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Vesnice roku 2015? krásná. Radost byla veliká, obyvatelé západočeské vísky Krásná jásali nad vítězstvím v letošním ročníku 
soutěže o nejkrásnější vesnici, které jim v Luhačovicích oznámila ministryně pro místní rozvoj. Zdroj: Tsu

Aktuálně:
Závěr prázdnin patřil prezentaci
venkova na agrosalonech
Agrokomplex a Země živitelka

Největší zemědělskou a potravinářskou 
výstavu na Slovensku Agrokomplex 2015 na-
vštívilo od 20. do 23. srpna přes sto tisíc lidí. 
V pavilonu M1 se prezentovala i NS MAS, 
stejně jako v následujícím týdnu v Českých 
Budějovicích na agrosalonu Země živitelka 
od 27. srpna do 1. září. Pavilon Z se již tradič-
ně proměnil v Pavilon VENKOVA s prezenta-
cí Celostátní sítě pro venkov MZe, MMR, NS 
MAS, SPOV, SMS, SMO a dalšími partnerský-
mi organizacemi z veřejné a soukromé sféry. 
Svou účastí se zapojilo přes 40 MAS z větši-
ny krajů. Navzdory tropickému počasí se po 
pěti letech podařila opět překonat stotisíco-
vá hranice návštěvnosti.

Více informací na straně 3

regiony:
novým předsedou sdružení
místních samospráv se stal
europoslanec stanislav Polčák

Delegáti pátého Republikového shromáž-
dění SMS zvolili předsedou jednoho ze zakla-
datelů sdružení Stanislava Polčáka. Hlasovalo 
pro něj 246 delegátů z 323. Polčák představil 
svou koncepci, v rámci které by se SMS ČR 
mělo zaměřovat především na každodenní 
hájení práv a zájmů samospráv. „Nabytá prá-
va samospráv nejsou samozřejmostí, jelikož 
jsou pod neustálým atakem ze strany cent-
ralistických tendencí. Každodenním úkolem 
SMS proto bude jednak důsledné hájení práv 
a zájmů samospráv, ale rovněž vytvoření 
jasné dělící hranice mezi tím, co patří státu, 
a kde se nachází jasné pole působnosti obcí 
a měst,“ řekl Stanislav Polčák po svém zvolení.

Více informací na straně 28

TÉMA:
největší slavnostní událost
spolku: Vesnici roku 2015
vyhrála poprvé obec krásná

Nejzápadnější obec České republiky Krás-
ná na Chebsku zvítězila v celostátním klání 
o titul Vesnice roku 2015. Je to vůbec poprvé 
v 21. leté historii této soutěže, kdy vyhrála 
obec z Karlovarského kraje. Vítěze ze třináct-
ky finalistů jednotlivých krajských kol ozná-
mila v sobotu 19. září ministryně pro místní 
rozvoj Karla Šlechtová na mezinárodním dět-
ském folklorním festivalu Písní a tancem v Lu-
hačovicích. Letošního klání se zúčastnilo cel-
kem 210 obcí z celé republiky, což bylo o 96 
méně než loni. Druhé místo získala obec Vy-
sočina na Chrudimsku a třetí obec Černotín 
na Přerovsku. Cenu v hlasování veřejnosti zís-
kala obec  Babice ze Zlínského kraje.

Více informací od strany 11
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Pozvánka na jednání výboru NS MAS
Jednání výboru se bude konat v úterý 13. října v Praze – učebna Národního institutu 
pro další vzdělávání – Centrální pracoviště, Senovážné náměstí 25, 110 00  Praha 1

Program:
1. Zahájení – zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů
2. Doplnění a schválení programu
3. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání
4. Nabídka webové aplikace pro hodnocení MAP
5. Statut pracovních skupin (PS Vzdělávání – PS Program a vize – PS Stanovy)
6. Plán akcí pro rok 2016
7. Nominace náhradníka do MV OP ŽP
8. Zprávy o činnosti za uplynulé období
 – předsedy (Pošmurný), místopředsedů (Krist, Florian), prezidenta ELARD (Sršeň),
 –  členů řídících / monitorovacích výborů OP (pravidla implementace ve všech OP – 

Jan Florian, IROP – Václav Pošmurný, PRV – Jan Florian, OPZ – Markéta Dvořáko-
vá, OP ŽP – Jiří Krist, OP VVV – Markéta Pošíková, OP PIK – Olga Ondráčková)

 –  zástupců Pracovních skupin, členů výboru, zprávy z kraje směrem k NS MAS – kan-
celáře NS MAS

9.  Různé (výsledky hodnocení Oranžové stuhy 2015 – GFŘ – projekt MMR 2011 od-
puštění – Modlitba za domov 2015)

Případné doplnění programu je možné na začátku jednání Výboru.

Rezervujte si termín pro tradiční celostátní konferenci – otevřené fórum venkovanů, obcí, 
svazků obcí, MAS, krajů, zemědělců, podnikatelů na venkově, vládních i nevládních or-
ganizací a odborníků, tentokráte ve Zlínském kraji na ústřední téma „Půda“.
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Největší zemědělská a potravinářská výstava na Slovensku 
Agrokomplex 2015 společně s dalšími tematickými výstavami 
a akcemi se odehrála od 20. do 23. srpna. Vysoká návštěvnost 
přes 100 000 lidí a všeobecná spokojenost více jak 560 vystavo-
vatelů potvrdila prestiž této slovenské výstavy.

Úspěch zaznamenala také expozice v pavilonu M1, kde se v cen-
trální části prezentovala Národná sieť rozvoja vidieka SR společně 
s Národní sítí MAS ČR zaštiťující prezentaci Celostátní sítě pro ven-
kov za podpory Ministerstva zemědělství ČR. Prezentace byla za-

Závěr prázdnin patřil již tradičně prezentaci venkova
na agrosalonech Agrokomplex a Země živitelka

měřena na představení Programu rozvoje venkova 2014–2020, pří-
kladů dobré praxe a činnosti MAS.

NS MAS zastupoval předseda Václav Pošmurný společně s ta-
jemnicí Veronikou Foltýnovou. Prezentaci regionálních značek 
si vzaly za své zástupci MAS Horní Pomoraví a MAS Český sever 
(dříve MAS Šluknovsko).

V následujícím týdnu začal v Českých Budějovicích mezinárodní 
agrosalon Země živitelka v termínu od 27. srpna do 1. září s expo-
zicemi na témata obnova a rozvoj venkova, rostlinná a živočišná vý-

Zahájení Země živitelky

NS MAS na Agrokomplexu Nitra

A k t u á l n í  i n f o r m a c e  s P o V  /  n s  M A s  3A
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roba, zemědělská technika, potravinářská výroba, lesní a vodní hos-
podářství, zahradnictví a pěstitelství a služby pro zemědělství.

Pavilon Z se již tradičně proměnil v Pavilon VENKOVA s prezenta-
cí Celostátní sítě pro venkov, NS MAS, Spolku pro obnovu venkova, 
Ministerstva pro místní rozvoj, Národná sieť rozvoja vidieka SR a dal-
šími partnerskými organizacemi z veřejné a soukromé sféry. Svou 
účastí se zapojilo přes 40 místních akčních skupin z většiny krajů. 
MAS ze Slovenska prezentovaly společné projekty spolupráce.

Zahájení Země živitelky v pivovarské zahradě se účastnil prezi-
dent Miloš Zeman a ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). 
Sobotní dožínky uvedl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Přijela řa-
da tuzemských i zahraničních ministrů a výstavu si nenechali ujít ani 
mnozí zákonodárci a starostové. Akci využili ke schůzkám také před-
stavitelé profesních organizací.

Marian Jurečka zhodnotil letošní sklizeň obilovin jako velice 
dobrou. Upozornil ale, že hospodářský rok je třeba hodnotit, až je 

Jednání spolků o vzniku Venkovského parlamentu

Schůzka SPOV

„Jak se nám líbí náš venkov?“ Publikaci SMS o příkladech dobré praxe ve spolupráci obcí, která vyšla v rámci projektu „MAS jako nástroj 
spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ pokřtila poslankyně Věra Kovářová. Přítomen byl i „superúředník“ Josef Postránecký, bývalý 
a současný předseda NS MAS František Winter a Václav Pošmurný či prezident ELARD Radim Sršeň.

A k t u á l n í  i n f o r m a c e  s P o V  /  n s  M A s  4A
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prodáno a zaplaceno. Vyzval obyvatele, aby nakupovali regionál-
ní výrobky.

Navzdory tropickému počasí se po pěti letech podařila opět pře-
konat stotisícová hranice návštěvnosti a větší byl také zájem vysta-
vovatelů, kteří prezentovali své regionální výrobky a služby ve ven-
kovské tržnici, kde probíhalo vystoupení tradičního jihočeského 
folkloru.

Země živitelka poskytovala jako každý rok prostor pro setkává-
ní partnerů a odborné semináře, mezi které patřil páteční odbor-
ný seminář „Podpora rozvoje venkova v ČR“, pořádaný Spolkem 
pro obnovu venkova ve spolupráci s MMR a MZe. Dále se uskuteč-
nil diskusní seminář za účasti ministra zemědělství na téma „Per-
spektiva českého potravinářství“ a také seminář „Aktuality z Pro-
gramu rozvoje venkova 2014–2020“.

Doprovodným programem bylo představení a křest publikace 
Sdružení místních samospráv ČR „Jak se vám líbí náš venkov? 
Příklady dobré praxe spolupráce obcí v místních akčních skupinách.“

Ministr zemědělství měl možnost společně s předsedou Senátu 
Milanem Štěchem zhlédnout prezentaci MAS a dalších partnerů 
jako byl Svaz měst a obcí, Sdružení místních samospráv, Českomo-
ravský svaz zemědělských podnikatelů a Společnosti mladých ag-
rárníků,  při prohlídce pavilonu Z ve čtvrtek, tak také v pátek večer 
při účasti na sedmém ročníku Večeru venkova, který zahájili spo-
lečně s předsedou NS MAS ČR Václavem Pošmurným. Akce se 
účastnila také ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová a řada 
dalších zástupců ministerstev, odborných organizací, jednotlivých 
místních akčních skupin, obcí a také přátel venkova obecně. V prů-
běhu večera byly oceněny všechny vítězné vesnice soutěže Vesni-
ce roku za posledních 20. let

Další ročník veletrhu Země živitelka bude v termínu 25. – 30. 8. 
2016. ns MAs

Ministr zemědělství Jurečka: Země 
živitelka propaguje dobrou práci

Informačním stánkem v pavilonu T i expozicí v pavilonu Z, která 
zahrnovala prezentaci Programu rozvoje venkova (PRV) a místních 
akčních skupin, se představilo ministerstvo zemědělství na 42. roč-
níku mezinárodního agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovi-
cích. Ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem 
(SZIF) byla zajištěna i prezentace výrobců oceněných národní znač-
kou kvality KLASA a projektu Regionální potravina.

Největší tuzemskou výstavu zaměřenou na zemědělství a venkov 
označil ministr Jurečka za jednu z nejdůležitějších akcí, která propa-
guje dobrou práci českých a moravských zemědělců a potravinářů 
a seznamuje s ní i veřejnost. Připomněl také, že pro podnikatele 
v zemědělství, lesnictví a potravinářství je připraveno přes 5 miliard 
korun na projekty z Programu rozvoje venkova 2014–2020.

„Vyšli jsme vstříc požadavkům zemědělců a jako první na pod-
zim vyhlásíme opatření na investice do zemědělského majetku, po-
travinářských podniků a lesního hospodářství. Dotace půjdou také 
na inovativní technologie v potravinářství nebo na budování les-
ních cest. Hlavním cílem je posílení konkurenceschopnosti a pod-
pora sektorů, které by se bez podpory ocitly v tíživé situaci,“ řekl 
ministr zemědělství Jurečka.

Marian Jurečka zmínil rovněž jednání ministrů zemědělství ze-
mí Visegrádské skupiny rozšířené o Bulharsko, Rumunsko, Slovin-
sko a Rakousko, které se konalo v předvečer zahájení výstavy Ze-
mě živitelka. „Jedním z témat našeho setkání byla situace na trhu 
s mlékem, kdy se naši zemědělci potýkají se všeobecným poklesem 
cen mléka a mléčných produktů. Shodli jsme se proto na nutnos-
ti společného postupu při jednáních o nástrojích pro řešení krizo-
vé situace v této oblasti. Výsledky představím 7. září na mimořád-
ném setkání Rady EU a naše požadavky, částečně formulované ve 
společném dopise osmi ministrů členských států EU, který jsem za-
čátkem srpna odeslal eurokomisaři pro zemědělství Philu Hogano-
vi, budu dál prosazovat,“ uvedl ministr Jurečka.

Při zahájení výstavy předal Marian Jurečka Cenu ministra země-
dělství pro mladé vědecké pracovníky a Cenu ministra zemědělství 
za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a vývoje. Zdroj: MZe

Křest publikace „Jak se vám líbí náš venkov?

Křest publikace „Jak se vám líbí náš venkov?
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Živitelka 2015: Pavilon venkova patřil MASkám a dalším aktérům venkova
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Živitelka 2015: Regiony prezentovaly pestrou nabídku venkovského života
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Živitelka 2015: Seminář Spolku přilákal klíčové aktéry tuzemského venkova
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Živitelka 2015: SPOV, MMR, MZe a SMO pokřtili knihu 20 let Vesnice roku
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Živitelka 2015: Na Večeru venkova se slavila spolupráce uplynulého roku

Pozvánka na říjnovou schůzi Spolku pro obnovu venkova ČR
která�se�koná�dne�6. 10. 2015�od�9�hodin�v�Černínském�salonku�(místnost�č.�122)�v�Senátu�Parlamentu�ČR�(recepce�Kolovratského�paláce).

Program:
1)� 09.00�–�09.30� Kontrola�usnesení
2)� 09.30�–�10.00� Informace�o�vývoji�příprav�na�Národní�konferenci�Venkov�2015�(Rampas,�Kovářík,�Ryza)
3)� 10:00�–�11.00� Aktuální�stav�evropských�fondů�ve�vztahu�k�malým�obcím.�Pozvaní�hosté:�JUDr.�Olga�Letáčková�–�náměstkyně�MMR
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Krásná na Chebsku zvítězila v celostátním klání o titul Vesnice ro-
ku 2015 České republiky. Je to vůbec poprvé v 21. leté historii této 
soutěže, kdy vyhrála obec z Karlovarského kraje. Vítěze ze třináctky 
finalistů jednotlivých krajských kol oznámila v sobotu 19. září mini-
stryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová na mezinárodním dětském 
folklorním festivale Písní a tancem v Luhačovicích.

Letošního klání se zúčastnilo celkem 210 obcí z celé republiky, 
což bylo o 96 méně než loni. Druhé místo získala obec Vysočina 
na Chrudimsku a třetím obec Černotín na Přerovsku.

Cílem soutěže Vesnice roku je vyzdvihnout aktivity obcí, jejich 
představitelů a obyvatel, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, 
ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v ob-
ci. Klání vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod ná-
zvem Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice. Od roku 1996 
patří k vyhlašovatelům také ministerstvo pro místní rozvoj a Svaz měst 
a obcí ČR. V roce 2007 se k nim připojilo i ministerstvo zemědělství.

„Gratuluji obci Krásná, nicméně pro mne jsou všichni  finalisté 
vítězi. Jsem ráda, že ministerstvo pro místní rozvoj může každoroč-
ně jako hlavní partner a vyhlašovatel tuto prestižní akci podpořit tři-
ceti až čtyřiceti miliony korun,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj 
Karla Šlechtová a dodala: „Považuji tuto soutěž za velmi přínosnou 
a motivační i pro dosud nezúčastněné obce. Cílem Vesnice roku to-
tiž není předvádění co nejhezčích ulic či domů, ale stmelování živo-
ta v obci. Nechť jsou všechny zúčastněné vesnice inspirací i pro 
ostatní. Už nyní se těším na příští ročník. Ten zážitek stojí za to!“

„Všichni finalisté měli na prezentaci své obce čtyři hodiny. Ne-
smírná vyrovnanost a vysoká úroveň prezentací, tak by se dal krát-
ce shrnout letošní ročník. Krásná je nejzápadnější obcí České re-
publiky a přes svůj poválečný hendikep přesídlení, směle soupeří 
s vnitrozemskými vesnicemi. Péče o obyvatele od mladých až po 
nejstarší je samozřejmostí pro občany i vedení obce. Areál mateřské 

Největší slavnostní událost Spolku: Vesnici roku 2015
vyhrála poprvé obec z Karlovarského kraje – Krásná
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školy, parčíky, hřiště jsou intenzivně užívány i návštěvníky z blízké 
Aše. V obci nezapomínají na dřívější obyvatele a obnovili hřbitov 
zaniklé části obce. Intenzivní je spolupráce s bavorskými a saskými 
sousedy,“ řekl předseda celostátní komise Vojtěch Zubíček a záro-
veň starosta obce Kateřinice (Vesnice roku 2014).

Ve škole nás obvykle učí, že nejzápadnější obcí naší země je Aš. 
Pravdou ale je, že až na samém cípu hranic České republiky se na-
chází vesnička Krásná. Žije v ní 549 obyvatel, kteří mají v těchto 
dnech náležitý důvod k radosti. Krásná zvítězila v celostátním kole 
soutěže Vesnice roku 2015.  Není to její jediné prvenství, které si tím-
to umístěním připsala. Je to také poprvé v historii soutěže, kdy vy-
hrála obec v Karlovarském kraji.

Pospolitost obci vládne, říká 
starosta Krásné Luboš Pokorný

Jako vosy na sirup se vrhají novináři po vyhlášení výsledků sou-
těže na starostu vítězné vesnice Luboše Pokorného, aby zazname-
nali jeho první dojmy a zjistili důvody, proč právě Krásná je letos ta 
nejlepší. Starosta před nimi neskrývá své překvapení, dojetí a ra-
dost. Do rozhovorů průběžně vbíhají občané, kteří starostu do Lu-
hačovic doprovodili. Už nevydrží déle čekat, objímají svého staros-
tu, děkují mu a provolávají slávu.

Jste tady od Luhačovic nejvzdálenější obec. Přesto máte 
poměrně hodně fanoušků. kolik vás sem přijelo?

Naplnili jsme dva mikrobusy, takže necelá dvacítka občanů.

odhadnete, čím jste si vysloužili své prvenství?
Rozhodně to bude pospolitostí, která v naší obci vládne, akce-

mi, které pořádají místní spolky a stmelují obyvatele. Navíc – přes-

T é m a :  V e s n i c e  r o k u  2 0 1 5  1 2T

V rámci celostátního kola byla v letošním roce poprvé udělena 
také „Vesnice roku 2015 – Cena veřejnosti“. Tu získala obec Babi-
ce ze Zlínského kraje. Celostátní komise se dále rozhodla udělit Ko-
láčovou cenu, za nejlepší domácí koláče, a to městysi Vraný ze 
Středočeského kraje. Šum, s využitím MMr

Nejzápadnější obec země Krásná na Chebsku je letošní Vesnicí roku

tože jsme vesnice v bývalé sudetoněmecké oblasti, žije zde již no-
vá generace, která není zatížená minulostí, starými spory. 

To mě překvapuje. Řadě podobně umístěných vesnic se to 
dodnes nepodařilo. Čím to je, že u vás ano? 

U nás už takové problémy naštěstí nemáme. Je to i tím, že dob-
ře spolupracujeme jak s bavorskou tak i se saskou stranou. Před-
sudky vymizely. Snažíme se vytvářet nové tradice. Pryč jsou i spo-
ry, které ve vesnici dříve byly. Když jsem se pročítal spisy, které nám 
zanechali bývalí starostové, narazil jsem třeba i na jeden, který se 
táhl skoro dva roky. Stížnost řešila, že ráno kokrhá kohout. Podob-
nou už jsem dlouho nezaznamenal.

Jak dlouho děláte starostu a co je Vaší původní profesí?
Čtvrtým volebním obdobím, takže asi třináct let. Sám jsem ro-

dák z Krásné a původní profesí stavař.

Je na vzhledu obce poznat, že jste původně stavař?
Ano. V loňském roce se nám podařilo dobudovat infrastruktu-

ru a vrátit pěkný obraz naší vesnici. Chyběla nám náves a hlavně 
místo k setkávání, které už konečně máme. Obec byla dřív nejed-
notná a mně přišlo, že se každý stará jen o svůj život. 

Jaké spolky se u vás dnes podílejí na společenském životě?
Časté zábavy pořádá ženský spolek Krásenské buchty, akce pro 

děti jsou tu téměř každý týden, působí u nás také klub Kráseňá-
ček, jezdecký klub Krásná, klub maminek a další. A nechybí nám 
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samozřejmě dobrovolní hasiči, kteří jsou hlavními nositeli sportov-
ních akcí. Letos jim udělal radost nový mikrobus, který jsme kou-
pili i díky dotaci. Mikrobus je navíc multifunkční. Ráno vozí děti do 
školy, poté důchodce k doktorovi a na nákupy. A hasiči ho samo-
zřejmě využívají v případě zásahů.

Zaměřujete se hodně na akce pro děti. Máte v obci školu 
či školku?

Školu ne, ale školku se nám podařilo vybudovat před třemi le-
ty, kdy nám přestali přijímat děti v nedaleké Aši. Za největší úspěch 
považuji proměnu bývalých vojenských garáží na mateřskou škol-
ku a hasičskou zbrojnici. Rodiny s dětmi jsou pro nás důležitá sku-
pina. V době, kdy tady nebyla školka, rodiče se neznali, děti se ne-
znaly. Nyní už mají příslušnost k obci, a i díky tomu se tvoří nová 
přátelství. Kromě školky mají děti ještě k dispozici hřiště, in-line 
dráhu, multifunkční sportoviště či lanové centrum.

Je to poznat na počtu obyvatel?
Ano. Za posledních dvanáct let se Krásná rozrostla o přibližně 

130 nových obyvatel.

A věková struktura?
Kolem 40 až 45 let.

co připravujte v nejbližší době?
Chystáme projekty na seniorské domy a sociální bydlení. Nej-

větší naší bolístkou je právě sociálně vyloučená lokalita v obci. 
Snad už nebude mít dlouhého trvání. Chceme nemovitost odkou-
pit a postavit tam nové byty. Trápí nás rovněž stav komunikací, ale 
v tom určitě nejsme výjimkou.

V historii soutěže Vesnice roku je to poprvé, kdy vyhrála 
obec z karlovarského kraje. 

To jsme věděli a mysleli si, že to tak i zůstane (smích). Protože 
obstát v konkurenci krásných moravských vesnic je opravdu těžké.

Za své vítězství získáte kromě dobrého pocitu také pěk-
nou finanční odměnu. už víte, na co by se dala použít?

S penězi si rádi poradíme (smích). Víme, že je nemůžeme použít na 
seniorské byty, ale máme spoustu námětů, které nyní vyhodnotíme.

Jaký program jste si připravili pro komisi, která vás přije-
la hodnotit?

Představily se všechny spolky, které v obci působí. Myslím, že na 
komisi zapůsobilo nejvíc to, že naši lidé dělají všechno s láskou. 

Marie Šuláková (s použitím zdroje www.idnes.cz)

Slovo starosty obce

nejmilejší krásňáci, všichni přátelé naší obce a obyvatelé 
a vedení všech blízce i dalece sousedních českých i německých 
měst a obcí a Karlovarského kraje, chtěl bych poděkovat za Va-
ši neutuchající podporu a pomoc ve všech stádiích soutěže Ves-
nice roku 2015. Porota ocenila naši sounáležitost, a ačkoliv by-
ly a jsou všechny soutěžící vesnice naprosto skvělé a vyrovnané 
a opravdovými vítězi jsou všichni bez rozdílu, na nás se štěstí 
trošku víc usmálo.

Setkání s nimi bylo velmi příjemné, inspirativní, veselé a plod-
né – vznikla např. i myšlenka na setkání obcí, v nichž se hraje 
divadlo. Moc děkuji všem, kteří hlasovali pro naši obec v kate-
gorii Cena veřejnosti, v níž jsme získali druhý nejvyšší počet hla-
sů za další úžasnou obcí Babice. Děkuji také celostátní porotě, 
měla před sebou velice těžká rozhodnutí, byla velmi vstřícná 
a zapojující se, jsou to odborníci na svém místě. Moc si cením 
toho, že se aktivně zapojujete do dění v obci, bez Vás bychom 
se do finálové třináctky nikdy nedostali.

Děkuji tedy ještě jednou všem občanům Krásné, místním 
spolkům a seskupením, zastupitelstvu, podnikatelům, zaměst-
nancům obecního úřadu a všem ostatním podporujícím příz-
nivcům, díky nimž celá Krásná žije na 200% a získala ocenění 
Vesnice roku 2015. Účast v celostátním kole nás všechny ještě 
víc posílila a vlila do všech našich žilních kilometrů novou ener-
gii pro další rozvoj naší vesnice a celého regionu.

Luboš Pokorný, starosta obce krásná
Zdroj: www.obeckrasna.cz

T é m a :  V e s n i c e  r o k u  2 0 1 5  1 3T

http://www.idnes.cz
http://www.obeckrasna.cz
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Druhá je Vysočina z Pardubického kraje: 
Rozhovor se starostou Tomášem Dubským

Do Luhačovic jich z obce Vysočina přijel celý autobus. „Už mů-
žeme řvát?,“ ptají se šťastní občané, kteří chtějí skandovat, proto-
že už vědí, že jsou druzí nejlepší v republice. „Ještě prosím chvíli 
vydržte, než vám vyzpovídám starostu,“ odpovídám jim. 

název Vaší obce je na této soutěži, kde se mísí jména ob-
cí a krajů, trochu matoucí, přesto velice gratuluji.

Děkuji, máme velikou radost. A abych vám to ještě lépe vysvět-
lil, ani jedna místní část naší obce se nejmenuje Vysočina. Máme 
čtyři hlavní místní části Možděnice, Rváčov a Svobodné Hamry 
s Dřevíkovem. Pak k nám ještě spadají menší části, z nichž nejzná-
mější je Veselý Kopec, kde je skanzen, který je nejnavštěvovanější 
památkou Pardubického kraje. Tak to je u nás.

kolik má vaše obec obyvatel?
Kolem 700.

Čím jste zaujali komisi?
To je otázka spíš pro komisi.

Ale oni nechtějí nic prozradit J. Jsou pořád tak tajní…
Když nás dnes na pódiu představovali, celkem to vystihli. Komi-

si jsme předvedli všechno, co se v obci děje v průběhu roku. Svou 
prezentaci jsme nazvali Náhodný den. Členy komise jsme vezli po 
obci a „náhodou“ se na každém rohu něco dělo.  

Všichni měli náhodou dovolenou…
Náhodou se tancovalo, náhodou se hrálo na harmoniku, náho-

dou se zahajovala výstava, náhodou děcka hrála fotbal…

A účastnily se všechny generace? Mezi vašimi fanoušky 
vidím pestrou věkovou škálu…

Určitě. Vloni jsme získali třetí zelenou v republice, předloni 
oranžovou pardubickou…, zkrátka lidi se u nás postupně tak vy-
hecovali, že jsem z toho úplně naměkko. Už jsme je museli brzdit, 
protože každý měl nápad, každý chtěl něčím dalším přispět. Bylo 
to super. 

Všechny ty úspěchy v soutěži nasbírala obec za Vašeho 
starostování? Jak dlouho už děláte starostu?

Ano, za poslední tři roky. Dělám starostu sedmým rokem. 

A původně jste…
…pracoval ve stavebnictví.

ovlivňuje to Vaši práci na obci?
Ano, na všechno máme stavební dozor a pořád píšeme pro-

jekty a další projekty. Máme svou paní architektku, která nám po-

máhá, aby bylo všechno nejen účelné, ale také hezké. I tato sou-
těž nám hodně pomáhá. Protože získáme i peníze, za které mů-
žeme něco hezkého pořídit. V tom nás ovlivnil rozhovor s panem 
architektem Janem Krumlem ve Zpravodaji venkova, který vyšel 
v roce 2011.

Ten rozhovor jsem tehdy s panem krumlem psala já – tak 
to mě moc těší, že na vás tak zapůsobil.

Pro nás byl obrovskou motivací. Z těch našich čtyř místních čás-
tí jsou dvě v památkové péči. A v těch, co nejsou, jsme si nevědě-
li rady, jak dál. Když jsme četli ten rozhovor a viděli obrázky pana 
architekta, pochopili jsme, že to je ta správná cesta. A proto jsme 
si našli architektku, která nám šikovně pomohla.

Máte už plán, co hezkého za peníze vyhrané v soutěži 
v obci uděláte?

Máme šuplík, kde je těch plánů víc. Například – když se zmiňo-
vala naše výstava obrazů – chceme dodělat venkovní zázemí, par-
koviště, ze staré hospody děláme kulturní centrum, kam by měla 
být radost chodit. šum
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Obec Vysočina se nachází ve východních Čechách v Pardu-
bickém kraji. Leží západně od Hlinska, na pomezí Železných 
hor a Žďárských vrchů. Rozprostírá se na území 18 km čtvereč-
ních, v nadmořské výšce cca 600 m.

Vznikla v roce 1960 sloučením dříve samostatných obcí Mož-
děnice, Rváčov a Svobodné Hamry se Dřevíkovem, kde je sídlo 
obecního úřadu.

V současné době zde žije 700 obyvatel. Od roku 2012 vyja-
dřuje charakter obce obecní znak a vlajka.

V obci Vysočina se nalézá výjimečný počet kulturních pamá-
tek, především památek lidového stavitelství, z nichž mnohé 
jsou středoevropskými a republikovými jedinečnostmi.

Slovo starosty obce
„Jsem moc rád, že jsem mohl převzít 

z rukou ministra zemědělství Mariana Ju-
rečky diplom za 2. místo v celostátním 
kole soutěže Vesnice roku 2015 pro naší 
obec. Toto ocenění je velkým úspěchem 
nás všech občanů Vysočiny a zároveň po-
děkováním za společnou práci v naší ob-
ci. Vyhlášení se zúčastnila i početná sku-
pina našich občanů, kteří svým fanděním 
vytvořili úžasnou atmosféru.“

Tomáš Dubský, starosta Vysočiny
(zdroj: www.obecvysocina.cz)

http://www.obecvysocina.cz
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Třetí je Černotín v Olomouckém kraji: 
Rozhovor se starostou Jiřím Andrýsem

Na povídání se starostou třetí nejlepší obce bylo nejméně času. 
Všichni představitelé vyhlašovatelů soutěže na něj už čekali se slav-
nostním přípitkem. V Černotíně, který v loňském ročníku krajské-
ho kola soutěže skončil druhý, porota ocenila například zapojení 
obyvatel do dění v obci, její promyšlený rozvoj, dobré podmínky 
pro trávení volného času a turistický ruch, péči o veřejnou zeleň či 
bohatý spolkový život.

„Je to úžasný úspěch. Už z toho důvodu, že jsme se do soutě-
že přihlásili po určité odmlce. Postupujeme strašně rychle nahoru,“ 
říká starosta.

 
Z Černotína přijelo do Luhačovic hodně lidí. Vzhledem 

k názvu vaší obce měli paradoxně nejbarevnější transpa-
rent... 

Přijelo možná víc než 60 lidí. Samotného mě to překvapilo, hlav-
ně ti, kteří přijeli i vlastními vozy. 

Počítali jste s tím, že uspějete i v celostátním kole?
Naději jsme měli. Poté, co komise odjela, sám jsem byl příjem-

ně překvapený tím, co naši lidé předvedli. 

co jste jim předvedli?
Máme hodně sportovních klubů v Černotíně a v Hluzově zase 

aktivní hasiče. Tam jsme komisi ukázali, jak hasiči pracují po celý 
rok. Začalo se hasičskou schůzí, pokračovalo pečením perníků, 
koštem slivovice... Veškeré aktivity jsme vměstnali do toho času, 
který nám byl dán. Účastnili se všichni.

Víc už jsme si toho s panem starostou říct nestihli. Slavnostní 
přípitek, se kterým se čekalo jen na něj, nešlo déle odkládat. 
Z webových stránek obce je ale vidět, že v Černotíně rozhodně ne-
zahálejí. Každý měsíc je nabitý řadou společenských a sportovních 
akcí, na kterých nepoznáte nudu. A že je tady těch sportovních 
klubů opravdu hodně. Nechybí sokolové, fotbalisté, stolní tenisté, 
nohejbalisté, volejbalisté a dokonce i cyklooddíl Černé koně. Ve 
vesnici žije více než 800 obyvatel. Je pěkně upravená a má i kva-
litní knihovnu, která porotu rovněž nadchla. 

T é m a :  V e s n i c e  r o k u  2 0 1 5  1 5T

Blýskli jsme se bronzem!
„Hned, co odbila desátá hodina, jsme s rozradostnělou ná-

ladou vtrhli do autobusu a vyrazili směr Luhačovice. S nadějí 
a dychtivostí jsme vyhlíželi šestnáctou hodinu, kdy konečně do-
šlo k rozuzlení. Po cestě jsme na chvíli zakotvili u faráře Jiřího Re-
ka, který nám představil svou farnost a srdečně nás pohostil. Sa-
mozřejmě, že jsme měli v Luhačovicích čas i na průzkum. Bylo 
možné zajít na oběd, obhlédnout či načerpat inspiraci na ruko-
dělném jarmarku, zhlédnout výstavu, která dokumentovala dr-
žitele Zlaté stuhy, nebo ochutnat Vincentku. Ale hřebem dne byl 
sraz pod naší vlajkou ve správném dress codu – černém tričku 
s obecním erbem a nápisem. Zbývalo se už jen hladově prodrat 
davem, hrdě vyzdvihnout transparent, vlajku nechat povlávat ve 
větru a svým hlasem, výskáním a řevem podpořit tu NAŠI obec.

Po chvílích, kdy by se v nás krve nedořezal a kdy jsme cítili srd-
ce až v krku, dozvěděli jsme se tu úžasnou zprávu – obsadili jsme 
3. místo v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2015. Může-
me bouchnout šampaňské a navzájem si gratulovat, neboť jsme 
pod taktovkou našeho pana starosty Jiřího Andrýse odvedli ob-
rovský kus práce. Být třetí nejlepší z 210 obcí, to je panečku věc! 
Ale být součástí a podílet se na tomto úspěchu je k nezaplace-
ní. Jsme malá vesnice, ale s potenciálem udělat díru do světa!“

Veronika Vališová
(Zdroj: www.cernotin.cz, Redakčně kráceno.)

http://www.cernotin.cz/
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Zlatá stuha vítězů zlatých stuh mohla být jen jedna, ale vyhráli všichni

T é m a :  V e s n i c e  r o k u  2 0 1 5  1 6T
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T é m a :  V e s n i c e  r o k u  2 0 1 5  1 7T
Finálová třináctka v Luhačovicích: Povzbuzování. Radost i zklamání.
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T é m a :  V e s n i c e  r o k u  2 0 1 5  1 8T
Zelenou stuhu mají jihomoravské Hrušky

Obec Hrušky se 24. 9. 2015 zúčastnila vyhlášení Celostátního 
kola soutěže „Zelená stuha“, kde získala ocenění a umístila se na 
1. místě. Zastupitelé obce děkují všem, kteří se zúčastnili, pomá-
hali a podporovali obec v této soutěži.

Oranžovou stuhu získala obec 
Kozojídky z Jihomoravského kraje

V Senátu byly 24. září vyhlášeny výsledky celostátního ocenění 
Oranžová stuha v rámci soutěže Vesnice roku 2015, kterou získa-
la obec Kozojídky z Jihomoravského kraje. Na druhém místě skon-
čila obec Heřmanov z Kraje Vysočina, třetí je obec Haňovice z Olo-
mouckého kraje.

„Ministerstvo zemědělství považuje rozvoj venkova za jednu ze 
svých priorit. Proto také podporujeme soutěž Vesnice roku. V je-
jím rámci udělujeme již podeváté Oranžovou stuhu za spolupráci 
místní samosprávy a zemědělských subjektů,“ řekl ministr země-
dělství Marian Jurečka.

Vítěz Oranžové stuhy, obec Kozojídky, byl oceněn zejména za 
příkladnou spoluprací při přípravě a realizaci projektu protipovod-
ňových opatření, svozu bioodpadů a následného využití odpadní-
ho tepla k vytápění místní sportovní klubovny. Velmi kladně komi-
se také ohodnotila provedení rekultivace skládky.

Druhé místo získala obec Heřmanov z Vysočiny. Komisi zaujala 
především snaha místních obyvatel ukázat aktivní přístup a pest-
rost činností zemědělských subjektů a spolků.

Třetí místo obsadila obec Haňovice z Olomouckého kraje za 
spolupráci se zájmovými spolky (jako jsou myslivci, rybáři, atd.). 
Zároveň hodnotitelská komise ocenila vynikající spolupráci mezi 
obcí a zemědělským družstvem Haňovice, například v oblasti vy-
užití odpadního tepla bioplynové stanice nebo na rozvojových 
projektech.

Předseda komise – starosta Kateřinic – Vojtěch Zubíček (uprostřed) 
se starostou Jeseníku nad Odrou Tomášem Machýčkem a minist-
rem zemědělství Marianem Jurečkou

Šek ve výši 600 tisíc korun získaly obce: Všeň (Liberecký kraj), 
Vražkov (Ústecký kraj), Žďár nad Metují (Královéhradecký kraj), Raj-
nochovice (Zlínský kraj), Valy (Karlovarský kraj), Heřmanov (Vysoči-
na), Haňovice (Olomoucký kraj), Biskupice (Pardubický kraj), Břasy 
(Plzeňský kraj), Chlumany (Jihočeský kraj), a městys Čechtice (Stře-
dočeský kraj). Celorepublikový vítěz, obec Kozojídky, obdržel šek ve 
výši 800 tisíc korun, který převzal starosta Otakar Březina.

 Zdroj MZe

Jak se hodnotilo? Soutěž očima předsedy 
celostátní komise Vojtěcha Zubíčka

V letošním roce se do soutěže přihlásilo celkem 210 obcí z ce-
lé České republiky. Třináctka krajských finalistů pak měla na pre-
zentaci své obce čtyři hodiny. „Nesmírná vyrovnanost a vysoká 
úroveň prezentací, tak by se dal krátce shrnout letošní ročník,“ 
uvedl předseda celostátní komise Vojtěch Zubíček, starosta loňské 
vítězné obce Kateřinice na Vsetínsku. Komise vybírala tři nejlepší 
od devíti hodin večer do dvou do rána.  

„Krásná je nejzápadnější obcí České republiky a přes svůj po-
válečný hendikep přesídlení, směle soupeří s vnitrozemskými ves-
nicemi. Péče o obyvatele od mladých až po nejstarší je samozřej-
mostí pro občany i vedení obce. Areál mateřské školy, parčíky, hři-
ště jsou intenzivně užívány i návštěvníky z blízké Aše. V obci 
nezapomínají na dřívější obyvatele a obnovili hřbitov zaniklé čás-
ti obce. Intenzivní je spolupráce s bavorskými a saskými souse-
dy,“ řekl předseda. 

Své předsednictví v komisi hodnotí Vojtěch Zubíček jako ne-
smírně inspirativní a zajímavou zkušenost. „Měl jsem možnost se-
tkat se s odborníky na zeleň, infrastrukturu, zemědělství, společen-
ský život, viděl jsem spoustu věcí a zajímavostí a odnesl si pár my-
šlenek, které by se daly uskutečnit i v Kateřinicích. Hodně mě 
zaujaly některé projekty spojené s výchovou dětí a mládeže, krás-
ná hřiště a jejich řešení, krajina a péče o zeleň. Všechno ještě vstře-
bávám. Náš ekonom na obci mi ještě před mým odjezdem říkal, že 
už se hrozí, co přivezu za nápady. Aby nám stačil rozpočet,“ smě-
je se Vojtěch Zubíček.

V rámci celostátního kola byla v letošním roce poprvé udělena 
také „Vesnice roku 2015 – Cena veřejnosti“. Tu získala obec Babi-
ce ze Zlínského kraje. Celostátní komise se dále rozhodla udělit Ko-
láčovou cenu, za nejlepší domácí koláče, a to městysi Vraný ze 
Středočeského kraje.

Kompletní výsledky soutěže naleznete na internetových strán-
kách www.vesniceroku.cz.

Šum
(s použitím zdroje www.vesniceroku.cz)

http://www.vesniceroku.cz/
http://www.vesniceroku.cz


Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 206 • 9/2015

Z  č i n n o s t i  s P o V  Č r  1 9Z

Spolek pro obnovu venkova a Zemědělský
svaz zahájili novou partnerskou spolupráci

Důležitým bodem je společný zájem obou stran společně pro-
jednávat zásadní návrhy týkající se Programu rozvoje venkova a vy-
jasnění si stanovisek ke klíčovým bodům, které byly např. při po-
sledním jednání monitorovacího výboru PRV předmětem hlavních 
sporů. Martin Pýcha tento krok komentuje slovy: „Zemědělství 
a venkov jsou propojené nádoby, které nelze oddělovat a proto je 
vzájemná komunikace mezi oběma organizacemi velmi důležitá. 
Jsem rád, že na obou stranách je snaha předejít případným rozpo-
rům mezi našimi názory.“ sPoV/Zs

V rámci odborného semináře „Podpora rozvoje venkova v ČR“ 
na českobudějovickém výstavišti při konání veletrhu Země živitelka 
2015 podepsali 28. srpna předseda Zemědělského svazu Martin Pý-
cha a předseda Spolku pro obnovu venkova Eduard Kavala doho-
du o spolupráci. Hlavním cílem této dohody je mj. spolupráce na 
rozvoji českého zemědělství a venkova, zlepšování kvality života na 
venkově či propagaci zemědělství a venkova jakožto vhodného mís-
ta pro budoucí zaměstnání resp. místo k životu, péče o životní pro-
středí v zemědělské praxi, ochrany přírody a krajiny.
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Dohoda o spolupráci SPOV
a Zemědělského svazu

spolek pro obnovu venkova Čr
Je sdružení občanů ustavené na podporu a koordinaci prací 

při obnově venkova a rozvoji venkova a posílení nástrojů umož-
ňujících rozvoj venkovských komunit. Spolek sdružuje zástupce 
obcí, zemědělců, orgánů územní samosprávy, venkovských mi-
kroregionů a místních akčních skupin, dále pracovníky státní 
správy, odborných institucí, škol, projekčních pracovišť, peněž-
ních ústavů a věci oddané jednotlivce.

Posláním Spolku pro obnovu venkova je přispívat k rehabili-
taci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchov-
ního života na venkově, k posílení hospodářské stability a pro-
sperity venkova, vytvářet podmínky pro spolupráci při obnově 
venkova, napomáhat vzniku a činnosti místních a regionálních 
sdružení a spolků, spolupracovat na realizaci a rozvoji Progra-
mu rozvoje venkova a účastnit se evropské spolupráce při roz-
voji venkova.

Zemědělský svaz Čr
Je nevládní zaměstnavatelskou zemědělskou organizací v ČR 

sdružující zemědělské společnosti, zemědělská a odbytová druž-
stva, soukromé zemědělce a další podnikatele, jejichž podniká-
ní je zaměřeno na zemědělství.

Předmětem činnosti Svazu je prosazovat, podporovat a roz-
víjet všechny aktivity za účelem podpory podnikání zemědělců.

Zemědělský svaz podporuje mj. všechny činnosti a aktivity 
směrem k rozvoji zemědělského vzdělávání a rozvoji venkova.

Předmět dohody
a) Společně usilovat o:
 a.  udržitelný rozvoj zemědělství a venkova,
 b.  podporu konkurenceschopnosti českého zemědělství, aby 

mohlo na venkově plnit funkci produkční, zaměstnavatel-
skou, environmentální, krajinotvornou a sociální.

 c.  spolupráci obcí, sdružení, spolků a zemědělců,
 d. zlepšení kvality života na venkově,
 e.  propagaci zemědělství perspektivního místa pro budoucí 

zaměstnání,
 f.  propagaci venkova jakožto vhodného místa pro život,
 g.  změny v rozpočtovém určení daní ve prospěch venkova,
b)  Společně projednávat zásadní návrhy týkající se Společné země-

dělské politiky, dotačních titulů pro oblast zemědělství a venko-
va, péče o životní prostředí v zemědělské praxi, ochrany příro-
dy a krajiny, norem závazných pro zemědělskou praxi v oblasti 
zemědělské výroby apod., pozemkových úprav, evropské spo-
lupráce při obnově venkova, realizace a rozvoje vládního Pro-
gramu obnovy venkova, venkovských regionálních rozvojových 
programů, vytváření prostoru pro zvýšení konkurenceschop-
nosti českého zemědělství, prosazování zájmů českého venko-
va a českého zemědělství v evropských institucích, prohlubová-
ní společenského života na venkově, a pokusit se dosáhnout 
společného konsensu v těchto záležitostech

Předseda Spolku Kavala
píše náměstkovi Sekáčovi
na MZe kvůli obnově polních cest

Vážený pane náměstku ministra,
navazuji na společný seminář 28. srpna 2015 v Českých Budě-

jovicích a po projednání v předsednictvu Spolku pro obnovu ven-
kova ČR Vás žádám o přehodnocení Vašeho stanoviska ve věci ob-
novy a výstavby polních cest v rámci CLLD.

Nerozporujeme, že u individuálních projektů, podporovaných 
přímo SZIF bude možné polní cesty realizovat pouze v rámci kom-
plexních pozemkových úprav. V případě menších staveb realizova-
ných z omezených prostředků CLLD (v rámci Programu rozvoje 
venkova se podle indikativních alokací v průměru na 1 MAS jedná 
o 20 mil. Kč na celé nadcházející bruselské plánovací období) bu-
de těmito alokacemi MAS vedena k tomu, aby výstavbu polních 
cest podpořila jen velmi omezeně – u méně nákladných úseků pol-
ních cest, zajišťující přístup k lesním pozemkům a prostupnost kra-
jiny včetně případného využití pro chybějící krátké úseky cyklotras 
(multifunkcionalita) v případech, kdy individuální projekt v rámci 
komplexních pozemkových úprav nebude možné v daném čase 
efektivně připravit. Pokud nebude dotčený pozemek ve vlastnictví 
obce, nabízí se také využití jednoduché pozemkové úpravy – žá-
dáme Vás proto také o zahrnutí tohoto postupu do připravované 
Metodiky pro tvorbu fichí.

K tomu podotýkáme, že článek 17, odst. 1, písm. c) Nařízení 
1305/2013, který zní: „Investice do hmotného majetku, které se 
týkají infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo při-
způsobením se zemědělství a lesnictví, včetně přístupu k zeměděl-
ské a lesní půdě, s pozemkovými úpravami a melioracemi a dodáv-
kami a úsporami energie a vody“, takový postup umožňuje. Legis-
lativa EU umožňuje uplatnit v PRV odchylný přístup pro CLLD, než 
je v programu stanoveno pro ostatní specifické cíle.

Vážený pane náměstku, pan ministr na uvedeném semináři na-
značil i záměr jednat s ministrem dopravy o podpoře výstavby cyk-
lostezek z prostředků tohoto resortu. Takový záměr Spolek podpo-
ruje, podpora bude však pravděpodobně možná jen v rámci indivi-
duálních projektů (Operační program Doprava CLLD neobsahuje), 
popř. v rámci národních podpůrných programů.

S úctou
V Bělotíně dne 3. září 2015

Z  č i n n o s t i  s P o V  Č r  2 0Z
D o k u m e n t D o p i sD D
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Z  č i n n o s t i  s P o V  Č r  2 1Z
Bývalý předseda SPOV Jan Kruml 
hodnotí 25 roků styků
s prof. Holgerem Magelem

Prof. Dr. Ing. Holger Magel Dr.h.c., bývalý vedoucí odboru Bavor-
ského státního ministerstva výživy, zemědělství a lesů měl pro nás 
velký význam. Byl nejvýznamnějším odborníkem, který nás zasvětil 
v roce 1990 do realizace bavorského DORFERNEUERUNGS PRO-
GRAMM a svými radami nám pomohl k založení evropského hnutí 
obnovy venkova u nás.

Jeho původním povoláním bylo řešení a realizace pozemkových 
úprav, vynucených rostoucími ekonomickými problémy zemědělství 
Bavorska. Své praktické zkušenosti uplatnil při svém působení na 
Technické univerzitě v Mnichově. Zde založil systematickou analýzu 
hospodářských úprav pozemků (Flurbereinigung), a související pro-
blematiky venkovských obcí. Z těchto poznatků uspořádal první od-
borný seminář na téma „Obnova vesnice při hospodářské úpravě po-
zemků“. Seminář se stal základem odborných kurzů „Nové územní 
uspořádání venkova“ i vytvoření „Bavorského programu obnovy ves-
nice“. H. Magel poté přešel na Bavorské státní ministerstvo výživy, 
zemědělství a lesů. Zde se stal vedoucím odboru odpovědného za 
ochranu přírody, plánování úprav krajiny, uspořádání pozemků, pa-
mátkovou péči a obnovu venkova. Pod jeho vedením byl detašova-
nými pracovišti ministerstva Bavorský Program obnovy vesnice reali-
zován ve stovkách venkovských sídel a v jejich katastrálních územích.

Jeho odborná i organizační činnost byla a stále je mimořádná. 
Stal se univerzitním profesorem, předsedou Bavorské akademie 
venkova, předsedou Bavorské ARGE (pracovní společnosti pro roz-
voj venkova a obnovu vesnice), iniciátorem Dní bavorské vesnické 
kultury a Bavorské ceny domova, publikoval a byl členem redakcí 
několika evropských časopisů s venkovskou tematikou, studoval 
přírodu v Africe a v Číně, hostoval na univerzitách, podílel se na 
koncepci světového kongresu RURAL 21 v Postupimi v roce 2000, 
přednášel na konferencích a seminářích v řadě zemí, včetně Čes-
ké republiky. Má velkou publikační činnost, byl oceněn v řadě uni-
verzit, institucí i státních orgánů.

K 25. výročí našich styků jsem mu poslal tento dopis:

Vážený pane profesore!
Letos v červnu tomu bylo čtvrt století, kdy jste na Ministerstvu 

výživy, zemědělství a lesů Svobodného státu Bavorska přijal dele-
gaci českých architektů z Československa. Vedl nás tehdejší vedou-
cí odboru územního rozvoje Ministerstva životního prostředí Ing. 
arch. Jan Florian. Naší snahou bylo dovědět se více o způsobech 
uskutečňování bavorského Programu obnovy vesnice. Věděli jsme, 
že jste tento program inicioval, přičinil se o jeho prosazení a také, 
že jste jeho uskutečňování z ministerstva řídil. Chtěli jsme Vaše ra-
dy a zkušenosti využít a začlenit je do návrhu Programu obnovy 
vesnice, který jsme právě pro naši zemi zpracovávali.

Vaše jednání s námi bylo velmi přátelské, pozval jste nás do re-
staurace, kde diskuse byla uvolněná. Při ní jste nám sdělil, jak si vá-
žíte našeho prezidenta Václava Havla, jeho zápas o občanskou svo-
bodu i jeho spisovatelské dílo. V době, kdy byl ještě v komunistic-
kém vězení jste jeho knížku „Dopisy Olze“ dával svým přátelům 
jako dárek pod vánoční stromeček. Velmi nás to potěšilo, neboť 
tehdy u nás ještě vydána nebyla a neznali jsme ji.

Necelý měsíc poté byl o programu uspořádán seminář v Srní na 
Šumavě. Přizval jste na něj další odborníky a starosty obcí, v nichž 
byl již program realizován. Součástí semináře byla také exkurze po 
bavorských obcích. Na semináři jsme Vám předložili první verzí na-
šeho Programu obnovy vesnice, který jsme zpracovali podle bavor-
ských, i dolnorakouských vzorů. Vy jste nám k návrhu bezprostřed-
ně navrhoval vhodnější a přesnější formulace! Program jsme poté 
dopracovali a předali do vlády. Ta přijala Program obnovy vesnice 
ČR dne 29. května 1991.

Připomínáme si také památný seminář, který jsme uspořádali 
v prosinci 1990 v Praze, na němž jste přednesl svou přednášku. Se-
mináře se také zúčastnil Dr. Gerhart Silberbauer, zástupce vlády 
Dolního Rakouska. Tyto projevy evropského hnutí obnovy venko-
va ovlivnily smýšlení naší odborné veřejnosti.

V návaznosti na styky s pracovišti Vašeho ministerstva se v té 
době konaly desítky, ba stovky exkurzí našich starostů a členů za-
stupitelstev po městech a vesnicích Bavorska. Všude byli přátelsky 
přijati. Příklady těchto obcí se staly inspirací k vývoji našich vesnic. 
V této době jste měl také přednášku v našem parlamentu.

Vnitropolitický vývoj naší země však odkládal venkov stranou 
zájmu. Pro hájení problematiky venkova jsme založili Spolek pro 
obnovu venkova. Zdařilo se nám, že pro rok 1995 byla do státní-
ho rozpočtu poprvé vložena podpora Programu obnovy vesnice. 
Tentýž rok jsme založili soutěž Vesnice roku, v níž vesnice zveřej-
ňují výsledky své činnosti. Vítězové soutěže postupují do soutěže 
Evropské ARGE. 
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Naše styky s Vámi vrcholily na konferenci k 10. výročí Bavorské 
akademie venkova v roce 1999 v Mnichově. Měl jsem příležitost 
poděkovat Vám v projevu jako předseda Spolku za Vaše rady i přá-
telské vztahy, a starostům bavorských vesnic za přijetí a pohostin-
ství stovkám exkurzí z ČR.

Pro vývoj našeho venkova byl důležitý rok 1998, kdy vláda Čes-
ké republiky začlenila novelizovaný Program obnovy venkova do 
regionální politiky vlády. Ovšem ještě větší význam bylo přijetí na-
ší republiky do Evropské unie a možnost čerpání podpory ze struk-
turálních fondů.

Vážený pane profesore, měl jste v Praze naposled přednášku 
v roce 2011. Domnívám se, že bychom měli opět najít příležitost, 
abyste nás zase navštívil, již proto, že se za čtvrt století evropský 
venkov změnil a vznikla řada nových otázek a problémů. 

K 25.výročí našeho setkání rád konstatuji, že evropské ideje 
Programu obnovy vesnice přijaly naše venkovské obce jako přiro-
zenou a správnou cestu svého vývoje. Tato cesta má své rozsáhlé 
výsledky. Vzpomínám na naše setkání a na Vás s úctou.

Jan kruml
bývalý předseda Spolku pro obnovu venkova

Konference o rodině

Ke stažení pozvánka na konferenci, pořádanou Obcí Třanovice 
(Moravskoslezský kraj), Školou obnovy venkova Třanovice, o. p. s., 
a Spolkem pro obnovu venkova. Vedle celkového pohledu na sou-
časnou rodinu přinese konkrétní zkušenosti dětského psychologa, 
mediátora řešení manželských sporů, poznatky z realizace progra-
mu pro pěstounské rodiny a péče o seniory. Na podporu prorodin-
ných opatření obcí, MAS a dalších místních aktérů se zaměří odpo-
lední panelová diskuse. Přihlášku vyplňte na www.sov.tranovice.org 
v sekci Aktuality/Přihláška nejpozději do 15. 10. 2015, další infor-
mace Jana Liberdová, tel. 777 549 286, sov@tranovice.org.

Pozvánka na konferenci, kterou pořádá think-tank TOPAZ, Na-
dace Konráda Adenauera a Evropské unie žen (EUŽ). Česká sekce 
EUŽ byla ve formě spolku založena v roce 2014. Jeho předsedkyní 
je Jana Spekhorstová, učitelka základní umělecké školy v Třebíči, 
místopředsedkyní Vladislava Michalová, která pracuje jako zdravot-
ní sestra v Chrudimské nemocnici. Angažuje se v občanském sdru-
žení Palučiny, které se zabývá výchovou dětí a mládeže ve volném 
čase, je také místopředsedkyní TOP 09 Pardubického kraje. Účast 
je nutno potvrdit mailem na adresu vl.michalova@seznam.cz do 
10. října 2015!

P o z v á n k yP
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http://www.sov.tranovice.org/
mailto:sov@tranovice.org
http://www.top-az.eu/kdo-jsme/
http://www.kas.de/tschechien/cs/
http://www.kas.de/tschechien/cs/
http://www.paluciny.cz/?page_id=2
mailto:vl.michalova@seznam.cz
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Výběr z usnesení výboru – České Budějovice, 31. 8. 2015

Výbor ns MAs schvaluje:
–  objednávku statistiky mediální publicity o MAS za období 

2010–2015 od společnosti NEWTON Media
–  statut PS LEADER po zapracování připomínek členů Výboru.
–  mimořádný členský příspěvek na předsednictví ELARD ve výši 

4 000 EUR.
–  pořádání Valné hromady 16. – 17. 3. 2016 v Havlíčkově brodě 

a pověřuje Gustava Charouzka organizační přípravou Valné hro-
mady

–  zrušení účtů u GE Money Bank a převedení financí na účet 
u České spořitelny

Bere na vědomí:
–  že NS MAS bude v roli koordinátora za ČR v rámci Evropského 

venkovského parlamentu
–  stanovisko zaslané emailem MAS Karlštejnsko, z. ú. k rozděle-

ní alokací

Dává za úkol:
–  projednat na krajské úrovni možnost využití monitoringu médií 

a statistik.
–  vypracovat možnosti využití monitoringu médií a jasné defino-

vání požadavků NS MAS, které budou předány společnosti 
NEWTON ke konzultaci

–  oslovit ÚZEI Praha ohledně získání informací o vzdělávacím pro-
jektu pro manažery LEADER

–  vytvořit zprávu z jednání Venkovského parlamentu, které se ko-
nalo 28. 8. v rámci Země živitelky

–  oslovit MAS a poslat podněty ke Standardizaci na J. Floriana 
a R. Zemanovou v rámci ABK

–  poslat termíny pro konání seminářů k OPZ v jednotlivých krajích 
Lence Kaucké z MPSV

Z  č i n n o s t i  n s  M A s  2 3Z

–  zpracovat návrh strategických cílů NS MAS jako podklad pro 
další činnost do roku 2020

–  zaslat kompletní podklady ELARD o hospodaření členům Výbo-
ru do 15. 9. VF

Podrobnosti k některým projednávaným tématům:

Smlouva na evaluaci tvorby scLLD s MMR a následně uza-
vření DPP s experty na hodnocení strategií CLLD.

MMR se rozhodlo uzavřít smlouvu na evaluaci tvorby SCLLD s ji-
nou organizací namísto NS MAS – nepřímo s hodnotitelem, zame-
zení střetu zájmů NS MAS a MAS.

Partnerské smlouvy a dohody

NS MAS komentoval souhrn partnerských smluv a dohod o spo-
lupráci a navrhnul diskuzi, do jaké míry se smlouvy naplňují, zda 
má smysl je dále udržovat, obnovovat nebo rozvázat.

Petr Hienl potvrdil, že spolupráce PS Vzdělávání s Českou ze-
mědělskou univerzitou funguje tak, jak bylo dojednáno a nemá 
ke smlouvě žádné výhrady. Stejně pokračují zástupci PS Vzdělá-
vání i s Jihočeskou univerzitou. Takto by se mělo postupovat 
v rámci všech partnerských smluv a dohod jinak to nemá smysl. 
Každý rok by se měla dělat uzávěrka a hlídat výsledky, jinak ne-
má smysl smlouvy dále protahovat. Jihočeské MAS budou uzaví-
rat smlouvu s Jihočeskou univerzitou ohledně možnosti praxe na 
univerzitě.

Anna Čarková uvedla, že proběhla diskuze ke spolupráci s Men-
delovou univerzitou a jihomoravskými MAS, co si mohou vzájem-
ně nabídnout.

Hienl informoval, že se připravuje memorandum o spolupráci 
univerzitou v Pardubicích. Pošmurný a Čarková jsou pro, aby se 

Výbor na Zemi živitelce řešil partnerské dohody
i systém připomínkování operačních programů
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na jednotlivé univerzity napojily krajské sítě, ve kterých univerzity 
působí.

Olga Ondráčková uvedla, že jedna z prvních partnerských smluv 
byla uzavřena s Hospodářskou komorou, ale teď postupem času 
spolupráce nefunguje. Navrhuje zrušení smlouvy s Hospodářskou 
komorou nebo naopak delegovat osobu, která znovu nastartuje 
spolupráci, která je deklarována ve smlouvě.

Pošmurný navrhuje revizi smluv: 
– smlouvy s univerzitami bude naplňovat PS Vzdělávání
–  smlouvy s Hospodářskou a Agrární komoru a dalšími zeměděl-

ské svazy by měl mít na starosti předseda NS MAS
–  další smlouvy na pracovní úrovni budou mít na starosti místo-

předsedové (např. Národní sít zdravých měst)
Pošmurný vidí řešení ve Venkovském parlamentu, kde by se veš-

kerá spolupráce dala řešit.

Monitorování médií a statistiky

MAS dostanou konkrétní přehled od analytika NS MAS. Každý 
rok by mělo být vyhodnocení získaných informací. Postupem času 
by se mohlo řešit, zda by neměla mít NS MAS PR manažera.

Statut pracovních skupin

Ps Vzdělávaní 
Petr Hienl informoval, že odstupuje z pozice vedoucího PS Vzdě-

lávání a navrhnul za sebe Petra Žurka (MAS Vizovicko a Slušovicko). 
Pokračovat bude v rámci spolupráce s vysokými školami. PS Vzdělá-
vání se zaměřovala spíše na problém odlivu studentů a mladých lidí 

z venkova do měst. Na řešení MAP nemá kapacity a chybí administra-
tivní pracovník na zpracování podkladů a výstupů pracovní skupiny.

Hienl informoval, že Patrik Rymeš (ÚZEI Praha) nabídnul vzdě-
lávací projekt na témata ke vzdělávání pro manažerů LEADER, kte-
rý by byl financován z MZe.

Guthová se vyjádřila, že by se ujala role odpovědného člena Vý-
boru ze strany PS Vzdělávání. Pošmurný navrhl, aby vzniklo něko-
lik podskupin PS Vzdělávání jako např. PS Vysoké školy, PS Základ-
ní školy a PS Vzdělávání manažerů apod.

Florian navrhnul několik osob z PS LEADER jako možné kandi-
dáty, kteří by se mohli zaměřit na problematiku MAP a vytvořit no-
vou pracovní skupinu.

Pošmurný závěrem uvedl, že zůstane PS Vzdělávání zaměřená na 
spolupráci s vysokými školami, jejímž členem zůstane Hienl a vznik-
ne další pracovní skupina zaměřená na spolupráci se základními ško-
lami a místními akčními plány, jejíž vedoucím by mohl být Petr Žurek.

Brožura Metoda LeADer a cLLD. V rámci realizace projektu „Rozvoj venkova na základě kvalitně zpracovaných strategií místních 
akčních skupin“, který je podpořený MZe, vydala NS MAS brožuru o Metodě LEADER a Komunitně vedeném místním rozvoji.

Metoda LEADER
Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

Rozvoj venkova se zapojením
místních komunit

Národní síť Místních akčních skupin České republiky

5

Principy metody LEADER

Metoda 
LEADER

Rozpracování 
a provádění 

strategií 
zdola nahoru

MAS: místní 
partnerství 
veřejného 

a soukromého 
sektoru

Integrované 
akce a akce 

napříč 
odvětvími

Inovace
Spolupráce

Budování sítí

Strategie 
místního rozvoje 

vycházející ze 
situace dané 

oblasti

http://nsmascr.cz/aktuality/2015/brozura-metoda-leader-a-clld/
http://nsmascr.cz/content/uploads/2015/03/brozura2015.pdf
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Ps Program a vize 
Jiří Krist informoval o záměru naformulovat nový statut PS Pro-

gram a vize.

Ps LeADer
Jan Florian přednesl zprávu a náplň činnosti PS LEADER (více 

v příloze zápisu).

Úpravy statutu v souvislosti s rozšířením metody LEADER/CLLD 
do více operačních programů:

–  metodická pomoc orgánům veřejné správy při přípravě a reali-
zaci programů typu LEADER/CLLD, 

–  soustavně shromažďovat náměty a připomínky ke zlepšení rea-
lizace OSY IV. LEADER PRV ČR Metody LEADER/CLLD a projed-
návat je s MZe a SZIF příslušnými řídícími orgány, zprostředku-
jícími orgány a platebními agenturami, 

–  vyjadřovat se k případným sporům či neshodám mezi žadateli/
konečnými příjemci, členy/partnery MAS, MAS, SZIF a MZe, je-li 
o to některou ze zúčastněných stran požádána, 

–  jmenovat své zástupce do TPS LEADER pracovních skupin při 
MZe zřizovaných jednotlivými řídícími orgány a dalších podob-
ných pracovních skupin, 

–  navrhovat Výboru NS MAS ČR kandidáty do Podvýboru LEADER/
CLLD při CSV a ENRD, Monitorovacích výborů EAFRD a dalších 
podobných orgánů, 

–  projednávat další záležitosti, postoupené Výborem NS MAS ČR 
v rámci obsahové náplně PS.

Předseda Pošmurný uvedl, že NS MAS není oficiální připo-
mínkové místo, ale veškeré materiály připomínkuje jako partner. 
Makovička by doplnil roli PS LEADER jako připomínkové místo. 
Zemanova informovala, že ABK je připomínkové místo, proto už 
u PS LEADER nemusí být toto uvedeno.

cLLD v PrV (19.2) 
Ivana Jágriková – MAS Sokolovsko 
Robert Kubala – MAS Rokytná 
Oldřich Usvald – MAS Regionu Poodří

cLLD v iroP (4.1) 
Kamila Drastichová – MAS Třešťsko 
Zdeněk Hynek – MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko 
Václav Kalda – MAS Rozvoj Krnovska 
Ing. Hana Zvariková – MAS Znojemské vinařství

cLLD v oP Zaměstnanost (2.3.1) 
Markéta Dvořáková – MAS Brdy – Vltava 
Karel Hošek – KS MAS Olomouckého kraje 
Ivana Metelková – MAS Hrubý Jeseník

cLLD v oPŽP (4.2) 
Aneta Hučínová – MAS Rakovnicko 
Martin Kučera – MAS Šluknovsko (doplněn dodatečně)

reŽie MAs (iroP 4.2) 
Monika Hienlová – MAS Krajina srdce 
Lenka Křížová – MAS Královédvorsko 
Krystyna Nováková – MAS Pobeskydí 
Petr Revenda – MAS Moravský kras 
Jitka Janouchová – MAS Přemyslovské střední Čechy
 (doplněna dodatečně) 
Jana Švehlová – MAS Podještědí

MAPy a animace škol 
Miloslava Hrušková – MAS Moravská cesta 
Michaela Kovářová – MAS Holicko 
David Novák – MAS Slezská brána 
Markéta Pošíková – MAS Podlipansko

standardizace MAs 
Robert Kubala – MAS Rokytná 
Zdeněk Hynek – MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko 
Petr Revenda – MAS Moravský kras

Organizace práce PS LEADER:

PS LEADER bude členěna na menší skupinky dle jednotlivých OP: 
o CLLD v PRV (19.2) 
o CLLD v IROP (4.1) 
o CLLD v OP Zamestnanost (2.3.1) 
o CLLD v OPZP (4.2) 
o REZIE MAS (IROP 4.2) 
o MAPy a animace skol 
o Standardizace MAS 

– koordinaci bude zajišťovat užší koordinační skupina 
–  úkolem členů PS LEADER je rychle reagovat, mít nastudo-

vané podklady a orientovat se v nich, navrhovat kon-
krétní řešení (vč. případné textace pravidel), aktivně 
připomínkovat, věcně oponovat a diskutovat 

–  přenos informací členské základně zajišťuje vedoucí Ps 
LeADer v okamžiku, kdy bude možné po dohodě s přísluš-
nými řídícími orgány jednotlivé informace zveřejnit 

–  podkladové materiály a informace členů PS LEADER nejsou 
určeny pro další distribuci a členové Ps LeADer nejsou 
oprávněni je poskytovat dalším osobám (jejich úkolem 
není informovat zástupce dalších MAS v krajích, ale poskyt-
nou své zkušenosti), zveřejnění pracovních verzí bude mož-
né až po výslovném souhlasu řídících orgánů 

Zprávy z dosavadních jednání Ps LeADer 
vedoucí Ps LeADer Jan Florian – MAS Český Západ 
e-mail: j.florian@nsmascr.cz / tel.: 774 499 396 
koordinační skupina Bohuslava Zemanová / Marie Škvorová - 
MAS Posázaví 
Jana Bitnerová – MAS Společná Cidlina

Venkovský parlament 

Předseda Pošmurný informoval o jednání Venkovského parla-
mentu (VePa), které se konalo v pátek 28. 8. v rámci Země živitel-
ky. Na jednání bylo rozhodnuto, že se nebude vytvářet nová insti-
tuce, ale diskuzní platforma (zástupci NS MAS, SMO, České biskup-
ské konference, SPOV apod.). Další jednání se uskuteční 12. 11. 
v rámci Národní konference VENKOV, kdy bude konference sloužit 
jako platforma, která ctí pravidla parlamentu a předá závěry na ev-
ropské úrovni parlamentu.

V rámci Evropského venkovského parlamentu (EVP), který se 
bude konat 5. – 6. 11. v Schärdingu v Rakousku se zúčastní 5 zá-
stupců za Českou republiku (NS MAS – Guthová, Kulíšek; SMS + 
SPOV – Kolářová, SMO – Kořínková a Česká biskupská konferen-
ce – Eliáš), připojí se zástupci z Lotyšska a pocestují z Prahy do Ra-
kouska. NS MAS bude pouze koordinátor, nebude rozhodovat.

Anna Čarková se účastnila prvního jednání k EVP v Praze a in-
formovala, že zazněly pozitivní názory na vytvoření společného 
partnerství mezi organizacemi a je nutné podporovat toto přesvěd-
čení – účastnici nejsou politici, ale zástupci z regionů.

Makovička souhlasí s formou VePa jako neformální dobrovol-
nickou platformou, ale navrhuje odstranit představu o volbách, 
a také poměr obyvatel jako nutnost pro poměr hlasů.

Guthova doplnila, že příští EVP bude za 2 roky na podzim – ČR 
by mohla přistoupit jako ostatní země po „oficiálních“ volbách. 

mailto:j.florian@nsmascr.cz
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Čarková doplnila, že náklady spojené s EVP budou hrazeny z CSV 

(společná cesta autobusem, ubytování). Upozornila, že je nutné 
najit lidi, kteří by chtěli diskutovat o venkově v anglickém jazyce, 
kteří nejsou v předsednictvech jednotlivých organizací. Myšlenky 
tvoří lidé předem na republikové platformě a diskutuji pak přímo 
na EVP. Vidí to jako důležitý aspekt pro sjednocení venkovských 
organizací.

Makovička odmítl složitý delegační systém, navržený na minu-
lých setkán Kristem a Čarkovou. 

Krist znovu připomněl, že pokud má být Venkovský parlament 
zastupitelskou organizací venkova, musí mít delegační systém. 
Tento systém jistě nemusí být shodný s volbami do běžného parla-
mentu (může být daleko jednodušší), ale musí zamezit „samode-
legování“ jednotlivých zástupců. 

Pošmurný zdůraznil, že je nutné nastavit, co NS MAS očekává 
od VePa a EVP.

Zprávy o činnosti za uplynulé období 

Zpráva předsedy Pošmurného 
3. 8. – Jednání platformy CLLD o přípravě programového ob-

dobí a výzvách 
20. – 21. 8. – Agrokomplex 2015 Nitra. Diskuze s vedením SR 

k CLLD, předpokládají podpořit pouze 50 MAS ze 150. 
27. 8. – Slavnostní zahájení výstavy Země živitelka 2015. Jed-

nání s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou ohledně Venkov-
ského parlamentu. Další jednání směřováno na šéfporadkyni Simo-
nu Prečanovou. 

28. 8. – Večer venkova v rámci Země živitelky 2015. Byl příto-
men ministr zemědělství Marian Jurečka, ministryně pro místní roz-
voj Karla Šlechtová a předseda senátu Milan Štěch. S MMR se dis-
kutovalo o výzvě k podání SCLLD. Šlechtová byla mile překvapená 
z aktivní prezentace MAS, jednalo se o společných budoucích ak-
tivitách mezi NS MAS a MMR.

Zpráva místopředsedy krista 
Aktuálně probíhají konzultace v rámci projektu Resilience a adap-

tace na klimatickou změnu v regionálních strategiích. Ke konzulta-
ci je nahlášeno 24 MAS, z toho některé už proběhly a další budou 
v září a říjnu. MAS začleňují výstupy konzultací do SCLLD.

25. 8. – Rada vlády pro NNO. Stanovisko k nové politice ČR k pod-
poře NNO do roku 2016 – koncepční strategický přístup jak pod-
porovat NNO. Další velké téma, které se řešilo, byly sociální NNO, 
jež jsou vytlačovány kraji. 

23.6. Výbor pro udržitelné municipality Rady vlády pro udržitel-
ný rozvoj. Na jednání byly řešeny limity pro těžbu uhlí v severních 
Čechách, ale také příprava aktualizace Strategického rámce udrži-
telného rozvoje ČR, který je podkladem pro další strategie. 

21. 9. – MV OPŽP. Bude se schvalovat další balíček hodnotících 
kritérií ke SC 1.1, 1.2, 1.3, 2.3, 3.2, 3.3 a 5.1. Připravuje se další 
výzva OP ŽP do 3 měsíců. 

Zpráva místopředsedy Floriana 
10. 9. – MV IROP. Budou se schvalovat kritéria přijatelnosti pro 

IROP a také se bude řešit plán výzev IROP na letošní a příští rok. 
Florian se nebude moci účastnit, bude muset delegovat zástupce. 

Krist upozornil, že se těžko dopisují SCLLD bez znalosti kritérií, 
je to v metodikách přesně určeno? Florian informoval, že ne všech-
no je do detailu popsáno – kritéria staví bariéry. Bylo slíbeno, že 
budou pro SCLLD kritéria projednána a bude specifikace pro MAS. 

Makovička apeloval na to, že IROP není dobře připraven a na-
vrhuje nasadit jakékoliv možnosti ke zlepšení. 

Proběhla diskuze, do které se zapojila většina členů Výboru k na-
stavení OP, kritériím výběru projektů a činnosti a hrazení nákladů 
MAS. Florian informoval, že CRR bude vytvářet krajské pobočky, kde 
budou zaměstnáni experti, a nabídl tímto volné pracovní pozice.

MZe a standardizace
Romana Zemanová informovala, že se bude otvírat 1. kolo PRV 

koncem října, ministr zemědělství upravil monitorovací kritéria 
schválená monitorovacím výborem. Zemědělské neziskové organi-
zace se postavily proti. Aktuálně je rozepře mezi NNO a Agrární 
komorou – rozdělení investičních dotací na 3 skupiny na malé pro-
jekty (do 1 mil., jsou omezeny do 150 ha, do 5 mil. a nad 5 mil.) 

Zemanová dále informovala, že se Liberecký kraj rozhodl podat 
podnět na ABK ohledně nedodržování termínů standardizace. Ha-
noldová přislíbila, že na jednání výboru 31. 8. předloží statistiky 
ohledně termínů standardizace. Požaduje zaslat více podkladů pro 
ABK.

Florian upozornil, že v rámci standardizace v Metodice při po-
sunutí termínu na doplňovaní pro MAS, byly odstraněny také ter-
míny SZIF (60 a 21 pracovních dnů), za NS MAS dosud nedostal 
oficiální podněty k šetření standardizace. Pošmurný informoval, že 
obecná pochybeni MAS nejsou, chyby jsou vázány na stanovy jed-
notlivých MAS. 

Zpráva prezidenta eLArD sršně 
ELARD připravuje EVP, další týden proběhne koordinační schůz-

ka v Schärlingu ohledně příprav, které se zúčastní Kapková (MAS 
Stolové hory) a Charouzek (MAS Královská stezka). 

Sršeň dále informoval, že stáže v Bruselu stále pokračují a při-
chází požadavky na stáže v následujícím roce. 

Zatím není jasné, kdo bude předsedat ELARD v dalším roce, stá-
le se rozhoduje mezi Estonskem a Portugalskem. ČR má možnost 
pokračovat i následující rok jako místopředsednická země v rámci 
zachování kontinuity.

Akce, kterých se budou účastnit zástupci ELARD a PS Meziná-
rodní spolupráce, jsou EXPO 2015 v Miláně – jednání LEADER 
Supper, zaměřeno na jednání mimo EU a LINC v Itálii.

Hienl se dotazoval na přínosy ELARD pro MAS v ČR, jestli je 
možnost nakontaktovat MAS přes ELARD a zda existuje databáze 
kontaktů. Sršeň informoval, že v minulých zápisech zaznělo, že je 
možné přes Kolářovou získat a kontaktovat zástupce z jiných ze-
mí, existuje databáze kontaktů, které mají shánět další kontakty, 
problém je s některými zeměmi, kde chybí národní síť nebo mají 
jazykovou bariéru. 

Florian doplnil, že projekty spolupráce jsou nastaveny, bude tlak 
na zvýšení alokace na projekty spolupráce v modifikaci programu. 

Kolářová informovala o novém Newsletteru o aktivitách ELARD 
spolu s PS Mezinárodní spolupráce. Také se chystá publikace Přehled 
o evropských fondech ve smyslu komunitárních fondů a V4, jak fi-
nancovat MAS i z jiných zdrojů než ze zdrojů na národní úrovni.

Zprávy z krajů směrem k NS MAS 

Anna Čarková se dotazovala, jestli krajské sítě spolupracují s CSV. 
Proběhla diskuze k CSV a podpoře krajů, některé kraje pozitivně 
podporují MAS v území. 

Pošmurný informoval, že Středočeské MAS dostávají od kraje 
2 miliony korun, kdy 1 milion se dělí podle počtu MAS paušálně 
a druhý milion se dělí podle počtu obcí. 

Ondráčková uvedla, že KS Pardubického kraje dostane pro 
13 MAS 4 miliony korun, rozjíždí se další spolupráce v oblasti pak-
tu zaměstnanosti, sociálních služeb atd. 

Guthová informovala, že KS Jihočeského kraje dostává 280 ti-
síc korun na MAS. 

Guthová uvedla, že KS Jihočeského kraje navrhuje, aby NS MAS 
dávala report, jaká je její náplň práce. Dále tlumočila stanovisko za 
KS Jihočeského kraje, že NS MAS by se měla věnovat hlavně ser-
visním projektům ve prospěch svých členů. 

Ondráčková upozornila, že je na krajských zástupcích, jak jsou 
schopni předat informace do svého území. 
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Pravidla pro výběr SCLLD 
v programovém rámci PRV

Ministr zemědělství podepsal 20. 8. 2015 pravidla, kterými se 
stanovují podmínky pro výběr Strategií komunitně vedeného míst-
ního rozvoje a stanovení alokace v rámci programového rámce 
Programu rozvoje venkova.

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro výběr Strategií 
komunitně vedeného místního rozvoje a stanovení alokace v rám-
ci programového rámce Programu rozvoje venkova MZe

MAS mohou začít připravovat 
místní akční plány vzdělávání

MAS mají k dispozici na stránkách NS MAS dokument Postupy 
zpracování místních akčních plánů (příloha č. 2 výzvy k předkládání 
projektů). Na stránkách http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/
vzory-dokumentu-op-vvv jsou vzory dokumentů, které budou třeba 
k podávání žádostí MAP. Také tam je sekce často kladených otázek.

Důležité dokumenty pro tvorbu MAP: POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 
MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ – Příloha č. 2 výzvy k předkládání pro-
jektů

Dotazy od MŠMT v rámci výzvy MAP: Souhrn odpovědí MAP 
k 11. 9. 2015 týkající se výzvy MAP + upřesnění M. Pošíkové: 
http://nsmascr.cz/map-dotazy/ MŠMT

Příprava jednání Evropského 
venkovského parlamentu 
v rakouském Schärdingu

Řídící skupina European Rural Parliamentu (ERP) vedená Micha-
elem Dowerem a Vanessou Halhead se ve dnech 4. – 5. září sešla 
v rakouském Schärdingu, v místě dějiště Evropského venkovského 
parlamentu, který se uskuteční 4. – 6. listopadu 2015. Schůze se 
účastnilo 7 členů PREPARE, ELARD a ERCA včetně prezidentů těch-
to neziskových organizací, dvě asistentky z ELARD a dva pořada-
telé z Rakouska.

Cílem setkání byla obhlídka místa konání ERP, především pro-
story v radnici malebného Schärdingu a výměna informací a vyře-
šení kritických bodů pořádání konference. Schůzi vedl Staffan 
Bond a Hannes Lorenzen. Agenda připravená Michaelem Do-
werem byla extrémně obsáhlá do 8 bodů, 21 podbodů a vešla se 
celkem na 99 stran textu, z čehož 90% obsahuje manifest sepsa-
ný Michaelem Dowerem z národních reportů účastníků ERP. Mezi 
body programu patřily zejména národní reporty, národní delega-
ce, web, newsletter, publicita, brainstorming nad workshopy, stan 
„plný myšlenek“, VIP hosté, a pořádání ERP v roce 2017.

Pro Českou republiku vyplynulo několik zlomových věcí, a to ze-
jména dodatečné urychlené sepsání národního reportu, bez něhož 
není možné, hlavně vzhledem k předsednictví ČR v ELARD, dopsat 
manifest. radim sršeň a kateřina kapková

Festival slovinských MAS

Slovinská síť pro rozvoj venkova a její partneři pořádají v letoš-
ním roce opět Festival slovinských místních akč-
ních skupin. Letošním tématem festivalu bude 
přírodní a kulturní dědictví jako příležitost pro 
rozvoj venkova.

Festival_LAS_2015_prijavnica_EN
Festival_LAS_2015_Vabilo_s_programom EN
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Hienl osobně nesouhlasí se směřováním NS MAS. Je to zoufal-

ství a neštěstí bez LEADERU, navíc ani MAS už neví, co znamena-
jí principy LEADER. 

Makovička upozornil, že všichni členové Výboru jsou dobrovol-
níci a vyjádřil nesouhlas s názory Hienla. 

Krist vysvětlil, že nejde vždy o všechny a vždycky o všechno, jak 
tvrdí Hienl, ale někdy bohužel jde o individuální problémy jednot-
livců v některých MAS, které jsou ale publikovány jako problémy 
všech. Některé MAS se měly hůře a mají se lépe a naopak, síla hnu-
tí a partnerství je důležitá a podle něj stále funguje. 

Karasová se dotazovala na metodu LEADER v ČR, protože po-
dle ní v novém programovém období chybí. 

Pošmurný vysvětlil, že NS MAS funguje na principu střešní or-
ganizace, nepracuje na principu LEADER jak taková, tak pracují 
MAS v území.

Zpráva Kanceláře NS MAS

Pošmurný informoval o nové brožuře – Metoda LEADER, Komu-
nitně vedený místní rozvoj, Rozvoj venkova se zapojením místních 
komunit, kterou vydala NS MAS v rámci projektu MZe „Rozvoj ven-
kova na základě kvalitně zpracovaných strategií místních akčních 
skupin“. Brožura je dostupná na webu v.pdf.

Mimořádný členský příspěvek ELARD

Předseda NS MAS Pošmurný navrhl Výboru hlasování o mimo-
řádném členském příspěvku pro ELARD ve výši 4 000 EUR dle schvá-
leného rozpočtu, kde byla podmínka Výboru na samostatné schvá-
lení v průběhu roku dle činnosti. 

Florian nesouhlasí s příspěvkem, nebyly splněny úkoly zadané 
při prezidenství, tj. navýšení členských příspěvků za jednotlivé člen-
ské organizace. Kulíšek považuje mimořádný příspěvek jako část-
ku použitou na stážisty v Bruselu.

Prezident ELARD Radim Sršeň uvedl, že MAS mají zájem o další 
fungování ELARD nebo jiného zástupce za ČR v Bruselu, což bude 
stát v budoucnu více než mimořádný členský příspěvek 4 000 EUR. 

Pošmurný shrnul diskuzi s tím, že se sice nepodařil úkol, který 
byl stanoven (navýšení příspěvků), ale fungování v Evropském ven-
kovském parlamentu a dopady směrem k NS MAS i v rámci ostat-
ních spolupracujících organizací jsou velice pozitivní a stoupla tím-
to minimálně prestiž České republiky. 

Další jednání Výboru bude v úterý 13. října v Praze. 
Ze zápisu z jednání vybral a upravil Tsu

Výzva k podpoře strategií 
Komunitně vedeného místního 
rozvoje je konečně tady

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) vyhlásilo výzvu k před-
kládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místní-
ho rozvoje. Příjem žádostí o podporu byl zahájen 1. září 2015. Pří-
jem žádostí o podporu bude ukončen 31. prosince 2015 ve 12 ho-
din. Časové období příjmu žádostí o podporu strategií Komunitně 
vedeného místního rozvoje je možné prodloužit a stanovit pozděj-
ší termín ukončení příjmu žádostí o podporu.

Výzva je zveřejněna na webových stránkách, kde bude MMR 
průběžně zveřejňovat další vyhlášené výzvy na integrované nástro-
je a další dokumenty pro žadatele.

Více: http://nsmascr.cz/zpravy-z-tisku/2015/vyzva-k-predklada-
ni-zadosti-o-podporu-strategii-komunitne-vedeneho-mistniho-
-rozvoje/ a http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-

-ruch/Regionalni-politika/Uzemni-dimenze-2014-2020/Vyhlase-
ne-vyzvy-%281%29/Vyzva-SCLLD

MMr

http://nsmascr.cz/aktuality/2015/pravidla-prv-pro-sclld/
http://nsmascr.cz/aktuality/2015/pravidla-prv-pro-sclld/
http://eagri.cz/public/web/file/417885/Pravidla__kterymi_se_stanovuji_podminky_pro_vyber_SCLLD_a_stanoveni_alokace_v_ramci_programoveho_ramce_PRV.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/417885/Pravidla__kterymi_se_stanovuji_podminky_pro_vyber_SCLLD_a_stanoveni_alokace_v_ramci_programoveho_ramce_PRV.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/417885/Pravidla__kterymi_se_stanovuji_podminky_pro_vyber_SCLLD_a_stanoveni_alokace_v_ramci_programoveho_ramce_PRV.pdf
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv
http://nsmascr.cz/content/uploads/2015/08/Priloha2_PostupyMAP_V7_FH_1607.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2015/08/Priloha2_PostupyMAP_V7_FH_1607.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2015/08/Priloha2_PostupyMAP_V7_FH_1607.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2015/09/Otazky_MAP_1.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2015/09/Otazky_MAP_1.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2015/09/FAQ-MAP-14092015.pdf
http://nsmascr.cz/map-dotazy/
http://nsmascr.cz/content/uploads/2015/09/Festival_LAS_2015_prijavnica_EN.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2015/09/Festival_LAS_2015_Vabilo_s_programom-EN.pdf
http://nsmascr.cz/zpravy-z-tisku/2015/vyzva-k-predkladani-zadosti-o-podporu-strategii-komunitne-vedeneho-mistniho-rozvoje/
http://nsmascr.cz/zpravy-z-tisku/2015/vyzva-k-predkladani-zadosti-o-podporu-strategii-komunitne-vedeneho-mistniho-rozvoje/
http://nsmascr.cz/zpravy-z-tisku/2015/vyzva-k-predkladani-zadosti-o-podporu-strategii-komunitne-vedeneho-mistniho-rozvoje/
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Uzemni-dimenze-2014-2020/Vyhlasene-vyzvy-%281%29/Vyzva-SCLLD
http://nsmascr.cz/zpravy-z-tisku/2015/vyzva-k-predkladani-zadosti-o-podporu-strategii-komunitne-vedeneho-mistniho-rozvoje/
http://nsmascr.cz/zpravy-z-tisku/2015/vyzva-k-predkladani-zadosti-o-podporu-strategii-komunitne-vedeneho-mistniho-rozvoje/
http://nsmascr.cz/zpravy-z-tisku/2015/vyzva-k-predkladani-zadosti-o-podporu-strategii-komunitne-vedeneho-mistniho-rozvoje/
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Uzemni-dimenze-2014-2020/Vyhlasene-vyzvy-%281%29/Vyzva-SCLLD
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Uzemni-dimenze-2014-2020/Vyhlasene-vyzvy-%281%29/Vyzva-SCLLD
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Uzemni-dimenze-2014-2020/Vyhlasene-vyzvy-%281%29/Vyzva-SCLLD
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Novým předsedou Sdružení místních
samospráv se stal europoslanec
a právník Stanislav Polčák

Delegáti pátého Republikového shromáždění SMS ČR zvolili 
předsedou jednoho ze zakladatelů sdružení Stanislava Polčáka. 
Hlasovalo pro něj 246 delegátů z 323. Polčák představil svou kon-
cepci, v rámci které by se SMS ČR mělo zaměřovat především na 
každodenní hájení práv a zájmů samospráv. „Nabytá práva samo-
správ nejsou samozřejmostí, jelikož jsou pod neustálým atakem ze 
strany centralistických tendencí. Každodenním úkolem SMS proto 
bude jednak důsledné hájení práv a zájmů samospráv, ale rovněž 
vytvoření jasné dělící hranice mezi tím, co patří státu, a kde se na-

chází jasné pole působnosti obcí a měst,“ řekl Stanislav Polčák po 
svém zvolení.

„Stanislav Polčák je člověk na svém místě. Vzhledem k jeho zna-
lostem jak národní, tak evropské legislativy s vazbou na problema-
tiku místních samospráv jsem přesvědčený, že sdružení bude 
v dobrých rukou,“ řekl první místopředseda SMS ČR Radim Sršeň.

„Mezi mé cíle patří zaměřit se na vytvářenou legislativu především 
na vládní úrovni. Rovněž se zasadím o vytvoření informačního systé-
mu, v rámci kterého si starostové budou vyměňovat své zkušenosti 
a společně řešit problémy. A z pozice europoslance se pokusím vyu-
žít svého přístupu do médií a budu informovat veřejnost o problé-
mech obcí, měst a jejich občanů,“ uzavřel svou představu Polčák.

Více: http://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/968-sdruzeni-mis-
tnich-samosprav-cr-si-zvolilo-stanislava-polcaka
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Nově zvolený předseda SMS Stanislav Polčák
Volební sněm SMS pozdravili i předseda SPOV Eduard Kavala a mís-
topředseda NS MAS Jiří Krist

Jednání SMS ve Víru na Vysočině

http://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/968-sdruzeni-mistnich-samosprav-cr-si-zvolilo-stanislava-polcaka
http://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/968-sdruzeni-mistnich-samosprav-cr-si-zvolilo-stanislava-polcaka
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ho programu lidské zdroje 
a zaměstnanost. Ten je, trou-
fám si říct, pilotní v celoev-
ropském měřítku a pomalu 
spěje do finále. Zapojili jsme 
do něj stovky manažerů ze 
72 místních akčních skupin, 
které již plánují, jak pomo-
hou obcím spojovat síly v ob-
lasti zaměstnanosti, sociální-
ho začleňování nebo školství,“ 
připomíná starosta Dolních 
Studének a odborný garant 
projektu Radim Sršeň.

Nejnovějším výsledkem je 
soubor českých i zahranič-
ních příkladů dobré praxe 
spolupráce obcí na platformě 
MAS. Jeho cílem je poukázat na fakt, že MAS zdaleka nejsou pou-
hým zprostředkovatelem dotací na rozvoj venkova. Jde o funkční 
mechanismus rozvoje venkova. Propojují síly na venkově, realizují 
projekty nebo asistují starostům. Jak dále připomenul Radim Sršeň, 
„tři hlavní proudy v místní akční skupině, tedy veřejný, soukromý 
a neziskový, jsou imaginárními Svatoplukovými pruty. Nutnost 
a výhody jejich propojení chápe každý úspěšný starosta. Vytvořit 
fungující místní akční skupinu, vyžaduje spoustu času a předpokla-
dem je neustálá interakce aktivních členů, kteří tvoří MAS, a šikov-
ných, zapálených a erudovaných lidí v kanceláři. Ti pak vize členů 
pomáhají naplňovat. Když se podaří takový mechanismus vytvořit, 
může sloužit k širokému spektru činností, zahrnující i spolupráci 
a plánování obcí v oblasti veřejné správy.“

Právě to nejlepší z dosavadní dobré praxe předkládá publikace 
„Jak se vám líbí náš venkov?“, která shromažďuje sedmdesátku nej-
zajímavějších projektů z Česka i zahraničí. Roli „kmotry“ této ku-
chařky se zhostila poslankyně Věra Kovářová, sama bývalá starost-
ka venkovské obce nedaleko Prahy. Ta k výsledkům projektu dodá-
vá: „Příklady úspěšných zemí jako Irsko, Rakousko či Finsko ukazují, 
že MAS může být efektivním nástrojem spolupráce i v oblastech od-
padového hospodářství, zaměstnanosti, školství, sociálních služeb, 
dopravy nebo energií.“

Více http://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/963-starostove-dnes-
-pokrti-svou-kucharku-receptu-dobre-praxe

Projekt Rok v obci vstupuje do finále

Své výstupy představí na závěrečných seminářích 
ve všech krajích během září a října SMS. „Naším cí-
lem je usnadnit a zefektivnit práci starostů a zastu-
pitelů malých obcí,“ říká Jan Sedláček, 3. místopřed-
seda SMS. Jedním z výstupů je studie individuálních 
schopností starosty, která prostřednictvím rozsáhlého průzkumu 
a sesbírání informací od více než tisícovky starostů a místostaros-
tů mapuje jejich práci a problémy. Na základě dat uvedených ve 
studii byly zpracovány Rukověť starosty a koncepční návrh legis-
lativních změn. Rukověť starosty se skládá ze tří částí – první z nich 
je přehled práv a povinností, které se týkají obcí I. typu, druhou je 
soubor typických postupů k řešení „životních situací“ starosty 
(např. odchyt psů, tvorba rozpočtu, řešení stížností apod.) a třetí 
část obsahuje na 60 vzorových dokumentů (např. ke kácení dře-
vin, pracovněprávním vztahům, plán zimní údržby, konkurz na ře-
ditele školy apod.). Tyto informace budou také umístěny na por-
tálu Rok v obci. Součástí portálu bude i online hlídač termínů. 
Další užitečnou součástí portálu je i právní poradna, dobrá praxe 
z obcí a menších měst či diskusní fórum. Portál najdete na adrese 
www.rokvobci.cz. Projekt je realizován s podporou OP LZZ.

sMs
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Stát blokuje kvůli ochraně půdy 
výstavbu rodinných domků v obcích

Starostové obcí se bouří proti nedávné novele zákona o ochra-
ně zemědělského půdního fondu. Ta obcím fakticky zamezila vy-
čleňovat nová území pro výstavbu rodinných domů. Stávající par-
cely pak stát zatížil statisícovými poplatky.

Do problémů se dostávají například mladé rodiny. Starostové 
varují před dalším odlivem obyvatel z venkova. „Chránit půdu zá-
kony před agresivní výstavbou v okolí velkých měst je třeba. Ale že 
se novela zcela zásadně dotkne zejména menších obcí při jejich 
rozvoji, to mě opravdu nenapadlo,“ uvedl starosta obce Němčovi-
ce a předseda pracovní skupiny Sdružení místních samospráv (SMS 
ČR) pro životní prostředí Karel Ferschmann.

V praxi to znamená, že pokud budou obce potřebovat vytvořit 
v územním plánu nové pozemky pro stavbu rodinných domů na 
místech, kde leží zemědělská půda I. a II. bonitní třídy, bude změ-
na územního plánu podléhat bezprecedentně složitým byrokratic-
kým procesům, prokazování vyššího veřejného zájmu a navíc vel-
mi vysokým poplatkům. „Na rozšiřování bytové zástavby mohou 
obce rovnou zapomenout,“ dop lnil starosta Ferschmann.

„Ano, naše obec již narazila. S krajskými úředníky jsem řešil změ-
nu územního plánu, navrhujeme nové plochy pro rodinné domy 
a odjížděl jsem velice zklamaný. Dle sdělení odboru životního prostře-
dí stavba rodinných domů bohužel není veřejným zájmem převažu-
jícím nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. 
Osobně jsem informoval i ministryni pro místní rozvoj, že se touto 
novelou zákona o ochraně ZPF prakticky zastavil rozvoj obcí a to je 
prostě špatně,“ míní Pavel Eliáš, starosta obce České Heřmanice.

Novela zákona č. 41/2015 Sb., kterou se mění zákon č. 334/1992 
Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, vstoupila v účinnost 
od 1. dubna 2015. V současnosti zásadně omezuje jakýkoliv roz-
voj obcí. Paralyzováno je v současnosti zejména rozšiřování byto-
vé a individuální výstavby. Starostové ze SMS aktuálně oslovili ně-
které zákonodárce s cílem napravit současný stav. Tento proces však 
může trvat více než 10 měsíců.

http://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/965-stat-blokuje-vystav-
bu-rodinnych-domku-v-obcich
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Novela zákona o zemědělském 
půdním fondu / str. 6

Stáváme se vlajkovou lodí principů LEADER
Říká 1. místopředseda SMS ČR Radim Sršeň v předvečer 5. Republikového shromáždění 
Vážení přátelé, prázdniny utekly jako voda 
a stojíme na prahu podzimu. I přes letní 
zdálo by se „okurkovou sezónu“ Sdružení 
místních samospráv ČR nezahálelo a řešilo 
palčivé problémy, které nás všechny trápí. 
Ať již se jedná o neustále bobtnající a ne-
smyslnou administrativní zátěž obcí, nejno-
věji v podobě zákona 250/2000 Sb., jež 
nám nesmyslně ukládá vypisovat granto-
vou soutěž i pro stokorunové příspěvky na-
šim spolkům, rovnoprávné postavení měst 
i těch nejmenších obcí či likvidaci služeb 
na venkově. Evergreenem v tomto směru 
je boj za zachování pošt, k tomu se však 
připojila snaha zabránit rušení poboček ka-
tastrálních a finančních úřadů či nedosta-
tek lékařů na venkově. Jedním z hlavních 
pilířů zůstává pochopitelně také spravedli-
vé a účelné rozdělování evropských a ná-
rodních dotací.
K úspěchu ve vyjednáváních jsou potřeba 
přesvědčivé argumenty i informace. Účin-
ným nástrojem k jejich získání jsou pro-
jekty, které naše sdružení v současnosti 
realizuje. Tím největším je „MAS jako ná-
stroj spolupráce obcí pro efektivní chod 

úřadů“, který je, troufám si říct, pilotní 
v celoevropském měřítku a pomalu spěje 
do finále. Již dnes přináší kýžené ovoce, 
mj. v podobě plošné podpory MAS, mj. 
i v oblastech jako zaměstnanost a sociální 
začleňování, pro jejíž realizaci měla být pů-
vodně vybrána pouze malá část MASek, či 
školství, kde hrozilo opanování tvorby tzv. 
místních akčních plánů určujících čerpání 
evropských prostředků obcím s rozšířenou 
působností.     
Nejnovějším výsledkem projektu je soubor 
českých i zahraničních příkladů dobré 
praxe spolupráce obcí na platformě 
MAS. Jeho cílem je poukázat na fakt, že 
MASky zdaleka nejsou pouze pomyslnou 
„dojnou krávou“ přerozdělující dotace 
na rozvoj venkova, ale jde o funkční me-
chanismus komplexního a integrovaného 
rozvoje venkova. Tři hlavní sektory v místní 
akční skupině, tj. veřejný, soukromý a ne-
ziskový, jsou imaginárními Svatoplukovými 
pruty a nutnost jejich propojení chápe snad 
každý úspěšný starosta. Vytvořit fungující 
místní akční skupinu není vůbec jednodu-
ché, vyžaduje to spoustu času a předpo-

kladem je neustálá interakce aktivní člen-
ské základny, která je nositelem MASky, 
a šikovných, zapálených a erudovaných 
lidí v kanceláři, kteří vize členů pomáhají 
naplňovat. Když se podaří takový mecha-
nismus vytvořit, může sloužit k širokému 
spektru činností, zahrnující mj. i spoluprá-
ci obcí v oblasti veřejné správy. Příklady 
úspěšných zemí jako Irsko, Rakousko či 
Finsko ukazují, že MASka může být efek-
tivním nástrojem spolupráce i v ob-
lastech odpadového hospodářství, 
zaměstnanosti, školství, sociálních slu-
žeb, dopravy, energií atd.
Je dobře, že i Česká republika úspěšně 
přebírá metodu LEADER a stává se velmo-
cí nejen v měřítku zemí střední a východní 
Evropy, ale v celé Evropské unii. Je třeba 
konstatovat, že v novém programovacím 
období jsme to právě my, kdo bude vlaj-
kovou lodí uplatňování principu LEADER, 
resp. Komunitně vedeného místního roz-
voje (CLLD), jak do množství prostředků 
rozdělovaných přes MASky, tak do široké-
ho spektra využití dokonce v rámci 4 ope-
račních programů. Přáli bychom si, aby 
Vám inspirace touto novou „kuchařkou“ pl-
nou příkladů dobré praxe pomohla navařit 
spoustu správně kořeněných a chutných 
jídel rozvíjejících Váš region a celý náš ven-
kov.
Závěrem dovolte, abych Vás co srdečněji 
pozval na blížící se 5. Republikové shro-
máždění SMS ČR. Přijeďte 15. září do Víru 
a pomozte svými nápady a problémy for-
mulovat cíle a témata, pomyslnou kuchař-
ku, podle které bude naše sdružení vařit 
v nejbližších dvou letech!

Ing. Radim Sršeň, Ph.D.
1. místopředseda 

Sdružení místních samospráv ČR

Projekt je podpořen z Operačního progra-
mu Lidské zdroje a zaměstnanost. Reg. č. 
projektu: CZ.1.04/4.1.00/B6.00043.

Další rok právní poradny SMS ČR
/ str. 9–13

Úvodník

facebook.com/smscr.cz číslo 4/2015

informační
zpravodaj
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Názor Právo

V. Republikové 
shromáždění SMS ČR 

I váš hlas rozhodne

Místo a čas konání:

Kulturní dům obce Vír (Kraj Vysočina)
úterý 15. září 2015 v 10:00 hodin 
(prezence účastníků od 8:30)

Sdružení místních samospráv ČR je or-
ganizací, která hájí zájmy venkova, obcí 
i měst na krajské i celostátní úrovni. 
Rok 2015 je sedmým rokem existence 
naší organizace, přelomovým také díky 
Republikovému shromáždění SMS ČR, 
které určí směr, zásady a cíle sdružení 
na další léta. 

Letošní Republikové shromáždění SMS 
ČR bude také volební, bude se tedy roz-
hodovat o dalším osudu sdružení. 

Obec 
Vír

„Jak se vám líbí náš venkov?“ 
Starostové pokřtili kuchařku 
příkladů dobré praxe projektů

S nápady, jak lépe a levněji řídit své obce přicházejí starostové ze 
Sdružení místních samospráv. Shromáždili 70 příkladů dobré praxe 
z Česka i zahraničí. Pomyslnou zlatou nití jsou místní akční skupiny.

„Naše sdružení je nositelem projektu „MAS jako nástroj spolu-
práce obcí pro efektivní chod úřadů,“ financovaného z Operační-

http://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/963-starostove-dnes-pokrti-svou-kucharku-receptu-dobre-praxe
http://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/963-starostove-dnes-pokrti-svou-kucharku-receptu-dobre-praxe
http://www.rokvobci.cz
http://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/965-stat-blokuje-vystavbu-rodinnych-domku-v-obcich
http://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/965-stat-blokuje-vystavbu-rodinnych-domku-v-obcich
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Svazky obcí se mohou zapojit 
do nového projektu SMO 
Centra společných služeb obcí

Svaz měst a obcí chystá projekt Centra společných služeb obcí 
(CSS). Stejně jako projekt na podporu meziobecní spolupráce 
(www.obcesobe.cz), je určen pro dobrovolné svazky obci (DSO). 
Svaz dopisem oslovil všechny obce v ČR, aby zjistil, zda mají zájem 
se do nového projektu zapojit. Projekt bude zaměřen na vytváření 
center společných služeb, které budou obcím poskytovat servis 
v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence 
a rozvoj území. Zejména se bude jednat o právní poradenství, eko-
nomické agendy, finančně-rozvojový management apod. To má 
pomoci zajistit řádné a efektivní poskytování služeb ve školství, od-
padovém hospodářství, sociálních službách, cestovním ruchu, do-
pravě, bezpečnosti apod. Projekt by měl trvat tři roky, zahájení se 
odvíjí od schválení projektové žádosti. Aktuálně se předpokládá, 
že by se mohlo jednat o duben 2016. Projekt počítá se zapojením 
cca 80 DSO. O vážném zájmu zapojit se do projektu CSS nechť 
předseda DSO do 10. října 2015 informuje projektovou kancelář 
SMO, a to elektronicky na e-mail: projektCSS@smocr.cz.

Více: http://www.smocr.cz/cz/nase-projekty/centra-spolec-
nych-sluzeb-obci/zapojte-se-do-noveho-projektu-svazu-centra-

-spolecnych-sluzeb-obci.aspx

Kov a bioodpad je třeba třídit. 
Jak na to, poradí dvě nové příručky

Od letošního ledna musí města a obce – kromě nebezpečných 
odpadů, plastů, papíru a skla – nově třídit také kovy a biologicky 
rozložitelný odpad. Stanovuje to vyhláška o rozsahu způsobu zajiš-
tění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů z dílny 

MŽP. Pravidla uvedená v právním předpisu vysvětluje, praktické pří-
klady a vzory smluv přináší dvě příručky, které vydal Institut pro udr-
žitelný rozvoj měst a obcí (IURMO). Dostupné jsou v elektronické 
podobě na www.institut-urmo.cz. Města a obce mají povinnost 
systém sběru a třídění odpadu upravovat obecně závaznou vyhláš-
kou. Při vlastním zajištění odpadového hospodářství pak mohou 
spolupracovat, například tím, že jeden sběrný dvůr společně využí-
vá více samospráv.

Více: http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/
kov-a-bioodpad-je-treba-tridit-jak-na-to-poradi-dve-nove-priru-

cky.aspx

Služby finančních úřadů v území 
zůstanou pro občany zachovány

Ke zrušení 23 územních pracovišť Finanční správy nedojde. Dva 
specialisté budou v území i nadále poskytovat služby veřejnosti po 
celý rok. Na ministerstvu financí se na tom shodli zástupci samo-
správ pod vedením Svazu měst a obcí a jeho předsedy Františka 
Lukla s ministrem financí Andrejem Babišem. Na jednání, kterého 
se zúčastnilo na třicet starostů z celé České republiky včetně sená-
torů Miloše Vystrčila a Petra Víchy, situaci vysvětlil a za předchozí 
nešťastnou komunikaci se omluvil generální ředitel Generálního fi-
nančního ředitelství Martin Janeček. „Finanční správa se snaží cho-
vat hospodárně. Především ale myslíme na lidi a jejich potřeby,“ 
říká ministr financí a dodává: „Proto jsme se dohodli, že se vyhláš-
ka rušící územní pracoviště finanční správy dělat nebude. A pokud 
budou chtít starostové změnit úřední hodiny, jsme připraveni o tom 
jednat. Potřebných úspor docílíme tím, že by nám města měla po-
moci najít vhodné prostory pro pracoviště finančních úřadů.“

Více: http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/
sluzby-financnich-uradu-v-uzemi-zustanou-pro-obcany-zachova-

ny-s-mesty-a-obcemi-se-na-tom-dohodl-ministr-financi.aspx

Zažijte knihovnu jinak
– Týden knihoven 2015

Svaz knihovníků a infor-
mačních pracovníků vyhlá-
sil na první říjnový týden již 
19. ročník propagační kam-
paně Týden knihoven. Podí-
lí se na ní i Svaz měst a ob-
cí, který poskytuje záštitu 
související soutěži Knihov-
na roku.

Motto letošního ročníku 
Týdne knihoven zní: Zažij-
te knihovnu jinak. Veřejné 
knihovny se zapojí do 5. roč-
níku Maratonu čtení. Knihov-
ny představí opět autory no-
minované na prestižní ceny 
Magnesia Litera. V rámci Týd-
ne knihoven bude udělena 
státní cena Knihovna roku 2015. Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků vyhlásil pro rok 2015 pošesté soutěž o nejlepší Měst-
skou knihovnu roku 2015. Týden knihoven bude letos opět otevřen 
knihovnickým happeningem, který se tentokrát uskuteční 2. října 
ve Vyškově. Bude zde udělena cena MARK 2015 pro pracovníky/ice 
oboru knihovnictví a studenty oboru knihovnictví ve věku do 35 let.

Všechny akce přihlášených knihoven naleznete – http://6b.cz/HF3
Více: http://www.smocr.cz/cz/ostatni-akce/ostatni/zazijte-

-knihovnu-jinak-tyden-knihoven-2015.aspx

http://www.obcesobe.cz/
mailto:projektCSS@smocr.cz
http://www.smocr.cz/cz/nase-projekty/centra-spolecnych-sluzeb-obci/zapojte-se-do-noveho-projektu-svazu-centra-spolecnych-sluzeb-obci.aspx
http://www.smocr.cz/cz/nase-projekty/centra-spolecnych-sluzeb-obci/zapojte-se-do-noveho-projektu-svazu-centra-spolecnych-sluzeb-obci.aspx
http://www.smocr.cz/cz/nase-projekty/centra-spolecnych-sluzeb-obci/zapojte-se-do-noveho-projektu-svazu-centra-spolecnych-sluzeb-obci.aspx
http://www.institut-urmo.cz/
http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/kov-a-bioodpad-je-treba-tridit-jak-na-to-poradi-dve-nove-prirucky.aspx
http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/kov-a-bioodpad-je-treba-tridit-jak-na-to-poradi-dve-nove-prirucky.aspx
http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/kov-a-bioodpad-je-treba-tridit-jak-na-to-poradi-dve-nove-prirucky.aspx
http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/sluzby-financnich-uradu-v-uzemi-zustanou-pro-obcany-zachovany-s-mesty-a-obcemi-se-na-tom-dohodl-ministr-financi.aspx
http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/sluzby-financnich-uradu-v-uzemi-zustanou-pro-obcany-zachovany-s-mesty-a-obcemi-se-na-tom-dohodl-ministr-financi.aspx
http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/sluzby-financnich-uradu-v-uzemi-zustanou-pro-obcany-zachovany-s-mesty-a-obcemi-se-na-tom-dohodl-ministr-financi.aspx
http://6b.cz/HF3
http://www.smocr.cz/cz/ostatni-akce/ostatni/zazijte-knihovnu-jinak-tyden-knihoven-2015.aspx
http://www.smocr.cz/cz/ostatni-akce/ostatni/zazijte-knihovnu-jinak-tyden-knihoven-2015.aspx
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Měsíc biopotravin je v souladu 
s přírodou a jejími principy

Září je tradičně měsícem biopotravin a ekologického zeměděl-
ství, letos už pojedenácté. Ministerstvo zemědělství chce jako or-
ganizátor této akce dát kampaní veřejnosti možnost poznat do-
mácí biovýrobky a principy jejich výroby. Obhospodařování půdy 
a produkce potravin v ekologickém režimu v České republice rok 
od roku se rozšiřuje. Od konce minulého roku přibylo v této oblas-
ti téměř 330 podnikatelů a 23 nových výrobců biopotravin. Ekolo-
gicky se hospodaří na výměře více než 500 000 hektarech země-
dělské půdy. Mottem letošního ročníku je „V souladu s přírodou“ 
s podtitulem „Příroda by kupovala bio“. Smyslem kampaně je 
upozornit, že vedle nesporných předností biopotravin pro konkrét-
ního spotřebitele, je s ekologickým zemědělstvím a bioprodukcí 
spojen ještě zásadní přínos pro celou společnost. Šetrný způsob 
obhospodařování půdy totiž přispívá k zachování jejího objemu 
i úrodnosti.

Více: http://www.apic-ak.cz/mesic-biopotravin-je-v-souladu-s-
-prirodou-a-jejimi-principy-a-nejen-letos.php

Zemědělci dostanou zálohy 
na přímé platby kvůli mléčné krizi

Kvůli mléčné krizi, nízkým výkupním cenám mléka a ztrátám 
způsobených suchem dostanou letos zemědělci mimořádně část 
hlavních podpor v upraveném harmonogramu. Cílem je, aby měli 
k dispozici peníze v hotovosti a mohli pokračovat v živočišné výro-
bě. Od 2. listopadu začne SZIF vyplácet zemědělcům zálohy na jed-
notnou platbu na plochu (SAPS). Letos jim navíc může v první fá-
zi poskytnout více peněz než loni, protože Evropská komise odsou-
hlasila, že záloha na SAPS se může jako částečná kompenzace za 
ztráty v mléčném sektoru zvýšit z obvyklých 50 % na 70 %.

Platby na LFA (platby poskytované za hospodaření v horských 
a jinak znevýhodněných oblastech) začne SZIF vyplácet od 1. pro-
since 2015, platby Natura 2000 (chráněná území) od 15. prosince 
2015, platby na Mladé zemědělce a rovněž platby na dojnice od 
11. ledna příštího roku a na platby Greening od 18. ledna 2016.

Zdroj: MZe

Zemědělský svaz rokoval na MZe 
o potřebě většího sdružování

Zemědělský svaz ČR uspořádal na ministerstvu zemědělství 
3. 9. konferenci na téma „Podpůrná opatření pro organizace pro-
ducentů v rámci nové Společné zemědělské politiky a příležitosti 
pro zemědělská družstva.“ Konference byla organizovaná ve spo-
lupráci s Evropskou organizací družstev v zemědělství COGECA. 
Vystoupili zde domácí i zahraniční hosté, včetně ministra zeměděl-
ství Mariana Jurečky. „V budoucnu je nutné propojit právě prvo-
výrobce a zpracovatele, jenže někdo musí udělat první krok,“ uve-
dl ministr, poukázal na svazové motto: „Společně jsme silnější“ 
a zdůraznil, že je nutné tuto myšlenku dál rozvíjet. Zároveň slíbil 
podpořit sdružování zemědělců mj. i prostřednictvím zvýhodnění 
v preferenčních kritériích v rámci podpory investic v PRV.

Předseda svazu Martin Pýcha poukázal na fakt, že družstva, kte-
ré mají v ČR bohatou historii, nehrají v současnosti tak významnou 
roli, jak by naše zemědělství potřebovalo, což se mj. promítá i do 
rozdílů v realizačních cenách mezi našimi zemědělci a zemědělci 
ve starých členských zemích. V ČR v některých sektorech odbyto-
vé organizace nejsou. V sektoru mléka je družstev příliš mnoho. 
V podstatě to v průměru vychází tak, že na každou mlékárnu je 
jedna odbytová organizace, ale jejich podíl na trhu je malý. „Do-
kud nebudeme mít silné odbytové organizace, nebudou si naši ze-
mědělci schopni vyjednat lepší cenu.“

Více: http://www.zscr.cz/clanek/sdruzovat-se-ma-smysl-1439

FARMÁŘSKÉ LISTY

Prázdniny jsou symbolem odpo-
činku. To však neplatí pro období
startu nového programového ob-
dobí a příprav prvních výzev a pra-
videl. ČMSZP se v zastoupení Lubo-
míra Burkoně, předsedy dozorčí
rady, před prázdninami zúčastnil
prvního Monitorovacího výboru
Programu rozvoje venkova (PRV).
I přes výhrady svazu k návrhům
a stanoviskům k nastavení prvních
výzev, byla kritéria pro výběr od-
souhlasena a první příjem projektů
se spustí již v září. ČMSZP se bude i
nadále účastnit připomínková-
ní pravidel a diskuze po prvních
zkušenostech s nastavením PRV
pro období 2014–2020.

Svaz jako zástupce zemědělských
podnikatelů a vlastníků půdy také
komunikuje se Státním pozemko-
vým úřadem (SPÚ). Na začátku čer-
vence proběhlo jednání mezi ředi-
telkou Státního pozemkového úřa-
du Svatavou Maradovou, před-
sedou svazu Františkem Winterem
a Pavlem Vinohradníkem, jmeno-

Vážené čtenářky,

vážení čtenáři,

měsíc červenec je pro farmáře

ve znamení sklizně a práce

na polích a pastvinách. Tento rok

je však, pro nás zemědělce, o něco

více napínavější, a  to v čekání

na vyhlášení prvních výzev

Programu rozvoje venkova

2014–2020. V našem zpravodaji

se dozvíte, jaké projekty budete

moci podávat a na co se připra-

vovat.

Pravidla byla již vydána, máme

přibližně měsíc na přípravu

projektů a pak nabitých 14 dní

pro jejich podání. Základní nasta-

vení dotací zůstává stejné jako

v předchozím programovém ob-

dobí, ale je nutné vzít při přípravě

projektů v potaz několik novinek.

První je hodnocení finančního

zdraví u projektů nad 1 milión ko-

run. Druhou z nich představuje

povinnost vybrat dodavatele již

před schválením žádosti o dotaci,

respektive před podpisem dohody

o poskytnutí dotace.

Přeji všem mnoho sil při přípravě

projektů a úspěch pro ty nejpo-

třebnější projekty v našich

regionech.

František Winter, předseda ČMSZP

Činnost svazu v uplynulém měsíci červenci
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vaným zástupcem svazu v rámci
komunikace s touto institucí.
Jednání podnítili členové svazu,
kterých se dotkly restituční nabídky
v průběhu června s ohledem na
změny vlastníků jejich pronajatých
pozemků a vliv na udržitelnost do-
tací na tyto pozemky navázané.

Úzké vedení svazu, které proběhlo
v třetím červencovém týdnu, se zabý-
valo přípravou pravidelné konference
ve Skalském dvoře, která je pláno-
vána v termínu od 2. do 3. listopadu
a jejím hlavním tématem by mělo být
nastavení méně příznivých oblastí
(LFA) po roce 2018.

Na základě výzvy ministra země-
dělství se také ČMSZP zapojil do za-
sílání podnětů k podávání jednotné
žádosti. Podněty členů svazu z pra-
xe jsou dostupné na webu v aktu-
alitách.

„Pokud byste měli na svaz jaké-
koliv dotazy anebo byste potře-
bovali pomoci s řešením problémů
v rámci nastavení Společné země-
dělské politiky, vlastnictvím půd

str. 3 Podpůrný a garanční
rolnický a lesnický fond

Rozhovor
se zástupci ZEAS Březná

str. 7

str. 8

Změna termínů výplat
přímých plateb

nebo podávání projektů, můžete
nás kontaktovat jak na Zemi živi-
telce, kde se budeme letos poprvé
prezentovat v pavilonu Z, tak samo-
zřejmě telefonicky nebo elektro-
nicky emailem. Kontakty jsou uve-
deny na našich nových webových
stránkách nebo na konci tohoto
zpravodaje,“ vyzývá tajemnice
ČMSZP Olga Špiková.

str. 2 Odhad přímých plateb
pro rok 2015

Nová odpadová data MŽP 2014: 
Zlepšení materiálového využití 
a méně odpadů na skládkách

V roce 2014 Česká republika vyprodukovala 32 milionů tun 
všech odpadů. Z toho 1,56 milionů tun činil nebezpečný odpad 
a 30,46 milionů tun ostatní odpady. Na jednoho obyvatele ČR vy-
chází produkce 3043 kg/rok všech odpadů. Z celkové produkce 
32 milionů tun všech odpadů bylo znovu využito 83 %, z toho 
79,5 % materiálově a 3,5 % energeticky. Na skládkách skončilo 
10,3 % všech odpadů. Přes polovinu (51 %) z celkové produkce 
odpadů tvoří stavební a demoliční odpady. Ty však byly téměř 
kompletně využity, a to téměř z 98 %.

Důležitou skupinou jsou komunální odpady, jejichž produkce 
v roce 2014 byla 5,3 milionů tun. Na jednoho občana ČR tedy vy-
chází 506 kg. Podíl komunálních odpadů na celkové produkci od-
padů tvořil necelých 17 %. V roce 2014 bylo využito 46,5 % vy-
produkovaných komunálních odpadů, z toho 34,8 % materiálově 
(v roce 2013 to bylo 30,2 %) a 11,8 % energeticky (v roce 2013 
11,9 %). Skládkováním bylo odstraněno 48,3 % komunálních od-
padů (v roce 2013 to bylo 52,2 %). Oproti roku 2013 vzrostl podíl 
materiálového využití komunálních odpadů, konkrétně se v roce 
2014 v ČR materiálově využilo o 288 tisíc tun odpadů více než v ro-
ce 2013. Naopak kleslo množství odpadu, který skončil v roce 2014 
na skládkách. Vyvezlo se o 129 tisíc tun méně než v roce 2013. 

Více: http://www.mzp.cz/cz/news_150915_data_odpady

http://www.apic-ak.cz/mesic-biopotravin-je-v-souladu-s-prirodou-a-jejimi-principy-a-nejen-letos.php
http://www.apic-ak.cz/mesic-biopotravin-je-v-souladu-s-prirodou-a-jejimi-principy-a-nejen-letos.php
http://www.zscr.cz/clanek/sdruzovat-se-ma-smysl-1439
http://www.mzp.cz/cz/news_150915_data_odpady
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Výměna know-how a zkušeností 
mezi mladými lidmi na venkově

Zveme Vás na konferenci „Výměna know-how a zkušeností 
mezi mladými lidmi na venkově“, která se bude konat ve dnech 
23. – 24. října v Brně. Cílem konference je propojit mladé lidi v růz-
ných zemích Evropy, sdílet zkušenosti z venkova a přispět k myš-
lence regionálního rozvoje a spolupráce. Registrace na konferenci 
je otevřena do 30. září 2015: http://goo.gl/forms/cdV2WM6nHo 

Milan Kouřil – Společnost mladých agrárníků ČR (724 506 934, 
kouril@smacr.cz)
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Ochrana před hlukem dostala na frak

Ochrana občanů před hlukem dostala ve Sněmovně pořádně 
na frak. Při projednávání návrhu novely zákona „o ochraně veřej-
ného zdraví“, vrácené Senátem Sněmovně mimo očkování také 
z důvodu hlukové problematiky a prolamování ústavní ochrany 
obydlí nepadlo o hluku ani slovo.

Asi se poslanci přece jen styděli za to, že schvaluji naprosto bez-
precedentní právo úředníků vtrhnout kdykoliv do vašeho bytu, 
protože se soused domnívá, že porušujete hlukové limity. Proti veš-
keré logice bylo také schváleno, že hudební produkce ve venkov-
ním prostoru není hlukem. Například ti, co bydlí blízko zahrádky 
restaurace, tak budou muset už od rána strpět vyhrávání hudby 
neomezenou hlasitostí. Pro takou hudební produkci neplatí žádné 
limity ani omezení, třeba stavebním řízením. A to již vůbec neho-
vořím o hudebních produkcích mimo zastavěná území obcí, kde 
nelze uplatnit ani rušení nočního klidu. Ten, kdo se z přijaté nove-
ly zákona zaradoval, je současný provozovatel nebo potencionál-
ní investor nového letiště v Praze. S legálním překračováním limi-
tů hluku nad obydleným územím nebude mít žádný problém. Roz-
hodovat o tzv. ochranném pásmu letiště, tedy rozsáhlém území, 
kde lze překročit zdraví škodlivé zatížení hlukem, se bude v řízení, 
jehož účastníkem smí být pouze žadatel. Vyloučeni z možnosti při-
pomínek, nahlédnutí do spisu v průběhu řízení nebo odvolání jsou 
všichni mimo provozovatele letiště. Dnes si říkám, ještě že nebyd-
lím v Praze a nemám nový domek v některém ze satelitních měs-
teček (např. v Suchdole). I když ani na Moravě nemusí být do bu-
doucna jistota klidu.

Naše i mezinárodní odborné studie přitom jasně prokazují ne-
gativní účinky hluku na zdraví, snížení imunity, vyšší četnost kar-
diovaskulárních onemocnění, hypertenze. WHO upozorňuje, že 
zatížení hlukem již nad 70 Db má škodlivé účinky na zdraví. Tako-
vý hluk je u nás povolen kolem tzv. starých zátěží – silnic a želez-
nic. Navíc se podle schválené novely zákona měření nebudou pro-
vádět ve vnitřním obývaném prostoru ale pouze venku (na rozdíl 
od okolních zemí). Od naměřeného hluku se ještě odečtou 4Db ja-
ko údajný odraz a za splnění se k tíží příjemce přičítá hranice ne-
jistoty měření další 2 Db (tedy ve skutečnosti naměřeno 76Db, ně-
kteří odborníci hovoří o manipulaci s výpočtem až o 8 Db). Chrá-
nit nás prý má hluková neprostupnost budov daná technickými 
normami. O tom, jak byly respektovány třeba u panelových sídlišť, 
si snad nikdo nedělá iluze a s možností otevřít okna se již asi vů-
bec nepočítá. Evropská unie hovoří o tisících předčasných úmrtí 
z důvodu hlukového zatížení každým rokem a žádá ve prospěch 
občanů o oprávněné zvýšení ochrany. Našim národním specifikem 
je ale pravý opak? Alespoň tak se to jeví podle schválené novely 
zákona o ochraně veřejného zdraví. 

rnDr. Jitka seitlová, senátorka

SDÍLEJME ZKUŠENOSTI, NE KRAVINY
LET‘S SHARE EXPERIENCE, NOT A CRAP

Společnost mladých agrárníků České republiky zve zájemce na konferenci
Young Agrarians Society of the Czech Republic invites you to the conference

23 - 24. října 2015, Brno
23 - 24th October 2015, Brno, Czech Republic

Výměna know-how a zkušeností
mezi mladými lidmi na venkově
Konference je otevřena pro zemědělce, zástupce MAS, nevládních organizací 
z venkova, zástupce státní správy a samosprávy. Na programu jsou prezentace 
příkladů dobré praxe – vzdělávací a osvětové projekty, společné projekty škol 
a zemědělských podnikatelů, rozvojové projekty apod. 
Přijeďte diskutovat o venkově a pochlubit se, v čem se Vám daří. Více informací 
o konferenci najdete na webových stránkách www.smacr.cz

Know-how exchange for young people
in rural areas
The conference is prepared for young farmers, LAGs representatives, rural NGOs 
and members of municipalities. We will discuss about good practise examples – 
educating and edifaying projects, cooperation between schools and agricultutral 
businessmans, developing project etc.
Come to discuss about rural areas and share your experience. See more info 
about the conference on our  website www.smacr.cz

Výměna know-how a zkušeností mezi mladými lidmi na venkově 
23-24. října, Brno, Česká republika 

 
Čas Pátek 23. října 2015 
09:00 – 10:00 Registrace účastníků 
10:00 – 10:45   Slavnostní zahájení: ministr zemědělství ČR Marian Jurečka, děkan 

Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Pavel Ryant, prezident 
SMA ČR Petr Mahr 

10:45 – 12:45 Tomáš Fénix, Robert Zahrl, farmáři „Farmaření a venkov – trvalé hodnoty“ 
(Česká republika)  
Marcin Adamczyk, viceprezident Svazu venkovské mládeže „Polsko je zemí 
mladých farmářů“ (Polsko) 
Milan Jurky, farmář „Sýrařina je řemeslo“ (Slovensko) 
Zuzana Moučková, farmářka „Můj růžový sen“ (Česká republika) 

12:45 – 13:45 Oběd 
13:45 – 15:45 Lenka Houdková, Spolek pro rozvoj venkova „Zemědělské muzeum nejsou 

jen hrábě“ (Česká republika) 
Konrad Kokoszka, Slezské centrum pro zemědělské poradenství „Možnosti 
a potřeby farmářů v Polsku“ (Polsko)  
Kamil Dobrowolski, MAS „Mezinárodní mobility: výzvy či příležitosti pro 
venkovskou mládež“ (Polsko) 
Triin Lääne, MAS „Spolupráce a zapojování se do rozvoje jižního Estonska“ 
(Estonsko) 

15:45 – 16:00 Coffee break 
16:00 – 17:00 Hana Olejníková, MAS „Regionální značení jako podpora místních 

producentů“ (Česká republika) 
Alexandra Bártů, farmářka „Zpracování produkce na farmě – možnost pro 
rodiny“ (Česká republika) 

po 17:00 Návštěva pivovaru, areál Mendelovy univerzity v Brně 
  
 Sobota 24. října 
09:30 – 12:30 Ildikó Gardony, AGRYA „Dobrodružství na venkově“ (Maďarsko) 

Hana Gabrielová, producent „Konopí jako plodina budoucnosti“ (Česká 
republika) 
Tomasz Gęsiarz, starosta „Integrace venkovské komunity v obci Mstów" 
(Polsko) 
Marián Glovaťák, farmář „Rodinná farma – příležitost pro mladé“ 
(Slovensko) 

12:30-14:00 Ukončení konference, oběd 
 
 
 

 

P o z n á m k a P o z v á n k yP P

http://goo.gl/forms/cdV2WM6nHo
mailto:kouril@smacr.cz
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Mezinárodní seminář 

Venkovské komunitní školy 2015 
 
Přijměte naše srdečné pozvání na 8. ročník tradičního 
semináře o VKŠ, letos zaměřený na „horké" téma CLLD  
 

 
„VKŠ 2015 

Vzdělávání v komunitně vedeném místním rozvoji 
- CLLD v obcích“ 

 
Projekt podpořený v POV DT3 Ministerstvem místního rozvoje ČR. Nad seminářem 
převzal záštitu hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D. 
 
Kdy?  

 
Kde?  

 
Pro koho?  

1. – 3. října 2015  Kulturní dům  
České Heřmanice  
(mezi Litomyšlí  
a Chocní)  

Pro všechny, které  
zajímá rozvoj venkova 
a chtějí využít CLLD 
v obcích a pro obce 

Program  
 
Dva a půl dne nejen zajímavých příspěvků z ČR a Evropy, ale i společné 
práce všech, neformálních setkání a překvapivých metod a příkladů.  
Odvezete si zajímavé materiály, které jinde stěží získáte. 
 
Čekají vás společenské večery nabité přitažlivým programem včetně 
překvapení. Tradičně inspirativní pohoštění je samozřejmostí. 
Kompletní program ZDE.  
 
Cena:  
při přihlášce předem 

 
Doporučené 
ubytování:  

 
Simultánní 
překlad:  

 
990,- Kč 
na jeden den 700,-Kč  

 
www.penzion-jangelec.cz 
Pro účastníky semináře 
jsou rezervována místa. 

 
Zajištěn během celé 
akce z češtiny i do 
češtiny  

 
Přihlásit se můžete online ZDE.  
 
Seminář je určen zástupcům obcí, venkovských škol a lidem z MAS, VKŠ i dalších neziskovek. Koná 
se v roce desetiletého jubilea Národní sítě venkovských komunitních škol poprvé v Pardubickém 
kraji, v němž České Heřmanice získaly v roce 2012 krajský titul Vesnice roku. 
 
Kontakt: Mgr Jarmila Machalíčková, +420 776 577 901, email: jarmila97@post.cz, .  

                                                 

 
Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) 

Podpora strategického řízení rozvoje obcí (CZ.1.04/4.1.00/B6.00018) 

Semináře pro obce 
 

PROGRAM ROZVOJE OBCE – PRO  
TVORBA, REALIZACE A HODNOCENÍ  

 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vytvořilo webovou aplikaci www.obcepro.cz, která je on-line nástrojem 
pro podporu strategického plánování v obcích. 

Aplikace provází uživatele obsahem dokumentu Program rozvoje obce, nabízí mu praktické nápovědy 
využitelné při tvorbě samotného dokumentu, ale také nástroje pro průběžnou práci s programem 
rozvoje či jeho vyhodnocování. 
 

V průběhu října a listopadu 2015 budou v každém kraji pořádány semináře, kde bude aplikace 
podrobně představena. Semináře jsou pořádány ve spolupráci s odbornými útvary příslušných krajských 
úřadů s touto náplní:   

 Webová aplikace pro tvorbu PRO 
 Úvodní kroky práce s portálem (registrace, nastavení, uživatelské funkce) 
 Práce s nástroji aplikace při tvorbě PRO 
 Užití nástrojů aplikace při realizaci a hodnocení PRO 
 Představení zpracovaného programu rozvoje obce: tvorba - realizace - hodnocení 

 
Termíny a místa konání seminářů 

Kraj Termín Čas Místo konání 
Liberecký 6. 10. 2015 9:30 Turnov - Kulturní centrum Turnov, Markova 311 
Karlovarský 7. 10. 2015 9:30 Karlovy Vary - Hotel Dvorana, Chebská 394/44 
Plzeňský 8. 10. 2015 9:30 Plzeň - Hotel Hazuka, Zborovská 18 
Ústecký 13. 10. 2015 9:30 Ústí n. L. - Clarion Congress Hotel, Špitalské nám. 3517 
Středočeský 15. 10. 2015 9:30 Praha - Hotel Čertousy, Bártlova 35/10, Praha 9 
Pardubický 20. 10. 2015 9:30 Pardubice - Dům Techniky, Nám. Republiky 2686 
 Královéhradecký  21. 10. 2015 9:30 Hradec Králové - KC Aldis, Eliščino nábřeží 375 

Jihočeský 3. 11. 2015 9:30 České Budějovice - Clarion Congress Hotel, Pražská 
třída 14 

Vysočina 4. 11. 2015 9:30 Žďár nad Sázavou - Hotel Jehla, Kovářova 214/4 
Jihomoravský 10. 11. 2015 9:30 Rozdrojovice - Hotel Atlantis, Brána 177 
Olomoucký 11. 11. 2015 9:30 Olomouc - NH Olomouc Congress, Legionářská 1311/21 
Moravskoslezský 18. 11. 2015 9:30 Ostrava - Hotel Clarion, Zkrácená 2703/84 
Zlínský 19. 11. 2015 9:30 Otrokovice - Orea Hotel Atrium, Nám. 3. května 1877 

 
Přihlášky na semináře zasílejte na martin.kolmistr@mmr.cz nejpozději 3 dny před jejich konáním. 
Účast na seminářích je bez poplatku. Délka seminářů je plánována přibližně na 3 hodiny. 

Bližší informace poskytne: Ing. Martin Kolmistr, e-mail: martin.kolmistr@mmr.cz, tel: 234 154 246,  
    mob: 731 681 629 

 
¨ 
 

     

 

XVIII. KONFERENCE POZEMKOVÉ ÚPRAVY 
 

I. cirkulář konference 

"Propojení funkcí v krajině v rámci pozemkových úprav" 
Konference se bude konat v Mikulově  ve dnech 14. - 15. 10. 2015 

pod záštitou ministra zemědělství Mariána Jurečky 

u příležitosti Mezinárodního roku půdy 2015 

připravená ve spolupráci se SPÚ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                http://www.galant.cz/ 

Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové,  
dovolujeme si Vás za Českomoravskou komoru pozemkových úprav a Státní 
pozemkový úřad pozvat na tradiční konferenci  
 
Přípravný výbor konference:  Ing. Radomír Tylš, Ing.  Aleš Tůma, Ing. Alexandra 
Vlčková, Ing. Jana Podhrázská PhD, Ing. Michal Pochop, Barbora Kotulánová 

Ing. Bc. Székelyová Simona MBA, Ing. Václav Mazín PhD, Bc. Petr Fulín   

Mezinárodní seminář 
Venkovské komunitní školy 2015

Zveme vás na seminář, který Vám ukáže jak využít CLLD v obcích 
a jak se k tomu hodí venkovské komunitní školy, pokud v obci exis-
tují. Vedle českých příspěvků postavených na zkušenostech s rozvo-
jem zdola z 10 leté existence Národní sítě venkovských komunitních 
škol, vystoupí zajímaví hosté: Bert Broekhuis z Holandska je evrop-
ským venkovským expertem s praktickými zkušenostmi a rozhledem 
napříč Evropou, Alina Kozinska stojí 10 let v čele polského hnutí Ma-
la szkola, které se nesmířilo s rušením venkovských škol a začalo za-
kládat školy neziskové (dnes na 500). Vystoupí i hejtman Pardubic-
kého kraje Martin Netolický a účast přislíbil nově zvolený předseda 
SMS, poslanec Evropského parlamentu Stanislav Polčák. Seminář 
tradičně není o přednáškách, ale staví na zapojení do skupinové prá-
ce a diskuzí a nabídne materiály, které jinde nezískáte. 

Více: http://www.nsvks.cz/component/content/article?id=125
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V Jezernici vysvětili myslivci zcela 
nový památník svatého Huberta

Krásnou pozdní letní sobotu dne 12. září letošního roku strávi-
li myslivci a občané z Jezernice na Přerovsku při slavnostní událos-
ti, kterou v historii obce nikdo dosud nezaznamenal. V rámci ob-
novy venkovské krajiny a mysliveckých tradic byl vysvěcen nově po-
stavený památník svatého Huberta. Drobná sakrální stavba 
umístěná do příjemného prostředí odrůstajícího biocentra Zlomy, 
nacházejícího se na konci obce poblíž cyklotrasy, byla vysvěcena 
otcem Janem Kornekem, farářem působícím v Dubu nad Mora-
vou. Pan farář Kornek je všeobecně známým knězem, který má za 
svůj koníček také myslivost a z jeho popudu se již sedm let pořá-
dá na přelomu října a listopadu velká myslivecká pouť právě v Du-
bu nad Moravou.

V rámci vysvěcení nového památníku a památného stromu sva-
tého Huberta přijel stylově s mysliveckým hospodářem MS Mezi-
hoří, Zdenkem Suchánkem kočárem taženým koňmi za doprovo-
du malého chlapce Huberta, jedoucího také na koni. Právě toho 
před šesti lety křtil při svatohubertské mši v rámci evropské mysli-
vecké pouti.

Doprovodný kolorit celé slavnosti prováděli myslivci s loveckými 
psy, sokolník s dravcem a skupina mysliveckých trubačů z Troubek 
nad Bečvou. Závěrem akce vyjádřili pořadatelé celé slavnostní udá-
losti naději a přání, aby tento památník a vysazená lípa připomí-
naly všem následujícím generacím a našim potomkům vztah ke své 
obci, krajině a venkovu a také šťastný a spokojený život lidem dob-
ré vůle. Dušan Pořízka

Kaplička jako připomenutí našich 
povinností k půdě
„Národ, který ničí půdu, ničí sám sebe.“

Není mi lhostejný stav, v jakém se půda v naší republice nachá-
zí. Není mi lhostejný postoj našich státních institucí k této proble-
matice, ale ani vztah vlastníků ke svým pronajatým pozemkům. 
Kamarád říká: „Jsou to jednodenní vlastníci – vlastnictví si uvědo-
mují jen v den, kdy berou nájem.“

Proto jsem přivítal, že byl rok 2015 vyhlášen Mezinárodním ro-
kem půdy. Ihned mě napadla myšlenka postavit při této příležitos-
ti u nás v Makově kapličku, nechat ji posvětit a připomenout pří-
tomným jejich povinnosti k vlastnictví půdy, kterou jim dobře ope-
čovávanou předali jejich předkové.

A protože mám souseda, který rád informuje úřady o všem, co 
dělám, absolvoval jsem „kolečko“ na úřadě, kde byli k mému zá-
měru vstřícní. Dále jsem se dohodl s panem vikářem a od ledna 

A k c e  v  r e g i o n e c h  3 4A

jsem zajišťoval a opracovával kámen. Jsem z kraje opuky, opuka se 
mi líbí, a tak to pro mě bylo jasné rozhodnutí.

Kapličku jsem chtěl zasvětit svatému Prokopovi – patronu Čech, 
oráči, ochránci půdy a myslivosti. Proto jsem se snažil ji dokončit 
k svátku sv. Prokopa 4. července. S velkým nasazením a za pomo-
ci synů se mi to podařilo. Kapličku jsme umístili do polí. Snad pro-
to, aby se tam říkalo „U kapličky“. Je to naše, abych tak řekl, cito-
vé místo, kde jsme již před lety vysadili lípu a na kámen umístili ta-
bulku s tímto textem: „Selská lípa – vysazena k poctě selskému 
stavu, který po letech odtržení pozvedl hlavu a vrací české zemi 
meze, kdysi rozorané.“

A 4. července pro nás nastal ten velký den. Zajistili jsme stan, 
protože sluníčko hřálo, až připalovalo. Přítomných se sešlo asi 120, 
což považuji za úspěch. Svěcení a mši sloužil farář P. František Be-
neš, který promluvil o věrozvěstech Cyrilovi a Metodějovi, svatém 
Prokopovi, našem vztahu k půdě a nutnosti se o půdu starat. Mše 
byla sloužena za půdu a selský stav.

K přítomným jsem promluvil jako místopředseda ASZ Svitavy, 
Ústí nad Orlicí, která celou slavnost zastřešila. Hovořil jsem o ko-
lektivizaci, hospodářsko-technických úpravách pozemků, stále se 
zvětšujících plochách honů, erozi vodní i větrné, úbytku humusu 
v půdě, úbytku půdy zástavbou, bioplynových stanicích a digestá-
tu. Výstavbu kapličky jsem zdůvodnil tím, že bude takovým me-
mentem, zdviženým prstem v krajině, který má každému vlastní-
kovi připomínat jeho povinnosti k půdě. Nakonec jsem přítomným 
připomenul, že se předci každého vlastníka snažili předat půdu 
v co nejúrodnějším stavu. A na závěr položil otázku: „Zamysleli jste 
se nad tím, co chcete předat vy?“

Po ukončení slavnosti bylo podáváno malé pohoštění. Hodně 
přítomných mi přišlo osobně poděkovat, byl jsem dokonce vyzván, 
abych takovou slavnost pořádal tradičně.

Tím ale vše nekončí. Protože jsem jedním ze zástupců ASZ pro 
jednání s církví o církevních restitucích, navštěvoval jsem v posled-
ní době farnosti v okolí, abychom se navzájem informovali o svých 
postojích. Při těchto jednáních došla řeč i na svěcení kapličky v Ma-
kově. A tak vzešel nový nápad, že vytvořím plakát o jejím svěcení, 
ale především o tom, proč jsme ji vystavěli. Se stručnou informací, 
jak špatně se chováme k naší půdě a s pojmenováním hlavních pří-
čin devastace krajiny.

Tyto informační tabule budou rozmístěny asi v desítce okolních 
kostelů, protože máme pocit, že takto oslovíme mnohem více lidí 
a alespoň někteří si uvědomí, že jim jejich předkové předali s pů-
dou také nemalé povinnosti ve vztahu k ní. A že ačkoliv nemáme 
bioplynky a nemůžeme nabídnout ten nejvyšší nájem, máme cit 
k přírodě, krajině a naším stylem hospodaření zajistíme úrodnost 
pozemků. Upozorníme tak na to, že vlastníci mají od svých nájem-
ců právo požadovat lepší zacházení s půdou.

Jsme sedláci, a jak o tom hovořil pan kardinál Dominik Duka, jsme 
již historicky ti, kteří s církví měli vždy dobrý vztah a spolupráci.
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Jak jsem začal, tak i zakončím citací profesora Bořivoje Šarapat-
ky z University Palackého v Olomouci, jehož slova by se měla tesat 
do kamene: „Stav české půdy je alarmující, chováme se k ní s ne-
vysvětlitelnou a neobhajitelnou lhostejností, čekají nás potíže.“

Jiří Vopařil, místopředseda ASZ Svitavy, Ústí nad Orlicí
http://www.asz.cz/cs/aktualne-z-asz/kaplicka-jako-pripomenu-

ti-nasich-povinnosti-k-pude.html

V Chotěboři vznikne servisní kancelář 
pro obce. Díky meziobecní spolupráci

Poradenství především z oblasti ekonomiky, práva, dotací, veřej-
ných zakázek, sociálních věcí či odpadového hospodářství. Takové 
služby by měla poskytovat servisní kancelář třiceti malým obcím na 
Chotěbořsku. Vyplynulo to z účasti chotěbořské samosprávy v pro-
jektu Svazu měst a obcí na podporu meziobecní spolupráce (PMOS). 
Podle starosty Chotěboře Tomáše Škaryda by kancelář měla vznik-
nout začátkem příštího roku a měla by se systematicky a dlouhodo-
bě věnovat potřebám malých obcí ve správním obvodu Chotěboř. 
Podobně to už funguje například v Tišnově na Brněnsku.

„Chotěboř je přirozeným centrem pro třicet obcí, které ve správ-
ním obvodu máme,“ říká starosta Chotěboře a dodává: „A proto-
že jsme obcí s rozšířenou působností, snažíme se s našimi sousedy 
spolupracovat a pomáhat jim. Důkazem je servisní kancelář, jejíž 
otevření – jako logické vyústění naší účasti v projektu na podporu 
meziobecní spolupráce – připravujeme. Dva zaměstnanci by zde 
měli poskytovat služby z oblasti základní administrativy, ekonomiky, 
dotací, práva, odpadů, sociálních věcí apod.“
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„Velmi nás těší hmatatelné výsledky projektu na podporu me-

ziobecní spolupráce, do kterého se zapojila většina tuzemských sa-
mospráv,“ říká předseda Svazu měst a obcí a starosta Kyjova Fran-
tišek Lukl. „V aktuálním pokračování projektu se mimo jiné řeší fi-
nancování a podpora spolupráce měst a obcí, přenos zkušeností 
ze zahraničí, právní a legislativní souvislosti či řízení kvality veřejné 
správy. Vznikla také platforma efektivní meziobecní spolupráce, 
která umožňuje komunikaci s aktivními zástupci území,“ dodává.

Platforma EMOS se zabývá administrativní podporou činnosti 
především malých obcí, zaměstnaností a podporou podnikání ja-
ko průřezovými tématy, která si v první části projektu vyžádala úze-
mí. Právě v jejím rámci se projednávají servisní kanceláře.

„Každý starosta malé obce, zejména pak ten neuvolněný, potře-
buje pomoc, kterou mohou nabídnout právě servisní kanceláře po-
stavené na meziobecní spolupráci,“ říká ředitel kanceláře pro pro-
jekty a vzdělávání a supervizor projektu PMOS Svazu měst a obcí Ja-
romír Jech a dodává: „Administrativní požadavky na samosprávy 
jsou obrovské, zákony složité a často se mění. Problém vyznat se ve 
všech pravidlech mívají i velká města s řadou zaměstnanců. Což pak 
teprve malé obce, kde na obecním úřadě pracují třeba jen dva lidé?“

Radnice v Chotěboři by na Vysočině měla být vůbec první samo-
správou, kde servisní kancelář v území obce s rozšířenou působnos-
tí (ORP) vznikne. Pomyslnou vlaštovkou přitom bylo ORP Tišnov na 
Brněnsku, kde Poradenské a servisní centrum DSO Tišnovsko ote-
vřeli letos 27. dubna v Předklášteří. Meziobecní spolupráce a vzá-
jemná pomoc výborně funguje mimo jiné i v ORP Pacov na Pelhři-
movsku. V zahraničí jsou ještě dál, například ve Francii či Rakousku 
dokonce připravují společné územní plány. 

Projekt na podporu meziobecní spolupráce realizuje Svaz měst 
a obcí ČR. Je financovaný z ESF prostřednictvím OP LZZ. Informa-
ce o projektu najdete na www.obcesobe.cz.

http://www.asz.cz/cs/aktualne-z-asz/kaplicka-jako-pripomenuti-nasich-povinnosti-k-pude.html
http://www.asz.cz/cs/aktualne-z-asz/kaplicka-jako-pripomenuti-nasich-povinnosti-k-pude.html
http://www.obcesobe.cz
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Elektronické podání má snížit 
administrativní zátěž občanů. 
IROP na něj dá 400 milionů

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo čtvrtou výzvu k předklá-
dání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu 
(IROP). Díky ní budou podpořeny aktivity vedoucích k úplnému elek-
tronickému podání. MMR vyhlásí do konce září 2015 ještě další tři 
výzvy. Ty se budou týkat vysoce specializované péče v oblastech on-
kogynekologie a perinatologie, provozních a animačních výdajů 
místních akčních skupin a deinstitucionalizace sociálních služeb.

Čtvrtá výzva v IROP „Aktivity vedoucí k úplnému elektronické-
mu podání“ patří pod specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a trans-
parentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality 
systémů informačních a komunikačních technologií.

Hlavní podporovanou aktivitou je pořízení upraveného, konfi-
gurovaného nebo nově vybudovaného informačního systému, kte-
rý klientům úřadů umožní úplné elektronické podání. Na zjedno-
dušení a zkvalitnění servisu pro občany je z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj připraveno 400 milionů korun.

V současné době již legislativa umožňuje tzv. elektronické po-
dání, tedy situaci, kdy občan nemusí osobně na úřad, ale vyřídí si 
agendu prostřednictvím chytrého formuláře, který opatří elektro-
nickým podpisem a odešle na úřad z pohodlí domova. Tím kom-
pletně uskuteční elektronické podání. Nejčastější  je však tzv. neú-
plné elektronické podání, kdy je sice možné formulář vyplnit na 
počítači, ale pak je potřeba ho vytisknout a na úřad odnést nebo 
odeslat. Výzva č. 4 je určena pro veřejné instituce, které chtějí ob-
čanům poskytnout službu úplného elektronického podání. Příkla-
dem může být např. podání daňového přiznání, založení firmy, při-
hlášení se ke svozu odpadů nebo přihlášení psa.

Příjemci podpory mohou být organizační složky státu, příspěvko-
vé organizace organizačních složek státu, státní organizace a státní 
podniky. Dále též kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, 
obce (kromě Prahy a jejích částí) a organizace zřizované nebo zaklá-
dané obcemi (opět kromě Prahy a jejích částí).

Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat až do 30. června 
2017, přičemž žádosti budou hodnoceny průběžně podle pořadí 
jejich podání. Realizace projektů pak musí být dokončena nejpoz-
ději do 30. června 2019.
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Projekty je možné konzultovat s kontaktními pracovníky Cent-
ra pro regionální rozvoj v jednotlivých krajích. Kontakty na tyto 
pracovníky jsou k dispozici na stránkách http://www.crr.cz/cs/crr/
kontakty-iop-irop/.

Na adrese www.dotaceEU.cz/IROP jsou vždy v den vyhlášení vý-
zvy zveřejněna Specifická pravidla výzvy pro žadatele / příjemce.

Žádosti o podporu budou předkládány v elektronické podobě 
v aplikaci MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz.

Harmonogram dalších plánovaných výzev IROP na rok 2015 je 
k dispozici na  webových stránkách http://www.dotaceEU.cz/cs/
Microsites/IROP/Dokumenty.

Ministerstvo školství vyhlásilo výzvu 
Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 8. září 2015 výzvu č. 02_15_005 
Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV. Před-
pokládané zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí dle textu výzvy: 
26. října 2015.

Více: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-
-005-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-v

Dalších více jak 32 milionů korun 
půjde na podporu cestovního ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj přijalo v rámci druhé výzvy v pod-
programu Cestování dostupné všem 44 žádostí o dotaci. Dotace 
dvaatřicet milionů korun je navržena pro 32 projektů. „Podnikate-
lé i obce připravili v rámci obou výzev celkem 72 kvalitních projek-
tů, které při splnění podmínek podpoříme více než 85 miliony ko-
run. Pomůžeme tak zkvalitnit služby, zvýšit atraktivitu i návštěvnost 
mnoha destinací v našich regionech,“ uvedla ministryně pro míst-
ní rozvoj Karla Šlechtová.

Díky navýšení rozpočtu Národního programu podpory cestov-
ního ruchu pro rok 2015 mohla být vyhlášena druhá výzva příjmu 
žádostí o dotace na podporu investičních projektů do 5 milionů 
korun (v případě parkovacího domu/věže pro jízdní kola až do 
10 mil. Kč). Projekty jsou zaměřeny na podporu domácího cestov-

http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-iop-irop/
http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-iop-irop/
https://www.dotaceeu.cz/IROP
https://mseu.mssf.cz/
https://kancelar.smocr.cz/owa/redir.aspx?C=cc00965be55d4cfb9ca0f1fbf2a1ebea&URL=http%3a%2f%2fwww.dotaceeu.cz%2fcs%2fMicrosites%2fIROP%2fDokumenty
https://kancelar.smocr.cz/owa/redir.aspx?C=cc00965be55d4cfb9ca0f1fbf2a1ebea&URL=http%3a%2f%2fwww.dotaceeu.cz%2fcs%2fMicrosites%2fIROP%2fDokumenty
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-005-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-v
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-005-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-v
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Chystaný program počítá s podporou rybníků či vodních nádr-
ží, které budou mít minimálně dva hektary. V nich se budou moci 
chovat ryby, nemá ale jít o intenzivní chov, tedy se zhuštěnou rybí 
osádkou. Program bude muset být notifikován Evropskou komisí.

Ministerstvo nyní kvůli letošnímu suchu sčítá zemědělské ško-
dy. Stát má možnost podpořit zemědělce kvůli suchu i z již notifi-
kovaného programu, do roku 2020 jim může vyplatit až 12,25 mi-
liardy korun. O využití těchto peněz by ale musela rozhodnout vlá-
da. Podle rozhodnutí vlády premiéra Bohuslava Sobotky by měla 
vzniknout státní strategie na boj se suchem do poloviny roku 
2017. Sám premiér se ale vyjádřil, že by chtěl, aby základní strate-
gické dokumenty vznikly již do konce roku 2016.

Dlouhotrvající sucho a horko letos způsobovalo komplikace po 
celé zemi, i nyní je většina vodních toků hluboko pod svým běž-
ným průtokem. Vědci očekávají, že podobně teplých a suchých let 
bude přibývat.

Více: http://www.asz.cz/cs/zpravy-z-tisku/dotace/ministerstvo-
-podpori-v-pristim-roce-vystavbu-rybniku.html

MMR: Společně dokážeme problémy 
na MPO vyřešit v co nejkratší době

Společným zájmem obou ministerstev (MPO a MMR) je co nejhlad-
ší čerpání peněz z Evropské unie. Proto také MMR bere zpětnou vaz-
bu uživatelů i zadavatelů výzev do monitorovacího systému MS2014+ 
velmi vážně a snaží se dopředu upozorňovat na možné problémy.

Chod systému MS2014+ je dán jednak technickým nastavením, 
jednak dobrým vyškolením uživatelů a důkladnou přípravou vyhla-
šovatelů jednotlivých výzev. Použití dvoukolového modulu hodno-
cení, který zvolilo MPO pro svůj OP PIK, je výrazně náročnější na ad-
ministrativní proces hodnocení u vyhlašovatelů. Je proto třeba, jak 
pracovníci MMR své kolegy z MPO dopředu instruovali, adekvátně 
prodloužit dobu potřebnou k zadávání žádostí. To se bohužel ne-
stalo a pracovníci OP PIK tak museli přistoupit k prodloužení doby 
podávání žádostí u tohoto programu. Expertní tým MMR je proto 
nyní připraven v jakékoli době a maximálním způsobem svým ko-
legům pomoci v instruktáži a v odladění problémů v OP PIK.

V současné době je vyhlášeno celkem 87 výzev na získání dotací. 
OP PIK z Ministerstva průmyslu a obchodu v nich naštěstí tvoří nece-
lou pětinu.

Počet vyhlášených výzev:
DoP (předložení strategií) – 1 výzva
IROP – 5 výzev
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – 20 výzev
PS Česká republika - Polsko – 6 výzev
OP Technická pomoc – 2 výzvy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – 5 výzev
OP Zaměstnanost – 32 výzev
OP Životní prostředí – 16 výzev

http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/
Medialni-reakce/Spolecnymi-silami-dokazeme-problemy-na-

-MPO-vyresit-v-co-nejkratsi-dobe

Přes 9 000 uživatelů používá 
nový monitorovací systém

Již tři měsíce je v provozu nový monitorovací systém evropských 
fondů MS2014+, který byl speciálně vytvořen pro stávající progra-
mové období 2014–2020.

Aktualizovaný harmonogram výzev naleznete na stránkách 
http://dotaceEU.cz/cs/Kalendar-akci.

Aplikace naleznete zde.
Více: http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/

Pro-media/Tiskove-zpravy/2015/Pres-9-000-uzivatelu-pouziva-no-
vy-monitorovaci-system

ního ruchu s cílem snížení sezónnosti, dále také na začlenění no-
vých cílových skupin do cestovního ruchu, rozšíření nabídky dopro-
vodné infrastruktury cestovního ruchu a na podporu zvýšení ná-
vštěvnosti jednotlivých destinací.

Pro podnikatele a obce jde tedy konkrétně o podporu rekon-
strukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygi-
enického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél 
tras, zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu, zavedení, zlepšení či 
vytvoření navigačních a informačních systémů pro sluchově a zra-
kově postižené turisty a pořízení zařízení pro bezpečné parkování 
kol a úschovu zavazadel. To vše včetně propagace hotových pro-
jektů. Dotace ze státního rozpočtu může dosáhnout maximální vý-
še 50% celkových uznatelných nákladů projektu.

Seznamy žádostí s návrhem dotace v prvním i druhém kole jsou 
spolu s dalšími informacemi ZDE. 

Více: http://www.mmr.cz/getmedia/bda496eb-da91-
-4fe9-98c5-450e29fd6a14/Cestovani-dostupne-vsem-2015_2-

-vyzva-navrh-dotace.pdf

MMR poskytne přes 150 milionů 
nestátním neziskovým organizacím

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje Podporu nestátních ne-
ziskových organizací pro rok 2016. Dotace v roce 2016 budou k dis-
pozici v celkové výši 150,9 milionů korun.

Oblasti podpory k podávání žádosti o dotaci pro rok 2016 jsou 
následující:

Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového 
užívání staveb

Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení
Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni
Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí
Podpora činnosti Horské služby ČR

Více: http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Programy-a-dotace/
Dotace-pro-nestatni-neziskove-organizace-2016.aspx

MŽP vyhlásilo program na podporu 
projektů NNO pro rok 2016

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje podprogram na podporu 
projektů NNO působících v oblasti ochrany životního prostředí a udrži-
telného rozvoje pro rok 2016. Podporovány budou výhradně neinves-
tiční projekty nestátních neziskových organizací. Minimální výše pod-
pory je 30.000,- Kč, maximální výše podpory je 200.000,- Kč na jeden 
projekt. Jedna organizace může podat maximálně 2 projekty. Uzávěr-
ka příjmu žádostí je 21. října 2015 ve 12:00 hodin. MŽP vyhradilo 
13,5 milionu korun. Oproti loňskému roku je to o 1,5 milionu více.

Více: http://www.mzp.cz/cz/podpora_projektu_nno_2016

Ministerstvo zemědělství podpoří 
v příštím roce výstavbu rybníků

Ministerstvo zemědělství hodlá od příštího roku spustit dotační 
program na udržení vody v krajině. Bude poskytovat podporu na 
výstavbu, obnovu nebo odbahnění rybníků. Konkrétní výše pod-
pory zatím není stanovena. Na rybníkářství a produkci ryb se vypi-
sují i výzvy za evropské peníze, v Operačním programu Rybářství 
je připravených 243 milionů korun.

Podniky, které mají produkci ryb vyšší než půl tuny ryb ročně, mo-
hou o dotaci z EU zažádat mezi 21. říjnem a 3. listopadem. Česko 
do inovací a investic do průtokových systému dodá zhruba 61 mili-
onů korun. Je možné žádat o podporu na opravy, vybudování a od-
bahnění rybníků menších než dva hektary katastrální plochy.
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