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

Pálení čarodějnic. Starý zvyk „pálení čarodějnic“ si získává stále větší oblibu a není snad vesnice či města, kde by se neuskutečnil.
V řadě obcí se koná již řadu let, jinde se odehrál nově a zcela spontánně bez dlouhých příprav. Lidé z vesnice se společně setkají a podiskutují, druhý den mají den volna. Svátek Beltine se slavil v noci z 30. dubna na 1. května, kdy se pálily „čarodějnice“ jako symbol utrpení a strádání. Beltine byl slavností lásky, plodnosti a přivítáním letního období, plného života a radosti.
Foto: TSu
Aktuálně:
SPOV a MAS na Techagru.
Nyní se společně chystají
na Zemi živitelku
Národní síť MAS vystavovala na přelomu
března a dubna na brněnském Techagru
společně se Spolkem pro obnovu venkova
a Celostátní sítí pro venkov. Prezentace byla doplněna také ukázkou projektu podpořeného z PRV od Klubu vojenské historie
Kralka, který přestavil projekt na revitalizaci
a ekologický provoz muzea.
Už nyní se obě organizace připravují na
agrosalon Země živitelka 2014, který se koná od čtvrtka 28. srpna do úterý 2. září 2014.
Na pátek 29. srpna bude již po šesté připraven Večer venkova, letos s vyhlášením vítěze fotosoutěže v kategoriích „Příroda“, „Lidé
na venkově“ a „Projekty Programu rozvoje
venkova“.
Více informací na straně 3
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Reakce:
Výzva NS MAS: Pozor
na diktátorský návrh
Svazu měst a obcí
Místní akční skupiny v současné době
tvoří své strategie na principu partnerství.
Nový přístup Svazu měst a obcí, aby 80 %
evropských peněz určených v období 2014+
pro MAS mohly využít obce, popírá základní pravidla Komunitně vedeného místního
rozvoje (CLLD) definovaného Evropskou komisí, kdy o směřování strategie regionu, výběru projektů a stanovení výše podpory
náleží do kompetence místní akční skupiny
– tedy partnerství obcí, podnikatelů a neziskových organizací. Svaz měst a obcí si popletl demokracii s diktaturou moci – volení
zástupci na obcích jsou především součástí
místního partnerství.
Rozhovor začíná na straně 7
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TÉMA:
Vláda schválila Dohodu
o partnerství pro využití
eurodotací 2014–2020
Vláda 9. dubna projednala Dohodu o partnerství pro programové období 2014–2020,
která je základem pro čerpání prostředků
z evropských fondů v následujících letech.
Ministerstvo pro místní rozvoj dokončilo
zpracování stěžejního strategického dokumentu, který zakotvuje a vymezuje spolupráci s Evropskou komisí v oblasti využívání fondů EU. Dne 18. dubna byla Dohoda
o partnerství oficiálně zaslána Evropské komisi. Tím byl ze strany ČR splněn termín
22. dubna, stanovený evropskou legislativou pro předložení dohody. Do tří měsíců
by měly být zaslány Evropské komisi nové
operační programy.
Více informací od strany 5
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Obsah (číslo 5/2014):
Aktuální informace SPOV / NS MAS str. 2–4
• Prezentace venkova na veletrhu Techagro v Brně
• Ministryně Věra Jourová jmenovala Jiřího Vačkáře prezidentem soutěže Vesnice roku, která má
letos 20 let

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
NÁRODNÍ PUTOVNÍ VÝSTAVY

Téma
str. 5–10
• Vláda schválila Dohodu o partnerství pro programové období 2014–2020
• Výzva NS MAS regionálním partnerům: Pozor na
diktátorský návrh Svazu měst a obcí
• SM0 požaduje, aby 80 % evropských peněz v období 2014+ pro MAS využily obce

MÁ VLAST
CESTAMI PROMĚN

Z činnosti SPOV
str. 11–20
• Nezaměstnanost na venkově a meziobecní spolupráce na dubnové schůzi Spolku
• Moravští starostové navštívili úspěšné obce na
Slovensku
• Zaměstnanost – klíčový úkol (nejen) na venkově
Z činnosti NS MAS
str. 21–24
• NS MAS nevzdává boj za podporu mikropodniků
z OP Podnikání. Ministerstvo průmyslu je zatím
neústupné
• Školení společné metodiky tvorby SCLLD
Aktuálně o venkovu
str. 25–34
• Výstava květin Flora Olomouc
• Nová marketingová značka: Česká květina
• Hejtmani zvolili nové vedení Asociace krajů ČR.
V čele zůstává Michal Hašek
• Ministr Jurečka: Český venkov dostane v příštích
letech navíc 340 milionů eur
• Ministr zemědělství prosadil návrat zelené nafty
pro zemědělce
• Petice SMS za záchranu pošt předána. Premiér
Sobotka vyjádřil porozumění. Jak zareagují koaliční partneři?
• V Praze na Vyšehradě začíná národní putovní výstava Má vlast cestami proměn
Akce v regionech
str. 35–43
• Firemní den pořádaný Zemědělským svazem se
vydařil
• Série seminářů na rodinných farmách členů ASZ
odstartovala. Přednášela i Vicenová
• Výrobci z Hané a Jeseníků se vydali za šumavskou
značkou hledat inspiraci pro nabídku zážitků
• Když něco chtějí, tak pro to taky něco dělají…
postřehy z exkurze do Bavorska
• Přihlaste se do soutěže o nejlepší zpravodaj. Máte čas do konce května!
Dotační programy
str. 44–45
• Ministři diskutovali o Společné strategii územního rozvoje zemí V4+2
• Zemědělci mohou letos požádat o dotace ve výši
32 miliard korun
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sobota 10. května 2014 v 11 hodin

Praha - Vyšehrad
Země zamyšlená – Blanka Stehlíková
Setkání srdcí – Jan Pirk
Pocta stromům – Václav Větvička, Martin Patřičný

Pod záštitou:

Pořadatelé:

Bohatý kulturní program – Spiritual kvintet a další
Ochutnávka regionálních specialit
Prezentace učňů a mistrů tradičních řemesel

Mediální partner:

Partneři:

Spolupracují:

a vystavovatelé
z celé ČR

Vizuální styl:

Pozvánka na květnovou schůzi SPOV
Jednání se koná v úterý 6. 5. 2014 od 9.00 hodin – v Černínském salonku (místnost č. 122) v Senátu Parlamentu ČR (recepce Kolovratského paláce).
Program:
1. 9.00 – 9.30 Kontrola usnesení
2. 9.30 – 10.00 Dohoda o partnerství mezi ČR a EU
Pozvaný host: Klára Dostálová (náměstkyně MMR ČR)
3. 10.00 – 12.00 Jak dál s memorandem? – panelová diskuze
	Pozvaní hosté: SMS ČR – Jana Juřenčáková, Radim Sršeň, Tomáš Chmela; SMO ČR
– Dan Jiránek, Josef Bezdíček, Jana Vildumetzová; Asociace krajů – Martin Netolický, Radek Polma; NS MAS ČR – František Winter, Václav Pošmurný
4.	12.00 – 12.30 Vermikompostování – cesta k minimalizaci rostlinného odpadu v obcích
Pozvaní hosté: Petr a Jakub Filipovi, Lužice
5. 12.30 – 13.00 Různé

Pozvánka na jednání výboru NS MAS
Jednání se bude konat v úterý 13. 5. 2014 v Praze od 10:00. (sídlo České biskupské konference, areál Katedry filosofie KTF UK v Praze, metro Dejvická)
Program:
1) Úvodní slovo generálního sekretáře České biskupské konference
2) Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání (Špiková)
3)	Zpráva o činnosti za uplynulé období – předsedy, prezidenta ELARD, vyjednávacího
týmu, členů řídících orgánů (platforem)
4) Zhodnocení navázání spolupráce s církvemi v MAS (Váňová, ČBK)
5) Informace o průběhu projektů NS MAS ČR (Špiková)
– OPTP (semináře v regionech, průběžné výsledky podkladů a analýz)
– MMR (semináře v regionech, podklady k CLLD v rámci EU)
6) Úprava vnitřních směrnic organizace (Špiková)
7) Informace o plánovaných konferencích a propagačních akcích v roce 2014
– CLLD AT THE DAWN OF 2014-2020 (28. 5. Brusel)
– 2nd LAG SUMMER FESTIVAL 2014 (4. – 6. 7. Chorvatsko)
– Agrokomplex Nitra (21. – 24. 8. Slovensko)
– Země živitelka (28. 8. – 2. 9. České Budějovice)
8) Různé
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Prezentace venkova na veletrhu Techagro v Brně, který byl
letos v mnoha směrech rekordní. Navštívilo jej 120 tisíc lidí
Národní síť Místních akčních skupin vystavovala společně se Spolkem pro obnovu venkova a Celostátní sítí pro venkov v pavilonu A1
v rámci stánku ministerstva zemědělství. Základní koncepcí byla propagace Programu rozvoje venkova, místních akčních skupin a jejich
činností, soutěže Vesnice roku a venkova jako takového. Prezentace byla zaštítěna a podpořena ministerstvem zemědělství, přesněji
Celostátní sítí pro venkov.
Hlavní zájem návštěvníků byl o informace týkající se Programu rozvoje venkova pro období 2014–2020 a dalších operačních programů
zahrnujících podporu venkova, fungování místních akčních skupin
a možnosti zapojení se do jejich aktivit. Součástí prezentace bylo promítání filmů s tématikou projektů PRV, propagačních akcí (LeaderFEST, Země živitelka) a prezentací jednotlivých MAS a jejich projektů.
Prezentace byla doplněna ukázkou projektu podpořeného z PRV
OSY IV, přesněji Klubu vojenské historie Kralka, který přestavil projekt podpořený v rámci Strategie MAS Horní Pomoraví na revitalizaci a ekologický provoz muzea.
Dále byl prezentován projekt CSV „Mikrozdroje vodní energie
jako součást energetické soběstačnosti obce“, který v minulosti
zajišťovala Krajská agentura pro zemědělství a venkov Praha a Středočeský kraj ve spolupráci se Stavební fakultou ČVUT.
NS MAS také v rámci své prezentace seznámila návštěvníky s regionální potravinou a regionálním značením prostřednictvím ochutnávky těchto produktů.
Akce se konala od neděle 30. března do čtvrtka 3. dubna 2014
a komplex veletrhů zemědělské a lesnické techniky byl rekordní ve
všech parametrech. Vnitřní i venkovní výstavní plocha brněnského
výstaviště byla využita do posledního metru, stánky obsadily dokonce i trávníky a další nezvyklá výstavní místa. Návštěvnost překonala
veškerá očekávání a za pět dní se vyšplhala k počtu 120 tisíc osob.
Absolutní rekord byl zaznamenán v neděli 30. března, kdy branami

výstaviště prošlo 38 034 návštěvníků, vůbec nejvíce na všech veletrzích pořádaných v Brně za posledních 10 let. Brněnská zemědělská, chovatelská a lesnická přehlídka patří k pěti největším výstavám svého druhu.
Na výstaviště dorazilo více než 300 organizovaných zájezdů odborníků ze zemědělských podniků a firem. Z různých částí České republiky přijelo přibližně 250 autobusů, ze Slovenska 50, několik dalších desítek také z Rakouska, Slovinska, Srbska,
Bulharska, Maďarska a Polska. V tiskovém středisku se v prvních čtyřech dnech akreditovalo 261 zástupců médií z osmi zemí. Zahraničních novinářů přijelo celkem 36, a to z Bulharska, Maďarska, Nizozemí, Polska, Rakouska, Slovenska a Slovinska.
Příští ročník veletrhů TECHAGRO, ANIMAL VETEX, SILVA REGINA
a BIOMASA se uskuteční v termínu 3. až 7. dubna 2016.
ZV, Zdroj: MMR
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Ministryně Věra Jourová jmenovala
Jiřího Vačkáře prezidentem soutěže
Vesnice roku, která má letos 20 let
Jiří Vačkář stál jako jedna z prvních osobností u vzniku soutěže Vesnice roku, kterou spoluvyhlašuje ministerstvo pro místní rozvoj. V letošním roce byl zahájen již dvacátý ročník a u této příležitosti se ministryně Věra Jourová rozhodla jmenovat Jiřího Vačkáře prezidentem
soutěže Vesnice roku a vyjádřit tak velký dík za jeho dosavadní práci.
„Je mi velkou ctí, že jsem mohla Jiřího Vačkáře jmenovat prezidentem soutěže Vesnice roku, která je známá snad i v tom nejmenším
venkovském koutku naší republiky a je bezesporu spjata s jeho jménem. Velmi si také vážím pracovních zkušeností pana Vačkáře a věřím, že budeme i nadále spolupracovat,“ řekla ministryně Jourová.
Soutěž byla poprvé vyhlášena Spolkem pro obnovu venkova ČR
v roce 1995 pod názvem Soutěž o nejzdařilejší program obnovy
vesnice. O rok později se oficiálně připojilo také ministerstvo pro
místní rozvoj a Svaz měst a obcí. V roce 2007 čtveřici vyhlašovatelů soutěže uzavřelo ministerstvo zemědělství. Mezi spoluvyhlašovatele patří také kancelář prezidenta republiky, ministerstvo kultury, ministerstvo životního prostředí, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu,
Folklorní sdružení ČR a Sdružení místních samospráv ČR.
Do konce dubna se přihlásilo 306 obcí
Obce se mohly hlásit do letošního jubilejního ročníku od 4. března do 30. dubna. Přihlásilo se celkem 306 obcí, což je o 33 více než
vloni. Nyní se mohou pomalu připravovat na návštěvy krajských komisí, které během následujících dvou měsíců vyberou třináctku nej-

SOUTĚŽ

VESNICE
ROKU 2014

kontaktní osoba:
MirOSlava Tichá
tajemnice soutěže
Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské nám. č. 6
110 15 Praha 1
tel.: 234 154 189
e-mail: Miroslava.Ticha@mmr.cz

www.vesniceroku.cz

1995 - 2014
20 LET SOUTĚŽE

lepších. Ta pak postoupí do celostátního finále. To se uskuteční od
31. srpna do 6. září. Jméno nositele titulu Vesnice roku 2014 oznámí ministryně Věra Jourová 20. září v Luhačovicích na Mezinárodním festivalu dětských folklorních souborů Písní a tancem.
Organizace soutěže probíhá tradičně ve dvou kolech. Nejprve
se hodnotí na krajské úrovni, třináctka zlatých finalistů se pak utká
v celostátním kole, v rámci kterého se vyhlašují první tři místa.
Komise hodnotí obce za koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péči o stavební fond a obraz vesnice, všímá si občanské vybavenosti, inženýrských sítí a úspor energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče
o krajinu. Body získávají vesnice rovněž za připravované záměry
a informační technologie. Loňského klání se zúčastnilo 273 obcí,
Vesnicí roku 2013 se stal Jeseník nad Odrou z Moravskoslezského
kraje. Druhé místo obsadily Holovousy z Jičínska a třetí Dolní Újezd
z okresu Svitavy.
Zdroj: MMR

Pozvánka na agrosalon Země živitelka 2014
Srdečně všechny zveme na 41. ročník výstavy Země živitelka, která se koná od čtvrtka 28. srpna do úterý 2. září 2014.
Velký prostor nachází již řadu let na výstavě Země živitelka téma
rozvoje života na venkově. Významným mottem výstavy je „Budoucnost českého zemědělství a českého venkova“ a tradiční
prezentace Celostátní sítě pro venkov, Národní sítě Místních akčních skupin ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR bude tvořena ve
spolupráci s místními akčními skupinami z České a Slovenské republiky, Národnej siete rozvoja vidieka SR a Národnej Siete Slovenských Miestnych Akčných Skupín. Svoji činnost přestaví také ministerstvo pro místní rozvoj.
PAVILON VENKOVA (pavilon Z) bude zahrnovat prezentaci činnosti a projektů spolupráce MAS, projektů realizovaných v rámci plnění Strategických plánů LEADER a také venkova jako takového
včetně ukázek řemeslné výroby a regionálních produktů. Formou
dřevěné tržnice se bude představovat venkovská výroba a produkty prostřednictvím regionálních značek. Představení originálních výrobků, služeb a nově i zážitků je vytvářeno ve spolupráci s Asociací
regionálních značek.
Celodenní program s lidovou muzikou a občerstvením je vítaným doprovodným programem, který je organizován Spolkem pro
obnovu venkova ČR za podpory ministerstva pro místní rozvoj.
Na pátek 29. srpna bude již po šesté připraven Večer venkova
s hudbou a doprovodným programem. Letos s vyhlášením vítěze
Fotografické soutěže, kde budou vyhlášena první tři místa v kategoriích „Příroda“, „Lidé na venkově“ a „Projekty Programu rozvoje venkova“ a celkový vítěz soutěže.
Více o prezentaci MAS najdete na www.nsmascr.cz
a http://www.vcb.cz/kalendar/181-zeme-zivitelka
Více o fotosoutěži Krásy českého venkova najdete v rubrice Aktuálně o venkovu.
OŠ
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Co vylovíme z rybníku evropských dotací? Tak jako rybáři čekají na úlovek i žadatelé z řad veřejné správy, podnikatelské
sféry a neziskového sektoru již netrpělivě očekávají, co vyloví z rybníka evropských dotací, a co jim tam nakonec po mnohaměsíčních
vyjednáváních vysadí státní a evropští úředníci.
Foto: TSu

Vláda schválila Dohodu o partnerství
pro programové období 2014–2020
Do tří měsíců od 22. dubna by měly být zaslány Evropské komisi nové operační programy
Vláda 9. dubna projednala Dohodu o partnerství pro programové období 2014–2020, která je základem pro čerpání prostředků
z evropských fondů v následujících letech. Ministerstvo pro místní
rozvoj dokončilo zpracování stěžejního strategického dokumentu
pro období let 2014 až 2020, který zakotvuje a vymezuje spolupráci s Evropskou komisí v oblasti využívání fondů EU a od něhož
se odvíjejí také budoucí programy.
„Česká republika si tímto dokumentem jasně vydefinovala hlavní oblasti, které chce financovat v příštích deseti letech z evropských zdrojů. Takto naplánované investice do infrastruktury, výzkumu a vývoje, životního prostředí nebo energetické účinnosti pomohou zvýšit konkurenceschopnost firem a zlepší kvalitu života.
Jsem ráda, že tvorba dohody probíhala ve spolupráci se všemi partnery a priority všech stran mohly být reflektovány ve výsledné strategii využití těchto prostředků. V dalších měsících se budou dopracovávat jednotlivé programy, ze kterých budou podpořeny nejlepší projekty,“ řekla Věra Jourová ministryně pro místní rozvoj.
„Finální verze Dohody o partnerství, která byla vládě předložena,
je výsledkem tříletých debat na národní úrovni a téměř rok a půlročního neformálního vyjednávání s Evropskou komisí. V rámci projednávání Dohody o partnerství Evropská komise Českou republiku
chválila nejen z časového, ale i věcného hlediska její přípravy. Výsledný dokument tak odráží nejen připomínky Evropské komise, ale také vstupy partnerů z řad jednotlivých resortů, krajů, obcí a dalších regionálních partnerů, hospodářských a sociálních partnerů, nezisko-

vé, akademické, vědeckovýzkumné sféry a dalších,“ doplnil Daniel
Braun, první náměstek ministryně pro Národní orgán pro koordinaci.
Dohoda zaslána do Bruselu
Dne 18. dubna byla Dohoda o partnerství oficiálně zaslána Evropské komisi. Tím byl ze strany České republiky splněn termín
22. dubna 2014, stanovený evropskou legislativou pro předložení Dohody o partnerství.
„Připravili jsme kvalitní strategii pro čerpání Evropských strukturálních a investičních fondů na příštích deset let. Teď je na Evropské komisi jak ji posoudí a zda jsme splnili všechny podmínky,
které jsou s dohodou spojeny. Evropská komise opakovaně kladně
ocenila přístup české strany k přípravám nového programového
obdob. Během neformálního vyjednávání se díky profesionální
práci českých úřadů a dobré spolupráci s Evropskou komisí podařilo redukovat otevřené body na minimum,“ řekl Daniel Braun,
první náměstek ministryně pro Národní orgán pro koordinaci.
Evropská komise má nyní tři měsíce na posouzení a na schválení dohody. V případě, že nebudou vzneseny žádné připomínky,
očekává se její schválení na přelomu letošního léta a podzimu.
Odeslání dohody také stanoví počátek tříměsíční lhůty dané legislativou. Tu mají členské státy pro formální odevzdání návrhů jednotlivých operačních programů, na jejichž základě bude probíhat
čerpání prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů
v příštích deseti letech.
Zdroj: MMR

Náměstek Daniel Braun: Společným cílem je maximálně,
ale hlavně efektivně čerpat ho společného úsilí je maximálně, ale hlavně efektivně čerpat přeVe Slovanském domě v Praze se v úterý 22. dubna sešli letos
poprvé členové řídicího a koordinačního výboru v čele s předsedkyní Věrou Jourovou, ministryní pro místní rozvoj. Hlavním projednávaným materiálem byla analýza čerpání evropských fondů a krizové plány, kterou na začátku března schválila vláda.
Na programu jednání byl popis aktuální situace realizace Národního strategického referenčního rámce 2007–2013. „Cílem naše-

rozdělené finance současného programového období 2007 – 2013
a podpořit tak co nejvíce smysluplných projektů. Z odhadů je patrné, že se v rámci všech programů nepodaří zcela využít přidělenou částku, a proto česká vláda navrhuje systém krizového řízení.
Jeho přijatá opatření mají odhadovanou ztrátu co nejvíce eliminovat,“ řekl Daniel Braun, první náměstek ministryně pro Národní orgán pro koordinaci.
Zdroj: MMR
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Výzva Národní sítě MAS
regionálním partnerům: Pozor na
diktátorský návrh Svazu měst a obcí
Svaz měst a obcí nastolil nový požadavek, aby 80 % evropských
peněz určených v období 2014+ pro MAS mohly využít obce.
Místní akční skupiny v současné době tvoří své strategie na principu partnerství a společných jednáních starostů, podnikatelů a neziskových organizací. Nový přístup Svazu měst a obcí, aby 80 %
evropských peněz určených v období 2014+ pro MAS mohly využít obce, popírá základní pravidla Komunitně vedeného místního
rozvoje (CLLD) definovaného Evropskou komisí (v souladu s nařízením č.1303/2013 Evropské komise), kdy o směřování strategie
regionu, výběru projektů na základě strategie a stanovení výše
podpory náleží do kompetence místní akční skupiny – tedy partnerství obcí, podnikatelů a neziskových organizací.
Tisková zpráva, kterou vydal Svaz měst a obcí ČR, je v přímém
rozporu se vším, na čem je nový integrovaný nástroj Komunitně
vedený místní rozvoj, vycházející z principů partnerství a metody
LEADER, postaven.
Svaz měst a obcí si popletl demokracii s diktaturou moci – volení
zástupci na obcích jsou především součástí místního partnerství, vychází právě z řad místních podnikatelů či spolků nebo škol. Znají tedy
jistě místní podmínky, ale nikdy si neusurpují všechnu moudrost a dle
našeho názoru a zkušeností z práce na venkově nikdy nevystupují jako ti, co „nejlépe vědí“, ale jako dobří správci území. Na to Svaz měst
a obcí asi již zapomněl ztracen ve svých výšinách. Právě proto je nástroj definovaný evropskou komisí vrací na základní úroveň a do rozhodování zapojuje všechny místní partnery včetně volených zástupců.
Stejně tak je nám záhadou, z čeho SMO ČR odvozuje, že někdo
chce, aby obce přenášely své povinnosti na jiné subjekty. Zřejmě si
autoři tiskové zprávy zcela neprostudovali specifické cíle, které jsou
pro CLLD připraveny – v žádném případě nezahrnují základní veřejné služby a infrastrukturu. A již úplně zapomněli, že strategie CLLD
jsou naplňovány individuálními projekty, tedy obce budou realizovat cíle ve veřejném zájmu, podnikatelé budou rozvíjet pracovní
místa a neziskové organizace sociální a spolkové aktivity. Každý má
v komunitě své místo.
Koho zastupuje SMO?
Pokud se týká zapojení obcí do místních akčních skupin, NS MAS
ČR vždy deklarovala, že obce jsou jejich důležitou součástí a také nedílnou součástí komplexu veřejné kontroly činnosti MAS. Pokud se
ovšem týká definice, že „obce jsou základní součástí místních akčních skupin“ je zcela mimo rozhodnutí EK, která stanovuje pro MAS
nepřekročitelné pravidlo, kdy veřejný sektor nesmí v MAS překročit
49 % (definice nařízení EK). Na tento fakt patrně SMO ČR zapomnělo. Co je jistě neoddiskutovatelné je počet aktivních obcí, které jsou
členy MAS. Je jich 4721, tedy 75,5 % z celkového počtu obcí v České republice. Tyto obce se aktivně podílí na přípravě strategií, i když
v celkovém souhrnu tvoří „pouze“ 30 % procent ze všech partnerů
v rámci MAS. Většinu tvoří podnikatelé a neziskové organizace.
Poslední, a asi nejsilnější kalibr v argumentaci SMO, je garance
spolufinancování projektů ze strany obcí. Je nemyslitelné příjmy ze
státního rozpočtu stavět nad podnikatele a neziskové organizace,
které na spolufinancování využívají vlastní zdroje z činnosti nebo
spolufinancují projekty věcným plněním, tedy prací dobrovolníků.
Argument Svazu měst a obcí, že díky tomu, že mají obce stabilizovaný příjem (mimochodem postavený na aktivitě podnikatelů
a jejich daních či daních jejich zaměstnanců…) je zcela lichý. Chápeme, že to není argument obcí, ale Svazu měst
a obcí, který do tohoto okamžiku pro malé obce,
které jsou součástí a členy MAS, nic pozitivního
neudělal, a neustále se snaží aktivitu MAS (tedy
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aktivitu místních partnerství) napadat a dehonestovat a na tomto
si stavět své body u velkých měst. Možná by si zástupci ve vedení
Svazu měst a obcí měli uvědomit, že 77,31 % ze všech členů SMO
ČR je aktivních v MAS, a proti místním akčním skupinám nevystupovat. Vystupují tak také proti obcím…
Srovnejte prosím negativní aktivitu Svazu měst a obcí ČR s pozitivním přístupem a hájením zájmů malých obcí pod 25000 obyvatel ze strany Sdružení místních samospráv ČR. Konec konců to
ani moc srovnat nejde…
Tolik krátký komentář k „nápadům“ Svazu měst a obcí ČR. Pokud nechcete, aby snaha SMO ČR vyřadila z možných příjemců
podnikatele a neziskové organizace, bude nutná vaše reakce.
Václav Pošmurný, Koordinátor vyjednávacího týmu NS MAS ČR

Svaz požaduje, aby 80 % evropských
peněz určených v období 2014+
pro MAS mohly využít obce
16 z celkem 20 miliard korun, které budou moci v novém programovém období formou integrovaných přístupů (CLLD) využít
sídla do 25 000 obyvatel, by měly mít k dispozici obce. Právě obce jsou, jak zdůrazňuje Svaz měst a obcí ČR, ze zákona odpovědné za územní rozvoj a na rozdíl od třeba neziskových organizací
mohou garantovat spolufinancování. S částkou 20 miliard korun
na CLLD, kterou bude možné čerpat prostřednictvím místních akčních skupin (MAS), počítá Dohoda o partnerství pro programové
období 2014–2020. 9. dubna ji schválila vláda.
Podstatou tzv. MAS, tedy místních akčních skupin, je partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem. Tedy mezi obcemi, neziskovými organizacemi, podniky apod. V souvislosti s evropskými
dotacemi to znamená, že tyto subjekty mohou předkládat integrované projekty, které vedou k územnímu rozvoji.
„Obce jsou ze zákona odpovědné za rozvoj území, zejména co
se týče základních veřejných služeb a infrastruktury,“ říká místopředseda Svazu měst a obcí ČR a předseda komory obcí Josef Bezdíček
a dodává: „Své povinnosti nemohou přenášet na jiné subjekty a nejlépe přitom vědí, co, kdy a kde je třeba udělat. Obce jsou tedy základní součástí místních akčních skupin a na rozdíl od jiných subjektů, které MAS tvoří, například neziskových organizací, mohou garantovat spolufinancování. Proto by měly mít možnost využít 80 %
peněz určených pro místní akční skupiny. U MAS je přitom samozřejmě zásadní kvalita, spolupráce a integrování dopadů jednotlivých projektů. Tak, aby z výsledků měla prospěch obec i region.“
Podle Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR), v jehož gesci
jsou pravidla pro čerpání dotací z Evropské unie, se o rozdělení
20 miliard korun určených na MAS bude dále debatovat. Výsledkem
dřívějších tříletých diskuzí je zmiňovaná a pro nové období zcela zásadní Dohoda o partnerství, kterou MMR pošle Evropské komisi
(EK). Tento strategický dokument zakotvuje a vymezuje hlavní závazky ČR vůči EK v oblasti využívání evropských fondů a od něj se
odvíjí i budoucí programy. Ty se nyní dopracovávají a podle nařízení Evropské unie bude třeba – až některé výjimky – poslat Evropské
komisi nejpozději do 3 měsíců od předložení Dohody o partnerství.
Česká republika má na programovací období 2014 – 2020 z Evropské unie dostat cca 550 miliard korun. Z toho by 250 miliard mělo jít na tzv. územní dimenzi. Podle Svazu je nutné, aby byl systém
evropských dotací v programovacím období 2014+ co nejjednodušší bez zbytečných mezičlánků a neopakovaly se chyby z minulosti.
Rovněž má vzniknout Stálá konference na regionální úrovni proto,
aby mj. usnadňovala komunikaci a výměnu informací mezi kraji,
městy, obcemi a dalšími hospodářskými i sociálními subjekty, slaďovala jednotlivé rozvojové dokumenty a investiční záměry a doporučovala vyhlašování výzev. 
Zdroj: Štěpánka Filipová,
Svaz měst a obcí ČR, mediální zastoupení
http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/svaz-pozaduje-aby-80-evropskych-penez-urcenych-v-obdobi-2014-pro-mas-mohly-vyuzit-obce.aspx
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Výtah z dokumentu

Dohoda o partnerství pro období
2014–2020
Informace k CLLD
(str. 175 kapitola 3. Popis integrovaného přístupu k územnímu rozvoji)
3 Popis integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, podporovanému fondy nebo shrnutí integrovaných přístupů k územnímu rozvoji na základě obsahu programů podle čl. 15 (2,A)
obecného nařízení
Základním východiskem k uplatnění priorit regionální politiky a vymezení územní dimenze v ČR je Strategie regionálního rozvoje ČR
2014–2020 (SRR).
Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů ESIF ve specifických typech území podporujících jednak konkurenceschopnost (v závislosti na rozvojový potenciál) ČR a zohledňující vyrovnávání územních disparit (ve vztahu
k vnitřní diferenciaci území a koncentraci problémů102 ekonomického, sociálního či environmentálního charakteru). Územní zaměření intervencí v programech financovaných z ESIF bude respektovat specifická hlediska103.
Teritoriální rozvojová strategie obsažená ve schválené SRR (vychází z analytických závěrů a vývojových tendencí v oblasti regionálního rozvoje) stanovuje základní cíle a priority regionální politiky ČR.
– Prioritní oblast regionální konkurenceschopnost je zaměřena na území s dostatečným potenciálem na realizaci stanovených cílů a zahrnuje klíčová témata inovací, spolupráce podnikatelského sektoru s výzkumnými a vývojovými pracovišti, zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání, flexibility pracovního
trhu reagujícího na místní potřeby a v neposlední řadě téma dostatečné a kvalitní infrastruktury dopravní i technické – konkurenceschopnosti daného území.
– Druhá prioritní oblast územní soudržnost je zaměřena na snížení disparit v území a mezi hlavní témata patří infrastruktura
veřejných služeb, podpora integrace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených skupin obyvatelstva, částečně
pak kultura, cestovní ruch a bydlení a v periferních územích také podpora lokální ekonomiky.
– Prioritní oblast environmentální udržitelnost představuje
v širších souvislostech témata, která mají přispět ke zlepšení životního prostředí a života obyvatel v něm a soustřeďuje se především na odstraňování ekologických zátěží, omezování vlivu dopravy na krajinu, lepší hospodaření s přírodními zdroji a využívání moderních technologií ve vodním i odpadovém hospodářství.
Rovněž nepomíjí ani jako součást územního rozvoje problematiku řešení bezpečnosti v rámci prevence a případné likvidace škod
a rizik při živelních pohromách a antropogenních pohromách.
– Čtvrtou prioritní oblastí je veřejná správa, jež musí vytvářet legislativní i administrativní základnu a naplňovat podporu pro realizaci všech výše jmenovaných témat.
Územní průmět realizace uvedených prioritních oblastí je dán typologií území ČR, která na základě multikriteriální analýzy rozděluje území ČR na (i) rozvojová (ii) stabilizovaná a (iii) periferní území
a byl zohledněn při definování problémových oblastí v kapitole 1.1.
Specifickým typem území jsou pak státem podporované regiony,
které ve svém sociálně ekonomickém rozvoji významně zaostávají
za ostatními územními celky a musí řešit specifické problémy, jejichž zvládnutí je s ohledem na příčiny problémů obtížné a nelze je
zvládnout bez širší, koordinované spolupráce.

Charakter regionální a sídelní struktury v ČR je vhodný pro široké uplatnění integrovaných přístupů právě v územní dimenzi.
Vysoká roztříštěnost sídelní struktury (6 250 obcí, z nichž zhruba
80 % má méně než 1 000 obyvatel) vede k velmi intenzivním vazbám mezi městy navzájem a mezi městy a venkovem, který tvoří
přirozené zázemí regionálních center (viz analytická část návrhu
Dohody). Nutnost vyšší míry meziobecní a regionální spolupráce
za účelem zlepšení životních podmínek a synergického využití lokálně omezeného potenciálu dokumentuje existence cca 175
místních akčních skupin (MAS) a kolem 500 mikroregionů, které s
výjimkou největších měst pokrývají prakticky celé území ČR. Analýza SRR rovněž dokumentuje potřebu vyšší územní integrace jádrových prostorů nejvýznamnějších metropolitních oblastí a aglomerací s jejich širším zázemím za účelem efektivního využití jejich
ekonomického a lidského potenciálu.
Územní dimenze bude realizována následujícími způsoby:
1. individuálními projekty
(prostřednictvím výzev zacílených na konkrétní typy území)
2. integrovanými nástroji.
Pro nastavení integrovaných přístupů se vycházelo ze zkušeností programového období 2007–2013. K naplňování integrovaného
přístupu k územnímu rozvoji docházelo v programovém období
2007–2013 zejména prostřednictvím realizace tzv. „Integrovaných
plánů rozvoje měst (IPRM)“ financovaných z regionálních operačních programů (dále jen „ROP“) a Integrovaného operačního programu (dále jen „IOP“).
Dosavadní hodnocení integrovaných přístupů ukazuje, že přispěly ke zlepšení strategického plánování, hledání vhodných synergií, možnosti využití větších objemových finančních rámců na řešení potřebné infrastruktury, posílení partnerství ve městech a další. Mezi negativní stránky pilotního uplatnění v ČR lze řadit
především obsahové zaměření strategií pouze na problém řešený
na katastrálním území samotného města nebo v rámci vymezené
zóny, menší provázanost ROP a IOP s ostatními operačními programy. Rovněž jako negativní se ukázala málo účinná bonifikace projektů IPRM v těchto dalších OP, nejasná závaznost a malá účinnost
smlouvy mezi předkladatelem IPRM a řídicím orgánem.
Zkušenosti s využitím metody LEADER ukazují, že většina MAS
v ČR dokázala plnit stanovené cíle. Integrace na úrovni projektů
v rámci přípravy Strategických plánů LEADER probíhala v rozsahu
opatření prioritních os I. a III. Programu rozvoje venkova. S ohledem na nastavenou možnost kombinovat aktivity v rámci os nelze
považovat tyto strategie za integrované v pravém smyslu, neboť
musely být orientované na užší obsahové zaměření Programu rozvoje venkova. Rovněž management a kvalita řízení těchto MAS není u všech na stejné výši. Celkový vývoj v čase, personální změny
a další faktory u některých MAS významně poznamenávají pozitivně, ale též negativně jejich celkovou kvalitu.

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 194 • 5/2014

T

Téma: Dohoda o partnerství 2014–2020

9

Základním principem pro uplatnění integrovaných přístupů bude věcná (vhodně a logicky provázané a potřebné tematické/sektorové intervence), územní (realizace intervencí ve vhodném, geograficky a ekonomicky spojeném území) a časová (realisticky připravený harmonogram a časové a věcné sladění předpokládaných
intervencí) provázanost intervencí realizovaná na základě kvalitní strategie rozvoje území.
Nástroje pro uplatnění integrovaných přístupů realizovaných prostřednictvím fondů ESI budou v českém kontextu představovat Integrované územní investice (ITI), Integrované plány rozvoje území
(IPRÚ) a Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).
Pro nastavení a realizaci principu víceúrovňového partnerství bude využita platforma Stálé konference, sloužící k zajištění vzájemné
provázanosti a koordinace státu a regionů při implementaci územní dimenze zahrnuté v programech spolufinancovaných z ESIF. Stálá konference bude vytvořena na národní a na regionální úrovni:
Na národní úrovni bude Stálá konference přispívat ke koordinaci realizace územní dimenze, a to rostřednictvím zapojení řídících orgánů a regionálních i dalších partnerů, a projednáváním integrovaných strategií.
Na regionální úrovni bude sloužit ke slaďování investičních
záměrů na území krajů a bude dávat doporučení k zaměření a slaďování výzev pro individuální projekty také v návaznosti na nastavení a průběh realizace schválených integrovaných nástrojů v rámci územní dimenze. Stálá konference na regionální úrovni bude
zřízena v každém kraji, hl. m. Praha bude mít společnou se Středočeským krajem.

kým dopadem. Je vhodné posílit správně vedenou koordinační činnost v místě působení MAS. Na základě zkušeností nabytých v programovém období 2007–2013 bude hledána optimální role pro
MAS zastoupených NS MAS v oblasti vytváření sítí národní a mezinárodní spolupráce v rámci využívání metody LEADER.

CLLD bude realizován nejen prostřednictvím Společné zemědělské politiky, ale i prostřednictvím dalších operačních programů
v rámci EFRR a ESF. Integrovaného nástroje CLLD bude mimo Program rozvoje venkova využito také v:
OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a v Integrovaném regionálním operačním programu. Z EZFRV bude vyčleněno minimálVyužití integrovaných nástrojů je metodicky popsáno v materiá- ně 5 % v Programu rozvoje venkova. Z EFRR bude indikativně pro
lu „Metodický pokyn pro uplatnění integrovaných nástrojů v pro- CLLD využito minimálně 4,95 % a z ESF minimálně 2,17 %.
gramech ESIF 2014–2020“, kde jsou zakotveny zejména základní
principy pro naplňování územního rozměru intervencí, popis jednotIntegrovaného nástroje CLLD bude využito ve venkovském úzelivých integrovaných nástrojů (jejich tvorby, implementace a hodno- mí, konkrétně v území MAS tvořeném správními územími obcí s mécení, nastavení spolupráce a postupů vedoucích k uplatnění integro- ně než 25 000 obyvateli, kdy maximální velikost MAS nepřekročí
vaného přístupu) a rolí a odpovědností zapojených aktérů.
hranici 100 000 obyvatel a nebude menší než 10 000 obyvatel.
3.1 Opatření přijatá pro zajištění integrovaného přístupu
CLLD bude využito především pro naplňování tematického cíle 9
při využívání fondů pro územní rozvoj specifických subre- Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě v integraci s tegionálních oblastí podle čl.15 (2,ii) obecného nařízení
matickými cíli (1) Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, (3) Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků,
3.1.1 Komunitně vedený místní rozvoj (čl. 32 – 35 obecné- (4) Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odho nařízení, čl. 10 EÚS a nařízení k EZFRV, ESF a EFRR
větvích, (6) Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů, (7) Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překáČR má pozitivní zkušenosti s uplatněním komunitně vedené- žek v klíčových síťových infrastrukturách, (8) Podpora zaměstnanosho místního rozvoje (CLLD) již od předvstupních nástrojů. S prin- ti a podpora mobility pracovních sil a (10) Investice do vzdělávání,
cipy CLLD pracoval předvstupní nástroj SAPARD, národní pro- dovedností a celoživotního učení. Cílovou skupinou jsou obyvatelé
gram LEADER ČR 2004–2008, byly uplatněny v OP Zemědělství venkova, obecným cílem je zlepšení kvality života na venkově.
(programové období 2004–2006) i v Programu rozvoje venkova
(programové období 2007–2013).
Hlavním cílem využití CLLD je posílení územní soudržnosti venCLLD, resp. metoda LEADER přispívá v ČR k lepšímu zacílení pod- kovského území a zajištění dlouhodobého udržitelného rozvoje
pory na místní potřeby daného venkovského území a rozvoji spolu- území s řešením vztahů mezi obcemi s periferní a stabilizovanou
práce aktérů na místní úrovni. Prostřednictvím Strategie komunitně typologií a venkovskými rozvojovými centry.
vedeného místního rozvoje (SCLLD) budou jednotlivé projekty vykaHlavní úkoly CLLD
zovat přidanou hodnotu spočívající především ve vzájemné provázanosti, synergii a předcházení duplicitám oproti izolovaně připrave- – Řešení vysoké nezaměstnanosti ve venkovských oblastech a zvýným individuálním projektům. Hlubší znalost místních problémů, došení možnosti uplatnění uchazečů na trhu práce zvýšením počtu
vednost zacílení na specifické problémy v místě působnosti MAS jsou
pracovních míst na venkově, snížení vnitřní diferenciace trhu
výhody implementace projektů formou komunitně vedeného místpráce v rámci místních akčních skupin mezi městem a venkovem
ního rozvoje, který posiluje principy spolupráce, motivace a důvěry.
zvýšením podílu pracovních míst na venkově
– Stabilizace obyvatelstva zvyšování a změnami jejich kvalifikace
Koordinační role místních akčních skupin (MAS) při realizaci ina zajištěním pracovních příležitostí ve venkovském prostoru
tervencí ve prospěch rozvoje venkova vychází z detailní znalosti míst- – Podpora podnikatelských příležitostí, podpora zakládání noních podmínek a široké spolupráce s místními aktéry. Spolupráce
vých podnikatelských subjektů v součinnosti místních aktérů.
mezi jednotlivými MAS navzájem pak přispívá k přenosu zkušenosZastavení odlivu kvalifikované a mladé pracovní síly do lukrativtí a příkladů dobré praxe a vytváření integrovaných projektů s šironějšího nezemědělského podnikání mimo venkovské oblasti.
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– Využití rozvojového potenciálu venkova (např. lidský, atraktivita prostředí, alternativní služby, schopnost obyvatel spolupracovat, obnova kultury).
– Vytváření podmínek pro spolupráci mezi základními a středními školami ve venkovském prostoru.
– Zvýšení funkční vybavenosti venkova, vytváření podmínek pro
spolupráci při zlepšování kvality a dostupnosti sítí služeb (např.
sociálních, zdravotních a návazných).
– Podpora rozvoje lokální ekonomiky (vč. sociálních podniků) ve
venkovském prostoru, podpora rozvoje vzájemné spolupráce firem a dalších relevantních aktérů, podpora a rozvoj služeb v oblasti zavádění technických i netechnických inovací.
– Realizace pozemkových úprav a současně s tím realizovat další
efekty zlepšující biodiverzitu, vodní režim v krajině, snižující
erozní ohroženost půdy a zvyšující estetickou hodnotu krajiny.
– Snížení počtu malých zdrojů znečištění, podpora regenerace
brownfieldů, zvyšování podílu znovuvyužití odpadů, recyklace
a podpora náhrad prvotních zdrojů za druhotné suroviny.
– Realizace projektů pro využití místních potenciálů pro úspory
energie a výroby energie z OZE.
– Zachování a obnovení propojenosti a prostupnosti krajiny, posílení retenční schopnosti krajiny včetně ochrany před povodněmi, koordinace agroenviromentálních opatření pro zlepšení
vzhledu krajiny.

10

MZe bude, na základě kritérií zohledňující kvalitu organizace
a řízení procesů samotných MAS, vybírat okruh MAS, které splní
základní kritéria přijatelnosti pro další postup a možnost zpracování SCLLD. MAS mohou zpracovávat integrovanou strategii širšího
zaměření financovatelnou z více ESI fondů, a mohou ji realizovat
také z jiných prostředků než pouze z evropských fondů. Tyto SCLLD
budou pak posuzovány a hodnoceny MMR stejným procesem jako
další strategie integrovaných nástrojů.

ČR bude realizovat SCLLD za podpory více fondů. Zvažuje se
proto stanovení některého z přispívajících fondů jako tzv. hlavního
SCLLD mohou kromě jiného napomoci také řešení problémů fondu v souladu s článkem 32.4 obecného nařízení.
obyvatel lokalit ohrožených sociálním vyloučením, avšak primárně
by se mělo jednat o strategie rozvojové, jak vyplývá z jejich názvu.
I přes kvalitní nastavení systému fungování metody LEADER
ještě v rámci stávajícího programového období s ohledem na fakt,
Proces hodnocení CLLD probíhá ve třech fázích (i) ověření krité- že financování z programového období 2007–2013 není již dále
rií přijatelnosti MAS, (ii) hodnocení kvality Integrované strategie k dispozici, zvažuje ČR využit institut přípravné podpory pro podúzemí a (iii) výběr Integrovaných akčních plánů rozvoje území MAS. poru provozních a animačních nákladů pro všechny MAS, které
se na další plánovací období připravují.
Řídicí a koordinační úlohu v procesu administrativního zajištění
bude mít MMR v úzké spolupráci s MZe.
(finální verze ze 17. dubna 2014)
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Předseda SPOV Eduard Kavala na návštěvě moravských starostů ze SPOV za jejich kolegy na Slovensku. I další fotografie v této rubrice
jsou ze stejného setkání.
Foto: KK

Nezaměstnanost na venkově a meziobecní spolupráce
– témata dubnové schůze Spolku
Zaměstnávání a tvorba pracovních míst na venkově. Také projekt meziobecní spolupráce či program obnovy rodiny. To byla hlavní témata dubnové schůze Spolku pro obnovu venkova ČR, která
se konala 1. 4. v budově Senátu v Praze.
Představitelé Spolku hovořili v úvodu o spolupráci se svými
partnery a zejména mezerách v některých smlouvách či dohodách. Předseda Eduard Kavala zmínil schůzku s ministryní Jourovou i ministrem zemědělství Jurečkou, který se prý nebrání v případě potřeby dohodu o spolupráci aktualizovat. Stanislav Rampas poté upozornil na nedostatky v dohodě s Asociací krajů ČR.
„Žádnou stranu k ničemu nezavazuje. Ale je tam zásadní informace, že strany spolu budou komunikovat. Chtělo by to zvolit
přesnější formu o spolupráci,“ navrhl a dodal, že s Národní sítí
MAS i se SMS má Spolek dobré vztahy. „Ve smlouvě s Národní
sítí by se ale mělo více dbát na otázku koordinace kroků,“ uvedl
dále s tím, že zlepšit by se měla rovněž dohoda s ministerstvem
životního prostředí.
PROSTUPNÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ
Zaměstnanost na venkově a tvorba nových pracovních míst. Téma, se kterým zavítala mezi představitele Spolku Alena Zieglerová z Agentury pro sociální začleňování při Úřadu vlády. Představila nové možnosti spolupráce se samosprávami v regionech
a na příkladech z Mostecka ukázala, jakým způsobem její úřad pracuje. Uvedla, že se úřad zabývá spoluprací s obcemi od roku 2008,
kdy jej právě pro tento účel zřídila vláda. „Uzavíráme s obcemi memoranda o spolupráci a zabýváme se cca sedmi oblastmi, mezi nimi i zaměstnaností,“ řekla.

Zieglerová: Není to ještě zaměstnání, ale práce
na zkoušku
„Termín „prostupné zaměstnávání“ jsme vymysleli a dnes si ho
přivlastnilo MPSV, což nás těší,“ zmínila s tím, že pilotní lokalitou
bylo po šluknovských událostech v roce 2011 právě Mostecko.
„Vláda tehdy vytvořila strategie boje proti sociálnímu vyloučení. Ta
bude navazovat léty 2016–2020. Zabýváme se oblastmi bydlení,
vzdělávání, sociálních služeb, rodiny atd. a mj. i zaměstnaností.
Jsme převážně na venkově, hodně v okrajových částech republiky,“ vysvětlila.
Alena Zieglerová rovněž uvedla, že po úspěchu v pilotním mosteckém regionu (viz. prezentace na webu SPOV – pozn. red.) se
nyní projekt rozjíždí v Ústeckém a Moravskoslezském kraji a zkouší se i na Olomoucku. „Ne všechno se dá řešit projekty a není to
ani možné. Projekt je na to, aby se pilotoval nový způsob práce,
který se má následně stát standardním. V Olomouckém kraji teď
děláme ve třech oblastech pilotní projekt na to, že začínáme něčím, co ještě není zaměstnání, ale tzv. práce na zkoušku,“ řekla.
Jedná se prý o podobu veřejné služby, občasnou zaměstnanost podle potřeb zaměstnavatele i uchazeče s možností přivýdělku a trvá maximálně tři měsíce. „Z těchto lidí pak úřad práce vybere
vhodné kandidáty pro další stupeň, což jsou veřejně prospěšné
práce. Tento stupeň je dobrý k získání pracovních návyků. Dalším
stupněm je zaměstnání u nějaké malé místní firmy, čímž sloužíme
podnikatelům v tom, že lidi prověřujeme a oni „nekupují zajíce
v pytli“. Poté se zaměstnanec zpravidla stává nezbytným a i bez
dotace zůstává v pracovním režimu,“ vysvětlila.

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 194 • 5/2014

Z

Z č i n n o s t i S P O V ČR

12
Zieglerová téma uzavřela a zmínila, že
úřad uzavřel s NS MAS memorandum o spolupráci. „Asi 70 MASek bude v příštím programovém období podporovat sociální podnikání. My jsme toho gestory. Sociální podnik vychází z definic EU. Je to velmi blízké
tomu, co bylo ve výzvách,“ řekla.

Zieglerová: Abychom mohli
čerpat výhody, potřebujeme
zákon o sociálních podnicích
Uvedla také, že zákon má na starosti ministr pro lidská práva spolu s MPO a MPSV.
„Tato trojčlenka se musí potkat. Bez zákona je to těžké. Pokud by nebyl, nepodařilo
by se nám do zákona o veřejných zakázkách dostat tu výhodu, kterou teď nová
směrnice na evropské úrovni umožňuje.
Tzn. vyhradit veřejné zakázky jen pro zaměstnavatele s 50 % zdravotně znevýhodněných osob. Lze to vyhradit pro sociální
podniky, i kdybychom je měli definované.
Protože je definované nemáme, sociální
podnik z toho nic nemá. Nemá přístup k veřejným zakázkám tak, aby se vyrovnaly jeho
šance oproti konkurenčním podnikům. Ministerstvu práce zase chybí zákon o zaměstnanosti. To říká: Neznám sociální podnik
a nebudu ho tudíž podporovat. V okamžiku, kdy vznikne zákon, lze ho zakomponovat do zákona o zaměstnanosti,“ vysvětlila.

„V ČR máme 175 integračních sociálních podniků, které připravují klienty na volný trh práce. Sociální podniky budou v příštím
programovém období podporovány v pěti operačních programech
z osmi možných,“ dodala.
V následující diskusi Alena Zieglerová například řekla, že od zaměstnanců na VPP nelze očekávat, že se začnou chovat jinak. „Celé kouzlo je v sociální práci s těmito lidmi. Toto si uvědomujeme.
Za ministra Vodičky se začalo všechno řešit sociálními dávkami
a byla potlačena péče o tyto lidi. Proto iniciujeme spolupráci ÚP
s neziskovkami, které poskytují sociální služby,“ reagovala.

Radan Večerka:
Mělo by se víc pracovat s lidmi v terénu.
Radan Večerka vyslovil pár myšlenek k agentuře pro sociální
začleňování Romů a ÚP. „Nelíbí se nám, že se spousta věcí rozhoduje na úrovni Úřadu vlády nebo MPSV a málo se interaktivně pracuje v terénu,“ míní. Spolupráce s neziskovkami je podle něj dobrá, ale je potřeba rozlišit, kdy vznikají neziskovky kvůli vlastnímu
zdroji příjmů a dotacím. „Snažme se zajistit pracovní místa na venkově, čemuž z našeho pohledu zásadně pomáhá podpora mikropodniků, tedy podniků do 10 zaměstnanců. Tam jsou obce schopny pomáhat. V mém okolí to dobře funguje díky MASkám,“ řekl.

PROJEKT MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE
Projekt podpory meziobecní spolupráce
(PMOS) a jeho další vývoj představil přítomným Ivan Černý ze SMO ČR, jenž se v poslední době tématu věnuje. „Mezi samosprávami vyvstávají pocity, že ne všemu jasně rozumí. Výsledkem PMOS bude soustředění
jistých služeb, které dnes vykonávají tzv. trojkové úřady, a tím dojde v podstatě k vykradení menších samospráv, které jakékoliv
odůvodnění, a je to jen jiná cesta k tuhé centralizaci v této zemi. Centralizace se odehrává v posledních asi dvou
letech. Důkazem je rušení stavebních úřadů, matrik apod. Z venkova se nám stává jen noclehárna. V meziobecní spolupráci jako takové ale vidím smysl,“ uvedl na začátku Eduard Kavala.
Černý řekl, že projekt MOS se dotuje z programu Lidské zdroje
a zaměstnanost, jehož správcem je MPSV. Celkový rozpočet projektu se blíží 600 milionům korun. „Tato částka je ale rozdrobena
do stovek relativně drobných výdajů. Více než 500 milionů jde do
regionů. 2,5 milionu vždy do jednoho území ORP, se kterým se naváže smluvní spolupráce,“ vysvětlil.
Projekt MOS přirovnal částečně k okresním shromážděním, která působila při okresních úřadech. „Mělo své plusy i mínusy. K plusům patřilo např. to, že se tam řešily okresní nemocnice, sociální
a kulturní zařízení, ochrana památek atd. Okresní shromáždění
sloužilo k formální i neformální výměně názorů mezi starosty a bylo to také první období k výměně zkušeností a někdy i učení se
o „slepých uličkách“,“ zmínil Černý.
Řekl, že projekt pokrývá celou ČR, metodika je jednotná, ale
umožňuje chovat se v jednotlivých regionech samostatně. „Netlačí nikoho do přísného modelu. Při SMO vznikla projektová kancelář, která má metodickou a koordinační část. Je tam také organizační a finanční část a jsou tam i právníci. Jejich hlavní role teprve
přijde. Budou dělat právní poradnu pro města, obce a stávající i budoucí svazky obcí,“ dodal.
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V číslech poté uvedl, že na území republiky je nyní 205 ORP,
v každém je 30 a více obcí. „V současné době máme uzavřeny
smlouvy ve 185 ORP, ještě se čeká na Brno. Tam je to před schválením zastupitelstva. Z těch 185 smluv je jich 97 s městy a 88 se
stávajícími svazky obcí,“ řekl. (více v mapě, která je samostatnou
přílohou zápisu na webu.)

Černý: Hledáme starosty, kteří nám pomohou
s komunikací. Výborně funguje na Moravě.
A v čem spočívá spolupráce? Podle Černého v tom, že smluvní
partner zřídí tým asi tří lidí, kteří v daném území mapují a analyzují situaci v daných oblastech. Poté navrhují, jak by mohla do budoucna vypadat spolupráce. Je několik způsobů MOS. Základní je,
že tam již dnes existují dobrovolné svazky obcí (v ČR je jich 564).
Zhruba třetina jich nepracuje „naplno“. Jsou např. zaměřeny jen
na jednu oblast a nijak se nerozvíjejí,“ řekl s tím, že za významné
považuje partnerství v rámci MASek, kde obce spolupracují s dalšími sektory. „Pak jsou ještě další formy MOS, kdy uzavírají smlouvy dvě obce navzájem apod. Většinou spolupracují v oblasti dopravy, odpadového hospodářství nebo třeba v sociálních oblastech. Ve
školství zatím spolupráce příliš rozvinutá není. V novém RUD už
některé obce spolupráci ani nepotřebují,“ řekl.
Ivan Černý také řekl, že nyní hledají starosty, kteří by pomohli v komunikaci. „O tom celý ten projekt je. Měl by v daném území obnovit komunikaci. V rámci republiky jsou velké rozdíly. Na
Moravě je spolupráce výborná, v jižních a východních Čechách
nebo Podkrušnohoří je vidět, že tam nejsou v mnoha případech
MASky a území nepokrývají ani dobrovolné svazky obcí. Tam bylo obtížnější najít partnery. Je podstatný rozdíl, jestli mají obce
200, 300 obyvatel nebo 1000 až 2000. Ty větší obce jsou už sa-
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mostatné, suverénní, zatímco ty malé obce to mají těžší,“ vysvětlil.
Dodal, že v každém ORP navazují smluvní spolupráci se dvěma
starosty. Podmínkou je, aby byl minimálně jeden z nich z obce. Pracují na dohodu o provedení práce. „Máme už takto podchycených
cca 400 starostů. Někde už ty týmy pracují od listopadu, jinde od
března. Blížíme se k prvním velkému milníku, který by měl proběhnout v květnu nebo červnu. Starostové se sejdou na tzv. shromáždění, projednají dosavadní podklady (analýzy) a rozhodnou se, jakou si zvolí oblast. Už teď se jeví, že to bude bezpečnost, která je
na hraně jak samostatné, tak přenesené působnosti. Mnozí cítí
potřebu podpory pracovního trhu nebo podporu sociálně vyloučených. Shromáždění starostů by mělo rozhodnout, jak v projektu MOS dál pokračovat,“ řekl. Projekt trvá už asi 10 měsíců a končí v červnu 2015. „Naším cílem je pokrýt území co nejvíce. Oslovili jsme více než pět tisíc obcí, běží už druhá fáze dotazníků,“
uzavřel Černý.
(Více v samostatně uložené prezentaci, která je přílohou
zápisu, následující diskuse názorů a zkušeností zúčastněných je
k dispozici na webu v dubnovém zápise.)
PROGRAM OBNOVY RODINY
a TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY
Na schůzi Spolku vystoupil se svou prezentací i Jan Florian, člen
pracovní skupiny Program obnovy rodiny. Představil možnosti podpory prorodinných opatření v rámci aktivit obcí a MAS. Po něm se
podělila o zážitky z Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské
tvorby 2014 Michaela Přílepková z pořadatelského NIPOSu. (Také
jejich podrobné prezentace jsou k nalezení na webu SPOV).
Ze zápisu Kateřiny Kapkové
vybrala a zkrátila Marie Šuláková
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Moravští starostové navštívili úspěšné obce na Slovensku
Poznat úspěšné obce na Slovensku se ve dnech 24. až 26. dubna vydali představitelé samospráv a místních akčních skupin z Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Navštívili celkem osm měst
a obcí. Zájezd štědře podpořil Spolek pro obnovu venkova ČR. Na
konci května plánuje pozvat slovenské kolegy na oplátku k nám.
Inspiračně poznávací zájezd zorganizoval Spolek pre obnovu
dediny SR jako poděkování českému Spolku za podobnou exkurzi, která se na Moravě odehrála před dvěma lety. Smyslem cesty
na Slovensko bylo poznat obce, které se zapojily do soutěže Dedina roka, jež je obdobou české Vesnice roku v Programu obnovy
venkova.
Zájezd odstartoval v obci Pruské, kde mohla česká delegace obdivovat nápady, jež se daří tamní samosprávě uskutečňovat především díky evropským fondům. Dynamický rozvoj a vize moderní
obce 21. století byly vidět téměř na každém kroku. Současně se
ale Pruské příkladně stará o historické památky. V jedné z nich –
starodávném kaštelu – našla sídlo střední zemědělská škola. V soutěži Dedina roka skončila tato vesnice třetí.
To obec Jablonka naopak vsadila na práci s místními přírodními
zdroji a obyvateli. Paní starostka si se svými českými kolegy vyměnila zkušenosti v oblasti veřejně prospěšných prací, představila jim
jednoho z místních producentů, pohovořila o obecních lesích a promítla na plátno, jak v její vesnici vypadá spolkový život. Dokázala,
že si Jablonka právem vysloužila ocenění Dedina jako hospodár –
za mimořádně zodpovědné hospodaření s majetkem obce a jeho
efektivní zvelebování ve prospěch obyvatel i návštěvníků obce.
Dedina roka 2013 – obec Malé Dvorníky – přivítala návštěvu
z Moravy jako třetí v pořadí. Hlavními diskutovanými tématy podvečera se staly průmyslová zóna jako řešení nezaměstnanosti, ekologické hospodaření, gastronomický cestovní ruch, cyklo-vodní
turistika a agroturistika. Následovalo společenské posezení s profesorem Michalem Šarafínem o venkovské architektuře, spojené
s ochutnávkou vína, a přesun do Velkého Mederu.

Program druhého dne otevřela prohlídka Dvorů nad Žitavou. Tato obec je jediná z navštívených osmi, která se dosud nezapojila do
soutěže Dedina roka. „Pan starosta je velmi skromný,“ zdůvodnil
to místopředseda Spolku pre obnovu dediny (SPOD) František Ďurčenka. Velkou pýchou vesnice je soukromý zemědělský dvůr, jehož
majitelem je bývalý slovenský ministr zemědělství Stanislav Becík.
Ten provedl českou výpravu po celém areálu a zasvěceně přitom hovořil o stavu zemědělství a venkova nejen na Slovensku.
Další navštívená obec – Šarovce – získala ocenění Dedina ako
partner, za aktivní tvorbu a udržování partnerství na místní a regionální úrovni v prostředí více národů a víry. SPOD ji vybral jako příkladnou ukázku soužití a tolerance tří národností. V muzeu se pak Moravané seznámili s historií obce prostřednictvím poutavé přednášky
na slovo vzatého odborníka na dobu dávno i nedávno minulou.
Dedina ako klenotnica. Takové vyznamenání si vysloužila obec
Sebechleby za významný přínos k šíření místních kulturně-historických tradic a aktivní prezentaci živé kultury v obci. Ta se může pyšnit památkovou rezervací lidové architektury v podobě vinohradských domků a s nimi související řemeslnou zručností. Návštěva Sebechleb ovšem začala poutavým vyprávěním v kostele.
Obnovou veřejných prostranství, zelenou a drobnou architekturou, využíváním obnovitelných zdrojů energie a ochranou národního, historického, kulturního a duchovního dědictví se Čechům
v poslední den zájezdu pochlubila obec Prenčov. Poté se výprava
přesunula do Banské Štiavnice k prohlídce města a svůj pobyt na
Slovensku zakončila v obci Špania Dolina. Ta si vloni vysloužila druhé místo v soutěži Dedina roka a titul Klenot Slovenska. Tradiční
hornická oblast nezapomíná na svou historii a plynule ji prolíná se
současností. Minulost chápe jako nedílnou součást sebe a v tomto duchu vychovává i následné generace. Svědčí o tom například
uctívání Měsíce úcty ke starším.
Dojem z návštěvy Slovenska si moravští starostové a členové MAS
přivezli velmi pěkný. Už cestou domů se v autobuse shodli na tom,
že by bylo vhodné návštěvu oplatit. Předběžný termín se rýsuje na
konci letošního května.
Text a foto: Kateřina Kapková
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SPOV k OP Zaměstnanost

Zaměstnanost
– klíčový úkol (nejen) na venkově
Venkovské regiony vsadily na Komunitě vedený místní rozvoj
(Community-Led Local Development, zkráceně CLLD) – jako pokračování metody LEADER. Novinkou je, že v nadcházejícím plánovacím období bruselské předpisy umožňují CLLD/LEADER podporovat
nejen ze Společné zemědělské politiky, ale i z Evropského sociálního fondu a Evropského fondu regionálního rozvoje, tj. prakticky ze
všech operačních programů, zahrnutých do Dohody o partnerství.
Stejně jako v LEADERu bude i v CLLD platit jeho 7 základních
principů:
1) existující strategie místního rozvoje,
2) partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní
úrovni tvořící místní akční skupinu (MAS),
3) přístup „zdola – nahoru“ při přípravě i realizaci strategie,
4) integrované a multisektorové akce,
5) inovační přístup,
6) spolupráce,
7) vytváření sítí.
Strategie musí obsahovat alespoň tyto prvky:
a) vymezení rozlohy a počtu obyvatel, na něž se strategie vztahuje;
b)	analýzu rozvojových potřeb a potenciálu území, včetně analýzy
silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb;
c)	popis strategie a jejích cílů, popis integrovaných a inovativních
rysů strategie a hierarchie cílů, včetně jasných a měřitelných cílů pro výstupy a výsledky. Strategie je v souladu s příslušnými
operačními programy, jejichž zapojení je navrhováno;
d) popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie;
e)	akční plán, který ukazuje, jak se cíle promítají do jednotlivých
opatření;
f)	popis opatření pro řízení a sledování strategie prokazující schopnost MAS realizovat strategii a popis zvláštních opatření pro hodnocení;
g)	finanční plán strategie, včetně plánovaných přídělů z každého
operačního programu.
Priorita – řešení nezaměstnanosti
Cíle strategie tedy mají vzniknout procesem komunitního plánování zdola, které už někde více, jinde někde méně intenzivně probíhá. Zapojeno je 178 místních akčních skupin na území, které pokrývá 90 % území republiky a žije v něm 56 % jejích obyvatel.
Můžeme už předem říct, jaké cíle se mohou objevit, jaké cíle se
nejspíše protnou s cíly Dohody o partnerství a jednotlivých operačních programů a tím se stanou podporovatelnými? Na co bychom
se měli ve strategiích soustředit, abychom také dovedli vyhodnotit výsledky našich aktivit jako podmínku uznatelnosti vynaložených nákladů?
V návrhu Dohody o partnerství je jako první hlavní úkol CLLD
uvedeno řešení vysoké nezaměstnanosti ve venkovských oblastech
a zvýšení možnosti uplatnění uchazečů na trhu práce zvýšením počtu pracovních míst na venkově.
Podle posledních statistických údajů je v České republice 625
tisíc nezaměstnaných, neoficiálně se odhaduje, že i s těmi, kteří
nejsou vedeni na úřadech práce, jich může být skoro milion. To už
je velký problém. Nemají-li lidé práci, nemají ani peníze. Vzrůstá
chudoba, snižuje se koupěschopnost. Tím se snižuje odbyt a produkuje další nezaměstnanost a decimuje hospodářství. Navíc u nás
velmi rychle vzrůstá počet mladých nezaměstnaných, a to plošně.
Míra nezaměstnanosti mladých lidí (15–24 let) se podle návrhu
OP Zaměstnanost oproti roku 2008 zdvojnásobila (z 9,9 % v roce 2008 na 19,5 % v roce 2012).

15
Tato východiska, která musí, promítnuto do podmínek MAS,
vzít každá z nich v potaz, naznačují, že i v jednotlivých regionech
bude v hierarchii cílů nezaměstnanost nebo nezaměstnanost mladých zaujímat přední, ne-li první místo.
Na venkově to zpravidla vypadá tak, že zdánlivě nižší nezaměstnanost ve vesnicích se přelévá do venkovských center, kam mladí
přirozeně migrují za prací. Při ztrátě práce jsou většinou méně kvalifikovaní lidé, např. na stavbách, první na řadě. Nemají pak ani na
nájemné, vrací se na vesnici, kde jsou možnosti zaměstnání ještě
menší. Možnost migrace do Prahy nebo do ciziny se týká spíše těch
kvalifikovanějších.
Nutný integrovaný přístup
Tak zůstávají frustrovaní lidé, znevýhodněni i tím, že je nezachytí sociální síť (nebyli např. trvale přihlášeni ve městech, takže stát
jim nepomůže podporou na bydlení) nebo vyhledávají přechodné
výdělky (mnohdy ani jinak nemohou) a jsou vyškrtnuti ze seznamu
uchazečů o zaměstnání na úřadech práce. Ještě větší problémy
mají děti z neúplných rodin, kde i když nepočítáme absenci pozitivních, většinou otcovských, vzorů, nejsou matky-samoživitelky
sto své děti v krizových situacích finančně podpořit. Málo připravených i z hlediska „finanční gramotnosti“ se řada lidí propadá do
neřešitelných dluhových pastí. Nelze se proto divit, že i v lokalitách,
kde tomu tak dosud nebylo, vzniká závist směrem k „již na úřadech
zavedeným“ sociálně vyloučeným skupinám, jejímž důsledkem je
aktuální rasová nesnášenlivost.
S prohlubující se nezaměstnaností, vedoucí k hospodářskému
úpadku, musíme nutně očekávat okamžik, kdy stát nebude schopen náklady na nastavenou sociální síť unést. Nedostatek národních zdrojů vede k požadavku zapojit do řešení evropské zdroje,
takže budeme muset přejít od frází typu „zvyšování absorpční kapacity“ na trvalé vyhodnocování, jak který program nebo projekt
pomáhá snižovat nezaměstnanost.
Z tohoto úhlu pohledu bude narůstat význam integrovaných přístupů, při nichž se problematika nezaměstnanosti spojuje s řešením
dalšího věcného problému. CLLD/LEADER má takový přístup zapsán
ve svém rodném listě (viz bod 4 základních principů LEADERu výše).
To ostatně Brusel, libující si ve vtipných zkratkách, vložil i do slova
LEADER, které se již při vzniku vysvětlovalo jako zkratka francouzského „Liaison Entre Actions de Développement de l‘Economie Régionale“, což v překladu znamená „Spojování aktivit pro rozvoj regionální ekonomiky“.
Tvorba pracovních příležitostí
Rozvoj regionální a lokální ekonomiky neznamená vždy podnikání, které produkuje zisk. Také zaměstnaní v neziskovkách nebo
sociálním podniku či na „hladové zdi“ dostávají mzdu a přispívají
k zvýšení koupěschopnosti a tím i upevnění hospodářství regionu
a celého státu.
„Hladovou zdí“ zde velmi zjednodušeně myslím, např. vysazení aleje, která nemusí být vždy v regionu z hlediska samotného životního prostředí chápána jako prioritní, nepřinese „zisk“, ale v integrovaném pojetí dá práci méně kvalifikovaným místním mladým
lidem, pokud to v MAS dokážeme dobře zorganizovat. Vezmu-li
v úvahu problémy se zákonem o veřejných zakázkách nebo dokonce zpřísňujících předpisech resortů, odkazujících se mnohdy nepravdivě na podmínky Bruselu, ani tak jednoduchý úkol nemusí
být vůbec lehký. O tom, jak na to – třeba založením sociálního podniku – bychom měli přemýšlet již při zpracování strategií MAS.
S pomocí projektů, podporovaných v rámci MAS můžeme v každém regionu MAS utvořit pracovní příležitosti, jako okamžitou
nabídku těm, kteří ztratili práci. Obce nebo vhodné podniky vždy
někde něco staví, sází nebo i provozují, při čemž by mohly někoho zaměstnat. Takové možnosti nemusí být v každé obci, jde jen
o to zkoordinovat takové aktivity otvíráním vhodných projektů
(a předchozím vypisováním výzev v rámci MAS) v plynulé časové
řadě.
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Obnova památek je příležitostí
Stavět nemusí jen obce a k tomu stvořené sociální podniky. Ideální možností je realizace větších integrovaných projektů ve městech – centrech venkovských regionů. Ve spádovém městě může
být např. městská památková rezervace nebo zóna, kterou by bylo třeba regenerovat. Možná, že se o to již dané město s pomocí
programu regenerace, podporovaného ministerstvem kultury snaží. Nedostatek prostředků v tomto programu mu však v lepším případě umožnil opravit domy ve vlastnictví obce nebo rekonstruovat kašnu na náměstí, víc městu však jeho rozpočet ani dosavadní
podpora státu neumožnily. Jestliže jsme přijali do MAS také města do 25 tisíc obyvatel, musíme jim dát také možnost participace.
Utvořme v takových případech speciální pracovní skupiny a při
komunitním plánování strategií MAS připravme nebo novelizujme
stejnou metodou i programy regenerace a zařaďme je do strategie
MAS. Tak můžeme dosáhnout toho, aby se kombinovanou podporou z evropských prostředků, státu a města a soukromníků podařilo opravit i další domy a provozovny (ve spojení se zaměstnáním
dalších lidí). Přitom se může řešit řada problémů – bydlení, úspory
energií, stavba parkovišť atp. a tato města skutečně oživit. Venkovu nebo přesněji jeho zedníkům i méně kvalifikovaným lidem přineseme dosažitelnou práci. Musíme popřemýšlet, jak to udělat,
abychom zaměstnali lidi bydlící v území naší MAS.
Nemusí to být tak těžké, protože většina akcí na jednotlivých objektech nepřesáhne 6 milionů korun, takže výběr dodavatele bude jednoduchý a lze očekávat, že jejich vlastníci si budou vybírat spíše místní venkovské dodavatele, protože z logiky věci budou nejlevnější.
Funkci sociálního podniku mohou také plnit již zavedené sociální, kulturní a vzdělávací organizace města nebo neziskové organizace, kde mohou další mladí nezaměstnaní v dané MAS najít
uplatnění. Musíme však už při zpracování strategie MAS zjistit jaká je struktura našich nezaměstnaných, přemýšlet co pro ně může MAS udělat a s jakým operačním programem bychom jejich aktivity mohli spojit – jaké projekty a výzvy můžeme s nimi a pro ně
připravit.
Sto milionů pro jednu MAS
Někteří představitelé místních akčních skupin se domnívají, že
nebudou mít peníze ani pro akce na vesnicích, natož ve městech.
Nebude tak zle – záleží na tom, jak kvalitní a ambiciózní strategie
připravíte a také, jak se s jejich pomocí bude dařit snižovat nezaměstnanost nebo jinak řečeno vytvářet pracovní místa. Takové cí-
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le jsou nejen potřebné, ale i dobře měřitelné. Proto lze očekávat,
že budou dobře hodnoceny.
Ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová v reakci na interpelaci poslankyně Věry Kovářové 20. března 2014 v Poslanecké sněmovně odpověděla, že její ministerstvo půjde do závěrečných jednání o Dohodě o partnerství s minimální částkou 20 mld. Kč z kohezní politiky pro CLLD. To by při počtu 178 MAS s průměrnou
velikostí 33 tisíc obyvatel znamenalo 112 mil. Kč pro jednu MAS.
Mějme také na paměti, že ne v každé MASce se podaří takto strategii zpracovat a při jejím schvalování ministerstvem pro místní rozvoj
projít bez „ztráty kytičky“. Je tedy velmi pravděpodobné, že schválení nejúspěšnějších strategií otevře prostor pro daleko vyšší čerpání.
Protože paní ministryně ve své odpovědi také řekla: „Je to minimální částka, kterou budou moci MASky čerpat, která bude garantována. A já se netajím tím, že budu chtít neustále, průběžně, pokud u té agendy budu, vyhodnocovat, jakým způsobem se čerpá,
a někdy v roce 2017 budeme přehodnocovat jednotlivé programy
a jednotlivé nástroje. A pokud budou MASky úspěšně čerpat a budou mít poptávku po dalších penězích, tak je možné, že se ta částka bude navyšovat.“ Tento příslib vzbuzuje naději a optimismus.
Ing. arch. Jan Florian,
člen předsednictva Spolku pro obnovu venkova ČR
Autor se celoživotně zabývá územním plánováním a problematikou venkova, řadu let pracoval na MMR na úseku regionálního rozvoje.
Zdroj: OBEC & finance č. 2/2014

Připomínka SPOV k dubnové verzi OP Zaměstnanost
Spolek pro obnovu venkova navrhuje v kapitole 4.1 Nástroje
k zajištění komunitně vedeného místního rozvoje ve třetím odstavci v bodě 1), který se týká metody LEADER, změnit finanční alokaci z 3 % na 20 % z celkového objemu prostředků pro OP. V tomto
směru požaduje upravit alokace v popisu priority 2.2 a v kapitole
1.4. Zdůvodnění finančních alokací.
Odůvodnění:
Navýšení objemu prostředků požadoval a odůvodňoval Spolek
pro obnovu venkova ČR spolu s dalšími aktéry venkovského rozvoje ve všech dosavadních kolech projednávání OP.
Přestože na ně MPSV dosud adekvátně nereagovalo, podařilo
se v dílčích jednáních jednotlivých územních partnerů dosáhnout
vstřícnosti ministerstva v tom směru, že po schválení Dohody
o partnerství bude o způsobech zapojení komunitně vedeného
místního rozvoje (CLLD/LEADER) znovu jednáno.
Akltuálně je v ČR do CLLD zapojeno 178 místních akčních skupin na území, které pokrývá 90 % území republiky a žije v něm
56 % jejích obyvatel. Důležité je, že dosažené objemy prostředků pro CLLD byly veřejně deklarovány jako minimální, a že je bude možné navyšovat v průběhu nastávajícího plánovacího období.

SPOV navrhuje společný seminář partnerů
Po dohodě SPOV, SMS a NS MAS navrhujeme, že společně zorganizujeme brainstorming, určitou sérii dalších společných jednání v dané věci, za účasti těchto a dalších územních partnerů (Asociace krajů a SMO), v jehož rámci bychom si s MPSV vzájemně podrobně vysvětlili svá stanoviska, týkající se využití zkušeností
z tohoto plánovacího období a zajištění potřebné kontinuity, efektivity připravovaného systému, jeho implementace a nastavení rozhodování na nejnižší možné úrovni (princip subsidiarity) a také metod a postupů, vedoucích ke zvyšování spoluodpovědnosti obcí za
oblasti, jejichž řešení výrazně ovlivňuje nastavení OP Zaměstnanost
– řešení aktuální nezaměstnanosti mladých lidí z venkova a pomoc
rodinám v širším slova smyslu – od narození až po seniorský věk.
Náměty pro brainstorming jsou shrnuty do vzájemně se prolínajících bloků, uvedených v samostatných přílohách:
1. Zaměstnanost – klíčový úkol (nejen) na venkově
2.	Výběr projektů místních akčních skupin v rámci OPLZZ
v období 2007–2013
3. Úřady práce a aktivní politika zaměstnanosti
4. Prorodinná politika
5. Příklady implementace CLLD s podporou z OP Zaměstnanost JF
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Ad 2) Výběr projektů mAS v OPLZZ 2007–2013
Příklady projektů
Projekt: Rozvoj místního partnerství a trhu práce
MAS Rozkvět zahrady jižních Čech
projekt OPLZZ 5.1. Mezinárodní spolupráce
Celkové náklady: 6 954 524,00 Kč
Společným cílem partnerů v rámci projektu „Rozvoj místního
partnerství a trhu práce“ je vytvoření sítě organizací v Jihočeském kraji, která dokáže efektivně sdílet zkušenosti a dobrou
praxi – navzájem a také se zahraničním partnerem z přehraničního Bavorska, klíčový je rozvoj partnerství a společných iniciativ v oblasti rozvoje lidských zdrojů.
Projekt bude realizován ještě do poloviny roku 2015. Již nyní se
podařilo získat množství vzájemné inspirace v oblasti dobrovolnictví, flexibilních forem práce, sociálních služeb, podpory technického vzdělávání, poradenství pro ženy a další. Zrealizovali
jsme kurzy pro denní otce a matky a sérii kurzů pro ženy, zaměřených na osobnostní rozvoj. Velký ohlas měly především skupinové stáže v bavorských organizacích (rekvalifikační akademie, dobrovolnické centrum, sociální služby, burza škol...), kde
jsme měli možnost seznámit se s reálným provozem a navázat
osobní vztahy pro další spolupráci. Postupně vytváříme „Portál
práce Jižní Čechy“ na podporu zvyšování zaměstnanosti v místě a informovanosti o možnostech podpory rovných příležitostí v praxi.
Projekt: Místní partnerství zaměstnanosti
Krajské sdružení Národní sítě MAS v Olomouckém kraji
MAS Horní Pomoraví, MAS Na cestě k prosperitě, MAS – Partnerství Moštěnka, MAS Šumperský venkov, MAS Uničovsko,
MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko
projekt OPLZZ 5.1. Mezinárodní spolupráce
Celkové náklady: 6 384 272,40 Kč
Rozvoj místního partnerství – hledání nových členů mezi aktéry
zaměstnanosti; ustavení pracovních skupin MAS. Realizace kulatých stolů zaměstnanosti – jednání nových pracovních skupiny zaměřených na zaměstnanost, sociální inkluzi; definování
problémů regionu. Přenos zahraniční zkušenosti – každá MAS
bude navštívena rakouskými partnery; následně v roce 2014 zástupci MAS navštíví rakouské partnery. Tvorba místní strategie
zaměstnanosti – každá MAS vytvoří dokument zaměřený na individuální problémy území a jejich řešení.
Společný akční plán zaměstnanosti pro Olomoucký kraj – aktivita KS NS MAS Olomouckého kraje a účastníků krajských kulatých stolů. Šíření výstupů projektu a propagace dobré zahraniční praxe – semináře pro ostatní MAS, mezinárodní konference, příručka dobré praxe.
Již proběhla například konference o modelech mezisektorové
spolupráce v politice zaměstnanosti, které jsou dlouhodobě využívány na úrovni spolkových zemí Rakouska a jednání ohledně uplatnění rakouské praxe politiky zaměstnanosti v Olomouckém kraji se zahraniční účastí zástupců partnerské organizace
projektu Místní partnerství zaměstnanosti.
Projekt: Podpora zaměstnanosti osob ohrožených sociálním
vyloučením v regionu Brdy – Vltava
MAS Brdy – Vltava o.p.s.
Projekt OPLZZ, oblast podpory 2.1
Celkové náklady: 4.564.782,– Kč.
Na základě platného komunitního plánu regionu MAS byl identifikován problém v oblasti zaměstnanosti a zaměstnatelnosti
osob ohrožených sociálním vyloučením. V území MAS se nachází azylový dům pro rodiny s dětmi, soukromý dětský domov,
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ubytovny atd. Na tuto cílovou skupinu, která se potýká zejména s velmi nízkou kvalifikací, dluhy, záznamy v rejstříku trestu
apod. byl primárně zaměřen. Vznikla sdílená pracovní četa, která upravuje veřejná prostranství v členských obcích MAS. Zaměstnancům i ostatním klientům projektu je pravidelně nabízeno odborné sociální poradenství a rekvalifikace pro práci s křovinořezem a motorovou pilou. Pro ženy jsou organizovány
zahradnické kurzy. Koncept čety je prostupný, kdo má zájem si
zaměstnání udržet tomu je nabízena veškerá podpora, kdo si
to v průběhu rozmyslí, může odejít. O náhradní místa v pracovní četě je velký zájem a velká spokojenost je i ze strany obcí.
Pracovní četa staví na excelentně odvedené práci, za kterou ručí koordinátor denních prací, který jediný není z cílové skupiny.
Projekt chceme postupně rozvinout v koncept komunálního sociálního družstva, které by mohlo dělat širší portfolio prací (například nakládání s odpady, lesnické práce apod.).
Projekt: Poradenské centrum Střelnice
MAS Šluknovsko
Projekt OPLZZ, oblast podpory 2.1
Celkové náklady: 5 981 797,52 Kč
Hlavním cílem projektu je zvýšit zaměstnatelnost dlouhodobě
nezaměstnaných osob, uchazečů vedených v evidenci ÚP déle
než 5 měsíců s využitím nástrojů APZ a cílenou individuální podporou (motivace, bilanční diagnostika, pracovní poradenství,
zvyšování profesních dovedností rekvalifikacemi, vytváření nových pracovních míst u zaměstnavatelů podpořených mzdovým
příspěvkem). Účastníci projektu si mohou vybírat z následujících
rekvalifikačních kurzů – topenář, montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení, číšník/servírka, pracovník v sociálních službách,
projektový manažer a základy podnikání. Projekt vznikl na základě poptávky místního podnikatelského sektoru.
Snadněji přes překážky k podnikání
Obecně prospěšná společnost MAS Sokolovsko
Projekt OPLZZ oblast podpory 2.1
Celkové náklady: 2 227 660,64 Kč
V rámci projektu jsou pořádány rekvalifikační kurzy určené pro
nezaměstnané, kteří jsou v evidenci Úřadu práce déle než pět
měsíců, a dále pro osoby pečující o děti do 15 let věku. Cílem
projektu je pomoci těmto osobám, aby se postavili na vlastní nohy, nalezli motivaci k cílevědomé činnosti a směřovali ven z pasti sociální izolace. Klíčové aktivity projektu pomáhají nezaměstnaným dostat se přes překážky, které před nimi stojí v počátcích
podnikání, aby tito lidé již nebyli vázáni na pomoc druhých nebo státu, ale dokázali začít podnikat, tedy sám sebe zaměstnat
a znovu nalézt tak smysluplné uplatnění ve společnosti.
A právě toto se podařilo paní Jaroslavě Kubincové, která je
absolventkou prvních rekvalifikačních kurzů. Paní Kubincová
se po více než roční nezaměstnanosti nechtěla smířit s možností odchodu do předčasného důchodu a rozhodla se pro
zahájení podnikání v oblasti péče o seniory. Poskytuje osobní
služby, které může nabídnout, jak sama říká „hodná a šikovná dcera pro své rodiče“. Protože děti seniorů často sami chodí do zaměstnání a nemají možnost nebo čas postarat se sami o své rodiče, může je zastoupit „Hodinová dcera“ paní Kubincová. Jedná o občasnou výpomoc s úklidem, nákupem,
praním a žehlením, ale i doprovod seniora například na procházku, pomoc s vyřízením nejrůznějších úředních záležitosti, péče o náhle nemocného člověka v jeho bytě, případně
i noční hlídání seniora.
Kromě samotné výuky rekvalifikačních kurzů je možno v rámci
projektu čerpat poradenství v oblasti zahájení podnikání. Dále
je pro účastníky kurzů zajištěno občerstvení, proplácí se cestovné a je možno čerpat příspěvek na hlídání dětí. Účast v rekvalifikačních kurzech zdarma.
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Projekt: RESTART 50+ Integrace osob 50+ ohrožených
sociálním vyloučením v regionu Uničovsko
MAS Uničovsko
Projekt OPLZZ, oblast podpory 3.3
Celkové náklady: 4 866 664,00 Kč
Projekt je zaměřen na řešení svízelné životní situace dlouhodobě nezaměstnaných osob ve skupině 50+ ve venkovském regionu Uničovsko. Projekt reflektuje fakt, že v cílovém území se
momentálně nachází více jak sto osob převážně s kumulovanými hendikepy ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností. Při
výběru účastníků projektu proto budou preferovány osoby z nejpostiženější skupiny dlouhodobě nezaměstnaných osob 55+ se
zdravotním znevýhodněním.
Celkem 24 osobám, vybraným do realizace prostřednictvím náborových akcí, projekt nabídne servis v podobě široké palety
opatření zohledňujících psychosociální bariéry integrace na trh
práce, kombinujících vzdělávací aktivity a pracovní uplatnění.
Účastníci projektu získají odborné psychosociální a pracovní poradenství zaměřené na řešení osobních, vztahových a sociálních
problémů plynoucích z dlouhodobé nezaměstnanosti, zdravotního stavu apod. Pracovní poradenství se více zaměří na hlubší
rozkrytí jejich aktuálních pracovních dispozic a aspirací. Všichni
účastníci absolvují jednoduchou pracovní diagnostiku s návazným individuálním poradenstvím.
Podpůrným prvkem bude realizace dvou paralelně běžících motivačních kurzů po 12 osobách zaměřených na rozvoj psychosociálních dovedností, sebepoznání, motivace účastníků k hledání
pracovních příležitostí. Účastníci dále projdou rekvalifikačními
kurzy Údržbář obecního majetku, Úprava zahrad, veřejné zeleně,
veřejných ploch, jejich absolvování završí průpravu na jejich pracovní uplatnění. Následně účastníci nastoupí na 18 pracovních
míst zejména u členů sdružení, kteří získají až 100 % mzdový příspěvek na financování pracovního místa po dobu 10 měsíců.
V průběhu projektu budou oslovováni místní zaměstnavatelé za
účelem zprostředkování uplatnění pro osoby umístěné do pracovního programu s tím, že na uvolněné místo nastoupí náhradník.

Ad 3) Úřady práce a aktivní politika zaměstnanosti
Reorganizace úřadů práce a přenesení částí úkolů v sociální oblasti z obcí na tyto úřady, provedená v posledních letech ve svých
důsledcích zapříčinila:
1)	výrazné omezení až zastavení aktivní politiky zaměstnanosti,
veřejně přiznané jak představiteli MPSV, tak Úřadu práce;
2)	odebrání rozhodování o řadě podpor obcím, což vedlo nejen
k neosobnímu a velmi dlouhému rozhodování (např. při určování stupně závislosti), ale i ke snížení spoluodpovědnosti obcí
za funkčnost sociální sítě.
Moderní sociální politika a podpora zaměstnanosti naopak
v souladu s principem subsidiarity podporuje narůstání odpovědnosti rodin a obcí. Zvláštním případem je zapojování místních akčních skupin, jakožto dobrovolné nadobecní struktury, ustavené
k řešení problémů v co největší komplexnosti na místní úrovni
a v neposlední řadě také ke zjednodušení a přiblížení implementace jednotlivých operačních programů venkovským obcím.
V současné době jsou navíc malé, ale funkční aparáty MAS v očekávání podpory z více operačních programů daleko akčnější, dostane-li se jim potřebného usměrnění od řídícího orgánu OP Zaměstnanost, než mnohé úřady práce. Ty ostatně ani v minulosti, kdy alespoň věděly o možnostech zaměstnání, nebyly v otázkách hledání
možností zaměstnávání, ani efektivním využívání možností Evropského sociálního fondu, tím méně vhodných synergií, nikterak zvláště aktivní. Navrhuje se proto využít této situace a do řešení vtáhnout
s pomocí CLLD aktéry na místní úrovni – spolupracující obce jako
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nejvhodnější a trvale udržitelnou variantu a také místní podnikatele, pro něž je iniciativa LEADER (zkratka francouzského „Liaison Entre Actions de Développement de l‘Economie Régionale“, což v překladu znamená „Spojování aktivit pro rozvoj regionální ekonomiky“), na níž CLLD navazuje, nejvhodnější platformou.
Nedá-li MPSV najevo, že o takovou spolupráci stojí, může tak
zmařit desetileté budování územního nadobecního systému spolupráce obcí, podnikatelů a neziskového sektoru, který dnes zahrnuje 90 % území republiky a 56 % jejích obyvatel a jehož funkčnost je možno minimálně dalších 7 let sanovat z evropských prostředků a ušetřit tak i náklady na personální rozšiřování úřadů
práce v regionech, hrazené z národních zdrojů.
Ad 4) Prorodinná politika
OP Zaměstnanost umožňuje v řadě opatření podporovat prorodinné aktivity obcí a místních aktérů sdružených v místní akční skupině, které v minulém plánovacím období bylo možno podpořit jen
z národních programů.
Bude účelné vytvořit takový imlementační systém, aby bylo možno navázat na metodiky MPSV ke zpracování místních prorodinných politik, zkušenosti ze soutěže Obec přátelská rodině i konkrétních opatření, již v tomto směru přijatých v jednotlivých krajích.
Jako podklad pro diskusi, které činnosti mohou být uznatelné
v rámci OP Zaměstnanost, je předkládán např. výčet konkrétních
opatření z koncepce Jihomoravského kraje:
1.1. Opatření v oblasti materiální pomoci:
1.1.1. Slevy pro rodiny
1.1.2. Dotační programy na podporu pro-rodinných aktivit
1.2. Opatření v oblasti rozvoje infrastruktury:
1.2.1. Rozvoj bezbariérovosti a průchodnosti regionu
1.2.2. R
 ozvoj specifické infrastruktury: místa pro přebalování
a krmení dětí na veřejných místech
1.2.3. Rozvoj dopravní obslužnosti
1.2.4. Rozvoj pěší turistiky a cykloturistiky
1.2.5. Rozvoj dětských hřišť apod.
2.1. Opatření v oblasti podpory zaměstnavatelů
2.1.1. Mediální podpora firem účastnících se auditů a soutěží
motivujících k tvorbě prorodinného klimatu v zaměstnání (audit Zaměstnání a rodina, soutěž Společnost přátelská rodině)
2.1.2. Podpora školení zaměstnanců a zaměstnavatelů
2.2. Opatření v oblasti podpory pečujících rodičů
2.2.1. Podpora organizací poskytujících programy pro rodiče
2.2.2. Podpora inovativních forem péče o děti
3.1. Opatření v oblasti podpory služeb podporujících
rodinné vztahy a partnerské a rodičovské kompetence
3.1.1. Podpora vzdělávacích a osvětových programů
3.1.2. Podpora poradenství a mediačních služeb
3.1.3. O
 patření na podporu činnosti mateřských a rodinných
center
3.2. Opatření na podporu volnočasových aktivit pro děti
a mládež v době prázdnin
3.2.1. Podpora činnosti center volného času a dalších aktivit
3.3. Opatření na podporu zdravého životního stylu rodiny
3.3.1. Podpora zdraví, včetně podpory výchovy k občanské odpovědnosti s cílem prevence sociálně-patologických jevů
3.3.2. P odpora duchovních, kulturních a volnočasových aktivit (volnočasové aktivity pro rodiny, setkání rodin, společné rodinné dovolené s programem apod.)
3.4. Opatření na podporu mezigeneračního soužití
3.4.1. P odpora inovativních aktivit pro seniory (dobrovolnictví seniorů při péči o děti)
3.4.2. Podpora aktivního způsobu života seniorů
3.4.3. Podpora projektů vícegeneračního soužití
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4.1. Opatření na podporu mediální propagace a osvěty
4.1.1. Podpora organizace seminářů a konferencí o rodině
4.1.2. Podpora tvorby a údržby info-pointu na www stránkách
4.1.3. P odpora aktualizace katalogu prorodinných organizací včetně nabízených programů a služeb
4.1.4. Podpora tvorby nových informačních materiálů k vytváření prorodinného klimatu v regionu
4.2. Opatření v oblasti podpory spolupráce různých
společenských subjektů
4.2.1. Podpora organizace kulatých stolů o rodině
4.2.2. Podpora tvorby pro-rodinných opatření na úrovni obcí
Spolek obnovy venkova ČR v rámci rozpracování svého Programu obnovy rodiny z roku 2011 doporučuje chápat pomoc rodinám v širších souvislostech v rámci těchto 9 oblastí:
1. prorodinně zaměřené školní vzdělávání;
2. prorodinně zaměřené poradenství a občanské poradny;
3. čtenářská gramotnost;
4. finanční gramotnost;
5.	projekty dětí a mládeže, u nejmenších dětí vznikající za účasti
AD5) P
 říklady implementace CLLD s podporou
rodičů;
z OP Zaměstnanost
6. slaďování rodinných a profesních zájmů;
7. aktivní politika zaměstnanosti a sociální podnikání;
Vedle klíčového problému posilování zaměstnanosti, který lze
8. aktivní stárnutí a péče o seniory a
jednoznačně pokrýt ukazateli, jako např. vznik pracovního místa ne9. sociálně vyloučené skupiny.
bo přepočtený počet zaměstnaných pracovníků v daném období na
konkrétních realizovaných stavbách, je nutno podporovat i subsidiaNavrhuje využít připravované podpory zpracování Programů ritu spojenou s posilováním odpovědnosti obcí v širokém spektru
rozvoje obcí ještě v rámci tohoto plánovacího období (technicky otázek. V té souvislosti nabývá na významu podpora co největší
připravené ministerstvem pro místní rozvoj formou on-linové apli- možné „svépomoci“ obcí, popř. MAS v rámci aktivit, jejichž podpokace) pro inovaci místních programů obnovy vesnice v co největ- ra bude věcně uznatelná v rámci OP Zaměstnanost. Takto musí být
ším počtu obcí a venkovských měst a zahrnout do nich také klíčo- zaměřeny i komunitně vedené místní strategie, zpracovávané místvé úkoly jejich prorodinných politik. Existencí takto zpracovaných ními akčními skupinami těsné spolupráci s obcemi. Právě obce by
programů, jejichž součástí prorodinná opatření budou, pak pod- měly být nositeli většiny aktivit v této oblasti s důrazem na podpomínit jejich podporu v rámci MAS.
ru a postavení rodiny.
Prorodinně zaměřené poradenství a občanské poradny
Příklad 1:
Neziskové organizace zabývající se touto problematikou byly
podporovány již v tomto období v rámci individuálních projektů
(podle zkušeností z terénu se více než 60 % porad týkalo zadlužení). Podpora prostřednictvím MAS (CLLD) povede k plošnému rozšíření i do venkovských obcí a měst do 25 tis. obyvatel a zvýšení
efektivnosti její bezprostřední kontrolou obcemi, které si u nich objednají zcela konkrétní akce a aktivity podle místní situace. Ty organizace, které budou využívat individuální projekty, si navíc poradenstvím pro obce (které bude jimi hrazeno, byť s podporou prostřednictvím CLLD) získají vlastní zdroje pro tyto projekty. Tuto
možnou cest k zajištění vlastních zdrojů je třeba s MPSV podrobně prodiskutovat.
Finanční gramotnost
Příklad 2:
CLLD umožní rychlé rozšíření tohoto vzdělávání do základních
škol, pro něž sice existuje metodický pokyn MŠMT (viz http://www.
spov.org/data/files/sbfg-finalni-verze.pdf), ale venkovské školy většinou nemají pro výuku učitele s potřebnou aprobací, peníze na
jejich mzdy nebo volno v rozvrhu hodin. Tyto školy by si mohly
prostřednictvím MAS požádat o dotaci, což by je motivovalo k tomu, aby tyto překážky odstranily. Školitele by mohly využít z již
existujících organizací s potřebnou certifikací, které vznikly v průběhu tohoto bruselského plánovacího období. Podobně by mohly jak komunitně otevřené školy, tak obce realizovat projekty ke
vzdělávání dospělých, cílené na konkrétní obyvatele obcí na rozdíl od méně efektivního plošného školení, cílené na jakékoliv
uchazeče o práci (viz např. poslední výzvy MPSV). To platí i pro celoživotní vzdělávání, orientované na potřeby zaměstnavatelů v regionu MAS.
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Příklad 7:
S pomocí projektů, podporovaných v rámci MAS můžeme v každém regionu MAS utvořit pracovní příležitosti, jako okamžitou
nabídku těm, kteří ztratili práci. Obce nebo vhodné podniky vždy
někde něco staví, sází nebo i provozují, přičemž by mohly někoho
zaměstnat. Takové možnosti nemusí být v každé obci, jde jen o to
zkoordinovat na území CLLD takové aktivity otvíráním vhodných
projektů (a předchozím vypisováním výzev v rámci MAS) v plynulé
časové řadě.
Příklad 8:
MAS mohou obdobně postupovat i tam, kde je výstavba místně koncentrovaná, jako např. při regeneraci městských či venkovských památkových rezervací a zón. Mohou utvořit speciální pracovní skupiny a při komunitním plánování strategií MAS, připravit
nebo novelizovat stejnou metodou i programy regenerace a zařadit je do strategie MAS. Tak mohou dosáhnout toho, že se kombinovanou podporou z evropských prostředků, státu a města a soukromníků podaří opravit domy a provozovny (ve spojení se zaměstnáním dalších lidí), řešit sociální bydlení, úspory energií, vystavět
parkoviště atp. a tato města skutečně oživit. Venkovu nebo přesněji jeho zedníkům a dalším řemeslníkům i méně kvalifikovaným lidem to přinese dosažitelnou práci. Realizaci tohoto příkladu napomůže zapojení OP PIK v gesci MPO a IROP v gesci MMR do CLLD.

Přeškolování nezaměstnaných
Příklad 3:
Již v tomto období se některé MAS věnovaly přípravě školení,
cíleného na konkrétní volné pracovní pozice v jejich území. CLLD
umožňuje daleko operativněji a efektivněji naplňovat tento úkol,
než ŘO v Praze. Výzvy MAS budou směrovány na již existující
a v tomto směru certifikované organizace. Příjemcem dotací mohou být i jednotlivé obce, jejich svazky nebo např. komunitní školy.
Slaďování rodinných a profesních zájmů
Příklad 4:
V rámci strategie MAS (SCLLD) budou vyhodnoceny možnosti
mateřských školek a jeslí a vyhodnoceno, zda každá obec může zajistit umístění místně odhadovaného počtu dětí (u MŠ všech dětí,
jejichž rodiče o to požádají) a navržena opatření a rámcové náklady k řešení tohoto problému včetně alternativních řešení (dětské
skupiny, lesní školky atp.) MPSV v rámci dohody o realizaci SCLLD
rozhodne o konkrétní částce pro celé 7 leté plánovací období, v jejímž rámci budou jednotlivé MAS vyhlašovat své výzvy, které časově rozvrhnou tak, aby umožnily plynulé využití kapacit firem z území MAS, a možností obcí připravit si své finanční podíly.

Aktivní stárnutí a péče o seniory
Příklad 9:
V rámci strategie MAS může být připravena rozvaha o finančních nárocích „měkkých“ projektů na „Virtuální univerzitu třetího
věku“, programově připravenou Zemědělskou univerzitou v Praze
a provozovanou již v tomto plánovacím období v „komunitních“
školách s využitím výpočetní techniky, získané v rámci projektů
škol. Rámcově určené prostředky na tyto aktivity v dohodách MAS
s MPSV bude již samostatně rozdělovat MAS.
Příklad 10:
Obdobně se může MAS zapojit i do dalších finančně méně náročných projektů v oblasti sociální péče, kde budou příjemci její poskytovatelé. Větší efektivnost bude dána již větší znalostí místních
podmínek a bezprostřední kontrolou výsledků projektů.

Sociálně vyloučené skupiny
Příklad 11:
Odborný aparát MAS může efektivně suplovat roli vládní Agentury pro začleňování ve venkovských oblastech, kde není taková
kumulace romské populace. V jejím rámci lze využít jejího know-how, potřebuje však k tomu stejně jako agentura možnost pružného rozhodování o zaměření výzev v daném rámci, který určí ŘO
Příklad 5:
V rámci CLLD budou podpořeny obce a soukromé podniky tak, v dohodách o realizaci SCLLD s MAS.
Ing. arch. Jan Florian
aby byla nastartována možnost flexibilní pracovní doby pro rodiče,
pečující o děti, invalidní nebo staré členy rodiny. Tato podpora nebude velká (její výši stanoví ŘO, tedy MPSV), ale o to konkrétnější a tedy efektivnější – příklady hodné následování budou blízko
a budou podporovány místními autoritami. Tak se rychleji vytvoří
potřebná atmosféra, překonávající závist ostatních zaměstnanců.
Aktivní politika zaměstnanosti a sociální podnikání
Příklad 6:
„Hladová zed“ např. v podobě vysazení aleje či biokoridoru,
která nemusí být vždy v regionu z hlediska samotného životního
prostředí prioritní, přinese práci méně kvalifikovaným místním lidem (nejlépe mladým – viz strmý nárůst nezaměstnanosti věkové
skupiny 15–24 let v OP Zaměstnanost). To co nepůjde podpořit
v rámci CLLD z OP Životní prostředí, může být podpořeno z CLLD
v rámci OP Zaměstnanost ať už přímo na konkrétní akci (třeba
opravu cesty, která nejde podpořit z OP ŽP) nebo prostřednictvím
účelově vzniklého sociálního podniku.
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Národní síť MAS nevzdává boj za podporu mikropodniků
z OP Podnikání. Ministerstvo průmyslu je zatím neústupné
Dubnové jednání výboru NS MAS v Olomouci se zabývalo připraveností na operační programy
Novinky ve vyjednávání operačních programů po schválení Dohody o partnerství a zejména úsilí o zapojení MAS do Operačního
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (PIK), byly hlavními tématy schůze výboru NS MAS 8. dubna v Olomouci.
Přestože partneři podporují implementaci OP PIK prostřednictvím
MAS, což by přineslo podporu hlavně malým podnikatelům a živnostníkům, ministerstvo průmyslu a obchodu zatím slyší pouze na
vlastní Czechinvest. Kromě jednání výboru se tímto problémem zabývala řada dalších jednání.
Ojedinělý problém zániku MAS
Předseda NS MAS František Winter zhodnotil aktivity za uplynulé období. Zmínil řešení problému odstoupení obcí z MAS Nízký Jeseník, čímž je v tuzemsku bezprecedentně ohrožena funkčnost jedné z MAS pro období 2014–2020, protože počet obyvatel by klesl
pod 10 tisíc. (K celé záležitosti se vyjádřilo také krajské sdružení
MAS Olomouckého kraje na jednání 29. dubna – pozn. red.)
Winter uvedl, že dle vyjádření ŘO PRV i CP SZIF je možné obec zahrnout do jiné strategie než v roce 2007–2013. Pošmurný doplnil,
že by ovšem měla být v rámci nové strategie odůvodněna změna působnosti rozdílu obcí strategie 2007–2013 a strategie 2014–2020!
Ukončení činnosti MAS by totiž mělo vliv na udržitelnost realizace
SPL a projektů spolupráce, respektive udržitelnosti projektů koncových žadatelů.
Veletrh, sněmovna, Rada pro SSR
Winter informoval o účasti na veletrhu TechAgro v Brně (více na
jiném místě ZV) a účasti na sněmu Společnosti mladých agrárníků.
Předseda se dále zúčastnil 1. 4. jednání sněmovního výboru pro EU
na pozvání poslance Benešíka ze Zlínského kraje a 3. 4. jednání
Rady pro Společný strategický rámec (SSR) pod vedením premiéra Sobotky.

Na programu byla očekávaná diskuze o Dohodě o partnerství
a návrzích operačních programů, ke kterým bylo možné se vyjádřit. Předseda vznesl dotaz na vyřazení dvou OP z CLLD – OP PIK
a OP ŽP. Diskuse se vedla zejména nad OP PIK. Přítomný náměstek
Novotný z MPO je proti CLLD v OP PIK. Uvedl, že MAS mohou dělat „typátory“ projektů pro CZECHINVEST, který bude program administrovat. Ovšem podpora pro CLLD v OP PIK zazněla ze strany
partnerství NNO, Hospodářské komory, SPOV ČR, SMS ČR, ministryně Jourové i její náměstkyně Dostálové, dále náměstkyně Beneš
Špalkové z MZe a hejtmana Pardubického kraje za Asociaci krajů
Netolického. V závěru jednání byl vznesen návrh, aby MMR svolalo jednání se zástupci regionálních partnerů a zástupců MPO. Náměstek z MPO souhlasil a uvedl, že se na dané jednání připraví.
(Jednání se uskutečnilo 30. dubna a podle informací z jednání bylo opět neúspěšné – pozn. red.)
Dohoda o partnerství
Stav přípravy OP: OP Doprava v připomínkovém řízení ministerstva,
OP PIK připraven, PRV dopracován (řeší se přesun na základě dotazů
Agrární komory), OP RYB se teprve chystá, OP ŽP se zpracovává, VVV
by měl být ve finále do května, IROP je v mezirezortním připomínkování a OPTP se chystá, OP ZAM je hotový a čeká na schválení DoP.
DoP je pro CLLD ve finálním znění – do vládního návrhu je definováno minimálně 4,95% EFRR / 2,17% z ESF / 5 % z EZFRV.
Další jednání se uskuteční v polovině května. OP by měly být ve finálních verzích a měly by odejít do Bruselu do 22. července 2014.
Do DoP ve znění do vlády nebyl uveden pouze OP PIK: „CLLD
bude realizován nejen prostřednictvím Společné zemědělské politiky, ale i prostřednictvím dalších operačních programů v rámci
EFRR a ESF. Integrovaného nástroje CLLD bude mimo Program rozvoje venkova využito také v: OP Zaměstnanost, OP Životní prostře-
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Spolufinancování režijních nákladů
dí a v Integrovaném regionálním operačním programu. Z EZFRV bude vyčleněno minimálně 5 % v Programu rozvoje venkova. Z EFRR
Václav Pošmurný informoval, že texty z Dohody o partnerství
bude indikativně pro CLLD využito 4,95 % a z ESF 2,17 %.“
jsou pro MAS jen vodítkem, čím se finálně zabývat v programových rámcích a návaznosti na strategii Evropa 2020.
Aktivity ELARD
Ve druhé fázi se povedou technická jednání s ministerstvem fiPředseda NS MAS informoval, že v Šumperku podepsal dle nancí o řešení implementace či přípravy dokumentu na spolufinanusnesení valné hromady smlouvu o kontokorentu s Českou spoři- cování projektů
telnou na plnění projektu OPTP a založení nového účtu pro prezidenta ELARD.
Dále se bude řešit „veřejnoprávní statut organizace“
Dále na výboru zazněla zpráva Aleny Kolářové v rámci aktivit
a) právní subjektivita (ano),
pro plnění projektu MMR:
b) je založena nebo zřízena za zvláštním účelem uspokojování
–	spuštění programu Výměna zaměstnanců MAS – nastavení adpotřeb obecného zájmu, který nemá průmyslovou nebo obministrace, koordinace, komunikace s potenciálními žadateli,
chodní povahu (ano),
zpracování žádostí
c) zřízena veřejnou správou (ne) nebo financována z veřejných
–	dotazník CLLD – jeho návrh, konzultace, vytvoření e-verze, sběr
zdrojů (ano) – výsledkem je upozornění pro MAS: povinně podat – spuštění cca 10. dubna; otázky zaměřené na alokaci
stupovat dle zákona o veřejných zakázkách.
EAFRD, na strategie komunitně vedeného místního rozvoje,
členské příspěvky, apod.
Pokud jsou příjmy z více než 50 % od veřejných subjektů, je
–	organizace CLLD semináře – termín konání 28. 5. 2014, Brusel; nutné řešit zakázky dle zákona.
navázání spolupráce s Ing. Jiřím Jílkem ze Stálého zastoupení
Spolufinancování projektů – pokud bude animace a režie řešena
ČR při EU, průběžná jednání a součinnost na přípravách akce, z IROP, tak bude 95% dotace z EU, 5% od žadatele a 0% ze státu.
–	komunikace s členy evropských institucí – Pedro Brosei, Karolina Jasinska, Paul Soto, Roman Haken
–	Rychlý průzkum CLLD „The state of play of CLLD“ – zmapování současné situace ve členských státech, zaměření na alokaci
EAFRD na CLLD a na animační náklady
Strategie MAS mohou využít OPŽP
Koordinátor vyjednávacího týmu Václav Pošmurný doplnil informace předsedy ke stavu přípravy operačních programů. Zapojení
CLLD bude nově v OPŽP. Uskutečnilo se jednání s náměstkem Křížem. CLLD bude ve formě projektů ve strategiích realizovaných přímo MAS, a to v oblasti společného řešení využití odpadů (kompostárny, třídění odpadů) na území MAS, dále v oblasti biodiverzity
a přirozené funkce krajiny (obecná nařízení čl. 34 odst. 4) a realizace projektů spolupráce (např. v CHKO,
NATURA, NP), kde budou MAS spolu- Docílení požadovaných alokací v jednotlivých OP:
pracovat. Diskuze bude vedena také
o poradenství a pomoci na malé kotlíkové dotace.
V diskusi o zapojení do OPŽP zaznělo, že pokud nebudou MAS rozdělovat projekty, ale budou možným
žadatelem, je zde možnost tvořit
podkladové projekty, například krajinné plány pro realizaci dalších projektů.
Přehled OP:
1. OPŽP – zpátky dojednán, nutné
rozpracovat vzorové řešení tří pilířů
CLLD v návaznosti na aktuální verzi OP (aktualizované znění)
2. PRV – čeká se na přesuny, program je připraven
3. OP PIK – k CLLD není vůle ze
strany ŘO MPO
4. OP VVV – animace a pomoc žadatelům, rýsují se síťové projekty
spolupráce pro MAS
5. OP ZAM – je nastaveno, partneři se pokoušejí o zvýšení alokace na
CLLD, dále budou MAS jako nositelé individuálních projektů
6. IROP – nastaveno ve zvláštní ose,
animace a provoz MAS bude pravděpodobně v rámci IROP
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Dle návrhu Ministerstva financí se ve všech OP uvažuje o dvou
Tajemnice NS MAS Olga Špiková ubvedla, že chystá podklady
typech žadatelů NNO a NNO-MAS (pro ty co splní standardy), NNO pro zápis do spolkového rejstříku. Zapsán bude statutár a členové
soukromoprávní subjekt a MAS jako veřejnoprávní subjekt (tj. NNO kontrolní komise, kteří musí udělit ověřené souhlasy k zapsání do
se statutem MAS).
rejstříku. Člen výboru Šolc předal postup pro zápis do rejstříku, kterým již oni jako MAS prošli a jejich zápis je platný.
Zapojení obcí do MAS
(Více na webu NS MAS.)
Koordinátor Pošmurný informoval o zpracování přehledu členů
Komise pro stanovy
MAS z veřejné správy v porovnání k členům SMS, SMO a SPOV.
Místní akční skupiny působí na území 5 727 obcí, což je 91,59%
Místopředseda Jan Florian ml. přednesl návrh na „kosmeticvšech obcí v ČR (55,85% obyvatel ČR; 89,59% výměry ČR). Aktiv- kou“ úpravu Stanov, o které již na minulém jednání informoval.
ních obcí (tedy těch, které jsou zapojeny do rozhodování o činnos- Na jednání valné hromady byly schváleny stanovy i s výhradami
ti MAS), které jsou členy MAS jak samostatně, tak prostřednictvím některých členů. Místopředseda Jiří Krist navrhl, aby pokračovaDSO, je 4 721, tedy 75,5% z celkového počtu obcí v České repub- la činnost PS Úpravy stanov pod vedením p. Saifrtové, která by
lice. Samostatně jich je zapojeno 2 050 (32,78% obcí ČR), pro- sbírala postupně připomínky ke stanovám a na dalším jednání
střednictvím DSO 2 671 (42,72% obcí ČR).
valné hromady opět navrhla úpravu. Winter dále navrhl, aby za
(Celková zpráva viz http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2014/ Výbor byla členem p. Dufková, která by předkládala informace
zprava-o-stavu-mistnich-akcnich-skupin-v-ceskerepublice/) Výboru.
Tajemnice předložila vnitřní směrnice k připomínkování. Na dalStandardy MAS jako zákonná norma?
ších jednání budou diskutovány změny a směrnice schváleny.
Úřad vlády v reakci na mezirezortním připomínkování StandarVytvoření online databáze MAS
dizace MAS navrhl standardy jako zákonnou normu. Standardizace je v mezirezortním připomínkování a MZe je bude vypořádávat.
Předseda NS MAS František Winter přednesl návrh na zapojení
V rámci mezirezortního připomínkování byly zpětně od zájmových databázového analytika na tvorbu strukturované databáze pro
a profesních organizací osloveny i MAS. Další postup je na MZe po MAS. Pošmurný doplnil, že by měla patřit NS MAS. Systém by se
vypořádání připomínek. Další možností standardizace je imple- měl jednoduše doplňovat, na platformě „dot NET“ s online prementovat ji jako pravidla v IROP v rámci přijatelného žadatele.
zentací. Bylo by vhodné v rámci OPTP zaměstnat vlastního programátora pro vlastní databáze a vlastní publikování. Výbor tyto náNS MAS jako připomínkové místo zákonů?
vrhy schválil a zadal oslovit možné programátory s nabídkou vyOd členů výboru zaznělo, že standardy připomínkují např. zahrád- tvoření databáze v rámci projektu OPTP.
Tajemnice Špiková dále informovala, že jednotlivé kraje si již nakáři a podobné organizace. Členka výboru Dufková v návaznosti na
toto reagovala s podnětem na usilování o to, aby NS MAS byla ofi- vrhly a vybraly krajské analytiky pro OPTP.
ciálním připomínkovým místem. V rámci diskuze bylo řečeno, že neŠkolení SCLLD v regionech
ní možné zajistit kapacitně a finančně takovýto objem připomínkoV regionech se na přelomu května a června uskuteční školení
vání. Dufková se domnívá, že není nutné připomínkovat všechny materiály, ale že je možné připomínkovat pouze ty, které připomínkovat metodiky pro tvorbu SCLLD. Jednotlivé kraje byly osloveny v rámpotřebujeme a chceme. Tu možnost bychom měli mít oficiálně, pro- ci poptávky na zajištění 4 školení v regionech dle předem nastavetože se může stát, že dosavadní spolupráce při tvorbě dokumentů ných parametrů na zajištění. Nabídky budou vyhodnoceny na dalším jednání Výboru 13. 5.
nemusí být a NS MAS by nemusela mít k dokumentům přístup.
Pošmurný doplnil, že k materiálům, které se týkají MAS, NS
Navržený program školení:
MAS připomínkujeme v rámci jejich tvorby.
–	Standardy MAS a implementační struktura MAS jako souFinancování MAS na podzim
část SCLLD
–	Zakládací dokumenty a jednací řády MAS dle OZ a StandarČlen výboru Jaromír Polášek se dotazoval na možnost financovádů – společná diskuze nad schválenými materiály
ní MAS na podzim 2014 ze strany MZe. Předseda Winter odpově–	Příprava SCLLD – diskuze ve skupinách, předávání zkušenosděl, že na toto téma jednal s náměstkyní Beneš Špalkovou, která retí s tvorbou, společná inspirace
agovala, že se stále nachází systém, který by odsouhlasila Evropská
– Akční plány MAS – nastavení dle DoP a návrhů OPTP
komise. Balíček cca 55 milionů korun je stále na toto vyhrazen.
– Za ŘO OPTP (popřípadě CRR) proškolení kontroly projektů
První výzvy na podzim? Třeba strategie
– dále mohou MAS program doplňovat
Pošmurný přednesl informaci od náměstka MMR pana Brauna:
Lektoři: zástupci NS MAS, zástupci ŘO OP, experti z praxe
První výzvy OP budou letos v říjnu až listopadu – i když nebudou
(možno zasílat návrhy)
schváleny finální verze OP, mohou být vyhlášeny v oblastech nekonfliktních vůči EK (především projekty obcí, které nemají proPodpora financování měst?
blém s kofinancováním). Strategie se řadí také mezi tyto oblasti,
které by měly být vyhlášeny. Listopad se rýsuje jako termín pro zaVáclav Pošmurný informoval o jednání SMO, SPOV, SMS k Mehájení předkládání strategií k posouzení na MMR
morandu na podporu financování měst. Uvedl, že NS MAS bude
jen jako pozorovatel a nebude se k memorandu přidávat, AsociaZhodnocení Valné hromady a projekty NS MAS
ce krajů se nebude aktivity účastnit.
Valná hromada se konala za účasti ministra zemědělství a dalších hostů. Zápis byl zveřejněn na webu včetně usnesení a podkladů. Předseda NS MAS František Winter konstatoval, že ministr byl
potěšen tím, jaká byla velká účast na jednání, kde bylo přítomno
kolem 200 osob. Ze strany členů byl velký zájem o dění a ochota
diskutovat. Nominace do Antibyrokratické komise (ABK) byla zaslána na osobu Jana Floriana. Nominace došla v pořádku a čeká se
na podpis jmenování ministra.

Memorandum s UTB
PS vzdělávání zaslala v návaznosti na deklarovanou spolupráci
s Českou zemědělskou univerzitou návrh Memoranda s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, které navazuje na dosavadní spolupráci.
Winter požádal, aby PS Vzdělávání dodala plán aktivit zapojování
univerzit a vysokých škol do spolupráce s NS MAS. Výbor odsouhlasil předložené Memorandem o spolupráci UTB ve Zlíně.
Ze zápisu O. Špikové vybral a zkrátil TSu
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ŠKOLENÍ společné metodiky tvorby SCLLD
Definice školení: detailnější vzdělávání v jednotlivých regionech, školení se záměrem budování kapacit v MAS (metodika,
standardizace, zkušenosti manažerů, práce se žadateli apod.)
Rozsah školení: 2 dny (celkem 16 hodin) – cílem dvoudenního školení je seznámení se s postupy tvorby SCLLD na základě
výměny zkušeností a dobré praxe, možnost debaty do večerních hodin, diskuze nad tématy, rozpracovanými strategiemi,
předávání zkušeností se zpracováním a případně i výsledky
uskutečněných prací. Možná je také práce (pouze v části semináře) v jednotlivých skupinách například po tématech.
Cílem NS MAS je 180 kvalitně zpracovaných SCLLD.
Předpokládaná lokace a termíny:
22. – 23. 5. Luhačovice
kraj Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský (46 MAS)
29. – 30. 5. Vodňany?
kraj Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský (32 MAS) + Středočeský (předběžná účast MAS Mezilesí, Mezi Hrady, Podbrdsko, MAS Zálabí,
Rakovnicko o. p. s. , Jihozápad, MAS Dolnobřežansko, MAS Krajina srdce, Brdy-Vltava, Říčansko, popřípadě další)
3. – 4. 6. Hlinsko
kraj Jihomoravský, Pardubický, Vysočina (46 MAS)
9. – 10. 6. okolí Liberce?
kraj Ústecký, Královéhradecký, Liberecký (29 MAS) + Středočeský (předběžná účast Podlipansko, Svatojiřský les, Vyhlídky, MAS
Nad Prahou, Střední Polabí, popřípadě další)
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Zpráva o stavu MAS v České republice
K 9. dubnu 2014 je v České republice aktivizováno 180 místních akčních skupin.
MAS působí na území 5 727 obcí, což je 91,59 % všech obcí
v ČR (55,85 % obyvatel ČR, 89,59 % výměry ČR).
Aktivních obcí (tedy těch, které jsou zapojeny do rozhodování
o činnosti MAS), které jsou členy MAS jak samostatně, tak prostřednictvím DSO, je 4 721, tedy 75,5 % z celkového počtu obcí
v České republice. Samostatně jich je zapojeno 2 050 (32,78 %
obcí ČR), prostřednictvím DSO 2 671 (42,72 % obcí ČR).
Svaz měst a obcí ČR
Členských obcí SMO ČR, které jsou aktivními členy MAS, je nejméně 1 939 > tedy minimálně 77,31 % ze všech členů SMO
ČR je aktivních v MAS. Místní akční skupiny působí na území
91,95 % z celkového počtu jeho členů.
Sdružení místních samospráv ČR
Členských obcí SMS ČR, které jsou aktivními členy MAS, je nejméně 844 > tedy minimálně 81,08 % členů SMS je aktivních
v MAS. Místní akční skupiny působí na území 93,56 % z celkového počtu jeho členů.
Spolek pro obnovu venkova ČR
Členských obcí SPOV ČR, které jsou aktivními členy MAS, je nejméně 605 > tedy minimálně 87,05 % členů SMS je aktivních
v MAS. Místní akční skupiny působí na území 97,12 % z celkového počtu jeho členů.

Cílová skupina: zástupci MAS zpracovávající SCLLD, proškolení
2 osob na MAS – max. však 100 účastníků na jedno školení!
Nezpůsobilé výdaje: ubytování, občerstvení, pronájem (bude stanoveno vložné)
OŠ

Přehled MAS dle členské základny
– data dostupná k 1. 3. 2014

Zapojení obcí do místních akčních skupin
v členění dle jednotlivých karjů.
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Výstava květin Flora Olomouc: Obor květinářství
se daří obnovovat i díky Programu rozvoje venkova
Divotvorná zahrada v nově opraveném pavilonu A přivítala
24. dubna první návštěvníky výstavy Flora Olomouc, kterou zahájil ministr zemědělství Marian Jurečka. O tradiční expozici, která se koná na jaře, v létě a na podzim, mají každoročně zájem
desítky tisíc lidí. Loni na její jarní část zamířilo přes 60 tisíc návštěvníků. Letošního 35. ročníku mezinárodní přehlídky květin
se zúčastnilo 120 vystavovatelů.
„Díky většímu zájmu lidí o květiny, ale také díky dotacím z Programu rozvoje venkova na obnovu skleníků a fóliovníků, se daří
obor květinářství obnovovat. Ještě před rokem 1990 patřilo zahradnictví spolu s ovocnářstvím a zelinářstvím k oblastem s kvalitní úrovní. Chci, abychom se k této tradici vrátili. Také proto bude
podpora z Programu rozvoje venkova pokračovat i v období 2014
až 2020. Rád bych otevřel diskusi, zda by mohl stát finančně podpořit marketingovou značku květinářů,“ řekl při zahájení výstavy
ministr zemědělství Marian Jurečka.
Svaz květinářů a floristů ČR na olomoucké výstavě představil také logo značky Česká květina, díky němuž zákazníci poznají, že
květina byla vypěstovaná tuzemskými pěstiteli. Podle představitelů Svazu je známka zárukou kvality a původu a může být použita
pouze s jeho souhlasem. Květiny pěstované pod touto značkou
jsou pod dohledem Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu
zemědělského, podřízené organizace MZe.
Pro návštěvníky jarní výstavy Flora Olomouc, která trvala do 27.
dubna, byla v rekonstruovaném pavilonu A připravena Divotvorná
zahrada. „Hlavní květinová expozice s názvem Divotvorná zahrada představila plovoucí záhony s tisíci květy narcisů, tulipánů, hyacintů a modřenců, muškátů a netýkavek. Navíc ji provonělo i na
pět tisíc řezaných květin,“ uvedl autor projektu Vojtěch Zahradník.
Výstavu obohatily také unikátní expozice orchidejí, kávy a dalších produktů z Peru, aranžování květin mistry floristy či posezení
v čajovně uprostřed orchidejí a bonsají. Čeští, slovenští, nizozem-

ští a polští pěstitelé nabídli expozici květin, masožravých rostlin,
kaktusů a sukulentů, okrasných keřů, skalniček a vřesů. Na volných
plochách výstaviště se uskutečnily zahradnické trhy.
Pavilon „A“ se vrátil do služby
Ředitel Výstaviště Flora Olomouc Jiří Uhlíř je právem hrdý na
vlajkovou loď mezi budovami olomouckého Výstaviště Flora, slavný pavilon A, který se opět vrátil do služby. V novém kabátě, s novým obsahem a přinejmenším stejnou elegancí jako na konci šedesátých let, kdy udivoval Olomoučany i návštěvníky květinových
výstav svou architektonickou kvalitou. Po dvanácti měsících práce
se pavilon A otevřel veřejnosti. Díky modernizaci a rozšíření ploch
tak mohl areál nabídnout i další služby, které dosud nebyly v nabídce z důvodu nevyhovujících prostor. Jedná se především o pořádání společenských akcí, koncertů, konferencí či sportovních akcí menšího rozsahu.
Zdroj: MZe, Flora Olomouc
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Nová marketingová značka:
Česká květina
Nová značka je obdobou potravinářské
Klasy či Regionální potraviny. Květiny vypěstované pěstiteli v České republice mohou zákazníci nově identifikovat podle loga s označením Česká květina. Logo zatím používá
osm pěstitelských firem, zhruba stejný počet o něj má zažádáno.
Květináři v minulosti jednali s ministerstvem zemědělstvím o tom,
že by i jejich výpěstky mohly využívat značku Klasa udělovanou již
léta kvalitním potravinářským produktům. Jednání však skončila nezdarem. Vytvořili a začali proto používat vlastní označení. „Pochopili jsme, že bez pořádné propagace, bez značky, bez toho, abychom se nějak prezentovali, to nemůže být,“ uvedl předseda Svazu
květinářů a floristů Jiří Horák.
„Věříme, že tato značka se stane prestižní záležitostí a bude to
jen k užitku nás – zahradníků a floristů,“ uvedli dva podnikatelé
v tomto oboru, kteří se tiskové konference také zúčastnili. Byli jimi Petr Nachlinger z firmy Azalea Chlumec, s. r. o, který je zároveň
místopředsedou svazu, a Jakub Švanda ze Sinco Mělník. „O tom,
že bychom se měli vrátit zpět k tradicím a hlásit se k historii našeho zahradničení, jsme začali nejvíc uvažovat v době nástupu ekonomické krize. Chtěli jsme podpořit naši českou květinu i její producenty,“ řekla na tiskové konferenci také Zuzana Hladká, ředitelka cz-flory, odbytového družstva, jehož cílem je dodávat české
produkty na český trh.
„Díky tomu, že naše květiny budou ve správný čas na správném
místě, zaručíme i správnou kvalitu. Pokud třeba rostlina zákazníkovi
doma uhyne, dokážeme určit, kde se stala chyba. Zda u nás, u prodejce nebo se špatně zachoval kupující,“ uvedla dál Zuzana Hladká.
Pro zákazníky je to jasná zpráva, že tyto květiny, označené visačkou
Česká květina, neputovaly napříč Evropou, netrávily často dlouhé
dny v balíku na poště a pak v autě při přepravě. Navíc zkrácení přepravy znamená i menší zátěž pro životní prostředí celé Evropy.
Kdo získá logo?
Logo Česká květina nezískají všechny květiny, ale jen ty, které se
u nás tradičně pěstují. Mezi nejvýznamnější skupiny patří od jara do
zimy primule, macešky a další dvouletky, balkónové a záhonové
rostliny, hortenzie, chryzantémy a vánoční hvězdy spolu s bramboříky. „Ucházet se o naše logo může ale třeba i okrasně-užitná sadba jahod nebo bylinky. Tedy rostliny, jejichž plody nejsou jen k užitku, ale splňují i funkci okrasnou,“ upozorňuje Hladká.
Podle ní nehrozí, že by logo mohlo být nějak zneužito. „Vzhledem k tomu, že máme velmi dobře zmapovaný trh, nemůže si jen
tak někdo přepíchnout visačku s Českou květinou v obchodě do
svého květináče. Konkurenci známe, a pokud by něco podobného
udělal náš člen – dal logo třeba k jiné své květině – přišel by o možnost dál ho používat,“ tvrdí Hladká.
Produkce květin klesala
Česku loni poprvé po téměř dvou desítkách let klesla produkce
květin. Zatímco v roce 2012 dosáhla ve finančním vyjádření 1,944
miliardy korun, v loňském roce se meziročně snížila o více než tři
procenta na 1,881 miliardy korun. Protože se oproti předchozímu
roku snížil také dovoz květin, po dlouhé době klesly také celkové
prodeje květin na zhruba 850 korun na osobu za rok.
V Česku loni poprvé po téměř dvou desítkách let klesla produkce květin. Zatímco v roce 2012 dosáhla ve finančním vyjádření
1,944 miliardy korun, v loňském roce se meziročně snížila o více
než tři procenta na 1,881 miliardy korun. Protože se oproti předchozímu roku snížil dovoz květin, po dlouhé době klesly také celkové prodeje květin zhruba na 850 korun na osobu za rok.
Celkově lidé v Česku v roce 2013 v obchodech nakoupili květiny za 8,5 miliardy korun včetně DPH, meziročně zhruba o 12 procent méně. Na poklesu se podílela také marže prodejců, která se
snížila o 13 procent na 2,6 miliardy korun

S velkým zájmem médií se setkala tisková konference Svazu zahradníků a floristů ČR spolupořádaná s výstavištěm Flora Olomouc,
která se uskutečnila 16. dubna v sídle Agrární komory ČR v Praze.
České květinářství na začátku 90. let minulého století téměř zlikvidovalo otevření trhu a levné dovozy. Velká zahradnictví krachovala a drobní producenti květin se tímto oborem již neuživili.
Zdroj: MZe, APIC-AK, Flora

Hejtmani zvolili nové vedení Asociace
krajů ČR. V čele zůstává Michal Hašek
Rada Asociace krajů ČR na svém jednání 30. dubna 2014 volila nové vedení. Předsedou AKČR na příští dvouleté období byl hejtmany jednomyslně znovu zvolen hejtman Jihomoravského kraje
Michal Hašek.
Místopředsedy se stali Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina,
dále pak Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje a Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje.
Rada zároveň prodiskutovala závěry z jednání hejtmanů s premiérem Bohuslavem Sobotkou. Hejtmani se shodli, že jednání s premiérem a ministry na téma příštího plánovacího období čerpání prostředků EU pokračuje pozitivně. S ohledem na pokračující čas a společný zájem vlády a Asociace krajů ČR je potřeba udržet nastavenou
intenzitu jednání tak, aby čerpání finančních prostředků EU bylo
úspěšnější, než za vlády Nečasova kabinetu.
Hejtmani se po společném jednání vydali na pracovní oběd s prezidentem republiky Milošem Zemanem.
Po společném jednání uvedl předseda Asociace krajů ČR Michal
Hašek: „Probírali jsme s panem prezidentem především regionální
otázky, ale i zahraničněpolitickou situaci. Prezident mimo jiné
zhodnotil své návštěvy v krajích a oznámil, že se na podzim do krajů chystá znovu. Diskutovali jsme také o čerpání evropských fondů, o rozpočtovém určení daní, ale například i o vztahu krajů a Číny a o situaci na Ukrajině,“ shrnul jednání s prezidentem Milošem
Zemanem Hašek.
Zdroj: AKČR
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Ministr Jurečka: Český venkov dostane
v příštích letech navíc 340 milionů eur
Vláda 2. dubna odsouhlasila návrh ministra zemědělství Mariana
Jurečky na zvýšení příspěvku státního rozpočtu do Programu rozvoje venkova (PRV). Český venkov tak bude moci v letech 2014 až 2020
čerpat téměř 2,9 miliardy místo původních necelých 2,6 miliardy eur.
V příštích letech se tedy zvýší příspěvek státního rozpočtu do
Programu rozvoje venkova z 15 % na 25 %. Celkem tak rozpočet
PRV dosáhne téměř 2,9 miliard eur.
„Na rozvoj venkova nasměrujeme do roku 2020 zhruba o 340 milionů eur více, než bylo v původních plánech. Dotace jsou určené zejména na zrovnoprávnění podmínek českých zemědělců s jejich evropskými kolegy, dále na rozvoj zemědělství, potravinářství a lesnictví i na
ochranu životního prostředí,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.
Kvůli úsporám přispěje EU do rozpočtu PRV v letech 2014–2020
částkou, která by i s českou subvencí nepřevýšila 2,6 miliardy eur
(v období 2007 – 2013 to bylo 3,7 miliardy eur). Toto snížení unijních dotací částečně nahradí právě zvýšení původně navrhovaného příspěvku národního rozpočtu.
Zdroj: MZe

Soutěžní snímek „Krásy českého venkova“

sáhnout k podpoře ve formě dotací. „Není potřeba kvůli tomu křivit
daňový systém a otvírat dveře daňovým únikům,“ dodal Kalousek.
Vláda Petra Nečase v roce 2012 v rámci úsporných opatření nejprve schválila úplné zrušení zelené nafty. Zemědělci následně na
protest na řadě míst země zpomalovali protestními jízdami strojů
dopravu na silnicích. Nečasův kabinet následně své rozhodnutí
zmírnil, ukončení daňového zvýhodnění o rok odsunul a pro rok
2013 pouze snížil vratku z původních 60 na 40 procent. Ke konci
Ministr zemědělství prosadil
loňského roku byla zelená nafta zrušena úplně.
návrat zelené nafty pro zemědělce
Vláda premiéra Bohuslava Sobotky se k zachování daňové úlevy pro zemědělce zavázala v koaliční smlouvě.
Čeští zemědělci budou moci opět využívat při práci na polích zeNa základě nové analýzy ministerstva zemědělství slevu na dalenou naftu. Vláda 2. dubna schválila návrh ministra zemědělství ních zemědělcům z členských států EU neposkytují pouze RakousMariana Jurečky, který to umožňuje. Část spotřební daně z nafty ko, Bulharsko, Nizozemsko a Slovensko.
Zdroj: MZe, ČTK
dostávali zemědělci zpátky v předešlých letech, letos tuto možnost
kvůli úsporám v rozpočtu doposud neměli.
„Považuji za velký úspěch, že zemědělci získají zpět část spotřební daně z pohonných hmot. Tato daň má sloužit k tomu, aby Zemědělci na vstupu do EU vydělali,
se z ní financovaly opravy veřejné infrastruktury a silnic. Zeměděl- zhoršila se struktura odvětví
ci většinu nafty spotřebují na polích, tudíž se nepodílejí na opotřebování komunikací,“ uvedl ministr zemědělství Marian Jurečka.
Čeští zemědělci si za deset let od vstupu země do Evropské unie
Zemědělci tak budou mít nárok na vrácení části spotřební daně díky evropským dotacím finančně přilepšili a mohou více investoz některých pohonných hmot. Konkrétní výše vratky je 40 % u naf- vat. Struktura českého zemědělství se však výrazně změnila a to
ty a 57 % u motorové nafty s příměsí například řepkového oleje. spíše negativním směrem. Klesla živočišná výroba, především proStejné částky se do zemědělské prvovýroby vracely v roce 2013.
dukce drůbežího a vepřového masa. Na čím dál menších plochách
O daňovou úlevu žádá v České republice přibližně 13 tisíc ze- se pěstují brambory nebo pícniny, naopak roste produkce řepky.
mědělských podnikatelů. Výše roční částky vrácené spotřební da- Přibývá bioplynových stanic. Vyplývá z údajů Českého statistickéně se očekává předběžně stejná jako v roce 2013, tedy přibližně ho úřadu a vyjádření odborníků.
1,28 miliardy korun.
„Základním průvodním jevem bylo snižování počtu hospodář„Pokud by naši zemědělci neměli v dalších letech možnost da- ských zvířat s narůstajícím dovozem potravin,“ řekl bývalý preziňového zvýhodnění u některých paliv, mohlo by to vést k omezení dent Agrární komory Jan Veleba. S poklesem živočišné výroby poprodukce ovoce, brambor, chmele nebo kukuřice. Prodražení výro- dle něj souvisí snížení zaměstnanosti na venkově. „Proti tomu na
by by mělo dopad i na chovy drůbeže a prasat, což je v přímém roz- polích došlo k výrazné změně zastoupení jednotlivých plodin ve
poru s prioritami Ministerstva zemědělství,“ dodal Marian Jurečka. prospěch pěstování obilí a zejména ozimé řepky,“ podotkl. NaVláda by chtěla podporu obnovit ještě letos na stejné úrovni ja- opak česká pole v uplynulé dekádě opouštěly tradiční plodiny jako loni, uvedl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).
ko brambory, cukrovka nebo pícniny.
„Vláda se shodla, že v souladu s koaliční smlouvou se k tzv. zeZatímco v roce 2004, kdy Česko do EU vstupovalo, se pěstovalené naftě vrátíme ještě letos. Bude připravena novela zákona o spo- la v Česku řepka na zhruba 260.000 hektarech, do loňského roku
třební dani a vracíme se k podpoře na stejné úrovni jako v roce 2013. se žlutě kvetoucí pole této olejniny postupně rozšířily na rekordních
Byli bychom rádi, kdyby byl zákon účinný již letos. První možný ter- 418.000 hektarů. Růst ploch řepky souvisí především s povinným
mín je 1. červenec,“ uvedl premiér. Zároveň dodal, že pro návrh hla- přidáváním rostlinné složky do pohonných hmot. Tato skutečnost
sovala vláda jednomyslně, jen ministr financí Andrej Babiš (ANO) se má mnoho kritiků. Naopak brambory se loni pěstovaly proti době
kvůli možnému střetu zájmů hlasování zdržel. Babiš je majitelem Ag- vstupu do unie pouze na dvou třetinách plochy. Osevní plochy pícrofertu, který by zvýhodnění u nafty rovněž využíval.
nin na orné půdě klesly zhruba o 70.000 hektarů na 436.000.
Podle Sobotky většina států EU daňové zvýhodnění uplatňuVe stejném období ubylo krav, drůbeže, ale především prasat,
je, a čeští zemědělci by tak na společném unijním trhu byli zne- jejichž stavy klesly za deset let na polovinu. Podle statistiky MZe
výhodněni.
pocházelo v roce 2012 už 59 procent v tuzemsku snězeného vep„Znovuzavedení „zelené nafty“ je systémovým krokem zpátky, řového masa z dovozu. Loni měla soběstačnost státu ještě klesnout
který zkomplikuje správu daně, zvýší administrativní náklady státu a podíl dovozů se přiblížit 62 procentům. Vepřové přitom zůstává
a především otevře obrovský prostor k daňovým únikům,“ reagoval dlouhodobě nejoblíbenějším tuzemským masem.
„České zemědělství si určitě po vstupu do EU, co se týká finančna krok vlády místopředseda TOP 09 a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek. Vláda by v případě podpory zemědělců měla spíše ních příjmů, rozhodně polepšilo, také odbyt většiny zemědělských
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komodit, vyjma krizový rok 2008, byl většinou bezproblémový,“
podotkl předseda Asociace soukromého zemědělství Josef Stehlík.
Spolu se zlepšenou platební morálkou odběratelů, vystavených
působení evropské konkurence je finanční stabilita sektoru, i podle vyjádření bank, dobrá, dodal.
Zároveň upozornil, že díky dotacím se za posledních deset let několikanásobně zvýšily investice zemědělců, kteří jsou připraveni masivně investovat i nadále. „Po roce 2007 došlo také k oživení existence minoritních chovů přežvýkavců, nabídky produktů ze dvora a od
malých lokálních výrobců, ubytování na venkově a zájmu o venkov
jako takový vůbec,“ uvedl Stehlík. Jako pozitivní hodnotí také rozsáhlé investice v krajině, protipovodňová a protierozní opatření či pozemkové úpravy. Kromě poklesu živočišné výroby hodnotí jako negativní dopad členství ČR v EU na zemědělce výrazný růst byrokratické zátěže a zpřísnění ekologických předpisů.
Podle šéfa zemědělských statistik ČSÚ Jiřího Hrbka si zemědělci po roce 2004 přilepšili nejen díky dotacím, ale také rostoucím
cenám komodit, zejména rostlinných. „Dnes se tím krmí „betonové krávy“– bioplynové stanice a to doma i v zahraničí a to v roce
2004 nebylo,“ podotkl s tím, že v loňském roce bylo v Česku evidováno zhruba 350 zemědělských bioplynových stanic.
Za velký problém Hrbek označuje úbytek obhospodařované zemědělské půdy, které v posledních letech denně ubývá v průměru
15 hektarů.
Zdroj: ČTK

Ministr Jurečka ušetřil za devadesát
dní v úřadě více než 300 milionů korun
Ministr zemědělství Marian Jurečka za první tři měsíce svého působení v úřadě ušetřil více než 300 milionů korun, jmenoval šéfy významných institucí, předložil důležité zákony. Získal také souhlas
vlády ČR se zachováním zelené nafty, která zajistí zemědělcům
srovnání podmínek s jejich kolegy v ostatních členských státech EU.
„Prvních devadesát dní ve funkci jsem nevnímal jako dobu hájení, ale naopak jako dobu tvrdé práce, kdy jsem musel co nejrychleji naskočit do rozjetého vlaku a hledat možnosti, jak ušetřit. Zrušil jsem podezřelé nebo předražené veřejné zakázky, uspořili jsme
na externích právních a IT službách, ukončili jsme nevýhodné
smlouvy na marketing. Je zbytečné využívat externí společnosti,
když stejnou práci dokážou kvalitně odvést zaměstnanci ministerstva. Tím jsme ušetřili státnímu rozpočtu asi tři sta milionů korun.
I nadále chci vést resort k dalším úsporám,“ řekl ministr Jurečka.
Ministr pozastavil všechna výběrová řízení hned po svém nástupu do úřadu a nechal je prověřit. Nevýhodné veřejné zakázky poté
zrušil. „Peníze, které jsme takto ušetřili, se vrátily do našeho rozpočtu a my je použijeme tak, aby opravdu pomohly našim zemědělcům,“ uvedl Jurečka. V oblasti poradenských služeb byla ukončena smlouva se třemi externími poradci, kdy úspora činí více než
30 milionů korun. V oblasti marketingových aktivit MZe byla zrušena výběrová řízení za téměř 60 milionů korun. Ministr Jurečka rovněž ukončil smlouvu s několika právními společnostmi s úsporou
dalších téměř 60 milionů korun pro státní rozpočet.
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Díky úpravám podmínek výběrových řízení na IT služby ministerstvo zemědělství ušetřilo dalších zhruba 150 milionů korun. Další miliony korun se podařilo uspořit ve společnosti Lesy ČR.
Ministr Marian Jurečka po více než ročním provizoriu rovněž
jmenoval nového generálního ředitele Lesů ČR Daniela Szóráda.
„Od jeho působení si slibuji nastolení transparentního prostředí,
které přispěje ke stabilizaci lesnicko-dřevozpracujícího sektoru,“
dodal Jurečka. Ministr také vyřešil neuspokojivou situaci v Národním zemědělském muzeu jmenováním nového ředitele Milana
Půčka. Vypsal rovněž otevřené výběrové řízení na šéfy Státního
pozemkového úřadu a Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.
Ministerstvo zemědělství za krátkou dobu působení Mariana Jurečky stihlo předložit 23 nových předpisů a zákonů. Jedním z nejdůležitějších je reforma potravinového práva, která zlepšuje informovanost zákazníků a prosazuje zlepšení kvality potravin.
Vláda rovněž souhlasila s ministrovým návrhem na obnovu tzv.
zelené nafty, což znamená, že zemědělci dostanou zpět část spotřební daně z pohonných hmot spotřebovaných při zemědělské prvovýrobě.
Na úrovni EU ministr pokračoval ve složitém vyjednávání nové
Společné zemědělské politiky, která nastaví podmínky evropského
zemědělství až do roku 2020. Díky úsilí Mariana Jurečky dojde ke
zvýšení příspěvku státního rozpočtu do Programu rozvoje venkova. Český venkov si tak polepší v letech 2014–2020 navíc o 9 miliard korun. Ministerstvo zemědělství před Evropskou komisí obhájilo čerpání dotací na agroenvironmentální opatření, a odvrátilo tak
hrozbu sankce ve výši přibližně 2,5 milionu eur.
Ministr Jurečka během svého působení také seznámil vládu se
dvěma důležitými materiály o protipovodňové prevenci. Jedním je
souhrnná zpráva o výstavbě protipovodňových opatření v loňském
roce, druhým je informace o zabezpečení peněz, které budou využity ke snížení povodňových rizik na horním toku Opavy.
Podařilo se novelizovat zákon o hnojivech. Na základě informací kontrolních orgánů rovněž ministerstvo zemědělství začalo hledat způsob, jak zabránit černému trhu s vínem. Z rozpočtu MZe
bude také nově možné podporovat opatření k obnově lesů v minulosti poškozených imisemi. Ministr Jurečka také podepsal zásady pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených na rybách v důsledku povodní z roku 2013.
Hynek Jordán, ředitel Odboru komunikace MZe

Generálním ředitelem Lesů ČR je Szórád
Ministr zemědělství Marian Jurečka představil nového generálního
ředitele státního podniku Lesy České republiky (LČR) Daniela Szóráda (42). „Považoval jsem za důležité, aby se generálním ředitelem stal
člověk, který má prokazatelné dlouholeté manažerské zkušenosti,
odborné vzdělání a nebyl v uplynulých několika letech spojen s žádným ze smluvních partnerů tohoto státního podniku,“ řekl Jurečka.
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Cílem nového šéfa LČR Daniela Szóráda je obnovit důvěru veřejnosti v činnost státního podniku Lesy ČR. „Jde mi především o nastolení transparentního prostředí, které přispěje ke stabilizaci lesnicko-dřevozpracujícího sektoru. Tím nemyslím, že by měl podnik
rezignovat na vysoký standard hospodaření nebo se nezabývat
efektivitou svých činností. Jde spíš o to, najít a uplatnit odbornou
veřejností akceptovatelné postupy pro nakládání se státním majetkem,“ prohlásil Daniel Szórád. Jako prioritu vnímá i podporu zaměstnanosti a zpracování suroviny v tuzemsku. Daniel Szórád je
absolventem Lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně, kde
absolvoval doktorandské studium v oboru Ekonomika a řízení podniku. Pracoval například ve státním podniku Lesy ČR, ve firmě CE
WOOD a IKEA.
Zdroj: MZe

Milan Půček je novým šéfem
Národního zemědělského muzea
Novým šéfem Národního zemědělského
muzea je Milan Půček, dosavadní manažer
Svazu měst a obcí ČR. Půčkovu předchůdkyni Evu Balaštíkovou ministr Marian Jurečka v první polovině dubna odvolal v souvislosti s krátce předtím medializovaným případem muže, který po
útěku z vězení vyhrál pod falešným jménem konkurz na hlavního
ekonoma muzea. Následně vyvedl z jeho účtů zhruba deset milionů korun a utekl policistům.
„Národní zemědělské muzeum prochází složitým obdobím a nemůže fungovat v provizoriu. Proto jsem se rozhodl jmenovat nového ředitele Milana Půčka bez výběrového řízení,“ uvedl Jurečka. Půček je podle Jurečky člověk s dostatečnou praxí v oboru. Muzeum
podle něj dokáže posunout směrem k moderní výstavní instituci.
Půček měl ve Svazu měst a obcí na starosti strategické řízení meziobecní spolupráce. Je absolventem Vysokého učení technického
v Brně. Následně prošel doktorandským studiem na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. Na ostravské pobočce Newport
University pak získal titul MBA. Podle MZe má nový šéf muzea
22 let praxe, z toho 20 let pracoval ve vedoucích pozicích. V minulosti působil jako vědecký pracovník na Univerzitě Karlově, byl
také ředitelem Muzea regionu Valašsko.
Zdroj: ČTK

Státní pozemkový úřad po dohodě
s MZe navýší počet zaměstnanců

tem. S budoucími majiteli lesů z řad církví už sdružení navazuje
spolupráci, ačkoli většinu svých majetků ještě nepřevzali. Předseda
SVOL František Kučera uvedl, že by se církevní restituce měly týkat
přibližně 160 000 hektarů lesů, což představuje pětiprocentní podíl na jejich rozloze v České republice.
V republice podle Kučery stát spravuje kolem 60 procent lesů.
Jak řekl, sdružení se dlouho snaží, aby se podíl státního lesa zmenšil, aby se role státu oslabila. Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů by chtělo získat budoucí majitele církevních lesů do
svých řad, protože by to zvýšilo sílu sdružení při vyjednávání o jeho požadavcích se státními orgány. Sdružení zatím zastupuje vlastníky zhruba patnácti procent lesů v zemi.
„Církevní organizace, které ještě lesy nepřevzaly, se mohou zatím stát mimořádnými členy SVOL, aniž by platily příspěvky. Mají
práva jako ostatní členové, mohou se účastnit akcí sdružení, dostávají podklady,“ řekl Kučera. Doplnil, že řada zástupců církví se kupříkladu účastnila odborných školení pořádaných sdružením SVOL.
Správci majetku Arcibiskupství pražského mají o spolupráci se
sdružením zájem. Vojtěch Macek, tajemník vedoucího správy majetku arcibiskupství uvedl, že členové SVOL mají za sebou cestu,
která je teprve před nimi. To znamená, že se od sdružení mohou
mnoho naučit. Uvedl, že arcibiskupství by včetně kapitul a farností, které spravuje, mělo dostat kolem 25 000 hektarů lesa. Zatím
žádné pozemky nepřevzalo.
Zdroj: http://zemedelec.cz/soukromi-lesnici-podporuji-vydavani-lesu-cirkvim/

Petice za záchranu pošt předána.

Pověřený ředitel Státního pozemPremiér Sobotka vyjádřil porozumění.
kového úřadu Martin Vrba se dohoJak zareagují koaliční partneři?
dl s ministrem zemědělství Marianem
Jurečkou na navýšení počtu zaměstMírný optimismus bylo možné vytušit na zástupcích obcí Sdrunanců Státního pozemkového úřadu o 130 osob.
„Vzhledem k nárůstu práce zaměstnanců Státního pozemkové- žení místních samospráv ČR po setkání s premiérem Sobotkou,
ho úřadu v souvislosti s církevními restitucemi bylo nutné jejich po- kterému předali petici za záchranu venkovských pošt. Svůj podpis
čet zvýšit. Církevní restituce jsou totiž složitým procesem. Navýšení pracovníků tak, aby mohli úkoly spojené s restitucemi plnit, je
potřebné,“ řekl ministr Jurečka. Od 1. května 2014 přijme Státní
pozemkový úřad celkem 130 nových zaměstnanců, kteří se budou
podílet zejména na procesu majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.
Zdroj: MZe

Soukromí lesníci podporují vydávání
lesů církvím v rámci restitucí
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL)
podporuje vydávání lesů církvím v rámci restitucí, protože díky tomu klesne rozloha lesů v České republice obhospodařovaných stáZpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 194 • 5/2014
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pod ni připojilo na 111 tisíc občanů z Čech a Moravy, kteří odmítají omezování počtu poboček České pošty. Velkou otázkou do budoucna ale je, zda vstřícný postoj předsedy vlády k jejich volání obstojí ve světle tlaku koaličních partnerů na dosahování úspor.
Právě dopady do oblasti veřejných rozpočtů a ochota koaličních
partnerů je akceptovat mohou být jablkem sváru nad osudem poštovní sítě. Dle některých prognóz je totiž provoz poštovních poboček natolik ztrátový, že si vyžádá dotaci ze státního rozpočtu.
I o této překážce, která stojí v cestě kladnému vyřízení petice, padla zmínka na jednání, jehož se na straně SMS ČR zúčastnila mj.
předsedkyně Jana Juřenčáková a místopředsedové Radim Sršeň
a Jan Sedláček spolu s tajemníkem Tomášem Chmelou.
Předsedkyně Juřenčáková po setkání, na jehož úvodu byly
předsedovi vlády předány objemné balíky s petičními archy, uvedla: „Pana premiéra jsme podrobně seznámili s peticí, která od
loňského prosince kolovala obcemi napříč republikou. Jeho otázky nasvědčovaly tomu, že mu tato problematika není vzdálená.
Za důležité považuji, že pro cíle naší petice pan premiér vyjádřil
porozumění a že naše debata měla velmi vstřícný a konstruktivní charakter.“
V podobném duchu se vyjádřil i další z členů petičního výboru
a starosta obce Křižánky Jan Sedláček: „Naší snahou bylo nejen
představit petici, ale také prezentovat pohled na problémy České
pošty přímo z území – takový pohled, který centrální orgány naneštěstí nezřídka postrádají.“ Tyto informace přivítal rovněž přítomný náměstek ministra vnitra Jaroslav Strouhal, který SMS ČR nabídl zapojení do dalších debat o budoucích krocích v tomto významném státním podniku.
Představitelé SMS ČR si přes slibný začátek jednání dobře uvědomují, že prosazení nastíněného řešení bude vyžadovat podporu
dalších politických sil, nejen koaličních partnerů. První místopředseda a starosta obce Dolní Studénky Radim Sršeň k tomu poznamenal: „Šetřit by se mělo jen tam, kde to dává skutečně dobrý
smysl. A šetření v podobě rušení poboček na venkově prostě už
s ohledem na veřejný zájem na zajištění dostupnosti poskytování
poštovních služeb smysl nedává.“
Zdroj: SMS

Ministr vnitra Chovanec se dohodl
se Svazem měst a obcí na dokončení
reformy veřejné správy
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Pracovní skupina pro dokončení reformy veřejné správy má řešit
především tzv. II. fázi reformy veřejné správy. Kromě toho by se měla skupina věnovat i dalším společným tématům jako je financování agend přenesené působnosti, základní registry nebo elektronické občanské průkazy. Pracovní skupina pro Českou poštu a bezpečnost se bude primárně zabývat diskusí nad pobočkovou sítí České
pošty a také zajištěním bezpečnosti v obcích.
Zdroj: SMO

Svaz PRO-BIO chce víc peněz na rozvoj
venkova. Přesunout 15% do II. pilíře
Ministerstvo zemědělství by podle ekologických zemědělců mělo zvýšit dotace určené do Programu rozvoje venkova (PRV) na úkor
peněz, které budou v tzv. prvním pilíři dotací vypláceny zemědělcům
podle plochy obhospodařované půdy. „Přesunout je třeba 15 procent finančních prostředků,“ řekla manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců Kateřina Nesrstová.
„Pro naše ekologické sedláky je klíčové, aby ministr (zemědělství) přesunul maximální množství
prostředků z prvního pilíře do druhého (PRV),“
uvedla Nesrstová. V prvním pilíři zemědělci podle
Nesrstové dostávají platbu na hektar půdy a nemusí k tomu mít ani zvířata či plnit nějaké zvláštní podmínky. „V druhém pilíři naopak musí plnit podmínek mnoho, chovat určitý počet zvířat na hektar a starat se o půdu
a krajinu,“ podotkla manažerka, podle které by MZe mělo o přesunu peněz rozhodnout v následujících dnech.
České zemědělství a venkov budou moci v letech 2014 až 2020
čerpat v přepočtu o více než devět miliard korun vyšší částku, než
bylo původně navrhováno. Vláda totiž ve středu schválila navýšení národního spolufinancování PRV. Namísto původně předpokládaných 15 procent vzroste částka, kterou se na projektech financovaných převážně z unijních peněz podílí stát, na 25 procent. Celkem tak rozpočet programu dosáhne téměř 2,9 miliardy eur
(takřka 80 miliard korun). Nesrstová ale upozornila, že toto navýšení nemusí stačit, protože z Bruselu na stejnou činnost přijde
zhruba o miliardu eur (27,5 miliardy korun) méně.
Ekologické zemědělství se podle Nesrstové bez finanční podpory, stejně jako v okolních státech, neobejde. „Hrozí tak, že sedláci
si nebudou moci dovolit hospodařit ekologicky, chovat extenzivně
zvířata a pečovat o krajinu. Řada našich sedláků začala uvádět na
trh bioprodukty v podobě masa, mléčných výrobků či moštů. To
vše by skončilo, spotřebitelé by dvojnásobně dražší produkty nebyli schopní zaplatit,“ míní Nesrstová.
Podle předsedy PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců Zdeňka Perlingera hrozí, že čeští sedláci začnou hospodařit jen za dotace vyplácené na plochu. „Přestanou plnit podmínky jednotlivých
managementů podle PRV a budou ekonomicky donuceni chovat
se tržně, tedy například místo krmiv pro zvířata začnou dělat plodiny pro bioplynové stanice a zvířata vybijí,“ varoval.
Přesun 15 procent finančních prostředků z prvního do druhého
pilíře podle Nesrstové podporuje i Národní síť Místních akčních
skupin ČR, Společnost mladých agrárníků a Svaz marginálních oblastí. Proti je naopak Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR.
„My stojíme na druhé straně oproti řepce, kukuřici a bioplynovým
stanicím,“ podotkla.
Zdroj: ProBIO

Ministr vnitra Milan Chovanec se 1. dubna sešel s předsedou
Svazu měst a obcí ČR Danem Jiránkem i s dalšími členy vedení svazu. Dohodli se na vzniku dvou společných pracovních skupin, které budou mj. řešit dostupnost státní správy pro občany či zachování pobočkové sítě České pošty.
Na základě společné diskuse o tématech, která zasahují do činnosti obcí, se Milan Chovanec a Dan Jiránek dohodli na vzniku dvou
společných pracovních skupin ministerstva vnitra a Svazu měst a obcí. Konkrétně jde o pracovní skupinu k dokončení reformy veřejné
správy a pracovní skupinu pro Českou poštu a bezpečnost.
„Veřejnou správu chceme reformovat tak, aby její služby byly
prospěšné jak občanům, tak i samotným obcím. Stejně tak za svojí prioritu považuji zachování dostupnosti služeb České pošty, které jsou pro život obcí klíčové. Proto jsem rád, že se nám podařilo
zřídit nové společné pracovní skupiny,“ uvedl Milan Chovanec.
„Pro Svaz je velmi důležité, aby služby České pošty byly dostupné všem občanům, stejně jako služby státní správy, které přeneseně vykonávají města a obce. Už dnes evidujeme řadu podnětů na- Počet členů Svazu marginálních
příklad na to, aby se vydávání občanských průkazů a pasů vrátilo oblastí přesáhl 1400
na obce s pověřeným obecním úřadem. Také je třeba, aby se zvýšila bezpečnost v městech a obcích, došlo tedy k navýšení policisLetošní březnové členské shromáždění Svazu marginálních oblastů ve výkonu přímé služby. Dnes jsou v některých obcích hlídky Po- tí (SMO) ukázalo, že problematika hospodaření v horských a podlicie ČR spíše symbolické a hlídková činnost je prováděna velmi horských oblastech získává na významu. Členy SMO či jeho člensporadicky,“ uvedl Dan Jiránek.
ských organizací je již 1406 zemědělských farem.
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Členská základna Svazu marginálních oblastí se za posledních
šest let rozrostla téměř o polovinu, resp. o 450 farem, a to při vyloučení všech duplicit, tzn. po zohlednění faktu, že někteří zemědělci
jsou současně členy více organizací, které jsou kolektivními členy
SMO. Při posledním sčítání členů v roce 2008 přesahoval počet členů SMO či jeho členských organizací 950 zemědělských farem.
Svaz marginálních oblastí, který působí na zemědělské scéně již
dvanáct let, vznikl ze spontánní potřeby farmářů řešit problémy,
které žádná z nevládních zemědělských organizací neřešila. Za toto období si svaz vybudoval pevné místo mezi hlavními zemědělskými organizacemi a je při řešení problémů svých členů platným
partnerem Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu, Státního pozemkového úřadu a dalších rozhodujících organizací státní správy.
Vedení SMO je složeno výlučně z aktivních zemědělců, kteří
znají problematiku chovu zvířat a farmaření v méně úrodných oblastech. Politika Svazu marginálních oblastí se zakládá na moderní ekonomii a transparentních ekonomických propočtech. Vychází z preference tržního hospodářství, které má stát vhodně doplňovat jen tam, kde trh selhává a nikoliv obecně jako v příkazové,
resp. centrálně řízené ekonomice. Právě oblast externalit a veřejných statků je rolí moderní agrární politiky EU, snažící se vyvažovat obrovskou tržní sílu producentů a zpracovatelů komodit, kteří
by bez odpovídajících mantinelů neustále sklouzávali k maximalizaci produkce bez ohledu na životní prostředí, čistotu vody a trvalou úrodnost půd. Naopak v horších přírodních podmínkách by zemědělství coby nekonkurenceschopné zaniklo.
Nejistota a hrozba podfinancování extenzívnějších i ekologických forem zemědělského hospodaření v následujícím rozpočtovém období plynoucí ze současné zemědělské politiky přivádí do
profesních organizací působících v podhorských a horských oblastech další a další farmáře a posiluje jejich spolupráci. Nikoliv tedy
povinné členství, ale skutečné řešení problémů a potřeb je tou nejlepší cestou k rozvíjení organizace i členské základny.
Svaz marginálních oblastí sdružuje farmáře z horských, podhorských a příhraničních oblastí ČR zabývající se převážně živočišnou
výrobou.
Milan Boleslav, Svaz marginálních oblastí
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Soutěžní podmínky:
Do soutěže se může zapojit osoba, která pořídila fotografii náležící do některé z výše uvedených kategorií. Fotografie soutěžící zašle
na e-mailovou adresu katerina.kozakova@mze.cz společně s vyplněnou přihláškou. Odesláním fotografie účastník potvrzuje, že je autorem fotografie a souhlasí s jejím zveřejněním a dalším využitím v rámci prezentace Celostátní sítě pro venkov. Soutěžní fotografie zaslané
jedním účastníkem mohou být maximálně tři v každé kategorii.
Zaslané fotografie budou průběžně zveřejňovány na těchto
stránkách. Fotografie je možné zasílat do soutěže od 17. 3. 2014
do 15. 7. 2014. Odborná komise vybere v každé kategorii deset
nejlepších fotografií a následně určí pořadí prvních tří. Pro vybrané fotografie bude hlasovat veřejnost na facebookových stránkách
https://www.facebook.com/jentodobre. Fotografie s nejvyšším počtem hlasů získá diváckou cenu. Hlasování na Facebooku proběhne v termínu od 28. 7. 2014 do 10. 8. 2014.
Slavnostní vyhlášení bude společně s výstavou vítězných fotografií na Večeru venkova v rámci veletrhu Země živitelka 2014, který se koná 29. 8. 2014 na výstavišti v Českých Budějovicích.
Ocenění soutěžících:
Vítěz fotosoutěže vybraný porotou v každé kategorii získá fotorámeček. Soutěžící, kteří se umístí na druhém a třetím místě, obdrží dárkové tašky s propagačními předměty. Soutěžící, jehož fotografie dostane nejvíce hlasů na Facebooku (bez ohledu na soutěžní kategorii), získá MP4 přehrávač.
Zdroj: http://eagri.cz/public/web/cesky-venkov/soutezni-foto/

Jak urychlit výstavbu infrastruktury?
Zpracovat a přijmout zákon
o liniových stavbách

Průměrně třináct let v České republice trvá, než se dokončí stavba nové infrastruktury. Ať už se jedná o dopravní, energetické či
vodní spojení. Vyplývá to z dat Svazu měst a obcí ČR. Změnit situaci by měl nový zákon o liniových stavbách. Na nutnosti zpracovat
takový právní předpis a urychleně ho přijmout se nedávno shodl
ministr dopravy Antonín Prachař s předsedou Svazu měst a obcí
ČR Danem Jiránkem.
Fotosoutěž Krásy českého venkova
Nový zákon o liniových stavbách může pomoci s vysokou nezaNová soutěž ministerstva zemědělství umožní veřejnosti před- městnaností. Pracovní místa tvoří noví i stávající investoři, často zastavit neobvyklé pohledy na aktivity a krásy českého venkova. Do hraniční firmy, a ty nechtějí čekat 13 let od zahájení přípravy do
soutěže se může zapojit každý, kdo zašle fotografie náležející do ukončení realizace výstavby infrastruktury. Pokud neexistují dobré
podmínky pro investice, firmy jdou jinam.
některé z kategorií.
„Už při nástupu do funkce jsem za jednu ze svých priorit oznaSoutěžní kategorie:
čil napojení české infrastruktury na evropskou dálniční síť,“ říká
1. Příroda
ministr dopravy Antonín Prachař a dodává: „K tomu je samozřej2. Lidé na venkově
mě nutná spolupráce s kraji, městy a obcemi tak, abychom mohli
3. Projekty Programu rozvoje venkova
co nejdříve vyřešit nedokončené stavby a napojit se na důležité
transevropské sítě. Ještě letos proto vypíšeme stavební zakázky za
více než 50 miliard korun. Aby se ale výstavba dopravní infrastruktury zrychlila, je naprosto klíčové, aby Česká republika měla zákon
o liniových stavbách.“
Nedokončená páteřní síť dálnic a rychlostních komunikací zpomaluje dopravu například v Moravskoslezském, Zlínském či Jihočeském kraji, plynulé napojení na sousední státy chybí i v jiných regionech. Poměrně hustá síť silnic a dálnic v České republice o délce cca
55 000 km je kromě toho až ve 40 % případů v nevyhovujícím stavu, pokud jde o trasování, povrch či objekty.
„Ve Svazu velmi vnímáme podněty měst a obcí, které souvisejí
s nevyhovující dopravní infrastrukturou. Snažíme se tyto poznatky
přenášet dál tak, aby se situace zlepšila, o územních plánech jednáme také s kraji,, říká předseda Jiránek a dodává: „Některé kraje bohužel často utínají dopravní spojení
Soutěžní fotografie
na svých hranicích. I proto je velkým
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tématem městská hromadná doprava. Jsem
rád, že pan ministr sdílí stejný názor o nutnosti v tomto i v následujícím programovém období víc podporovat vozový park pro MHD.“
První jednání předsednictva Svazu měst
a obcí ČR s ministrem Antonínem Prachařem
se týkalo také kamionové dopravy. Konkrétně toho, jak omezit průjezd nákladních vozů
obcemi. Podle účastníků schůzky by situaci
pomohla zlepšit dostavba dálniční sítě, rychlostních komunikací a silnic I. třídy v kombinaci s omezením hmotnosti vozidel a nákladu pro vjezd na silnice nižších tříd.
„Byli bychom rádi, kdyby prošla novela
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, která řeší vjezd nákladních automobilů s maximální povolenou hmotností nad
12 tun na silnice II. a III. třídy, tedy přeneseně
i do obcí,“ říká Jiránek a dodává: „Obchvaty
obcí by měly mít stejnou prioritu jako vybudování dálniční sítě. Průjezd kamionů ohrožuje bezpečnost obyvatel obcí, vysoký hluk
škodí zdraví, exhalace znečisťují životní prostředí. To vše lidem znesnadňuje život.“
„Novela zákona o pozemních komunikacích, se připravuje pro jednání Legislativní rady vlády, poté se jí bude zabývat kabinet,“ řekl ministr dopravy Antonín Prachař.
„Chápu, že města a obce potřebují nástroj,
který by jim umožňoval regulovat dopravu
na jejich území. Ministerstvo dopravy proto
s touto úpravou počítá v novele zákona o
pozemních komunikacích, kterou připravuje,“ uvedl ministr.
Zdroj: SMO

32

Investor a památkář:
kolegové nebo soupeři?
3. 6. 2014
Architekt a památkář – to je oblíbené a nevyčerpatelné téma. Jsou to
spolupracovníci nebo rivalové? A jak do jejich vztahu vstupuje investor?
S těmito složitými vztahy velmi úzce souvisí zásadní otázka, kterou si
společnost klade u každé historické stavby. Chránit nebo její osudy ponechat náhodě? Pokud zní odpověď „ano“, pak ale vzniká otázka další:
jak takový chráněný objekt využít, jaký nový smysl jeho další existence
bude mít? To je možná jeden z nejžhavějších problémů památkové péče
a relací mezi starou a novou zástavbou – nejen stavbu zachovat, nejen
ji zrekonstruovat, ale zároveň také najít funkci, která historický objekt
udrží v aktivním životě. Především na tyto otázky a problémy hledají odpověď letošní Křižovatky architektury.

Národní technická knihovna
v Praze
6. ročník konference
On-line registrace
Program

Na konferenci vystoupí např.:
Naďa Goryczková, generální ředitelka NPÚ
Radomíra Sedláková, NG v Praze
Zbyněk Linhart, starosta města Krásná Lípa
Jaroslav Šafer, Šafer Hájek architekti
Martin Hanzl, Karlovarské minerální vody, a.s., investor lázní Kyselka
 památkář – architekt – obec – investor
 nový památkový zákon
 rovnováha mezi veřejnými zájmy a soukromými investicemi
 chránit či nechránit? A když chránit, tak jak?
 zkušenosti a přístupy, tuzemské a zahraniční case studies
Lázně Kyselka, SC Breda & Weinstein v Opavě, 14|15 BAŤŮV INSTITUT a další
Doprovodná výstava:
Finalisté soutěžní přehlídky Young Architect Award 2009-2013
Projekt je realizován s ﬁnanční podporou Ministerstva kultury.
Změna programu vyhrazena.

www.krizovatkyarchitektury.cz

GENERÁLNÍ PARTNER:

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

HLAVNÍ PARTNER:

PARTNER:

ZÁŠTITA:

ORGANIZÁTOR:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

V Praze na Vyšehradě bude
10. května slavnostně zahájen už
6. ročník národní putovní výstavy
Má vlast cestami proměn
Tradičně v druhou májovou sobotu tentokrát 10. května 2014
se v areálu národní kulturní památky na Vyšehradě uskuteční slavnostní zahájení šestého ročníku národní putovní výstavy Má vlast
cestami proměn.
Bohatý kulturní program vyvrcholí vystoupením legendární skupiny Spirituál kvintet. Návštěvníky čeká předtím ochutnávka krajových specialit, ukázka šikovnosti českých učňů a skutečných mistrů
tradičních řemesel. Ve spolupráci s médii bude natočen videoklip.
Příprava 6. ročníku výstavy „s pěti P“, prestižní putovní přehlídky příkladných proměn, je v plném proudu. Naše země v posledních letech prochází řadou zvelebujících změn. Zanedbaná místa
se proměňují v upravená prostranství, nepořádek a často doslova
ruiny v citlivě obnovené objekty s novou funkcí. Přibývají moudře
upravené návsi a rozkvetlá náměstí.
Děje se tak díky nadšené a cílevědomé práci mnoha lidí, kterým
bytostně záleží na tom, v jakém prostředí žijí a kde vyrůstají jejich
děti. Výstava je naším poděkováním za promyšlené, smysluplné
proměny. Je také zdrojem cenné inspirace pro ostatní.
Výstavu pořádá Asociace Entente Florale CZ – Souznění spolu s
Národní kulturní památkou Vyšehrad Praha, za široké spolupráce s
podobně smýšlejícími institucemi, sdruženími i jednotlivci. V minulých pěti letech měla výstava vždy jeden hlavní partnerský kraj. Letos poprvé je partnerů sedm, jsou jimi všechny aktivně zúčastněné
kraje: Karlovarský, Královéhradecký, Plzeňský, Středočeský, Ústecký,
Zlínský a Hlavní město Praha. Spolupracuje kraj Olomoucký.

Jedinečný komplex živoucí výstavy Má vlast cestami proměn letos představí na sto dvacet proměn. Srovnání stavu „před“ a „po“
má silnou vypovídací hodnotu a stává se cenným historickým dokumentem pro širokou veřejnost i pro autory samotné.
Vyšehradské památky budou opět přístupné za symbolické
vstupné. Tradičně bude otevřen Slavín, hrobka významných osobností české vědy a kultury. A stejně jako v předchozích letech zazní koncert ve vyšehradské bazilice sv.
Petra a Pavla. Výstava setrvá na Vyšehradě do konce června a pak se vydá na
pouť po Čechách, Moravě a Slezsku – po
městech a vesnicích, návsích a náměstích,
úřadech, univerzitách a nádražích.
Drahomíra Kolmanová, ředitelka AEF CZ – Souznění

Uklízejme Česko, vyzývá dvojice
kampaní
Obce a další subjekty podporují větší zapojení veřejnosti do péče o životní prostředí
Jaro je dobou vhodnou nejen pro úklid našich
domovů, ale i prostředí kolem nás. Zima je minulostí, můžeme vyrazit ven. Komu by se ale chtělo
do špíny a nepořádku? Nadešel vhodný čas k úklidu.
V rámci akce Ukliďme Česko 2014 proběhne na celém území
ČR dne 17. května úklid černých skládek. Podrobnosti o celé akci
naleznete na stránce http://www.uklidmecesko.cz. Aby však nešlo
jen o jednotlivý krok, vznikl jako součást širšího řešení webový portál http://www.zmapujto.cz. Pomocí tohoto portálu či mobilní aplikace je možné začít mapovat černé skládky v ČR.

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 194 • 5/2014

A

Aktuálně o venkovu

A od projektu Ukliďme Česko 2014 je jen
krůček k účasti v celosvětové kampani Clean
Up the World – Ukliďme svět! Přibližně 35
miliónů dobrovolníků z více jak 100 zemí se
tak každoročně věnuje svému okolí. Lhostejno zda pozornost věnují parkům, břehům řek
či černým skládkám, věnují se svému bezprostřednímu okolí i chráněným územím.
Cílem však není jen úklid sám, cílem je
ukázat lidem nutnost péče o prostředí, ve
kterém žijí, vyvolat v nich zájem o své okolí, projekt je aktivitou pro co nejširší okruh
lidí a usiluje o zapojení jak nadšených jednotlivců, tak škol, firem či veřejné správy.
V ČR tuto akci organizuje Český svaz
ochránců přírody, který zájemcům o účast
poskytne pomoc meteriální i metodickou.
Více informací naleznete na stránce http://
www.csop.cz/index.php?cis_menu=1&m1_
id=1004&m2_id=1142&m_id_old=1051.
Zdroj: ČSOP
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poøádají

XIII. mezinárodní konferenci o rodinné politice
„TÉMATA MEZINÁRODNÍHO ROKU RODINY V EVROPSKÉM KONTEXTU“
19. 5. 2014, Jednací sál Senátu PÈR, Valdštejnské nám. 17/4, Praha (vchod z Valdštejnské ulice)
PROGRAM:
9.30 hod.

Registrace

10.00 hod.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONFERENCE
Mgr. Michaela Marksová-Tominová, ministrynì práce a sociálních vìcí ÈR, Praha
Dr. Werner Böhler, øeditel KAS Praha

10.30 hod.

Péèe v rodinì jako spoleèenská hodnota, její specifika a význam pro udržitelný rozvoj
MUDr. Anna Záborská, MEP, pøedsedkynì Slovenské spoloènosti pre rodinu, Bratislava

11.00 hod.

Aktuální poznatky psychologického výzkumu dùležité pro diskusi o významu rodiny pro
podporu zdraví dìtí a mládeže
Assoc. Prof. PhDr. Mária Glasová, Ph.D., prodìkanka PdF UK Bratislava

11.30 hod.

Rámcové podmínky sluèitelnosti rodiny a zamìstnání jako pøedpoklad svobodné volby
životních strategií a prevence chudoby rodin z pohledu státní rodinné politiky
Mgr. Kateøina Jirková, øeditelka Odboru sociální a rodinné politiky MPSV, Praha

12.00 hod.

Role rodinných peèovatelù v systému sociální a zdravotní péèe v ÈR

Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D., Mgr. Karolína Dobiášová, FSV UK Praha
XIII. mezinárodní konference o rodinné
12.30
hod.
Koreferát:
Hodnota péèe v rodinì
politice se bude konat 19. května 2014
Prof. Günter Danhel, DiS, øeditel Institutu pro manželství a rodinu, Vídeò, v letech 1996– 2013;
v Senátu. Akce se zaměří na 20. výročí Meod 01. 12. 2013 v dùchodu
zinárodního roku rodiny, které mimo jiné
POLEDNÍ OBÈERSTVENÍ
12.40 hod.
připomíná OSN. Podle OSN je třeba věnovat
13.30 hod.
Opatøení rodinné politiky na podporu péèe v SRN
Claudia Hagen, jednatelka Familienbund der Katholiken, SRN
pozornost mezigenerační solidaritě, slučitelnosti rodiny a zaměstnání, ohrožení chudo14.00 hod.
Evropská unie a rodinná politika
PhDr. Vojtìch Belling, Ph.D., Univerzita Jana Evangelisty Purkynì, Ústí nad Labem
bou a sociálním vyloučením. Mezinárodní
14.30
hod.
Úskalí
státní rodinné politiky v prevenci chudoby a sociálního vylouèení
expertní setkání pořádá Národní centrum
Ing. Petr Víšek, Socioklub, Praha
pro rodinu ve spolupráci s výborem pro
zdravotnictví a sociální politiku Senátu, Slovenská spoločnosť pre rodinu ve spolupráci
s Konrad-Adenauer-Stiftung a Asociací center pro rodinu.
Konferenci zahájí ministryně práce a sociZ dùvodù omezeného poètu míst v Jednacím sále je nutno se pøedem pøihlásit. Pøihláška ke stažení: www.rodiny.cz.
Konferenèní poplatek se nevybírá, pøeklad je zajištìn.
álních věcí Michaela Marksová. Bude se věnovat péči v rodině a státní rodinné politice,
která hledá řešení, jak péči umožnit a případně ocenit. K politice EvNa konferenci vystoupí například Naďa Goryczková, generální
ropské unie ovlivňující postavení rodiny se vyjádří také poslankyně ředitelka NPÚ; Radomíra Sedláková, NG v Praze; Zbyněk Linhart,
Evropského parlamentu Anna Záborská, či bývalý státní tajemník starosta Krásné Lípy; Jaroslav Šafer, Šafer Hájek architekti; Martin
pro evropské záležitosti Vojtěch Belling a řada dalších odborníků ze Hanzl, Karlovarské minerální vody, investor lázní Kyselka. Sleva pro
státní, soukromé i akademické sféry.
Zdroj: www.spov.org zástupce samosprávy.
Více informací a on-line registrace: www.krizovatkyarchitektury.cz.

Křižovatky architektury – Investor
a památkář: kolegové nebo soupeři? Ministerstvo pro místní rozvoj
spustí od května soutěž
Architekt a památkář – to je oblíbené a nevyčerpatelné téma.
Jsou to spolupracovníci nebo rivalové? A jak do jejich vztahu vstu- „Dejte hlas českým památkám“
puje investor? S těmito složitými vztahy velmi úzce souvisí zásadní
otázka, kterou si společnost klade u každé historické stavby. Chránit nebo její osudy ponechat náhodě? Pokud zní odpověď „ano“,
pak ale vzniká otázka další: jak takový chráněný objekt využít, jaký
nový smysl jeho další existence bude mít? To je možná jeden z nejžhavějších problémů památkové péče a relací mezi starou a novou
zástavbou – nejen stavbu zachovat, nejen ji zrekonstruovat, ale zároveň také najít funkci, která historický objekt udrží v aktivním životě.
Především na tyto otázky a problémy hledají odpověď letošní
Křižovatky architektury, které se uskuteční 3. června 2014 v Národní technické knihovně v Praze.

Rádi navštěvujete a obdivujete české a moravské zámky, kláštery, muzea nebo industriální památky? Máte oblíbená místa, kam se
každoročně vracíte? Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo soutěž „Dejte hlas českým památkám“, která se uskuteční od 1. května do 31. srpna 2014.
„Smyslem Integrovaného operačního programu je mimo jiné
obnova památek, včetně jejich oživení a navrácení do života společnosti. Soutěžní místa jsme vybírali s ohledem na to, že při jejich
obnově pomáhají peníze z evropských fondů, ale také proto, že
všechna patří k národním kulturním památkám naší země nebo
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jsou zapsána na seznam kulturního dědictví UNESCO. Řada těchto památek celé roky chátrala, sloužila jako sklady nebo se využívala pro vojenské účely. To, že v současnosti slouží opět svému původnímu účelu
nebo prezentují tematické expozice a jsou
otevřeny dětem i dospělým, je neocenitelnou přidanou hodnotou všech zmíněných
projektů a lidí, kteří se o ně starají,“ říká
Klára Dostálová, náměstkyně ministryně
pro evropské programy.
Na webových stránkách www.mmr.cz
najdete nejenom pravidla soutěže, ale také
šestnáct jedinečných památkových projektů,
které se postupně obnovují za přispění evropských dotací. Dejte hlas té, která vás nejvíce oslovila a vyhrajte zajímavé ceny. O přízeň soutěží Litomyšl, Veltrusy, Teplá, Sázava,
Valtice, Jindřichův Hradec, Plasy, Kroměříž,
Kuks, Vila Stiassni, Vila Tugendhat, Lednice,
židovské památky, Vítkovice, Velehrad a Terezín.
Úkolem soutěžících je vybrat si nejoblíbenější projekt a dát mu svůj hlas. Hlasování a účast ve slosování o ceny jsou platné po
vyplnění krátkého registračního formuláře.
Na výherce čekají nejen hodnotné ceny, ale
také volné vstupenky do Národního centra
fotografie a dílny tapisérií v Jindřichově
Hradci, individuální prohlídka Květné zahrady se specialistou na zahradní umění v
Kroměříži, vstupenka pro dvě osoby do
všech židovských památek z projektu „Deset hvězd“, možnost navštívit objekty poutního místa na Velehradě a v neposlední řadě vstup do průmyslového areálu Vítkovických železáren.
Když se navíc soutěžící podělí o svůj zážitek z českých památek na facebookovém
profilu https://www.facebook.com/pages/
Integrovan%C3%BD-opera%C4%8Dn%C3%AD-program/221053318009307,
obdrží drobný dárek jako poděkování.
Zdroj: MMR

program SlavnoStního zahájení 10. 5. 2014
Přípitek na uvítanou
11.00
11.30
12.05
12.15
12.40
13.00
13.30
14.00
15.00
17.00

Zahájení, fanfáry – Žesťový soubor konzervatoře Jana Deyla
Úvodní slovo patronky projektu Blanky Stehlíkové
Dětský sbor Mendy, Praha
Vyhlášení nejkrásnější proměny ročníku 2013
Představení proměn ročníku 2014
Obrnický taneční soubor, Ústecký kraj
Setkání srdcí – prof. Jan Pirk
Pěvecký sbor z Tvarožné Lhoty, Jihomoravský kraj
Pocta stromům – RNDr. Václav Větvička, Martin Patřičný
Spirituál kvintet
Koncert v bazilice sv. Petra a Pavla – sdružení Tadeáše Haenkeho

Závěrečný přípitek
Ochutnávka a prodej regionálních specialit, prezentace učňovského školství – SOU Domažlice
V budově Starého purkrabství výstava Venkov v Plzni
Program pro děti – Základní škola Vratislavova, Praha 2

Pod záštitou:

Spolupracují:

Pořadatelé:

Mediální partner:

Partneři:

a vystavovatelé
z celé ČR
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Firemní den pořádaný Zemědělským Série seminářů na rodinných farmách
svazem v České Skalici se vydařil
členů ASZ odstartovala v Roupově.
Přednášela i exministryně Vicenová

Zemědělský svaz se stal spolupořadatelem jubilejního 20. ročníku firemního dne společnosti Farmet, který se konal ve čtvrtek
24. dubna přímo v areálu a na přilehlých pozemcích firmy v České Skalici. Počasí přálo a několik stovek návštěvníků (včetně 150
ze zahraničí) mohlo celý den obdivovat novinky ve výrobní vertikále společnosti v oblasti přípravy půdy a setí.
Kromě odborného programu pro zemědělce byl připraven i doprovodný osvětový program pro děti z okolních mateřských a základních škol. Dorazilo přes 450 dětí, které absolvovaly celkem šest naučných aktivit včetně prohlídky a ukázky vystavených strojů. Společnost Farmet přichystala pro děti tematické dárečky – vlastní
originální omalovánky se svými stroji. Spokojené byly i paní učitelky,
které si velmi pochvalovaly zajištěný program a již se těší na příští rok.
Atmosféru slunečného dne můžete načerpat z fotografií z objektivu Martina Matušky, marketingového specialisty Farmetu. Fotogalerii naleznete zde: http://www.zemedelstvizije.cz/fotogalerie-projektu/firemni-den-farmet-48
Zdroj: ZS

Význam a přínos rodinných farem pro venkov, krajinotvorba
a ochrana půdy před erozí – to byla stěžejní témata úvodního semináře, který v sobotu 26. dubna otevřel letošní sérii těchto akcí
pořádaných na farmách členů ASZ u příležitosti Roku rodinných
farem. To nejvhodnější prostředí poskytl pro tyto účely loňský vítěz
soutěže Farma roku – Galloway farma Roupov rodiny Vacíkových.
Odborné veřejnosti i mnoha rodinám s dětmi, pro které zde byl připraven celodenní program, tak byl přímo v praxi předveden hluboký smysl rodinného hospodaření včetně jeho pozitivního vlivu na
život v obci a utváření krajiny.
Rodinným farmám a jejich významu i z celosvětového hlediska byla věnována přednáška bývalé ministryně zemědělství a kandidátky
do Evropského parlamentu Mileny Vicenové. „Na světě je více než
500 milionů rodinných farem, které hospodaří na 56 % zemědělské
půdy a tvoří nejméně 56 % zemědělské produkce. V Asii či Střední
Americe dokonce více než 80 %, v rámci Evropské unie 68 % a jsou
základem Společné zemědělské politiky EU. Výrazně odlišná situace
je v České republice, kde bylo během akce Kulak v listopadu 1951
vystěhováno ze svých statků 4 000 rodin a celkově v průběhu let
1949 – 1957 vlivem násilné kolektivizace zlikvidováno 33 908 soukromých hospodářství. V současné době fyzické osoby hospodaří na
45 % z celkové výměry zemědělské půdy, přičemž většina je vlastní,
na rozdíl od subjektů právnických osob, které si půdu z 87,4 % pronajímají,“ uvedla Milena Vicenová a dodala: „Život ve venkovských
oblastech, pracovní příležitosti pro mladé lidi, potravinová bezpečnost a vysoce kvalitní potraviny, schopnost reagovat rychle na změny vnějšího prostředí, posílení statutu a pozice zemědělců, uchování
kulturních hodnot, zachování rozmanitosti druhů a konkurenceschopnost na světových trzích – to jsou zásadní přínosy rodinných farem. Jasnou informovanost o významu rodinných farem směrem
k veřejnosti a jejich maximální podporu už více než 15 let v České republice zajišťuje Asociace soukromého zemědělství ČR.“
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Farmářské obchody Sklizeno
zvýšily loni tržby

O smyslu komplexních pozemkových úprav s mottem: „Sedlák
vždy byl a je nejen hospodářem, ale i tím, kdo utvářel po staletí tvář
českého venkova a krajiny,“ hovořil předseda ASZ ČR Josef Stehlík.
„Komplexní pozemkové úpravy řeší nejen vypořádání vlastnických
vztahů, ale i obnovu venkovské infrastruktury, revitalizaci vodního
režimu v krajině a posílení ekologické stability krajiny, mají však i sociální a společenský rozměr,“ vysvětlil Josef Stehlík.
Na erozi půdy, její vliv na funkci půdy a zejména protierozní
opatření (organizační, agrotechnické a technické) se ve svém vystoupení zaměřil Marek Batysta z Výzkumného ústavu meliorací a
ochrany půdy. „Za zcela zásadní považuji monitoring eroze, který
umožňuje zjistit rozsah problému s erozí zemědělské půdy, příčiny
tohoto stavu a účinnost, resp. neúčinnost některých protierozních
opatření. Tyto podklady lze následně využít při návrzích účinných
opatření, přípravě nových politik v této oblasti a pro zařazování
opakovaně monitorovaných půdních bloků s projevem eroze do
MEO a SEO oblastí,“ řekl Marek Batysta.
Nejen předcházení znehodnocování půdy a obnova krajinných
prvků v okolí charakterizuje v praxi rodinnou farmu Vacíkových, ale
vlastně všechny body tzv. „Křížové cesty českého sedláka“. Vacíkovi se totiž na své roupovské farmě věnují chovu téměř tří set kusů
masného skotu plemene Galloway a Shorthorn a obhospodařování 225 ha převážně trvalých travních porostů v systému ekologického zemědělství. Provozují moderní jatka, bourárnu, prodejnu
masa a penzion s restaurací a stájemi pro koně hostů. K revitalizaci krajiny přispěli zřízením kaskády tří vlastních rybníků. Daří se zde
i ovcím, srdeční záležitostí mladého hospodáře je chov westernového plemene koní Apaloosa.
Prohlídka farmy s osobním výkladem Václava Vacíka staršího a následná diskuse nadchla všechny účastníky semináře, kteří sem zavítali z různých regionů ASZ. Laická veřejnost, zejména rodiny s dětmi,
přivítaly osvědčený celodenní naučný i zábavný program organizovaný společností Park tři věže a možnost nákupu produktů a výrobků od českých farmářů. Zpestřením pro všechny pak byla kvalifikační soutěž rodeových závodníků ze šesti států na Světový šampionát
do Las Vegas, která se konala v průběhu akce v nové jezdecké hale.
Další odborný seminář spojený s Farmářskými slavnostmi bude
hostit ASZ Benešov, a to 31. května v Jeníkově na Vlašimsku na farmě rodiny Hájkových, která se v loňském roce umístila na stříbrné
příčce soutěže Farma roku.
Šárka Gorgoňová, tisková referentka ASZ

Síť farmářských obchodů Sklizeno loni zvýšila meziročně tržby
téměř pětkrát na 74 milionů korun. Společnost plánuje do konce
roku otevřít čtyři nové prodejny v Praze a Brně. Uvedl to zakladatel Sklizeno David Kukla
Loni řetězec otevřel sedm nových obchodů, celkem jich tak má
deset. Do konce letošního roku Sklizeno plánuje otevření dalších
čtyř prodejen, a to franšízových i vlastních.
Sklizeno dále připravuje i projekt prvního farmářského supermarketu, otevřen by měl být na konci letošního roku. „V případě
úspěšných jednání se do konce roku otevře i supermarket Sklizeno s výměrou více než 350 m2, jehož součástí bude i bistro, řeznictví a další doplňkové služby,“ uvedl Kukla.
V roce 2015 se chce řetězec rozšířit do menších měst a pokračovat v rozšiřování sítě v Praze a Brně. „Sklizeno zároveň díky podílu v Agrodružstvu v Miroslavi už na konci roku 2014 začne produkovat potraviny pod vlastním dohledem. V současné době jsou
ve fázi vývoje a testů mléčné výrobky, následovat ale bude i masná výroba v roce 2015,“ dodal Kukla.
Konkurenční síť farmářských prodejen Náš grunt loni téměř
zdvojnásobila své tržby na 90,5 milionu korun. Firma v roce 2013
otevřela osm nových prodejen, nyní jich tak má 27 a působí v 11
krajích České republiky.
Náš grunt počítá s tím, že letos díky pokračující expanzi i rostoucímu zájmu zákazníků zvýší tržby zhruba na 150 milionů korun. Letos se má síť farmářských prodejen rozšířit o dalších 15 poboček.
Zdroj: http://zemedelec.cz/farmarske-obchody-sklizeno-zvysily-loni-trzby/

Výrobci z Hané a Jeseníků se vydali
za šumavskou značkou hledat
inspiraci pro nabídku zážitků
Dva dny na Šumavě ve společnosti lidí, kteří označují své výrobky regionální značkou, nebo těmi, kteří ji udělují či o ni teprve usilují. Takové bylo složení výpravy poznávacího zájezdu, který uspořádala MAS Moravská cesta ve čtvrtek a pátek od 10. do 11. dubna.
Na Šumavu se vydali zástupci značky Haná regionální produkt,
jejímž koordinátorem je MAS Moravská cesta a Jeseníky regionální
produkt. O tu se zase starají koordinátoři z MAS Horní Pomoraví.
Proč právě na Šumavu? „Právě tam jsou s udělováním regionální
značky asi nejdál. I když už existuje 22 značek v rámci celé republiky, na Šumavě se začaly originální produkty výrobců označovat
mezi prvními,“ vysvětlila důvod Julie Zendulková z MAS Moravská
cesta. Kromě výrobků navíc certifikují na Šumavě i ubytovací a zážitková zařízení. „V tom jsou už dál než třeba my, kteří nyní stojíme teprve před certifikací hotelů a ubytoven,“ uvedla Zendulková
s poukazem na dva společníky z bouzovského hotelu, kteří se zájezdu rovněž účastnili a projevili o značku Haná zájem.
Zkušenosti s udělováním certifikátů Šumava – originální produkt představila na semináři Kateřina Vlášková. „Z více než stovky
udělených certifikátů tam má dnes značku něco před osmdesát výrobců a provozovatelů různých zařízení. Většina z těch, kteří značku už nemají, buď skončili s výrobou nebo naznali, že jim značka
nedává to, co od ní očekávali. Velká většina nám ale zůstává a oceňuje její přínos pro sebe i region,“ řekla.
Po jejím výstupu předvedla své řemeslo Hedvika Zahálková, jež
vyrábí v Kašperských Horách vinuté perly a páteříky. S poutavým komentářem, jak se kdysi ve sklářském kraji dařilo tomuto řemeslu, zaujala většinu přítomných. „První páteřík – korálek, ze kterého se na
Šumavě po staletí vyráběly růžence, jsem našla na omítce našeho
starého kamenného domu. Páteřík proto, že slova modlitby začína-
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Barokní statek Benice zve na koně,
jahodobraní i kotlíkový guláš

jí Pater noster – Otče náš. Dodnes se
dají kolem starých hutí a v potocích,
které z nich vytékají, najít úlomky skla
nebo také při troše štěstí dokonce celé
korálky. Odtud už byl jen krůček k tomu zkusit roztavit tyčku skla a vytvořit
svůj vlastní korálek,” řekla.
Následující den patřil poznávacím
exkurzím do Šumavských bylinných
lázní v Kašperských Horách, jež se řadí
do kategorie certifikovaných zážitků
a jsou také jedinými lázněmi v České
republice, které nabízejí zcela unikátní
skloubení lázeňství s přírodou, zemskou energií a historií. Další cesta vedla na zámek Hrádek, kde se zase mohli účastníci dozvědět o letité
cestě majitelů zámku k rekonstrukci historického sídla i certifikaci
ubytovacího a stravovacího zařízení. Závěrečná část zájezdu se uskutečnila u jedné z nejvýraznějších postav, která dělá značce Šumava
reklamu po celém světě. Blanka Milfaitová z obce Pohoří vyrábí nejlepší marmelády na světě a za své špičkové produkty sbírá zlaté medaile na významných gurmánských soutěžích. Právě v její Slunečné
kavárně v Srní si účastníci zájezdu nejen nakoupili vynikající marmelády, ale také se naposledy nadechli šumavského vzduchu.
Na Šumavu se za poznáváním značky vypravila i skupina lidí ze
slovenské MAS Zlatá cesta. Navázali kontakty s jesenickými i hanáckými výrobci. „Poznala jsem například zajímavého včelaře, od
něhož se určitě necháme inspirovat,“ řekla včelařka z rodinného
včelařství Půža, které chová ve Zlatých Horách kolem 150 včelstev.
Každý region v České republice má svůj vlastní neopakovatelný
charakter, daný přírodním bohatstvím, kulturou a staletými tradicemi jeho obyvatel. „Také výrobky a produkty pocházející z určité
oblasti nesou část tohoto charakteru – je do nich vložena práce
tamních řemeslníků a zemědělců i část jejich duše,“ vysvětluje filosofii regionálního značení předsedkyně Asociace regionálních
značek Kateřina Čadilová.
Šum

Ukázky plemenných hřebců, kobyl s měsíčními hříbaty i jezdeckého umění, soutěže pro děti a projížďky na ponících i v kočárech
budou na programu Zábavného dne s koňmi, kterým 3. května zahajuje letošní turistickou sezonu Barokní statek Benice.
„Chceme ukázat naše možnosti a dovednosti, krásné koně i další zvířata, která chováme. Barokní statek Benice je otevřen všem,
nejen milovníkům koní. Na své si zde přijdou rodiny s dětmi, příznivci dobrého jídla a pití i návštěvníci, kteří hledají pohodu a klid,“
řekl ředitel Tomáš Havelka.
První letošní velkou akcí je 3. května Zábavný den s koňmi. Na
20 stanovištích budou na malé návštěvníky čekat drobné úkoly zaměřené na koně. Po celý den se budou moci zdarma povozit na
ponících, koních nebo s rodiči v kočárech. Na nádvoří budou předvedeni dva plemenní hřebci Generalissimus Santalina a Favory Falstra. Starší z nich, Santalina, má už 160 hříbat, je velice žádaný
a zapůjčil si ho i Národní hřebčín Kladruby nad Labem. Návštěvníkům se představí také čtyři kobyly s letošními hříbaty.
V polovině června bude na statku jahodobraní – v kraji v minulosti spjatém s pěstováním jahod, se nic podobného zatím nekoná.
Akce by proto měla připomenout jednu téměř zapomenutou kapitolu historie regionu. Málokdo totiž ví, že první velkoplodé jahody
pochází z nedalekého Teletína, kde správce dvora Chlistov Rudolf
Strimpl v roce 1896 založil jahodářskou tradici v Čechách.
Na konci prázdnin, 30. srpna, se benickým statkem ponese vůně kotlíkového guláše. Uskuteční se tu totiž soutěž v přípravě tohoto lahodného pokrmu. Přihlásit se do ní může kdokoliv – rodiny,
party přátel, týmy spolupracovníků. Stačí, když se dopředu nahlásí. Kontakt a podrobnosti o dění na statku jsou na www.favory.cz.
Barokní statek Benice byl postaven v místě osady s tvrzí z počátku 14. století. Tvrz byla od roku 1597 součástí konopišťského
panství a měla několik majitelů, mimo jiné Albrechta z Valdštejna.
V roce 1734 panství zdědil František Václav z Vrtby, který nechal
v Benicích postavit barokní statek ve tvaru rovnostranného trojúhelníku, který byl symbolem sv. Anny. Zdejší hřebčín se specializuje na chov starokladrubských koní, kteří jsou jedním z nejstarších plemen koní na světě.
Jaroslava Tůmová
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Když něco chtějí, tak pro to taky něco
dělají… postřehy z exkurze do Bavorska
Na pozvání Místní akční skupiny „Rozkvět zahrady jižních Čech“
jsme se v rámci projektu „Rozvoj místního partnerství a trhu práce“
podpořeného Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost zúčastnili exkurze do bavorského města Deggendorf. Hlavním
cílem naší cesty bylo získat co nejvíce nových podnětů a zkušeností z oblasti začleňování mladých lidí na trhu práce a dozvědět se také o úloze dobrovolnictví v Německu. Mezi účastníky zájezdu byli
kromě nás i studenti Jihočeské univerzity, VŠTE v Českých Budějovicích, několik žáků gymnázia a středních škol z okolí Českých Budějovic a Prachatic, několik učitelů ze zmíněných škol.
Burza pracovních příležitostí
První zastávkou byla burza zaměstnavatelů „FIRSTCONTACT
JOBBÖRSE“ na technické vysoké škole v Deggendorfu, kterou organizovali studenti. Zkontaktovali veškeré firmy, zajistili výstavní
prostory a občerstvení účastníků. Vytiskli informační brožuru, kde
shromáždili základní informace o vystavujících firmách. Celkem se
na burze prezentovalo cca 150 firem z celého Bavorska. Každá firma za svůj stánek zaplatila 700 EUR. Z těchto peněz byly potom
uhrazeny celkové náklady na realizaci.
Zajímavým postřehem byla snaha a motivace studentů, kteří se informují o možnostech svého budoucího povolání. O vystavujících firmách si dopředu zjišťují informace a následně se s nimi na burze setkávají. Studenti na burzu sezvali převážně větší firmy a to z celého
Bavorska. Např. BMW, Lidl, Sano… V těchto firmách mají bezpochyby šanci získat zaměstnání a popř. další kariérní růst. Toto všechno
však nezaručuje, že si studenti nebudou hledat práci v místě jejich bydliště. Proto také Deggendorf dlouhodobě bojuje s odlivem obyvatel.
Proč jsou na špičce?
Příjemným překvapením byla spolupráce technické vysoké školy v Deggendorfu a Západočeské univerzity, která na burze prezentovala svůj projekt. Jednalo se prototyp koloběžky a invalidního vozíku na elektropohon.
Druhý den jsme navštívili prostory vysoké technické školy. I přes
to, že tato škola je mladá a má poměrně málo studentů (cca 5000),
je až neuvěřitelné, jakým moderním vybavením disponuje a jakých
výsledků v technických oblastech dosahuje. Absolvovali jsme zde
přednášku od zástupců vysoké školy, při které nás s chodem této instituce seznámili. Nejvíce nás zaujal tzv. duální systém vzdělávání,
který na této škole funguje. Jedná se vlastně o kombinovanou formu studia, kdy po střední škole nastoupí studenti do práce. V rámci praxe skládají zkoušky, které nezajišťuje vysoká škola, ale jiný hospodářský orgán. Střídají se období práce a období studia. Studenti
duálního programu nemají klasické prázdniny, ale chodí do práce.
Během celého studia dostávají od svého zaměstnavatele plat.

38
Studují, pracují, pomáhají
Tento systém se nám líbil. Student má možnost zvýšit si kvalifikaci a přitom pobírá plat. Metoda umožňuje kariérní růst ve firmě,
popř. možnost ucházet se o lepší zaměstnání v jiné firmě. Studenti mají lepší možnost se uplatnit na trhu práce, protože již v průběhu studia absolvovali požadovanou praxi.
Odpoledne jsme navštívili dobrovolnické centrum „Mach mit“,
kam se mohou přihlásit všichni lidé bez omezení věku, kteří chtějí pomáhat bez nároku na odměnu. Jedná se o jednorázové pomoci při pořádání volnočasových akcí a slavností nebo o pravidelné
výpomoci např. v domovech pro seniory a lidem se zdravotním postižením. Velkou část dobrovolníků tvoří studenti, kteří si pak mohou do životopisu napsat tuto činnost a firmy k tomu přihlíží.
Líbil se nám přístup lidí, se kterými jsme měli možnost se setkat.
Když něco chtějí, něco pro to také dělají a dosahují svých cílů. Věříme, že zkušenosti z exkurze nyní zúročíme při zpracování integrované strategie území MAS Krajina srdce pro období let 2014 – 2020,
na jejíž přípravě se podílíme.
Eva Vránová, Jana Kaltounková, MAS Krajina srdce

Dobrovolníci sesbírali z koryta
a břehů řeky Sázavy 25 tun odpadků
Party dobrovolníků sesbíraly
z koryta a břehů řeky Sázavy mezi Kácovem a Pikovicemi podle
prvního odhadu 25 tun odpadků,
to bylo o zhruba pět tun více než
loni. Devátý ročník projektu Čistá
řeka Sázava ukázal, že nepořádku
kolem jedné z nejnavštěvovanějších český řek neubývá. Na druhou stranu se ale potvrdilo, že rukou ochotných přírodě pomoci, je
stále dost. Vždyť do úklidu se na
tomto bezmála devadesátikilometrovém úseku vodního toku letos zapojilo kolem 1300 dobrovolníků – dětí, školáků, studentů, vodáků, hasičů, rybářů a dalších, kterým není lhostejný stav prostředí, ve kterém žijí.
„Není to o tom, že by odpadu výrazně přibylo, i když loňské povodně se na jeho množství taky podepsaly. Je to spíš o tom, že na
některých úsecích přišlo víc lidí, takže dokázali zlikvidovat i staré
skládky, na jejichž odvezení nám v uplynulých ročnících nezbyly síly, a nové skládky v chatových oblastech mezi Týncem nad Sázavou a Pikovicemi,“ zhodnotila letošní ročník akce Bohunka Zemanová, ředitelka společnosti Posázaví o.p.s.
Ruku k dílu opět přiložila i patronka projektu zpěvačka Aneta
Langerová. „Letos se opět sešlo několik set milých lidí, kteří čistili
řeku Sázavu a její břehy. Měla jsem možnost se zúčastnit a opět
jsem byla překvapena, že i po tolika letech, kdy se tento kraj díky
dobrovolníkům a o.p.s. Posázaví čistí, člověk stále nachází skládky
uprostřed lesa. Bylo mi vysvětleno, že skládky jsou tu už několik
desítek let a každým rokem se podaří odkrýt jednu z jejích vrstev.
Je otázkou, kdy narazíme na tu poslední, protože se to zdá být nekonečné, nicméně je to na dobré cestě. Ráda se tu zase za rok
s dobrovolníky potkám. Čistá řeka Sázava patří k mým oblíbeným
projektům. Má to smysl. Těším se,“ říká Aneta Langerová.
Poprvé dobrovolníci uklízeli řeku Sázavu v roce 2006. Projekt
oslovil další organizátory a řeka Sázava se už několik let uklízí napříč dvěma kraji – Středočeským a Vysočinou. Ke společnosti Posázaví, Lípa pro venkov a Královská stezka se letos přidal Havlíčkův
Kraj a řeka Sázava se tak uklízela téměř od pramene – z Polničky
u Ždáru nad Sázavou, což je k Pikovicím téměř 200 kilometrů.
Akce Čistá řeka Sázava inspirovala další nadšence, a úklidová
akce se postupně rozšiřuje na další vodní toky v regionu. Letos 40
dobrovolníků uklidilo například Benešovský potok.
Jaroslava Tůmová
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Každoroční úklid se regionu Pošembeří
vyplácí. Odpadků i skládek ubývá
Pošembeří už se od konce března do poloviny dubna zase uklízelo. A opět ve velkém stylu. Do čtvrtého ročníku dobrovolnické
akce Ukliďme Pošembeří! se zapojilo na 700 dobrovolníků z 27
subjektů. Polovinu tvořily děti do 15 let. Tradičně se pod křídly Region Pošembeří o.p.s. jarního úklidu účastnily obce, školy, školky,
TJ, spolky a zájmové organizace.
Při vyhodnocení letošního ročníku akce organizátoři s potěšením
zjistili, že zanedbaných neupravených míst a černých skládek v regionu ubývá. V oblastech, kde se uklízelo již v minulých letech, poklesl výskyt směsného odpadu, skla i plastů. Na černé skládky však
můžeme ve volné krajině bohužel stále narazit. Potýkali se s nimi
dobrovolníci například v katastrálním území obcí Mochov, Sluštice,
Květnice, Bříství, Přehvozdí i Český Brod. Mezi nalezené „poklady“
patřily koberce, deky, oblečení, eternitová krytina i dětský kočárek.
Dalším pozitivním prvkem akce bylo zapojení partnerů. Ti pomáhali s odvozem a likvidací sebraného odpadu i pneumatik, nebo poskytnutím odměn dobrovolníkům či zajištěním pomůcek.
Vyhlášení výsledků proběhlo na tradiční ekologické akci připravené pro rodiny s dětmi a příznivce sousedského setkání Den Země
na Klepci a to v sobotu 19. dubna 2014. Celkové výsledky přinesly
tato čísla: 29,6 tun směsného odpadu, 0,4 tuny plastů, 0,1 tuny
skleněných odpadků a přes 200 kusů nasbíraných pneumatik, což
se ukázalo jako největší problém.
Region Pošembeří se nachází ve Středočeském kraji na východní hranici Prahy. Do regionu spadá 37 obcí, ve kterých žije téměř
36 tisíc obyvatel. Územím Pošembeří protékají dvě místně významné říčky Šembera a Výmola, které se vlévají do Labe.
Petra Ištvániková
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Při zpracování životního příběhu manželského páru se podle něj využily rodinné
fotografie, které jsou textově propojeny
a doplněny málo známými údaji z rodinné
korespondence, vzpomínek současníků
a z dobového tisku. „Vycházelo se z materiálů, které jsou převážně uloženy na zámku
Konopiště, v rodinném archivu na zámku
Artstetten a některých českých archivech.
Expozici doplňují i unikátní trojrozměrné
exponáty, jako je soubor vyznamenání, které měl František Ferdinand v osudný den na
uniformě, zapůjčený národním muzeem.
Za pozornost dále stojí i osobní věci obou
obětí ze dne atentátu, které jsou uloženy
v depozitáři zámku, první lovecká zbraň arcivévody a jeho vojenská blůza plukovníka-majitele dragounského pluku č. 4 v Ennsu, vypůjčené z vojenského
muzea v Praze, nebo arcivévodovy školní sešity z výuky českého jazyka, které zapůjčil Archiv města Plzně,“ dodal Jiří Chramosta.
František Ferdinand d’Este, poslední soukromý majitel zámku
Konopiště, se nesmazatelně zapsal nejen do evropských dějin, ale
také do historie města Benešov a jeho okolí. Spolu s manželkou
Žofií Chotkovou zahynul 28. června 1914 v Sarajevu. Tragická událost byla jednou z příčin první světové války.
Vzpomínkové akce u příležitosti 100. výročí Sarajevského atentátu a rozpoutání 1. světové války pořádá město Benešov ve spolupráci s partnery. Jejich součástí je kromě výstavy cyklus sedmi tematických přednášek, vydání knihy „Ve službách Konopišťského pána“
a brožury „Sarajevský atentát ve sbírkách zámku Konopiště“, výstava dobových fotografií „Konopiště v proměnách“, výstava z pozůstalosti arcivévodova dvorního fotografa Rudolfa Brunera-Dvořáka,
arcivévodská mše a další. Podrobný program všech vzpomínkových
akcí je na www.benesov-city.cz a www.posazavi.com.
Jedním z vrcholů událostí bude mezinárodní setkání klubů vojenské historie „Mým národům 1914 – Benešov 2014“, které se
uskuteční od 30. května do 1. června v Benešově a okolí. Očekává
se příjezd asi 250 vojáků ze 40 vojensko-historických klubů z Čech,
Slovenska, Polska, Slovinska, Německa a Ruska.
Soňa Vanhoecke, tisková mluvčí města Benešov

Výstava na Konopišti připomíná životní
osudy Františka Ferdinanda D’Este
Životní osudy následníka rakousko-uherského trůnu arcivévody
Františka Ferdinanda d’Este a jeho manželky Žofie z Hohenbergu,
kteří zahynuli rukou atentátníka 28. června 1914 v Sarajevu, přibližuje výstava „Spojeni svazkem manželským – spojeni stejným
osudem“, která byla otevřena na zámku Konopiště. Ke zhlédnutí Výrobky se značkou Kraj blanických
je do 31. října 2014.
rytířů se na májových slavnostech
„Výstava přináší málo známé nebo dosud nezveřejněné informace ze života Františka Ferdinanda a jeho manželky. Připomíná jejich ve Vlašimi neztratily
významná životní data, jejich citové sblížení, prosazení šťastného
Návštěvníci vlašimských prvomájových slavností se mohli seznámanželství, narození dětí a rodinnou pohodu, postavení u dvora, nesmyslnou společnou smrt, přijetí šokující zprávy sirotky a dojemný mit se značkou KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt, něpohřební obřad,“ přiblížil Jiří Chramosta, který se podílel na vytvo- které výrobky ochutnat nebo zakoupit. Pivovar Kácov byl hlavním
pivovarem slavností. Další stánky regionální značky představily med,
ření expozice.
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keramiku, textilní výrobky, ptačí budky, literaturu, koláče, uzeniny a mléčné výrobky.
Na májových slavnostech snad každý ochutnal pivo Hubertus, které se točilo na několika
místech Vlašimského parku. Řada stánků u vlašimského zámku označená logem se svatováclavskou helmicí lákala kolemjdoucí k ochutnávkám i ke koupi.
U společného stánku značky mizely značnou rychlostí sýry, pomazánky a mléčné nápoje z farmy BioVavřinec z Okrouhlice i chuťovky s uzeným masem a tlačenkou od Podblanického masa a uzenin z Kondrace. Výborné šternberské koláče od Jana Filipa s pěti
druhy náplní chutnaly všem, a kdo ochutnal jeden, odnášel si za
chvíli plný sáček. Hostesky měly plné práce s nabízením, rozdáváním katalogů a letáků i vysvětlováním, co je regionální značka
a kde se dají výrobky zakoupit.
V dalších stáncích se návštěvníci potkali přímo se samotnými výrobci. Medový stánek včelí farmy Samek nabízel kromě výborného
medu také výrobky ze včelího vosku a propolis. Z dalších dvou
stánků se usmívaly Ivana Syslová a Šárka Roštíková z Chotýšan
a nabízely jedna svou typickou keramiku s puntíčky nebo obrázky,
druhá originální textilní dekorace, hračky, kabelky a další výrobky.
Stánek Českého svazu ochránců přírody nabízel duševní potravu
v podobě regionální literatury a též ptačí budky a krmítka.
I přes obrovskou nabídku atrakcí a stánků se regionální značka
v parku určitě neztratila. Balíček regionálních produktů si odnesl
i jeden z výherců facebookové soutěže v rámci májových slavností.
Další informace včetně přehledu všech dosud certifikovaných
produktů lze získat zde: http://www.regionalni-znacky.cz/
kraj-blanickych-rytiru/

Toulava předávala certifikáty
V sobotu 19. dubna předávali zástupci regionální značky „Toulava regionální produkt®“
dalším výrobcům a poskytovatelům služeb certifikáty. Předání se uskutečnilo v rámci prvního
farmářského trhu v Sedlčanech, pořádaného
Sdružením obcí Sedlčanska.
Certifikáty předávala předsedkyně MAS
Krajina srdce Monika Hienlová ve spolupráci s tajemnicí Sdružení
obcí Sedlčanska Štěpánkou Barešovou a koordinátorem regionální značky Miroslavem Dlouhým.
Seznam držitelů certifikátu se rozrostl o 7 výrobců a 2 poskytovatele služeb.
„Medové pečivo“ Pavla Hejhala, „Křepenický kvasový chléb“
z Pekárny Křepenice, „Sedlčanské těstoviny – čerstvé“ od Jana Jiráčka a „Řezbářské práce“ Václava Křížka si mohli návštěvníci trhu přímo zakoupit na náměstí v Sedlčanech. Celkem rychle vyprodané certifikované výrobky dokladovaly, že rozhodnutí certifikač-
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ní komise bylo správné, že výrobci nabízejí originální a kvalitní
zboží. Další výrobky a produkty, jako jsou „Vrchotický kapr“ od firmy FOREST-FISH s.r.o., „Hraštické pekařské a cukrářské výrobky“
z Pekařství a cukrářství Stáňa a „Fresh pralinka“ z Muzea čokolády a marcipánu můžete nakoupit a ochutnat přímo u výrobců ve
Vrchoticích, v cukrárně v Malé Hraštici a v Čokomuzeu v Táboře.
V rámci druhého kola certifikace „Toulava regionální produkt®“
byli oceněni i poskytovatelé stravovacích a ubytovacích služeb „Hotel GOLD Chotoviny“ a „Restaurace Židovna“ ve Vysokém Chlumci. Srdečně vás zveme k návštěvě těchto oceněných zařízení.
TOULAVA má v současné době oceněno celkem 13 výrobků a zemědělských a přírodních produktů a 3 zařízení poskytující ubytovací a stravovací služby.
Zdroj: ARZ

PRÁCHEŇSKO regionální produkt
má 61 výrobců a 7 služeb
V sobotu 12. dubna 2014 se uskutečnilo v
Rytířském sále Strakonického hradu slavnostní předávání certifikátů regionální značky
„PRÁCHEŇSKO regionální produkt“. V šestém kole certifikace bylo uděleno celkem 51
certifikátů, 48 stávajícím výrobcům a službám a třem novým žadatelům. Nově oceněná byla slečna Andrea Sedláčkova – Marmelády, džemy a povidla od Sedláčků, paní Miloslava Laiblová –
Apartmán Letície a Pavla a Roman Balounovi – Ateliér Kamenná –
Marionety a dřevořezby.
Předávání certifikátů se zúčastnilo 16 certifikovaných výrobců,
certifikáty jim předal starosta Vondrys, hudební doprovod zajistila
Mladá dudácká muzika.
V současné době je držiteli RZ „PRÁCHEŇSKO regionální produkt“ 61 výrobců a 7 provozovatelů služeb.
Zdroj: ARZ
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Ve Veselíčku otevřeli o Velikonocích
malé vesnické Muzeum Záhoří
Velikonoční výstavou otevřeli ve Veselíčku malé
vesnické muzeum, jež má přiblížit tradice a historii obce i národopisné oblasti Záhoří. Do nových
prostor zavítalo o svátcích na sto padesát lidí z obce i okolí.
Prostory malého muzea nabídly kromě typických velikonočních
dekorací i specifické a vtipné doplňky k dotvoření atmosféry jarních svátků. „Výstavy budou vždy takto tematicky zaměřené. Například na řemesla, hry a hračky, další tradice v obci,“ uvedla autorka výstavy Stanislava Čočková.
Rekonstruované prostory obecní budovy se během pěti měsíců
proměnily k nepoznání. Muzeum Záhoří postavila obec z peněz evropského Programu rozvoje venkova LEADER prostřednictvím MAS
Moravská brána. Získala asi půl milionovou dotaci.
„Dlouho jsme si nevěděli rady s nevyužitým a chátrajícím objektem, který je součástí budovy, kde sídlí i pohostinství. A o muzeu
jsme už déle uvažovali, protože pravidelně v obci pořádáme výstavy, které se vztahují k historii a tradicím obce. Jen vhodné prostory nám k tomu zatím chyběly,“ vysvětlil starosta obce Tomáš Šulák.
Proč ve Veselíčku otevřeli právě muzeum Záhoří? „I když se na
některých mapách této národopisné oblasti Veselíčko neobjevuje,
přesto se k ní hlásíme. A podle etnografů je právě sounáležitost
s určitým regionem v současné době pravým ukazatelem, kam
obec patří,“ uvedl starosta.
K této sounáležitosti přispěl ve vesnici zejména folklorní národopisný soubor, který v obci působil v padesátých letech minulého století. Na jeho slavnou éru už sice žádný další spolek nenavázal, přesto se některé tradice dosud drží. „Například májkování je u nás stále velmi populárním zvykem. Děvčátka s májky chodí na Smrtnou
neděli koledovat, májky jim vyrábí místní ženy,“ uvedla Stanislava
Čočková, která je zároveň ředitelkou místní mateřinky, kde se stále drží tradice folklorních lidových písní a tanců v krojích.
EL
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nejen po stránce obsahové pestrosti, grafické přehlednosti, ale vzít v potaz i celkový
dojem zpravodaje. „Novinkou letošní soutěže je kategorie o nejlepší zpravodaj místní
akční skupiny (MAS), mikroregionu, popřípadě jiné platformy meziobecní spolupráce. Zvláštní kategorií bude soutěž O nejzajímavější či nejoriginálnější pravidelnou rubriku,“ vysvětlil Pavel Šaradín
s tím, že přihlásit lze pouze zpravodaje vydané v roce 2013. „Soutěžící musí zaslat či osobně doručit dva výtisky dvou různých čísel
zpravodaje na adresu Unives/KPES, Univerzita Palackého, Tř. Svobody 26, Olomouc 779 00, a to do 3. června 2014,“ upřesnil.
Soutěž vyhlašuje katedra ve spolupráci s Civipolis o.p.s., Unives.
eu a Angelus Aureus o.p.s.
Vyhlášení výsledků se uskuteční opět 4. července na Velehradě
v rámci Dnů dobré vůle. Cenu za nejlepší obecní zpravodaj si vloni odnesl mikroregion Ostrožsko za periodikum Krajem svatého
Antonínka, cenu za nejlepší městský zpravodaj získalo město Chomutov za Chomutovské noviny. Do druhého ročníku přihlásily obce a města z celé ČR 231 zpravodajů.
šum

Poklad z farní stodoly v Lipníku
nad Bečvou vydává svědectví času
V přízemí zvonice se ozývá pravidelné tikání, kyvadlo pohání rafiky se žlutými terčíky a po čtvrthodinách se ozývá klepání kladívka na hodinový cimbál. Hodinářský mistr opravář předvádí natahování historického hodinového stroje z věže farního kostela, starého více než 250 let.
CO JE TO ZA POKLAD?
V dubnu 2012 byl ve stodole katolické fary v Lipníku nad Bečvou
nalezen poklad: věžní hodinový stroj s vřetenovým krokem a čtvrťovým bitím, vzácná kovářská práce z 1. poloviny 18. století. Stav stroje byl celkem zachovalý, takže svitla naděje, že jej bude možné znovu zprovoznit.
Původní kovaný stroj věžních hodin dosloužil v roce 1947. Tehdy byly do kostelní věže (a současně i do věžičky radnice na náměstí) instalovány nové mechanické hodinové stroje s elektrickým
nátahem. Nepotřebný stroj byl odstaven, později přenesen do sto-

Přihlaste se do soutěže o nejlepší
zpravodaj. Máte čas do konce května!
O nejlepší obecní či městský zpravodaj, ale tentokrát třeba také
o nejlepší zpravodaj MAS mohou zabojovat jejich tvůrci v celostátní soutěži, kterou již po třetí vyhlásila Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Soutěž má podle Pavla Šaradína z olomoucké Univerzity Palackého podpořit obce a města v aktivitě, kterou organizátoři považují za
velmi důležitou zvláště v době jisté bulvarizace médií. Zpravodaje tak
zůstávají věrny původnímu poslání tisku, tedy informování občanů.
Úkolem sedmičlenné poroty, ve které zasedají zástupci vyhlašovatelů a profesionální novináři, bude zhodnotit došlé zpravodaje,
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 194 • 5/2014

A

Akce v regionech

42

doly lipenské fary a zde po 65 letech nečinnosti znovu objeven.
První snahy, jak toho docílit, se datují do roku 2006. Po dlouMěsto Lipník nad Bečvou rozhodlo, že vzácný nález bude zrestau- hých osmi letech je teď tedy celý proces u konce. Završila ho včerován a zprovozněn. Tohoto úkolu se na jaře roku 2014 ujal opra- ra svým rozhodnutím vláda premiéra Bohuslava Sobotky. Schválila
vář hodin Ivan Kopecký z Daňkovic u Nového Města na Moravě. rozšíření chráněné krajinné oblasti Kokořínsko o oblast Dokeska.
Stroj tak byl znovu uveden do chodu, aby mohl být pro veřejnost Od 1. září vznikne nová CHKO Kokořínsko Máchův kraj.
vystaven v přízemí městské zvonice, sousedící s farním kostelem.
Zcela nově zasáhne do katastru hned osmi obcí a měst na ČesJAK JE HODINOVÝ STROJ STARÝ?
kolipsku, kterých se dosud zájmy chráněných krajinných oblastí
Věžní hodiny odbíjely v Lipníku čas nejpozději od roku 1613, netýkaly. Jde o Bezděz, Českou Lípu, Doksy, Jestřebí, Provodín, Ralkdy byl po velkém požáru města ulit v olomoucké dílně Kašpara sko, Zahrádky a Zákupy. Obyvatelé těchto sídel ale nemusí mít žádGeistera dochovaný hodinový cimbál (součást hodinového stroje né obavy: s výjimkou Provodína se nová hranice CHKO souvisle zapodobná zvonu, rozeznívaná při odbíjení).
stavěným územím v podstatě vyhýbá.
Výrobce věžního hodinového stroje není znám, ale pravděpo„Velmi si cením shody dotčených obcí na rozšíření CHKO. Vydobně šlo o hodinářského mistra působícího v některém větším hlášením se jejich každodenní život téměř nezmění. Status CHKO
moravském městě, nejpravděpodobněji v Olomouci. Podle barok- pro území Dokeska znamená nejen možnost, jak účinně chránit
ní volutové výzdoby rámu stroje i podle použitého krokového me- unikátní přírodovědecky cenné ekosystémy a jejich biodiverzitu, ale
chanismu lze stroj datovat do první poloviny 18. století, ale je mož- i ocenění kvality území a příležitost k rozvoji aktivit turistického runé, že jde ještě o starší hodiny, uvedené v první písemné zmínce o chu,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec. „Existence
hodinách v Lipníku z roku 1682. Tehdy za děkana Martina Málka CHKO v oblasti Dokeska přispěje ke snazšímu získávání dotací.“
prováděl olomoucký světící biskup Jan Josef hrabě Breuner gene„Máme radost, že celá věc dospěla ke svému cíli,“ pochvaloval
rální vizitaci kostela sv. Jakuba Většího a v soupisu vybavení koste- si také vedoucí Správy CHKO Kokořínsko Ladislav Pořízek. „Asi hlavla byly uvedeny i hodiny na věži.
ním problémem byly komplikace politického charakteru. Protože
KDO SE O HODINOVÝ STROJ STARAL?
během přípravy rozšíření CHKO se vystřídalo několik vlád a ještě víZ historických pramenů se dovídáme, že v závěru 18. století pro- ce ministrů.“
vedl opravu hodinového stroje olomoucký hodinář Georg HollmaPořízek potvrdil, že zřejmě nejvýznamnějším faktorem rozšíření
yer a o hodinový stroj se staral Johann Pitzmann. Z konce 19. sto- je to, že status CHKO nyní bude zastřešovat i evropsky významné
letí známe jména zvoníků Josefa Langera a Františka Luběníka, kte- lokality a ptačí oblast na Českolipsku. „Právě ony totiž potvrdily
ří se starali o pravidelné natahování závaží a o průběžnou údržbu přírodovědnou hodnotu tohoto území. A vzhledem k tomu, jak
věžního stroje.
jsou nastaveny ochranné podmínky evropsky významných lokalit a
JAK HODINOVÝ STROJ PRACUJE?
ptačí oblasti, tak máme za to, že prostřednictvím CHKO bude úze„Rám stroje je vyroben klasickou kovářskou technologií a je slo- mí chráněno daleko efektivněji i ekonomičtěji. Status CHKO je
žen z pásového železa spojeného klínovými spoji. Mechanismus je mnohem praktičtější,“ doplnil vedoucí Správy CHKO.
tvořen soukolím železných ozubených kol
a lucernových pastorků. Chod je regulován
formou vřetenového kroku s paletovým hřídelem (vřetenem), který zabírá do horizontálně položeného korunového kola a je pevNOVÉ VIZE MĚSTSKÉHO VLÁDNUTÍ. EVROPSKÉ MĚSTA
ně spojený s kyvadlem. Stroj je uspořádán do
tří sekcí, které obsahují vždy jeden dřevěný
STŘEDNÍ VELIKOSTI V 21. STOLETÍ
natahovací lanový válec, umístěný podélně
14.-16. KVĚTENA 2014
k delší ose rámu pro jicí stroj, a bicí stroje
OLOMOUC
čtvrtí a celých hodin,“ vysvětluje odborník
Mgr. Radim Himmler, ředitel Muzea Komenwww.cityvision.cz
ského v Přerově.
Klika točí hřídelí za hlasitého cvakání důVíce
informací
přednášejících,
přednáškách a workshopech naleznete na
STŘEDA,
14. 5.o 2014,
HOTEL FLORA
myslných převodů ozubených kol a provawww.cityvision.cz
zy se napínají pod tíhou kamenných závaží.
12:00
Registrace
Stroj zpívá svou kovovou píseň o moudrosti a umu našich dávných předků…
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
UNIVERZITY
A koncert
MĚSTA. VZORY SPOLUPRÁCE PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Přijďte se přesvědčit! Práci stroje si můVás zve
na zahajovací
žete zdarma prohlédnout od 1. května při
13:00
Úvodní slovo rektora Univerzity Palackého v Olomouci JAROSLAVA MILLERA
komentovaných prohlídkách města s průJAANA PUUKKA (FIN)
Univerzity jako aktéři inteligentního,
vodcem TIC a při celoměstských akcích.
Innovation Engage, Paříž
udržitelného a inkluzivního růstu
Blanka Prudilová

TÝDNE UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
A AMATÉRSKÉ TVORBY

SILVIA PILOT (IT)
UniTown,
ve čtvrtek 15. května
2014 vUniverzita
16 hodinve Ferraře

Potvrzeno vládou:
Máchův kraj bude od
září chráněnou oblastí
ČR bude mít po 9 letech novou chráněnou oblast. Rozšířením o Dokesko vznikne
CHKO Kokořínsko Máchův kraj.
Nejkrásnější přírodní místa Českolipska,
ležící od Bezdězu až k toku řeky Ploučnice,
získají od září status CHKO, chráněné krajinné oblasti.

Univerzity a města, klíčový faktor pro
udržitelný rozvoj středně velkých
měst

V programu vystoupí
flétnový soubor Syrinx,
MĚSTKÁ
KOMUNITA
A AKADEMICKÁ
OBEC – POHLED REKTORŮ
pěvecký
sbor Slůňata
z Brandýsa
n. L.
a folklorní soubor Sluníčko z Rokycan.
Transformace univerzit ve střední
14:30
JOSEF JAŘAB (CZ)
Bývalý rektor Středoevropské univerzity a Evropě
HAMU, sál Martinů Univerzity Palackého v Olomouci
Malostranské náměstí 13
Univer-cities: propojení univerzit a
HANS VAN GINKEL (NL)
118 01 Praha 1
Bývalý rektor Univerzity OSN v Tokiu a
jejich měst. Příklad města Utrecht
Utrechtské univerzity
Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby
se koná ve dnech 17. – 25. 5. 2014 v celé ČR

TILMANN MÄRK (AT)
www.amaterskatvorba.cz
Rektor Univerzity Innsbruck
SVEN CASPERSEN (DK)
Bývalý rektor Univerzity Aalborg

Univerzita Innsbruck: hlavní hráč ve
městě střední velikosti
Strategické partnerství mezi
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Akce v regionech

Ministerstvo životního prostředí také v tiskové zprávě ujistilo, že
minimální dopady bude mít nová CHKO nejen pro obyvatele, ale
i pro turistické návštěvníky. „Vzhledem k navrženým zónám nepředstavuje CHKO pro návštěvníky celé oblasti žádná nová omezení. Stávající rekreační využití Máchova jezera nebude vyhlášením
CHKO nijak omezeno,“ ujišťuje MŽP.
Vzácné poklady Máchova kraje:
•	163 zvláště chráněných druhů živočichů a 96 zvláště chráněných druhů rostlin
•	vyskytuje se tu jedna z posledních početnějších populací tesaříka alpského v ČR
• největší hnízdní populace jeřába popelavého v ČR
•	téměř 700 druhů motýlů, včetně několika zcela nových, na
ostatním území ČR se nevyskytujících
•	dva endemity, které se jinde na světě nevyskytují: masožravá
tučnice česká a orchidej prstnatec český
•	nachází se tu ptačí oblast Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady a hned pět evropsky významných lokalit: Jestřebsko-Dokesko,
Horní Ploučnice, Velký a Malý Bezděz, Slatinné vrchy, Poselský
a Mariánský rybníka zasahují sem také nejcennější a ekologicky
nejzranitelnější části evropsky významné lokality Ronov – Vlhošť.
•	Po 100 letech se sem vrátili vlci. Jejich výskyt potvrdily snímky
z fotopastí
Zdroj: www.agris.cz
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Ministři diskutovali o Společné
strategii územního rozvoje zemí V4+2
Neformální jednání ministrů zodpovědných za územní plánování a regionální politiku zemí – České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska, Bulharska a Rumunska se uskutečnilo 16. dubna v Budapešti. Diskutována byla Společná strategie územního rozvoje
států V4+2, jejímž koordinátorem byla Česká republika, hlavním
zpracovatelem pak Ústav územního rozvoje v Brně (www.uur.cz).
Jednání se účastnil náměstek ministryně pro místní rozvoj Petr
Smrček, který má problematiku v gesci.
„Iniciátorem spolupráce na společném dokumentu, která trvá
již od roku 2008, byla Česká republika, konkrétně ministerstvo pro
místní rozvoj. Považuji to za významný přínos jak pro přípravu národních dokumentů územního rozvoje, tak i pro kohezní politiku.
Rád bych v této souvislosti poděkoval všem, kteří se na přípravě
Společné strategii územního rozvoje států V4+2 podíleli. Oceňuji
i koordinační úlohu Ústavu územního rozvoje a věřím v další úspěšnou spolupráci,“ řekl náměstek Smrček.
V rámci jednání byly slavnostně podepsány závěry, v nichž se mj.
uvádí, že ministři oceňují výsledky, kterých bylo dosaženo v průběhu spolupráce zemí V4+2 a úsilí vynaložené při formulování Společné strategie územního rozvoje zemí V4+2. Ministři pokládají za

44

účelné využívat výsledky, kterých bylo dosaženo i v rámci nového
programovacího období 2014–2020 a považují za účelné posílit
a prohloubit spolupráci, týkající se příhraničních oblastí se zvláštním
přihlédnutím tam, kde společnou hranici sdílejí tři země.
Společná strategie územního rozvoje států V4+2 je zaměřena na
koordinaci řešení problémů společného územního rozvoje, na podporu územní soudržnosti v Evropě a na implementaci Územní agendy EU 2020. Jejím hlavním přínosem je řešení a odstranění některých
nenávazností v rámci rozvojových os a dopravních sítí. Nově byly řešeny rozvojové záměry technické infrastruktury a identifikovány bariéry územního rozvoje mezi jednotlivými státy, ale i uvnitř jejich území. Ty představují nejvýraznější překážky pro uvažované rozvojové záměry dopravní a technické infrastruktury, které se týkají států V4+2.
Cílem Společné strategie územního rozvoje států V4+2 je zejména
přispět ke koordinaci a aktualizaci národních dokumentů územního
rozvoje a rozvoje dopravních sítí a sítí technické infrastruktury. Dále
pak podporovat územní soudržnost v Evropě a napomáhat koordinaci různých odvětvových politik, které mají vliv na územní rozvoj. V neposlední řadě pak poskytovat státům V4+2 argumenty a podporu při
diskusích na úrovni EU o otázkách politiky územního rozvoje, politiky
soudržnosti a dopravní a energetické politiky.
Zdroj: MMR

MMR vyhlásilo výzvu na národní
podporu kulturního dědictví
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Integrovaného operačního programu – Národní podpora využívání potenciálu kulturního dědictví. Cílem je vzorová obnova kulturních památek, jejich využití a prezentace veřejnosti. Ze strukturálních fondů jsou k dispozici celkem 443 miliony korun.
„Evropské kulturní dědictví a jeho ochrana je jednou z priorit,
které deklaruje ve svých zásadních strategických materiálech nejen česká kulturní politika, ale také Evropská unie. Obnova hmotného kulturního dědictví by měla sloužit jako modelový příklad i jiným typům památek pro jejich zachování a nalezení místa v současnosti,“ řekla ministryně Věra Jourová.
O dotaci mohou žádat organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí,
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Laureáti jednotlivých kategorií obdrželi ceny z dílny designového
studia Dechem. Záštitu nad Cenami převzaly dvě významné instituce spojené s Evropskou unií – Ministerstvo pro místní rozvoj, které se
podílelo na hodnocení projektů a Zastoupení Evropské komise v ČR.
Soutěžilo se ve třech kategoriích:
Kategorie 1: N
 ejlepší využití evropských fondů k vnitřnímu rozvoji malých a středních podniků
Kategorie 2: Nejlepší využití evropských fondů členskou společností FČOK
Kategorie 3: Spolupráce vysokých škol a firem Zdroj: MMR

Možnosti kofinancování projektů
z Fondu spolupráce CEI pro rok 2014
Středoevropská iniciativa (CEI), jejímž členem je i Česká republika, uveřejnila výzvu k předkládání žádostí na kofinancování projektů z Fondu spolupráce CEI na rok 2014.
Fond spolupráce CEI usnadňuje realizaci malých multilaterálních
projektů, tzv. kooperačních aktivit, které mají především podobu
seminářů, workshopů a krátkých školení a slouží primárně k rozvíjení spolupráce mezi členskými státy CEI formou přenosu osvědčených postupů (best practices).
Výzva je určena pro žadatele z řad soukromých i veřejných subjektů a mezinárodních či nevládních organizací. Návrhy projektů
musí být zaměřeny na oblast podpory specifikovanou akčním plánem CEI 2014–2016 a musí splňovat některou z jejích priorit. V podporovaném sektoru rozvoje venkova jsou prioritami „Propagace agrobyznysu a bezpečnosti potravin jako podpora aktivit Evropské
banky pro obnovu a rozvoj“ a „Podpora potenciálu biohospodaření v rozvoji venkova“. Podrobnosti k podávání žádostí jsou k dispozici na internetové stránce CEI (www.cei.int)
Pod záštitou MMR byly uděleny ceny
Celková částka k dispozici v rámci Fondu spolupráce je 400 000
Euro. Grant udělený v rámci výzvy nesmí překročit 50% z celkových
za odpovědné, transparentní
daného projektu a maximální výše grantu přiděleného na
a inovativní využití evropských fondů nákladů
jeden projekt nesmí přesáhnout 15 000 Euro.
Lhůta pro podání žádostí: 15. května 2014
U příležitosti desátého výročí vstupu České republiky do EvropŽádosti mají být zaslány elektronickou poštou na adresu:
ské Unie byly 22. dubna v Národním technickém muzeu v Praze
Zdroj: MMR
applications.coopfund@cei.int.
předány ceny Francouzsko–české obchodní komory (FČOK) http://
www.ccft-fcok.cz/cz/ za odpovědné, transparentní a inovativní využití evropských fondů. Slavnosti se účastnil také Daniel Braun,
první náměstek ministryně pro místní rozvoj, do jehož gesce pro- Zemědělci mohou letos požádat
blematika evropských fondů spadá.
o dotace ve výši 32 miliard korun
„Jen v letech 2008–2010 bylo třicet procent všech produktoZemědělci mohou prostřednictvím Jednotné žádosti pro rok
vých inovací podpořeno ze strukturálních fondů, tato významná
2014
žádat o dotace například na zemědělskou půdu, dojnice neskutečnost odráží přínos kohezní politiky pro lepší využívání inobo rajčata. Platební agentura Státní zemědělský intervenční fond
vačního potenciálu českých firem,“ řekl náměstek Braun.
Obchodní komora se tímto počinem rozhodla přispět ke změ- (SZIF), která žádosti přijímá, jim rozdělí celkem 32 miliard korun.
Zemědělci mají pro podání Jednotné žádosti o dotace jeden týně vnímání evropských fondů, ke zviditelnění nejkvalitnějších a odden
navíc. Zasílat je mohou už od 7. dubna až do 15. května. V mipovědných příkladů čerpání. V neposlední řadě chtěla inspirovat
na počátku nového finančního období další malé a střední společ- nulých letech se obvykle žádost otevírala až 15. dubna.
Prostřednictvím Jednotné žádosti můžou letos získat zemědělnosti, aby se do procesu čerpání fondů aktivně zapojily.
ci podporu na zemědělskou půdu (SAPS), přechodnou vnitrostátní podporu, platbu za hospodaření v méně příznivých oblastech
(LFA), platbu v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, podporu na cukr, rajčata, dojnice, masná telata, ovce, kozy, brambory pro výrobu škrobu, chmel a na agroenvironmentální opatření.
„Podle našich předpokladů bude i letos počet žádostí mírně narůstat a překročí hranici 29 tisíc. Platby vyplacené na základě Jednotné žádosti jsou jednou z nejdůležitějších podpor v zemědělství,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.
V loňském roce bylo podáno 28 463 žádostí, výše vyplacených
podpor dosáhla přibližně 30,5 miliardy korun.
Zájemci můžou žádosti podat osobně na místně příslušném regionálním pracovišti SZIF, poslat je poštou, případně podat je elektronicky. Pro přípravu žádostí a jejich podání je připravena aplikace na Portálu farmáře SZIF (www.szif.cz/irj/portal), kterou také mohou žadatelé využít.
Zdroj: MZe
zájmová sdružení právnických osob, spolky, nadace a nadační fondy,
ústavy, sociální družstva, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti. Projekty nelze realizovat v hlavním městě Praze.
Mezi hlavní aktivity vyhlašované výzvy patří podpora národních
metodických center se specializací na kulturní dědictví a obnova
a využití památkových objektů či souborů zapsaných na seznamu
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, na seznamu
kandidátů na zápis nebo do Ústředního seznamu kulturních památek jako národní kulturní památka.
Projektové žádosti bude přijímat a průběžně hodnotit Centrum pro regionální rozvoj ČR do 30. června 2014. Minimální výše podpory je 30 milionů korun a maximální hranice podpory je
200 milionů korun. Více informací naleznou zájemci na www.
strukturalni-fondy.cz v sekci „výzvy“.
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
Místopředseda ELARD
Ing. Radim Sršeň, PhD.
MAS Šumperský venkov
RadimBz@seznam.cz
+420 603 578 141
ČLENOVÉ VÝBORU
Václav Pošmurný
Středočeský kraj
MAS Posázaví
posmurny@posazavi.com
+420 604 890 190
Aleš Lahoda
Zlínský kraj
MAS Hornolidečska
lahoda@mashornolidecska.cz
+420 604 628 026
Mgr. Gustav Charouzek
Vysočina
MAS Královská stezka
kralovska-stezka@centrum.cz
+420 774 489 322
Ing. Miroslav Makovička
Karlovarský kraj
MAS Sokolovsko
m.makovicka@email.cz
+420 603 322 411
Jana Kuthanová
Královéhradecký kraj
MAS Hradecký venkov
kuthanova@horineves.cz
+420 724 186 825
Anna Čárková
Jihomoravský kraj
MAS Kyjovské Slovácko v pohybu
annacarkova@centrum.cz
+420 774 664 698
Ing. Jaromír Polášek
Jihočeský kraj
Chance in Nature
jaromirpolasek@centrum.cz
+420 607 955 600
Hana Dufková
Ústecký kraj
MAS Západní Krušnohoří
dufkova@oakchomutov.cz
+420 737 177 432
Romana Zemanová
Liberecký kraj
MASiF
romana.zemanova@quick.cz
+420 724 209 706
Ing. Olga Ondráčková
Pardubický kraj
MAS Hlinecko
ondrackova@mashlinecko.cz
+420 777 111 078

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

www.nsmascr.cz

