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Vesnice roku 2014 – Kateřinice. „Přátelé, kamarádi, Kateřinice, je to Vaše!“ zvolal starosta Vojtěch Zubíček poté, co ministr
zemědělství Marian Jurečka přečetl jméno vítězné obce. „Je to obrovská čest vidět tolik šťastných a zapálených lidí. Přeji všem vesnicím,
aby měli takové lidi, jako jste vy,“ dodal. To už ale Kateřiničtí na nic nečekali a vběhli za svým starostou přímo na pódium a zpívali
Kateřinská dědina, tam je pěkná dolina… Starosta zpíval s nimi a Luhačovice se radovaly.
Zdroj foto: TSu
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Aktuálně:
Konference VENKOV 2014:
Kreativita, inovace,
spolupráce, rozvoj
Ve dnech 15. – 17. 10. 2014 se v Kon
stantinových Lázních v Plzeňském kraji ko
nal 6. ročník Národní konference Venkov
2014. Jako každý rok, i letos byla tato akce
příležitostí pro setkání, diskusi a výměnu
zkušeností zástupců z oblasti veřejné, ne
ziskové i soukromé sféry. Letošní ročník si
kladl za úkol implementovat kreativitu, ino
vaci, spolupráce a rozvoj do čtyř stěžejních
témat, a to KOSTEL – ŠKOLA – STATEK –
HOSPODA.
Více informací na straně 2
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Rozhovor
Nejdůležitější je žít
a radovat se z každé minuty,
říká starosta Zubíček
Vojtěch Zubíček nemusí ani prozrazovat,
že je z Valašska. To poznáte okamžitě z je
ho výrazného dialektu, který vůbec neskrý
vá, nesnaží se o spisovnou češtinu. Tak se
projevuje hrdý patriot i srdečný chlap. I pro
to si jej lidé v Kateřinicích zvolili za svého
starostu. Poté, co ministr zemědělství vyhlá
sil, že Vesnicí roku 2014 jsou Kateřinice, na
pódium vyběhli lidé bez ohledu na oficiální
ceremoniál. To se ještě nikdy nestalo.
Více informací na straně 6
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TÉMA:
Vesnice roku 2014:
Vyhráli Valaši – Kateřinice
ze Zlínského kraje!
Vesnicí roku 2014 jsou Kateřinice na
Vsetínsku. Druhé místo patří Ořechovu na
Žďársku na Vysočině a třetí Nové Hradečné
na Olomoucku. Do klání se letos přihlásilo
306 obcí, což bylo o 33 více než vloni. Slav
nostní vyhlášení již 20. jubilejního ročníku
se uskutečnilo 20. září na mezinárodním
dětském folklórním festivalu Písní a tancem
v Luhačovicích. Titul Vesnice roku zůstává
po loňském vítězství Jeseníku nad Odrou na
Moravě.
Více informací od strany 4
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Národní konference VENKOV 2014:
Kreativita, inovace, spolupráce, rozvoj
Ve dnech 15. – 17. 10. 2014 se v Kon
stantinových Lázních v Plzeňském kraji konal
6. ročník Národní konference Venkov 2014.
Jako každý rok, i letos byla tato akce příleži
tostí pro setkání, diskusi a výměnu zkušenos
tí zástupců z oblasti veřejné, neziskové i sou
kromé sféry.
Letošní ročník si kladl za úkol implemento
vat kreativitu, inovaci, spolupráce a rozvoj do čtyř stěžejních témat, a to KOSTEL
– ŠKOLA – STATEK – HOSPODA.
První den konference byl započat v du
chu jednání partnerských organizací. Ofici
ální zahájení se uskutečnilo ve večerních
hodinách v kapli Máří Magdalény na vrchu

Krasíkově. Všichni účastníci se těšili na Pe
cha Kucha Night (čti peča kuča), která byla
příslibem netradiční formy prezentace. Ten
to formát prezentace vymezoval každému
z prezentujících 20 sekund, během kterých
měl přítomné seznámit s tím nejzajímavěj
ším ze své činnosti. Nutno předeslat, že ni
kdo z přednášejících tuto časovou dotaci
nedodržel, čímž zůstala naše „Pecha Kucha
zvědavost“ neukojena. I přes to byl tento
večer velmi inspirativní a nabídl spoustu ná
mětů, které je možno dále rozvíjet. Po vy
mrznutí na Krasíkově dostali účastníci mož
nost rozehřát se při výuce country tanců ve
stodole Dvora Krasíkov s kapelou Michal
Tučný Revival Band.
Ve čtvrtek 16. 10. začal hlavní konferenč
ní program. Po uvítání na plenárním zasedá
ní následoval příspěvek ministra zemědělství
Mariana Jurečky, který obsahoval výhled do
programového období 2014–2020.
Po úvodním vystoupení ke každému z té
mat konference proběhly jednotlivé tematic
ké pracovní skupiny k tématům Kostel, Ško
la, Statek, Hospoda. Závěry z těchto work
shopů výstižně definovaly problémy spojené
s těmito oblastmi a nabízely směr, kterým se
při jejich řešení ubírat.
Páteční program zahrnoval odborné ex
kurze do blízkých obcí a dotvářel tak přítom
ným komplexní obraz na čtyři stěžejní téma
ta celé konference.
Konference Venkov 2014 byla skvěle
zorganizovanou akcí. Vzhledem k širokému
spektru účastníků lze předpokládat, že zá
věry zde vzniklé povedou k lepšímu a kva
litnějšímu životu ve venkovských oblastech.
Jarmila Matoušková,
MAS Střední Haná
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Závěry Národní konference Venkov 2014:
Kostel – Škola – Hospoda – Statek
V kulturním domě v Konstantinových Lázních se od středy 15. do
pátku 17. října konal již šestý ročník celorepublikové akce věnované
venkovu. Konference byla zaměřena na témata, která se dají shrnout
do pojmů KOSTEL – ŠKOLA – HOSPODA – STATEK. Těmto oblastem
byla věnována hlavní sdělení i hojně navštívené panelové diskuze.
Na konferenci vystoupili mimo jiných ministr zemědělství Mari
an Jurečka, hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs, plzeňský biskup
František Radkovský a předseda Spolku pro obnovu venkova Čes
ké republiky Eduard Kavala.
Zhruba 350 účastníků konference formulovalo z výstupů jed
notlivých panelových diskuzí tyto závěry, ze kterých jsou patrné zá
sadní problémy našeho současného venkova:
• zaměstnanost,
• základní služby (škola, obchod, doprava, lékař, pošta, úřad apod.),
• velké množství historických památek ve špatném stavu,
•	ztráta původní funkce venkovského stavebního fondu (kostely,
fary, zámky, školy, hospody, stodoly, zemědělské areály, …),
•	potřeba zachování venkovských škol (nedostatek kvalifikova
ných pedagogů),
• volnočasové vyžití dětí a mládeže,
• oslabení významu rodiny,
• podpora malých a rodinných podniků (zejména farem),
•	vysoká administrativní náročnost a zatěžující kontrolní systém
(vysoká četnost, duplicita kontrol, malichernost apod.),
•	ochrana zemědělského půdního fondu (vyjímání půdy ze země
dělského půdního fondu, eroze, vodní režim, …).
Neřešení těchto problémů povede k pokračujícímu vylidňování
a stárnutí venkova. K uvedeným problémům je nutno přistupovat

komplexně a souběžně, a to vzhledem k jejich vzájemné podmíně
nosti a provázanosti.
Celkovým závěrem konference je následující prohlášení:
Řešením je komplexní průřezová meziresortní podpora
stabilizace a rozvoje venkova formou přímých i nepřímých
nástrojů včetně samostatných krajských programů.
Další informace o konferenci najdete na:
http://www.konferencevenkov2014.cz/
Zdroj: SPOV
K NKV14 se vrátíme s dalšími ohlasy v dalším vydání ZV.
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Vesnice roku 2014: Vyhráli Valaši
– obec Kateřinice ze Zlínského kraje
Druhé místo má Ořechov z Vysočiny; třetí je Nová Hradečná na Olomoucku
Vesnicí roku 2014 České republiky jsou Kateřinice na Vsetínsku.
Druhé místo patří Ořechovu na Žďársku a třetí Nové Hradečné na
Olomoucku. Do klání se letos přihlásilo 306 obcí ze všech 13 krajů
což je o 33 více než vloni. Slavnostní vyhlášení 20. ročníku se usku
tečnilo v sobotu 20. září na mezinárodním dětském folklórním fes
tivale Písní a tancem v Luhačovicích.
„Jsem přesvědčený o tom, že u nás lidé nemyslí jenom na sebe.
Pilně pracují a jsou schopni se dát dohromady, když je potřeba ně
komu pomoct. Trvale si navzájem pomáhají, respektují se, váží si je
den druhého. A to je opravdu nejkrásnější. Myslím, že právě to ko
mise vycítila a já mám obrovskou radost. Je to pro nás čest,“ řekl
krátce po vyhlášení pro Zpravodaj venkova starosta Kateřinic Vojtěch

Zubíček. Bez ohledu na oficiální ceremoniál vběhli ihned po ozná
mení výsledku soutěže na pódium občané Kateřinic a svého staros
tu srdečně objímali, mávali transparenty, zpívali a skandovali.
Radostné a dojaté publikum ale volalo i na starosty dalších 12 ob
cí. „Pomalu to začíná připomínat fotbalové klání. V tom nejlepším
slova smyslu. Těší mě, že Vesnice roku stále žije a že ji lidé dokáží tak
hezky prožívat,“ prozradil jeden ze zakladatelů soutěže i pořadatel
ského Spolku pro obnovu venkova ČR Jan Kruml.
Lidé s vlajkami a transparenty vážili do Luhačovic mnohdy dlou
hou cestu. Obce vypravily několik autobusů, z nichž vystupovali
mladí i staří v pestrých dresech s obecními symboly, hudebními ná
stroji i v komických kostýmech.
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Třináctku finalistů navštívila první zářijový týden celostátní ko
Loni zvítězil Jeseník nad Odrou z Moravskoslezského kraje, dru
mise. „Všechny vítězné obce měly na svou prezentaci čtyři hodiny, hé místo získala obec Holovousy z Královéhradeckého kraje a tře
všechny se předvedly v plné parádě a komisi rozhodování určitě tí příčku obsadila obec Dolní Újezd z Pardubického kraje. šum
neulehčily. Nesmírná vyrovnanost a vysoká úroveň prezentací, tak
by se dal krátce shrnout letošní ročník. Ovšem jako v každé soutě
ži, tak i v této může zvítězit pouze jeden. Přesto se domnívám, že
jsme viděli 13 vítězů,“ řekl předseda celostátní komise Tomáš Ma
chýček, starosta obce Jeseník nad Odrou, Vesnice roku 2013.
Celostátní komise uděluje každoročně i Koláčovou cenu za nej
lepší domácí koláče. Ty letos napekly hospodyňky z Kostelce v Pl
zeňském kraji. Putovní pohár Folklorního sdružení získala jihočes
ká obec Úsilné za podporu folklorního souboru Lučina, dětského
folklorního souboru Palouček a za snahu o uchování doudlebských
krojů, písní, tanců a zvyků a za vyhledávání nových přístupů k ob
novení činnosti lidového divadelního souboru.
Smyslem 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 vo
bci. Vyhlašovateli jsou Spolek pro obnovu venkova, Ministerstvo pro
místní rozvoj, Svaz měst a obcí a Ministerstvo zemědělství.
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Kateřinice: Nejdůležitější je žít a radovat se
z každé minuty, říká starosta Vojtěch Zubíček
Vojtěch Zubíček nemusí ani
prozrazovat, že je z Valašska. To
poznáte okamžitě z jeho výraz
ného dialektu, který vůbec ne
skrývá, nesnaží se o spisovnou
češtinu. Tak se projevuje hrdý
patriot i srdečný chlap. I proto
si jej lidé v Kateřinicích zvolili za
svého starostu. Povídáme si krát
ce poté, co ministr zemědělství
Marian Jurečka rozlepil obálku
a z lístku přečetl, že Vesnicí ro
ku 2014 jsou Kateřinice ve Zlín
ském kraji.
Na pódium za vámi vyběhli lidé bez ohledu na oficiální
ceremoniál. To bylo vtipné a zatím se to ještě nikdy při vyhlašování nestalo. Jaké jsou vaše první dojmy?
Trochu mi vyschlo v krku. Dojmy jsou silné. Do života v naší ob
ci se zapojují všichni lidé, všechny spolky. Je to zlatá třešinka na
tom dortu. Vážíme si u nás jeden druhého, jsme šťastní, respektu
jeme se navzájem. Pracujeme, ale všichni pamatují i na zábavu
a pomoc druhým. To je u nás to nejkrásnější. Ze srdce děkuji všem
u nás v Kateřinicích.

Zmínil jste, že největší potenciál obce vidíte v následující generaci, kterou je třeba dobře vést a vychovávat. Co pro
to děláte?
Na výchově dětí se vedle rodin, školy a obce podílí i Sbor česko
bratrské církve evangelické. Při sboru existuje i Mateřské centrum
Kačenka.

Jak se ve vaší obci daří podnikatelům?
Máme několik firem, které se zabývají hlavně dřevozpracujícím
Řekl byst, že teď jste nejšťastnější?
průmyslem. Povědomí o obci zvyšuje zejména firma Gufex, jež do
Nejšťastnější v životě jsem, když se rodí děti. A když vidím, jak dává mimo jiné špičkové hokejové puky na všechny turnaje pořá
se zapojují lidi, to jsem šťastný.
dané Mezinárodní hokejovou federací.
A rodí se u vás hodně dětí?
Proč si myslíte, že zvítězily právě Kateřinice?
Ano. V loňském roce jsme překročili hranici tisícovky obyvatel.
Jsem přesvědčený o tom, že u nás lidé nemyslí jenom na se
Letos v září nám nastoupilo do školy 14 prvňáčků.
be. Pilně pracují a jsou schopni se dát dohromady, když je potře
ba někomu pomoct. Trvale si navzájem pomáhají, respektují se,
Jaké máte v Kateřinicích spolky?
váží si jeden druhého. A to je opravdu to nejkrásnější. Myslím, že
Když jsme teď sepisovali všechny naše spolky, napočítali jsme právě to komise vycítila a já z toho mám obrovskou radost. Je to
jich kolem 15. Když se ptáte, v čem jsou jedinečné, tak bych řekl, pro nás čest. A taky závazek. Aby to roztočené kolo mělo ještě
že se umí hlavně radovat a navzájem si pomáhat.
větší grády a nikdy se nezastavilo. Abychom žili a radovali se z ka
Nejstarším spolkem je sbor dobrovolných hasičů, který vznikl ždé minuty.
roku 1936. Máme taky sokoly, myslivecká sdružení Dubcová a Ko
rýca. K těm novějším patří skauti, kterým se podařilo vybudovat
s pomocí evropské dotace dětské bezbariérové centrum Březiny.
O Kateřinicích
Mezi další organizace patří Sdružení přátel Kateřinic, klub senio
Kateřinice – Vesnici roku 2014 najdete v Hostýnských vrších,
rů, šachový kroužek a Moravská organizace vozíčkářů. V obci pů
asi
devět kilometrů severozápadně od Vsetína v táhlém údolí po
sobí i hudební soubor hry na ruční zvonky s názvem Zvonky dob
toka Kateřinky. Máte-li rádi kopcovité Valašsko, tady se vám bu
ré zprávy, které obec proslavují při svých koncertech na celém úze
de rozhodně líbit, polovinu katastru pokrývají lesy.
mí naší republiky.
První zmínka o obci se objevuje v záznamech v roce 1505.
V této listině se majitel vsetínského panství Jan Kuna z Kunštátu
zavázal, že zajistí věno své manželce Dorotě ze Zástřizl. Před ro
kem 1849 byly Kateřinice součástí vsetínského panství, do roku
1909 patřila ves k okresu Valašské Meziříčí, pak k okresu Vsetín.
I když se v Kateřinicích nedochovalo mnoho historických pa
mátek, svou polohou a přírodními krásami přitahují aktivní tu
risty i milovníky procházek. Za den tu projede jen velmi málo
aut a dobré cesty vás zavedou až na paseky.
Kateřinice protíná řada turistických a cyklistických stezek, hře
beny místních kopců lákají v zimě běžkaře, v létě tu na stráních
naleznete i vzácné druhy rostlin. Na vrchu Dubcová se nachází
přírodní rezervace a přímo v obci roste několik pozoruhodně vel
kých stromů. Mezi nimi lípa, která se řadí mezi pět největších lip
bývalého okresu Vsetín. V obvodu kmene měří 640 centimetrů
a zasadili ji už na počátku 17. století.
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Ořechov: Písničku o Ořechovu složili lidi
v autobuse, směje se starostka Petra Slámová
„Vážení spoluobčané, Oře
chov s Ronovem získal 2. místo
v celorepublikové soutěži Ves
nice roku 2014. Je mi velkým
potěšením vám tuto radostnou
zprávu oznámit. Tato cena pat
ří nám všem. Velké poděkování
za spolupráci, podporu a repre
zentaci obce,“ napsala Petra
Slámová na webové stránky
Ořechova. Neuvolněná starost
ka pracuje jako ekonomka –
a to je vidět i na jejím přístupu
k investicím. Všechno má dob
ře spočítané i naplánované…
Co kromě toho plánujete do budoucna?
Do Luhačovic přijel autobus lidí, kteří vás přijeli podpořit.
Máme spoustu plánů. Musíme udělat nové přechody pro chod
První oslavy jste si užívali už na pódiu, kam jste po skončece,
protože přes naši obec vede silnice první třídy. Chybí nám také
ní ceremoniálu nastoupili a zpívali.
část
vodovodu. Všechno ale děláme po částech. Nemůžeme si do
Tu písničku o Ořechové složili naši lidi až v autobuse cestou sem.
Vůbec jsme nečekali druhé místo. Už výhra v krajském kole kraje volit velké investice najednou.
Vysočina pro nás byla obrovským překvapením.
Máte kolem sebe hodně lidí, kteří vám pomáhají?
Kdybych je neměla, určitě bychom nedostali takové ocenění…
Kolikrát jste se přihlásili do soutěže?
Celkem pětkrát.
Čím jste si získali komisi?
To nevím. My nic speciálního nemáme. Nemáme folklor. Ukáza
li jsme jim, jak tady žijeme. Jak spolupracujeme a jak se družíme.
Jak byste představila vaši obec?
Jsme malinká vesnice složená z Ořechova a Ronova. Tyto dvě
části spojuje jen hráz rybníka. Máme u nás krásně. Kolem obce se
nachází 12 rybníků.
Jak to u vás vypadá s přílivem mladých rodin?
Patrioti zůstávají, lidi nám neutíkají. Do Velkého Meziříčí a Vel
ké Bíteše to mají lidé přibližně deset kilometrů. Kousek je to i na
dálnici, a dobré spojení máme i do hlavního města.
Kam vezmete návštěvu, která se přijede podívat, jak to vypadá v druhé nejlepší vesnici?
Do krásné přírody. Naší hlavní chloubou je teď domeček, který jsme
koupili v dražbě a zachránili před zchátráním. Nebude ovšem sloužit
jenom jako muzeum. Chceme se zde především vracet ke starým tra
dicím a předvádět je. Stloukat máslo, drát peří, představovat řemesla,
kterými se lidé u nás kdysi živili. A těší mě, že je o to obrovský zájem.

O Ořechovu a Ronovu
Ořechov a místní část Ronov leží v malebné krajině obklope
né lesy a rybníky, v západní části Českomoravské vrchoviny. Prv
ní písemná zmínka pochází z roku 1364, letos obec slaví 650
let. Na toto významné výročí se do Ořechova sjeli rodáci a žeh
nal se prapor dobrovolných hasičů.
Zejména v posledních deseti letech se vesnice proměnila. Ma
jí tu nové víceúčelové hřiště, cesty, dvě odpočinkové zóny.
Dbá se i na dodržování tradic, svátků a obyčejů. Mezi nové
patří dětský karneval, pohádkový les, rozloučení s létem, bram
boriáda, velikonoční a vánoční dílny, vánoční bruslení či novo
roční výšlap na Svatou horu a další. Na společenském životě se
aktivně podílejí hasiči, myslivci, rybáři a sportovci. Obec spolu
pracuje i s dětským střediskem Březejc pro postižené.
Nejvýznamnější památkou je kaple sv. Antonína Paduánské
ho vyzdobená freskami malíře Karla Teppera. Chloubou obce je
i ronovská tvrz, nad jejímž průjezdem je vidět znak Ronovců. Po
cyklostezkách, jež obcí procházejí, se rádi vydají milovníci zdej
ší přírody. Návštěvníci sem přijíždějí za 12 rybníky a okolními le
sy. Vydat se můžete po patnáctikilometrové naučné stezce Sva
tá hora, která začíná i končí na železniční zastávce v Ořechově.
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Nová Hradečná: Všechno je o lidech. Jaké si to
udělají, takové to mají, míní starosta Tomáš Müller
„Nechť láska k domovu, kte
rý je posvěcen prací a potem
našich předků vydrží i našim po
tomkům v příštích generacích,“
napsal do kroniky v roce 1924
řídící učitel Adolf Sperlich. Přes
tože se po válce původní ně
mecké obyvatelstvo muselo
z Nové Hradečné vystěhovat,
má dnes vesnice ten největší
potenciál opět právě v lidech.
Vždyť hlavně díky nim získala
třetí místo v celostátní soutěži
Vesnice roku 2014. Myslí si to i
starosta Tomáš Müller.
din, které si něco provedly před 50 lety a stále si neumí odpustit.
Jaké to je vyhrát třetí místo?
Všechno je vždycky o lidech. Jaké si to udělají, takové to mají.
Jsem šťastný. To třetí místo ale není zásluhou starosty, ale lidí.
Starosta je jen takový kapitán, který řídí loď, ale kdyby nebyla po
Jaké máte plány do budoucna?
sádka zapálených lidí… Viděli jste sami, jak se naši radovali z tře
Plány máme velké. Z Regionálního operačního programu teď
tího místa a to pravé oslavy teprve vypuknou. Je to úspěch, který
budujeme prostranství před kostelem a TJ Sokol. Jedná se o inves
jsme snad ani nečekali. Jsme moc a moc šťastní.
tici za sedm milionů korun. A co nás čeká? Chybí nám ještě něja
ké chodníky, víceúčelové hřiště, nemáme dokončenou kanalizaci.
Jak se žije v Nové Hradečné?
Je toho ještě hodně. Myslím, že práce starosty může skončit leda
Máme šest velmi aktivních spolků. Hasiče, sokoly, klub žen, mysli
jeho smrtí (smích).
vecké sdružení Bradlo, chovatele, motoclub. Pořádají řadu akcí, kte
rými žijeme po celý rok. Mezi akce s dlouholetou tradicí patří víken
dová Svatovavřinecká pouť, za zmínku stojí akce Bradelman a Bradel
O Nové Hradečné
manka, což je závod smíšených dvojic v přespolním běhu a na kolem
Nová Hradečná – Malebná podhorská obec Nová Hradečná se
kolem Bradla. Pro malé atlety se pak dělá přespolní běh Bradeláček.
nachází devět kilometrů severozápadně od města Uničov a je sou
částí Mikroregionu Uničovsko v Olomouckém kraji. Vznikla v ro
Co jste předvedli hodnotitelské komisi?
ce 1960 spojením dvou samostatných obcí – Hradečné a Hradce,
Právě akce našich spolků. Program jsme nazvali Rok na vsi a po
jež se rozprostírají po obou stranách silnice a potoka Brabínku.
jali jsme to filmově. Měli jsme klapku, režiséra a po jednotlivých
Okolí tvoří turisticky přitažlivá pahorkatina Nízkého Jeseníku a za
ročních obdobích jsme představili, čím naše obec žije. A vypadá to,
lesněný vrchol Bradlo, zvaný též Moravský Blaník (601 m. n. m.).
že jsme zabodovali.
Mezi nejvýznamnější kulturní památky patří barokní kostel
sv. Vavřince a barokní fara. Nad obcí, na kopci zvaném Hůrka,
Vaše obec leží v bývalých Sudetech. Z takových vesnic
najdeme sochu Jana Nepomuckého. V dolní části vsi se nachá
často s odchodem původních obyvatel „odešla“ i historie.
zí kaple sv. Antonína. Obec se pyšní druhou nejstarší školou na
Není to trochu hendikep?
celém Uničovsku, postavili ji už v roce 1656.
Němci si skutečně odnesli historii. Nemáme kroje ani folklor.
Zdejší území je opředeno starými pověstmi a pověrami, kte
Ještě před 100 lety tu žili německy mluvící lidé, teprve po válce při
ré se dochovaly díky písemnému zpracování ve sborníku Pověs
šli hlavně lidé z Valašska. A protože Valaši jsou veselí, družní a přá
ti z Bradla. Ilustrace jsou dílem dětí z místní základní školy.
telští, sehrálo to roli v tom, aby naše generace vyrostla opět na
Právě dětem a milovníkům přírody přibližuje okolní přírodu
zdravém základu. Umíme se bavit. Je pravda, že tradice se přetr
a lesní svět naučná stezka Krajinou památného Bradla.
haly. Ale je také pravda, že se tady alespoň neřeší staré spory ro
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Předseda komise Tomáš Machýček: Viděl jsem ty nejlepší
Ještě vloni stál na bedně a oslavoval podobně jako starosta Ka
teřinic. Za rok se toho hodně změnilo. A že to byl fofr. Nejprve se
starosta Jeseníku nad Odrou Tomáš Machýček radoval z titulu Ves
nice roku 2013, oslavoval, v obci vítal a prováděl návštěvy. Pak se
jeho ves připravovala na evropskou soutěž. Nyní se musel ujmout
role předsedy celostátní komise a sám vybírat mezi 13 krajskými fi
nalisty tři nejlepší.

osamostatnili až po roce 1990. Nejvíc si vážím nadšení lidí a staros
tů, že chtějí něco pro svou obec udělat a někam ji posunout. A to
se všem třinácti daří.

Jaké bylo rozhodování o nejlepší obci?
Nesmírně těžké. Přiznám se, že jsem to ani takhle těžké neče
kal. Snažili jsme se hodnotit veškeré detaily. Dlouho jsme rozebíra
li i úplné drobnosti, všechny informace, kterých je spousta. Za ten
týden prožijete veškerý čas v autobuse, chodíte po vesnicích, pak
Jaké to bylo?
Musím říct, že prohlídka všech třinácti obcí mě neskutečně obo se jdete jen vyspat a třídíte si myšlenky.
hatila. Viděl jsem ty nejlepší. Každá obec nám ukázala bohatý spo
Na vítězích jste se shodli jednoznačně?
lečenský život, to, jak se vyvíjela. A přitom ne všechny měly stejné
Ano, komise se na vítězi shodla.
startovací podmínky. Někde byly v minulosti Sudety, jinde se třeba

Moderátoři akce Miroslava Tichá (MMR) a Martin Vysoký, starosta Předseda hodnotitelské komise Tomáš Machýček z Jeseníku nad
předloňské „zlaté obce“ Řepice
Odrou

Jiří Drahovzal (SMO) předával koláčovou cenu

Náměstek Jiří Houdek (MMR) předal cenu za 2. místo

Koláčovou cenu získala obec Kostelec v Plzeňském kraji

Senátorka Veronika Vrecionová (SPOV) předala cenu za 3. místo
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Marian Jurečka, ministr zemědělství: „Soutěž Vesnice roku
dokazuje, že lidem záleží na životě na venkově, na péči o jejich ob
ce i místní společenský život. To, že se letos koná jubilejní 20. roč
ník svědčí o tom, že vznikla tradice, která motivuje obyvatele v re
gionech aktivně zvelebovat své obce. Důkazem toho je i množství
přihlášených. Jsem přesvědčen, že soutěž plní svůj cíl. Upozorňu
je například na pestrost programů obnovy vesnic a informuje ve
řejnost o významných počinech v oblasti zkvalitňování života v na
šich vesnicích a malých městech. Pro ministerstvo zemědělství je
rozvoj venkova jednou z priorit, a proto se soutěže Vesnice roku
účastní jako jeden z čtyř vyhlašovatelů už po osmé.“

10

S

Slovo předsedy SPOV

Soutěž Vesnice roku je dvacetiletá
Soutěž Vesnice roku slaví letos krásných dvacet let. Byl jsem u je
jího zrodu a po celou dobu jsem jejím více či méně aktivním účastní
kem. Nejprve jako starosta soutěžící obce, později jako člen hodno
tící komise, ale nejdéle jako předseda Spolku pro obnovu venkova
ČR, na jehož půdě myšlenka soutěže v roce 1995 vznikla. Postupem
let se k němu přidali další tři vyhlašovatelé. Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR.
Jsem rád, že se finále soutěže podařilo před šesti lety spojit s vý
znamnou folklorní akcí – dětským festivalem Písní a tancem v Lu
hačovicích. Právě na něm se celostátní komise, která hodnotí
v soutěži 13 finalistů, rozhoduje o vítězi a dalších udělených ce
nách. Až do poslední chvíle jsou tyto informace tajné. Na veřejnost
se dostávají vždy až z festivalového pódia, za přítomnosti význam
ných hostů – ministrů a jejich náměstků, předsedů, důležitých pro
venkovských a folklorních organizací apod.
Vyhlášení výsledků je však jen pomyslnou třešničkou na dortu.
Vždy mu předchází nezměrné úsilí a snaha menších či větších obcí,
aby venkov nepřešlapoval na místě, nebo dokonce nepustl, ale na
opak vzkvétal a rozvíjel se. S finančními zdroji, které jsou pro ven
kov čím dál víc omezené – ať už na úrovni národní či evropské – je
to práce náročná a vyžaduje spoustu odříkání, selského rozumu
a elánu. O to cennější je vítězství v soutěži, která nehledá vesnici
nejhezčí, ale nejlepší. Tedy takovou, ve které se nepřízeň dnešní do
by neznačí. Kde žijí milí, společenští a pohostinní lidé, kde mají stá
le úctu k tradicím i otevřené dveře inovacím a kde myslí současně i
na budoucí generace.
Eduard Kavala, předseda SPOV
Téma zpracovala Marie Šuláková, foto: TSu

Ministr Marian Jurečka (MZe) předal cenu za 1. místo
Petr Gazdík, místopředseda Poslanecké sněmovny: „Před
sedmi lety jsem jako starosta zažil, jaké to je zvítězit v krajském ko
le tohoto klání, v celostátním jsme získali dokonce třetí místo. Pro
to bych chtěl moc pogratulovat Kateřinicím, a dalším. Mám radost.
Každý z vás je vítězem krajského kola a společenstvím lidí, kteří ži
jí na jednom místě. Ukázali jste, že to společenství funguje. Vy ja
ko vesnice roku jste nejlepším základem společnosti, jste nejlepším
receptem na veškeré negativní společenské jevy. Protože jenom ze
soužití lidí a vzájemného přátelství v lásce se může zrodit něco
dobrého. A ve vašich obcích se to daří.“

Putovní pohár Folklorního sdružení získala jihočeská obec Úsilné
za podporu folklorních souborů a za snahu o uchování doudlebských krojů, písní, tanců a zvyků

Místopředseda sněmovny Petr Gazdík na slavnostním zakončení
festivalu
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VESNICE ROKU 2014: O vyhodnocení soutěže je stále větší zájem lidí
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VESNICE ROKU 2014: Prapory a znaky obcí, vlajky spolků, transparenty
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VESNICE ROKU 2014: Různé barvy vesnic připomínají pestrost života
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V obci Hošťálková mohou vyvěsit Oranžovou
stuhu. Za příkladnou spolupráci se zemědělci
Starosta obce Hošťálková ze Zlínského kraje Petr Laštovica pře
vzal v Senátu od ministra zemědělství Mariana Jurečky ocenění
Oranžová stuha roku 2014. Na druhém místě skončila obec Lípa
z Vysočiny, třetí místo obsadil městys Vraný ze Středočeského kra
je. Oranžovou stuhu uděluje ministerstvo zemědělství obcím, kte
ré dobře spolupracují se zemědělskými a lesnickými organizacemi
nebo podniky.
Vítěz Oranžové stuhy, obec Hošťálková, spolupracuje se všemi
místními podnikateli v zemědělství i se zemědělským družstvem.
Družstvo se významně podílí na zaměstnanosti obyvatel a zároveň
zakládá v obci biopásy, které osévá na orné půdě kolem lesních po
rostů. V obci pracují drobní farmáři, kteří obdělávají a udržují těž
ko přístupné pozemky a dotvářejí tak vzhled vesnice. Farmáři kaž
doročně zapůjčují zvířata ze svých chovů do živého betléma. Na
společensko-kulturních akcích a jarmarcích prodávají produkty
zdejší včelaři. Aktivní jsou i chovatelé koní a myslivci. Hošťálková
poskytuje zámecký areál a pomoc při zabezpečení farmářských dnů
a výstav drobného zvířectva. V obci pořádají „koňácké závody“.

Druhé místo získala obec Lípa z Vysočiny. Unikátní je mimo jiné
spolupráce Zemědělské akciové společnosti Lípa s obcí při budo
vání teplovodu z bioplynové stanice na náklady zemědělské spo
lečnosti. Teplovod vytápí budovy školy, školky a tělocvičny.
Třetí místo v soutěži obsadil městys Vraný ze Středočeského kra
je za spolupráci se zemědělskou firmou Agros Vraný a Statkem No
vák a dalšími dvěma soukromými zemědělci. Zemědělské firmy vy
budovaly ve spolupráci s obcí několik společných staveb, podílejí se
na údržbě veřejných prostranství a zapojují se do projektů obce.
Krajského kola letošního ročníku Oranžové stuhy se zúčastnilo
306 obcí. Dvanáct nejúspěšnějších obdrželo šek v hodnotě do 600
tisíc korun. Jsou to obce Bozkov (Liberecký kraj), Brandov (Ústecký
kraj), Bystřice (Královéhradecký kraj), Cetkovice (Jihomoravský kraj),
Krásná (Karlovarský kraj), Lípa (Kraj Vysočina), Mořice (Olomoucký
kraj), Osík (Pardubický kraj), Příchovice (Plzeňský kraj), Skalice (Jiho
český kraj), Uhlířov (Moravskoslezský kraj), Vraný (Středočeský kraj).
Celorepublikový vítěz, obec Hošťálková, získal od Ministerstva ze
mědělství šek ve výši 800 tisíc korun.
Zdroj: MZe

Modrá má zelenou. Celostátní zelenou stuhu získala obec z Uherskohradišťska
Soutěž Zelená stuha ČR zná svého letošního výherce. Vítěznou
obec Modrá z Uherskohradišťska ocenil v Senátu na slavnostním
vyhlášení náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský.
Jako druhá skončila obec Slavkov na Opavsku a třetí místo obsa
dila obec Vysočina na Chrudimsku.
Pětičlenná odborná porota 2. – 5. září hodnotila obce, které
v krajských kolech letošního 20. ročníku soutěže Vesnice roku v Pro
gramu obnovy venkova získaly Zelenou stuhu, tedy ocenění za pé
či o zeleň v obci, životní prostředí a krajinu. MŽP je garantem oce
nění Zelená stuha a spoluvyhlašovatelem soutěže Vesnice roku.
Průběh celostátního hodnocení s podporou MŽP zajišťuje Společ
nost pro zahradní a krajinářskou tvorbu.
Na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže, které se koná pod
patronací Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova, si všech 13 fina
listů soutěže převzalo ocenění, pamětní listy a věcné dary. Náměs
tek Vladimír Dolejský předal starostkám a starostům poukaz MŽP na
čerpání dotace z Programu pro vítěze ocenění Zelená stuha a Zele
ná stuha ČR až do výše 400 000 Kč, respektive 700 000 Kč pro ce
lostátního vítěze.
„Je to obrovské ocenění úsilí obyvatel obce a jsme na něj patřič
ně hrdi,“ prozradil starosta vítězné obce Modrá Miroslav Kovářík.
Malá vinařská obec se 650 obyvateli je malebnou vesničkou s tra
dičními ovocnými stromy a rozkvetlými záhony letniček v předza
hrádkách i za humny. V obnově ekologické stability krajiny se Mod
rá stala příkladem a vzorem pro starosty z celé republiky. V katastru
obce je například 12 obnovených či nově vybudovaných rybníků.
Známé jsou i aktivity v oblasti ekologického vzdělávání a osvěty. Me
zi nejčerstvější patří vloni dokončený areál „Živá voda“ seznamující

s životem ve vodě i kolem vody, s vodními živočichy i rostlinami
a biotopy řeky Moravy, přilehlých potoků i tůní.
Smyslem soutěže Zelená stuha je ocenit dobrou praxi obcí – sta
rostů, volených zástupců i občanů – v oblasti plánovité péče o pří
rodní a kulturní hodnoty veřejných prostranství a krajiny a motivo
vat další obce k jejich následování. Oceňovány jsou dlouhodobé
záměry a plány obcí, příprava a realizace projektů k ochraně a ob
nově ekologických hodnot krajiny, zakládání a obnova funkčních
ploch zeleně a jejich pravidelná údržba. Hodnocena je i osvěta, vý
chova a vzdělávání dětí a dospělých v oblasti péče o přírodu, život
ní prostředí a krajinu i zapojení veřejnosti do uvedených aktivit.
Zdroj: MŽP
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Vrcholí registrace proměn pro národní putovní
výstavu „Má vlast cestami proměn 2015“
Víte, co má společného Bečovská botanická zahrada, zámek
Korozluky, naučná stezka Krásné vyhlídky u Mnichovic, lávka přes
potok v Tučíně nebo nové hřiště v Kopřivné? Ač se to na první pohled nezdá, jedna podobnost se určitě najde – vše jsou to příklady pozitivních proměn prostředí, v němž žijeme.
Projekt „Má vlast cestami proměn“ se již sedmým rokem sna
ží přispívat ke zvelebování našich sídel i přírodní krajiny prezen
tací následováníhodných příkladů úcty k hodnotám, jež nám by
ly svěřeny předchozími generacemi, ale v minulosti se jim často
dostávalo málo péče. Putovní výstava představuje proměny růz
norodé, od drobných oprav křížků a pomníků, přes obnovy návsí
a jiných veřejných prostranství, budování stezek a cest či revitali
zace parků a zahrad, až po náročné opravy a rekonstrukce roz
sáhlých objektů.
Bez ohledu na to, zda stála několik desítek tisíc nebo stovky mi
lionů, každá proměna je cenná jako svědectví o překonání lhostej
nosti, jako doklad odpovědnosti a vědomí, že záleží na prostředí,
ve kterém žijeme, učíme se, pracujeme a odpočíváme. Každá pro
měna je jedinečná svou historií a příběhem, který ji provází, proto
že zchátralé stavby a zanedbaná zákoutí se proměnou probouzejí
k novému životu a často nacházejí i nové možnosti využití.
Projekt „Má vlast cestami proměn“ představuje každoročně 120
proměn z celé republiky. Po slavnostním zahájení výstavy, tradičně
vždy ve druhou májovou sobotu v Praze na staroslavném Vyšehra
dě, zůstávají vystavené proměny měsíc v parku u Starého purkrab
ství. Poté jsou rozděleny do několika kolekcí, s nimiž se po celý rok
můžete potkávat na frekventovaných i překvapivých místech po
celé republice – na náměstích, nádražích, ve veřejných budovách
i prostorách, které samy prošly proměnou.

Od svého počátku je projekt postaven na úzké spolupráci s kra
ji a řadou neziskových organizací, které přispívají k rozvoji naší vlas
ti, s uvědomělými firmami a nadšenými jednotlivci. Slavnostní vy
šehradské zahájení je vzácnou příležitostí k setkání lidí, jimž není
jedno, v jakém prostředí dennodenně žijeme. Lidí, kteří ze všech
sil přispívají k tomu, abychom se za svou vlast nemuseli stydět.
Aby se to dařilo, je potřeba mnoho práce a peněz, ale přede
vším přesvědčení a láska k našemu společnému domovu. I proto
se symbolem projektu „Má vlast cestami proměn“ stalo kamenné
srdce, jež po tisíciletí čekalo na své objevení ve vyšehradské skále
a nyní je propůjčováno krajům, které partnerstvím projektu vyjad
řují poděkování iniciátorům a realizátorům jednotlivých proměn.
Udála se ve Vašem okolí zajímavá proměna? Jste sami nositeli projektu, který si zaslouží zviditelnění? Prezentovat je
možno již hotové, ale také ještě probíhající proměny. Poděkujete
tak všem, kdo se na proměně podílejí, a třeba oslovíte i další pod
porovatele. Představení proměny na výstavě může být i pozvánkou
pro zvídavé návštěvníky nebo inspirací pro ty, kdo si na proměnu
ve svém okolí dosud netroufli.
Přihlaste svou proměnu na Národní putovní výstavy Má
vlast cestami proměn 2015!
Vybraným proměnám bude zajištěno profesionální zpracování
výstavního plakátu z dodaných pokladů (včetně překladu resumé
do angličtiny), výroba plakátu a jeho celoroční prezentace v rámci
putování výstavy. Vystavovatel zároveň dostane možnost plakát
dále využít pro svou propagaci.
Registrace proměn pro příští ročník výstavy Má vlast cestami
proměn probíhá do 11. 11. 2014 na webové stránce projektu
www.cestamipromen.cz v sekci Pro vystavovatele.
KČ
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Modlitba za domov 2014: Venkov fandí rodině
Při příležitosti oslav vzniku samostatného československého stá
tu se uskuteční na státní svátek 28. října 2014 a následně 3. listo
padu 2014 akce Modlitba za domov. Letos to je již pátý rok, co na
této akci začaly místní akční skupiny spolupracovat s Ekumenickou
radou církví ČR. Současný ročník nese podtitul „Rodina mi dává
kořeny i křídla“ a je zaměřen právě na rodiny, jako připomenutí
20. výročí Mezinárodního roku rodiny vyhlášeného OSN.
Dne 3. listopadu se od 13 hodin uskuteční otevřená konference v prostorách pražského arcibiskupství. Jde o velmi in
spirativní setkání lidí z MASek, obcí a neziskovek, ale také církví,

K

novinářů, úředníků, ekonomů a politiků, kteří se na jedné půdě
sejdou a vyměňují si zkušenosti z praxe i názory na vývoj na ven
kově. Téma konference „Venkov fandí rodině“ napovídá, že se
bude povídat o prorodinných aktivitách, tvorbě strategií podpo
rujících rodinu a komunitní život, podpoře života rodin ve venkov
ském prostoru. Aktivní lidé z různých prostředí si mohou být na
vzájem velice užiteční. Z minulých ročníků můžeme potvrdit, že se
projekty spolupráce domlouvají přímo na místě.
Zdroj: MAS Říčansko
Více informací: http://modlitbazadomov.webnode.cz/

Konference „Venkov fandí rodině“, 3. 11. 2014

Sál kardinála Berana, Arcibiskupský palác, Praha Hradčany
Čas: v pondělí 3. 11. 2013
od 13:00 do 18:00 hodin
Pořádá: Národní síť místních akčních skupin ČR (NS MAS ČR)
Organizuje: MAS Říčansko o.p.s.
Partneři akce: časopis Zápraží, Arcibiskupství pražské, Ekume
nická rada církví ČR
13:00 – 13:55
Prorodinná politika

Bronislav Matulík. Člen Rady Církve bratrské a senior Pražského
seniorátu, kazatel v Praze 5 Smíchově, dříve Trutnově. Předseda Od
boru pro manželství a rodinu.
Josef Hurt. Administrátor římskokatolické farnosti Kryry v Litomě
řické diecézi. Moravan, původně člen Jezuitského řádu, kněz něko
lika severočeských farností, studentský kaplan v Ústí nad Labem
a dnes kněz v malé obci na Lounsku. Publicita, píše mj. pro servery
Areopág a Umlaufoviny.
16:00 – 16:55
Média a tvorba názoru

Diskuze zástupců politické scény, národní organizace pro rodinu Diskuze novinářů a zástupců médií nejen o podpoře rodiny, ale i
a pro výzkum veřejného mínění
všech aktivních organizací
Marian Jurečka. Ministr zemědělství ČR, poslanec PČR, zastupi Saša Uhlová. Denik Referendum, reportérka, vypravěčka životních
tel Olomouckého kraje, 1. místopředseda strany (KDU-ČSL), rost příběhů lidí, kteří se dostali na kraj společnosti. Matka čtyř dětí.
linolékař.
Petr Vizina. Vedoucí kulturní redakce zpravodajství České televize,
Jan Hartl. Zakladatel a ředitel agentury STEM (Středisko empirických od roku 2003 píše a spolupracuje v mnoha redakcích (Lidové novi
výzkumů), jež se zabývá průzkumy veřejného mínění od roku 1990. ny, Hospodářské noviny, Respekt) hrál se skupinou Traband, studu
Petra Michalová. Lektorka Národního centra pro rodinu, jehož cí je Katolickou teologickou fakultu a je tátou dceři a dvěma klukům.
lem je podporovat a iniciovat prorodinné kativity v ČR, přinášet za
hraniční zkušenosti z oblasti rodinné politiky i konkrétní nabídky
„Rodina mi dává
8. ročník ekumenického setkání lidí dobré vůle v rámci oslav vzniku naší republiky
pro rodiny.
kořeny a křídla.“

14:00 – 14:55
Strategie obcí a měst na podporu rodin
Diskuze starostek a starostů obcí, co se daří a co nejde
Jarmila Smotlachová. Starostka obce Hlavenec, Středočeské ves
nice roku 2011. Obec je také držitelem Modré stuhy za společne
ský život, Bílé stuhy za práci s mládeží a Zelené stuhy za péči o ve
řejnou zeleň a životní prostředí.
Petr Halada. Starosta obce Kamýk nad Vltavou, Středočeské ves
nice roku 2012. Pan starosta inicioval petici za záchranu regionál
ního školství v ČR.
Martin Kupka. Starosta obce Líbeznice, před svým zvolením pů
sobil jako mluvčí vlády, přednáší na FSV UK.
Věslav Michalik. Starosta obce Dolní Břežany, získal 3. místo z ro
ku 2014 za otevřenost úřadu – diskuzi s občany. Obec je také drži
telem Zelené stuhy za péči o veřejnou zeleň a životní prostředí.
15:00 – 15:55
Praktická podpora rodin na venkově
Diskuze zástupců místních akčních skupin a církví o projektech
a dobré praxi
Klára Kavanová Mušková. MAS Rozkvět zahrady jižních Čech –
podpora rodin a komunitního života na Jihu aneb dobrá praxe pro
jektu Rozvoj místního partnerství a trhu práce.
Markéta Dvořáková. MAS Brdy-Vltava – projekt sdílené pracov
ní čety – podpora zaměstnanosti osob ohrožených sociálním vy
loučením.

MODLITBA
ZA DOMOV
www.modlitbazadomov.cz

28 / 10 / 2014

28 / 10 / 2014

3 / 11 / 2014

Komunitní centrum
Matky Terezy
U Modré školy 2337
Praha 11 – Háje (metro C)

Kostel
Nejsvětějšího Srdce Páně
Nám. Jiřího z Poděbrad
Praha 3 (metro A)

Sál Kardinála Berana
Arcibiskupství pražské
Hradčanské náměstí 56/16
Praha 1

9.30—13.30

15.00—16.30

13.00— 18.00

KULTURNĚ–DUCHOVNÍ
FESTIVAL PRO CELOU RODINU
Modlitby a požehnání za domov /
Dílny / Soutěže / Divadlo pro děti /
Koncert JAVORY BEAT
Hany a Petra Ulrychových

KONCERT LEGEND A PŘÍMÝ
PŘENOS ČESKÉ TELEVIZE
Koncert SPIRITUÁL KVINTET
a MUZICA BOHEMICA /
Komponovaný pořad o rodině
a pro rodinu

OTEVŘENÁ KONFERENCE
MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN
Venkov fandí rodině

Organizuje

Televizní partner

Partneři

Vstup zdarma na všechny akce
S podporou

Ekumenická rada církví v ČR / Donská 5 / 101 00 Praha 10/ +420 271 742 326 / www.ekumenickarada.cz / Modlitba za domov 2014 je realizována díky dotaci Ministerstva kultury ČR.
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Alena Scheinostová. Vystudovala bohemistiku na Filozofické fa
kultě UK v Praze. Od roku 2009 pracuje v Katolickém týdeníku, vě
nuje se tématům rodiny, společnosti, menšin, umění a kontempla
ce. Jako překladatelka a editorka se zabývá romskou literaturou.
Příležitostně píše i poezii a vydala publikaci Romipen: literaturou
k moderní identitě. A nikoli na posledním místě: maminka.
Ondřej Nezbeda. Vedoucí rubrik Rozhovor a Literární recenze
v týdeníku Respekt, který letos lektoroval a redigoval životopisnou
knihu Ondřeje Kundry: Meda Mládková: Můj úžasný život, Ve spo
lupráci se sdružením Cesta domů chce napsat knihu Průvodce smr
telníka. Proto začíná pracovat s nevyléčitelně nemocnými klienty
ve sdružení Cesta domů. A abychom nezapomněli: tatínek.
Hana Čápová. V Respektu pracuje od roku 1998, s krátkými pře
stávkami, kdy pracovala v MF DNES, Týdnu a Lidových novinách.
Píše o domácích tématech, především pro rubriky Společnost a Po
litika. Ano, také maminka.
17:00 – 18:00
Tržiště spolupráce – neformální setkání při rautu,
výměna kontaktů
Přihlásit se můžete v MAS Říčansko u pí. Třeštíkové:
e-mail: koordinator@ricansko.eu
tel.: 323 606 881 nebo 774 780 039

Firmy z regionu Vysočiny mohou nově
získat titul Podnik přátelský rodině
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K

Krátce

Radu vlády pro veřejnou správu
Vláda ČR zřídila usnesením ze dne 27. srpna 2014 č. 680 Radu
vlády pro veřejnou správu jako odborný poradní orgán vlády pro
oblast veřejné správy a schválila Strategický rámec rozvoje veřejné
správy České republiky pro období 2014–2020. Členem je zástup
ce Spolku pro obnovu venkova ČR, Spolek má zastoupení i v Řídí
cích výborech pro jednotlivé oblasti veřejné správy. Informace o Ra
dě a jejím jednání najdete po kliknutí na poslední položku v první
části levého sloupce tohoto webu.
Člen Rady za SPOV ČR: Ing. Stanislav Rampas, člen předsed
nictva a výkonný tajemník SPOV ČR, tel. 724 022 313, e-mail:
strampas@quick.cz

Nová ministryně pro místní rozvoj
Karla Šlechtová napsala Spolku
Nová ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová se v dopise
předsedovi Spolku pro obnovu venkova ČR Eduardu Kavalovi přihlá
sila k vzájemné spolupráci. Předseda Spolku ve své odpovědi vyjádřil
zájem na pokračování osobních setkání na této úrovni. Vyzdvihl Pro
gram obnovy venkova, který přinesl do ČR právě Spolek, respektive
ti, kteří stáli u jeho zrodu. Uvedl, že Spolek hájí zájmy malých obcí,
kterých je v něm nyní shromážděno 712.

Hledá se podnik přátelský rodině! Tak zní výzva Kraje Vysočina
směrem k regionálním zaměstnavatelům, kteří se aktivně podílí na
slaďování rodinného a pracovního života, zavádí prorodinná opat
ření a dbají na rovné příležitosti pro ženy a muže. Pravidla soutě
že, kterou Kraj Vysočina vyhlásil 1. října, schválilo krajské zastupi
telstvo. „Hlásit se mohou firmy z regionu bez ohledu na právní for
mu např. výrobní podniky, podniky poskytující služby, ale i školy,
nemocnice a úřady. Hodnoceny budou ve třech kategoriích podle
počtu zaměstnanců. Přihlášky budeme přijímat do konce roku,
slavnostní vyhlášení je naplánováno na květen příštího roku,“ uve
dl radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Petr Krčál.
Součástí přihlášky do soutěže je dotazník, prostřednictvím které
ho je mapován personální rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, oblast
péče o zaměstnance s rodinami na mateřské nebo rodičovské dovo
lené, podpora péče o děti a rodinné příslušníky a s tím související fi
remní kultura. „Podobně zaměřené soutěže potvrzují, že se vyplatí
prosazovat i drobné úpravy zaměstnaneckých podmínek. Rádi by
chom ocenili ochotu, empatii a trpělivost při zavádění prorodinných
výhod,“ vysvětluje Petr Krčál, podle kterého jsou díky těmto opatře
ním zaměstnanci spokojenější, loajálnější a podávají lepší výkon.
Cena Podnik přátelský rodině bude udělována podle schválených
pravidel jednou za dva roky. Půjde o prestižní ocenění dokladující
mimo jiné zdravý a přímý přístup firmy ke svým zaměstnancům.
Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina
Více informací na http://www.kr-vysocina.cz/zijeme-a-pracujeme-na-vysocine/ds-302176/p1=63746

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 198 • 10 – 11/2014

Z

Z č i n n o s t i NS M AS

18

Nová úloha MAS: řešení územní a sociální dimenze
dotací, investice do vybavení škol a vzdělávání
Výbor Národní sítě MAS jednal v polovině října v Konstantinových lázních
Výbor Národní sítě MAS jednal 15. října v západočeských Kon
stantinových lázních, v lázeňském hotelu Jirásek, a to v rámci po
řadů Národní konference Venkov 2014. Hlavními tématy byly po
stoje k novému způsobu implementace komunitně vedeného míst
ního rozvoje (CLLD) prostřednictvím MMR, postupné řešení nové
úlohy MAS v územní dimenzi, sociálním rozměru dotací, investicím
do školství a vzdělávání. Nechyběly novinky z návštěv v zahraničí
a naplňování vlastních projektů Sítě.
Nová MAS
Jednání zahájil místopředseda Jiří Krist, omluvil předsedu Fran
tiška Wintera, který se v Olomouci účastnil ustavujícího jednání Re
gionální stálé konference (RSK), a jako zástupce moravskoslezských
MAS informoval o přihlášce nové MAS Frýdlantsko-Beskydy, která
se vyčlenila z MAS Pobeskydí, a doporučil její přijetí. Romana Ze
manová z MAS Frýdlantsko (Liberecký kraj) informovala o jejich vý
tce k názvu MAS, protože může docházet k záměnám s názvem je
jich MAS a doporučila informovat zástupce MAS Frýdlantsko-Bes
kydy s žádostí o změnu názvu. Výbor novou MAS přijal za člena.
Změna termínu volební
Valné hromady v roce 2015
Tajemnice Olga Špiková informovala o změně termínu valné hro
mady NS MAS v roce 2015. Uskuteční se 11. března 2015 v Zábře
hu na Moravě od 11 hodin bez programu den před akcí. Pro zájem
ce bude zajištěno ubytování, ale bez oficiálního společného večeru.
Pokyny pro krajské volební valné hromady budou zaslány před jed
náním v listopadu, kdy první termíny krajských sněmů by měly být
3 měsíce před konáním VH NS MAS (11. 12. 2014 – 11. 2. 2015).

Spolupráce s ministerstvem kultury
NS MAS obdržela výzvu k nominaci člena a náhradníka do pra
covního týmu pro implementaci Integrovaného regionálního ope
račního programu při ministerstvu kultury. Po oslovení krajů byl
nominován Jiří Sternberg (Posázaví o.p.s.) a náhradníkem Hana
Půžová (MAS Havlíčkův kraj o.p.s.).
Zpráva z Open Days 2014
Pod heslem „Společný růst – chytrá investice do lidí” se usku
tečnil 12. ročník workshopů, seminářů, přednášek, kulatých stolů,
debat a výstav. Program naplňovalo 26 diskusí organizovaných re
gionálními partnerstvími, 40 workshopů – diskusí pořádaných re
gionálními politikami Generálního ředitelství Evropské komise, 34
workshopů pořádaných v rámci Výboru regionů, 8 univerzitních
seminářů a doprovodného programu.
Prezident ELARD Radim Sršeň doplnil informace k nastavení ITI
a CLLD v rámci jednoho území. Informoval, že je již představa o
nastavení ENRD (Evropské sítě pro rozvoj venkova) pro období
2015+, kdy v každé zemi by měl být expert této sítě.
Na akci byly silně zastoupeny kraje – odbory regionální rozvo
je. Za NS MAS účastnili 3 zástupci NS MAS a 2 za ELARD.
Veřejné slyšení k CLLD 29. 9. v Bruselu
Radim Sršeň informoval o účasti cca 200 osob z EU, MAS, řídí
cích orgánů, DG Agri a DG Regio apod. Připomínky budou zapra
covány a do konce listopadu by měla být finální verze stanoviska.
Sršeň informoval o navázání kontaktů s romskými organizacemi
a zapojení do CLLD. Reakce byly takové, že některé MAS nereago
valy na zapojení s takovými typy organizací.
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Zpráva tajemnice
Jiří Krist doplnil, že PS Program a vize pořádá 21. 10. seminář
k tématu sociálního podnikání. V Moravskoslezském kraji založili 10. 9. ČZU – jednání s PEF k zapojení do praxe, ustanovení Rady
klastr v sociálním podnikání a jsou podporování krajem.
pro spolupráci s Praxí
12. 9. MMR – PS pro Integrované nástroje, představení MAS ÚRR
Spolupráce s romskými organizacemi
23. 9. MMR – jednání k nastavení integrovaných nástrojů s ITI a IPRÚ,
Markéta Pošíková informovala o jednání s romskými organiza jednání s ředitelem OPTP o průběhu projektů MAS (tři MAS neode
cemi, kde NS MAS zastupovala Markéta Dvořáková a reagovala na vzdaly pracovní verzi strategie, ostatní průběh v pořádku, již jsou do
tace propláceny)
dotazy k MAS a CLLD.
Výbor NS MAS doporučuje MAS vstoupit do jednání s romský 24. 9. Pardubice – konference IOP a IROP společně s Olgou Ond
mi organizacemi působícími v území MAS za účelem spolupráce ráčkovou
26. 9. Úřad vlády – seminář pro MAS a další organizace k sociální
na tvorbě SCLLD a její realizace.
Krist navrhl začít spolupracovat se zastřešující romskou organi tematice
zací a na základě smlouvy o spolupráci jako NS MAS předat dále 30. 9. MMR – odevzdání projektu na podporu NNO
10. 10. MMR – jednání k implementaci SCLLD, nastavení indiká
kontakty na krajská sdružení a jednotlivé MAS.
Výbor NS MAS pověřil spoluprací s romskými organizacemi torů a finalizace Manuálu pro tvorbu SCLLD
Markétu Dvořákovou (MAS Brdy – Vltava, zástupce pro OP ZAM),
MAS by měla mít funkci animace, vyhlášení výzvy, příjmu pro
tzn. vyhledat a kontaktovat zastřešující organizace a vhodné part
jektů, výběru projektů a doporučení k podpoře. Je vedena dis
nery pro podpis smlouvy s romskými organizacemi.
kuze na zapojení MAS v období realizace projektů SCLLD. Im
plementační část strategie je něco jako žádost v Benefit, nebu
Projekt na podporu NNO na MMR
de součástí schvalovacího procesu.
Tajemnice informovala o podání projektu v dotačním progra
Spolupráce se školami
mu MMR na podporu NNO v oblasti podpory č. 4 Udržitelný roz
voj na místní a regionální úrovni. Žádost je v celkové výši 2,3 mi
Petr Hienl informoval o další spolupráci s ČZU. Za NS MAS se
lionu Kč s 70% dotací. Navržené aktivity jsou: zajištění dvou pra zúčastnil na Agrárních perspektivách, kde se diskutovalo o venkov
covních míst, odměny odborníkům, zajištění kanceláře, náklady ských tématech – v rámci spolupráce s univerzitou je zapotřebí za
na vydání elektronického Zpravodaje a kompletní zajištění dvou pojení ze zdola a VŠ budou poté dále řešit. Chybí propojka mezi
denního školení k dopracování SCLLD MAS konané v lednu/úno praxí a teorií, v návaznosti na Radu pro spolupráci s praxí je mož
ru 2015.
nost spolupráce s PS Vzdělávání. Doporučil, aby na krajských sdru
ženích vznikly PS pro vysoké školy v jednotlivých krajích pro inten
PREPARE Gathering 2014
zivnější jednání.
Akce se ve dnech 5. – 7. září zúčastnila Anna Čarková (MAS Ky
Vznik Operačních skupin – nyní je představa rozjet aktivitu
jovské Slovácko). Zpráva je zveřejněna na webu. Dostupná http:// v OPTP a poté v PRV, bylo by dobré zapojení MAS. Lidé z praxe za
nsmascr.cz/content/uploads/2014/09/Zpr%C3%A1vy-z-cest-PRE loží na základě Evropského inovačního partnerství operační skupi
PARE-9-2014.pdf
ny ve spolupráci s praxí.
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Zpráva prezidenta ELARD: Jak jsou na tom
evropské PRV a co nabídne nová ENRD
Radim Sršeň informoval o účasti na Agrárních perspektivách,
LINC 2014 a PREPARE 2014, dále o aktivitách ELARD k přípravě
venkovského evropského parlamentu se snahou získat náměty
z každé země EU. Zúčastnil se také Open Days 2014.
Jednání ELARD se uskutečnilo po veřejném slyšení k CLLD kon
cem září. Byla přislíbena pomoc s nastavením CLLD od zástupců
Evropské komise – nástupkyně po Pedro Broseim.
V každé zemi se již rýsuje přesný obraz CLLD s nastavením režií.
V rámci příprav 2014–2020 bylo předloženo 108 Programů rozvo
je venkova (regiony a státy) k připomínkování EK. Dle informací PRV
z ČR patří k nejhorším a je hodně spjat s obsahem PRV 2007–2013.
Doporučeno minimálně vázat na předchozí 3 osy, LEADER je hod
ně spjat s programem. Současně se také řeší pojetí památek v PRV.
ELARD podal několik projektů do programu Evropa pro občany
apod. Spolupráce s PREPARE, FARNET a LDnet.
Námět z Ministerstva kultury (paní Matoušková) – zda by ze stra
ny NS MAS byl zájem o ustanovení spolupráce a nastavení možné
ho rozdělování dotací v rámci regionů – na památky.
Paul Soto byl vybrán se svou společností pro EK jako zajišťova
tel ENRD – deklaroval větší zaměření na MAS, lidi z praxe a na zá
stupce ministerstev. Předání informací z praxe. ELARD by rád na
bídl v rámci svého projektu pro rok 2015 až dvanáct stáží po mě
síci pro lidi z MAS.
ELARD realizuje jako partner na Balkáně několik projektů. V rám
ci CLLD by měly být možné projekty spolupráce i s MAS mimo EU.
Je možné vyjádřit zájem o spolupráci k ELARD.
Petr Hienl vznesl dotaz k případnému „manuálu k projektům
spolupráce“. Sršeň reagoval, že by se mělo řešit v rámci nového
ENRD, plán i manuál k projektům mimo EU popřípadě rozvojové
pomoci.
Animace OP VVV přes MAS –
šance spolupráce se školami
Markéta Pošíková (MAS Podlipansko) informovala, že zájem za
pojit se do animace OP VVV vyjádřilo 107 MAS. Národní institut
dalšího vzdělávání (NIDV) – dříve konzultovala zpracování tzv. ša
blon, pro 2014–2020 by byla tato funkce na MAS. Navržena je alo
kace 300 mil. Kč nad CLLD. Diskuze o nastavení činností, admini
strace a jejich hrazení, teprve čeká.
MAP = místní akční plán
KAP = krajský akční plán
Původně se vedla diskuse o tom, zda bude nositelem místních
akčních plánů ORP. MŠMT na základě diskuzí s MAS změnilo na
NIDV jako nositele kvality, že v území by byl nositelem aktivní part
ner (tj. například i MAS). KAP bude určen pro střední školy, MAP
pro mateřské a základní školy. Cílem je investice do školství vázat
na kvalitu vzdělávání, vázat na šablony OP VVV a měkké projekty.
Je to úloha pro strategie CLLD.
Pošíková navrhla plán zrealizovat seminář MAS se zaměstnanci
MŠMT k základním a mateřským školám z hlediska kvality vzdělávání.
Diskuze k napojení MAP na IROP – ze strany MAS doporučeno při
zpracování MAP vyjít z SCLLD. MAS by měla mít funkci k propojová
ní škol a slaďování zájmů včetně konkrétní pomoci školám se šablona
mi. MAS musí být přímo u tvorby MAP – důraz na kvalitu vzdělávání!
Výbor NS MAS pověřil organizací semináře s MŠMT Markétu
Pošíkovou.
Petr Hienl v průběhu diskuze navrhl, aby byly zpracovány me
todické listy pro MAS a SCLLD – podmínil vznik systému metodic
kých listů za účelem ucelenosti informací pro MAS. Doplnil, že se
strategií se stále pracuje a potřeba ji hrnout dopředu a vyvíjet.
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vých rámců, finančních a akčních plánů. Aktivity budou přímo vá
zány na specifické cíle (SC). Bude rozděleno čerpání podle jednot
livých MAS. Celá SCLLD bude nahrávána v xxx.pdf nebo bude zve
řejněn odkaz ke stažení. Je také potřeba popsat systém evaluace
SCLLD – MAS by měly mít přístup k datům z MS 2014+ o projek
tech realizovaných v území MAS. Bude hlídána linka mezi imple
mentační a analytickou částí. Akční plán pro financování aktivit mi
mo OP bude dobrovolný.
Václav Pošmurný byl pověřen zpracováním informace pro MAS
o vyjednávání a postupu zpracování SCLLD.
OP PIK: naděje pro podporu
mikropodniků přes MAS žije
Tajemnice Olga Špiková seznámila s nominací Olgy Ondráčko
vé (MAS Hlinecko) do monitorovacího výboru OP PIK.
Radim Sršeň informoval o jednáních Výboru pro evropskou inte
graci a podvýboru, kde jsou vedena jednání s náměstkem Novotným
a ministrem průmyslu a obchodu (MPO) o nastavení OP PIK. Bylo
zpracováno usnesení, že souhlasí s podporou mikropodniků přes
MAS a CLLD. Stejné usnesení by mělo být i v Hospodářském výboru.
Dále Sršeň informoval o semináři s Bohemia EU Planner 23. 10.
s názvem Konference na podporu regionálního rozvoje v boji pro
ti sociální vyloučenosti a chudobě.
Semináře pro aktéry MAS o CLLD v regionech
Výbor NS MAS schválil zajištění seminářů pro širší spektrum ak
térů v MAS a krajích o komunitně vedeném místním rozvoji, a to
v rámci projektu podpořeného z MMR. (První seminář se uskutečnil v Olomouci – viz prezentace samostatně.)
Kraj	Termín
Olomoucký
23. 10. 2014
			
Liberecký
30. 10. 2014
Královéhradecký 7. 11. 2014
			
Karlovarský
11. 11. 2014
Vysočina
12. 11. 2014
Středočeský
14. 11. 2014
Pardubický
25. 11. 2014
Ústecký
26. 11. 2014
Jihomoravský
26. 11. 2014
Jihočeský
26. 11. 2014
Moravskoslezský bude doplněno
Plzeňský
bude doplněno
Zlínský
bude doplněno

pověřený organizátor
Krajské sdružení NS MAS ČR
Olomouckého kraje
MAS Frýdlantsko, z.s.
Krajské sdružení NS MAS ČR
Královéhradeckého kraje
bude doplněno
bude doplněno
bude doplněno
bude doplněno
bude doplněno
OS MAS Za humnama
MAS Česká Kanada
bude doplněno
bude doplněno
bude doplněno

Aktualizace metodiky pro integrované nástroje
Václav Pošmurný (MAS Posázaví) informoval o implementaci
V následující části jednání byla představena vzorová prezentace
a aktualizaci Metodického pokynu pro integrované nástroje (MPIS), na školení, která byla vytvořena na základě dostupných informací
který se bude týkat implementační části z jednotlivých programo o územní dimenzi.
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 198 • 10 – 11/2014

73%
24%
3%
100%

Z

Z č i n n o s t i NS M AS

Diskuse o nastavení CLLD
v operačních programech
Diskuze nad variantami nastavení CLLD v OP, funkcemi MAS
a jejich hrazené činnosti v období 2014–2020. Jeden z typů území
je VENKOV (obce do 25 tis. obyvatel). Definice územní dimenze,
pojetí integrovaných nástrojů a individuálních projektů => všechny
projekty jsou individuální, ale u integrovaných nástrojů je jiný výběr
těchto projektů. U integrovaných nástrojů je také jiná míra kofinan
cování – CLLD má nižší kofinancování žadatelem. Informace mo
hou být změněny v návaznosti na připomínkování OP ze strany EK.
Diskuze nad animačními náklady, respektive nad modelem roz
dělení dle počtu obyvatel v IROP. Celkem je k dispozici 2 mld. Kč
na režie pro všechny MAS na celé období => režie na animaci a re
žie na administraci. Doposud byl paušál a tím i velké MAS měly
méně jak malé MAS. Proběhla diskuze v rámci návrhu a podkladů.
Ohledně alokací na OP, respektive rozdělení mezi MAS se stále
diskutuje => NS MAS má za úkol posilovat podporu všech kvalit
ních SCLLD – je nutno definovat časový proces na standardy, ná
vrh na režie ze strany ŘO IROP, kde by měl mít vliv počet OP v ad
ministraci, poměr animace a administrace – zatím nebyl návrh ze
strany ŘO IROP předložen. V rámci SCLLD je možné také defino
vat vlastní projekty a s tím také související částku na administraci
projektu a odpovídající režie (dle pravidel programu). Alokace při
odstoupení žadatele by měla mít možnost znovu vrácení do výzev.
V rámci IROP je v diskuzi požadavek na co nejrychlejší čerpání,
s čímž jsou spojeny i náklady na administraci a jejich rozložení v ča
se – při tvorbě implementační části SCLLD by měly být známy po
žadavky ŘO na tuto administraci a s tím související kontroly apod.
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Výše uvedené jsou návrhy do diskuze. NS MAS nepíše metodi
ky, pouze předkládá různé návrhy. Diskuze se nejvíce účastnil
Hienl, Pošmurný a Krist. Ze strany NS MAS jsou dělány návrhy pro
to, aby MAS měly vodítko pro nastavení alokací svých SCLLD.
Regionální stálé konference (RSK) nebudou mluvit do výzev in
tegrovaným nástrojům, ale budou tyto výzvy sdružovat jako uce
lené informace. RSK může doporučovat vyhlášení výzev vůči indi
viduálním projektům mimo integrované nástroje.
Standardizace MAS
V bodě různé se diskutovalo o zveřejnění doplňujících materiá
lů pro standardizaci MAS a jejich doporučujícím charakteru, nebo
závaznosti, viz http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program
-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/komunitne-vedeny-mistni-roz
voj-clld/vystupy-ze-seminaru-k-metodice-pro.html
Krist doporučil schraňovat zkušenosti s řešením různých statí ne
bo doporučujících právníků apod. V diskuzi vznikla obava, že meto
dika nebude brána jako doporučená, ale závazná, a to je velký roz
díl ve výkladu ŘO PRV a SZIF – uznání splnění standardů ukáže až
pohled SZIF u kontroly – co je v rámci doporučení nad rámec stan
dardů a co ne. Přitom právní pohledy mohou být různé. Zástupci
MAS uvedli, že dokument je zveřejněn poměrně pozdě před pří
jmem standardů a MAS již reagovaly na standardy dle svých právní
ků. Výbor NS MAS proto žádá příslušné orgány MZe, aby zveřejně
né doporučující dokumenty byly pouze jedním z právních výkladů
standardů dle Metodiky pro standardizaci MAS 2014–2020.
Ze zápisu Olgy Špikové vybral a zkrátil Tomáš Šulák

akčních skupin v programovém období 2014–2020, které se ko
naly ve dnech 24. 7. 2014 v Brně a 29. a 30. 7. 2014 v Praze. Jed
ná se o zodpovězené dotazy a metodiky, resp. právní doporučení
Seminář k pravidlům 22. kola
pro rozdílné právní formy žadatelů. Součástí metodik jsou i pre
PRV IV.2.1 pro projekty spolupráce
zentace k právní problematice, které již byly zveřejněny následně
po seminářích dne 31. 7. 2014.
MZe
Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venpořádají seminář k Pravidlům pro opatření IV.2.1 Realizace projek
kova-na-obdobi-2014/komunitne-vedeny-mistni-rozvoj-clld/
tů spolupráce platných pro výzvu v rámci 22. kola příjmu žádostí
vystupy-ze-seminaru-k-metodice-pro.html
o dotaci. Seminář se bude konat dne 4. 11. 2014 v budově Mini
sterstva zemědělství (sál č. 400) od 10 do 13 hodin.
První část semináře bude zaměřena na výklad Pravidel. V druhé
části semináře představí Státní zemědělský intervenční fond nový
formulář Žádosti o dotaci a v závěru bude dán prostor místním
akčním skupinám pro dotazy.
Vzhledem k omezenému počtu míst žádáme o potvrzení účas
ti a jmenovité nahlášení účastníků (maximálně 1 osoba na MAS)
na e-mail tereza.kadlecova@mze.cz.
SZIF
Krátce

Výstupy ze seminářů k metodice
pro standardizaci MAS 2014–2020
Na webových stránkách ministerstva zemědělství jsou k dispo
zici výstupy ze seminářů k Metodice pro standardizaci Místních

NS MAS zahájila školení k upřesnění úlohy CLLD v operačních programech
Národní síť MAS zahájila cyklus školení místních aktérů a zá
stupců MAS na téma „Komunitně vedený místní rozvoj a jeho ná
vaznost na jiné integrované nástroje“. První seminář se uskutečnil
23. října v kongresovém sále Krajského úřadu v Olomouci a postup
ně se uskuteční do konce měsíce listopadu v dalších 12 krajích.
Po úvodním slovu předsedy NS MAS Františka Winter následo
val Pohled Olomouckého kraje na období 2014–2020 od vedoucí
oddělení regionálního rozvoje Marty Novotné. Hlavní prezentaci
předvedla tajemnice NS MAS Olga Špiková na téma „CLLD jeden

z integrovaných nástrojů pro roky 2014–2020“. Tajemník krajské
ho sdružení Karel Hošek prezentoval specifika „LEADER v Olo
mouckém kraji v období 2007–2013“. Analytička ROP Střední Mo
rava Dagmar Holčáková představila “Úřad Regionální rady Střední
Morava jako zprostředkující subjekt IROP“. Seminář ukončily před
nášky Daniela Konczyny „Územní dimenze v IROP“ a „Kuchařka a
principy CLLD“ od Olgy Špikové. Na semináři chybělo představení
ITI Středomoravské aglomerace, neboť zástupci jeho nositelů se
omluvili kvůli jednání v Praze.
TSu
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užít bezplatného poradenství a bezplatných stáží v soc. podnicích,
realizace bude ukončena k 30. 6. 2015)
a pak samozřejmě odkazy na naše příručky, metodiky a manuály:
http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/dokumenty-k
V pátek 26. září se uskutečnil v prostorách Úřadu vlády seminář
-oblasti-zamestnanost
Národní sítě MAS a Agentury pro sociální začleňování (ASZ) na té
Jednoduchá a krátká definice sociálního vyloučení. Pro tyto
ma „Sociální začleňování a boj s chudobou ve strategiích komu
účely doporučuji stručný úvod do tématu na stránkách: http://
nitně vedeného místního rozvoje 2014+“.
www.socialni-zaclenovani.cz/co-je-socialni-vylouceni
OŠ
Na úvod semináře vystoupila za NS MAS tajemnice Olga Špiko
vá a představila hlavní novinky jednání o nastavení komunitně ve
deného místního rozvoje (CLLD) v OP 2014–2020. Za ASZ vystou
pil Jakub Švec, vedoucí oddělení lokálních koncepcí s představe
ním agentury a její hlavní činnosti.
Dále se již rozběhl plně nabitý program za účasti 70 zástupců
MAS a zapojených organizací jako je Romodrom, nezisková orga
nizace, která poskytuje sociální služby a nabízí vzdělávací progra
my lidem, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, nebo se ocit
li v nepříznivé životní situaci.
Petr Čáp, koordinátor spolupráce MAS a ASZ, představil CLLD
s ohledem na synergie OP v ESIF a nastavení spolupráce ASZ a jed
notlivých MAS při jejich tvorbě SCLLD. Jelikož všichni vědí, že bez
ukázek z praxe by seminář byl pouze strohou teorií, byly z tohoto
důvodu představeny dva typy projektů s dopadem na území MAS.
Za MAS Brdy a Vltava vystoupila Markéta Dvořáková, která ak
tivně NS MAS zastupuje při jednáních k nastavení OP Zaměstna
nost, s ukázkou jejich práce v regionu k nastavení SCLLD a také
zkušeností s tvorbou Komunitních plánů na území MAS.
Druhý příklad představila Eva Hamplová z MAS Šluknovsko, kde
ve spolupráci se subjektem v území MAS realizuje projekt Poraden
ské centrum Střelnice ve Varnsdorfu, podpořeného z OP LZZ.
Odpolední program byl zaměřen na diskuzi a práci ve skupinách
na témata sociální služby, sociální bydlení, zaměstnanost a sociální
podnikání. Níže jsou uvedeny výstupy z diskuze, které byly zazna
menány pod vedením zástupců ASZ, odborníků z praxe, kteří mají
zkušenosti jak v terénu, tak i s plánováním a nastavením aktivit.
Seminář byl ukončen představením výstupů z jednotlivých sku
pin a společným závěrem, že je nutné se dále setkávat a předávat
si zkušenosti a příklady již osvědčené dobré i špatné praxe.
ASZ poskytla zdroje informací:
Zajímavou literaturou, díky níž se můžete rychle orientovat v ši
rokém spektru prevence sociálního vyloučení, jsou Příručky pro
obce: http://www.socialni-zaclenovani.cz/prirucka
Hlubší a konkrétnější informace obsahují Metodiky a manuály
k tématům sociálního začleňování (zaměstnanost, bydlení, dluho
vá problematika, sociální služby aj.): http://www.socialni-zacleno
vani.cz/dokumenty/oblasti-podpory
Další zajímavé odkazy k sociálnímu podnikání:
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz (webové stránky zamě
řené na problematiku soc. podnikání, obsahují např. manuál zalo
žení soc. podniku, příklady dobré praxe, adresář soc. podniků apod.)
http://www.esfcr.cz/projekty/podpora-socialniho-podnikani-v-cr
(projekt Ministerstva práce a soc. věcí, v rámci něhož je možné vy
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Karla Šlechtová je novou ministryní
pro místní rozvoj. Chce kontinuitu
Prezident Miloš Zeman 8. října jme
noval Karlu Šlechtovou ministryní pro
místní rozvoj. V čele resortu nahradí
Věru Jourovou, která by se měla stát
eurokomisařkou. Po jmenování ji pre
miér Bohuslav Sobotka uvedl do funk
ce. Za jednu za svých priorit označila
Karla Šlechtová zachování kontinuity
na ministerstvu: „Chci se také soustře
dit na evropské dotace, regionální po
Karla Šlechtová
litiku nebo práci na stavebním řádu.“
Premiér Sobotka při uvedení Karly Šlechtové do úřadu prohlá
sil, že ministr pro místní rozvoj je jedním z klíčových ministrů vlády
a určil tři oblasti z rozsáhlé agendy resortu, které vnímá jako stra
tegické. Na prvním místě je problematika evropských fondů. Jako
další dvě priority zmínil i změnu stavební legislativy a oblast soci
álního bydlení. Ministryně Šlechtová k nim pak přidala také oblas
ti regionální a územní politiky, cestovního ruchu a bytové politiky.
Zdroj: MMR

Ministryně Šlechtová se zúčastnila
setkání ministrů pro místní rozvoj EU
Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová se 10. října, nece
lých 48 hodin po svém jmenování, účastnila v Miláně neformální
ho setkání ministrů EU odpovědných za kohezní politiku. Tématem
jednání byl zejména vztah kohezní politiky v novém programovém
období 2014–2020 a ekonomického řízení.
Karla Šlechtová byla velmi pozitivně přijata bývalým eurokomi
sařem Johannesem Hahnem a dalšími ministry z 27 členských ze
mí EU. Ministři zejména ocenili práci ministryně na Dohodě o part
nerství. „Velmi mne potěšilo, že ze strany mnohých přítomných
členů mi byla vyjádřena podpora v mé práci,“ uvedla Šlechtová.
Neformálního jednání ministrů se zúčastnil také náměstek minis
tryně pro místní rozvoj Daniel Braun a Olga Letáčková, ředitelka
odboru Národního orgánu pro koordinaci.

26

Ministryně Šlechtová ve svém vystoupení na jednání ministrů
zdůraznila: „Česká republika přistupuje k fázi programování jed
notlivých nástrojů Evropských strukturálních a investičních fondů
velmi zodpovědně a respektuje v nové struktuře implementace spo
lečné cíle EU obsažené ve Strategii Evropa 2020.“ Ministryně záro
veň upozornila: „Naplňování předběžných podmínek čerpání fon
dů EU bude v některých ohledech složité. Existuje řada nejasností
týkajících se praktické aplikace jednotlivých podmínek; Česká re
publika bude proto dále usilovat o vyjasňování otevřených otázek.“
Česká republika využila zavedení konceptu tzv. předběžných
podmínek pro čerpání fondů EU v novém programovém období
2014–2020 jako nástroj zvýšení efektivnosti výdajů kohezní politiky.
Během procesu nastavování období 2014–2020 a vyjednávání ne
byly vždy ze strany Evropské komise – jako navrhovatele legislativy
– zřejmé všechny souvislosti a dopady navrhovaných a měnících se
předběžných podmínek a interpretace jejich důsledků. Na druhou
stranu v některých oblastech přispěl tlak daný nutností naplnit před
běžné podmínky k urychlení potřebných reforem na národní úrov
ni; v případě České republiky šlo například o služební zákon.
Zdroj: MMR

Novou náměstkyní na MMR bude
Olga Letáčková. Jsou i další změny
Novou náměstkyní ministryně pro
místní rozvoj (MMR) Karly Šlechtové
se od 1. listopadu stane právnička
Olga Letáčková. Dosavadní ředitelka
Úseku řízení kohezní politiky ve funk
ci nahradí náměstka pro oblast struk
turálních fondů EU Daniela Brauna,
který směřuje do Bruselu s euroko
misařkou Věrou Jourovou. První ná
městkyní ministryně zůstává Klára Do
Olga Letáčková
stálová.
„Pro mě je to člověk, který dokáže řídit Národní orgán pro koordi
naci, který to má v hlavě naprosto srovnané, o kterého se já osobně
mohu opřít v rámci fondů. Paní doktorka má z mé strany naprostou
důvěru, navíc jsem přesvědčená o jejích schopnostech komunikovat
s Evropskou komisí i na národní úrovni,“ řekla pro ČT 24 Šlechtová.
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Europoslanci Evropskou komisi dosud vždy, i přes výhrady ve vý
borech, schválili. Hrozícímu neschválení Evropské komise předešel
nynější předseda komise José Barroso v říjnu 2004, kdy těsně před
hlasováním v plénu Evropského parlamentu návrh stáhl.
Předchozí komisi Josého Barrosa v roce 2010 podpořilo 488 po
slanců, 137 bylo proti a 72 se hlasování zdrželo.
Mezi programové priority nové Evropské komise patří dodržo
vání fiskální disciplíny, podpora růstu, tvorba pracovních míst, bu
dování infrastruktury nebo podpora obnovitelných energetických
zdrojů či snižování energetické náročnosti.
Juncker novou unijní exekutivu označil za „Komisi poslední šan
ce“. Juncker prohlásil: „Občané ztrácí důvěru v naše instituce. Je
čas vdechnout evropskému projektu nový život.“

Budoucí náměstkyně Letáčková je absolventkou práv na Zápa
dočeské univerzitě v Plzni. Na ministerstvu pro místní rozvoj půso
bí na ředitelských pozicích od roku 2009, předtím pracovala na re
sortu práce a sociálních věcí i ministerstvu zdravotnictví.
Ministryně Šlechtová oznámila i další změny týkající se vedení
dvou odborů jejího resortu:
Po Mgr. Janě Ševčíkové, která následuje kroky bývalé ministry
ně Věry Jourové do Bruselu na post ředitelky odboru kabinetu
MMR přichází z ministerstva vnitra Jana Malíková. Kromě vnitra,
kde zastávala funkci vrchní ředitelky sekce úřadu, dříve působila
například také jako šéfka komunikace na ministerstvu obrany. Má
i dlouholeté zkušenosti z komerční sféry. Mimo jiné sedm let pů
sobila jako tisková mluvčí a vedoucí PR v televizi Prima.
Novým ředitelem odboru komunikace bude bude Karel Dlabač.
V médiích se aktivně jako reportér a tvůrce televizních pořadů po
hybuje 13 let. V posledních letech působil například také jako re
portér publicistiky a zpravodajství televize Prima nebo TV Barran
dov. Karel Dlabač nastupuje po Radce Burketové, která taktéž od
chází společně s bývalou ministryní Jourovou do Bruselu.
Zdroj: MMR

Nová Evropská komise má v čele
Junckera. Komisařkou je i Jourová
Evropský parlament schválil novou Evropskou komisi v čele s před
sedou Jeanem-Claudem Junckerem. Pro 28členný tým, v němž bude
i Češka Věra Jourová, zvedlo ruku 423 europoslanců z 699 přítom
ných. Proti jich bylo 209 a 67 se hlasování zdrželo. Unijní „vláda“ se
ujme funkcí 1. listopadu.
Všeobecně se předpokládalo, že zákonodárný orgán Evropské
unie Junckerův tým schválí. Schválení komisaři jsou v drtivé větši
ně reprezentanty stran zastoupených ve čtyřech nejsilnějších poli
tických frakcích 751členného Evropského parlamentu, jimiž jsou
po květnových volbách lidovci (EPP), socialisté (S & D), Evropští
konzervativci a reformisté (ECR) a liberálové (ALDE).
Zástupci frakce Evropští konzervativci a reformisté dali před dneš
ním hlasování najevo, že se hlasování zdrží. Člen této frakce Jan Za
hradil prohlásil, že komisi nepodpoří, protože má federalistický pro
gram, který je v rozporu s jejím programem. Domnívá se, že nově
jmenovaná komise bude horší než ta dosavadní – Barrosova.
Proti se rovněž postavili nacionalisté, euroskeptici, Zelení a levi
cová frakce GUE/NGL, jejíž členové těsně před hlasováním ukáza
li transparenty s nápisem „Ne úsporám“.
Opačný názor mají zástupci nejsilnější frakce EPP. Včasné schvá
lení umožní komisi ujmout se svých úkolů již od 1. listopadu, to je
dobrá zpráva. Situace v Evropě je vážná a každý den zpoždění při
nasazení nových komisařů je vysoká ztráta pro všechny, komento
val schválení Evropské komise český europoslanec a předseda
právního výboru Evropského parlamentu Pavel Svoboda z EPP.

Jourová: spravedlnost, ochrana
spotřebitele a rovnost pohlaví
Ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová zasedne v Evropské
komisi jako komisařka pro justici, spotřebitelská práva a gendero
vou politiku. „Je to překvapení, nepovažuji však přidělený resort za
neúspěch,“ řekla Věra Jourová. Preferovala portfolio regionální po
litiky, které je jí blízké. Poté se spekulovalo o resortu dopravy, ves
míru nebo o portfoliu evropských fondů.
Zdroj: http://zemedelec.cz/nova-evropska-komise-ma-v-cele
-junckera/

Věra Jourová vystoupila v Bruselu
v rámci 6. Kohezního fóra
Evropská komise zorganizovala 8. a 9. září 2014 v Bruselu šes
té Kohezní fórum. Fóra se zúčastnilo více než 700 zástupců insti
tucí EU, členských států, regionálních a místních orgánů, sociálních
a ekonomických partnerů, nevládních organizací, akademiků a dal
ších odborníků na kohezní politiku. Delegaci z České republiky
vedla Věra Jourová, ministryně pro místní rozvoj.
Kohezní fórum je unikátní příležitostí k setkání všech zúčastně
ných stran a diskuzi, jak může politika soudržnosti EU zlepšit život
ní podmínky všech Evropanů v příštích letech. Letošní hlavní téma
fóra bylo „Investice pro růst a zaměstnanost: podpora rozvoje
a řádné správy v regionech a městech EU.“
S rozpočtem více než 350 miliard EUR hraje politika soudržnos
ti klíčovou roli v podpoře hospodářského oživení, prorůstových in
vestic a vytváření pracovních příležitostí v novém programovém
období 2014–2020. Politika soudržnosti proto prošla rozsáhlou re
formou, jejímž cílem je soustředit zdroje na podporu realizace stra
tegie Evropa 2020. Dalším cílem bylo také dosažení vyšší míry efek
tivity investic z evropských fondů a to prostřednictvím orientace na
výsledky a podpory investičního prostředí v členských zemích EU.
V rámci programu vystoupila také ministryně pro místní rozvoj Vě
ra Jourová. „Důležité pro budoucí kohezní politiku je zaměření inves
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tic na jasně vydefinované a potřebné oblasti rozvoje členských stá Spolupráce samospráv může
tů,“ řekla ministryně během svého vystoupení v panelu věnovanému
obcím snížit náklady.
budoucnosti kohezní politiky, jejím příležitostem a novým výzvám.
Koheznímu fóru předcházelo vydání „Šesté zprávy o hospodář Nemusí je tolik řešit externě
ské, sociální a územní soudržnosti. Kompletní správa je k dispozi
ci zde: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/offici
Dobrovolné svazky obcí či smluvní obce by mohly dalším měs
al/reports/cohesion6/index_en.cfm
tům a obcím poskytovat právní služby, zajišťovat dotační manage
ment a veřejné zakázky. To jsou některé závěry šetření nazvaného
„Servis samosprávám“, které zazněly na říjnovém setkání Svazu
Premiér uklidnil veřejnost: pošta se měst a obcí v Pacově. Výsledky průzkumu prezentovali členové od
borného týmu projektu na podporu meziobecní spolupráce, který
privatizovat nebude, pobočky udržíme realizuje Svaz měst a obcí ČR.
Do šetření se zapojila většina obcí nacházejících se v území tzv.
Premiér Bohuslav Sobotka ujistil 2. října na společné tiskové ORP, tedy obcí s rozšířenou působností, které si v rámci projektu
konferenci s ministrem vnitra Milanem Chovancem zaměstnance na podporu meziobecní spolupráce vybraly volitelné téma Servis
České pošty i veřejnost, že vláda nebude poštu privatizovat. Stej samosprávám. Z průzkumu dále například vyplynulo, že ekonomic
ně tak vláda deklarovala, že nebude rušit pobočky.
ké agendy si obce chtějí zajišťovat samy, případně s využitím exter
Premiér spolu s ministrem vnitra reagovali na aktuální diskusi ního účetního (firmy). Stejně tak dávají přednost IT službám ve
kolem budoucnosti pošty a dostupnosti pobočkové sítě. „Jako vlastní režii.
předseda vlády říkám, že vláda nebude Českou poštu privatizovat.
Na jednání v Pacově, které iniciovaly realizační týmy samy, mi
Privatizace státních podniků není součástí koaliční smlouvy ani mo jiné zaznělo, že samosprávy si dodavatelsky nejčastěji zajišťují
vládního prohlášení. Po dobu mandátu naší vlády pošta zůstane technické a stavební služby, případně je společně realizují prostřed
jako 100% státní podnik,“ uvedl Bohuslav Sobotka a doplnil, že nictvím dobrovolného svazku obcí, tzv. DSO, nebo ve spolupráci
odmítá i převod na akciovou společnost, protože jde o mezistupeň se smluvní obcí. Ještě vyšší je ale podíl externích právních služeb.
k privatizaci. Poštu samotnou pak vláda dle premiéra vnímá jako Naopak co se týká rozvoje obce, převažuje snaha samospráv řešit
garanta dostupnosti veřejných služeb, které by měly být zachová tyto služby vlastními silami či externě, méně pak s využitím DSO
ny po celém území. „Vláda deklarovala, že nebude rušit pobočky. nebo smluvní obce.
Teď potřebujeme dosáhnout konsensu, jak bude pobočková síť fi
Šetření také ukázalo, že obce považují za vhodné, aby si plně
nancována. Udržení stávající pobočkové sítě je důležité pro zacho hradily ty služby, které si zpravidla samy kompletně zajišťují. Napří
vání slušného životního standartu zejména na venkově. Naše po klad ekonomickou agendu. Je to pochopitelné, obecně totiž platí,
zice je jednoznačná. Měli bychom na to poště poskytnout finanč že je vhodné platit za něco, o čem má plátce přehled. Jinak se ale
ní prostředky i ze státního rozpočtu. V řadě zemí se tento model obce dívají na dotační management a veřejné zakázky, které bez
používá,“ potvrdil také Bohuslav Sobotka.
součinnosti státu nemohou realizovat. Považují za vhodné, aby se
na zajišťování těchto služeb podílel stát a také, aby je plně hradil
Nejde o dotaci
například z tzv. RUDu, tedy z rozpočtově určených daní.
Ministr vnitra Milan Chovanec upozornil, že Česká pošta nyní na
Nyní, po dokončení analytické části volitelného tématu Servis
pobočkové síti tratí 2,4 mld. Kč. „Bývalé vlády dostaly Českou poštu samosprávám, se realizační týmy soustředí na rozpracování návr
na okraj propasti ekonomické rentability. Nebyly schopné nastavit hové části. Budou hledat způsoby, jak zajistit poskytování poptá
jasný směr České pošty, navíc poště stát vytahoval peníze z kapsy. vaných služeb v území, nejlépe na bázi prohlubování meziobecní
Pokud si u pošty objednáme, aby udržela celou pobočkovou síť, mu spolupráce.
síme za tuto objednávku jako stát zaplatit. Nejde o žádnou dotaci,
Jednání v Pacově se zúčastnil i předseda Senátu Milan Štěch.
ale o standardní postup, jako když kraje přispívají na autobusovou Mimo jiné řekl, že horní komora Parlamentu podporuje meziobec
dopravu či zdravotnictví,“ dodal Milan Chovanec s tím, že minister ní spolupráci. Milan Štěch také uvedl, že oceňuje iniciativu a úsilí
stvo vnitra dostalo od vlády úkol stabilizovat Českou poštu a pošta starostek a starostů o rozvoj měst a obcí.
sama hledá nové možnosti, jak se dále vyvíjet. Proto je však podle
Projekt na podporu meziobecní spolupráce realizuje Svaz měst
ministra vnitra nutné zajistit na poště stabilní prostředí, jehož součás a obcí ČR. Je financovaný z Evropského sociálního fondu (ESF) pro
tí je i zachování pobočkové sítě, protože pouze tak stát zajistí veřej střednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
nou službu i v odlehlých oblastech. Součástí stabilizace by mělo být (OP LZZ). Informace o projektu najdete na www.obcesobe.cz.
také spravedlivé navýšení mezd téměř 32 tisícům zaměstnanců poš
Zdroj: SMO
ty tak, jako dostali přidáno státní zaměstnanci. Zaměstnancům poš
ty totiž platy posledních pět let nerostly.
Zdroj: MV ČR

Svaz měst a obcí poprvé vyhlásil
soutěž Nejlepší starosta.
Ocenil dvacet osobností
Soutěž „Nejlepší starosta / primátor 2010–2014“, kterou popr
vé historii uspořádal Svaz měst a obcí ČR, má své vítěze. Dvacet li
dí dostalo prestižní ocenění 16. září 2014 na Pražském hradě. Ne
chyběli čelní představitelé státní a veřejné správy včetně preziden
ta republiky Miloše Zemana, který soutěži poskytl záštitu.

•
•
•
•

Nejlepší starosta 2010–2014:
Kraj Vysočina – Mgr. Jan Tecl (město Havlíčkův Brod)
Moravskoslezský kraj – Vladimír Chovanec (obec Slavkov)
Jihočeský kraj – Mgr. Jaroslav Větrovský (město Mladá Vožice)
Karlovarský kraj – Dagmar Strnadová (obec Tři Sekery)
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státní správy, akademické sféry i soukromého sektoru. Posuzovala
jejich osobní přínos pro město či obec, přístup k funkci starosty či
primátora a rovněž výsledky jejich činnosti. Vítězové dostali origi
nální cenu z čirého křišťálu a akvamarínu ve tvaru trojúhelníku
symbolizující stoupání vzhůru za světlem. Nejen cenu pak dokres
lilo zlatočerné logo soutěže – elegantní písmeno S (Starosta) v po
době stuhy zakončené ozdobným prvkem (hvězdičkou) jako „sta
rosta s hvězdičkou“.
Zdroj: SMO

Ministr kultury ocenil
nejlepší Knihovny roku 2014

• Středočeský kraj – Mgr. Květa Halanová (město Jílové u Prahy)
•	Městské části a městské obvody – Mgr. Jana Černochová
(Městská část Praha 2)
• Jihomoravský kraj – Ing. František Havíř (město Rousínov)
• Pardubický kraj – Oldřich Valenta (obec Veselí)
• Královéhradecký kraj – Ing. Mgr. Petr Tojnar (město Dobruška)
• Liberecký kraj – František Kryšpín (obec Habartice)
• Olomoucký kraj – Ing. Lubomír Žmolík (obec Lipová-lázně)
• Zlínský kraj – Ing. Karel Malovaný (obec Jalubí)
• Plzeňský kraj – Jan Poduška (město Blovice)
• Ústecký kraj – Zdeněk Kutner (obec Domoušice)
Nejlepší primátor 2010–2014
• Ing. Petr Beitl – statutární město Jablonec nad Nisou
Cena veřejnosti:
•	Nejlepší starosta (obec do 500 obyvatel) – Václav Novák
(obec Senice)
•	Nejlepší starosta (obec nad 500 obyvatel ) – Zdeněk Valenta
(obec Březno)
• Nejlepší primátor – Mgr. Jan Mareš (statutární město Chomutov)
Cena předsedy Dana Jiránka za mimořádný přínos Svazu měst
a obcí ČR
• Josef Bezdíček – obec Čermná nad Orlicí
• Karel Smutný – městys Klenčí pod Čerchovem
Soutěž „Nejlepší starosta / primátor 2010–2014“ uspořádal
Svaz měst a obcí s cílem: vybrat starosty a primátory, kteří se v le
tech 2010–2014 nejvíc zasloužili o rozvoj svého města či obce,
zlepšili jejich zázemí, infrastrukturu, životní prostředí, podmínky
pro podnikání či informovanost občanů, a přispěli tak ke zvýšení
kvality života obyvatel České republiky.
Do soutěže se přihlásilo nebo bylo nominováno na tři sta lidí.
Ve dvou kolech je hodnotila odborná porota tvořená ze zástupců

Ve čtvrtek 16. října 2014 předal ministr kultury Daniel Hermann
ceny Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku 2014“.
Knihovnou roku 2014 v kategorii „základní knihovna“ se stala
OBECNÍ KNIHOVNA HORNÍ LIDEČ ze Zlínského kraje. Knihovna
poskytuje všestranné služby na vysoké úrovni ve velkoryse pojatých
prostorách, získaných rekonstrukcí v roce 2012. Moderní a osvě
žující interiér, plný barev, s dostatkem odpočinkových zón, je pře
hledný díky kvalitnímu orientačnímu systému. Knihovnické služby
doplňují informační lekce pro školy, vzdělávací akce pro veřejnost,
tvořivé kurzy, besedy zejména s regionálními osobnostmi, výstavy
a nabídka publikací a informačních materiálů Hornolidečska. Kni
hovnice je velmi aktivní, zapálená, je velkou oporou a pomocí pro
šest dalších knihoven v okolí. K propagaci své práce maximálně vy
užívá rozmanitých informačních zdrojů.
Zvláštní ocenění a diplom v kategorii „základní knihovna“ zís
kaly dále Obecní knihovna ve Vikýřovicích z Olomouckého kraje za
inspirativní prostředí rekonstruované knihovny pro kreativní práci
dětí a dospělých, propracovanou koncepci besed, vzdělávacích
a kulturních akcí a poznávání knihoven a zajímavých míst regionu
a Obecní knihovna Lomnice z Karlovarského kraje za mimořádnou
oblibu občanů, plynoucí z výjimečné péče obce o kvalitu služeb,
poskytovaných na vysoké profesionální úrovni.
Hlavní cenu v kategorii „informační počin“ získala Jihočeská vě
decká knihovna v Českých Budějovicích za zavedení služby výpůj
ček e-knih. V dubnu 2014 zahájila JVK ČB půjčování českých e
-knih dodávaných společností eReading.cz. Tato nově zavedená
služba pozitivně přispívá k celkovému rozvoji knižního trhu, je vý
hodná jak pro knihovnu a čtenáře, tak pro internetové knihkupec
tví, autory a nakladatele. Služba je čtenářům dostupná přes inter
net kdykoli a odkudkoli, navíc knihovna může půjčit tolik exemplá
řů, kolik čtenářů má o daný titul zájem. Čtenáři mohou výpůjčky
e-knih využívat i v některé z dalších knihoven v knihovní síti ČR
prostřednictvím účtu mojeID.
Zvláštní ocenění a diplom obdržela Knihovna Jiřího Mahena
v Brně za zavedení služby „Lekotéka – hračky a pomůcky pro dě
ti se speciálními vzdělávacími potřebami,“ Projekt navazuje na sou
stavnou práci KJM s uživateli se speciálními vzdělávacími potřeba
mi. Cílovou skupinou jsou děti s různými druhy hendikepů. V rám
ci této nové služby je vytvářen soubor didaktických pomůcek
a hraček, s nimiž lektoři, tj. pracovníci poboček, kteří programy vy
tvářejí, během besed pracují. Pedagogové, kteří se svými žáky do
cházejí na besedy, si mohou stejně jako rodiče vybrat konkrétní po
můcky a hračky, jež lze později vypůjčit. Záměrem je podpořit roz
voj motorických a komunikačních dovedností a vytvářet pozitivní
vztah ke knihovnám a čtenářství. Uživatelé knihovny mají k dispo
zici informace o hračkách jak v on-line katalogu, tak v podobě tiš
těné brožury. V rámci KJM je do projektu zapojeno 40 % všech po
boček (13 z 32 poboček), celkově je ve fondu ca 200 hraček a di
daktických pomůcek domácí i zahraniční provenience.
„Městskou knihovnou roku 2014“ se stala Masarykova veřejná
knihovna ve Vsetíně. Tuto zvláštní cenu uděluje SKIP – Svaz knihovní
ků a informačních pracovníků ČR a firma Skanska a.s. Udělena byla
také Cena MARK 2014, a to pro Mladé Atraktivní Rozumné Moudré
Aktivní Rozkvétající Knihovnice a Knihovníky.
Zdroj: SKIP
Více na http://wwwold.nkp.cz/o_knihovnach/KnRoku/2014/
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Otevřenost systému umožňuje také široké zapojení, a tím i zvidi
telnění se na trhu, nejrůznějším subjektům. Od klasických poskyto
vatelů služeb cestovního ruchu jako jsou turistická informační cent
ra, hrady, zámky, cestovní kanceláře a agentury, ubytovací a stravo
vací zařízení až po subjekty zajišťující a nabízející takové služby jako
např. auto-moto sport, koupaliště, sportovní rybolov a jiné.
Mezi certifikované organizace patří například Turistické informač
ní centrum Heřmanův Městec, Chodské regionální informační středis
ko Klenčí pod Čechovem, cestovní kancelář ATIS, Autocamping Roz
koš, Státní léčebné lázně Bludov, Barum Rally Zlín, Hrad Litoměřice,
Hotel Prosper, Destinační agentura České Švýcarsko a další. Seznam
certifikovaných poskytovatelů služeb naleznete na www.csks.cz.
Český systém kvality služeb (ČSKS) je realizován v rámci projek
tu Národní systém kvality služeb, spolufinancovaný z Integrovaného
operačního programu. Je zaštítěn ministerstvem pro místní rozvoj.
Zdroj: MMR

Hejtmani jednali s vládou o rozpočtu Vyhláška omezí od příštího roku
výkup kovů

Na jednání s předsedou vlády a s ministrem dopravy, které
se uskutečnilo v pátek 12. 9. v Židlochovicích u Brna navázali 15. zá
ří hejtmani při jednání s vládou v Praze, na úřadu vlády.
Vláda premiéra Sobotky jednala s Asociací krajů ČR o plánova
ných krocích koaliční vlády za dobu svého fungování již potřetí.
Premiér Bohuslav Sobotka potvrdil hejtmanům záměr vlády najít
prostředky na pomoc krajů při financování rekonstrukcí mostů
a silnic 2. a 3. třídy, a to zejména těch, které jsou napojeny na pá
teřní komunikace. Dalšími tématy jednání zástupců vlády s hejtma
ny byly kromě přípravy státního rozpočtu také dotace spojené s fi
nancováním zdravotního pojištění, zvýšení příjmů krajů od 1. led
na 2016 na základě novely zákona o rozpočtovém určení krajů či
problematika školství.
Příjmy krajů z daní se vrátí do stavu před rokem 2011, kdy byl
podíl krajů na výnosech z daní snížen, od roku 2016. Po jednání se
zástupci Asociace kraj o tom informoval premiér Bohuslav Sobot
ka. Na vrácení k původnímu stavu se vláda s kraji dohodla již v červ
nu, ale dosud nebyl znám termín, od kdy by změny měly nastat.
V současnosti získávají kraje u daně z přidané hodnoty (DPH)
7,86 procenta z celkového výnosu a obce 20,83 procenta. U daní
z příjmu fyzických osob (kromě daně z příjmu fyzických osob ze
závislé činnosti) a právnických osob kraje získávají 8,92 procenta
a obce 23,58 procenta. Před změnami DPH činil podíl krajů 8,92
procenta a obcí 21,4 procenta z celostátního hrubého výnosu sdí
lených daní.
Zdroj: AK ČR

Ministerstvo pomáhá zvyšovat
kvalitu služeb cestovního ruchu
Mezinárodně uznávanou značku kvality Q získalo už více než
sto poskytovatelů služeb v cestovním ruchu. Organizace tím dáva
jí najevo, že jim záleží na kvalitě poskytovaných služeb a na spo
kojeném zákazníkovi. Rostoucí zájem dokládá přes tisíc proškole
ných pracovníků z organizací, které mohou usilovat o splnění pod
mínek certifikace.
„Filosofií projektu je poznání potřeb zákazníka a neustálé zlep
šování kvality poskytovaných služeb v organizacích. Zapojeným
subjektům systém umožňuje postupně získávat odborné i praktic
ké znalosti z oblasti řízení kvality ve službách a další odborné kom
petence, které mohou využít při rozvoji svého podnikání. Značka
ČSKS není pouze sdělení klientům o vysoké kvalitě a pozornosti,
kterou jim organizace věnuje, ale také informací pro obchodní
partnery, dodavatele a odběratele, že je organizace spolehlivým
partnerem dbajícím na korektní vztahy,“ přiblížila projekt Martina
Pavlásková, ředitelka odboru cestovního ruchu.

Přestože poslanci 23. září neschválili senátorský návrh novely zá
kona o odpadech zakázat výkup veškerého sběru (tzn. papíru, ko
vů i dalšího odpadu) od fyzických osob, výkup kovů může být brzy
významně omezen. Ministerstvo životního prostředí již na začátku
září odeslalo do mezirezortního připomínkového řízení vyhlášku,
která zakáže výkup kovů od fyzických osob takzvaně za hotové.
„Naprosto podporuji snahu senátorů i měst a obcí zamezit kri
minálnímu byznysu v rámci výkupu kovů ve sběrnách druhotných
surovin, který u nás došel už tak daleko, že dokonce ohrožuje lid
ské zdraví a životy. Poslanci mimo jiné přijali změnu zákona předlo
ženou senátory, která výrazně zvýší kompetence krajských úřadů
v daleko vyšší míře kontrolovat fungování sběren a tvrdě postiho
vat jakékoliv porušení zákona. Krajské úřady budou mít možnost
okamžitě odebrat licenci sběrnám, u kterých zjistí jakékoliv protizá
konné jednání. Zároveň je třeba posílit kompetence dalších kont
rolních orgánů, jako je např. Česká inspekce životního prostředí
v resortu MŽP. Jsem připraven posílit fungování ČIŽP personálně i fi
nančně s cílem zvýšit intenzitu kontroly sběren po celé České re
publice,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.
Ze Senátu ale přišel do Sněmovny ještě další návrh, a to abso
lutní zákaz výkupu veškerých druhotných surovin (tedy nejen ko
vů, ale i papíru, palet atd.) od fyzických osob. „Takové opatření po
važovalo Ministerstvo životního prostředí v této chvíli minimálně
za předčasné,“ doplňuje ministr Brabec.
„Stát by tímto opatřením doslova rezignoval na schopnost odlišit
zloděje od slušných lidí a paušálně by trestal všechny, tedy i velké
množství lidí, kteří mají doma legálně nabytý kovový odpad nebo kte
ří si jen přivydělávají sběrem starého papíru. A samozřejmě by to mě
lo i negativní dopad na ty slušné provozovatele sběren, kteří zákon
neporušují. Mimochodem, takto striktní zákaz výkupu odpadů od fy
zických osob neexistuje v žádné z okolních zemí,“ pokračuje Brabec.
Ministerstvo životního prostředí proto připravilo novelu vyhlášky
o podrobnostech nakládání s odpady, která nejpozději od 1. 1. 2015
zakáže výkup kovů od fyzických osob takzvaně za hotové.
Zdroj: MŽP

Česká republika je blíž k nastavení
lepší odpadové strategie
12. září se na Ministerstvu životního prostředí uskutečnilo vy
pořádání mezirezortního připomínkového řízení k Plánu odpado
vého hospodářství ČR pro období 2015–2024 (POH ČR). Jednání
se zúčastnily zainteresované subjekty, které vznesly k návrhu POH
ČR zásadní připomínky. Více než čtyřhodinová diskuze vedla k vy
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světlení řady nejasných bodů a byly zodpovězeny otázky dalšího
vývoje odpadového hospodářství.
Zásadní otázkou, kterou se bude ministerstvo ještě na nejvyšší
úrovni zabývat, je způsob vykazování dat za produkci a nakládání
s odpady Evropské komisi prostřednictvím jejích dvou Generálních
ředitelství (Eurostat a Životní prostředí).
POH ČR, jako strategický rámec pro rozvoj nakládání s odpady
podle hierarchie nakládání s odpady, by měl začít platit od ledna
2015. Zároveň bude podkladem pro přípravu krajských plánů odpa
dového hospodářství a jasným ukazatelem směru pro předcházení
vzniku odpadů, náhradu primárních zdrojů odpady, pro recyklaci
a využívání odpadů s jasným cílem odklonu odpadů ze skládek.
POH ČR je navázán na ostatní strategické dokumenty ČR i na
Operační program Životní prostředí 2014–2020, jenž bude hlav
ním zdrojem veřejných finančních prostředků pro podporu výstav
by nebo modernizace stávajících kapacit pro nakládání s odpady.
Nejpozději do konce letošního listopadu ještě před odesláním
konečné podoby POH ČR ke schválení vládě ČR, vypracuje MŽP
ekonomickou analýzu nakládání s odpady a stanovisko SEA (stra
tegické posuzování vlivů na životní prostředí), které představí mi
nistr Richard Brabec poradnímu orgánu pro odpady – Radě pro od
padové hospodářství.
Zdroj: MŽP

Za opravy přehrad a koryt řek
poničených při povodních vydalo
MZe téměř 6,6 miliardy korun
Ministerstvo zemědělství ukončilo program na odstraňování ná
sledků povodní z let 2000 až 2010 na státním vodohospodářském
majetku. Cílem programu byla obnova říčních koryt, vodních děl,
zkapacitnění vodních toků a zlepšení odtokových poměrů v kraji
ně. Podobný program je připravený i pro příští léta.
„Při odstraňování škod, které od roku 2000 do roku 2010 způ
sobily povodně na vodních tocích ČR, provedly jednotlivé podniky
povodí více než dva a půl tisíce stavebních a rekonstrukčních pra
cí za 7,8 miliardy korun. Z toho bylo poskytnuto 6, 6 miliardy z roz
počtu MZe, zbytek ze zdrojů povodí. Cílem bylo uvést vodní toky
do původního stavu, případně, pokud to bylo potřeba, zabezpečit
jejich odolnost i vůči silnějším záplavám,“ řekl ministr zemědělství
Marian Jurečka.
Mezi nejvýznamnější stavby vybudované v rámci programu pa
tří například obnova řeky Jeřice v Chrastavě. Státní podnik Povodí
Labe opravil za více než 78 milionů korun 2,5 kilometrů poniče
ných hrází a odstranil nánosy a naplaveniny v korytě řeky. Povodí
Moravy rekonstruovalo v Hodoníně šest set metrů hráze Skařiny.
Rekonstrukce stála více než 17 milionů korun. Povodí Vltavy ob
novilo významnou dopravní stavbu kanálu Vraňany – Hořín poni
čeného při povodni v loňském roce. Rekonstrukce přesáhla částku
25 milionů korun.
Zdroj: MZe
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sterstva zemědělství schváleného vládou dostanou žadatelé zpátky
40 % daně za nakoupenou naftu. Pokud využívají například naftu
s příměsí řepkového oleje, tak dostanou zpět 57 % spotřební da
ně,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.
Nárok na vrácení daně z pohonných hmot spotřebovaných od
1. července do 31. srpna 2014 lze uplatnit nejpozději do 1. prosin
ce 2014. Po tomto termínu nárok zaniká. Takzvaná zelená nafta
podpoří aktivně hospodařící zemědělce, kteří většinu pohonných
hmot spotřebovávají při práci na polích. O daňovou úlevu žádalo
v České republice přibližně 13 tisíc zemědělských podnikatelů.
Zdroj: MZe

MZe: nový náměstek úseku lesního
hospodářství a nová ředitelka ÚZEI
Novým náměstkem pro úsek lesního hospodářství na MZe se stal
Patrik Mlynář, který se funkce ujal ve středu 1. října. Do čela Ústavu
zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) ministr zemědělství Ma
rian Jurečka jmenoval Michaelu Šolcovou, která nastoupila 6. října.
Patrik Mlynář, který vystudoval Univerzitu Palackého v Olomou
ci, právnickou fakultu pracoval na Ministerstvu zemědělství nejpr
ve jako právník a později jako tajemník náměstka pro lesní hospo
dářství. Byl výkonným ředitelem Asociace lesnických a dřevozpra
cujících podniků a do současnosti ředitelem sekretariátu Asociace
českého papírenského průmyslu. „Vedle zajištění řádného fungo
vání ústřední státní správy v oblastech lesnictví, rybářství, a mysli
vosti, chci přispět ke stabilizaci v odvětví, a to zejména cestou ote
vřené a konstruktivní komunikace se všemi zainteresovanými stra
nami,“ uvedl Mlynář.
Na funkci ředitele ÚZEI bylo vypsáno otevřené výběrové řízení,
do kterého se přihlásilo celkem 22 uchazečů, k výběrové komisi
postoupilo 7 z nich. Ústní pohovor s ministrem absolvovali 3 kan
didáti, ze kterých byla vybrána Michaela Šolcová. Vystudovala Čes

Ministr Jurečka: Plním slib, zemědělci
mohou žádat o zelenou naftu
Od 1. října začala platit novela zákona o spotřebních daních,
která zemědělcům umožňuje získat zpět část spotřební daně za po
honné hmoty využité při práci na polích a v sadech. Konkrétně se
novela vztahuje na rostlinnou prvovýrobu včetně chmelařství, ovoc
nářství, vinohradnictví, pěstování zeleniny, hub, okrasných květin,
dřevin, léčivých a aromatických rostlin.
„Tím, že se do zemědělství vrací tzv. zelená nafta zrušená před
chozí Nečasovou vládou, jsem splnil slib, který jsem před časem dal
zemědělcům. Mají opět nárok na daňovou úlevu za pohonné hmo
ty spotřebované při práci v zemědělské výrobě. Podle návrhu Mini
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kou zemědělskou univerzitu v Praze, fakultu provozně ekonomic
kou. Dříve pracovala jako celní deklarantka, dále působila na po
zici manažerky marketingové komunikace a v současnosti pracuje
na SZIF jako pověřená ředitelka odboru rostlinných komodit.
„Mým dalším cílem je zvyšování kvality poskytovaných dat a infor
mací jak Ministerstvu zemědělství, tak i ostatním orgánům státní
správy, včetně zemědělských a potravinářských výrobců,“ uvedla
Šolcová.
Zdroj: MZe

Zemědělci dostanou v příštím roce
více o téměř dvě miliardy korun
Ministerstvo zemědělství uspělo na vládě s návrhem rozpočtu na
příští rok. Ministrovi zemědělství Marianu Jurečkovi se podařilo pro
sadit zejména navýšení dotací, které zemědělcům poskytuje Pod
půrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF). Kabinet schválil,
že v roce 2015 půjde na podporu zemědělství 18,4 miliardy korun.
V letošním roce dosáhne zemědělský rozpočet 16,5 miliardy korun.
„V příštím roce dostanou zemědělci více peněz například na ná
kup půdy nebo na pořízení zemědělské techniky. Podařilo se nám
prosadit zvýšení dotací poskytovaných prostřednictvím PGRLF z pů
vodně plánované půl miliardy na 2 miliardy korun. Peníze jsme na
šli ve vlastních úsporách, ve zvýšené podpoře ze státního rozpočtu
a jednu miliardu zajistí zisky Lesů ČR,“ řekl ministr.
PGRLF plánuje, že dotace pomohou zemědělcům financovat
například investice na výstavbu, pořízení nebo vylepšení nemovi
tého majetku. Od příštího roku by mohli nově dostávat subvence
i podnikatelé na nákup strojů a technologií na těžbu dřeva.
„Rozpočet Ministerstva bude v roce 2015 dosahovat 18,4 mili
ardy korun, což je téměř o dvě miliardy více než v letošním roce,
kdy máme podle současného schváleného rozpočtu k dispozici
16,5 miliardy korun,“ uvedl ministr Jurečka.
Se započtením příjmů z EU se bude celkem český zemědělský
rozpočet v příštím roce pohybovat ve výši přibližně 53,7 miliard ko
run (letos je to 52,2 miliardy korun).
Zdroj: MZe

Výzkum ukázal, že biopotraviny
nakupuje již více než 41 % domácností
Biopotraviny, produkty ekologického zemědělství, zaujímají sta
bilní pozici v nákupních košících českých spotřebitelů. Výsledky vý
zkumu ukazují, že se oproti minulým letům zvýšil počet obyvatel,
kteří nakupují biopotraviny, a to na 41 procent. Významně narost
lo povědomí o označení biopotravin, a to nejen o národním, ale
i o označení Evropské unie.
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Biopotraviny pěstované v ekologickém zemědělství bez použití
chemických prostředků, jako jsou umělá hnojiva a postřiky, zná na
prostá většina dotázaných. Ve srovnání s rokem 2008 se zvýšil po
díl osob, které vědí o biopotravinách, z 92 % na 99 %. Nárůst
zaznamenal i podíl domácností, které nakupují biopotraviny, a to
z 37 % v roce 2010 na dnešních 41 %.
„Potvrzuje se trend zvyšujícího se zájmu spotřebitelů o potravi
ny ekologického zemědělství. Jsem rád, že tomu tak je, neboť s tím
roste i český trh s biopotravinami. Jejich sortiment je již nyní po
měrně široký a zahrnuje pestrou škálu českých výrobků,“ řekl mi
nistr zemědělství Marian Jurečka.
Nejčastěji nakupovanými biopotravi
nami jsou mléčné výrobky, které si vybírá
téměř 70 % z osob, v jejichž domácnos
tech se biopotraviny pravidelně konzumu
jí, dále zelenina a ovoce (66 % a 54 %),
maso a uzeniny (téměř 40 % z těch, kte
ří nakupují biopotraviny). Zájem o zele
ninu, ovoce, maso a uzeniny v bio kvali
tě postupně narůstá, a to nejvýrazněji
u ovoce a zeleniny (cca o 20 % za po
sledních 6 let).
Lidé nakupují biopotraviny častěji než dříve. Třetina populace si
je donese z obchodu nebo trhu domů alespoň několikrát měsíčně,
zatímco před 6 lety to byla pouze čtvrtina populace. Biopotraviny
nejvíce nakupují ženy středního věku, nejméně často muži vyššího
věku. Nejčastějším důvodem pro výběr biopotravin je to, že jsou
zdravější (uvádí 2/3 osob, v jejichž domácnostech se biopotraviny
nakupují), dále jejich chutnost, větší šetrnost k přírodě. Jedním
z podstatných důvodů uváděných respondenty průzkumu je sou
lad s jejich životním stylem a životní filozofií (30 % osob, v jejichž
domácnostech se biopotraviny nakupují).
Přibližně třetina osob uvádí, že nakupuje biopotraviny o něco
více než před rokem. Naopak nižší zájem o biopotraviny uváděli re
spondenti spíše výjimečně (každý dvacátý z nakupujících). Nejčas
tějším místem nákupu biopotravin jsou trhy, včetně farmářských,
kam si pro biopotraviny chodí více než 60 % nakupujících. Další
mi místy jsou supermarkety, specializované prodejny, nákup přímo
na farmě a běžný obchod s potravinami. K novinkám patří naku
pování biopotravin prostřednictvím internetu, které vyzkoušel ka
ždý dvacátý člověk zajímající se o biopotraviny. Zkušenost s biobe
dýnkami má 7 % nakupujících.
Znalost evropského i národního loga k označení biopotravin ros
te, je vyšší u žen než u mužů. Znalost poměrně nového loga Evrop
ské unie pro biopotraviny vzrostla od roku 2010 z 9 % na 24 %
osob. V domácnostech, kde se bio potraviny konzumují pravidelně,
dosahuje znalost 37 %.
Rovněž povědomí o národním logu (produkt ekologického ze
mědělství) se zvyšuje, v roce 2010 znalo logo 54 % lidí, v letoš
ním už téměř tři čtvrtiny populace. Znalost je opět vyšší mezi oso
bami, v jejichž domácnostech se biopotraviny nakupují, dosahu
je 87 %.
Jaké jsou bariéry pro větší nakupování biopotravin, a proč je ně
kteří lidé nejedí vůbec? Největší překážkou je cena. Tu uvádí jako
překážku tři čtvrtiny osob, které biopotraviny nakupují, i těch, kte
ří je nenakupují.
Dalšími rozhodujícími faktory pro nakupující je omezený sorti
ment a dostupnost prodejny s biopotravinami. U osob, které bio
potraviny nenakupují, je častým důvodem, kromě zvyku, že nevní
mají rozdíl mezi bio a ne bio potravinami, nebo považují označo
vání potravin za bio pouze za marketingový trik. Přibližně každý
dvanáctý člověk, který biopotraviny nekupuje, nemá dostatek in
formací nebo ho to vůbec nezajímá.
Výzkum provedla společnost MEDIAN v první polovině září na
vybraném vzorku 630 respondentů (mezi osobami ve věku 18 – 65
let) z celé České republiky.
Zdroj: MZe
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Ministr Jurečka: Výstavy pomáhají
ke vzdělávání lidí a k podpoře
spotřebitelského patriotismu
Více než tři stovky vystavovatelů a prodejců se zúčastnilo letoš
ního, již 19. ročníku podzimní výstavy ovoce, zeleniny a školkař
ských výpěstků Flora Olomouc. Oblíbenou zahradnickou výstavu
tradičně doplnil festival gastronomie a nápojů Olima. Návštěvníci
mohli ochutnat potraviny se značkami KLASA a Regionální potra
vina Olomouckého kraje.
„U produkce tradičních druhů ovoce a zeleniny jsme byli před
rokem 1990 soběstační. Usiluji o to, abychom se k této úrovni opět
vrátili. Myslím si, že jednou možností, jak pomoci našim zahradní
kům a potravinářům, je podpora zdravého patriotismu, aby lidé
kupovali u nás vyrobené produkty. V této souvislosti považuji za
důležitou osvětu a vzdělávání spotřebitelů. K tomu pomáhají i spe
cializované výstavy jako například Flora Olomouc,“ řekl ministr ze
Lidé dali nejkrásnějším radnicím
mědělství Marian Jurečka.
Ministerstvo zemědělství mělo na Floře poprvé svou expozici. a obecním úřadům
Kromě zástupců odborných úseků MZe informovali odbornou i laic téměř tři a půl tisíce hlasů
kou veřejnost také zástupci Ústavu zemědělské ekonomiky a infor
mací (ÚZEI) a Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zeměděl
Hlasování veřejnosti v soutěži „Nejkrásnější obecní úřad či rad
ského (ÚKZÚZ).
Zdroj: MZe nice“ skončilo. Lidé podpořili své favority v soutěži téměř třemi
a půl tisíci hlasy. Teď přebírá štafetový kolík opět porota, která mů
že jedné stavbě mezi desítkou finalistů udělit speciální cenu. Vítě
zové soutěže budou vyhlášeni 14. listopadu na slavnostním Gala
Mistrovství v orbě je příkladem
večeru Magnus Regia v Mahenově divadle v Brně.
toho, že pro sedláky je jejich
Že občanům měst a obcí nejsou jejich radnice a obecní úřady
práce i zábavou a životní náplní
lhostejné, dokazuje nejen vysoký počet hlasů. „Lidé vyjadřovali pod
poru svým favoritům i v komentářích pod hlasováním nebo přes
Za osobní účasti Mariana Jurečky se v Mašovicích na Znojem maily, které posílali redakci. Je vidět, že se o tyto budovy opravdu
sku utkali nejlepší oráči na 41. Mistrovství ČR v orbě. Soutěžící zá zajímají a dokážou ocenit, když o ně někdo vzorně pečuje,“ uve
vodili v orbě koňmi, orbě historickou technikou a orbě víceradlič dl Jan Pacas, šéfredaktor dvouměsíčníku Moravské hospodářství,
nými pluhy.
který soutěž vyhlašuje.
Cílem tradičního Mistrovství republiky v orbě, které pořádá Spo
Zapojit se do soutěže mohly obce a města v sedmi krajích Čes
lečnost pro orbu České republiky, je pěstovat dobrý vztah k půdě ké republiky: Jihomoravském, Zlínském, Moravskoslezském, Olo
a k jejímu správnému obhospodařování. Ministr zemědělství Ma mouckém, Kraji Vysočina, Pardubickém a Královéhradeckém. Do
rian Jurečka se soutěže zúčastnil osobně.
soutěže se přihlásilo neuvěřitelných 73 radnic a obecních úřadů.
„Mistrovství republiky v orbě je příkladem toho, že práce v ze V prvním kole vybrala z přihlášených finálovou desítku odborná
mědělství není jen jednotvárná dřina, jak to mnohdy vidí laická ve porota (více o porotě se dočtete ZDE). V druhém kole hlasovala
řejnost, ale pro sedláky může být i zábavou a životní náplní, jak se o vítězích veřejnost na stránkách www.moravskehospodarstvi.cz.
o tom mohli v Mašovicích přesvědčit všichni návštěvníci. Pevná vaz „Soutěž se díky velkému zájmu stala přímo přehlídkou mnoha
ba k rodné půdě je podle mě nezbytným předpokladem opravdu krásných radnic a vybírat z nich tu nejkrásnější je opravdu obtížný
kvalitního hospodaření. Žádná shora diktovaná pravidla nemohou úkol. Soutěž ukázala vysokou architektonickou úroveň radnic na
nahradit péči sedláka, který svá pole obdělává s opravdovou sta šich měst, která může být motivací pro podobně kvalitní správu
rostlivostí,“ řekl ministr.
věcí veřejných,“ podotkl porotce Robert Sedlák a dodal, že poro
Zábavné propojení sportovního utkání s řádnou péčí o pole, kte ta také udělí jedné budově speciální cenu.
ré popularizuje zemědělství, se pořádá v České republice už od ro
Hlasující přitom docenili nejen oku lahodící vzhled jednotlivých
ku 1963. Čeští zemědělci se pravidelně účastní i evropských a svě staveb, ale také vzorný chod úřadů, které v nich sídlí. „Uvnitř bu
tových mistrovství v orbě.
Zdroj: MZe dovy je úřad, který koresponduje s vnější fasádou, protože přístup
k řešení všedních věcí i dlouhodobý rozvoj města jsou řešeny s nad
hledem, velkorysostí i grácií ku prospěchu všech,“ uvedl podporo
vatel jedné z radnic v komentářích pod hlasováním. Podobné vý
roky ukazují, že pojem „nejkrásnější“ přesahuje v souvislosti s ve
řejnými stavbami svůj vizuální rozměr. „Často se mluví, a říká to
i mnoho klasických citátů, že důležitá je vnitřní krása. Na úřadech
ji tvoří lidé, kteří v nich pracují. Díky nim mají radnice buď krásnou,
nebo ošklivou atmosféru. Byl bych velmi rád a věřím, že tomu po
máhá i soutěž Nejkrásnější radnice, aby ta krásná pracoviště pře
važovala,“ uvedl Dan Jiránek, předseda Svazu měst a obcí ČR, kte
rý převzal nad soutěží záštitu.
O hlasy veřejnosti zabojovaly tyto města a obce:
Hodonín, Hostinné, Napajedla, Náchod, Okříšky, Police Nad Me
tují, Prostějov, Pustá Polom, Rýmařov, Slezská Ostrava
Zdroj: Moravské hospodářství
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Nejlepším ekologickým projektem
se stala akce Ukliďme Česko
Akce Ukliďme Česko se stala
nejlepším ekologickým projektem
v soutěži Energy Globe Award ČR.
Rozhodli o tom diváci v sále praž
ského Divadla na Vinohradech, kde se vyhlašování vítězů konalo.
Mezinárodní odborná porota vybrala nejlepší projekty v každé ze
čtyř kategorii – Obec, Firma, Kutil a Mládež. Soutěž, o jejíchž výsled
cích organizátoři informovali v tiskové zprávě, se uskutečnila pošes
té. Vítěz bude reprezentovat Česko v mezinárodním finále soutěže.
Dobrovolnickou úklidovou akci s názvem Ukliďme Česko vymy
slel spolek Ekosmák. Více než 6000 lidí pomohlo sesbírat 350 tun
odpadu a zlikvidovali přes 500 černých skládek. Akce, která se
17. května konala na zhruba 300 místech ČR, vycházela z meziná
rodně osvědčeného modelu „Let’s Do It!“
Celkový vítěz a současně vítěz v kategorii Kutil, tedy projekt
Ukliďme Česko, respektive spolek Ekosmák, se stal majitelem hru
bé stavby nízkoenergetického domu – dřevostavby systému Lego
pan 108 Saint-Gobain v hodnotě 1,1 milionu korun, a tepelného
čerpadla vzduch-voda aroTHERM. Ceny si odnesli také vítězové
dalších kategorií.
V kategorii Obec vyhrál Pasivní bytový dům pro seniory Modři
ce. Stavba vznikala rok a půl a stála 64 milionů korun. Kromě prů
kopnického architektonického projektu je to podle poroty zároveň
ukázka příkladné péče o seniory.
Vítězem kategorie Firma je projekt PURGAZ 50 – nová techno
logie na výrobu biometanu. Čeští vědci vyvinuli zařízení, jež doká
že vyrobit z odpadů plyn, na který lze jezdit nebo na něm vařit. Už
existuje jednotka v Technologickém parku Jihlava, kde pokračuje
zkušební provoz.

Pasivní bytový dům pro seniory Modřice

AIR House – studentský projekt, který slaví úspěchy ve světě

V kategorii Mládež si cenu odnesl projekt AIR House. Jde o ener
geticky plně soběstačný dům, který navrhli a v Kalifornii postavili stu
denti Českého vysokého učení technického. V současné době by měl
být dům postaven před ČVUT v Praze a následně se má stěhovat do
výzkumného centra v Buštěhradě, kde ho čeká další vylepšování.
Letos poprvé porotci vyhlásili i vítězný projekt kategorie Nápad,
který hodnotí dosud neuskutečněné záměry. Ocenění získala bezlo
patková turbína Setur. Jde o speciální malou turbínku, kterou je mož
né využít v oblastech malých spádů vody, kde nelze nasadit klasické
turbíny. E.ON předkladateli pomůže s realizací pilotního projektu.
http://zemedelec.cz/nejlepsim-ekologickym-projektem-se-sta
la-akce-uklidme-cesko/

Smrkové lesy na Moravě chřadnou,
pomoci by mohla douglaska
Smrkové porosty na řadě míst na severní Moravě a ve Slezsku
chřadnou a podle lesníků by je mohl potkat osud krušnohorských
lesů zničených v minulém století imisemi. Důvodem špatného sta
vu smrkových porostů je souhra tří okolností, a to nedostatku vlá
hy, šíření kůrovce a houby václavky, řekl předseda České lesnické
společnosti Pavel Draštík. Řešením by podle lesníků mohla být vět
ší výsadba douglasky tisolisté, která na rozdíl od smrku negativním
vlivům lépe odolává.
„Smrk v některých lokalitách již v poměrně mladém věku i přes
veškerou snahu a péči usychá, což způsobuje ekologické i ekono
mické komplikace,“ uvedl Draštík. Nejhorší stav smrkových poros
tů je podle něj v Oderských vrších, na Opavsku, Frýdecko-Místec
ku a v okolí Vítkova. Podobně, jako se v Krušných horách problém
v posledních desetiletích podařilo vyřešit mimo jiné změnou druhové
skladby tamních porostů, mohlo by se to prý podařit i na Moravě.
Pomoci zastavit hrozící rozpad smrkových porostů by mohla dou
glaska, což je jehličnatá dřevina z čeledi borovicovitých. Díky kůlové
mu kořenu se dokáže dostat k vodě a také lépe odolává větru. „Dou
glaska má výrazně větší produkci dřevní hmoty než smrk, což vynahra
dí mírně vyšší náklady na její pěstování a výchovu. Stejně jako smrk ji
lze použít pro technické stavební dříví či výrobu celulózy,“ řekl Draštík.
Poznamenal, že stávající lesní hospodářské plány s douglaskou
prakticky vůbec nepočítají, protože k ní orgány ochrany přírody
přistupují jako ke geograficky nepůvodnímu druhu. „Lesníci v Ra
kousku a Německu douglasku, která se do Evropy dostala před
200 lety ze Severní Ameriky, přitom běžně vysazují. Snaží se najít
hospodářsky výnosnější dřeviny,“ řekl. V současné době je zastou
pení douglasky v českých lesích na úrovni jen kolem 0,2 procenta.
„Zastoupení douglasky jako alternativní dřeviny by se v nových vý
sadbách mohlo pohybovat do 20 procent,“ řekl Draštík.
Na význam douglasky pro lesní hospodářství letos upozornily
i Lesy ČR, které ji pro letošní rok vyhlásily dřevinou roku. „Domácí
i zahraniční výzkumy dokazují, že je právem počítána mezi stabili
zační dřeviny s příznivým vlivem na statickou i ekologickou stabili
tu lesních porostů,“ uvedl dříve mluvčí Lesů ČR Zbyněk Boublík.
Budoucnost využití douglasky řešila i zářijová odborná konfe
rence 170 zástupců z lesnických subjektů a ministerstev zeměděl
ství a životního prostředí. „Zejména ve srovnání se stávajícími jeh
ličnatými kulturami se jedná o dřevinu s výrazným stabilizačním
a melioračním účinkem a může významně doplnit druhovou sklad
bu v některých oblastech především s chřadnoucím smrkem,“ shod
li se účastníci jednání v závěrečné deklaraci.*
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Stromem roku 2014 je borovice
z Velkých Opatovic na Blanensku
Letošní ročník celostátní ankety Strom roku, která se tradičně
koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí, se stal druhým
nejúspěšnějším v třináctileté historii. Celkový počet hlasů dosáhl
bezmála 60 tisíc, z nichž téměř polovinu získala vítězná borovice
z Velkých Opatovic na Blanensku. Druhé místo obsadil Skomelský
dub z Rokycanska, třetí skončil Dub rodiny z Pitína na Uhersko
hradišťsku. Výtěžek z hlasování, který půjde na péči o stromy, či
ní 185 tisíc korun. Anketu pořádá Nadace Partnerství. Výsledky
ankety jsou dostupné na www.stromroku.cz.
Vítěznou borovici v anketě podpořilo téměř 25 tisíc příznivců
a zpoplatněným hlasováním se na ni podařilo vybrat necelých 74 ti
síc korun. Ty obec využije k ošetření stromů rostoucích poblíž boro
vice a k novým výsadbám. Opatovická borovice si získala srdce ve
řejnosti svým netypickým vzhledem, který vévodí zdejšímu zámec
kému parku, ale také historií a pověstí s ní spojenou. Borovice díky
vítězství dostala také jedinečnou příležitost reprezentovat Českou
republiku v mezinárodní anketě Evropský strom roku. Zdroj: MŽP
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Aby mladí odcházet nechtěli a staří
nemuseli, přejí si české vesnice

35
čitě po určitou dobu řešením pro každého seniora,“ myslí si Kube
šová.
„Naším cílem tu opravdu není budovat domovy důchodců, naší
představou by bylo právě komunitní bydlení,“ potvrdil také staros
ta Kateřinic. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) poukázal také na to,
že před deseti lety zavedený institut domů s pečovatelskou službou
byl později zrušen. „My se k tomu potřebujeme vrátit,“ myslí si So
botka, který je rovněž příznivcem komunitních domů pro seniory.
Ten si představuje jako zařízení s deseti až dvaceti byty a zároveň
společnými prostory, kde bude možné poskytovat právě například
zdravotnické služby. „Zároveň to nebude klasický domov důchod
ců, který má vysoké finanční náklady,“ upozornil Sobotka.
Podle Kubešové by zároveň bylo třeba podpořit agentury domácí péče. „Také myšlenka terénních pracovníků je výborná, star
ší lidé jsou doma zvyklí,“ souhlasí Zubíček. Předsedkyně České ge
rontologické a geriatrické společnosti si jako ideální model před
stavuje vytvoření center služeb pro seniory větších ‚střediskových‘
obcích, z nichž by sociální pracovníci a zdravotníci dojížděli do ob
cí ve vzdálenosti kolem deseti kilometrů.
Když se má v obci dobře žít mladým rodinám,
musí fungovat škola i volný čas
Nedostatek financí, to je to, co venkovské školy trápí nejvíc, my
slí si spoluzakladatel neziskové společnosti EDUin Tomáš Feřtek.
„Rozhodně nechceme rušit školy v menších obcích,“ slíbil premiér.
Přestože doba, kdy se venkovské školy houfně zavírali, je už tedy
snad pryč, školy v malých obcích se neustále potýkají s nedostatkem
peněz nejen na platy zaměstnanců, ale také třeba na kvalitnější po
můcky pro výuku.
„Zajišťujeme tu stejnou kvalitu vzdělávání jako ve městech,“
uvedla ředitelka základní školy v Kateřinicích Šárka Muchová. Ško
la podle ní sice neustále bojuje o získání moderních pomůcek, na
druhou stranu dokáže dětem poskytnout osobní přístup.
Možností pro zachování malých vesnických škol je model takzva
ných svazkových škol, což znamená spojení několika menších škol
v okolních obcích. „Školy by neměly být spojovány, škola je jakýmsi
kulturním centrem obce, učí děti úctě jednoho k druhému i třeba
k seniorům,“ myslí si starosta Zubíček. „Svazková škola znamená,
že vaše škola zůstane zachována na tom místě a má všechny hod
noty, o kterých jste mluvil. Zároveň patří do většího organismu, kte
rý má detašovaná pracoviště, a to pomáhá jejich financování. Je to
rozhodně koncept, který stojí za úvahu,“ vysvětlil Zubíček, podle ně
hož by svazková škola měla v budoucnu být jednou z možností ře
šení vzdělávacího systému.
Zdroj: ČT
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/287767-aby-mladi
-odchazet-nechteli-a-stari-nemuseli-preji-si-ceske-vesnice/

Vesnice roku 2014 Kateřinice na Vsetínsku je typickým příkla
dem vesnice, se kterou jsou na jednu stranu její obyvatelé silně svá
zaní a v níž chtějí žít, na druhou stranu vesnice musí kvůli své ve
likosti bojovat o každou službu, kterou může lidem poskytnout.
Podporu ze strany obcí potřebují přitom hlavně rodiny s malými
dětmi a senioři. Zatímco základní školu se v Kateřinicích podařilo
zachovat, pro vytvoření kvalitních služeb pro seniory by obec po
třebovala podporu státu. Dnes staří lidé musejí ze své obce odchá
zet do vzdálených domovů důchodců.
Žít na venkově znamená taky nemít v nejbližším okolí některé zá
kladní služby: Rušily se policejní služebny (v Kateřinicích byla napo
sledy za první republiky), pobočky České pošty i množství autobuso
vých spojů. Obyvatele malých obcí trápí obecně nejvíc nezaměstna
nost, kterou v průzkumu agentury MEDIAN pro Českou televizi
uvedlo 35 % respondentů, pro 29 % dotázaných je hlavním problé
mem dopravní infrastruktura, pro 22 % respondentů drahé obcho
dy a služby, 22 % obyvatel venkova trápí vztahy mezi lidmi, závist
a pomlouvání, 21 % nedostatek kulturního vyžití a 19 % dotázaných
poukázalo na úbytek a stárnutí obyvatel.
Průzkum postojů obyvatel malých obcí:
Umožněme seniorům zůstat
doma, žádají malé obce
V České republice žije osamoceně až 170
tisíc seniorů, mnoho z nich právě v malých
obcích, kde je dostupnost sociálních a lékař
ských služeb nejproblematičtější. V součas
né spleti dotačních titulů přitom není v ma
lé obci možné vybudovat domov pro senio
ry, postěžoval si starosta Kateřinic Vojtěch
Zubíček (nez.).
Otázkou ale také je, jaký typ zařízení by
seniorům pomohl nejvíce. „Je to problém,
nedělá se rozdíl mezi bytem pro seniory a
domovem pro seniory,“ upozornila před
sedkyně České gerontologické a geriatrické
společnosti Hana Matějovská Kubešová
(ODS) s tím, že byt pro seniory je vhodný
pro ty, kteří se o sebe ještě povětšinou do
kážou postarat, ocení ale zdravotnické služ
by, určitou praktickou podporu i společnost
dalších seniorů. „Komunitní bydlení je ur Zdroj: MEDIAN
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Co přinesl filmový festival
Učíme se filmem?
V českobrodském kině Svět realizátoři filmového festivalu
z MAS Region Pošembeří přivítali v sobotu 20. září odbornou i ši
rokou veřejnost na filmovém festivalu Učíme se filmem. Festival
byl zakončením prvního roku práce čtyř místních akčních skupin
(MAS) ze Středočeského kraje a občanského sdružení Harvest
Films, jež pracovali na stejnojmenném projektu spolupráce. Cílem
vzdělávacího projektu byla osvěta na poli rozvoje a podpory ven
kova se zaměřením na témata: prostupnost venkovské krajiny, sa
mospráva na venkově, veřejný prostor a ekonomika venkova. By
lo realizováno 32 seminářů s diskusí, kde byly promítány naše i za
hraniční dokumentární filmy. Do finalizace projektu byly zapojeny
také místní českobrodské školy, které pod křídly občanského sdru
žení Magráta vytvořily velkoplošné výtvarné dílo – upoutávku na
filmový festival. Ta zkrášlila fasádu kina Svět a mile potěšila ko
lemjdoucí.
Festivalové filmy byly promítány od rána až do pozdních večer
ních hodin. Organizátoři pro návštěvníky připravili také doprovodný
program pro rodiny s dětmi, stánkový prodej regionálních produk
tů a prodej občerstvení. Největším úspěchem se stala diskuse u ku
latého stolu. Sešli se zde lektoři z vysokých škol, zástupci MAS i sta
rostové a také zástupci veřejnosti. Otevřeně mluvili o problémech
obyčejných lidí na venkově, o problémech zemědělců, zástupců
měst a obcí. O nepružném státním aparátu a byrokracii, o nefungu
jící ekonomice, o ekologii. Diskutéři se shodli na tom, že je třeba
podporovat návrhy řešení zdola. Je třeba si navzájem naslouchat,
spolupracovat, síťovat a nespoléhat se jen na dotační tituly.
Udržitelnost projektu Učíme se filmem je pět let, ale i po jejím
skončení chtějí MASky se vzděláváním veřejnosti pokračovat. Po
může jim k tomu například mediatéka čítající téměř třicet DVD s te
matickými dokumentárními filmy, které jsou bezplatně k zapůjčení
v kanceláři MAS Region Pošembeří. Nabízí se spolupráce s různými
subjekty, jako jsou školy, úřady nebo neziskové organizace. Někte
ré z nich již chtějí v dohledné době uspořádat semináře s promítá
ním inspirujících dokumentárních filmů. (Zájemci se mohou hlásit
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u Hany Vrbovcové na emailu: vrbovcova@posemebri.cz nebo na te
lefonu: 775 798 959.)
Filmový festival se setkal s úspěchem. O dalším ročníku realizá
toři vážně uvažují. S ohledem na finanční náročnost, ale zatím ne
mohou nic slíbit. Pokud by se našel sponzor, který by festival fi
nančně podpořil, může se na tým kanceláře MAS Region Pošem
beří s důvěrou obrátit. Jeho podpora padne na úrodnou půdu.
Petra Ištvániková

Svatováclavské slavnosti
v Dolních Břežanech
MAS Říčansko a MAS Dolnobřežansko pokračují ve spolupráci,
která byla navázána partnerstvím na projektu v opatření III.4.1. Zís
kávání dovedností.
V sobotu 27. září 2014 ožila historická náves v Dolních Břeža
nech ve Středočeském kraji dnem plným muziky, divadla a dobré
ho jídla a pití. Program akce byl opravdu velice pestrý, pro děti i do
spělé zde byla divadelní představení, na pódiu i mimo něj probíha
la řada vystoupení. Milými hosty slavností byli Ljuba Krbová, která
předvedla působivý tanec s mečem, a také Ondřej Neff, který zde
představil svou novou knihu a zajistil fotografický workshop.
Místní spolky a sdružení zde prezentovaly své aktivity a pro ná
vštěvníky připravily různé tématické workshopy. V rámci prezen
tačních stánků MAS Dolnobřežansko a MAS Říčansko bylo možné
seznámit se se značkou „Zápraží – originální produkt“, regionální
značkou certifikovaných produktů regionu Za-Prahou, která od le
tošního podzimu rozšiřuje svou působnost právě na území Dolno
břežanska.
Zdroj: MAS Říčansko
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Valtické muzeum chystá pro
návštěvníky nový víceúčelový prostor
Moderní víceúčelový prostor pro výstavy a jednorázové výukové
akce vzniká v Muzeu vinařství, zahradnictví a životního prostředí ve
Valticích. Provoz muzea stavební úpravy, které začaly 1. září, ome
zují minimálně. Muzeum vzniklo jako pobočka Národního zeměděl
ského muzea Praha, jehož zřizovatelem je Ministerstvo zemědělství.
„Nový doplňkový multifunkční prostor, jehož výstavba začala,
jsme zde ve Valticích nutně potřebovali. Bude stát na místě býva
lé garáže na nádvoří muzea. Pavilon bude sloužit především výstav
ním účelům a jednorázovým akcím pořádaným muzeem, jako na
příklad workshopům a přednáškám,“ řekl ředitel valtického mu
zea Vilém Křeček.
Architektonické řešení celého prostoru bude moderním de
signem doplňovat dvůr v historickém domě, kde muzeum sídlí. „Je
založeno na použití tradiční technologie dřevěného krovu v kon
trastu s bílou hladkou omítkou masivních konstrukcí. Nejvýrazněj
ším prvkem je skládací dvoudílná prosklená čelní stěna. Ta umož
ní kompletní otevření objektu a jeho zapojení do dvorního prosto
ru. Vzniká tak variabilní víceúčelový komplex využitelný celoročně
různými způsoby dle počasí,“ uvedl ředitel Křeček.
Po celou dobu výstavby pavilonu bude valtické muzeum plně
přístupné návštěvníkům. Provoz bude omezen jen částečně u Vý
stavy balkónových květin a letniček, která se asi o třetinu zmenší.
Pro návštěvníky bude z bezpečnostních důvodů vyznačena prohlíd
ková trasa.
Zdroj: MZe
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Premiérová akce Novoměstský krajáč – festival originálních vý
robků z našich regionů Vám představí řemeslníky a výrobce potra
vin i nápojů z Čech i Moravy. Kromě široké nabídky originálních vý
robků se můžete těšit na bohatý doprovodný program v podobě
hudební produkce i ukázek řemesel v praxi.
Některé výrobce budete moci obdivovat přímo při práci, půjde
například o ukázky kovářství, drátování, řezbářství, paličkování, ruč
ní navíjení drátku technikou Coiling Gizmo, výrobu vitráže nebo
zdobení perníčků. Kromě toho budete mít možnost si vyzkoušet
některá řemesla a vlastní kreativitu v rámci tvořivých dílen pro děti
i dospělé a vyrobit si třeba kožený přívěsek, drátěný prstýnek nebo
náušnice, naučit se lepit skleněnou mozaiku a zkusit si zdobení tex
tilních tašek nebo tvoření pomocí kreativních setů Krasohrátky.
Festival se uskuteční díky spolupráci s Novoměstskou radnicí
v unikátních prostorách této pražské památky. Akce je součástí
projektu Putování za regionálními produkty, který finančně podpo
řilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Zdroj: ARZ

Choltické podzimní slavnosti

Dne 28. září se uskutečnil první ročník další akce, která má za
cíl šířit osvětu tradice a kvality místní výroby na podporu rozvoje
lokální ekonomiky.
Soused podpoří souseda, bylo by to jednoduché. Ale mnohdy
lidé nevědí, kde co zajímavého mohou v regionu využít. Proto se
MAS Železnohorský region před pár lety zapojila do systému Aso
ciace regionálních značek, která sdružuje již 26 regionů napříč
Českou republikou. Nad rámec systému certifikace – označení vý
robků pod značkou ŽELEZNÉ HORY regionální produkt spoluvytvá
ří s místními producenty a výrobci i systém odbytu místní produk
Novoměstský krajáč – festival
ce. To znamená, že podporuje a propaguje místa či systémy, kde
originálních výrobků z regionů
a jak si výrobek či produkt obstarat.
MAS Železnohorský region společně se Zámkem Choltice, part
V sobotu 1. listopadu 2014 bude Novoměstská radnice patřit nerem Asociací regionálních značek a za finanční podpory firmy
řemeslným výrobkům a dobrotám z produkce držitelů regionálních BAUSET CZ, a.s. připravila akci tak, aby si návštěvníci veškeré čin
značek.
nosti mohli sami vyzkoušet, vše ochutnat a tak se přesvědčit, že
každé práci se musí dát určitá péče a kvalita, aby se výrobek pove
dl a poté mohl dobře sloužit nebo chutnat.
Především děti si užily den. Jejich ruce (a poté i části oděvů) nes
ly postupně stopy vosku, vlny, slámy, prejtu či mouky, ale protože
byly šikovné a měly z vlastních výrobků radost, tak to jistě rodiče
pořadatelům odpustili.
Díky krásnému počasí a přátelskému prostředí Choltický zámec
ký areál praskal ve švech. Za zvuků lidové hudby a slov zámeckého
kastelána celý den byl naplněn aktivitami. Návštěvníci využili i pro
cházky v přilehlé Choltické oboře a prohlídky zámeckých expozic.
Když byli znaveni procházkami či výrobou vlastních výrobků, po
chutnali si v zámecké restauraci na místních certifikovaných speci
alitách vytvořených z regionálních surovin.
A jestli jste nemohli či zaváhali s účastí, tak vězte, že v roce 2015
ve stejný den se vám brány zámeckého areálu v Cholticích opět
otevřou a vy budete moci poznávat další tajemství, chutě a vůně
místních výrobků…
Kateřina Korejtková
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Ostravské Hradčany jsou
nejoblíbenějším kulturním
projektem, zjistila soutěž
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do 31. srpna 2014. Hlasovat bylo možné pouze jednou, a to po
vyplnění registračního formuláře. Vylosovaní výherci obdrží hod
notné ceny a také volné vstupenky do Národního centra fotogra
fie a dílny tapisérií v Jindřichově Hradci či individuální prohlídku
Květné zahrady se specialistou na zahradní umění v Kroměříži. Dá
le také vstupenku pro dvě osoby do všech židovských památek
z projektu Deset hvězd, možnost navštívit objekty poutního místa
na Velehradě, anebo vstup do průmyslového areálu Vítkovických
železáren.
Zdroj: MMR

Pro turisty a zájemce o české a moravské kulturní dědictví při
pravilo Ministerstvo pro místní rozvoj čtyřměsíční soutěž nazvanou
Dejte hlas českým památkám. Vybraných šestnáct objektů, kte
ré byly zrekonstruovány díky dotacím Integrovaného operačního
programu (IOP), soutěžilo o hlasy milov
níků památek. Největší počet získal pro
KURZ INOVACE V PRAXI: NOVÉ TRENDY V MARKETINGU
jekt Zpřístupnění a nové využití Národní
kulturní památky Vítkovice, druhá příčka
ČTVRTEK 6. LISTOPADU OD 9:00 HOD
patří projektu Centrum sklářského umě
v CSI - Centru sociálně orientovaných inovací, Sládkova 66, 1. patro, Šumperk
ní Huť František v Sázavě a třetí skončilo
Chcete úspěch v podnikání a ve své činnosti? Přemýšlíte nad tím, jak dostat to, co děláte, mezi lidi? Získat nové klienty a uspět?
Národní centrum fotografie a dílna tapi
Pokud ANO, tak přijďte 
sérií v Jindřichově Hradci.
Ukážeme vám nové trendy v marketingu, kterých můžete využít i vy a získat tak úspěch. Zaměříme se na:
 Webové stránky a jejich význam - jak by měl vypadat web 21. století, který přiláká zákazníky?
„Integrovaný operační program zahr
 Videa (ale i další formy obsahu), které můžete využít, ukážeme si, jak je v praxi použít tak, aby vám přinesli co nejvíce zákazníků.
nuje do svých aktivit rekonstrukce a ožive
 Komunikace s médii - jak jim představit to, co děláte, jak vytvořit tiskovou zprávu, jak získat reklamu zdarma, apod.
ní českých a moravských památek, které
Lektoři: Otakar Líbal (více o lektorovi najdete ZDE), Petra Harazímová, Tereza Niesytová (více o lektorce najdete ZDE)
díky IOP vstupují znovu do společenského
KURZ INOVACE V PRAXI: NOVÉ TRENDY V MARKETINGU
PODMÍNKY
kontextu. Památky zařazené do soutěže
Nutné potvrzení Vaší účasti na tel.:
09:00
Zahájení a představení obsahu kurzu
měly často neradostný osud a dlouho
09:15
Aktuální trendy v marketingu
+420 775 760 354
chátraly. Prostřednictvím evropské podpo
9:45
Web stránky a jejich obsah
ry a také především díky nasazení lidí, kte
nebo emailu: csi@cpkp.cz
11:00
Videa a jak je využít v praxi
ří projekty realizovali, se nyní můžeme tě
Potvrďte svůj zájem do 4. 11. 2014.
13:00
Komunikace s novináři
šit z jejich obrovské historické a kulturní
15:00
Diskuze , dotazy a individuální konzultace
VSTUP ZDARMA
hodnoty,“ řekla Klára Dostálová, první ná
POČET MÍST OMEZEN!
17:00
Závěr kurzu
městkyně ministryně pro místní rozvoj.
Seznam všech šestnácti objektů byl
uveřejněn na webových stránkách Kvali
ta života. Soutěž probíhala od 1. května

Ministerstvo zemědělství,
Krajská agentura pro zemědělství a venkov Zlínský kraj
Vás co nejsrdečněji zvou na

Setkání starostů a zástupců obcí
ve "Vesnici roku 2014"
Místo konání:

Obec Kateřinice 242 (sál kulturního domu)

Termín:

31. října 2014, odjezd autobusem ze sběrných míst - Uherské Hradiště 7:15 hod.,
Otrokovice-Kvítkovice 7:45 hod., Zlín 8:05 hod., Vsetín 8:45 hod.

Program:
8:30 - 9:30 hod
- prezence, příjezd hostů
9:30 – 12:30 hod
- zahájení semináře, přivítání přítomných, aktuální informace o aktivitách CSV ve Zlínském kraji

(Ing. Stanislav Skála - Mze KAZV Zlín, Ing. Ivan Mařák -náměstek hejtmana Zlínského kraje)
- soutěž Vesnice roku z pohledu Krajského úřadu Zlínského kraje – (Ing. Jana Koldová, vedoucí absorpční
kapacity odboru strategického rozvoje Zlínského kraje)
- Spolek pro obnovu venkova – aktuální informace o činnosti (Ing. Vojtěch Ryza, Lidečko)
- zemědělské družstvo Mír Ratiboř - podpora a spolupráce s obcemi (Ing. Zdeněk Adámek, předseda)
- občerstvení + vystoupení souboru "Kateřinický Valášek"
- jak prezentovat obec v soutěži Vesnice roku

Oranžová stuha ve Zlínském kraji a ČR 2014 (Petr Laštovica, Hošťálková)

Modrá stuha ve Zlínském kraji 2014 (Mgr. Zbyněk Král, Bánov)

Zelená stuha ve Zlínském kraji 2014 a ČR 2014 (Miroslav Kovařík, Modrá)

Zlatá stuha ve Zlínském kraji 2014 a vítěz ČR (Vojtěch Zubíček, Kateřinice)
- slovo tajemnice soutěže Ing. Miroslavy Tiché, zástupkyně MMR
12:30 – 13:15 hod
- oběd
13:15 - 15:30 hod
- prohlídka obce Kateřinice, včetně návštěv zajímavých projektů

- přesun na farmu ZD Mír Ratiboř - farma Pržno

15:30 - 17:00 hod
- prohlídka ZD Mír Ratiboř (farma Pržno) - příklady čerpání dotací z Programu rozvoje venkova 2007-2013
(Ing. Zdeněk Adámek, předseda)
Vaši účast prosím potvrďte na e-mail: alena.nemcova@mze.cz , případně telefonicky (577 653 309) do
29. 10. 2014 do 10:00 hod, včetně místa nástupu a počtu účastníků z Vaší obce (počet účastníků je omezen
na max. dva účastníky z jedné obce).
Předpokládaný návrat: Vsetín 17:20 hod., Zlín 18:00 hod., Otrokovice-Kvítkovice 18:20 hod., Uherské
Hradiště 19:00 hod.
Na setkání s Vámi se těší
Ing. Stanislav Skála
ředitel KAZV Zlínský kraj

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 198 • 10 – 11/2014

D

Dotační programy

Nové operační programy
čeká ještě dlouhá cesta
V polovině letošního září se očekává zveřejnění stanovisek Ev
ropské komise k předloženým verzím operačních programů. Ty by
ly schváleny vládou ČR ve dnech 9. a 14. července.
Od té doby jsou po vložení do příslušného systému posuzová
ny a lze jen spekulovat, které pasáže budou určeny k přepracová
ní a které v bruselských měřítkách obstojí.
Již nyní však můžeme zrekapitulovat, na co Evropská komise
klade důraz a co očekávat od nových operačních programů pohle
dem obcí reprezentovaných naším sdružením.
Ačkoliv nové programovací období již více než půl roku běží,
žádná výzva zatím vyhlášena nebyla. Schválení operačních pro
gramů je totiž podmíněno krom jiného také splněním předběžných podmínek, mezi které patří v prvé řadě služební zákon,
který 10. září prošel 3. čtením v Poslanecké sněmovně. Dále se
mezi podmínkami komise objevuje aktualizace zákona o EIA (bu
de splněno k 1. 1. 2015), zjednodušení zakládání malých a střed
ních podniků, zavedení přísnějších pravidel v oblasti energetiky,
vodohospodářství, či zjednodušení pravidel zadávání veřejných
zakázek. Množství ex ante kondicionalit spadá do působnosti Mi
nisterstva životního prostředí. Jedná se o přijetí Plánu předcháze
ní vzniku odpadů a Plánu odpadového hospodářství 2015+. Ze
jména druhý jmenovaný dokument je dlouhodobě podrobován
polemice, která se vede okolo vykazování dat o množství produ
kovaného odpadu mezi ČSÚ, MŽP a Eurostat. Další předběžné
podmínky se týkají veřejné správy, zdravotnictví, začleňování Ro
mů, vzdělávání, dopravy a dalších. Z celkem 40 ex ante kondici
onalit zatím Česká republika splnila zhruba jednu třetinu. I pro
to není reálné, že by do konce roku 2014 došlo k vypisování prv
ních výzev, pokud řídící orgány nezvolí cestu vyhlášení výzvy před
schválením příslušného operačního programu.
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Kromě náročných cílů v oblasti plnění předběžných podmínek
se musíme zmínit rovněž o problematických oblastech podpory,
které Evropská komise v rámci neformálního dialogu a ve stano
visku k předloženému návrhu Dohody o partnerství přijímala spíše
s výhradami. Jedná se o podporu investic do integrovaného zá
chranného systému, kde nakonec bylo zvoleno problematické re
gionální zúžení, dále vnitrozemská vodní doprava, kde se stále ho
voří o splavnění Labe s negativními důsledky vůči životnímu pro
středí anebo investice do rekonstrukcí silnic 2. a 3. třídy, kde
nakonec budou podporovány jen dopravní spojnice se zvlášť odů
vodněným regionálním významem.
Uvedená témata se menších obcí týkají spíše sekundárně, avšak
podpora investic do kulturního dědictví má pro venkov značný
význam. Není třeba vysvětlovat, že právě obnova spolu s udržitel
ným způsobem využití památkových objektů může mít v prostředí
vesnice rozhodující socio-ekonomický význam. O to více alarmující
je skutečnost, že se ve vládou schválené verzi Integrovaného regio
nálního operačního programu počítá spíše s památkami, které do
této kategorie nespadají. Podle tohoto návrhu se mají podpory do
čkat jen objekty patřící do seznamu UNESCO, dále národní kulturní
památky vyhlašované vládou, městské památkové rezervace a na
konec venkovské památkové rezervace. Je nasnadě, že památky,
které nutně vyžadují investice a s potenciálem rozhýbat venkovskou
ekonomiku, se tak v hledáčku tohoto ani žádného jiného operační
ho programu přímo nenacházejí. (Výjimkou snad budou alespoň
operační programy přeshraniční spolupráce; jejich schvalování však
zatím není ukončeno). Nastavení podpory kulturního dědictví ze
strukturálních fondů představuje pro Sdružení místních samospráv
vážný problém. Jak ukazuje výše uvedená rekapitulace témat, která
ještě nejsou zcela ukončena, čeká ještě před spuštěním prvních vý
zev operační programy notný kus cesty. Snahou našeho sdružení je,
aby v ní nebylo opomenuto ani téma podpory kulturního dědictví
venkova, které je stále velkou šancí pro lokální ekonomiku v perife
riích regionů Čech, Moravy i Slezska.
Tomáš Chmela, SMS
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MZe: Dotace nestátním
neziskovým organizacím
MZe vyhlásilo výběrové řízení na podporu projektů nestát
ních neziskových organizací pro rok 2015. Ukončení příjmu žá
dostí o dotace je 24. 11. 2014. Na stránkách MZe jsou všechny
potřebné dokumenty pro možnost získání dotace. V zásadách
MZe pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním
neziskovým organizacím k žádným velkým změnám oproti před
cházejícím letům nedošlo, přibyly však další formy spolupráce
jako Smlouva o spolupráci a Memorandum o dlouhodobé spo
lupráci.
Více na: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dota
ce/dotace-nestatnim-neziskovym-organizacim/
Zdroj: MZe

MMR přijalo 16 projektů na podporu
cestovního ruchu a rozdělí 150 milionů MŽP podpoří projekty
neziskových organizací pro rok 2015
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 25. června výzvu pro po
dávání žádostí o finanční podporu pro rozvoj cestovního ruchu v In
tegrovaném operačním programu. Jejím cílem je podpora prezen
tace a propagace kulturního a přírodního dědictví, kulturního prů
myslu a služeb s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni.
„Podpora prezentace a propagace kulturního a přírodního dě
dictví, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch
na národní úrovni je poslední výzvou v této oblasti. Měla by přispět
k realizaci zajímavých projektů a využít tak potenciál České repub
liky v oblasti cestovního ruchu,“ řekla ministryně pro místní rozvoj
Věra Jourová.
Podporována je tak například ucelená prezentace a propagace
hradů a zámků, památek lidové architektury, folklóru či lidových
tradic. Do ukončení příjmu žádostí zaevidovali pracovníci Centra
pro regionální rozvoj celkem 16 párových projektových žádostí pro
cíl Konvergence a cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměst
nanost. Podpořeny budou projekty do vyčerpání alokace výzvy ve
finanční výši 150 milionů korun.
„Vzhledem k tomu, že výzva byla vyhlášena jako kontinuální,
jsou přijaté žádosti kontrolovány a hodnoceny průběžně. Projek
tové žádosti splňující všechny náležitosti a bodový limit pak budou
doporučovány k podpoře v pořadí, ve kterém byly přijaty,“ řekl Da
vid Sventek, ředitel odboru řízení operačních programů.
Podle jeho slov byl zájem ve výzvě značný. „Poptávka přesahu
je připravenou finanční alokaci o přibližně 300 milionů korun. Ny
ní se soustředíme na administraci projektových žádostí, které se
vešly do finančního limitu alokace výzvy,“ dodal Sventek.
Zdroj: MMR

Výzva k podávání žádostí v Programu na podporu projektů ne
státních neziskových organizací pro rok 2015 odstartovala 6. října.
Ministerstvo životního prostředí poskytuje dotace nestátním nezis
kovým organizacím na realizaci projektů, které přispějí k naplňo
vání cílů Státní politiky životního prostředí a dalších státních stra
tegických dokumentů. Zájemci mohou žádosti o dotaci na své pro
jekty předkládat do 3. listopadu, kdy bude ve 12 hodin výzva
ukončena.
V programu budou podporovány neinvestiční projekty ve třech
tematických okruzích:
1. Ochrana přírody a biologické rozmanitosti;
2. Životní prostředí obcí a měst;
3. Znalosti a informovanost o životním prostředí.
O finanční příspěvek mohou žádat spolky a pobočné spolky,
obecně prospěšné společnosti a zapsané ústavy dle nového ob
čanského zákoníku. Podmínkou je kofinancování příjemcem do
tace ve výši minimálně 30 % rozpočtu projektu. Každá organi
zace může požádat o podporu nejvýše dvou projektů. Minimál
ní výše dotace je 10 000 Kč a maximální 200 000 Kč na jeden
projekt. Příjem žádostí končí 3. listopadu 2014 ve 12.00 hod.
Rozhoduje doručení žádosti do podatelny MŽP, nikoliv datum
poštovního razítka.
Podrobné informace najdete na této webové stránce:
http://mzp.cz/cz/program_pro_nno_2015
Zdroj: MŽP

Seznam žádostí o podporu v pořadí podle data a času přijetí
Název projektu	Název žadatele
HURÁ NA VENKOV!
Region Karlštejnsko, o.s.
Mapy bez bariér
Nadace Charty 77
Průvodce parkem
Národní síť českých zahrad a parků a zahraniční propagace
		
českého zahradního turismu
Cyril a Metoděj, autentický příběh naší země
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.
Po stopách Mistra Jana Husa
Českobratrská církev evangelická
Živé tradice a folklor
Romské vzdělávací středisko o.s.
Zažijte prázdniny na venkově po celý rok
Svaz venkovské turistiky
Propagace lázeňského cestovního ruchu v ČR
„Asociace služeb cestovnímu ruchu“
Přijď na to!
Česká asociace science center
Putování za Karlem IV. u příležitosti 700. výročí jeho narození
Otec vlasti Karel IV. o.s.
13 zastavení v českých zoologických zahradách
Ekologie bez hranic, o.s.
České hory
Horská služba ČR, o.p.s.
Propagace českého léčebného lázeňství – fáze 2
Svaz léčebných lázní České republiky
Města – brány k poznání
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Prezentace a propagace národního produktu cestovního ruchu
České dědictví UNESCO, o.p.s.
Ztracené dominanty Čech a Moravy
Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s.
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 198 • 10 – 11/2014

D

Dotační programy

Obce mohou žádat o dotace
na vodovody a kanalizace
Ministerstvo zemědělství vyhlašuje prostřednictvím Odboru vo
dovodů a kanalizací výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí pod
pory v rámci programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení
infrastruktury vodovodů a kanalizací“. Žádosti o podporu v rámci
programu 129 250 jsou přijímány od 15. října 2014 do 28. listopa
du 2014 do 15:00.
Detailní informace najdete: http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cin
nosti/zivotni-prostredi/obce-mohou-zadat-o-dotace-na-vodovody
-a-kanalizace.aspx
Zdroj: SMO

Ministr Brabec zachrání díky
akceleraci v dobíhajícím
OPŽP celkem 17 miliard
Akcelerační opatření, která mají za cíl v maximální možné míře
zrychlit čerpání finančních prostředků z končícího Operačního pro
gramu Životní prostředí, nesou ovoce. Ministerstvu životního pro
středí a Státnímu fondu životního prostředí ČR se daří vyřizovat
projekty v rekordně krátkých časech. Díky tomu se tedy podaří mi
nistru Brabcovi zachránit v dobíhajícím programovém období OP
ŽP do konce roku 2015 celkem 17 miliard korun.
„Když jsem nastoupil do funkce, nacházel se Operační program
ŽP v žalostném stavu. České republice v tomto programu hrozila
kvůli nedostatečnému čerpání v předchozích letech ztráta 22 mi
liard Kč. Před půlrokem jsme společně s novým vedením Státního
fondu životního prostředí ČR nastartovali nová akcelerační opat
ření, aby se nám tuto ztrátu podařilo srazit na minimum. Díky to
mu se nám povede z této původně hrozící 22miliardové ztráty za
chránit do konce příštího roku 17 miliard Kč. Ve výsledku se nám
tedy nepodaří vyčerpat jen 5 miliard, což považuji za obrovský
úspěch,“ prozradil ministr Brabec.
„V operačním programu bylo vydáno od začátku letošního ro
ku 2 467 rozhodnutí o poskytnutí dotace s podporou z evropských
fondů ve výši 18,3 miliardy korun. To je v porovnání se stejným ob
dobím v loňském roce, kdy bylo vydáno 1 035 rozhodnutí v hod
notě 7,6 miliardy korun, nárůst o 140 procent,“ vysvětluje ředitel
státního fondu Petr Valdman.
Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace žadatelům umožňuje začít
z prostředků EU financovat projekt, na který je už přiznaná podpora
z Operačního programu Životní prostředí registračním listem. Státní
fond životního prostředí ČR přitom od začátku letošního roku prošel
a zadministroval podklady pro rozhodnutí o dotaci u 2 771 projektů
s podporou peněz z EU v hodnotě téměř 25 miliard korun. To je v po
rovnání se stejným obdobím loňského roku nárůst o 197 procent.
Akcelerační opatření se pozitivně promítají i do rychlosti reali
zace podpořených projektů. „V současné době garantujeme všem
žadatelům vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace ve lhůtách od
dvou do čtyř týdnů od doložení podkladů, jejichž hlavní součástí
musí být doložení uzavřené smlouvy o dílo, a stejně tak garantu
jeme posouzení a schválení žádostí o platbu v řádech několika
dnů,“ uzavírá Petr Valdman.
Pozitivní je i fakt, že z 248 projektů, u nichž hrozilo, že nestih
nou realizaci a měly do konce srpna dodat podklady pro vydání
rozhodnutí o poskytnutí dotace, jich takřka 200 tuto povinnost
splnilo a pokračují v realizaci. Pouze 20 projektů kvůli nemožnosti
splnit termín samo odstoupilo. U těch zbývajících byla lhůta pro
dodání podkladů prodloužena do konce září.
„Jedná se zhruba o 3 desítky projektů v hodnotě asi jedné mili
ardy Kč. Tyto projekty mají šanci na realizaci. Žadatelé ovšem musí
bezpodmínečně do konce září dodat požadované podklady k roz
hodnutí o dotaci, včetně podepsané smlouvy o dílo,“ dodává mini
str Brabec.
Zdroj: MŽP
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Česko by mělo víc podporovat
obnovitelné zdroje energie
při vytápění a zvýšit poměr
recyklovaného odpadu
Česká republika by se měla více zaměřit na podporu obnovitel
ných zdrojů energie při vytápění nebo zvýšit poměr recyklovaného
odpadu. Vyplývá to z připomínek Evropské komise k návrhu Ope
račního programu Životní prostředí, na jehož základě hodlá Praha
čerpat prostředky z fondů EU v období 2014–2020.
Komisi se například nelíbí plán výměny kotlů spalujících uhlí za
nové kotle – ovšem rovněž na uhlí; námitky má i proti nejednotné
odpadové statistice. Vyplývá to z dokumentu Evropské komise.
České ministerstvo životního prostředí ale nevnímá připomínky ne
gativně: chce je do konce roku odstranit a s Bruselem dále jednat.
Evropská komise chválí zpracování operačního programu. Ko
mise souhlasí s filozofií OP i jejím rámcem. Konkrétní připomínky
jsou relativně snadno vypořádatelné a program by se mělo poda
řit schválit do konce roku, komentovala mluvčí ministerstva Petra
Roubíčková. Podle hodnocení komise jsou v českém textu dílčí ne
dostatky, které je třeba odstranit.
V rámci tohoto operačního programu by Praha mohla podle
textu obdržet až 2,64 miliardy eur (téměř 73 miliard korun). Nic
méně podmínkou pro čerpání peněz na všechny operační progra
my je přijetí služebního zákona a novely zákona o posuzování vli
vů na životní prostředí, takzvaném procesu EIA.
Ministerstvo musí upravit některé kapitoly. Český text podle Ev
ropské komise vůbec nezahrnuje strategii redukce oxidu dusíku
a polétavého prachu, což komise požaduje. Rovněž nevěnuje do
statečnou pozornost podpoře obnovitelných zdrojů energie při vy
tápění; plánovaná podpora výměny kotlů na uhlí za kotle spalující
rovněž uhlí není v souladu s nízkouhlíkovou ekonomikou EU.
Ministr životního prostředí Richard Brabec řekl, že bude s Evrop
skou komisí nadále vyjednávat. Podpora takzvaných kotlíkových
dotací z evropských zdrojů je pro něj prý absolutně klíčová. Je pře
svědčen, že výměna starého kotle na uhlí za nový uhelný nízko
emisní uleví životnímu prostředí.
Výměna kotlů na uhlí za jiný typ vytápění – například plyn – s se
bou nese podle Brabce i vyšší náklady pro občany a je jisté, že zá
jem ze strany lidí především v těch nejpostiženějších oblastech ne
bude takový, respektive bude řádově nižší, než když způsob vytá
pění zůstane zachován. Nový operační program podle něj
podpoří i nízkouhlíkové technologie a přechod na jiné zdroje, ja
ko jsou obnovitelné zdroje energie.
Nedostatky obsahuje ale i kapitola s odpady. Brusel opět Praze
připomněl, že nesplňuje závazky týkající se recyklace odpadu. Sou
časné hodnoty jsou zhruba o 25 procent za těmi, kterých by mě
lo být dosaženo, uvádí. Český úřad rovněž podle komise vychází
z nejasných čísel, když tvrdí, že se v zemi v roce 2012 spalovalo
11,8 procenta městského odpadu, zatímco Eurostat uvádí 20 pro
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cent. Mají na to vliv rozdílné statistiky, které Český statistický úřad
(ČSÚ) a ministerstvo zpracovávají. Brabec proto vyjednává s vede
ním ČSÚ kvůli sjednocení dat. Chce se dohodnout do konce roku.
Evropská komise rovněž požaduje závazné plány týkající proble
matiky odpadů, jako je plán předcházení vzniku odpadů nebo plá
ny odpadového hospodářství včetně provázání s regionálními plá
ny. Na tom prý už resort pracuje. Následně je EK připravena na
možnou podporu spaloven komunálního odpadu.
Zdroj: http://zemedelec.cz/cesko-by-melo-vic-podporovat-ob
novitelne-zdroje-energie-pri-vytapeni-a-zvysit-pomer-recyklova
neho-odpadu/

Dva měsíce na čerpání peněz
Nejpozději do začátku prosince se bude muset z končícího ope
račního programu Životní prostředí (OPŽP) vyčerpat až deset mili
ard korun. Program letos končí, příjemci, což jsou hlavně obce
a města, mají tak dva měsíce na to, aby zrychlili a vyfakturovali
všechny práce. Ředitel Státního fondu životního prostředí (SFŽP)
Petr Valdman věří, že se desetimiliardová částka vyčerpat stihne.
Nyní proplácí stát žádosti o platbu v řádech dnů.
Ministr životního prostředí Richard Brabec už dříve řekl, že by
chtěl ztrátu z evropských dotací stáhnout na pět miliard korun. Pů
vodně hrozilo, že Česko přijde celkově až o 22 miliard. „Fond je
připraven úředně vyřídit jakýkoliv počet žádostí o platbu. Situaci
nám, doufáme, příliš nezkomplikují komunální volby, věříme, že i
nová zastupitelstva si budou uvědomovat závazky v čerpání euro
fondů,“ řekl Valdman. Jiné složení zastupitelstev by mohlo změnit
priority obcí a zpomalit komunikaci s fondem. Prosincový termín
se váže i na banky, které uvolňují peníze obvykle do 12. prosin
ce. „Projekty jsou už vytendrované a mají své dodavatele. Teď zá
leží opravdu na tom, aby starostové tlačili na své dodavatele, ať už
stavebních prací nebo dodávek, aby maximálně zrychlili svoji prá
ci a fakturovali všechny práce, dodávky a služby, co odvedou. Aby
následně starostové vzali faktury od dodavatelů a druhý den je po
slali na fond, aby na ně dostali včas peníze,“ řekl Valdman. Zhru
ba před měsícem oslovil fond všechny příjemce s tím, že je nezbyt
né, aby plnili finanční plány, k nimž se v projektech zavázali. Na
fondu se zřídilo i krizové call centrum, jehož pracovníci obvolávají
starosty a urgují je kvůli závazkům. „Čeká nás horký podzim, ale
ani příští rok nebude o moc lepší. Příští rok se musí profinancovat
zhruba 40 miliard. Pokud bychom neudělali zásadní změny ve
zjednodušení administrace programu, měl by SFŽP problémy to
zvládnout. V tuto chvíli to ale vypadá dobře,“ řekl Valdman na jed
nání sněmovního výboru pro životní prostředí. Pro příští programo
vé období chce MŽP podle svého náměstka Jana Kříže vypracovat
plán, z něhož by bylo jasné, kdy se budou výzvy vyhlašovat. V ná
vrhu se zatím uvádí rok 2018, řekl Kříž.
Zdroj: http://zemedelec.cz/dva-mesice-na-cerpani-penez/

MMR odhaduje letos
vyšší ztrátu unijních peněz
České republice se nedaří zlepšit čerpání peněz z Evropské unie
a dohnat nabrané zpoždění, od začátku roku je skutečné čerpání
ve skluzu o 6,2 miliardy korun oproti předpokladům. Podle pesi
mistického scénáře ministerstva pro místní rozvoj (MMR) tak letos
hrozí nedočerpání až 33 miliard korun. Vyplývá to z materiálu, kte
rým se počátkem září zabývala vláda.
Ještě letos v únoru řídící orgány jednotlivých operačních progra
mů odhadovaly nedočerpání v letošním roce zhruba na 21,6 mili
ardy korun. Podle červencové aktualizace se odhad nedočerpání
pohybuje v rozmezí 19,4 až 24,4 miliardy korun.
MMR jako koordinátor evropských programů je však ještě pesi
mističtější. „Ze zkušeností s plněním predikcí z minulých let exis
tuje reálné riziko, že zrychlené tempo čerpání nebude dodrženo
a v takovém případě by mohlo podle pesimistických odhadů MMR
nevyčerpání pro rok 2014 dosáhnout výše až 33 miliard korun,“
varuje v materiálu pro vládu ministerstvo.
V červenci se sice čerpání peněz mírně zlepšilo, když příjemci
dotací dostali o půl miliardy více, než se původně předpokládalo,
ani to však nedokázalo smazat ztrátu z předchozích měsíců. Řídí
cí orgány jednotlivých operačních programů příjemcům dotací od
začátku roku proplatily o 6,2 miliardy korun méně, než předpo
kládaly. Ministerstvo financí dostalo od začátku roku ke kontrole
a poslání Evropské komisi k certifikaci žádosti v souhrnné hodno
tě nižší oproti předpokladu dokonce o 9,3 miliardy korun.
MMR už dříve v reakci na únorovou zprávu vytvořilo krizové plá
ny, které by měly snížit hrozící ztrátu až na 12 miliard korun. Kro
mě toho nyní přišel resort s dalšími opatřeními, jako je například
změna vykazování způsobilých výdajů vůči Evropské komisi nebo
naplánování mimořádné certifikace na konci roku 2014.
Česká republika je z pohledu čerpání evropských peněz nejhorší
z celé Evropské unie. Loni nedočerpala až deset miliard korun, v ce
lé unii to přitom bylo 16 miliard korun. MMR odhaduje, že celkem
za končící programové období Česko nedokáže vyčerpat až 60 mili
ard korun. Poslední možnost čerpat tyto peníze bude v příštím roce.
Zdroj: MMR
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Olomoucký kraj
Jana Gerešová
788 33 Kopřivná 67
tel. 583 252 037, 607 667 032
oukoprivna@cmail.cz
Pardubický kraj
Ing. Jiří Kosel
533 75 Horní Ředice 101
tel. 466 681 966
obec@horniredice.cz

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

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

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

www.spov.org

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

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

www.nsmascr.cz

