavení implemen
tace strategie je Metodika pro standardizaci MAS, která byla kon
cem května schválena vládou a jejíž nastavení je v gesci MZe.
Celý první den školení byl provázen Václavem Pošmurným,
hlavním koordinátorem vyjednávacího týmu NS MAS pro přípravu
období 2014–2020. Druhý den byl za účasti Jana Floriana, místo
předsedy NS MAS, který má na starosti záležitosti nastavení čin
nosti MAS, implementace metody LEADER a komunikaci s MZe na
nastavení standardů MAS. Oba dva dny moderovala a své zkuše
nosti prezentovala Olga Špiková, tajemnice NS MAS, která je hlav
ní koordinátorkou projektu podpořeného z OPTP a konzultantkou
pro zpracování SCLLD jednotlivých MAS a realizaci jednotlivých
projektů MAS v OPTP.
Účast na školeních využilo bezmála 340 účastníků, kteří zastu
povali na 166 MAS.
OŠ
Školení se konalo v termínech:
22. – 23. 5. Luhačovice
29. – 30. 5. Vodňany
3. – 4. 6. Hlinsko
9. – 10. 6. Jizerka – obec Kořenov

PROGRAM:
První den
Tvorba Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
Účastníci školení obdrželi podkladové materiály při prezenci.
1. Zahájení školení a úvod (Špiková)
•	představení projektu NS MAS, informace ke zdárné realiza
ci projektu v OPTP
2. Nastavení společné řeči (Špiková, Pošmurný)
•	slovníček pojmů, varianty SCLLD a harmonogram
(dle dostupných podkladů)
•	závazné kroky tvorby strategie OPTP
3. Postup zpracování SCLLD a akční plán MAS (Pošmurný)
•	představení aktuální verze doporučujícího Manuálu pro tvor
bu SCLLD 2014 – 2020 a souvisejícího Metodického pokynu
pro integrované nástroje
•	možná podkladová data pro tvorbu SCLLD
•	společná diskuze k předávání zkušeností s tvorbou strategií
Druhý den
Implementace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
(SCLLD)
4. Implementace SCLLD a s tím související implementační struk
tura MAS jako součást SCLLD (Florian, zástupce MZe)
•	představení požadavků, které musí MAS splňovat pro to, aby
obdržela Osvědčení o splnění standardů MAS a mohla žádat
o podporu implementace své SCLLD
•	společná diskuze nad dostupnými materiály
Cílem dvoudenního školení je seznámení se s postupy tvorby
SCLLD na základě výměny zkušeností a dobré praxe, možnost dis
kuze nad tématy, rozpracovanými strategiemi, předávání zkuše
ností se zpracováním a případně i výsledky uskutečněných prací.
Možná je také práce (v části semináře) v jednotlivých skupinách
například po tématech.
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Národní síť MAS jednala v červnu na ministerstvu
zemědělství. Také o podpoře MAS v začátku roku 2015
Již 58. Jednání celostátního výboru Národní sítě MAS se usku
tečnilo v budově ministerstva zemědělství v Praze.
Předseda NS MAS František Winter informoval o jednání NS MAS
k zapojení MAS do OP PIK, které se uskutečnilo 20. května v Pra
ze za přítomnosti ministrů a náměstků z MZe, MMR a MPO. Vý
sledky jednání byly stále stejné – zapojení MAS „jen“ jako animá
tora v území. Jediným nejasným výsledkem bylo přislíbení vyčlenění
financí do venkovského prostoru (do obcí a měst do 25 tis. obyva
tel). Ze strany MPO bylo navrženo memorandum mezi NS MAS
a MPO o funkci MAS v OP, které bylo ze strany NS MAS upraveno
a doplněno. Momentálně se čeká na reakci MPO a chystají se dal
ší jednání.
Zpráva předsedy: Další boj o OP PIK
Předseda 23. 5. doprovázel ministra zemědělství na návštěvě
v Olomouckém kraji. 27. května se v Praze uskutečnilo jednání Ra
dy pro fondy. Předseda zde vystoupil s tím, že až se vrátí Dohoda
o partnerství s připomínkováním EK, měly by být upraveny úkoly
CLLD k podpoře mikropodniků a vzniku pracovních míst. Momen
tálně podle něj není nastaven nástroj pro realizaci a tím pádem ne
lze plnit zadané úkoly. Václav Pošmurný doplnil, že do Metodiky pro
integrované nástroje byl ze strany MPO v rámci připomínkování za
hrnut úkol na spolupráci MAS, firem a škol, což je nelogické míchá
ní více aktivit. Vznikl návrh memoranda ze strany MPO. NS MAS
reagovala, že návrh MPO není ze strany NS MAS akceptovatelný
a bude připomínkován. Pozitivní zpětná vazba zazněla od Roma
na Hakena za NNO, náměstkyně Beneš Špalkové za MZe a hejtma
na Netolického za Asociaci krajů, kteří požadovali, aby se ještě dis
kutovalo zapojení CLLD do MPO.
V Praze se 6. 6. uskutečnilo veřejné projednávání OP PIK. Návr
hy NS MAS nebyly akceptovány.

Předseda byl na 27. 6. pozván do Hradec Králové na jednání Aso
ciace krajů, která pořádala jednání se zástupci SMS, SMO a NS MAS,
kde byl bodem jednání i zapojení CLLD do OP PIK.
Jaromír Polášek (JiČ) se zeptal na přístup Hospodářské komory.
Olga Ondráčková (PK) reagovala, že v rámci písemných připomí
nek byly vzneseny připomínky k zapojení CLLD, i další zástupci se
k tomuto připojili (celkem 7 organizací).
Předseda doplnil, že HK má nové vedení a zabývá se svými zá
ležitostmi. Místopředseda Krist se dotazoval, zda v regionech HK
spolupracuje s MAS? Převážná část zástupců výboru reagovala
kladně. Ondráčková informovala o plánovaném jednání s vedením
HK na jejich setkání na Seči. V rámci jednání s Asociací krajů je vi
dět pomoc s CLLD ze strany hejtmanů.
Zpráva místopředsedy: Brusel a ABK
Místopředseda NS MAS Jan Florian ml. Informoval o účasti na
semináři ENRD „Connecting Rural Europe“ a 12. jednání Podvý
boru LEADER při ENRD ve dnech 31. 5. – 3. 6. 2014. Na semináři
byly diskutovány především možnosti a zkušenosti s tvorbou sítí na
venkově, na Podvýboru LEADER byly prezentovány aktuální infor
mace z realizace Osy IV. jednotlivých PRV. ČR je dobře hodnocena
(máme mnoho mezinárodních projektů spolupráce).
V dubnu 2014 byl zástupce NS MAS ČR Jan Florian nominován
do Antibyrokratické komise (ABK) MZe, spolu se zástupcem SPOV
Stanislavem Rampasem. Na jednání převzali agendu, dosud zašti
ťovanou Radomírem Hanačíkem, který byl v rámci ABK považován
za zástupce nezemědělského venkova a nominován byl za SPOV.
Jednání se konají zpravidla 1x měsíčně, vždy poslední středu
v měsíci. Agenda ABK se obecně zaměřuje především na projed
návání podnětů od veřejnosti ve vztahu k legislativě a metodikám
v resortu ministerstva zemědělství. ABK je také oslovována v rám
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ci vnitřního připomínkovacího řízení veškeré agendy MZe, tudíž
má možnost se vyslovit k řadě dokumentů.
V rámci činnosti NS MAS ČR a zastupování zájmů jednotlivých MAS a jejich členů je ABK vhodnou platformou pro řešení podnětů a hledání systémových řešení např. z oblasti
faremního prodeje ze dvora, farmářských trhů, farmářských
obchodů, pozemkových úprav, ale i vodohospodářské infrastruktury obcí apod. Naproti tomu ABK není vhodným místem pro řešení individuálních problémů jednotlivých žadatelů, neboť není odvolacím orgánem.
Polášek doplnil, že není dobré úplně zahazovat jednotlivé pro
blémy, ale je dobré je analyzovat v návaznosti na systémový efekt.
Florian doplnil, že je na žadatelích, zda podněty zašlou – ABK má
vlastní sekretariát a postup při plnění a administraci podnětů.
Podpora dalších aktivit MAS z PRV
Výbor se zabýval přípravou opatření z PRV 2007–13 na podpo
ru dalších aktivit MAS v období 2014–15. Mezi členskými MAS byl
proveden průzkum, na který reagovalo přes 50 MAS a 2 krajská
sdružení. Výsledný podklad byl předán na MZe a SZIF.
MZe uvažuje pouze variantu projektů spolupráce. Trvá předpoklad
podpory cca ve výši 500 tisíc Kč na MAS, která byla podpořena v rám
ci IV.1.1. nebo III.4.1. a MAS, které vznikly na tzv. „bílých místech“.
Problémem zůstává, jak zapojit MAS vzniklé na území dosud
zahrnutého do jiné MAS podpořené v rámci IV.1.1. (týká se 3 MAS
– Blaník, Frýdlantsko-Beskydy, Jihozápad). NS MAS ČR prosazuje
podporu projektů pro min. 5 partnerů (dle vlastního výběru), MZe
navrhuje vyšší počet – cca 10 MAS na projekt.
Záměrem projektů by mělo být předávání zkušeností a vypraco
vání společné metodiky v oblasti monitoringu, evaluace, přidané
hodnoty projektů spolupráce, zapojování veřejnosti, transparent
nosti, předcházení střetu zájmů apod. Cílem by mělo být zhodno
cení zkušeností z končícího období a jejich aplikace na přípravu
nových dokumentů. Závěrem by měly být společné prezentace vý
sledků jednotlivých projektů.
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V návrhu jsou způsobilé náklady – osobní náklady (mzdy, ces
tovné), režie typu telefon a internet, cestovné a služby. Pravidla se
tvoří a NS MAS je bude připomínkovat.
Anna Čarková (JMK) se dotazovala, z čeho se mají hradit nákla
dy tohoto projektu jako je nájem a elektřina pokud jsou neuzna
telné. V rámci diskuze byly vzneseny ještě další připomínky k reži
ím MAS a udržitelnosti kanceláře MAS v období 2014–2015 pro
realizaci tohoto projektu spolupráce.
Pošmurný v diskuzi upozornil, že MAS nepracují pro minister
stva, vše je řešeno formou projektů pro místní partnerství pracují
cí v regionu, která v rámci realizace těchto projektů mají možnost
uplatnit i režijní náklady (SPL, projekty spolupráce atd.). Florian
upozornil, že plánovaná podpora pro zajištění přípravy integrova
ných strategií rozvoje MAS jednotlivými projekty z OSY V. není
možná, protože na základě reakce a výkladu EK nejsou MAS způ
sobilými příjemci z OSY V.
Dále byla vedena diskuze na témata projektů spolupráce, je
jich výstupů a nákladů na zajištění projektu (osobní náklady, režij
ní náklady a služby). Diskuze se vedla také na minimální počet za
pojených MAS, funkci KMAS nebo problémy s možným selháním
partnera v projektu ve vazbě na vyúčtování a proplacení nákladů
ostatních partnerů. Florian reagoval, že předložené podněty bu
dou dále diskutovány s MZe a připomínkovány v pravidlech. Do
posud fungovalo, že pokud selže jeden partner, proplacení je re
alizováno u ostatních žadatelů při splnění výstupů projektů.
Jiří Krist (MSK) zdůraznil, že je potřeba předávání zkušenos
tí. V rámci tohoto projektu mohou ty zkušenější partneři meto
diky vytvářet a ty nové MAS budou získávat dovednosti a zku
šenosti. Florian doplnil, že výstupem bude závěrečná prezenta
ce výstupů projektů mezi sebou a nebude další kontrola výstupů
na RO SZIF.
Winter shrnul, že on sám bude ještě diskutovat nad tématem
přímé podpory MAS s náměstkyní a ministrem. Současně bude Flo
rian pracovat na úpravě pravidel IV.2.1. a témat k zaměření pro
jektů spolupráce, způsobilých nákladů a výstupů.
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Metodika pro standardizaci MAS
Na 4 školeních v regionech byla prezentována metodika standar
dů MAS v souvislosti s nastavením implementační struktury MAS pro
realizaci SCLLD. Vznesené dotazy byly zaznamenány a odeslány na
MZe a SZIF k přípravě oficiálních odpovědí. Na základě dotazů bude
připraveno navazující školení pořádané MZe. Toho se již budou účast
nit právníci – externisti vybraní MZe. V jednání jsou termíny – pro spol
ky na Moravě a v Čechách a samostatný pro o.p.s., z.s.p.o. a ústavy.
Nejvíce dotazů je kolem zájmových skupin a složení orgánů –
poměr v rámci volby nebo při každém jednání. Seminář bude za
měřen na konkrétní dotazy a problémové body.
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státu na kraje. Některé kraje si myslí, že bude méně financí a uchy
lují se k selekci služeb.
Ve stejný den je konalo jednání o OP ŽP. Firma Deloitte Adviso
ry s.r.o. zpracovávající pro MŽP „Návrh optimálního způsobu řeše
ní kotlíkových dotací v rámci OP ŽP 2014+“ vyzvala NS MAS ke
spolupráci, protože některé z navrhovaných variant administrace
OP pracují se zapojením MAS. V OP je velký indikátor na výměnu
kotlů a MAS by mohla animovat v území k této aktivitě. Dotace na
projekt je 75% a je zde vidět problém s kofinancováním (např. so
ciálně slabí lidé). V rámci animace je požadavek na to vyřešit kom
pletně situaci v některých obcích. Podobně by se měly zpracovat
animačně i malé čistírny vod – lepší řešení pro obce, jak přistupo
Příprava PRV a nastavení standardů MAS 2014–2020
vat k budování centrálních kanalizací. V rámci strategií by mělo být
Jednání NS MAS se zúčastnil vrchní ředitel Sekce rozvoje venko také zjištěno, kde jsou problémy – jaké obce by se měly řešit kom
va Pavel Sekáč, který informoval o dopisu premiéra k reakci na za pletně. Problémem jsou obce, kde se neprovádí měření.
pojení CLLD do OP PIK. Uvedl, že rozhodnutí o zapojení je na pou
IROP: Výběr strategií „ano/ne“
ze na tomto ministerstvu. Dále vrchní ředitel doplnil informaci z jed
Václav Pošmurný informoval, že k metodice pro integrované ná
nání s náměstkem Křížem z MŽP o tom, jak zapojit a nastavit CLLD
v rámci OPŽP. Na MŽP je také obava ze zapojení MAS, ale snaží se stroje (MPIN) nebude bodové hodnocení výběru strategií, ale po
najít způsob administrace. V diskusi je více přístupů, např. soutě- souzení ano/ne. MMR zatím nehodlá SCLLD selektovat, ale posu
žit záměry z MAS v jedné alokaci, kde bude soutěž komplex- zovat. V rámci MPIN je pro strategie vložena podmínka vytvoření
ního přístupu MAS v rámci Životního prostředí v daném kole analýzy rizik – za NS MAS byla vznesena připomínka, že k této čás
výzvy, tzn. nesoutěžit dílčí projekty v MAS. Např. Evropská úmluva ti není opora v nařízení. Platba režijních výdajů MAS při administ
o krajině je jistý princip spolupráce – diskuze v dané lokalitě a na raci se přiklání k IROP.
dané téma. V rámci MPSV doporučil také pokračovat v jednání
Projekty NS MAS: OPTP, MMR
o tom, co mají MAS za předmět činnosti. Sekáč informoval rovněž
Tajemnice NS MAS Olga Špiková informovala o vlastních pro
o jednání MZe k IROP o placení režijních výdajů a zapojení do OP.
Winter vznesl dotaz na podporu činnosti MAS, která byla dis jektech sítě.
OPTP. Uskutečnily se semináře v regionech, pracují krajští ana
kutována s ministrem Tomanem a týkala se období 2014/2015
a individuální podpory. Sekáč reagoval, že pokud by nebyly legis lytici. Celkově proškoleno cca 340 osob a zapojeno bylo necelých
170 MAS.
lativní překážky, tak se dá o tomto diskutovat.
V rámci projektu podpořeného z MMR se zpracovávají podklady
Polášek konstatoval, že i MAS, které nejsou zkušené, měly mož
nost se zapojit do III.4.1. a OPTP, kde se jejich zkušenosti musí proje k CLLD v rámci EU. Semináře k metodě LEADER a její podstatě by
vit. Dle Sekáče jsou projekty spolupráce možností pro MAS, jak se měly být organizovány na podzim, respektive v září a říjnu (13 semi
zapojit a získat prostředky na svou projektovou činnost. Doplnil, že nářů dle krajů). Krajští zástupci se vyjádřili, že by bylo dobré seminá
o nastavení byla již vedena diskuze mezi pracovníky MZe a zástupci ře pořádat i v listopadu. Plán je pořádat je v krajských městech, po
NS MAS. Florian reagoval, že první jednání proběhla a je určitý návrh případě rovnou na krajských úřadech. Výše financí na zajištění je cca
na nastavení. Diskuze je nad minimálním počtem zapojených part 30 tis. Kč na jedno školení. Nutná bude diskuze o možnosti zapoje
ní externích lektorů. V plánu je pozvat větší cílovou skupinu – nejen
nerů s ohledem na celkový počet projektů administrovaných SZIF.
manažery MAS, ale i představitele MAS a hlavně aktivní subjekty
MAS jako žadatelé mimo CLLD
v regionech.
Místopředseda NS MAS Jiří Krist se dále dotazoval na PRV
NS MAS v Bruselu: Jaké je zapojení CLLD v Evropě
2014–2020 a zapojení MAS jako partnera v projektech nebo ža
Pracovník NS MAS Alena Kolářová, která působí převážně v Bru
datele pro opatření Evropské inovační partnerství (EIP). Konstato
val, že MAS jsou subjekty, které mohou přispět v rámci spoluprá selu, informovala o spolupráce s ELARD, současně analyzuje posta
ce témat v PRV 2014–2020. Sekáč reagoval, že spolupráci jako ta vení CLLD v ostatních zemích.
kovou by si měly MAS řešit v rámci alokace
5% na CLLD – i pro témata krátké dodava
telské řetězce a vlastní spolupráci. Pokud
budou NNO obecně uznatelné v rámci ji
ných opatření, tak bude možné MAS zapo
jit i do jiných projektů.
Pošmurný upozornil na jednání s MF o
zapojení MAS jako NNO a způsobilého ža
datele – aby standardizované MAS nebyly
vylučovány jako žadatel. Sekáč se dotazo
val, zda MAS jako takové, mimo rámec
CLLD, budou způsobilé jako žadatel v ostat
ních fondech. Pošmurný reagoval, že práv
ní definice MAS jako takové není, za MAS
žádá organizace, která ji zastřešuje (spolek,
o.p.s. ústav nebo z.s.p.o.).

OPŽP: Kotlíky a malé čistírny
Místopředseda Krist informoval o jednání
3. 6. Na Radě vlády pro NNO, kde byly téma
tem sociální služby a přesun kompetencí ze
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Kolářová informovala o organizaci semináře „CLLD AT THE DA
WN OF 2014–2020 (28. 5. Brusel)“ a jeho průběhu.
V úvodu přednášela Karolina Jasinska a popisovala vývoj v ná
vaznosti od strategie E2020 až k dohodám o partnerství – kdo a
za jaké úkoly bude zodpovědný. Obecně je snaha o snížení admi
nistrativní zátěže a náročnosti (i když to není moc reálné). EK kla
de velký důraz na animaci, budování kapacit a příklady dobré pra
xe. Z hodnocení období 2007–2013 je potřeba posilovat roli sou
kromého sektoru a větší kontakt mezi ministerstvy a veřejností,
např. tvorba kontaktních bodů na ministerstvech.
Paul Soto představil „Evropskou kuchařku“, která je dostupná
na webu NS MAS a ELARD viz.
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/infor
mat/2014/guidance_clld_local_actors.pdf
Oficiální překlady jsou plánovány na srpen, v předstihu se po
kusí o překlad Maďarsko a Slovensko. V rekcích bylo definováno,
že se za NS MAS také pokusí o dřívější překlad.
K náplni projektu MMR, kde je zjišťováno formou dotazníků ja
ké je plánované nastavení CLLD v ostatních státech EU: 17 zemí
má CLLD a multifond, ostatní monofond.
Konkrétně Švédsko má všechny 4 fondy (ERDF 7,4 mil EUR,
EAFRD 7,4 mil EUR, z EAFRD 177 mil EUR a rybářský pravděpodob
ně 21 mil. EUR).
Dánsko má odsouhlasenou DoP a od ledna 2015 je plánována
realizace, momentálně se čeká na výzvy pro předkládání strategií.
Finsko má 100% pokrytí a v současnosti hodnotí strategie.
Lotyšsko (6% z PRV, ale žádný CLLD – v indikátorech mají min.
46 pracovních míst na MAS).
Zastrašujícím příkladem je Maďarsko – dříve 700 mil EUR a teď
jen 170 mil EUR (bude podpořena max. ½ MAS)
V Irsku nevědí co CLLD je a mají o 50% alokace méně.
Winter se dotazoval, jaké je zapojení CLLD do podpory podni
kání v jiných zemích. Kolářová reagovala, že v jiných zemích je ne
zemědělské podnikání podporováno stále z PRV (nebyly vyškrtnu
ti nezemědělští podnikatelé). Florian doplnil, že tento krok ČR se
nelíbí ani EK a bude ho ještě připomínkovat.
Plánované konference a propagační akce 2014
2nd LAG SUMMER FESTIVAL 2014 (4. – 6. 7. Chorvatsko)
Zajištění akce je na základě spolupráce s CSV za účelem prezen
tace PRV, příkladů dobré praxe a MAS z ČR.
Zajištěna je společná doprava autobusem, účastníci si hradí
ubytování a stravu.
Země živitelka (28. 8. – 2. 9. České Budějovice)
Plánována prezentace jako v minulém roce v pavilonu Z. Pre
zentace formou 13 stánků krajských sdružení a stánku projektu
spolupráce se slovenskými partnery. Návrh pavilonu byl zaslán, re
alizace je i v 3D, bude upraven na základě připomínek a jednání s
CSV. Krajská sdružení mají za úkol zpracovat koncepce svých pre
zentací, dále také zajistit velkoformátovou fotku, která bude upra
vena dle log a vytištěna na pozadí stánků.
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1) Leták A3, barevný, CZ/A s tématem pro obecnou veřejnost
na zapojení se do MAS, co je CLLD a jaký je potenciál
2) Odborná dvoujazyčná informační brožura cca 16 stran s vý
stupy projektu, konkrétnější informací o činnosti MAS, realizací
SPL, příkladů dobré praxe a typové ukázky projektů, návaznost na
EU a realizaci CLLD, způsoby partnerství, kontakty apod.
Demonstrace a jednání
Radan Večerka informoval o svolání shromáždění za podporu pod
nikatelů přes CLLD v OP PIK. Shromáždění bude před budovou MPO
ve středu 25. 6. a pozvánka bude zaslána emailem na všechny MAS
a další partnery. V závěru požádal o další šíření informací o akci sub
jektům v regionu. (Více informací o akci v samostatném článku v ZV.)
Další jednání Výboru bude 22. 7. v Olomouci v 10:00. Jednání
na Zemi živitelce v pondělí 1. 9. v Českých Budějovicích od 10:00.
Ze zápisu Olgy Špikové vybral a zkrátil TSu

V Bruselu byla představena
„Evropská kuchařka“ CLLD
pro zapojení místních aktérů do MAS
Evropské sdružení pro rozvoj venkova (ELARD) ve spolupráci se
Stálým zastoupením České republiky uspořádalo konferenci o ko
munitně vedeném místním rozvoje (CLLD). Akce se konala v Bru
selu 28. května 2014.
Konference byla zaměřena na CLLD a konkrétně bylo představe
no, jak bude CLLD použit v budoucím programovém období v růz
ných zemích EU. Představena byla „Evropská kuchařka“ pro místní
aktéry a zapojení do CLLD, jejíž oficiální překlad do češtiny bude
k dispozici v průběhu prázdnin. Tyto pokyny jsou určeny k usnadně
ní implementace CLLD a k zapojení místních aktérů do MAS na zá
kladě příkladů dobré praxe. Tento dokument není právně závazný,
ale poskytuje pokyny a doporučení a odráží osvědčené postupy.
http://nsmascr.cz/
aktuality/2014/v-bruselu-probehla-konference-clld-at-the-dawn-of-2014-2020/

Projekty NS MAS: Norské fondy
Tajemnice Špiková informovala o podání projektu s názvem
„Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních stra
tegiích“ o celkových výdajích 9 415 960 Kč (10% spolufinancová
ní) a obdobím realizace od 1. 1. 2015 do 30. 4. 2016.
Žadatelem je ZO ČSOP VERONICA (Základní organizace Čes
kého svazu ochránců přírody Veronica), dalšími partnery jsou:
Hogskolen, Oslo og Akershus, Místní akční skupina Opavsko, Vy
soká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. NS MAS je za
pojena jako organizátor seminářů a celkové výdaje partnera jsou
1 853 800 Kč.
Tištěný materiál o MAS
Špiková prezentovala návrhy na dva tištěné materiály, které se
týkají prezentaci výstupů projektu OPTP:
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Kraje a města s obcemi: Vyjdeme
si vstříc, většinou je to možné
Memorandum o spolupráci. To je výstup společného jednání
Asociace krajů ČR (AKČR) a Svazu měst a obcí ČR (SMOČR), které
se konalo 7. června v Praze. Obsahuje zásadní body, které podpo
rují kraje a obce a budou je společně prosazovat při jednání s vlá
dou a státní správou.
„Dnes to často je tak, že za regionální rozvoj odpovídá samo
správa jen formálně,“ řekl na jednání předseda Asociace krajů ČR
a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a dodal: „Chceme
být Evropou regionů, ale je třeba, abychom jí skutečně byli, aby
chom si na to jen nehráli.“
„Mělo by existovat jednotné informační místo i metodika tý
kající se evropských projektů,“ řekl předseda Svazu měst a obcí
ČR a primátor Kladna Dan Jiránek a dodal: „Města a obce všeo
becně podporují Evropský dům, který by měl na starosti všechny
programy.“
Velká pozornost se při debatě a v podepsaném memorandu vě
nuje zejména dotacím z Evropské unie v novém programovacím
období – mimo jiné v kontextu s Regionální stálou konferencí. Jde
o orgán, který by měl být komunikační a koordinační platformou
mezi regionálními aktéry územního rozvoje, tj. kraji, městy a dal
šími subjekty, a ministerstvem pro místní rozvoj. Konference by
měla mít komunikační a iniciační roli v kontextu s programovacím
obdobím 2014–2020.
Hejtmani s primátory a starosty debatovali také o sociální a zdra
votní péči, školství, dopravě či spolupráci odborných orgánů SMOČR
a AKČR. Zásadní témata jsou součástí memoranda o spolupráci,
které Asociace krajů se Svazem měst a obcí podepsaly. Zástupci sa
mosprávy ho chtějí v brzké době předat české vládě.
Zdroj: SMOČR
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Hašek se dohodl s Babišem
Předseda Asociace krajů ČR jednal na konci června s ministrem
financí vlády ČR Andrejem Babišem. Po jednání k závěrům schůz
ky předseda AKČR Michal Hašek uvedl. „Uzavřeli jsme předběž
nou dohodu na financování krajů v příštím období. ČR bude kofi
nancovat krajské projekty z fondu EU ve výši 10% ESF a 5% ERDF
(ročně pro kraje navíc cca 1 mld., celkem 5 mld.). Během jednání
jsme kladli důraz mimo jiné i na financování sociálních služeb a do
hoda zní, že dojde k dorovnání peněz na sociální služby v návrhu
rozpočtu 2015 na 7,2 mld. a fix na 3 roky v rozpočtovém výhledu
(v letech 2015–17 navíc 140 milionů korun každý rok oproti ny
nějšímu návrhu).
Dalším tématem jednání pak bylo financování regionální želez
niční dopravy. K tomu Michal Hašek uvedl: „Shodli jsme se na úpl
ném respektovaní memoranda o financování regionální železniční
dopravy vč. inflace (pro r. 2015 navíc 120 milionů Kč oproti nyněj
šímu návrhu a částka poroste).“
Jednou z priorit je pro kraje nastavení rozpočtového určení da
ní. Po jednání s Andrejem Babišem k tomu Hašek uvádí: „Ministr
financí slíbil návrat ke koeficientu 8,92 od 1. 1. 2016 (modelem
dle výběru daní r. 2013 bude navýšení příjmu krajů o cca 4 mld Kč).
Dohodli jsme se na vzniku společné skupiny MF, MV, AKČR a SMO
ČR k revizi příspěvku na výkon státní správy. AKČR požaduje spra
vedlivou úhradu odpovídající skutečně odvedené práci.“ Na závěr
jednání k jeho výsledkům Hašek uvedl: „Výsledek povazuji za rea
listické maximum, kterého jsme mohli dosáhnout“.
Zdroj: Asociace krajů ČR

Jednání rady AKČR V Hradci Králové
Hejtmani na zasedání Rady Asociace krajů ČR v Hradci Králové
schválili dohodu, kterou ve věci financování krajů k přípravě stát
ního rozpočtu na rok 2015 a čerpání fondu EU uzavřeli vicepremi
ér Andrej Babiš a šéf hejtmanů Michal Hašek.
Kraje tak získají na spolufinancování projektu z fondů EU na ro
ky 2015–20 cca 5 mld. Kč, stát garantuje financovaní sociálních
služeb v letech 2015–17 částkou 7,2 mld. Kč ročně. Vláda uznává
platnost memoranda o financování regionální železniční dopravy
do roku 2019, tj. bude přispívat krajům na regionální železnice
částku 2,6 mld. ročně a inflační koeficient (kraje doplácejí dalších
cca 6 ročně z vlastních rozpočtů). Od 1. 1. 2016 kraje získají zpět
vyšší koeficient podílů na daňových výnosech, odhadem se navýší
příjmy krajů ročně o cca 4 mld. Kč.
Hosty jednání rady byli zástupci Národní sítě Místních akčních
skupin ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolku pro obnovu
venkova ČR. Hejtmanům prezentovali své priority, které spatřují
například v rozvoji venkova. Shoda mezi zástupci AKČR a zástup
ci NS MAS panuje na vztahu samospráv ke státu a na podpoře ma
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lých a středních podnikatelů, které shodně vnímají jako jeden z pi
lířů rozvoje regionů.
Spolupráce s církvemi bylo další téma, kterému se Rada AKČR
věnovala. Podle souhrnných údajů za všechny kraje, od roku 2001
věnovaly kraje ze svých rozpočtů na různé formy dotací církvím ví
ce jak 2,5 miliardy korun.
„Oslovím v nejbližší době Českou biskupskou konferenci s návr
hem na zapojení církví do systému zdravotní a sociální péče,“ uve
dl k návrhu Rady AKČR její předseda Michal Hašek. „Chceme círk
vím navrhnout novou, moderní formu spolupráce, například zalo
žení společného fondu, kam by kraje a církve společně, v poměru
1:1 vložily finanční prostředky, které by se pak použily na projekty
v oblasti zdravotní a sociální péče“.
Hejtmani zároveň seznámili po jednání rady přítomné noviná
ře s projektem Česko-čínského fóra, jehož spoluzakládajícím čle
nem budou české a moravské kraje a jehož sídlo bude v Praze.
28. – 29. srpna letošního roku pak bude fórum organizovat v Pra
ze investiční fórum, kterého se zúčastní představitelé čínských
provincií na jedné straně a na druhé straně představitelé středo
evropských regionů. Fórum má za cíl rozvíjet nejen ekonomickou
a hospodářskou, ale i kulturní nebo například vědeckou a inovač
ní spolupráci. Fórum vniká za podpory a spolupráce vlády ČR.
Zdroj: AKČR

Díky vyjednávání SMS ČR dojde
k výraznému zohlednění situace
malých obcí v registru smluv
Sdružení místních samospráv ČR pozitivně hodnotí pozměňo
vací návrhy schválené ústavně právním výborem Poslanecké sně
movny. Jde o návrh na dočasné osvobození obcí 1. a 2. typu a ta
ké na stanovení spodního limitu pro zveřejnění faktur a objedná
vek na hodnotě 50 tisíc korun.
V pátek 30. května ústavně právního výbor podpořil dvojici po
změňovacích návrhů k zákonu o registru smluv, která bude zna
menat zmírnění negativního dopadu uvedení této normy v praxi.
Menší obce hodnotí tyto návrhy pozitivně. Místopředseda Sdruže
ní místních samospráv Jan Sedláček k tomu dodává: „Nepovažu
jeme tuto úlevu za optimální a i nadále budeme usilovat o trvalé
vynětí malých obcí a jimi zřizovaných organizací z působnosti to
hoto zákona.“
SMS tuto skutečnost vnímá jako dobrý kompromis při součas
ných složitých jednáních o znění tohoto právního předpisu. SMS
bude bedlivě sledovat osudy návrhu zákona při dalším projedná
vání v Poslanecké sněmovně.
Kromě návrhu zákona o registru smluv však Poslanecká sně
movna v nedávné době projednávala či projednává také dvojici
dalších zákonů, které zasáhnou chod územních samospráv. Jejich
předloženou podobu na svém dubnovém jednání odmítla Rada
SMS s odůvodněním, že přinášejí pro malé obce přílišné adminis
trativní povinnosti a další rizika spojená s výkonem funkce staros
ty. Jedná se kromě zákona o registru smluv také o novelu zákona
o NKÚ a novelu zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při
výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním po
stupem.
„Je nám jasné, že odmítnutím trojice protikorupčních zákonů
vyvoláme vlnu nevole u nejrůznějších aktivistů, ale v tomto případě
nebylo jiné cesty. Z analýzy současného stavu vyplývá, že administ
rativní zátěž starostů na malých obcích spolu s dalšími riziky výko
nu této funkce jsou již tak vysoké, že u stovek obcí může vzniknout
problém s obsazením funkce starosty po letošních komunálních
volbách,“ varuje místopředseda SMS Sedláček, starosta Křižánek
na Vysočině.
A jak se Rada SMS ČR staví ke konkrétním návrhům zákonů?
U návrhu zákona o registru smluv (kde se v současnosti podařilo
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vyjednat některé úlevy) požaduje SMS trvalé vyjmutí z působnosti
zákona u všech obcí tzv. 1. typu a jimi zřizovaných organizací. Dal
ším požadavkem je naopak doplnění politických stran a hnutí me
zi subjekty povinné smlouvy zveřejňovat.
SMS dále nesouhlasí s rozšiřováním pravomocí NKÚ na kontro
ly obecních samospráv a jimi zřizovaných organizací, protože má
za to, že tyto jsou v současné době kontrolovány dostatečně.
Posledním zákonem, který SMS podrobila kritice, je novela zá
kona, kterou se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za
škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo ne
správným úředním postupem. „Mnoho let tvrdě bojujeme za lep
ší ekonomické a legislativní klima pro fungování malých obcí. Bo
hužel pod pláštíkem boje proti korupci teď dochází k dalšímu na
vyšování rizikovosti výkonu funkce starosty malé obce. Kvůli
ostražitější kontrole zhruba jedné čtyřicetiny veřejných rozpočtů
tak můžeme zlikvidovat výkon veřejné správy v desítkách procent
obcí na území státu,“ upozorňuje Jan Sedláček.
SMS
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Asociace odpadového hospodářství
a Sdružení místních samospráv
stvrdily vzájemnou spolupráci

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) a Sdružení
místních samospráv (SMS) podepsaly dohodu o oboustranné spo
lupráci. Obce a odpadové firmy jsou dlouholetými partnery v ob
lasti zajištění služeb svozu, třídění, recyklace a dalšího nakládání
s odpady.
Dohoda z této vzájemné spolupráce vychází a v době intenziv
ních příprav nové odpadové legislativy může přispět k hledání
smysluplných řešení budoucnosti odpadového hospodářství v ČR.
„Podpis vzájemné spolupráce se Sdružením místních samospráv
nás těší. SMS zastupuje stovky měst a obcí z celé České republi
ky a je pro nás významným partnerem. Sdílíme názor, že v oblas
ti odpadového hospodářství je třeba hledat smysluplné řešení,
které bude vycházet z českých podmínek a ze současné ekono
mické situace obyvatel České republiky. Zbytečně nákladná řeše
ní nevnímáme jako vhodnou cestu,“ sdělil Petr Havelka, výkonný
Ministryně pro místní rozvoj se
ředitel ČAOH.
setkala s primátory a náměstky
Obě strany se shodují, že cílem nové odpadové legislativy by
mělo být naplnění cílů stanovených Evropskou unií, aniž by se
S cílem zmapovat aktuální situaci v procesu přípravy integro občané a obce museli potýkat se zvýšenými náklady za odpado
vaných nástrojů pro nové programovací období se poslední červ vé služby.
SMS
nový pátek setkali ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová,
primátoři krajských měst a náměstci resortních ministerstev. „Kraj
ská města připravují v programovacím období 2014–2020 strate
gie pro města se zázemím s cílem zvýšit konkurenceschopnost ne Nejlepší starosta má originální logo.
jen těchto měst, ale i celé České republiky. My tyto aktivity velmi Říká se mu „Starosta s hvězdičkou“
podporujeme s vědomím toho, že právě města a regiony jsou hy
batelé české ekonomiky,“ okomentovala setkání ministryně.
Elegantní písmeno „S“ v podobě stu
MMR hy zakončené ozdobným prvkem – hvěz
dičkou. To je grafická podstata loga sou
těže „Nejlepší starosta 2010–2014“. Zla
to-černé logo pro organizátora akce – Svaz
měst a obcí ČR – navrhla společnost Kaf
ka Design. Grafický symbol lze ve zkratce
a s milou nadsázkou – podobně jako sa
motné ocenění – pojmenovat také „Sta
rosta s hvězdičkou“.
„Chtěli jsme, aby soutěž, nad kterou převzal záštitu prezident
republiky, provázel jasně zapamatovatelný symbol,“ říká výkonná
ředitelka Svazu měst a obcí ČR Jana Vildumetzová a dodává: „Kro
mě požadavku na originalitu loga byla naše představa taková, že
navržená grafika podtrhne prestiž soutěže a zdůrazní význam po
slání představitelů samosprávy.“
„Navrhli jsme několik různých variant loga. Všechny byly řeše
ny jako kombinovaná značka – výrazný symbol doplněný o texto
vou část. Klientem vybrané logo i my považujeme za nejzdařilej
ší,“ říká ředitel studia Kafka Design Ondřej Kafka a dodává: „Po
užitý originální symbol je snadno zapamatovatelný, výrazný i při
zmenšení a lze jej využívat i samostatně bez textové části loga, což
může přinést značné finanční úspory při pořádání dalších ročníků
soutěže. Barevnost jsme vzhledem k prestiži soutěže navrhli jako
kombinaci zlaté a černé.“
Do soutěže „Nejlepší starosta 2010–2014“, která se letos ko
ná historicky poprvé, se mohou starostové a primátoři hlásit sami
nebo je může na Cenu veřejnosti nominovat kdokoliv.
Obojí je třeba učinit nejpozději do 30. června 2014. Vítěze
vybere odborná porota, výsledky budou vyhlášeny ve Španěl
ském sále Pražského hradu za účasti prezidenta republiky 16. zá
ří 2014.
Podrobnosti jsou k dispozici na webových stránkách Svazu měst
a obcí ČR na adrese: http://www.smocr.cz/cz/nase-akce/nejlepsi
-starosta-2010-2014/default.aspx
Zdroj: SMO
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Obcím nebudou uloženy povinnosti
v oblasti kybernetické bezpečnosti
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila ná
vrh zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zá
konů. Návrh zákona bude dále postoupen Senátu Parlamentu Čes
ké republiky k dalšímu projednání a schválení.
Národní bezpečností úřad prosazuje názor, že informační systé
my, jejichž správcem je obec, nebudou zahrnuty do kritické infra
struktury v oblasti kybernetické bezpečnosti, ani mezi významné
informační systémy. Standardizace podle prováděcích předpisů
k zákonu o kybernetické bezpečnosti by se tedy na obce povinně
vztahovat neměla.
Ovšem je důležité upozornit na to, že požadavek na zajištění
bezpečnosti informací v informačních systémech stanoví zákon č.
365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změ
ně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
SMO

Soutěž O nejlepší obecní a městský
zpravodaj 2013 vyhráli Mníšek
pod Brdy, Boršice a Posázaví
Do třetího ročníku soutěže „O nejlepší obecní a městský zpra
vodaj“ přihlásily obce a města z celé ČR 212 zpravodajů. Porota
poprvé vybírala také nejlepší zpravodaj mikroregionů, svazků ob
cí a místních akčních skupin, kterých obdržela celkem 31. Další
novinkou byl výběr nejlepší rubriky či nejlépe zpracovaného téma
tu. Soutěž vyhlásily KPES FF Univerzity Palackého v Olomouci, Ci
vipolis o.p.s., Unives.eu a Angelus Aureus o.p.s. u příležitosti svát
ku slovanských věrozvěstů a již tradičních „Dnů lidí dobré vůle“
na Velehradě.
Úkolem sedmičlenné poroty, ve které zasedali zástupci vyhlašo
vatelů a profesionální novináři, bylo zhodnotit došlé zpravodaje,
nejen po stránce obsahové pestrosti, grafické přehlednosti, ale vzít
v potaz i celkový dojem zpravodaje. Předsedou poroty byl Pavel Ša
radín z Katedry politologie a evropských studií FF UP v Olomouci,
místopředsedkyní Marie Šuláková, redaktorka Zpravodaje Spolku
pro obnovu venkova a NS MAS. „Zpravodaje sledujeme nejen po
dobu trvání této soutěže, ale už od počátků, kdy je začala města
a obce vydávat. Myslím, že jsou rok od roku na lepší úrovni a čas
to se podobají profesionálním periodikům. Není lehké z nich vy
brat nejlepší,“ uvedla místopředsedkyně.
Vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo v pátek 4. července
na Obecním úřadě na Velehradě. Ocenění předal každoroční pat
ron soutěže poslanec Miroslav Kalousek. Akce se zúčastnil i kardi
nál Dominik Duka.
Pavel Šaradín, KPES FF UP v Olomouci
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Vítězové v kategorii městských zpravodajů:
1. Zpravodaj městečka pod skalkou (vydává město Mníšek p. Brdy)
2. Magazín Zlín (statutární město Zlín)
3. Chotěbořské ECHO (město Chotěboř)
Vítězové v kategorii obecních zpravodajů:
1. Boršický zpravodaj (vydává obec Boršice)
2. Zpravodaj obce Píšť (Obecní úřad Píšť)
3. Bílovický zpravodaj (Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou)
Vítěz kategorie zpravodaj mikroregionů, svazků obcí a MAS:
Zpravodaj Posázaví (vydává MAS Posázaví, o.p.s.)
Vítěz kategorie nejlepší rubrika téma:
Lucie Hašková za zpracované téma Moderní domy
(Zpravodaj obce Hradištko, jaro 2013)

Výtvarné soutěže MZe „Víš, co jíš?
Zdravě a s chutí“ se zúčastnilo více
než 2 500 dětí. Už známe vítěze
Vítězkou výtvarné soutěže Ministerstva zemědělství se stala
sedmiletá Viktorie Holá z Plzeňska. Hodnotící komise ocenila i dal
ší účastníky. Do soutěže „Víš, co jíš? Zdravě a s chutí“ se přihlási
lo více než 2 500 dětí z přípravných, prvních, druhých a třetích tříd
základních škol.
„Překvapil mě velký zájem dětí o naši soutěž. Považuji to za
dobré znamení, protože je důležité pěstovat správné stravovací ná
vyky už od raného věku. Pokud dává dítě přednost zdravým potra
vinám, může ho to pozitivně ovlivnit na celý život,“ řekl ministr ze
mědělství Marian Jurečka.

spolupráce • projekty • lidé • dotace • granty • peníze

Zpravodaj
1/2014

Místní akční skupiny Posázaví

Hledáte poctivé potraviny? Zajděte do Farmářského dvorku U Kešnerů.
Život s Františkem Ferdinandem d‘Este.
Špulka je dokončená, okolí už dotvářejí dobrovolníci.
Sázava nám za to stojí – bude čistá jako loni?!
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Novela podle ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL)
pomůže podnikatelům od byrokracie. Přinese zjednodušení evi
dence zemědělského podnikatele zrušením institutu místní přísluš
nosti a zrušením evidence zaměření zemědělské výroby.
Novela o SZIF má do zákona doplnit ustanovení o poskytování
národních dotací na základě pověření ministerstva prostřednictvím
veřejnoprávní smlouvy. Zpřesnit má rovněž ustanovení o subven
cích při vývozu, intervenčním nákupu a prodeji, o produkčních
kvótách mléka, cukru a škrobu a o finančních dávkách z výroby
cukru. Bez přijetí navrhovaných změn by nebylo možné v období
do roku 2020 vyplácet farmářům dotace.
Sněmovna na návrh zemědělského výboru ve vládní předloze se
souhlasem Jurečky provedla nezbytné úpravy ve vazbě na aktuální
změny evropských předpisů a na požadavky aplikační praxe. ZS

Nejlepší podniky Zemědělského svazu

Z přibližně 2 500 výtvarných prací vybrala hodnotící komise nej
lepší díla. Vítězka obdrží horské kolo, soutěžící na dalších místech
dostanou koloběžku a sportovní náčiní. Drobné dárky připravilo
Ministerstvo zemědělství také pro žáky, jejichž práce se dostaly do
užšího výběru.
Odměnu získají i třídy výherců, Ministerstvo zemědělství pro ně
v prostorách jejich škol uspořádá pořad se zábavnou výukou o zdra
vém životním stylu.
Tématem soutěže „Víš, co jíš? Zdravě a s chutí“ bylo výtvarné
znázornění zdravých a chutných potravin, jak si je představují dě
ti. Soutěžit mohli pouze jednotlivci, žáci přípravných, prvních, dru
hých a třetích tříd základních škol.
MZe
Výsledky soutěže:
1. místo: Viktorie Holá, věk: 7 let, ZŠ Nezvěstice
2. místo: Viola Veitová, třída: 2. A, ZŠ Antonína Baráka, Lovosice
3. místo: Sabina Gáborová, přípravná třída, ZŠ Ostrava – Zábřeh
3. místo: Markéta Pingertová, věk: 7 let, třída: 1. A, ZŠ a MŠ Plzeň

Sněmovna schválila novely
zemědělských zákonů související s EU
Sněmovna 20. června schválila novelu zákona o zemědělství
spolu se změnou zákona o Státním zemědělském intervenčním
fondu. Úpravy, které nyní dostane k projednání Senát, reagují na
změny společné zemědělské politiky EU a také upravují evidenci
půdy a jejího využití.
Novela zemědělského zákona má mimo jiné zpřesnit obecná
ustanovení o společných organizacích trhů, přímých platbách Pro
gramu rozvoje venkova a rybářství podle nařízení EU.
Reaguje rovněž na zjednodušení živnostenského práva a změny
v zákoně o základních registrech. Norma také ruší povinnost vlády
předkládat Sněmovně každoročně zprávu o stavu zemědělství.

V úterý 17. června 2014 zasedal ve Větrném Jeníkově Výbor Ze
mědělského svazu ČR, jehož součástí bylo mimo jiné slavnostní vy
hlášení výsledků soutěže TOP Zemědělského svazu za rok 2013. Již
tradičně před letními prázdninami tak byly oceněny členské pod
niky s nejlepšími hospodářskými výsledky. Vítězové převzali ceny
z rukou ministra zemědělství Mariana Jurečky.
Letošní již třináctý ročník soutěže byl obsazen v zásadě účastní
ky soutěže Manažer roku a lze tedy říci, že těmi nejlepšími člen
skými podniky. Z devíti podniků se jich osm účastnilo i minulých
ročníků. Členské podniky byly nominovány ve třech kategoriích
podle výrobních oblastí (1. kukuřičná a řepařská, 2. bramborářská,
3. bramborářsko-ovesná a horská).
Hlavními rozhodovacími kritérii byly dva základní ekonomické uka
zatele – přidaná hodnota na pracovníka a zisk na pracovníka, přičemž
v každé výrobní oblasti byly nastavené hranice těchto ukazatelů na ji
nou úroveň podle výrobních možností dané oblasti. Absolutním vítě
zem 13. ročníku soutěže TOP Zemědělského svazu ČR se stala spo
lečnost Libinská AGRO, a.s. z okresu Šumperk, která dosáhla vítězství
též v kategorii kukuřičné a řepařské výrobní oblasti.
Zdroj: ZS
Kukuřičná a řepařská výrobní oblast
Hlavní kritéria: Přidaná hodnota na pracovníka více než 699 000 Kč,
zisk na pracovníka více než 370 000 Kč
1. Libinská AGRO a.s., okr. Šumperk
2. Úsovsko a.s., okr. Šumperk
3. Zemědělské družstvo Hnojice, okr. Olomouc
Bramborářská výrobní oblast
Hlavní kritéria: Přidaná hodnota na pracovníka více než 920 000 Kč,
zisk na pracovníka více než 330 000 Kč
1. LUPOFYT s.r.o., okr. Rakovník
2. Agrodružstvo Vyšetice se sídlem v Pravoníně, okr. Benešov
3. Zemědělské družstvo vlastníků Novoveselsko, okr. Žďár n. S.
Bramborářsko-ovesná a horská výrobní oblast
Hlavní kritéria: Přidaná hodnota na pracovníka vyšší než 680 000 Kč,
zisk na pracovníka vyšší než 115 000 Kč
1. ZERAS a.s., okr. Žďár n. Sázavou
2. Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice, okr. Plzeň-sever
3. ZS Dublovice a.s., okr. Příbram
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Novou šéfkou Státního pozemkového Certifikát získaly dva nové geoparky
úřadu bude Svatava Maradová
Státní pozemkový úřad (SPÚ) povede od 16. června jeho dosa
vadní náměstkyně pro úsek řízení odborných činností Svatava Ma
radová. Ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL) ji do funkce ústřední ře
ditelky úřadu jmenoval na základě doporučení výběrové komise.
O místo se ve výběrovém řízení ucházelo 12 lidí.
Maradová vystudovala obor zemědělské inženýrství na Agrono
mické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Má za sebou mnoha
leté odborné zkušenosti. Dříve pracovala jako geodetka v soukro
mé firmě. Byla rovněž dlouholetou ředitelkou společnosti Geocart
CZ zabývající se realizací komplexních pozemkových úprav a pro
jektování v krajině.
Řízením pozemkového úřadu, jehož hlavní agendou jsou v sou
časné době církevní restituce, je po odvolání Petra Šťovíčka od za
čátku března dočasně pověřen Martin Vrba.
Významnou část agendy pozemkového úřadu tvoří církevní resti
tuce, které ve vládní koalici působí spory. Církve mají dostat nemovi
tosti za 75 miliard korun a finanční náhrady ve výši 59 miliard korun.
Státní pozemkový úřad spravuje a prodává státní zemědělský
majetek. Vznikl na základě zákona k 1. lednu 2013. Jeho vytvoře
ním se v jedné instituci spojily agendy vykonávané do té doby Po
zemkovým fondem ČR a soustavou pozemkových úřadů. Jako dů
vod ke zřízení úřadu uvedla vláda úsporu administrativních nákla
dů a agend. Šťovíček byl v čele úřadu od jeho vzniku. Jurečka na
konci února odvolal Šťovíčka poté, co mu prý nedokázal uspoko
jivě vysvětlit informace o jeho návštěvě na narozeninách vlivného
lobbisty Iva Rittiga.
Zdroj: MZe

Sklizeň ovoce na Moravě bude proti
loňsku výrazně slabší
Letošní sklizeň ovoce na Moravě bu
de proti loňsku výrazně slabší, vzhledem
k ostatním letům bude spíše průměrná
či mírně podprůměrná. Na slabší úrodě
se podepsaly především předvelikonoč
ní mrazy a také sušší počasí. Uvedla to
mluvčí Ovocnářské unie Moravy a Slez
ska Jiřina Homolová.
„U meruněk, které se již sklízí, je propad proti loňsku více než
poloviční. Zatímco loni se na jižní Moravě sklidilo 3200 tun, letos
se očekává 1500. Přitom loni se podařilo veškerou úrodu umístit
na trh,“ řekla Homolová a dodala, že o moravské meruňky je zá
jem. Proto se začínají vysazovat, ač velmi zvolna, nové sady. V po
sledních deseti letech totiž jejich plocha klesla téměř na polovinu,
na současných 900 hektarů.
U jablek je propad mírnější. Zatímco loni se sklidilo na jižní
Moravě (jde o oblast včetně části Vysočiny a Zlínského kraje) přes
32 000 tun, letos to bude necelých 27 000 tun. Toto číslo však
považuje Homolová za mírně nadsazené.
Málo je také hrušek, které postihl mráz výrazně, a to až o dvě
třetiny proti loňsku. Třešním také uškodily květnové deště, kvůli
kterým popraskaly a shnily. „Poloviční se očekává také sklizeň šves
tek na jižní Moravě, naopak na severní je úroda dobrá. Vysadilo se
také velké množství sadů slivoní, které brzy přejdou do plodnosti,
převážně na Zlínsku,“ poznamenala Homolová.
Srovnatelná s loňskem by měla být naopak sklizeň broskví a viš
ní. To jsou druhy, které z české krajiny pomalu mizí vzhledem k ne
zájmu trhu o tuzemskou produkci. Například broskvoně zmizely za
deset let z 840 hektarů, nyní už jich je pouze 400 hektarů.
Na jižní Moravě letos škodil mráz nejvíce v okolí Nosislavi jižně
od Brna, kde poničil téměř veškerou úrodu hrušek i jablek.
Zdroj: Zemědělec

U příležitosti Světového dne životního prostředí předal ministr
Richard Brabec certifikát dvěma novým národním geoparkům.
Prestižní titul získal Kraj blanických rytířů a také Podbeskydí.
Česká republika má už šest národních geoparků. K Českému ráji,
Železným horám a západočeským lokalitám s tímto titulem Egeria a
GeoLoci přibyly další dvě. Certifikát převzali z rukou ministra Richar
da Brabce zástupci geoparků Kraj blanických rytířů a Podbeskydí.
„Jsem rád, že tento prestižní titul získala lokalita pro náš národ
a jeho dějiny tak významná. Doufám, že tato značka přiláká do re
gionu pod Blaníkem, ale i do druhého nového geoparku Podbes
kydí ještě více návštěvníků a tím tyto oblasti podpoří ekonomicky.
Velmi oceňuji iniciativu lidí, díky kterým geoparky vznikají. Uvědo
mují si výjimečnost a hodnotu lokality, ve které žijí, že je třeba to
to území chránit a starat se o ně, aby bylo zachováno i budoucím
generacím,“ podotkl ministr Brabec.
Za Geopark Kraj blanických rytířů převzal certifikát národního
geoparku „pravý“ blanický rytíř v dobovém brnění a současně po
zval ministra k návštěvě Velkého Blaníku. Cestou na tento mýtic
ký vrch si ministr Brabec prohlédl naučné stezky Zlatodůl Roudný
a S rytířem na Blaník.
Geoparky jsou území se zajímavými a vzácnými geologickými fe
nomény, atraktivní turistickou nabídkou a aktivní místní komunitou,
která své přírodní i kulturní dědictví využívá především formou udr
žitelného cestovního ruchu. Tyto lokality vznikají z dobrovolné inici
ativy, takzvaně zezdola. Stará se o ně buď obec, kraj, obecně pro
spěšná společnost či jiná organizace. Geoparky vznikají primárně
kvůli lidem, kteří v nich žijí a kteří je navštěvují, respektive kvůli roz
víjení jejich poznávací i citové vazby k přírodě a krajině. Cílem je, aby
obyvatelé byli aktivními spolutvůrci a hrdými ambasadory geoparku,
ve kterém žijí, poznávají jeho krajinu, usilují o pochopení její minu
losti a jejího současného fungování a zajímá je její budoucnost.
Ministerstvo životního prostředí podporuje a koordinuje vznik
a rozvoj geoparků jako dynamický dobrovolný nástroj ochrany pří
rody a krajiny, velmi pozitivně a aktivně přijímaný světovou i čes
kou veřejností. Certifikované národní geoparky vyhlašuje ministr
životního prostředí na doporučení Rady národních geoparků.
Na udělení titulu „národní geopark“ čekají v tuto chvíli ještě
další území jako Geopark Joachima Barranda, Geopark Jeseníky,
Geopark Ralsko a Geopark Vysočina. Každé území, které o zisk
certifikátu usiluje, musí Radě národních geoparků doložit svůj po
tenciál jak v oblasti dobrovolné ochrany a osvěty v oblasti geolo
gického dědictví, tak cestovního ruchu.
„Titul národní geopark nemůže získat každé geologicky hodnot
né a zajímavé území. Je to certifikát právě pro ty geoparky v České
republice, kterým se nejlépe daří naplňovat jejich poslání – sepjetí
člověka se Zemí a chápání její minulosti, aktivní péči o její současný
stav a zájem o její budoucnost,“ prozradila Martina Pásková, před
sedkyně Rady národních geoparků.
Národní geoparky titul získávají na čtyři roky. Pak musí proká
zat, jak se v péči o geologické dědictví, v podpoře cestovního ru
chu i vzdělávání dále rozvíjejí, a svůj titul musí na základě těchto
požadavků obhájit.
Zdroj: MŽP
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Cílem ocenění je:
• Veřejně zviditelnit kvalitu práce v oblasti NNO
•	Ocenit organizace postavené na kvalitním managementu, spo
lehlivém řízení a odpovědné činnosti v rámci svého působení
v celé ČR
•	Zavést zcela nový pohled na nestátní neziskové organizace po
sílením jejich statusu v očích odborníků i široké veřejnosti
•	Podpořit NNO v jejich profesionalitě a nabídnout jim konkrétní
srovnání s ostatními
•	Podpořit mezisektorové vzdělávání a motivaci NNO ke zlepšování
Přihlašování neziskových organizací do ocenění je otevřeno od
25. dubna do 14. července.
Přihlaste se nebo Nominujte svoji neziskovku roku 2014!
Zdroj: NROS

Ministr zemědělství jednal
se zástupci Svazu obchodu
Marže obchodních řetězců jsou u některých skupin výrobků pří
liš vysoké. Zejména u biopotravin jsou ceny v obchodech nadsaze
né oproti cenám, za něž je vykupují od producentů. Tím obchod
níci deformují trh. Na tiskové konferenci po jednání se zástupci ře
tězců to uvedl ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL).
Ministr s obchodníky jednal o možnostech navýšení podílu českých
potravin v obchodech a zlepšení kvality nabízeného zboží.
„Chci se zástupci obchodníků dál jednat, jak nepřiměřené mar
že upravit, což by mělo mít vliv i na snižování ceny biopotravin, po
kterých stále roste poptávka,“ řekl Jurečka.
Zdeněk Juračka ze Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR)
následně připustil, že řada obchodníků si u biopotravin dává vyšší
marži, než je v maloobchodě průměrných zhruba 23 procent. Dů
vodem je však podle něj i vysoká cena bioproduktů od zpracova
telů. Pokud by obchodníci snížili své marže, nemusí to přesto po
dle Jurečky znamenat nižší spotřebitelské ceny potravin. Aktuální
průzkumy veřejného mínění podle něj ukazují, že spotřebitelé se
při nákupu potravin neorientují již pouze podle ceny, ale také kva
lity a původu výrobků. „A to je fenomén, se kterým je třeba pozi
tivně pracovat,“ poznamenal. Kromě jakosti potravin se chce Ju
rečka zaměřit i na etiku obchodování. Ke zlepšení situace na trhu
mají napomoci mimo jiné častější kontroly inspekcí u obchodníků.
Dozorové orgány by podle něj měly také přitvrdit při stanovování
výše pokut. Maximální pokuty při porušení požadavků na kvalitu
či označování zboží mají podle novely zákona o potravinách od
příštího roku stoupnout ze současných tří na deset milionů korun.
U zdravotně závadných a nebezpečných potravin může pokuta do
sáhnout až 50 milionů Kč. „Budu prosazovat, aby v případě opa
kovaných prohřešků kontroloři neváhali a maximální pokuty udě
lili,“ uvedl ministr.
Dalším tématem jednání mezi státem a řetězci bylo podle MZe
plýtvání a efektivní využívání potravin těsně po datu trvanlivosti. Ju
rečka chce, aby se takové zboží nevyhazovalo, ale dostávalo do po
travinových bank, které je rozdělí mezi lidi v hmotné nouzi. MZe

Neziskovka roku
Neziskovka roku je nezávislé ocenění pro neziskové organizace
v České republice. Ocenění vychází ze zázemí Nadace rozvoje ob
čanské společnosti a její metodiky „Zdravého organizačního řízení“.
Projekt reaguje na rostoucí zájem veřejnosti i dárců o činnost
neziskových organizací. Ocenění svou podstatou cílí na vytvoření
komplexního přehledu o fungování a kvalitách organizací působí
cích v neziskovém sektoru a zároveň přibližuje silné příběhy z to
hoto prostředí široké veřejnosti.

Nových veřejných soutěží je více,
rizikem ale zůstává vysoký
podíl zrušených zakázek
V prvních pěti měsících tohoto roku vypsali veřejné instituce
nejvíce veřejných výběrových řízení za několik posledních let a ma
lé nejsou ani rozpočtované finanční prostředky na tyto zakázky.
Pokud by se podařilo zrealizovat všechny vyhlášené zakázky v prv
ních pěti měsících tohoto roku, českou ekonomiku by čekal příliv
více než 106 miliard Kč. Rizikem ale zůstává, pokud by se opako
val trend z minulého roku – vysoký podíl zrušených zakázek, kdy
veřejní investoři zrušili až 28 % všech vyhlášených zakázek. Vyplý
vá to z nejnovější analýzy analytické společnosti CEEC Research
zpracované na základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných za
kázek ke konci měsíce května 2014.
„Údaje o růstu počtu i objemu vyhlašovaných veřejných zaká
zek považuji za potěšující zprávu, oživení trhu veřejných zakázek
by mělo pomoci zejména sektoru stavebnictví i české ekonomice
jako celku. Pokračujeme v práci na novém zákonu o veřejných za
kázkách s cílem vytvořit nástroje a pravidla, které umožní efektiv
ní a transparentní zadávání veřejných zakázek a v konečném dů
sledku podpoří ekonomický růst v ČR,“ komentovala nejnovější
analýzu Věra Jourová, ministryně pro místní rozvoj.
V pátém měsíci letošního roku bylo ve Věstníku veřejných zaká
zek vyhlášeno 783 nových zakázek, což představuje meziroční ná
růst a to o 8,3 procenta, uvádí nejnovější analýza. Pokud by byly
zachovány srovnatelné limity pro velikost zakázek, které platily
v minulém roce (před novelou ZVZ), růst by byl ještě mírně vyšší
(o 12,7 procenta). Hodnota těchto zakázek vypsaných v květnu do
sáhla 25,4 mld. Kč, což znamenalo nárůst oproti květnu minulého
roku o 3,1 procenta (při zachování srovnatelných limitů 3,6 %).
Při srovnání všech pěti prvních měsíců letošního roku s těmi loň
skými je zřejmé, že došlo k viditelnému nárůstu jak počtu, tak i ob
jemu nově vyhlašovaných zakázek z veřejných zdrojů. V lednu až
květnu 2014 bylo ve Věstníku VZ vyhlášeno 3551 zakázek, což ve
srovnání s předchozím rokem je až pětinový nárůst (20,5 procenta)
a za několik posledních let se tak jedná o zcela nejvyšší číslo. Pokud
se podaří tyto zakázky zadat k realizaci, českou ekonomiku čeká pří
sun více než sto miliard korun (106,1 miliard Kč), tedy o 17,6 pro
centa více peněz než ve stejném období loňského roku. Téměř polo
vinu z tohoto objemu představují zakázky stavební (49,4 procenta).
Rušení vyhlášených zakázek a nečerpání rozpočtů je právě tím
problémem, který zůstává velkým rizikem pro příliv nových zaká
zek v tomto roce. Z celkového počtu vyhlášených veřejných zaká
zek bylo v minulém roce zrušeno až 28 % všech zakázek, tj. téměř
na každou třetí veřejnou zakázku připravovaly firmy své nabídky
zbytečně. Aktuální údaje ukazují, že za prvních pět měsíců bylo za
tím zrušeno jen 12 % vyhlášených zakázek, ale tento podíl zcela
jistě naroste s postupujícím časem (k rušení zakázek dochází zpra
vidla až několik měsíců po jejich vyhlášení, tj. od začátku roku je
to ještě příliš krátký časový horizont).
Zdroj: MMR
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Ministerstvo reagovalo
na neuspokojivou situaci v oblasti
rozvojového plánování obcí
Pracovníci Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), konkrétně od
boru rozvoje a strategie regionální politiky, vytvořili pro obce webo
vou aplikaci (www.obcepro.cz), která jim usnadní zpracování pro
gramů rozvoje obcí. „Chtěli jsme zlepšit kvalitu řízení obcí prostřed
nictvím zavedení efektivního systému jejich plánování a poskytnout
metodickou pomoc zejména malým obcím vytvořením softwarové
ho nástroje s on-line přístupem pro podporu a usnadnění tvorby
rozvojových koncepcí. Zároveň jsme tak chtěli zvýšit transparent
nost a otevřenost rozhodovacích procesů orgánů obcí a zefektivnit
vzdělávání úředníků a volených zástupců územních samospráv
v oblasti koncepčního řízení obcí,“ přiblížila cíl projektu Jelena Krie
gelsteinová, ředitelka výše uvedeného odboru MMR.
Cílem projektu je posílení efektivnosti výkonu územní veřej
né správy zvýšením kvality koncepčního řízení obcí a prováza
nosti a účinnosti nástrojů regionální politiky. Projekt reagoval na
neuspokojivou situaci v oblasti rozvojového plánování zejména
malých obcí a usiloval o vytvoření nástrojů podporujících zlepše
ní v této oblasti.
Aplikace vznikla v rámci projektu Elektronická metodická pod
pora rozvojových dokumentů obcí financovaného z Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Obce do ní mohu vstou
pit prostřednictvím přístupového kódu, který jim bude přidělen na
základě žádosti (www.obcepro.cz, záložka Dokumenty nebo Tech
nická podpora) a zaslán datovou schránkou. Pro zpracování mate
riálů je možné využít také podporu metodických pracovníků, je
jichž kontakty jsou uvedeny v záložce Technická podpora.
Pracovníci odboru rozvoje a strategie regionální politiky přivíta
jí náměty a dotazy k uvedené aplikaci, které je možné adresovat
na vlkjos@mmr.cz.
MMR

Ministr Brabec se dohodl
s Evropskou komisí. Novela
zákona EIA dostala zelenou
Připomínkové řízení čeká nyní novelu zákona o posuzování vli
vů na životní prostředí, kterou Ministerstvo životního prostředí při
pravilo na základě několikaměsíčního vyjednávání s Evropskou ko
misí. Ve zkráceném mezirezortním řízení je od pátku 20. června.
Upravený návrh předloží ministr Brabec vládě ČR. Spolu s návrhem
novely obdrží kabinet přesný harmonogram implementace novely
do české legislativy, který je bezpodmínečně nutné dodržet, pokud
chceme předejít soudnímu řízení s Evropskou komisí. Novela záko
na EIA, se kterou souhlasí Evropská komise, je navíc jedinou a po
slední možností, jak předejít okamžitému zastavení investic Evrop
ské unie zejména do dopravních staveb v řádu až 100 mld. korun.
„Evropská komise čeká už 10 let na uvedení českého práva v ob
lasti EIA do souladu s evropskou směrnicí. Žádná z bývalých vlád ne
byla schopna dohodnout se na nové podobě zákona tak, aby zajis
tila soulad s evropským právem. Současná koaliční vláda má jedineč
nou a poslední možnost hrozící postihy odvrátit. V září se novela
dostane ke schválení do Poslanecké sněmovny. Aby bylo definitivně
zabráněno hrozícím sankcím ze strany Evropské komise, musí nove
la začít platit od 1. ledna 2015,“ upozorňuje ministr Brabec.
Evropská komise má k české právní úpravě v oblasti EIA dlou
hodobě výtky především v oblasti účasti veřejnosti v řízeních nava
zujících na proces EIA, tedy v územním a stavebním řízení, a dále
v oblasti účinného přístupu veřejnosti k soudům. Ministerstvo ži
votního prostředí zapracovalo řešení těchto výtek přímo do záko
na EIA, a uvedlo tak celou právní úpravu v oblasti EIA do souladu
s evropským právem.
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Mezi hlavní změny tak patří rozšíření účasti veřejnosti v proce
su povolování záměrů a tzv. coherence stamp, který v navazujících
řízeních (územním a stavebním) potvrdí, že nedošlo v průběhu ří
zení k tak závažným změnám projektu, které by měly významný
negativní vliv na životní prostředí. Nově bude stanovisko EIA zá
vazné pro další povolovací orgány a účastníci řízení budou mít
možnost se odvolat i proti negativnímu závěru zjišťovacího řízení.
Žaloba bude možná i bez předchozí účasti v procesu EIA. Lhůta pro
rozhodnutí soudů je omezena na 90 dní.
Ministerstvo životního prostředí souběžně připravuje zásadní
koncepční změnu právní úpravy posuzování vlivů na životní pro
středí včetně územního a stavebního řízení, která by mohla začít
platit už v lednu 2016. Celý systém povolování staveb v České re
publice je především nutné zjednodušit a zkrátit podobně, jako je
tomu v zahraničí. Varianty, jak zjednodušení dosáhnout, předloží
ministr Brabec vládě v červenci.
MŽP

Prestižní značku „Ekoškola“
nově nese 137 škol v ČR
137 českých škol získalo mezinárodní titul Ekoškola. V repre
zentativních prostorách Senátu jej předal 19. června členům Eko
týmů jednotlivých škol ředitel odboru ekonomických a dobrovol
ných nástrojů Ministerstva životního prostředí Tomáš Kažmierski
a ředitel Sdružení TEREZA Petr Daniše, který řídí program Ekoško
la v ČR.
Mezinárodně uznávaný titul se uděluje na dva roky, nově se jím
může pochlubit 137 českých škol. V programu Ekoškola pracuje
nyní 298 základních středních škol z celé republiky. „Pro Minister
stvo životního prostředí je program Ekoškola významnou pomocí
při plnění jeho poslání. Už téměř 10 let jsme významnými partne
ry programu, a to zvláště pro jeho komplexní přístup, zaměření na
výuku a na praktické kroky vedoucí ke zlepšování životního pro
středí. O tom, že je příkladný, se může řada rodičů, ale i úřadů a fi
rem přesvědčit již dnes a zároveň se inspirovat a zavádět podobná
opatření doma či na pracovišti. Ekoškola pomáhá dětem k budo
vání pozitivního vztahu k sobě navzájem, ke své škole a k životní
mu prostředí jako celku ve všech souvislostech,“ zdůraznil na pře
dávání certifikátů Kažmierski.
Titul Ekoškola mohou získat základní a střední školy, kde žáci
a studenti sami aktivně usilují o minimalizaci dopadu běžného pro
vozu školy na životní prostředí počínaje tříděním odpadu přes úspor
né využívání energií a vody až po péči o přírodu v jejím okolí.
Do programu Ekoškola se zapojilo bezmála 10 milionů studen
tů a učitelů z 32 156 škol z celého světa. Titul Ekoškola mají kromě
evropských zemí např. školy v Jihoafrické republice, Maroku, Por
toriku, Chile, Kazachstánu, Velké Británii, Rusku a v dalších zemích.
MŽP

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 196 • 7/2014

A

Aktuálně o venkovu

Nový postup MZe při zadávání
veřejných zakázek má úspěch.
Zájem projevilo sedm společností.
Dvacet zástupců ze sedmi dodavatelských společností se přišlo
na Ministerstvo zemědělství informovat na plánovanou veřejnou
zakázku v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT).
Ministerstvo zemědělství totiž zavedlo tzv. předběžné tržní konzul
tace. Případní zájemci se můžou dozvědět podrobnosti k chystané
veřejné zakázce ještě před tím, než je vyhlášená. Tento postup
umožňuje nová směrnice EU.
Ministerstvo zemědělství využilo nový postup schválený Evrop
skou unií a poprvé využilo možnost tzv. předběžné tržní konzulta
ce. Ještě před spuštěním veřejné zakázky na ICT služby za téměř
90 milionů korun seznámilo potenciální zájemce s technickými pa
rametry poptávaného systému, předpokládanými požadavky na
kvalifikaci dodavatele a předběžnou představou o hodnotících kri
tériích. Zástupci dodavatelů měli možnost vyjádřit se k těmto in
formacím rovnou na místě, nebo poslat písemné připomínky do
25. června 2014.
Výsledkem diskuze o technických parametrech bude úprava za
dávacích podmínek. Ministerstvo zemědělství tak vyjde vstříc mož
ným dodavatelům a upřesní požadavky, aby byly lépe pochopitel
né. Právě zpětná vazba je hlavním důvodem, proč se u složitějších
zakázek zavedla možnost předběžné tržní konzultace. Cílem této
formy komunikace je efektivnost, otevřenost a také pomoc případ
ným dodavatelům s podáním kvalitně zpracované nabídky. Minis
terstvo plánuje využít tržní konzultace i při dalších veřejných zakáz
kách, zejména v případech sociálně odpovědného zadávání, kdy
mají firmy zaměstnávat například dlouhodobě nezaměstnané,
osoby ohrožené na trhu práce (lidé pečující o děti, zdravotně po
stižení, lidé blízcí důchodovému věku), vytvářet nová pracovní mís
ta, stáže pro studenty apod.
MZe
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„Jsem rád, že jsme se dohodli na tomto modelu. Na pozici ře
ditele jsem deset let a potřebuji novou výzvu. Na druhou stranu
bych nerad odcházel od rozdělané práce a bez vědomí, že jsem
pomohl mému nástupci. Tímto krokem se vyvarujeme překotné
mu předání a pomůžeme plynulému chodu agentury,“ komento
val výsledky výběrového řízení Vondruška.
„Naše společné rozhodnutí považuji za dobré. Budu mít čtyři
měsíce na koncepční práci a na postupné předání agend. Sleduje
me zájem věci samé a to je dobře,“ řekla Palatková.
Monika Palatková vystudovala Fakultu mezinárodních vztahů se
specializací na mezinárodní ekonomické vztahy a cestovní ruch na
Vysoké škole ekonomické v Praze (1993). V rámci postgraduálního
studia absolvovala část studia na Universität St. Gallen ve Švýcarsku
(1996). Od roku 1996 pracovala v České centrále cestovního ruchu
(CzechTourism), kde se zabývala marketingovými průzkumy zamě
řenými zejména na zkoumání zahraniční poptávky po destinaci Čes
ká republika. Od roku 1998 působila na pozici ředitelky marketingu
a zastupovala CzechTourism v sekci Evropské komise turismu zamě
řené na marketingový výzkum a plánování. V letech 1999–2003 pů
sobila v cestovní kanceláři Fischer, nejprve jako manažerka produk
tu pro domácí a příjezdový turismus a poté jako manažerka pro pro
dej a marketing v oblasti domácího a příjezdového turismu.
V současné době se věnuje přednáškové a konzultační činnosti
v oblasti vysokoškolského a celoživotního vzdělávání (od roku 2004
na Vysoké škole obchodní v Praze). Je autorkou několika publikací
zaměřených na ekonomiku turismu, mezinárodní turismus a mar
ketingový management destinací. Od roku 1998 je členkou pres
tižní Mezinárodní organizace odborníků v oblasti turismu AIEST.
V rámci expertní činnosti se zabývá i zpracováním strategií a po
dobných dokumentů ve společnosti CzechIt – Institute for Strategic
Studies on Tourism o. p. s., kde mimo jiné vedla i zpracování mar
ketingové strategie České republiky na zahraničním trhu. Svoji funk
ci v dozorčí radě CzechIt ukončí k 1. 9. 2014.
Zdroj: MMR

Zákon o odpadech – po odmítnutí
Výběrové řízení dopadlo nerozhodně, ve sněmovně je načten další
CzechTourism bude mít novou
neprojednaný poslanecký návrh
ředitelku Moniku Palatkovou v lednu
Ministerstvo pro místní rozvoj
vypsalo výběrové řízení na pozici
ředitele/ředitelky agentury Czech
Tourism. Ze dvanácti uchazečů
doporučila odborná výběrová ko
mise ministryni Věře Jourové dva
vhodné kandidáty – stávajícího ře
ditele agentury Rostislava Vond
rušku a vysokoškolskou pedagož
ku Moniku Palatkovou. Po vzá
jemných rozhovorech dospěli výše
jmenovaní k dohodě. Rostislav
Vondruška je potvrzen ve funkci a
to do konce roku 2014. Monika
Palatková nastoupí od 1. září do
agentury CzechTourism na pozici
ředitelky pro koncepční rozvoj a od 1. ledna 2015 pak převezme
funkci ředitelky agentury CzechTourism.
Palatková bude mít v agentuře jasné úkoly. Kromě plynulého
převzetí, na kterém se všichni shodli, ji čeká aktualizace koncep
ce cestovního ruchu pro léta 2014–2020, příprava koncepce sla
dění prezentace ČR v zahraničí a pomoc se zákonem o cestovním
ruchu.
„Rozhodně to nebylo jednoduché rozhodování, z komise vze
šli dva kandidáti. Oceňuji přístup obou a cením si vzájemné doho
dy, která vzešla ze společné diskuse,“ řekla ministryně Jourová.

Poslanecká sněmovna v pátek 20. června velkou většinou odmít
la veřejně neprojednané a narychlo načtené poslanecké pozměňo
vací návrhy k novele zákona o odpadech. Většina vystupujících se
shodla, že strategické změny legislativy není možné schvalovat tím
to způsobem, ale že musejí projít standardním legislativním proce
sem s možností vyjádření a uplatnění připomínek všech klíčových
partnerů odborné diskuze (obce, kraje, průmysl, odpadový sektor).
Již nyní však do legislativního procesu vstoupila další novela, do kte
ré byly rovněž načteny podobné poslanecké pozměňovací návrhy
zásadního charakteru. Česká asociace odpadového hospodářství
(ČAOH) z tohoto důvodu oslovila poslance, senátory i ministra ži
votního prostředí Richarda Brabce se svým stanoviskem k jednotli
vým bodům pozměňovacích návrhů.
„Z navržených opatření ČAOH dlouhodobě podporuje ta, která
se týkají potřeby třídění a recyklace odpadů, tedy zavedení povinné
ho třídění kovů a zejména biologicky rozložitelných odpadů tak, aby
nekončily na skládkách. Tato dvě opatření ovšem nevyžadují žádné
navýšení poplatků od původců odpadů. Mimo jiné také mohou být,
na rozdíl od ostatních navržených opatření, předmětem infringe
mentu Evropské unie. Jejich zrychlené projednání má tedy racionál
ní důvod. Ostatní body pozměňovacích návrhů, které s ohledem na
formu předložení mimo standardní legislativní proces obsahují jak
věcné, tak legislativně technické chyby a ve kterých absentuje po
drobné odůvodnění a nezbytná analýza dopadů, jsou předmětem
podrobnějšího komentáře uvedeného na našich stránkách,“ říká Pe
tr Havelka, výkonný ředitel ČAOH.
Zdroj: ČAOH: www.caoh.cz
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O České asociaci
odpadového
hospodářství
Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je největ
ší oborovou asociací v České republice, která sdružuje význam
né podnikatelské subjekty v oblasti využívání, odstraňování,
svozu, sběru a recyklace odpadů. ČAOH na českém trhu půso
bí již 17 let a v současnosti pod ni spadá více než 80 společnos
tí, které podnikají v odpadovém hospodářství. Cílem asociace
je ochrana volného trhu a zdravého konkurenčního prostředí
v odpadovém hospodářství ČR, podpora členských společnos
tí, ochrana zájmů původců odpadů (obcí, firem) a oprávněných
osob, a to mimo jiné aktivní spoluprací na tvorbě právních před
pisů, které ovlivňují podnikání v oblasti nakládání s odpady.
www.caoh.cz

Poslanci ve Sněmovně zachraňují
před záplavou tunami odpadu
Sněmovna 17. června ve druhém čtení projednává vládní návrh
novely zákona o odpadech. Její součástí je i pozměňovací návrh
poslance Ladislava Oklešťka, který přináší zásadní změny naší od
padové legislativy. Patří sem zavedení povinného třídění bioodpa
dů a kovu od 1. ledna 2015, zákaz ukládat na skládky recyklova
telný a využitelný odpad od roku 2023 anebo zvýšení poplatků za
ukládání odpadů na skládku.
„Česká republika je po dlouhých letech vyjednávání různých zá
jmových skupin nejblíže změně odpadové legislativy takovým způ
sobem, který odvrátí hrozící sankce od Evropské komise za nedo
držování evropské hierarchie nakládání s odpady a za porušování
evropského práva. Ministerstvo životního prostředí jednoznačně
podporuje snahy poslance Oklešťka a některých výborů PSP o tak
zásadní pozitivní krok směrem ke zlepšení životního prostředí, kte
rý představuje nový systém odpadové legislativy u nás. Zároveň
změnou legislativy vstoupíme konečně do Evropy po boku vyspělých
evropských států,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.
Poslanecký návrh přináší několik zásadních změn systému na
kládání s odpady v České republice. Patří mezi ně změna výše po
platků pro obce za ukládání komunálního odpadu na skládky. Ty
od roku 2015 stoupnou za tunu odpadu odvezeného na skládku
z 500 na 600 Kč. Do roku 2020 tento poplatek vzroste na 1000 Kč
za tunu. Rozlišení poplatků za skládkování a za svoz odpadu ob
čanů je v tomto případě zásadní. V případě zvýšení poplatku za
skládkování se nejedná o tentýž poplatek, který platí občané obci
za nakládání s odpady ročně.
„Nejedná se o plošné zvýšení poplatku pro občany za svoz od
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padu, jehož současné zákonem stanovené maximum je 1000 Kč
na občana za rok. Zvýšení poplatku placeného na skládce odpadů
v korunách znamená, že při zvýšení poplatků za skládkování o 100
korun za každou tunu uloženého odpadu za rok by se při součas
né produkci odpadů zvýšil poplatek za svoz na jednoho obyvatele
asi o 21 Kč ročně,“ pokračuje ministr Brabec.
Navíc se toto zdražení bude týkat jen odvozu nevytříděného od
padu. Pokud budou lidé třídit, bude odpadu v černých popelnicích
méně a oni ve výsledku ušetří. „Pokud půjde tříděný odpad do ba
revných kontejnerů nebo na sběrné dvory, skládkovné za něj ob
čané platit nebudou. Třídění dá navíc státu možnost, jak druhotné
suroviny dál využít a recyklovat,“ vysvětluje ředitel odboru odpa
dů Jaromír Manhart.
Pozměňovací návrh zavádí obcím povinnost umožnit občanům
třídit papír, sklo, plasty, kovy a biologicky rozložitelný komunální
odpad. Od roku 2023 pak nebude možné ukládat na skládky od
pad, který lze recyklovat nebo poslat k opětovnému využití. Posla
necký návrh také snižuje poplatek za skládkování nebezpečného
odpadu, a to ze současných 6200 Kč za tunu za rok na 2500 Kč.
Předchází tak obcházení zákona v souvislosti využívání nebezpeč
ných odpadů jako technického zabezpečení na skládkách, na kte
ré MŽP upozorňuje Nejvyšší kontrolní úřad.
Ministerstvo životního prostředí poslanecký návrh podporuje.
Umožní totiž přijmout opatření, o kterých se na MŽP v rámci pra
covních skupin diskutuje přes 5 let a je potřeba je urychleně schvá
lit, aby Česká republika dosáhla na dotace z EU pro nové progra
mové období. 17. července se do Bruselu oficiálně předává rámec
Operačního programu ŽP pro roky 2014–2020, ve kterém je mož
né získat na projekty týkající se odpadového hospodářství a sta
rých ekologických zátěží podporu 462 milionů eur. Pokud bude
Česko chtít tyto peníze získat, musí být pro Evropskou komisi zře
telné, že hledá cesty k omezení skládkování odpadů a dodržení na
stavené odpadové hierarchie nakládání s odpady.

SMO: Nakládání s odpady potřebuje
rozumná pravidla, nikoliv účelové
změny
Dokud se nezakáže výkup kovů od fyzických osob, není možné
plošně zavést oddělený sběr odpadu. Upozorňuje na to Svaz měst a
obcí ČR v souvislosti s připravovaným zákonem o odpadech, který je
nyní v legislativním procesu. Během něj se do předlohy dostávají po
slanecké pozměňovací návrhy, které příliš neodpovídají reálným mož
nostem měst a obcí, ani skutečným potřebám jejich obyvatel.
„Města a obce nemohou plošně garantovat oddělený sběr od
padu v případě, že se nevyřeší situace s krádežemi a nelegálním
výkupem kovů“, říká předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek
a dodává: „Požadujeme, aby zákon zakázal výkup kovů od fyzic
kých osob a u podnikatelských subjektů to povolil pouze bezhoto
vostně. Minimálně pak, aby v obou případech bylo možné kovy vy
kupovat pouze na základě bezhotovostního platebního styku.“
Krádeže kovů a jejich nelegální výkup jsou celospolečenských
problémem, který jen loni způsobil škodu více než půl miliardy ko
run – v této částce jsou přitom pouze případy objasněné policií bez
přestupků, tedy činů, při kterých vznikla škoda do 5 000 korun.
Kromě toho, že obce musí znovu nakupovat například ukradená
víka od kanálů nebo cedule, dochází k zásadnímu ohrožení bez
pečnosti. Situace přitom není dobře řešená legislativně a současný
návrh zákona o odpadech chce přenést odpovědnost na obce
a města, bez toho aniž by jim dal účinný nástroj, jak zjednat ná
pravu. Projednávaný právní předpis navíc obsahuje další ustanove
ní, s kterými není možné souhlasit.
„Předloha mimo jiné počítá s tím, že se v plné míře zavede od
dělený sběr biologicky rozložitelného odpadu. To je však velmi širo
ký pojem a obce by se tak dostaly do situace, kdy by musely garan
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Cena za skládkování komunálního odpadu v zemích EU
(rok 2012, €/t odpadu, zdroj: BiPRO/MŽP ČR 2014)
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tovat například oddělený sběr odpadu z restaurací nebo zeměděl
ství, což by měla být povinnost přímo těchto subjektů“, vysvětluje
předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodává: „To, co lze
v současné době reálně zajistit, je oddělený sběr biodpadu rostlin
ného původů, tedy ze zahrad a veřejné zeleně, s tím, že zákon by
měl stanovit také povinnost využít produkty, které z něj vznikají tak,
aniž by na to doplácely obce.“
Podle Svazu rovněž není možné zvyšovat poplatky za skládko
vání a rozšiřovat okruh zpoplatňovaných odpadů tak, jak se v před
loze nyní navrhuje. Pokud by se tak nakonec stalo, měly by mít ob
ce možnost využít takto vybrané peníze na projekty a vybavení,
které jim pomáhají s tříděním odpadu. A to nejlépe od krajů pro
střednictvím účelově vázaných prostředků získaných ze zvýšeného
výnosu skládkovacího poplatku. Tedy tak, aby se maximálně po
materiální i energetické stránce využil potenciál odpadů přímo
v místě, kde vzniká.
Současně je třeba, aby existovaly dostatečné alternativy (co se
týče kapacit i peněz) ke skládkování. Projednávaný zákon sice po
čítá s úplným zákazem skládkování, definuje ho však velmi vágně
tak, že by to ve výsledku vedlo pouze ke změnám v evidenci a po
jmenování odpadů. Zákon o odpadech by měl jasně stanovit mě
řitelné parametry odpadu, které už nebude možné od stanovené
ho roku skládkovat.
SMO

Zákazu skládkování recyklovatelného
odpadu hrozí v Senátu zamítnutí
Návrhu na zvýšení poplatků za svoz odpadů a zákaz skládková
ní recyklovatelného odpadu hrozí v Senátu zamítnutí. Důvodem
jsou mimo jiné dopady návrhu na obce, které nebudou moci do
konce roku požadavkům chystané novely odpadového zákona do
stát. Poukázal na to předseda senátorů ČSSD a bohumínský sta
rosta Petr Vícha. Poslanci mají o předloze rozhodnout v pátek.
V jaké podobě ji schválí, přitom ještě není jasné.
Předseda senátního výboru pro veřejnou správu a životní pro
středí Ivo Bárek uvedl, že tlak starostů a krajů je dost velký na to,
aby novelu nepodpořili. Sociální demokraté mají v Senátu většinu.
Jejich postoj bude záležet podle Bárka na tom, v jaké podobě no
velu schválí sněmovna. Senátoři už se svými námitkami seznámili
ministerstvo životního prostředí, řekl Bárek.
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Proti poslaneckému návrhu se dnes ohradilo také Teplárenské
sdružení ČR, které má ekonomický zájem na tom, aby se odpad
spaloval. Návrh poslanců ČSSD vytvořený ve spolupráci se sklád
kovou lobby a Hnutím Duha konzervuje stávající katastrofální stav
na dalších deset let a dává zelenou skládkování směsného komu
nálního odpadu, reagoval ředitel sdružení Martin Hájek. Pokud ná
vrh projde, může Česká republika zapomenout na lepší odpadové
hospodářství i peníze z EU na nakládání s odpady.
Senátor Vícha poukázal na to, že návrh ministerstva, který pro
sazují poslanci ANO, zvyšuje poplatky za komunální odpad, ale
současně vyžaduje, aby byl tento odpad více tříděn.
Obcím ukládá od příštího roku separovat biologické odpady, ale
už neřeší, jakým způsobem. Vícha poznamenal, že například kom
postárny, které ministerstvo přislíbilo dotovat, nemohou být v ka
ždé obci a do konce roku se je nepodaří zbudovat s ohledem na
stavební lhůty dané dalšími předpisy.
Podobně sporná je podle Víchy povinnost obcí separovat kovy.
Jejich shromažďování do kontejnerů by pouze usnadnilo činnost
těch, kteří se prodejem nelegálně získaného kovového odpadu ži
ví. Chybí, kolik to bude stát a kdo to zaplatí, dodal Vícha. Pouká
zal také na to, že razantní změny v nakládání s komunálním odpa
dem mají být do zákona včleněny na základě poslaneckého návr
hu, což označil za obcházení řádného legislativního procesu.
Od roku 2015 má norma zavést obcím povinnost zajišťovat tří
děný sběr papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných od
padů. Zvýšením poplatku a postupným zákazem skládkování má
podle ministerstva přimět lidi, aby třídili odpady, a zároveň splnit
požadavky Evropské komise. Podle kritiků to ale povede k nárůs
tu černých skládek a spalování odpadků. Úpravy návrhu ANO na
vrhli poslanci ČSSD, podle nichž by mimo jiné slevu na poplatcích
za skládkování zbytkových odpadků měly mít obce, které zajišťují
třídění a recyklaci odpadu.*
http://zemedelec.cz/zakazu-skladkovanim-recyklovatelneho
-odpadu-hrozi-v-senatu-zamitnuti/
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Farma Zdeňka s ministrem otevřeli
čtvrtou sérii Farmářských slavností
Lidé díky Farmářským slavnostem poznají rodinné
hospodaření a život na venkově
V první letní den se otevřely brány členské farmy Asociace sou
kromého zemědělství Olomouckého kraje – Farmy Zdeňka v Hus
topečích nad Bečvou, aby přivítaly více než dvě tisícovky návštěv
níků, převážně rodin s dětmi. Ty se zde rozhodly lépe poznat život
na farmě, pobavit se a nakoupit poctivé čerstvé potraviny přímo
od farmářů v rámci čtvrté série Farmářských slavností, pořádaných
Ministerstvem zemědělství ČR.
„Je třeba ukázat, že naši zemědělci hospodaří na vysoké úrovni,
mají kvalitní ustájení, technologie a vyrábějí i finální produkty. Akce
je zaměřena na rodiny s dětmi proto, aby se mohly podívat, o čem
zemědělství jako obor dnes je. Třeba je to nějakým způsobem oslo
ví, aby se jednou mladá generace rozhodla více vstupovat do země
dělství,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka, který Farmářské
slavnosti společně s majitelem farmy Antonínem Horníkem, předse
dou ASZ Olomoucko Václavem Koutným a starostkou městyse Júlií
Vozákovou oficiálně zahájil.
Rodinná farma Zdeňka v současné době obhospodařuje 150 ha
půdy, živočišnou výrobu představuje chov 130 kusů mléčného sko
tu, z toho 90 holštýnského plemene. Hlavním cílem farmy je pro
dukce vysoce kvalitního mléka, které je denně dodáváno nejen do
Mlékárny Kunín, ale prodává se i přímo ze dvora.
V roce 2011 se totiž rodina Horníkových rozhodla začít zhod
nocovat mléko formou výroby mléčných výrobků přímo na farmě.
Zrealizovala projekt pod názvem „Zdraví, sílu najdeš v sýru!“, je
jímž výsledkem je výstavba mlékárny, kde se zpracovává více než
dva tisíce litrů mléka týdně. Mezi hlavní výrobky patří čerstvý do
mácí tvaroh, sýry měkké i polotvrdé, máslo, kyška či podmáslí. Ty
jsou nabízeny jak v prodejně přímo na farmě, tak na farmářských
trzích či ve specializovaných prodejnách.
„Horníkovy znám už přes deset let. Několikrát jsme tu jeli s kom
bajnem na žně. Obdivuji, že se rozhodli pro živočišnou výrobu. Za
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největší krize, kdy bylo mléko za mizerné výkupní ceny, se rozhod
li vybudovat mlékárnu. Dnes je evidentní, že to byl krok správným
směrem,“ uvedl Jurečka.
O výrobky z faremní mlékárny, ale i další produkty prodávané
v rámci akce – kozí sýry, med a výrobky z něj, mošty či koláče, byl ze
strany návštěvníků obrovský zájem. Děti ocenily zejména možnost
pohladit si hospodářská zvířata – krávy, kozy či drůbež a zábavný
program – stezku s úkoly, bublinkování a taneční dvojici Myš Maš.
V rámci letošního Roku rodinných farem nebude nouze ani o dal
ší akce. Tu příští pořádá Asociace soukromého zemědělství ČR v so
botu 5. července na farmě rodiny Tvarůžkových v Hlubočci u Opa
vy. Celodenní program pro rodiny s dětmi v podobě naučných ste
zek a herny pod širým nebem doplní prohlídka farmy s osobním
výkladem majitelů a navíc mezinárodní setkání sedláků spojené
s odborným seminářem. Jste srdečně zváni!
Farmářské slavnosti zahrnují celodenní akce pro rodiny s dětmi
na vybraných farmách v ČR, které zvítězily v soutěži Farma roku.
Loňský ročník navštívilo přes 20 000 lidí. Letos se konají na pěti
farmách v různých krajích. Návštěvníci na nich mohou poznat ji
nou formu nákupu čerstvých a kvalitních potravin, takzvaný pro
dej ze dvora, který je návratem k osvědčeným tradicím. Umožňu
je totiž pohodlný nákup například čerstvé zeleniny, drůbeže, králi
čího masa, syrového mléka a živých ryb přímo u farmářů, případně
v nejbližší maloobchodní prodejně nebo na farmářském trhu.
Návštěvníci na slavnostech v informačním stánku obdrží kromě in
formací o potravinách také přehled a kontakty na farmáře s prodejem
ze dvora i brožuru s informacemi o potravinách oceněných značkou
Regionální potravina. Na webu slavností www.farmarskeslavnosti.cz
je mapa, ve které mohou spotřebitelé najít farmáře ve svém okolí a na
kupovat přímo u něj.
Zdroj: ASZ, MZe
Farmářské slavnosti v roce 2014:
21. 6. Olomoucký kraj: Farma Zdeňka, Poruba 46, Hustopeče n. B.
12. 7. Kraj Vysočina: Farma Svoboda a Appallosa Ranč Lažínky, Lažínky
16. 8. Ústecký kraj: Ekofarma Jezvé
23. 8. Středočeský kraj: Farma Poláček, Hole 11, Velké Přílepy
6. 9. Kraj Vysočina: Farma Němec, Netín 78, Radostín nad Oslavou
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V Sázavě na Benešovsku se otevřelo
Centrum sklářského umění
Unikátní sbírku moderního skla i pomyslný výlet do tajů jeho vý
roby nabízí nové Centrum sklářského umění, které bylo otevřeno
v rekonstruované huti František v Sázavě na Benešovsku. Projekt re
alizovala Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František nákladem
130 mil. korun a z většiny ho pokryla dotace z Integrovaného operač
ního programu. „Podařilo se tím zachránit nejen zajímavou technic
kou památku, ale také jedinečnou kolekci děl vytvořených sklářskými
výtvarníky na Mezinárodních sklářských sympoziích IGS v Novém Bo
ru v letech 1982 až 2006,“ řekla Martina Kulhavá, ředitelka společ
nosti Cesty skla o.p.s., která sázavské sklářské centrum provozuje.
Rozsáhlou sbírku skla, čítající kolem 1 500 předmětů od 500 au
torů z celého světa, koupila Nadace Josefa Viewegha v rámci kon
kurzního řízení. „Věřitelé ji chtěli po částech rozprodat, nám se na
konec podařilo ji koupit v celku. Zmapovali jsme ji a v současnosti
tady vystavujeme zhruba třetinu předmětů, které obsahuje,“ uvedl
hlavní manažer projektu Jaroslav Krčmář.
„Asi největší radost jsem měla 3. května 2011, kdy jsme obdr
želi rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zároveň jsem z toho ale mě
la velký strach,“ přiznala předsedkyně správní rady Nadace Josefa
Viewegha Slávka Vieweghová. Pohotově odpověděla i na otázku,
co by tomu, jak projekt dopadl, řekl její zesnulý manžel. „Určitě by
byl rád, ale určitě by i kritizoval. Byl ve všem maximalista,“ dodala
s úsměvem. V úspěch projektu prý začala věřit v okamžiku, kdy pro
něj získala znalce skla Jaroslava Krčmáře. A nadchl ji také návrh re
konstrukce huti, jenž byl dílem architekta Zdeňka Žilky.
Centrum sklářského umění bude otevřeno od úterý do neděle
vždy od 10 do 18 hodin. Zajímavý program nabídne zájemcům všech
věkových kategorií. Seznámí je s procesem výroby skla od zrnka pís
ku po umělecký předmět, prozradí jim, jak se sklo taví, fouká, zdobí
malováním, broušením či rytím. Každá část expozice je interaktivní
a prostřednictvím krátkých filmových spotů návštěvníky seznámí
s postupem konkrétní výrobní techniky až po výsledný produkt.
Návštěvníci si budou moci vybrat ze dvou prohlídkových okruhů.
Jeden je zavede do expozice, druhý jim ukáže také dílny. V nich se
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budou od jara do podzimu konat sklářské kurzy pro odbornou i laic
kou veřejnost. Prohlídkový okruh, který jimi povede, proto bude po
každé jiný. Například ve dnech od 30. června do 11. července zasvě
tí zájemce do tajů foukání skla americký výtvarník Janusz Pozniak.
Centrum připravilo také projektové hry pro žáky základních
a středních škol, které mohou suplovat výuku v některých předmě
tech. Cílem je probudit v dětech zájem o sklářské řemeslo. Na pilot
ním projektu spolupracuje centrum se ZŠ Sázava. Nejmenší návštěv
níky bude sklářskou hutí provázet a hrát si s nimi skřítek Kerblík.
Centrum sklářského umění vzniklo rekonstrukcí bývalé sklářské
huti František, jíž postavil v roce 1882 Josef Kavalier a dal jí jméno
po svém otci. Po vybudování nových provozů skláren a nových vý
robních hal v Sázavě ale její význam klesal a pomalu chátrala. V ro
ce 2010 byla zapsána na seznam kulturního dědictví ČR.
Jaroslava Tůmová
Martina Kulhavá, ředitelka společnosti CESTY SKLA, o.p.s.

Dětská pouť v Pečkách lákala
na řemesla i tvořivé dílny
Dětská pouť v Pečkách přinesla hodně radosti nejen dětem, ale
i dospělým a hlavně pořadatelům. Není divu, bohatý program opět
přilákal mnoho návštěvníků. Tradiční akce s názvem Jede jede ma
šinka zahájila 8. června na území MAS Podlipansko čas výletů a vy
toužených dovolených a svou atmosférou pohltila město Pečky.
Hasiči připravili soutěže a ukázku své techniky, tradičně bohatým
programem lákali vodáci u „Benešáku“, stolní hry se hrály v měst
ské knihovně, Klub železničních modelářů uspořádal výstavu.
Vysoká návštěvnost akce potěšila na jarmarku i řemeslníky z Po
labí, ale i ze vzdálenějších míst. Lidé si od nich mohli zakoupit výrob
ky z Podkrkonoší, Hané, Vysočiny, Říčanska a Orlických hor. K vidě
ní byly vitráže, textilní výrobky, keramika, drátenictví, šperky či sklář
ské výrobky. K ochutnání zase uzeniny, preclíky, pivo, medovina či
výtečné marmelády. Děti se nechaly inspirovat šikovností „profesio
nálů“ a domů si odnášely své vlastní výtvory z dětských tvořivých dí
len, ale třeba i dobrý perník s cukrovou glazurou.
Při této příležitosti MAS Podlipansko předalo certifikáty POLABÍ
regionální produkt dalším deseti výrobcům.
Pěkný program byl připraven i na zahradě místní základní školy,
kde od čtvrtečního rána probíhal workshop pro školní děti. Umělci
a výtvarníci z Čech i Slovenska učili děti, jak pracovat se dřevem
a keramikou, nechali je vyzkoušet práci kameníka, řezbáře či ková
ře. Současně si studenti sami vyzdobili „živou lavici“ (interaktivní
mobiliář, pořízený na školní zahradu Spolkem rodičů a přátel školy
ve spolupráci s MAS Podlipansko) herními plány.
Další setkání s řemeslníky z Polabí se chystá na sobotu 13. září na
náměstí v Kouřimi. Uskuteční se v rámci „Snů nocí svatojánských“.
Poslední obdobná akce se koná první adventní neděli 30. listopadu
opět v Pečkách.
Iveta Minaříková, MAS Podlipansko
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Projekt Jankow 1645 připomene odkaz
nejkrvavějšího střetu třicetileté války
Odkaz bitvy u Jankova, která byla jedním z nejkrvavějších střetů
třicetileté války, připomene projekt Jankow 1645. Připravují ho spo
lečně Posázaví o.p.s. s městem Votice, obcemi Jankov, Ratměřice a
Neustupov, Vlastivědným klubem Votice, Historickým klubem Týnec
nad Sázavou, Muzeem Podblanicka a spolkem Císařský regiment.
Vzpomínkové akce začnou letos na podzim a potrvají celý rok 2015.
Jejich součástí bude setkání klubů vojenské historie v dobových uni
formách v autentických místech bojiště, pochod, výstava, sympozi
um nebo otevření nové tematické expozice ve votickém klášteře.
„Stěžejní akce se uskuteční v březnu 2015, kdy si 370 let od
tragické bitvy připomeneme v autentickém prostředí mezi Janko
vem a Ratměřicemi. Vojáci, kteří se sem sjedou, se potom vydají
na pochod do Brna. Půjdou po stopách švédské armády, která teh
dy z Jankova zamířila na Vídeň,“ řekl starosta obce Ratměřice Vik
tor Liška. Po regionu bude příští rok také putovat výstava velko
plošných fotografií s tématem bitvy.
V červnu 2015 se uskuteční tradiční turistický Pochod po sto
pách bitvy u Jankova, jeho účastníci si budou moci prohlédnout
i dobové tržiště a ukázky výcviku a boje vojáků třicetileté války.
V září téhož roku se bude na Voticku konat populárně odborné
sympozium, které bude mít na programu přednášky pro odborní
ky i komentované prohlídky bojiště pro širokou veřejnost.
Do poloviny příštího roku se v opravené části rekonstruovaného
kláštera Františka z Assisi ve Voticích otevře dětská část připravova
né expozice o průběhu třicetileté války a pohybu švédských vojsk
v českých zemích. V ní budou prezentovány i výsledky výzkumu bo
jiště mezi Jankovem a Ratměřicemi, který zahájili pracovníci společ
nosti Geo-cz a členové sdružení Naše historie. „Prvním, na čem
jsme začali dělat, je hledání lokace zaniklé kaple nebo kostela sv.
Marka. Je vyobrazen na historických rytinách ze 17. století, v po
předí bojiště vždy ukazují návrší s kostelíkem. Kaple nebo kostel za
nikl ještě před klasickým geodetickým mapováním, takže nemáme
kartografický podklad, žádnou mapu, kde by byla poloha kaple za
znamenána. Naším úkolem bude zjistit, zda kaple opravdu existo
vala, a pokud ano, pak určit místo, kde přesně stála,“ uvedl geofy
zik a příznivce archeologie Jiří Šindelář.
Druhým úkolem bude podle něj lokalizovat místo, kde padl ge
nerál Götz. Potom se chtějí zaměřit na prostor, v němž tábořil švéd
ský zásobovací oddíl (trén) vypleněný císařskými vojáky. „Mohla by
tam být spousta zajímavých věcí, které by se mohly hodit do při
pravované expozice v klášteře,“ dodal Jiří Šindelář. S kolegy se po
kusí taky odhalit hromadný hrob, o kterém hovoří místní, aby se
na něm mohla postavit kaple jako pietní místo.
Tragickou událost evropských dějin, kterou neprávem zastíni
la bitva na Bílé hoře, popisuje také nová kniha Jankow 1645, kte
rou letos na jaře vydal Historický klub Týnec nad Sázavou v rám
ci projektu Třicetiletá válka. Jeho součástí je virtuální muzeum na

www.30letavalka.eu Je v něm ke zhlédnutí více než 500 mědiry
tin s tematikou třicetileté války, které jsou ve sbírkách hradu Čes
ký Šternberk a které byly s laskavou podporou jeho majitele
Zdeňka Sternberga převedeny do digitální podoby. Sbírku, včet
ně jejího podrobného katalogu, vytvořil otec nynějšího hradního
pána Jiří Douglas Sternberg v letech 1908–1914.
U Jankova se 6. března 1645 strhla jedna z největších a nejkr
vavějších bitev třicetileté války na českém území. Švédská vojska
generála Lennarta Torstenssona zde porazila císařské oddíly. Jan
kovská bitva předznamenala konec válečných útrap. Definitivní
tečku za nimi udělalo uzavření vestfálského míru 24. října 1648.
Jaroslava Tůmová

Umělci na farmářských trzích
v Martinicích
Zajímavý tip na výlet nabízí zámek Martinice u Dolních Kralovic.
Po celé léto se zde každou lichou sobotu až do začátku podzimu ko
nají umělecké workshopy. Akce se děje v rámci farmářských trhů.
Místní zemědělci, řemeslníci a výrobci prodávají své produkty na
nádvoří zámku každou sobotu už od jara. Nově nyní na farmář
ských trzích objevíte umělce, kteří budou přímo před vámi tvořit.
Zájemce zasvětí do technik kresby, malby nebo sochaření. Umělci
se v areálu zámku zdrží o každém lichém víkendu.
Zrekonstruované nádvoří zámku nabízí plochu pro řadu zajíma
vých aktivit. Obklopují jej během trhů stánky prodejců a stále zbý
vá dost místa i pro hry dětí na pískovišti či koberci plném zážitků.
Dospělí zase uvítají možnost odpočinku ve venkovní kavárně pod
slunečníky. Otevřený prostor láká nejen běžné návštěvníky, ale i di
vadelníky a ostatní umělce, kteří mají prostor se vyjádřit.
„Akci pořádáme s partnerskými mikroregiony a skupinou dob
rých lidí. Vítáme každý šikovný nápad pro využití zámku – zdarma
nabízíme divadelním ochotníkům a profesionálům, uměleckým
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školám nebo zájmovým spolkům prostory venku i vně objektu ke
zkoušení a produkci. Chceme na zámek vrátit život, kulturu,“ říká
majitel zámku Pavel Kuře.
Majitelé zámku v Martinicích u Dolních Kralovic postupně mís
to obnovují a vytvářejí tam nevšední komunitní centrum s regio
nálním přesahem. Do tamního rozsáhlého vetešnictví přicházejí li
dé z celé republiky. Na benefiční aukce a další setkání jezdí řada
známých osobností včetně designérů, architektů a výtvarníků se
světovým renomé.
Zdroj: Eva Vrzalová

Značku „HANÁ regionální
produkt“ získali další výrobci

Na zasedání certifikační komise dne 2. června 2014
byla udělena ochranná známka „HANÁ regionální produkt®“ dalším
zájemcům. Certifikační komise na HANÉ je složena ze zástupců míst
ních akčních skupin, sdružení, institucí, regionálních výrobců a odbor
né veřejnosti. Komise se sešla v prostorách hotelu Bouzov. U všech vý
robků se hodnotila základní kritéria, mezi která patří místní původ, kva
lita, šetrnost k životnímu prostředí a jedinečnost ve vztahu k regionu.
Slavnostní předávání certifikátů se uskutečnilo 14. června 2014
Nové šumavské tiskoviny
u příležitosti Hanáckých farmářských trhů v Litovli, které se kona
ly na náměstíčku před muzeem.
Právě vyšly letní noviny Doma na Šumavě 2014 a Katalog certi
Certifikáty si převezmou tito výrobci:
fikovaných výrobků, služeb a zážitků 2014.
–	Václav Osička, Nový Dvůr – Červenka – Mléčné výrobky
z Doubravského Dvora
Katalog certiﬁkovaných
Katalog certiﬁkovaných
služeb a zážitků
výrobků a potravin
– Libuše Křenková, Lipník nad Bečvou – Lipenské čabraky
– Marta Musilová, Olomouc – Šaty na míru
–	Lenka Glosová, Přerov-Předmostí – Čokoládovna Přerov – Len
ka Glosová
– Stanislava Zapletalová, Přerov – Bochořské sváteční okurky
– Stanislava Zapletalová, Přerov – Hanácká bonboniéra
– Uzeniny Zajíček s.r.o., Prostějov – Uzeniny Zajíček (zabíjačková
klobása a zabíjačková tlačenka)
Komise rovněž rozhoduje o obnovení certifikátů výrobců, jimž platnost
ŠUMAVA
ŠUMAVA
originální produkt
originální produkt
značky „vypršela“. O toto obnovení požádali čtyři stávající výrobci:
Přinášíme Vám to pravé ze Šumavy
Přinášíme Vám to pravé ze Šumavy
– Hospodářské družstvo Určice – Jablka konzumní – GLOSTER
– Leoš Letocha, Bělkovice – Lašťany – Med z rodinné farmy Letocha
www.regionalni-znacky.cz
www.regionalni-znacky.cz
– Marta Vaníčková, Olomouc – Přírodní mýdla z Hané
– Ludvík Zapletal, Osek nad Bečvou – Med – Včelařství Zapletal
Další kolo uchazečů o certifikaci regionální značky se uskuteční
O jesenickou značku je rekordní zájem v průběhu
měsíce listopadu 2014. Zdroj: MAS Moravská cesta
Doma na ŠUMAVĚ

Léto 2014
ZDARMA

O sklářských hutích

Nevšední zážitky

Přehled akcí v regionu

O historii šumavských skláren
a výrobě skla se dočtete na straně 5.

S těmi certiﬁkovanými
se seznámíte na straně 9.

Kam vyrazit za kulturou, zábavou i sportem
na Šumavě naleznete na stranách 7 a 8.

Environmentální
výchova v Národním
parku Šumava

Střípky odjinud

Asociace regionálních
značek s novým logem

„Příroda – nejdokonalejší
učebna“

Národní park Šumava je zcela jedinečné
místo pro realizaci programů environmentální výchovy, neboť je to „nejúžasnější a nejpřirozenější učebna pod širým
nebem“. Chráněná území mají velkou
výhodu při realizaci programů, neboť
se nemusí za „přírodou“ chodit dlouhé
vzdálenosti, jako je tomu např. ve velkých
městech. Národní park je přímo ideálním
místem pro pochopení „famóznosti“ přírody pomocí všech smyslů.
Děti od mateřských škol až po střední
školy se mohou celoročně zúčastnit množství programů zaměřených na seznámení s tímto chráněným územím ve střediscích environmentální výchovy ve Vimperku, v Kašperských Horách a ve Stožci. Pro
příští školní rok plánujeme velké množství novinek, které budou představeny
v již tradičním materiálu Nabídka výukových programů pro školní rok 2014/2015,
která vyjde na konci srpna tohoto roku.

„Světem šumavské přírody“

Střediska environmentální výchovy editorsky připravují množství interaktivních
a didaktických materiálů, které jsou určeny k poznávání NP a CHKO Šumava. Pro
seznámení s šumavskou přírodou je určena edice Světem šumavské přírody. Jedná
se o jedinečnou řadu, která seznamuje
dospělé ale i děti s jednotlivými biotopy
Šumavy. Nyní již máte možnost začíst
se do Horských smrčin, Šumavských řek,
Šumavských rašelinišť a Ledovcových jezer.
Do září bude vydáno Bezlesí a v přípravě
jsou Smíšené lesy Šumavy. Uvedené interaktivní knížečky jsou doprovázeny ilustracemi Pavla Procházky, díky kterým
můžete nakouknout pod hladinu řeky,
do koruny stromů, do historie rašelinišť
či ledovcových jezer atd. Tyto materiály
vám zároveň poskytnou mnoho typů
na výlety do šumavské přírody.
Pro poznávání šumavské fauny a ﬂóry
každému výborně poslouží jedinečné
určovací klíče, které jsou vhodné do terénu a pomocí nichž můžete rozeznávat
živočichy či rostliny podle místa výskytu. Určovací klíče Národní park Šumava“
(pokračování na straně 2)

Asociace regionálních
značek, která sdružuje už 24 regionů s vlastními
značkami, přichází po pěti
letech existence
s novým logem. Symbol složený ze stylizovaných motivů připomínajících typické produkty, které
obvykle získávají certiﬁkáty jednotlivých značek, se nyní vizuálně blíží logům
jednotlivých regionálních a originálních produktů. Při stále narůstajícím
počtu zapojených regionů bylo důležité najít společný symbol, který může
v případě potřeby zastoupit všechny
značky v systému. Nikoli náhodou připomíná pečeť či razítko, jež stvrzuje
hodnověrnost celého systému.

Evropské dotace pomáhají turistice na Šumavě
Šumava disponuje vysoce atraktivním a hodnotným přírodním a krajinným potenciálem a velmi bohatou nabídkou kulturně – historických atraktivit. Vzhledem
k těmto skutečnostem je dnes jednou z turisticky nejvyhledávanějších oblastí cestovního ruchu v České republice. Ale není to samo sebou, o cestovní ruch i náš
domov – Šumavu musíme pečovat a vymýšlet stále nové produkty a projekty, abychom přilákali návštěvníky, kteří se k nám budou vracet i opakovaně. U příležitosti 10 let od vstupu do Evropské unie se zamýšlíme, co nám na Šumavě v oblasti cestovního ruchu členství přineslo.
Určitě jsme urazili pěkný kus cesty. Před
10 lety palčivě chyběla i základní infrastruktura cestovního ruchu, dnes se tato
situace o hodně zlepšila, i když máme stále rezervy, zejména v nabídce na vyžití pro
rodiny se školními dětmi. Otevřením hranic se nám naskytla možnost využití velice kvalitní německé či rakouské infrastruktury. I když většímu propojení turistické
nabídky s bavorskou a rakouskou Šumavou s podivem brání malá prostupnost
hranic. Potřebovali bychom více stezek,
přechodů hranic. Do začátku by bylo obrovským pokrokem otevření vášnivě často
diskutovaného přechodu Modrý sloup,
nebo v Bavorsku připravovaného Střeleckého průsmyku. Otázka malé prostupnosti hranic nás dost pálí a to i přesto,
že jsme již od roku 2007 součástí Schengenského prostoru.
Díky evropským dotačním fondům
se nám na Šumavě daří rozvíjet cestovní
ruch, zkvalitňovat infrastrukturu a rozšiřovat turistickou nabídku, ale také zlepšovat stav památek a našeho okolí. Mohlo dojít k realizaci mnoha potřebných projektů, které by bez těchto ﬁnancí nebyly
uskutečněny vůbec, nebo v daleko menším rozsahu, či by byly odkládány na neurčito.
V Dispozičních fondech přeshraniční
česko-bavorské spolupráce EU, které admi-

nistruje Regionální rozvojová agentura
Šumava, o. p. s., byly od roku 2003 do současnosti podpořeny stovky kvalitních projektů v oblasti cestovního ruchu za téměř
30 mil Kč. Výše dotace na jeden projekt
činila od 50 000 do 550 000 Kč, podle
zaměření a priorit projektu. V rámci přeshraniční spolupráce vznikala nová partnerství a mnohdy i přátelství. Z malých
infrastrukturních projektů bylo vybudováno mnoho věcí trvalého charakteru,
opraveno nesčetně památek, kapliček
a křížků. Vybudovaly se nové naučné stezky, odpočívadla a další drobná infrastruk-

tura. Byly proznačeny cyklotrasy a v rámci projektu Bílá stopa běžkařské trasy.
Abyste mohli i vy posoudit přínos těchto
projektů pro Šumavu, rozhodli jsme se toto
číslo novin zaměřit také na některé z nich,
i když se jedná o pouhý zlomek ze všech
kvalitních podpořených projektů. Dočtete se zde například o nové cyklostezce
Eurovelo, výstavě Tajemství šumavských
vrcholů, naučné stezce Netopýřím parkem,
či o Historickém albu Šumavy.
Nemalé ﬁnance bylo a je možné čerpat
také z dalších dotačních programů EU,
např. Fond malých projektů Česká republika-Rakousko, SROP, Cíl 3, IOP apod. Příkladem je i regionální značka ŠUMAVA
originální produkt®, která byla zavedena
v roce 2005 právě díky spoluﬁnancování
ze Strukturálních fondů EU. Jejím přínosem je i to, že se na mnoha akcích v regionu setkáváte s místními řemeslníky a českými řemeslnými výrobky, což byla před
lety nevídaná věc, ale také to, že právě teď
držíte v ruce tyto noviny.
Velice se zlepšila nabídka kulturních
a společenských akcí pořádaných v regionu, i díky evropským ﬁnancím. Zatímco před 10 lety nebylo pomalu kam vyrazit i v hlavních turistických sezonách,
dnes je situace zcela opačná a stává se,
že nelze všechny zajímavé akce stihnout,
o čemž se můžete přesvědčit v našem
kalendáři akcí na stranách 7–8 těchto
novin.
Dalo by se říct, že jsme na Šumavě za těch
10 let udělali spoustu práce, přijeďte se
podívat, jak nám to jde od ruky, stále se tu
něco děje!
Miloš Picek,
ředitel RRA Šumava, o.p.s.

Zábavné putování
za regionálními produkty

Asociace regionálních značek realizuje v letošním roce projekt Putování
za regionálními produkty, jehož cílem je
zprostředkovat nabídku regionálních
produktů zejména v souvislosti s udržitelným turistickým duchem. A protože lidé jsou všeobecně hraví, a ti na dovolené nebo víkendovém výletu obzvlášť,
padla volba jedné z aktivit projektu
na vzdělávací hru jménem questing.

2014
2015

2014
2015

Je to hra trochu podobná geocachingu, narozdíl od něj nevyžaduje technické vybavení, jen tištěnou legendu, kterou je zpravidla možné vyzvednout
na startu nebo vytisknout z internetu.
ARZ zatím guesting pilotně vyzkoušela v Lázních pod Zvičinou, jejichž znamenitá voda má certiﬁkát podkrkonošské značky a téma vody se tu zajímavě
propojuje s místní historií. Navíc infocentrum místního hotelu zevrubně informuje také o dalších certiﬁkovaných produktech. Trasa guestingu neboli hledačky vede po čtyřkilometrovém okruhu, který hledačům pokladu ukáže to
nejzajímavější z okolí.
Questing nabízí zábavu i poučení, na
libovolné téma a brzy by se mohl objevit i jako doplněk oblíbených exkurzí na
farmách nebo v dílnách.
PhDr. Kateřina Čadilová,
předsedkyně Asociace regionálních
značek, o.s.

Rekordní počet zájemců zažádalo v letošní prv
ní výzvě o udělení značky JESENÍKY originální pro
dukt®. Certifikační komise, která zasedla ve středu
11. června v Hanušovicích, posuzovala celkem 14 je
dinečných výrobků. Mezi nimi se objevily dřevěné hračky, repliky
historického skla, živá voda, výtvarně zpracované textilní a papí
rové výrobky a mnoho dalších.
„Musím říct, že v rámci systému regionálních značek jsou Jesení
ky unikátní množstvím zajímavých výrobků a šikovných lidí,“ po
chvalovala si během jednání certifikační komise Kateřina Čadilová
z Asociace regionálních značek. Díky rozšíření území na oblast Níz
kého Jeseníku mají možnost získat značku i výrobci ze vzdálenějších
oblastí hor pod Praděděm. Značku tam ponese například Bílčický
zdobený koláč zdobený mákem, povidly, tvarohem, ořechy či hruš
kami. Celou sérii včelích produktů označí jesenickým zvonkem man
želé Milerski. Kromě květového medu vyrábějí vynikající medovinu,
medová mýdla a také svíčky z včelího vosku. Další nově certifikova
né výrobky z včelího vosku a med certifikovala Martina Čaputová.
Výjimečnost její produkce tkví v chovu v naprosto čistém prostředí
Nízkého Jeseníku. Do třetice se o značku ucházel med Vladislava Utí
kala z Bruntálu, který rovněž vyrábí další produkty z včelího vosku
a připravuje propolis. Značka se nyní objeví i na tradičním kvásko
vém chlebu z produkce Rýmařovské pekárny. Pod názvem Živá vo
da – Schaumanovka se skrývá minerální pramenitá voda s vyváže
ným obsahem všech minerálů z hloubky 42 m. Voda má pH stejné
jako lidská krev, je tedy slabě zásaditá, a proto je označována za ži
vou vodu. Tradiční řemesla a předměty představují vlněné výrobky
z Dvorců Spolku paní a dívek a umělecké ručně kované předměty
Richarda Červinky z Valšova u Bruntálu. Do rodiny značky JESENÍKY
originální produkt® přibyly Pišlické dřevěné hračky, sýry Dita, uzené
maso z Leštiny či domácí obuv z ovčí vlny. Katalog veškerých origi
nálních jesenických výrobků se nachází na www.regionalni-znacky.
cz/jeseniky. Certifikáty obdrží výrobci na jarmarku regionální značky
v Branné 5. července.
Zdroj: MAS Horní Pomoraví
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Skalecká pouť v Mníšku pod Brdy
Město Mníšek pod Brdy a Římskokatolická farnost sv. Václava
zvou o víkendu od 18. do 20. července na Skaleckou pouť. Pro
gram nebude ledajaký. Na nejvýznamnější kulturní a společenskou
akci města i celého regionu zavítají špičkoví muzikanti, výtvarníci
anebo i básníci. Pouť je výjimečná už pro svou desítky let trvající
tradici, nabídkou kulturních akcí a společenským významem.
pátek 18. července 2014
BAROKNÍ AREÁL SKALKA
19.00 	 YELLOW SISTERS
sobota 19. července 2014
NÁMĚSTÍ F. X. SVOBODY – KOSTEL SV. VÁCLAVA
7.30 k účasti v poutním procesí svou hrou zve soubor :||:Ritornello:||:
8.00 Odchod procesí na Skalku
BAROKNÍ AREÁL SKALKA
10.00	SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ s doprovodem farní rodinné kapely, mši
svatou celebruje P. Jan Dlouhý
11.30 koncert farní rodinné kapely – Familion
12.15 Vernisáž výstavy
EVA OVA: OBRAZY v kostelíku sv. Maří Magdalény
13.00 Koncert k letnímu odpoledni:
MIROSLAVA ČASAROVÁ (soprán)
MAGDA ŠÍRKOVÁ (klavír)
14.00 Čtení z Bible
15.00	Pobožnost Křížové cesty u skaleckých kapliček směrem k poustevně
9.00 – 16.00 mimořádná možnost prohlídky Poustevny se sousoším Pieta
od Jana Brokofa
NÁMĚSTÍ F. X. SVOBODY
  8.00 Pouťový a farmářský trh
12.00 MEZCLA ORQUESTA
14.30 THE TAP TAP
16.30 	 ANETA LANGEROVÁ
18.45 VÁCLAV NECKÁŘ A BACILY
Programem vás provedou: VLAĎKA PIRICHOVÁ, moderátorka z radia Frekvence 1 a MARTIN HRUBÝ, básník z kapely Bůhví.
RESTAURACE SOKOLOVNA:
21.00 Pouťová zábava – hraje kalepa „PORUCHA“
neděle 20. července 2014
FARNÍ ZAHRADA
10.00 Loutková pohádka „KOCOUR V BOTÁCH“, Divadlo ELF
ZADNÍ RYBNÍK
14.00 5. MNÍŠECKÁ POUŤOVÁ NECKYÁDA
Plavidla všeho druhu, vodní soutěže, hrátky na vodě i na souši, zábava, občerstvení. Hraje ELDORÁDO. (při nepřízni počasí se akce nekoná)
KOSTEL SV. VÁCLAVA
18.30 SLAVNOSTNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
Daniela Demuthová – mezzosoprán
Alexander Shonert – housle
Vladimír Jelínek – varhany
DALŠÍ DOPROVODNÉ AKCE
ZÁMEK MNÍŠEK POD BRDY
Sobota a neděle 19. a 20. července: Po oba dny bude probíhat šerm v zámecké zahradě i speciální prohlídky zámku pro děti. V sobotu prohlídky s názvem
Zvířátka a mazlíčci šlechtických pánů, v neděli prohlídky Cesta za pohádkou.
VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA (ZO ČSCH Mníšek, louka u penzionu Obora)
Sobota 19. července 8.00 – 17.00 / Neděle 20. července 8.00 – 13.00
INFORMACE K ORGANIZACI
DOPRAVA PRO ÚČASTNÍKY POUTĚ NA SKALKU
Pro osoby se sníženou pohyblivostí v sobotu 19. 7. 2014 odjezd autobusu
v 9.00 hodin od přesunuté zastávky Mníšek – náměstí (pošta). Odjezd ze
Skalky po 15.00 hod.
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 196 • 7/2014

36

D

Dotační programy

Výzkum, vývoj a vzdělávání se týká
i venkova
Nový operační program Ministerstva školství má nakročeno ke
schválení vládou. Co bude znamenat pro venkovské regionální
školství? Přinese nové příležitosti ke zvyšování kvality vzdělávacího
prostoru?
Třetí prioritní osa Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdě
lávání se na příštích sedm let stane základem posilování kvality
a dosahování určité standardizované úrovně základního školství,
a to ne co do vybavení učeben a stavebně technického stavu škol
ních budov, ale především na základě moderně pojaté výuky fun
gující na principech začleňování a rozvoje těch aspektů, ve kterých
čeští žáci nejvíce selhávají v mezinárodním srovnání.
Kolotoč personálních změn, který přišel na Ministerstvo školství
v době finalizace OP VVV, na čas přerušil vyjednávání týmu SMS
ČR s rezortem, nicméně kontakt jsme brzy opětovně navázali. Do
funkce náměstkyně, které přísluší i příprava nového programova
cího období, byla jmenována Petra Bartáková. S ní již na počátku
května jednal místopředseda SMS ČR Radim Sršeň a další jednání
na úřednické úrovni proběhla i později. Lze velmi ocenit, že na
vzdory všem komplikacím i nyní platí, že hlas venkova se do pří
pravy tohoto operačního programu promítá více a silněji, než to
mu bylo při přípravě minulého programovacího období.
A jak vlastně vypadá třetí osa OP VVV? Základním členěním jsou
jednotlivé investiční priority, které se dále dělí na specifické cíle. Po
stupně mají řešit problémy začleňování, a to nejen v regionech se
sociálně vyloučenými lokalitami, ale i inkluzivní vzdělávání v pro
středí majoritní společnosti, tedy plošně v celém území ČR (týká se
například žáků se SVP).
Dalším tématem nového operačního programu je předškolní
vzdělávání, na něž navazuje základní a střední školství. Důraz se
nově klade na tzv. klíčové kompetence, tedy 8 okruhů znalostí,
které je nutno rozvíjet. Z nich se velmi zdůrazňuje především čte
nářská a matematická gramotnost. Zajímavostí je také nový dů
raz na „polytechnickou“ a technologickou výchovu, které je vě
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nován celý specifický cíl 3.2.5. V textu operačního programu na
lezneme také řadu odkazů na nutnost propojování výrobní praxe,
firemního prostředí a jednotlivých stupňů škol. Rovněž bychom se
mohli dočkat většího zapojení NNO do procesu výchovy a vzdělá
vání.
Jak je z předchozích řádků patrné, věcné a obsahové zacílení
OP VVV vypadá slibně. Poněkud obecnější definice uspokojí kaž
dého čtenáře s dobrými nápady a představivostí. Od slov k činům
však vždycky bývá cesta daleká. Je prvořadým úkolem naší organi
zace tuto cestu proklestit a vyšlapat zejména těm, na které se v mi
nulém programovacím období dostávalo méně, tedy žadatelům
z venkovských regionů.
Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR

Venkov Pardubického kraje
obdrží více prostředků
Starostové ze SMS ČR ocenili na svém pravidelném setkání
vstřícnost hejtmanství vůči obcím a menším městům. Ve středu
18. června se v Pardubicích uskutečnilo krajské shromáždění SMS ČR
Pardubického kraje. Na pořadu jednání byla budoucnost Progra
mu obnovy venkova, možnosti čerpání evropských dotací v obdo
bí 2014–2020, ale i investice kraje do modernizace a oprav silnic
II. a III. třídy. Závěrečný blok přinesl informace o povinnostech ve
vztahu k blížícím se komunálním volbám.
Program obnovy venkova posílí
Hejtmanství díky zlepšenému výnosu z daní předpokládá v příš
tím roce pětiprocentní nárůst rozpočtu na příjmové straně. „Díky
zlepšenému hospodaření budeme moci navýšit celkovou částku
Programu obnovy venkova, která letos činí 37 milionů korun. Pod
poru bychom chtěli více orientovat na konkrétní investiční projek
ty v obcích, neboť národní zdroje s podporou takových projektů
bohužel již tolik nepočítají,“ sdělil hejtman Pardubického kraje
Martin Netolický, který navrhne posílení Programu obnovy venko
va při přípravě rozpočtu kraje na rok 2015.
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Evropské domy pomohou
žadatelům o dotace přímo v regionu
Starostové se rovněž zajímali o možnosti čerpání evropských
dotací v novém programovacím období 2014–2020. „Při jedná
ních s ministerstvy tlačíme na to, aby žadatelé o dotace, tzn. neje
nom obce, ale i podnikatelé, měli v regionu jeden centrální příjem,
kde by dostali potřebné odborné poradenství se znalostí regionál
ních podmínek. Starostové tak nebudou muset jezdit kvůli admi
nistraci projektů do Prahy, ale vše potřebné vyřídí v kraji,“ vysvět
lil Netolický a pokračoval: „Pokud chceme, aby se dařilo čerpat ev
ropské peníze efektivně, musí být v regionech odborníci, na které
se žadatelé mohou obrátit a kteří jim pomohou se zorientovat ve
velmi složitém systému podmínek čerpání.“ Spolupráci s Asociací
krajů České republiky při vyjednávání s vládou o novém programo
vacím období si pochvalovala předsedkyně Sdružení místních sa
mospráv Jana Juřenčáková: „Hejtman Martin Netolický, který vy
jednával podmínky pro čerpání za Asociaci krajů, se nás při složi
tých jednáních vždy dokázal zastat. Za to je třeba mu poděkovat.
Jsem velmi ráda, že spolupráce s kraji funguje velmi dobře.“ Další
aktuální informace k evropským fondům shrnul v podrobné pre
zentaci starostům Radim Sršeň, 1. místopředseda SMS ČR a prezi
dent Evropské asociace pro rozvoj venkova.
Zdroj: KÚPK, SMS

MŽP: Z ekologických dotací
nestihneme vyčerpat asi 20 miliard
Česká republika z evropských dotací na životní prostředí ne
stihne vyčerpat zhruba 20 miliard korun z pěti miliard eur (asi
137 mld. Kč), které měla v nynějším programovém období k dis
pozici. V pořadu Partie televize Prima to řekl ministr životního
prostředí Richard Brabec. Hrozilo podle něj, že ztráta bude vět
ší, ministerstvo se ji nyní snaží snížit podporou rychlých projek
tů, které nevyžadují například stavební přípravu.
„Impotencí minulých vlád, neschopností peníze efektivně čer
pat jsme dneska jasně v pozici, kdy výrazně, možná 20 miliard, a to
děláme všechno, co můžeme, abychom ty peníze zachránili, nevy
čerpáme,“ řekl ministr. Peníze na ekologické projekty jsou v nyněj
ším dotačním období k dispozici do konce příštího roku, reálně je
přitom v současnosti vyčerpáno asi 70 miliard korun.
Česká republika z evropských dotací na životní prostředí z loň
ska podle Brabce asi definitivně ztratila šest miliard korun, příští rok
hrozí ztráta dalších šesti miliard. „V letošním roce hrozila ztráta na
dotacích 14 miliard korun, podařilo se ji ale snížit na devět až de
set miliard,“ dodal ministr.
Podle Brabce původně hrozilo, že Česko nevyčerpá celkem 30 mili
ard korun evropských ekologických dotací. „Já doufám, že to stáhne
me třeba o těch deset miliard, ale už to bude malý zázrak,“ doplnil.
Ministerstvo se nyní snaží zrychlit čerpání tím, že stahuje stovky
„mrtvých“ dotačních projektů a nahrazuje je rychlými výzvami k žá
dostem o dotace, které nejsou časově náročné na přípravu. Brabec
zmínil zateplování budov nebo podporu pro odpadové hospodář
ství, kde evropské peníze můžou směřovat například na techniku
na likvidaci odpadů, sběrné dvory nebo kontejnery.
MŽP
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Evropská komise zveřejnila
sedm doporučení pro ČR
Druhý červnový den zveřejnila Evropská komise Specifická do
poručení Rady pro rok 2014, která obsahují celkem sedm doporu
čení. Z nich se kompetencí Ministerstva pro místní rozvoj týkají dvě
(částečně č. 6 – energetická účinnost a částečně č. 7 – čerpání fon
dů EU a zadávání veřejných zakázek). Ve středu 4. června k tomu
to dokumentu schválí vláda svou rámcovou pozici, a to ze vstupů
jednotlivých resortů.
„Návrh dokumentu upozorňuje na přetrvávající slabiny v pro
gramech i kvůli slabé veřejné správě, pro jednání s Evropskou ko
misí bude důležitý služební zákon. Maximalizaci efektivního dočer
pání fondů EU z období 2007–2013 si současná vláda klade za cíl.
Doporučení směřují ke zjednodušení implementační struktury,
zlepšení administrace fondů, což je naprosto v souladu s tím, co
připravilo ministerstvo v rámci strategie využití fondů pro období
2014–2020 (Dohodu o partnerství schválila vláda v minulých týd
nech). Česká republika si tímto dokumentem jasně vydefinovala
hlavní oblasti, které chce financovat v příštích deseti letech z ev
ropských zdrojů, a to s jednodušší strukturou programů a transpa
rentními pravidly,“ řekl Daniel Braun, první náměstek ministryně
pro místní rozvoj.
Specifická doporučení Rady mají za cíl jednotlivé členské státy
upozornit na specifické problémy daného členského státu – tato
doporučení se pak zapracovávají do přípravy státních rozpočtů
členských států a do programů podpor z veřejných rozpočtů (po
kud jde o kohezní politiku, tak popř. do revize Dohody o partner
ství a operačních programů; nejdříve v roce 2015). Letošní návrh
Specifických doporučení Rady bude schvalovat Evropská rada kon
cem června 2014.
Jedná se o makroekonomický pohled z hlediska plnění cílů Stra
tegie Evropa 2020, protože členské státy považují své hospodář
ské politiky za věc společného zájmu, a proto je koordinují v rám
ci Rady.
Doporučení č. 6: Reforma regulovaných profesí a snížení ener
getické náročnosti MMR v zásadě souhlasí s doporučením, ale po
žaduje některé formulační změny. Namísto doporučení „zintenziv
nit snahy o zvýšení energetické účinnosti“ navrhuje Česká repub
lika slovo „pokračovat... „, protože to lépe odpovídá již nyní velké
intenzitě v této oblasti.
Doporučení č. 7: Kvalitní státní správa, boj proti korupci, ad
ministrace fondů EU, zadávání veřejných zakázek Jde o prioritu
nové vlády, která se zaměřuje na maximalizaci efektivního dočer
pání fondů EU z období 2007–2013. Pokud jde o nové období
2014–2020, s využitím všech dosavadních zkušeností se připra
vuje posílení centrální koordinace programů a zlepšení celkové
ho systému řízení a kontroly – to povede k výraznému zlepšení
čerpání fondů EU.
Co se týká metodické podpory zadavatelům veřejných zaká
zek, bude připraven vzdělávací program, v jehož rámci budou za
interesovaným subjektům poskytnuty informace o české právní
regulaci zadávání veřejných zakázek. Pro zadavatele i dodavatele
budou připraveny i dílčí vzdělávací semináře a publikace. ČR se ta
ké aktivně podílela na legislativním procesu v souvislosti s tzv. ba
líčkem zadávacích směrnic a teď připravuje transpozici do svého
právního řádu. V návaznosti na evropskou legislativu připravuje
vláda také nový zákon o veřejných zakázkách. Důraz je kladen
především na administrativní a aplikační nenáročnost. ČR i nadá
le počítá s přísnější úpravou rizikových institutů směrnice, které
mohou poskytovat korupční prostor. Zároveň je v přípravě návrh
zákona o registru smluv, ve kterém by měly být uveřejňovány
smlouvy nejen na veřejné zakázky.
Zdroj: MMR
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Komise představila návrh rozpočtu
Evropské unie na příští rok
Evropská komise zveřejnila v červnu návrh rozpočtu Evropské
unie na příští rok. Jeho závazky se mají týkat především budoucích
projektů, které by měly podpořit hospodářský růst EU.
Téměř 60 procent navrhované částky je určeno na programy
podporující výzkum, inovace, mládež a podnikání. Velká část pla
teb ale ještě stále souvisí s projekty z minulého finančního rámce.
Eurokomisař pro rozpočet Janusz Lewandowski dnes návrh před
stavil příslušnému výboru Evropského parlamentu. V číselných
hodnotách návrh komise počítá s platbami ve výši 142,1 miliardy
eur (3,84 bilionu Kč) a závazky 145,6 miliardy eur (3,93 bilionu Kč).
Je to ve srovnání s letošním rokem nárůst u závazků o 2,1 procen
ta, u plateb o 1,4 procenta. Jak ale připomíná sama komise, toto
zvýšení se prakticky ztrácí v inflaci, předpokládané pro příští rok na
hodnotě okolo 1,6 procenta. Rozpočet je navíc přes navýšení vůči
letošnímu roku stále nižší, než byl v roce 2013.
Primárně se rozpočet zaměřuje na tvorbu pracovních míst a na
růst. Ale také se musí řešit neuhrazené věci z minulého roku, při
pustil Lewandowski. Na projekty z finančního rámce 2007 až 2013
se tak má vztahovat okolo 40 procent příslušných plateb, letos to
bylo dokonce 73,5 procenta.
Od letošního roku je EU v novém víceletém rozpočtovém rám
ci, který skončí v roce 2020. Projekty z toho minulého mohou být
ale propláceny ještě letos a v příštím roce podle pravidla označo
vaného jako „n+2″.
Prostředky na závazky se zaměřují na nové programy ze součas
ného víceletého rámce. Téměř 60 procent navrhované částky je ur
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čeno na programy podporující výzkum, inovace, mládež a podni
kání. Největší podíl prostředků na platby – ve srovnání s letoškem
zvýšený o skoro 30 procent – se má týkat oblastí, které podpoří
hospodářský růst a zaměstnanost, například výzkumu, energetic
kých sítí nebo informačních a komunikačních technologií.
Další oblasti, které zaznamenají zvýšení plateb, jsou Azylový,
migrační a integrační fond (růst o 140 procent) nebo ochrana
zdraví Evropanů a spotřebitele.
O konečné podobě rozpočtu budou ještě diskutovat a rozho
dovat členské země a také Evropský parlament. Hlavní jednání se
tak odehrají za italského předsednictví ve druhé polovině roku. Le
wandowski přitom doufá, že si všechny strany uvědomí svou spo
lečnou odpovědnost.
Do rozpočtu členské země přispívají určitým procentem podle
výkonu své ekonomiky, doplňují jej cla na výrobky dovážené ze ze
mí mimo unii a také určitý podíl z vybrané daně z přidané hodno
ty. Některé země mají ve svých příspěvcích vyjednané výjimky.
Pro příští rok také komise plánuje o procento snížit počet pra
covních míst v evropských institucích. Bude to už třetí podobné
snížení v řadě, předpokladem je stejné snižování i v dalších dvou
letech. Na fungování EU je na rok 2015 vyčleněno přibližně 4,8
procenta rozpočtu, reálně to vzhledem k očekávané inflaci zvýše
ní nebude.
Návrh rozpočtu podle eurokomisaře odpovídá jednomu pro
centu hrubého domácího produktu členských zemí. Při jeho plně
ní a novém zaměření jeho omezených zdrojů budou zohledněny
současné i budoucí významné záležitosti, jako je třeba ukrajinská
krize nebo nutnost posílit energetickou bezpečnost, poznamenal
Lewandowski. Některé země EU si podle něj často neuvědomují,
že politické závazky unie mají také své finanční dopady.

Návrh rozpočtu EU na rok 2015 (v milionech eur, zaokrouhleno, v závorce změna proti 2014)
Položka
Závazky
1. Inteligentní růst podporující začleněn
66 674,0 (+4,2)
Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost
17 447,2 (+5,8)
Hospodářská, sociální a územní soudržnost
49 226,8 (+3,6)
2. Udržitelný růst, přírodní zdroje
59 253,7 (+0,0)
Výdaje související s trhem, přímá podpora
43 903,8 (+0,3)
Rozvoj venkova, životní prostředí, rybolov
15 349,9 (–0,9)
3. Bezpečnost a občanství
2 130,7 (–1,9)
4. Globální Evropa
8 413,1 (+1,1)
5. Administrativa
8 612,2 (+2,5)
– z toho Komise
3 297,2 (+1,1)
– z toho ostatní
3 595,9 (+2,1)
Zvláštní nástroje (mimo víceletý rámec)
515,4 (+13,0)
Celkem
145 599,3 (+2,1)

Platby
67 184,5 (+1,2)
15 582,6 (+29,5)
51 601,9 (–5,0)
56 907,3 (+0,6)
43 897,0 (+0,3)
13 010,3 (+0,2)
1 881,2 (+12,2)
7 327,0 (+7,1)
8 612,4 (+2,5)
3 297,2 (+1,1)
3 595,9 (+2,1)
225,0 (–35,7)
142 137,3 (+1,4)
Zdroj: Evropská komise
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Kontakty
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Olomoucký kraj
Jana Gerešová
788 33 Kopřivná 67
tel. 583 252 037, 607 667 032
oukoprivna@cmail.cz
Pardubický kraj
Ing. Jiří Kosel
533 75 Horní Ředice 101
tel. 466 681 966
obec@horniredice.cz

Kontakty
na předsednictvo SPOV
(aktualizace k 1. 1. 2014)
Předseda
Mgr. Eduard Kavala
OÚ Bělotín, 753 64 Bělotín 151
tel. 581 612 100, 602 514 347
Veškerou poštu, týkající se SPOV,
posílejte výhradně na adresu
spov@belotin.cz
1. místopředsedkyně
Ing. Veronika Vrecionová
senátorka PČR
Valdštejnské náměstí 17/4,
118 01 Praha 1
tel. 602 229 394, 603 489 898 (asistent)
veronika.vrecionova@centrum.cz,
vrecionovav@senat.cz
2. místopředseda
JUDr. Radan Večerka
SPOV Karlovarského kraje  
nám. Dr. Milady Horákové č. 2,
360 01 Karlovy Vary  
tel.+fax 353 223 611
radan.vecerka@seznam.cz
Výkonný tajemník
Stanislav Rampas
Ejpovice 61, 337 01
tel. 724 022 313  
strampas@quick.cz
Ing. arch. Jan Florian
Štěpánkova 106, 537 01 Chrudim
tel. 733 607 513
ing.florian@gmail.com
Pavel Hroch
398 55 Kovářov 63
tel. 382 594 218
hroch20@quick.cz
Miroslav Kovařík
687 06 Modrá 170
tel. 603 251 539
modra@uh.cz
Petr Martiňák
739 53 Horní Tošanovice 129
tel. 608 751 120
starosta@hornitosanovice.cz
Jiří Řezníček
751 16 Tučín 127
tel. 732 876 307
ou@tucin.cz
Členové předsednictva
volení orgány krajských
organizací SPOV (§ 8 stanov SPOV):

Královéhradecký kraj
Ing. Dušan Šustr
50 363 Nepolisy 75
tel. 734 616 990, 495 497 018
starosta.nepolisy@volny.cz
Ústecký kraj
Ing. Václav Bešta
Palackého nám. 75, 411 81 Brozany nad Ohří
tel. 416 861 268, 724 155 310
vaclavbesta@brozanynadohri.cz

Liberecký kraj
Jindřich Kvapil
468 22 Koberovy 140
tel. 483 389 346, 603 980 970
starosta@koberovy.cz
Středočeský kraj
Viktor Liška
Ratměřice 72, 257 03 Jankov
tel.  776 580 584
spov.sk@seznam.cz
Jihomoravský kraj
PaedDr. Zdeněk Peša
nám. Míru 20, 979 74 0lešnice
tel. 516 463 296, 603 816 152
starosta@olesnice.cz
Jihočeský kraj
Ing. Luboš Peterka
Maltézské nám.82, 378 31 Radomyšl
tel. 383 392 255
radomysl@email.cz
Zlínský kraj
Vojtěch Ryza
756 15 Lidečko 467
tel. 571 447 945, 731 163 586
lidecko@centrum.cz
Plzeňský kraj
MUDr. Tamara Salcmanová
332 11 Hradec 133
tel. 377 423 630
salcmanova@volny.cz
Vysočina
Zdena Švaříčková
Nová 473, 588 22 Luka nad Jihlavou
tel. 731 165 239, 567 219 601
svarickovazdenka@seznam.cz
Moravskoslezský kraj
Bc. Jan Tomiczek
739 93 Třanovice 250
tel: 558 496 929; 602 857 528
starosta@tranovice.cz
REVIZNÍ KOMISE
Jaroslav Knap
OÚ Mořice, 798 28 Mořice 68
tel. 774 431 136
obec@morice.cz
Marie Cimrová
OÚ Chodouny, 411 71 Chodouny 20
tel. 724 368 166
obec.chodouny@worldonline.cz
Jana Vaníčková
790 84 Hradec-Nová Ves 111
602 512 544
vanickova.47@seznam.cz
REDAKTOR
Tomáš Šulák
751 25 Veselíčko 196
tel. 775 949 142
tomas.sulak@smarv.cz
TAJEMNICE
Kateřina Kapková
Rezkova 1675, 753 01 Hranice
tel. 777 258 628
KKapkova@tiscali.cz

www.spov.org

NÁHRADNÍCI VÝBORU:
Jindřich Šolc
Liberecký kraj
LAG Podralsko
solc@lagpodralsko.com
+420 775 110 397
Výbor NS MAS ČR
PŘEDSEDA
Ing. František Winter
Olomoucký kraj
MAS Horní Pomoraví
f.winter@nsmascr.cz
+420 602 533 707
MÍSTOPŘEDSEDOVÉ
Jan Florian
Plzeňský kraj
MAS Český západ – místní partnerství
j.florian@nsmascr.cz
+420 774 499 396
Ing. Jiří Krist
Moravskoslezský kraj
MAS Opavsko
krist@masopavsko.cz
+420 724 790 088
Místopředseda ELARD
Ing. Radim Sršeň, PhD.
MAS Šumperský venkov
RadimBz@seznam.cz
+420 603 578 141
ČLENOVÉ VÝBORU
Václav Pošmurný
Středočeský kraj
MAS Posázaví
posmurny@posazavi.com
+420 604 890 190
Aleš Lahoda
Zlínský kraj
MAS Hornolidečska
lahoda@mashornolidecska.cz
+420 604 628 026
Mgr. Gustav Charouzek
Vysočina
MAS Královská stezka
kralovska-stezka@centrum.cz
+420 774 489 322
Ing. Miroslav Makovička
Karlovarský kraj
MAS Sokolovsko
m.makovicka@email.cz
+420 603 322 411
Jana Kuthanová
Královéhradecký kraj
MAS Hradecký venkov
kuthanova@horineves.cz
+420 724 186 825
Anna Čárková
Jihomoravský kraj
MAS Kyjovské Slovácko v pohybu
annacarkova@centrum.cz
+420 774 664 698
Ing. Jaromír Polášek
Jihočeský kraj
Chance in Nature
jaromirpolasek@centrum.cz
+420 607 955 600
Hana Dufková
Ústecký kraj
MAS Západní Krušnohoří
dufkova@oakchomutov.cz
+420 737 177 432
Romana Zemanová
Liberecký kraj
MASiF
romana.zemanova@quick.cz
+420 724 209 706
Ing. Olga Ondráčková
Pardubický kraj
MAS Hlinecko
ondrackova@mashlinecko.cz
+420 777 111 078

Ing. Michal Arnošt
MAS sv. Jana z Nepomuku
mas.nepomucko@seznam.cz
+420 602 334 882
Mgr. Petr Kulíšek
MAS NAD ORLICÍ
petr.kulisek@nadorlici.cz
+420 604 201 113
Ing. Bohumír Jasanský
MAS České středohoří
mascs@tiscali.cz
+420 724 134 539
Ing. Petr Vomáčka
MAS Litomyšlsko
mas-lit@seznam.cz
+420 733 705 320
Jaroslava Hájková
MAS Havlíčkův kraj
hajkova@havlickuvkraj.cz
+420 774 420 913
RNDr. Roman Kašpar
MAS Luhačovické Zálesí
luhacovskezalesi@pozlovice.cz
+420 774 230 210
RNDr. Zuzana Guthová, CSc.
MAS Sdružená Růže
guthova@cb.gin.cz
+420 724 643 050
Mgr. Miloslav Oliva
MAS Pošembeří
oliva@posemberi.cz
+420 721 210 662
Ing. Josef Smetana
MAS Dolní Morava
smetana@mas-dolnimorava.cz
+420 777 328 052
Mgr. František Kopecký
Rozvojové partnerství regionu Hranicko
f.kopecky@regionhranicko.cz
+420 773 583 020
Bc. Ivana Metelková
MAS Hrubý Jeseník
mashj@seznam.cz
+420 739 202 539
KONTROLNÍ KOMISE
PŘEDSEDA
Ing. Jaroslav Chmelař
MAS Pomalší
jarda.chmelar@volny.cz
+420 602 116 848
MÍSTOPŘEDSEDA
Mgr. Galina Čermáková
MAS Vyhlídky
agconsult@seznam.cz
+420 724 068 686
Tajemnice NS MAS ČR
Mgr. Olga Špiková
MAS Horní Pomoraví
o.spikova@nsmascr.cz
tel. +420 602 832 880
Sekretariát organizace
NS MAS ČR, o.s.
Hlavní 137
788 33 Hanušovice
IČ: 28554272
+420 583 215 610
info@nsmascr.cz

www.nsmascr.cz

