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Aktuální informace:
Vyhlášeno 14. kolo PRV.
Pro žadatele z vesnic
přináší překvapivé změny

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 14. ko-
lo Programu rozvoje venkova. Rozděleny bu-
dou přibližně 4,3 miliardy korun na investice
v lesích, pozemkové úpravy, poradenství, ne-
zemědělské podnikatelské činnosti, projekty
obnovy vesnic a občanské vybavenosti či na
metodu Leader. Dochází k výraznému ome-
zení rozsahu výdajů v rámci projektů pro III.
osu, které se týkají zejména žadatelů z obcí
do 500, v opatřeních Obnovy a rozvoje ves-
nic a Občanského vybavení a služeb. Příjem
žádostí bude probíhat v termínu 25. října do
7. listopadu 2011 do 16:30 hodin na přísluš-
ných RO SZIF.

Více informací na str. 40

ROZHOVOR:
Komňa: Vesnice, kde mají
v úctě staré lidi, tradice,
lidové stavby i stromy

Komenští – tak se nazývají obyvatelé
vesnice roku 2011, vesnice, která letos na
hodech oslavila 750 let od první písemné
zmínky. Komňa leží v Bílých Karpatech v ma-
lebné krajině zvlněné a klikaté, lesnaté, kou-
sek od hranic se Slovenskem. První dojem
z Komni? Dobře se tady dýchá a působí to
tady tak nějak starodávně. Není to jen do-
jem. Ve vesnici si skutečně cení starých ob-
jektů, historických lidových staveb, starých
stromů, památek, tradic jinde dávno zapo-
menutých i odkazu Jana Amose Komen-
ského, který se tady možná narodil a dnes
zde má i muzeum.

Rozhovor si můžete přečíst na str. 21–25

TÉMA: Vesnice roku 2011:
tančí šavlový tanec.
Na vítězi se shodli všichni

Komňa na Uherskohradišťsku je Vesnicí
roku 2011 ČR. Obec s 580 obyvateli zvítě-
zila v konkurenci 305 vesnic ze třinácti kra-
jů, což je tentokrát o 56 méně než v loň-
ském roce. Zlínský kraj tak vyhrál Vesnici ro-
ku již potřetí (Liptál 2006, Lidečko 2008).

Celostátní hodnotitelská komise začala
o výsledcích soutěže rozhodovat v pátek
9. září večer. Konečný verdikt padl teprve
kolem jedné hodiny ráno a spát šli všichni až
kolem třetí… Prý to bylo těžké a museli na-
konec použít tzv. „vylučovací metodu“. Po-
tvrdil nám to předseda komise Viktor Liška
– pro připomenutí – starosta Ratměřic, loň-
ské Vesnice roku 2010.

Téma začíná na str. 16

TA R

DEMONSTRACE STAROSTŮ PROTI DAŇOVÉ DISKRIMINACI V PRAZE.
Tisícovka starostů obcí z celé země pochodovala 21. září v Praze na podporu novely zákona o rozpočtovém určení daní z Palachova
náměstí před úřad vlády. Akci proti daňové diskriminaci obcí uspořádaly Sdružení místních samospráv ČR a Spolek pro obnovu ven-
kova ČR za podpory dalších organizací. Premiér Petr Nečas slíbil obcím, že změna RUD bude v jejich prospěch. Foto: TSu

Více informací od strany 3
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Konference Venkov 2011 bude
na Sedlčansku a bude třídenní

Národní konference Venkov 2011 se
tentokrát uskuteční v Sedlčanech a Sedlci –
Prčicích a bude třídenní. Rozhodli o tom le-
tošní organizátoři ze Středočeského kraje,
kterými jsou zejména krajská organizace
Spolku pro obnovu venkova, ale také Ná-
rodní sítě MAS. Hlavní záštitu nad konfe-
rencí má tradičně ministerstvo zemědělství
v rámci Celostátní sítě pro venkov.

Konference se uskuteční od pondělí 14.
do středy 16. listopadu. Na programu jsou
workoshopy s tématy jako Rozvoj venkova
po roce 2013, Venkov, tradice a rodina, Ze-
mědělství a životní prostředí, ale také Ve-
řejná osobní doprava na venkově. Úvodní
společný konferenční blok s názvem Nové
výzvy a Vize rozvoje venkova se uskuteční
za účasti zástupců pořádajících organizací
z ministerstva zemědělství, ministerstva pro
místní rozvoj, ministerstva životního prostře-
dí, ministerstva dopravy, Asociace soukro-
mého zemědělství ČR, Středočeského kraje
i zahraničních hostů z EU.

Pořadatelé slibují také účast zahranič-
ních lektorů z Finska, včetně zástupců or-
ganizací venkovského rozvoje. Na progra-
mu jsou rovněž exkurze, farmářský trh,
účastníci konference se mohou těšit také

na společenský večer spojený s festivalem
Sedlec – Prčice. šum

Hlavní témata jednání (moduly)
a workshopy budou:

– Workshop A: Rozvoj venkova po roce
2013 - vize rozvoje venkova jako kultur-
ní, společenské a ekonomické entity, re-
gionální a místní ekonomiky, vlivy a do-
pady RUD, programy rozvoje a obnovy
venkova.

– Workshop B: Venkov, tradice, rodina –
sociální a společenské aspekty života na
venkově, rozvoj lidského potenciálu ven-
kova, podpora zaměstnanosti a kvalit-
ních služeb na venkově, zamezení odli-
vu lidí z venkova.

– Workshop C: Zemědělství a životní
prostředí – ochrana půdního fondu,
péče o životní prostředí, ochrana vody
v přírodě, prostupnost krajiny, odpady
jako surovina.

– Workshop D: Veřejná osobní doprava
na venkově – veřejná železniční a au-
tobusová osobní doprava na venkově,
osobní doprava jako veřejná služba, pro-
vozování a údržba dopravní infrastruk-
tury.

Od 3. do 5. října pořádá Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova Polské republiky,
spolu s řadou dalších organizátorů včetně ELARD, mezinárodní konferenci na téma „Přís-
tup Leader po roce 2013“ v Koszęcin (vojvodství Śląskie) v Polsku.

Této mezinárodní konference se zúčastní odborníci z různých zemí a institucí zabýva-
jících se přístupem Leader. Konference podporuje výměnu zkušeností, diskuzi o metodě
Leader a budoucí výzvy pro venkovské oblasti.

Cílem akce je 1) shrnutí dosavadních výsledků realizace iniciativy metody LEADER v EU:
modely, zkušenosti, dobrá i špatná praxe. 2) Práce na možných hlavních cílech a oblastech
podpory v rámci programu LEADER a způsob získání přidané hodnoty (příprava konkrét-
ních doporučení). 3) Vypracování konkrétních návrhů modelového systému pro imple-
mentaci metody LEADER v rámci přípravy programového rámce pro budoucí programové
období 2014–2020. Pro další informace a registraci, prosím použijte tento odkaz:

http://www.leaderafter2013.eu/

Konference – Polsko
„Přístup Leader po roce 2013“

http://www.le�aderafter2013�.eu/
mailto:info@studiomatrix.cz
mailto:zpravodaj.spov@seznam.cz
mailto:marie.sulakova@seznam.cz
mailto:tomas.sulak@smarv.cz
www.spov.org
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Program jednání:

1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání (Špiková)
Zpráva o činnosti za uplynulé období (Winter)

2. Prezentace stanoviska
„LEADER jako nastroj pro místní rozvoj“ EHSV
(host zpravodaj Roman Haken, CpKP)

3. Závěrečné zprávy: Agrokomplex, Země živitelka (Winter)

4. Informace o mezinárodním veletrhu investičních
příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech
URBIS INVEST Brno (Winter)

5. Zprávy z PS (plnění Plánu práce na rok 2011)
– PS Leader (Florian)
– PS Vize a Rozšíření (Krist)
– PS Mezinárodní spolupráce (Kulíšek)
– PS Medializace a propagace (Jančo)
– PS Hodnocení (Haš, host Anna Čárková)

6. Přehled plnění rozpočtu (Špiková)

7. Aktualizace vnitřních směrnic a jednacího řádu
NS MAS ČR (Špiková)

8. Různé
– projekty spolupráce (Winter)

Případné doplnění programu je možné
na začátku jednání výboru.
Pokud se nebude moci jednání zúčastnit člen výboru, žádám,
aby oslovil svého náhradníka.

Zároveň Vás zveme na jednání PS Vize a Rozšíření
dne 10. 10. 2011 od 18:00 v Hotelu Kotyza, Humpolec.

Informace o ubytování poskytuje Mgr. Olga Špiková, tajemnice
NS MAS ČR.

Ing. František Winter
předseda NS MAS ČR

P O Z V Á N K A – na zasedání výboru NS MAS ČR
Termín: 11. 10. 2011 (úterý) • Čas: 9.30 hodin • Hotel Kotyza, Horní náměstí 5, Humpolec

Akce je pořádána Ekumenickou radou církví ČR
Konference pod záštitou Národní sítě místních akčních skupin ČR

27.10.2011
KONFERENCE O VENKOVU s odborníky, zástupci státní
správy, neziskového sektoru, církví, MASek…
Více info na www.konference2011.webnode.cz

28.10.2011
CELODENNÍ PROGRAM PRO MALÉ I VELKÉ
hudební vystoupení, program pro děti, povídání o venkově.
Vyhlášení vítězů výtvarné soutěže „Správné rozhodnutí“
www.modlitbazadomov.cz

STÁNKY s regionálními produkty a výrobci a produkcí
církevních organizací a chráněných dílen

CESTA NA HORU ŘÍP a čtení Bible v rotundě
PŘÍMÝ PŘENOS SLAVNOSTI ČT 2, 28.10.2011 od 15.00

Na téma: SVOBODA JE VOLBA?! - 20 LET SVOBODY NA VENKOVĚ
27.10.2011, 13:00 – 17:00 Praha Arcibiskupský palác – konference a panelové diskuze

27.10.2011, 18:00 katedrála sv. Víta Praha – oratorium ke cti sv.Anežky

28.10.2011, 11:00 – 16:30 Krabčice u Řípu – rodinný program, soutěže, přímý přenos ČT

MODLITBA ZA DOMOV 2011
Slavnost pro všechny lidi dobré vůle k oslavě VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

Do Krabčic je zajištěna kyvadlová doprava z Roudnice
nad Labem.

Vstupy na všechny akce jsou volné.

Pozvánka na říjnovou schůzi Spolku pro obnovu venkova
která se koná 4. 10. 2011 od 9.00 hodin – v Černínském salonku, místnost č. 122 v Senátu Parlamentu ČR

(recepce Kolovratský palác).

Program:
09.00–09.30 Kontrola usnesení – Ing. Harnová
09.30–11.00 Rozpočtové určení daní – události kolem návrhu novely zákona MF
11.00–11.30 Prezentace Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS)

s důrazem na Evropský rok dobrovolnictví – Ing. Pavla Válková
11.30 – 12.00 Různé
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Tisícovka starostů pochodovala Prahou.
Chtějí změnu rozpočtového určení daní
Spolek pro obnovu venkova a Sdružení místních samospráv společně pro posílení obcí

A Aktuálně: Rozpočtové určení daní (SPOV a SMS společně s podporou NS MAS) 4

Setkání starostů 21. září v Praze na podporu návrhu ministerstva financí na nové rozpočtové určení daní.

Přes 1000 starostů ze všech koutů České republiky se vydalo 21. září s prapo-
ry a transparenty do Prahy k Úřadu vlády podpořit nový návrh financování obcí
a měst z dílny ministerstva financí. Novela zákona o rozpočtovém určení daní by
měla přidat menším obcím 13,5 až 14,5 miliardy korun a vláda by ji měla projed-
nat do konce října.
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„Je to vyvrcholení našeho šestiletého úsi-
lí o spravedlivou změnu tak, aby regiony na-
ší země nedoplácely na čtyři největší města
v čele s Prahou,“ shrnul akci Josef Bartoněk,
předseda Sdružení místních samospráv ČR
(SMS ČR), které akci pořádalo.

„Novela zákona o rozpočtovém určení
daní (RUD) odstraňuje dlouhodobě pro-
pastný rozdíl mezi příjmy Prahy a nejchud-
ších obcí na přijatelný evropský standard –
tedy trojnásobek,“ uvedl za spolupořada-
telský Spolek pro obnovu venkova (SPOV)
předseda Eduard Kavala.

„Bojuji zde doslova za přežití, z rozpoč-
tu už neutáhnu ani platy,“ rozhořčeně líčila
starostka středomoravské obce Srbce Jana
Přecechtělová. Podobně se vyjádřil i Jindřich
Hnilička, starosta středočeského Knovízu, kte-
rý doplňuje: „Tento návrh musí podpořit po-
slanci napříč politickým spektrem, pomáhá
to totiž všem obcím bez rozdílu politické pří-
slušnosti starosty.“

Před Úřadem vlády se tisícovka starostů
sešla s premiérem Petrem Nečasem, který
převzal výzvu s podpisy a razítky obcí a jed-
noduchým heslem: „Pane premiére, dodržte
slovo!“

PREMIÉR NEČAS SLÍBIL STAROSTŮM,
ŽE VLÁDA ROZDĚLOVÁNÍ DANÍ ZMĚNÍ

Šéf kabinetu Petr Nečas (ODS) se před
Strakovou akademií snažil zhruba tisícovku
demonstrantů přesvědčit o tom, že výhra-
dy ODS k návrhu ministra financí Miroslava
Kalouska (TOP 09) zájmy menších obcí ne-
poškodí.

Nečas mimo jiné uvedl, že je připraven
k politickému kompromisu, který zaručí, že
při rozdělování výnosu z daní nebudou vel-
ká města dostávat více než trojnásobek pří-
spěvku pro malé obce.

„Závazek, že dosáhneme tři ku jedné,
jsme připraveni dodržet, chceme se na tom
dohodnout. V tuto chvíli jsou dvě varianty.
My jsme přesvědčeni, že nalezneme kom-
promis tak, abyste s tím byli spokojeni,“ ře-
kl Nečas.

První variantou je podle Nečase Kalous-
kův návrh „bohatým brát a chudým dávat“,
druhou možností jsou úspory v plánova-
ném obřím ekotendru, z dotací nebo úspo-
rou na ministerstvech.

Starostové, mezi kterými se na začátku
akce objevili i někteří politici TOP 09, během
demonstrace kritizovali postoj ODS, s Neča-

sem se ale nakonec nerozešli ve zlém. Pre-
miérovu řeč občas přerušovaly nesouhlasné
výkřiky, demonstranti ale jeho vystoupení
ocenili potleskem.

Starostové přesto zůstávají obezřetní.
„Uvidíme. Přišli jsme podpořit pouze návrh
z dílny ministerstva financí. Dnešní akce by-
la podpůrná. Pokud nebudou vyslyšeny po-
žadavky starostů, příští akce bude pravdě-
podobně vedena jako demonstrace,“ cito-
valy předsedu Sdružení místních samospráv
Jiřího Bartoňka Hospodářské noviny.

Zástupci SMS a SPOV se následně sešli
s ministrem Kalouskem. „Pan ministr nás
ubezpečil, že námi požadovaný trojnásobek
rozdílu v příjmech mezi nejbohatší Prahou
a nejchudšími obcemi, bude i nadále pro-
sazovat,“ uvedla místopředsedkyně SMS ČR
Věra Kovářová.

PRAHA, BRNO, OSTRAVA, PLZEŇ
ANEB „VELCÍ PROTI MALÝM“?

Právě Praha, kterou nynější podoba roz-
dělování peněz proti menším obcím zvýhod-
ňuje, byla pro starosty jedním z terčů kritiky.
„Matička Praha – nejhorší macecha“ či „ODS
= Jánošík naruby – chudým obcím bere, bo-

A Aktuálně: Rozpočtové určení daní (SPOV a SMS společně s podporou NS MAS) 5



Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č.163 • 10/2011

haté Praze dává“ byly jen některé z transpa-
rentů, které byly na demonstraci k vidění.

Zazněly také projevy o tom, že malé ob-
ce v nynějším systému přispívají na „mar-
notratné“ hospodaření metropole, které se
ukázalo při stavbě tunelu Blanka a dalších
akcích. Pražský primátor Bohuslav Svoboda
(ODS) proto v otevřeném dopise účastní-
kům protestu mimo jiné napsal, že Praha
proti posílení rozpočtů menších měst a ob-
cí neprotestuje. „Pouze musí hájit zájmy
svých občanů, kterým v kontextu hrozící
ekonomické recese, stagnujících daňových
příjmů a škrtů ve Státním fondu dopravní
infrastruktury ministerstvo financí navrhuje
k chybějícím více než šesti miliardám korun
ze státního rozpočtu odebrat dalších 2,2 mi-
liardy korun ročně,“ podotkl podle citace Li-
dových novin primátor Prahy.

Opoziční pražský zastupitel a neúspěšný
kandidát TOP 09 na primátora Zdeněk Tů-
ma pro iDnes uvedl, že pokud nakonec Pra-
ha o peníze přijde, Kalousek přislíbil po ně-
kolik let kompenzace. Důsledek reformy by
tak metropole mohla pocítit až v době, když
už bude jiná ekonomická situace.

Stejně jako Bohuslav Svoboda hodnotí
kriticky plán ministra financí i primátor Os-
travy Petr Kajnar (ČSSD). Zdůraznil zejména
to, že peníze, které plynou do Ostravy, po-
máhají zároveň celému regionu. „Ostrava
jako metropole plní řada funkcí, které pro-
spívají regionu. Díky investicím Ostravy má
zaměstnání 20 tisíc lidí. Ostrava bez miliar-
dy by přišla o možnost investovat rozvojové
projekty, ale musela by řadu služeb omezit
a zdražit,“ uvedl Kajnar.

Brněnský primátor Roman Onderka (ČSSD)
proti změně protestuje již od března. „Ne-
souhlasil jsem už s první verzí, která počíta-
la s výpadkem 200 milionů a nesouhlasím
ani s touto úpravou, která je ještě tvrdší,“
prohlásil Onderka. „Návrh nepřihlíží k roz-
dílným kompetencím a potřebám velkých
spádových měst a k tomu, že poskytují služ-
by i pro obyvatele z okolních obcí,“ zopa-
koval svou hlavní výtku Onderka. Mezi nad-
standardní služby zařadil kulturu, zdravot-
nictví, veřejnou dopravu nebo univerzitní
vzdělávání.

Ostatním velkým městům na jižní Mora-
vě by změny přinesly ročně několik desítek
milionů. To by samozřejmě všichni oslovení
starostové bývalých okresních měst vítali. I za
cenu brněnské ztráty. Odmítavý postoj pri-
mátora Onderky ale většinou chápou.

Vyškovský Jiří Piňos (ČSSD) ale příliš ne-
souhlasí s tím, že má mít Brno o tolik peněz
víc. „Vyškov také poskytuje svou infrastruk-
turu lidem z okolních obcí, kteří sem dojíž-
dějí,“ řekl.

Šéf poslaneckého klubu TOP 09 a Sta-
rostů Petr Gazdík hájí změnu tím, že není
možné, aby například Plzeň dostávala
1,7krát více peněz na obyvatele než napří-
klad České Budějovice, když obě města ma-
jí stejný statut.

(Přehled o tom, jak by se změna RUD pro-
mítla do rozpočtů statutárních měst najdete
v samostatném příspěvku.)

POLITICKÁ PŘETAHOVANÁ:
ODS VERS. TOP 09

Celá Občanská demokratická strana os-
tatně nyní odmítá, aby novela zákona o RUD
byla provedena na úkor největších měst –
Prahy, Brna, Ostravy a Plzně. Občanští de-
mokraté představili vlastní verzi návrhu, kte-
rá počítá s tím, že stát část peněz pro obce
získá jinak, mimo jiné z některých dotačních
programů a úspor na ministerstvech či chys-
taném tendru na likvidaci starých ekologic-
kých škod. Čtyřem největším městům by po-
dle Nečase mohl zákon příjmy zastropovat
tak, aby jim nadále nerostly.

Šéf poslanců TOP 09 a předseda hnutí
Starostové a nezávislí Petr Gazdík, který se
demonstrace starostů účastnil, uvedl, že
nynější podoba zákona menší obce diskri-
minuje a blokuje jejich rozvoj. TOP 09 podle
něj bude s ODS o konečné podobě novely
jednat. „Varianta představená občanskými
demokraty systémově neřeší nespravedl-
nosti nynějšího rozdělení výnosů z daní. Ne-
ní také úplně jasné, kde ODS chce vzít na-

vrch šest miliard v tom návrhu, který před-
stavila. O tom v koalici povedeme diskusi,“
uvedl Gazdík, který velmi kvituje to, že pan
premiér vyjádřil ochotu se dohodnout.

„Jsme připraveni vyhovět požadavku
koaličního partnera, aby poměr mezi prů-
měrem příjmů nejmenších obcí a Prahou byl
1:3. Navrhujeme proto přenést tři miliardy
určené pro Prahu jako pro město a určit je
pro Prahu jakožto kraj. Tím se koeficienty
vyrovnají,“ citoval server iDNes šéfa po-
slanců ODS Zbyňka Stanjuru.

„SMS ČR nyní osloví všechny zákono-
dárce v krajích tak, abychom zjistili, zda jim
stojí za to podpořit rozpočty obcí a měst,
které zastupují. Návrh prospěje více než
80% obyvatel této země, za tohle bojovat
musíme,“ řekl k největšímu starostovskému
pochodu v dějinách samostatné České re-
publiky předseda SMS ČR Josef Bartoněk.

Například šéf poslaneckého klubu TOP 09
a Starostů Petr Gazdík již dříve uvedl, že po-
kud vláda neschválí novelu zákona o roz-
počtovém určení daní, je ohrožena další exis-
tence koalice. „Nedovedeme si představit, že
by nebylo dodrženo to, že dostaneme finan-
cování obcí a měst na evropskou úroveň,“
uvedl Gazdík.

Právě spravedlivější rozdělení daní mezi
malé obce a velká města je v politice jedním
z hlavních cílů strany Starostové a nezávislí,
u nichž je Gazdík předsedou. A starostové se
k prosazení tohoto cíle spojili do koalice se
Schwarzenbergovou a Kalouskovou TOP 09.

POKLIDNÁ AKCE PROTI DISKRIMINACI
MALÝCH MĚST A VENKOVSKÝCH OBCÍ

Setkání starostů 21. září v Praze začalo od
10 hodin na náměstí Jana Palacha, kde vy-
stoupili zástupci pořádajících organizací, i je-
jich partnerů, kteří akci podpořili. Mezi nimi
byl například i prezident Agrární komory Jan
Veleba, nebo primátor Zlína, který jako první
statutární město nově vstoupil do SMS.

Tato aktivní forma podpory návrhu nove-
ly zákona o rozpočtovém určení daní, pod-
nícená SMS a SPOV, směřuje ke zmírnění stá-
vajících neodůvodněných rozdílů v příjmech
samospráv a diskriminaci obcí a měst veli-
kosti do 150 tisíc obyvatel.

Přijetí tohoto návrhu má pro budouc-
nost našich občanů, obcí i venkova zcela
zásadní důležitost. Ačkoliv návrh vychází
z údajů odborné analýzy ekonomických pod-
mínek života obcí a přibližuje nás evrop-
ským poměrům ve financování samospráv,
zvedl se proti němu silný hlas čtyř největších
privilegovaných měst (Praha, Brno, Ostrava,
Plzeň), které by měla změna připravit asi
o pět miliard korun.

Akce nebyla negativní demonstrací pro-
ti něčemu, ale naopak podpůrným podni-
kem za přijetí předložené novely zákona.
Byla vedena důstojně a v poklidném duchu.

Pražskou demonstraci pořádanou Sdru-
žením místních samospráv ČR a Spolkem
pro obnovu venkova ČR podpořily další or-
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ganizace: Národní síť místních akčních sku-
pin ČR, Agrární komora ČR, Asociace sou-
kromého zemědělství ČR, Zemědělský svaz
ČR, Svaz českých a moravských spotřebních
družstev COOP a Českomoravský svaz ze-
mědělských podnikatelů.

Pochod starostů Prahou byl první masovou
akcí, kterou zástupci obcí vyjádřili své stano-
visko k rozpočtovému určení daní. Změna
v RUD, kterou navrhlo ministerstvo financí,
má snížit rozdíl mezi nejchudšími obcemi
a nejbohatšími městy ve výnosu sdílených da-
ní na jednoho obyvatele. Zvýšit má podíl z da-
ní pro 6241 menších měst a obcí celkem
o 13,5 miliardy korun. Největší nárůst výnosu
ze sdílených daní na obyvatele by se měl tý-
kat právě obcí od 2000 do 10.000 obyvatel.
V tuto chvíli město s dvěmi až pěti tisíci oby-
vatel pobírá na jednoho obyvatele 6800 ko-
run. Brno, Plzeň a Ostrava získávají na jedno-
ho obyvatele bezmála 18 000 a Praha, která
je zároveň i kraj, 30 000 korun.

STAROSTOVÉ SE PŘIPRAVOVALI
NA PRAHU KRAJSKÝMI MÍTINKY

I „KLÍČOVÝMI DOPISY“

Před samotným pražským setkáním se
uskutečnily i mítinky starostů v krajích a na
úřad vlády dorazily také stovky tzv. „klíčo-
vých dopisů“.

Při podpoře novely a obhajobě diskrimi-
novaných měst a obcí spojily své síly SMS ČR
a SPOV ČR. Jeho 1. místopředsedkyně a se-
nátorka Jana Juřenčáková nejprve oznámila,
že se uskuteční 21. září demonstrativní po-
chod Prahou. „Ne jak bývá zvykem proti ně-
čemu, ale naopak na podporu přijetí novely,

která je pro starosty zcela zásadní otázkou.
Čekáme proto průvod o síle stovek starostů.
Bude se jednat o vůbec největší starostovský
pochod,“ řekla čtrnáct dní před akcí.

Na předsedu vlády se poté snesla vlna
dopisů od stovek starostů z celé republiky
se symbolem klíče, neboť premiér je klíčo-
vou osobností k prosazení změny financo-
vání samospráv. „Starostové v nich žádají
premiéra o schválení novely v předloženém
znění. Jen potvrzených odeslání máme již
přes 700, předpokládám, že celkem již do-
razilo na Úřad vlády kolem tisíce dopisů,“
upřesnila Věra Kovářová, místopředsedky-
ně Sdružení místních samospráv (SMS ČR).

Starostové navíc z vlastní iniciativy začali
pořádat vlastní podpůrné hromadné akce
v jednotlivých krajích. V Ostravě, Zlíně a Li-
tovli se sešly stovky starostů. Ze zlínské po-
šty byl premiérovi odeslán obří dopis, z Li-
tovle tvarůžkový klíč, z Karlových Var má
dorazit klíč z tradičních lázeňských oplatek.

Podle starosty Knovíze Jindřicha Hniličky
roste rozhořčení mezi starosty: „S kolegy ne-
můžeme pochopit, proč někteří poslanci

místo oprávněných zájmů svých voličů hájí
velká města, která žijí na úkor našich obcí“.
SMS ČR se proto chystá zveřejnit postoj a hla-
sování každého zákonodárce, aby bylo zřej-
mé, jak obhajuje zájmy vlastního regionu.

Zpracoval TSu, s využitím podkladů
SMS, SPOV a médií ČTK, HN, LN a iDnes

Videoreport TV Chrastava:
http://chrastava.coprosys-

lvi.cz/demonstrace1109.wmv

Otázky Václava Moravce:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11

26672097-otazky-vaclava-
moravce/211411030510925-otazky-vacla-

va-moravce-2-cast/

Co (ne)sdělil premiér Nečas staros-
tům o budoucnosti návrhu změny

RUD z dílny MF?
SMS ČR zveřejňuje doslovný přepis dia-

logu premiéra Nečase s tisícovkou přítom-
ných zástupců obcí a měst ze dne 21. 9.:

http://smscr.cz/aktuality.php?id=142

Porovnání navrženého a stávajícího systému RUD
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Podle současného návrhu ministerstva fi-
nancí má Praha dostávat bezmála 37 miliard
korun, nové rozpočtové určení daní by jí
ubralo 2,2 miliardy, takže by se musela spo-
kojit s 34,7 miliardy.

Brno by mělo přijít o 924 miliónů, takže
mu zbude 5,7 miliardy korun. Ostravě by
mělo být přiřknuto 4,5 miliardy korun, te-
dy o 912 milionů korun méně než při sou-
časném rozpočtovém určení. Plzni klesnou
příjmy o 906 miliónů ze tří miliard na 2,1
miliardy.

Všechna čtyři města spojuje ještě jedno
unikum – ve všech vládne tzv. velká koalice,
tedy občanští demokraté se sociálními.
Změna rozpočtového určení daní se nelíbí
právě části ODS, byť je zanesena do koalič-
ní smlouvy. Reforma je klíčová pro šéfa Sta-
rostů a nezávislých a předsedu jejich spo-
lečného poslaneckého klubu s TOP 09 Gaz-
díka. Podle něj by vláda bez změny RUD
nemohla pokračovat. Proti němu se staví
šéf poslaneckého klubu ODS Zděněk Stan-
jura, podle nějž není v koaliční smlouvě jas-
ně stanoveno, že by se obce měly obohatit
na úkor největších měst. Podle něj je třeba
najít náhradní zdroje.

JAK SI POLEPŠÍ OBCE?
Ostatních 6 242 měst a obcí si má podle

návrhu ministerstva financí polepšit, což se
týká celkem 8,5 milionu občanů ČR. Přepo-
čet, kolik z daní vyjde na každého obyvate-
le, se však od obce k obci liší. Podle jedno-

duchého propočtu by měla průměrná čes-
ká obec čítat kolem 1 680 obyvatel (většina
obcí v ČR má ale méně než tisíc obyvatel).
Takovou obcí je například Loděnice na Be-
rounsku, kde žije 1 684 lidí. Při současném
systému RUD dostává Loděnice 11 miliónů
korun, v budoucnu by ale mohla získávat až
15,6 miliónu. Příjem na hlavu by se měl zvý-
šit o téměř tři tisíce z 6 500 korun na 9 300.

Nejčastěji obce v ČR nedosahují ani poč-
tu 500 obyvatel. Jako model může sloužit
Podkopná Lhota na Zlínsku, kde je registro-
váno 309 lidí. Přepočet na hlavu se jim mů-
že zvýšit z 6 800 na 8 300 korun, v celko-
vém úhrnu pak z 2,1 na 2,5 milionu.

OBYVATELÉ NEJMENŠÍCH OBCÍ
SI POLEPŠÍ O TISÍCOVKU

Nedaleko leží známý městys Vizovice,
obec s rozšířenou působností čítající 4 661
obyvatel. Příjem z daní by se zde měl zvýšit
z 31 milionů na 44. Na každého obyvatele
dosud vycházelo 6 700 koruny, po schvále-
ní změn by to mělo být 9 500.

Nejmenší české obce Vysoká Lhota na
Pelhřimovsku a Čilá na Rokycansku, které
podle propočtu MF čítají shodně po 22
obyvatelích, si polepší zhruba o tisícikoru-
nu na občana. Vysoké Lhotě se zvýší příjem
z 274 000 na 304 000, takže na každého
obyvatele vyjde 13 800 namísto dosavad-
ních 12 500 koruny. V případě Čilé stoupne
příjem z daní z 220 000 na 246 000 korun,
tedy z 10 000 na 11 200 korun na hlavu.

NEJVÍCE BY ZTRATILA PLZEŇ

Co se týče přepočtu na hlavu na obyvate-
le největších měst, nejvíce utrpí Plzeňané, kte-
rým se příjem sníží o pět tisíc korun ze 17 900
na 12 600 koruny. Výnos na každého Ostra-
vana klesne ze 17 900 na 14 900 koruny,
v případě Brňanů se příjem sníží ze 17 900
na 15 400 a u Pražanů se jedná o pokles
z 29 600 na 27 800 korun.

MODRAVA MÁ MÍT 79 TISÍC NA HLAVU

Některé obce ovšem mají výnos na obyva-
tele mnohem vyšší než ostatní. Rekordmanem
je zřejmě 55hlavá Modrava na Klatovsku, kde
se celkový příjem má zvednout ze čtyř milió-
nů na 4,3 miliónu. Na každého občana zde vy-
cházelo dosud 73 100 korun, po změně ur-
čení daní by to mělo být až 79 000 korun.

Poměrně vysoké příjmy mají také Kryš-
tofovy Hamry na Chomutovsku. Na každé-
ho ze 71 obyvatel zde vychází 49 600 ko-
runy a polepšit si mají ještě o pět tisíc. Sou-
časný příjem činí 3,5 miliónu, po změnách
by to mělo být 3,8 miliónu korun.

S nynějším stavem mohou být spokojení
také obyvatelé Prášil na Klatovsku, kde při-
padá na občana 38 600 korun a po změ-
nách má příjem stoupnout na 42 300 ko-
run. Celkově se má příjem zvýšit z šesti mi-
liónů na 6,6 miliónu korun. Obce s takto
vysokými přepočty na hlavu jsou ale výjim-
kou, v průměru se výnos na jednoho oby-
vatele pohybuje kolem 10 000 korun.
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Změna rozpočtového určení daní vezme
Praze dvě miliardy, většina měst si polepší

Přehled změn rozpočtového určení daní u statutárních měst:
Město Počet obyvatel Současný systém RUD Návrh Rozdíl
Praha 1 249 026 36 958 626 000 34 741 061 000 – 2 217 565 000
Brno 371 399 6 653 426 000 5 728 756 000 – 924 670 000
Ostrava 306 006 5 483 052 000 4 570 391 000 – 912 661 000
Plzeň 169 935 3 045 761 000 2 139 264 000 – 906 497 000
Liberec 101 625 993 007 000 997 160 000 4 153 000
Olomouc 100 362 979 680 000 982 432 000 2 752 000
Ústí nad Labem 95 477 928 193 000 936 181 000 7 988 000
České Budějovice 94 865 920 063 000 925 187 000 5 124 000
Hradec Králové 94 493 918 437 000 921 029 000 2 592 000
Pardubice 90 077 871 236 000 884 818 000 13 582 000
Havířov 82 896 793 887 000 798 272 000 4 385 000
Zlín 75 714 722 008 000 736 243 000 14 235 000
Kladno 69 938 658 656 000 678 314 000 19 658 000
Most 67 518 635 617 000 651 719 000 16 102 000
Karviná 61 948 576 064 000 590 357 000 14 293 000
Frýdek-Místek 58 582 540 608 000 563 655 000 23 047 000
Opava 58 440 540 889 000 564 348 000 23 459 000
Děčín 52 260 477 512 000 502 374 000 24 862 000
Karlovy Vary 51 320 465 039 000 482 827 000 17 788 000
Jihlava 51 222 465 314 000 487 739 000 22 425 000
Teplice 51 208 462 273 000 486 110 000 23 837 000
Chomutov 49 795 447 750 000 475 659 000 27 909 000
Přerov 46 254 412 055 000 434 276 000 22 221 000
Mladá Boleslav 44 750 395 000 000 420 702 000 25 702 000

Zdroj: http://www.novinky.cz/domaci/244421-zmena-rozpoctoveho-urceni-dani-vezme-praze-dve-miliardy-vetsina-mest-si-polepsi.html

http://www.novinky.cz/domaci/244421-zmena-rozpoctoveho-urceni-dani-vezme-praze-dve-miliardy-vetsina-mest-si-polepsi.html
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Starostové veřejně žádali Ostravu,
ať nebrání daňovým změnám

Jedno z největších protestních shromáždění starostů v historii
Česka proběhlo před ostravským magistrátem. Protestovali kvůli
snaze Ostravy, která chce zvrátit vládní návrh na změnu pravidel
rozdělování daní. Obce by si polepšily, naopak největší města Pra-
ha, Brno, Ostrava a Plzeň pohoršila.

Ostrava před časem spustila kampaň proti novele a patnáct mo-
ravskoslezských poslanců chtěla přesvědčit, aby návrh nepodpořili. To
se však představitelů obcí a menších měst vůbec nelíbilo. Více než stov-
ka se jich proto v pondělí 5. září sešla na Prokešově náměstí v Ostravě.

„Ministerstvo financí konečně po letech připravuje rozpočtové
určení daní, které bude trochu spravedlivě reflektovat to, že dva-
cet procent obyvatel žije na úkor 80 procent,“ řekl starosta Če-
ladné na Frýdecko-Místecku Pavol Lukša.

Primátor Ostravy Petr Kajnar starosty pozval do zasedacího sá-
lu zastupitelstva a po jednání jej účastníci opouštěli s možnou
kompromisní variantou. „Více peněz pro obce a města má jít ze tří
položek - 1,5 miliardy přímo ze státního rozpočtu, sedm miliard z
dotací a čtyři miliardy z rozpočtů čtyř největších měst. Na konci jed-
nání jsme s primátorem Kajnarem hovořili o kompromisní varian-
tě, která by nestavěla velké proti malým a on by ji byl ochotný pod-
pořit,“ řekl předseda Spolku pro obnovu venkova Eduard Kavala.

Kompromisní varianta vychází ze vzájemné podpory a z toho, že
se rozpočtové určení daní bude měnit ve dvou etapách. „Od roku
2013 by se obcím přidalo 8,5 miliardy korun. Další čtyři pak až od
roku 2014. To by ale peníze podle Kavaly nemusely jít z pokladen
čtyř velkých měst, ale třeba z výnosů, které má stát z hazardu.

„Vše ale závisí na vzájemné podpoře. My nyní ustoupíme a vel-
ká města nás musí podpořit v požadavku na peníze z hazardu. Ny-
ní je ale jasné, že nikdo z nás ze svých požadavků úplně neustou-
pí. Proto přemýšlíme nad kompromisem,“ uvedl Kavala s tím, že
vše bude stejně záviset na ministerstvu financí.

Primátor Ostravy řekl, že si takové řešení dokáže představit.
„Našim cílem není připravit menší města a obce o peníze. Také je
pravda, že jistou nespravedlností trpěli. Tu ale nemůžeme odstra-
nit další nespravedlností,“ uvedl Kajnar.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/pres-sto-starostu-verejne-zadalo-
ostravu-at-nebrani-danovym-zmenam-11e-

/domaci.aspx?c=A110905_173845_ostrava-zpravy_jog

Klíče pro premiéra:
bitva o rozpočty obcí a měst začíná!

Klíč. Symbol důvěry i důležitosti okamžiků, které pro starosty
obcí a měst s blížícím se termínem jednání vlády nastávají. Sdru-
žení místních samospráv, jehož členy je přes 1100 obcí a měst
z celé země, proto vyzývá k podpoře spravedlivého financování
obcí a měst. Ty dlouhodobě trpí podfinancováním na úkor čtyř
největších měst v čele s Prahou. Změna zákona o rozpočtovém
určení daní je pro obce a města skutečně klíčová. Návrh z dílny
ministerstva financí jim přidává více než 13,5 mld. Kč, zatímco
4 největším městům ubírá téměř 5 miliard, avšak s čtyřletým pře-
chodným obdobím, kdy budou i tato největší města získávat fi-
nanční kompenzace.

„Zatímco my balancujeme ekonomicky na hraně, Praha pro-
hýří každoročně několik miliard v nesmyslných projektech“,
poukazuje na současný stav starosta Vysokého Pole na Zlínsku
Josef Zicha.

„Naším cílem je dostat financování obcí a měst na úroveň ci-
vilizovaných evropských států, takové do očí bijící rozdíly mezi
čtyřmi velkoměsty a zbytkem republiky prostě nelze tolerovat,“
přidává svůj názor starosta Václav Bujáček z obce Suchá Loz,
která patří k zakládajícím obcím Sdružení místních samospráv
ČR.

Místostarosta Suché Lozi Petr Gazdík, předseda poslaneckého
klubu TOP 09 a Starostové doplňuje, že při sestavování vlády si
s premiérem plácl, že se stávající rozdíl v příjmech na hlavu obča-
na Prahy a například Vizovic ze současných 4,5 násobku sníží na
trojnásobek. „To přesně je podstatou návrhu ministerstva financí,
proto doufám, že předseda vlády svůj slib dodrží a návrh podpo-
ří,“ podotkl Gazdík.

Návrh reformy financování obcí předložený ministrem financí
nyní putuje na vládu. Na tiskové konferenci SMS ČR 5. září jej
podpořili starostové napříč politickým spektrem i regiony Zlínské-
ho kraje (ODS, ČSSD, KDU-ČSL, TOP09-STAN i nestraníci). Zvoli-
li zvláštní formu dopisu premiéru, jehož symbolem bude právě
KLÍČ. Ten ode dneška budou na úřad vládu premiérovi zasílat sta-
rostové z celé země.

„Dopis premiéru Nečasovi odešleme co nejdříve, naše město
trpí nezaměstnaností i dalšími problémy, které budeme moci po
navýšení rozpočtů účinněji řešit,“ dodává starosta Brumova-Bylni-
ce Zdeněk Blanař. „Předseda vlády je vždy klíčovou osobností vlá-
dy. Proto doufám, že naši důvěru nezklame,“ přidává se starosta
Pačlavic Pavel Čech.

„Vážím si odvahy všech komunálních politiků, kteří jdou často
proti stranickým zájmům sahajícím hlavně na magistráty oněch
největších měst. Tito starostové chtějí dokázat lidem, že už nechtějí
jen sedět v koutě a že i „malý pán“ si může spravedlivější zákony
vybojovat,“ uzavřel místopředseda SMS ČR Jan Pijáček, starosta
slováckého Vlčnova. A kolik klíčů premiérovi dorazí? „Myslím, že
to budou tisícovky,“ uzavírá Pijáček.

SMS ČR chystá ještě další podpůrné aktivity. Starostové Zlín-
ského kraje v pátek v čele se zlínským primátorem odešlou spo-
lečně velkou zásilku na úřad vlády. O dalších aktivitách se rozhod-
ne v následujících dnech s ohledem, zda návrh z dílny ministerstva
financí získá vládní podporu.

Zdroj: http://smscr.cz/aktuality.php?id=137

Starostové z obcí a menších měst na protestním mítinku před os-
travským magistrátem. Foto: Alexandr Satinský, MF DNES

Produkty
populistické
kampaně
„Ostravu
nedáme“
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Starostovský happening ve Zlíně
s velkým dopisem pro premiéra

„Sešlo se nás téměř 140 starostů, jsem nadšená, takový obří do-
pis u premiéra určitě nezapadne!“, nadšeně říká starostka městyse
Pozlovice Olga Tkáčová. „Zaplnili jsme celý prostor před radnicí, mě-
li jsme vlajky, transparenty i slogany, občané si nás určitě všimli,
chceme totiž změny právě pro ně,“ říká bánovský starosta Zbyněk
Král. Starostové v dopisu pro premiéra podporují návrh ministerstva
financí, který by 80 % populace zvýšil životní úroveň, posílením pří-
jmů 6241 měst a obcí v ČR formou změny rozpočtového určení da-
ní. „Při starostovském happeningu ve Zlíně jsme vložili písemnou
výzvu obcí k respektování závazků Programového prohlášení vlády
i vůle občanů v regionech, kteří jsou nuceni žít na úkor Prahy, Brna,
Ostravy a Plzně,“ dodává zaníceně Olga Tkáčová, která je zároveň
krajskou předsedkyní organizátorského SMS ČR.

„Výrok premiéra ve středečním deníku E15 o tom, že jsme le-
vičáci s jánošíkovskými návrhy, se mě nesmírně dotkl, a to i s ohle-
dem na občany, které stejně jako on zastupuji. Je to nedůstojné
pohrdání vůlí většiny národa,“ komentuje roztrpčeně středeční Ne-
časovy výroky starosta Újezdu Vladimír Kráčalík.

„Zatím jsme nejblíže cíli, který může konečně přinést prosperi-
tu nejen privilegovaným městům, ale celému území naší země. Ta-
kový boj má pro nás jednoznačný smysl, i když musíme polemizo-
vat přímo s premiérem vlády,“ odhodlaně uzavírá předseda pořa-
datelského Sdružení Josef Bartoněk.

Starostové zasílají premiérovi dopis s klíčem, aby se předseda vlá-
dy jakožto klíčová osobnost zasadil o odstranění diskriminace men-
ších měst a obcí. Zlínský „klíčový dopis“ bude zatím největší a nej-
hromadnější zásilka této akce. TZ SMS ČR, 9. září 2011

Z mítinku starostů v Litovli poslali
na úřad vlády klíč z tvarůžků

Přes sto starostů a místostarostů z Olomouckého kraje se sešlo
13. září v Litovli na Olomoucku, aby podpořilo chystanou novelu
zákona o rozpočtovém určení daní. Na výzvu premiérovi se v Li-
tovli podepsalo na 118 starostů z celého kraje. Kromě výzvy po-
putuje k premiérovi také aromatický symbolický klíč od Olomouc-
kého kraje, který byl vyroben z loštických tvarůžků.

„V dopise premiéra žádáme, aby nám v parlamentu zajistil pro-
sazení schválení tohoto zákona. Chceme tím dosáhnout toho, aby
se snížil současný diskriminační rozdíl příjmů mezi nejchudšími ob-
cemi a nejbohatší Prahou. Těch nejchudších obcí tady v Olomouc-
kém kraji máme téměř dvě třetiny. Nové rozpočtové určení daní by
do Olomouckého kraji přineslo celkově 1,5 miliardy korun. Je to
pro nás zásadní téma,“ uvedla místostarostka Libiny na Šumper-
sku Jana Němečková. Starostové dorazili na náměstí před litovel-
skou radnicí s transparenty i obecními vlajkami. „Jsme rádi, že jsme
se sešli v takové síle. Novela by nám přinesla finanční prostředky
do rozpočtu na další rozvoj obce,“ řekl starosta Troubek na Pře-
rovsku Roman Brázda. Zdroj: ČTK

Kolektivní prohlášení o rozpočtovém
určení daní (Jihočeský kraj)

Společné prohlášení krajské organizace SMS ČR v Jihočeském
kraji, SPOV JčK a vedení Jihočeského kraje k návrhu novely záko-
na o RUD.

Vítáme úpravu zákona o rozpočtovém určení daní, která snižu-
je příjmové znevýhodnění malých obcí přiměřenějším přerozděle-
ním sdílených daní ve vztahu k počtu obyvatel ČR a zvýšením po-
dílu na všech sdílených daních pro obce na 22,96 %. Vítáme ta-
kovou nápravu zákona, která zastaví rozevírající se nůžky mezi
daňovými příjmy největších měst a nejmenších obcí.

Současně ale konstatujeme, že přeřazením příspěvku na částeč-
nou úhradu provozních výdajů ve vyjmenovaných školských zaříze-
ních zřizovaných obcemi, který je v současnosti poskytován zřizova-
telům formou dotace na 1 žáka, do systému rozpočtového určení
daní je tento pozitivní efekt na rozpočty obcí vlivem vzrůstajícího
počtu žáků a neodhadnutelnosti celostátního inkasa sdílených daní
podstatně redukován.

Upozorňujeme také na zarážející fakt, že tento návrh novely
RUD nepočítá s dopadem předchozí navržené úpravy na podíl ob-
cí a krajů na celostátním výnosu daně z přidané hodnoty podle ná-
vrhu novely zákona č. 235/2004 Sb. o DPH (sněmovní tisk č. 377,
schválen dne 2. září 2011 v rámci 3. čtení v Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR). Tato novela zákona o DPH kromě změny a ná-
sledného sjednocení sazeb daně, což bude mít jednoznačný dopad
do zvýšených výdajů územních samospráv, totiž upravuje i zmí-
něné podíly obcí a krajů na celostátním výnosu daně z přidané
hodnoty způsobem, kdy se tyto podíly snižují ve prospěch státní-
ho rozpočtu. Ze stávajících 21,40 % pro obce a 8,92 % pro kraje
jde s účinností od 1. ledna 2012 o snížení na 19,93 % pro obce
a 8,29 % pro kraje, resp. na 19,90 % pro obce a 8,28 % pro kra-
je s účinností od 1. ledna 2013.

Žádáme proto zákonodárce, aby neodkladně řešili situaci v ne-
souladu dvou zákonných norem, které na jedné straně obcím jako-
by přidají, aby jim okamžitě podstatnou část přidaného odebraly.

Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje
Jan Malík, předseda SPOV JčK

Jiří Iral, předseda SMS JčK
Zdroj:

http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par%5Bid_v%5D=1&par%5-
Blang%5D=CS&par%5Bakt%5D=3239
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Rozpočtové určení daní
v České republice: ani
pravicové, ani levicové,
ale prostě feudální

Na stránkách Českého statistického úřa-
du najdeme v tabulce REG00006 údaje
o hrubém domácím produktu na jednoho
obyvatele vytvořeném v jednotlivých krajích
(NUTS3) a také ve větších regionech (NUTS2).
Na základě těchto údajů můžeme vytvořit
následující tabulku:

N N á z o r y a o h l a s y

Území HDP/obyv. Kolikrát míň
než Praha

Kraje – NUTS3 Kolikrát míň
než Praha(Kč) Kraj HDP/obyv.

Česká republika 345 601 2,2 Praha 761 596 1
ČR bez Prahy 289 693 2,63 Středočeský 317 199 2,4
Regiony – NUTS2 Jihočeský 298 058 2,56
Praha 761 596 1 Plzeňský 299 846 2,54
Střední Čechy 317 199 2,4 Karlovarský 233 629 3,26
Jihozápad 298 904 2,55 Ústecký 275 653 2,76
Severozápad 264 341 2,88 Liberecký 240 057 3,17
Severovýchod 274 757 2,77 Královéhradecký 291 241 2,62
Jihovýchod 311 763 2,44 Pardubický 286 518 2,66
Střední Morava 273 169 2,79 Vysočina 270 743 2,81
Moravskoslezsko 281 634 2,7 Jihomoravský 330 145 2,31

Olomoucký 260 450 2,92
Zlínský 286 977 2,65
Moravskoslezský 281 634 2,7

(Údaje jsou z r. 2009 a jednotlivé regiony NUTS2 jsou složeny z krajů takto: Střední Čechy = Středo-
český kraj, Jihozápad = Plzeňský a Jihočeský kraj, Severozápad = Ústecký a Karlovarský kraj, Severový-
chod = Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj, Jihovýchod = Vysočina a Jihomoravský kraj, Střed-
ní Morava = Olomoucký a Zlínský kraj, Moravskoslezsko = Moravskoslezský kraj.)

Za chvíli se budeme podrobněji věnovat
tomu, co ten „HDP vytvořený v kraji“ vůbec
znamená, zatím ale berme uvedená čísla ja-
ko realitu. Jak je z tabulky vidět, Praha má
2,4krát větší HDP na obyvatele než Středo-
český kraj. Ovšem podle dnes platného zá-
kona o rozpočtovém určení daní (RUD) do-
stává na jednoho obyvatele Praha 29 600 Kč,
zatímco obce a města Středočeského kraje
v průměru 7 400 Kč. Praha tedy dostává 4krát
více peněz na obyvatele – přestože podle
této statistiky vyrobí na jednoho svého oby-
vatele jen 2,4krát více. A podobný nepoměr
najdeme samozřejmě i u financování měst
a obcí v ostatních krajích.

Tato čísla lze popsat jen jediným způso-
bem: z toho, co vyrobí obyvatelé jiných kra-
jů, se část vezme a předá Praze. Jde tedy
o to příslovečné „přerozdělování“.

Podle pravicového světového názoru je
v podstatě každé přerozdělování špatné, co
lidé vyprodukují, to se jim má nechat. Podle
levicového světového názoru, který je mi bliž-
ší, je přípustné určité přerozdělování z důvo-
dů solidarity: ti, kteří dokážou vyprodukovat
víc, mají přiměřenou částí své produkce po-
máhat těm, kteří bez své viny tolik vyprodu-
kovat nedokážou.

napadlo by snad někoho v EU, že východoe-
vropské země budou přispívat Bruselu a Lu-
cemburku, protože to jsou velké metropole?

Takové přerozdělování vybraných daní
tedy není ani pravicové, ani levicové, není to
ani kapitalizmus, ani socializmus. Nejblíž to
má k feudalizmu: právě v něm byli chudí se-
dláci hrubou silou drába nuceni, aby posí-
lali část své produkce na bohatý zámek.

Pan premiér Nečas ve svém nedávném
projevu ke starostům a primátorům v Brně
(http://zpravy.ods.cz/projev.php?ID=1341)
mimo jiné řekl:

„Druhým tématem, které souvisí s kon-
solidací veřejných financí a kterému se tady
nemohu vyhnout, je téma rozpočtového ur-
čení daní. Předtím, než se do tohoto téma-
tu zakousneme, tak bych velmi prosil, aby-
chom si představili čistě hypotetickou situa-
ci. Objeví se politická strana, která řekne,
máme velkou nerovnoměrnost v příjmech
jednotlivých rodin a jednotlivých daňových
poplatníků. Co kdybychom se zaměřili na ty,
kteří těch peněz mají zbytečně moc. Např.
řekneme, že každý, kdo má vyšší roční příjmy
než 12 milionů, tak všechno ostatní mu bu-
de buďto zabaveno anebo podrobeno 90 %
dani. Ale ta nebude příjmem státu, ale roz-

Dovedl bych si tedy představit, že pře-
rozdělování buď nebude žádné, nebo bude
takové, při němž bohaté regiony (například
Praha nebo i Střední Čechy) určitou část své
produkce věnují regionům slabším (napří-
klad regionům Severozápad a Střední Mo-
rava). Konec konců tak tomu je i na úrovni
Evropské unie; bohatší západní země platí
a u nás se z toho staví třeba (drahé) dálnice.

Ovšem přerozdělování, ke kterému do-
chází v současném systému RUD, nezapadá
ani do jedné z těchto ideologických škatulek.
Není pravicové a nechápu, proč ho údajně
pravicový premiér s údajně pravicovou ODS
hájí; měli by přece správně říkat, že co se vy-
robí v krajích, ať tam také zůstane. A není
ani levicové, protože směřuje přesně opač-
ně: od chudších regionů k bohaté Praze. No

dělí se mezi ostatní méně příjmové daňové
poplatníky. Na web pověsíme kalkulačku.
Každý si tam bude moci spočítat, když tyto
bohaté oškubeme, o kolik se mu zvýší jeho
měsíční příjem.“

Já vidím zcela jinou situaci, která má k té
premiérově „hypotetické“ velmi daleko, ale
ke skutečnosti bohužel velmi blízko. Vidím
skupinu politiků, kteří mají k dispozici státní
moc, kteří obyvatelům této země pod po-
hrůžkou daňové exekuce nařídí, aby jim
odevzdávali část svých výdělků, a takto ode-
brané peníze pak přerozdělí výrazně ve pro-
spěch 20 % obyvatel a v neprospěch 80 %,
ve zjevném nepoměru k tomu, kolik kdo vy-
produkoval a do společné kasy přispěl. A pak
těch 80 % lidí to už přestane bavit, začnou
se dožadovat, aby se daňové výnosy rozdě-
lovaly spravedlivěji, a tato skupinka politiků
je označí za „jánošíky“ a „levičáky“. Přesně
tato slova použil při jiných příležitostech pan
premiér Nečas.

Ale pojďme ještě o kus dále. Vycházeli
jsme ze statistiky, podle které průměrný oby-
vatel Prahy vytvoří HDP 2,4krát větší než prů-
měrný obyvatel Středočeského kraje. Zastav-
me se nad tím, jak je to možné. Znamená
to, že pražský elektrikář pracuje 2,4krát dé-
le nebo 2,4krát intenzivněji než elektrikář
z Benešova? Nebo že úředník benešovského
městského úřadu vyprodukuje 2,4krát mé-
ně papírů (nebo papíry tolikrát menší kvality)
než úředník pražského magistrátu případně
Nečasova úřadu vlády? Může snad někdo
myslet vážně, že pražský lékař vyléčí 2,4krát
víc lidí nebo že pražský učitel naučí 2,4krát víc
žáků než lékař nebo učitel u nás v Ondřejo-
vě? Že pražský pekař peče 2,4krát lepší hous-
ky než pekař v Příbrami? To snad je absurdní.
Takto asi naše statistika nevznikla.

Vznikla samozřejmě jinak, na základě sta-
tistických hlášení a daňových přiznání, která
podávají fyzické a především právnické oso-
by tam, kde mají sídlo. Jenomže tato mís-
ta často ani vzdáleně neodpovídají tomu,
kde produkt skutečně vzniká.

Například bývalý primátor Bém často
opakoval, že v Praze vzniká 25 % HDP celé
České republiky. Toto číslo vyplývá ze statis-
tických tabulek o HDP jednotlivých regionů,
z kterých jsme vycházeli i my, ale přesto je-
ho výrok není pravdivý. Pravdivé by bylo,
kdyby řekl „firmy se sídlem v Praze vytváře-
jí 25 % z HDP celého státu“. Podobné je to,
když premiér Nečas říká, že v Praze, Brně,
Ostravě a Plzni, tedy v oněch čtyřech privile-
govaných městech, vzniká 45 % HDP.

V Praze mají sídlo prakticky všechny vel-
ké české firmy např. ČEZ, RWE Transgas, Te-
lefónica, Agrofert Holding, Unipetrol, Čep-
ro, Tesco a desítky dalších. (Výjimkou je Ško-
da Auto z Mladé Boleslavi a TCPA z Kolína).
Ze 44 bank registrovaných v ČR mají jen 3
malé lokální banky sídlo mimo Prahu, os-
tatních 41 bank včetně čtyř dominantních
(Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB,
UnicreditBank) sídlí v Praze. Budeme si na-
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mlouvat, že společnosti jako Telefónica,
Agrofert Holding, Unipetrol, Komerční ban-
ka nebo Tesco vytvářejí svůj produkt v Pra-
ze, jen proto, že v Praze platí daně? Navíc,
každý ví, že v Praze mají formální sídlo i de-
setitisíce středních a malých firem, které se
tím jen chtějí vyhnout daňovým kontrolám,
ale které ve skutečnosti všechen svůj pro-
dukt vytvářejí jinde.

Prostě tvrzení, že v Praze vzniká 25 %
HDP je nepravdivé. Je to statistický údaj zkres-
lený tím, že u velkých společností je prak-
ticky nemožné přesně statisticky sledovat,
kde jejich produkty vznikají.

Takže dokonce ani ten „statistikou po-
depřený“ údaj, že průměrný obyvatel Prahy
vytvoří 2,4krát větší HDP než průměrný oby-
vatel Středočeského kraje, nesnese kritické
zkoumání. Ve skutečnosti je tento poměr
ještě menší, můj odhad je 1,5, protože v Pra-
ze jsou opravdu přibližně 1,5krát větší pří-
jmy než jinde, a je takový axiom, že v kapi-
talizmu příjmy odpovídají produkci (i když já
znám spoustu lidí, u kterých to zjevně není
pravda). Učitelé v Praze větší příjmy nemají,
ale třeba advokáti nebo doktoři ano.

Přehodnotíme-li tedy poměr HDP na hla-
vu mezi Prahou a Středočeským krajem
z oficiálního 2,4 na reálnější 1,5, ještě dál se
zmenší „morální nárok“ Prahy na to, aby
dostávala čtyřikrát víc na hlavu než ostatní
města a obce, a ještě víc bude zjevné to ne-
oprávněné přerozdělování daňových příjmů
od ostatních regionů směrem k Praze.

Řekněme to naplno: My, občané větší
části této země se už dlouhá léta proti své
vůli skládáme na Prahu a tolerujeme jí její
marnotratné hospodaření s našimi penězi.

A teď, když už nás to po všech skandálech
přestává bavit, když i my chceme ve svých
obcích kvalitní místní komunikace, veřejné
osvětlení, vodovod a kanalizaci, tedy vyba-
vení, na které si naši občané vydělali a kte-
ré svými daněmi zaplatili, teď nám pan pre-
miér a jeho ODS řekne, že Praze „závidíme“
a že naše politika je „levičácká“ a „jánoší-
kovská“? Protože za své peníze chceme opra-
vit své vlastní školy a cesty a ne dávat Praze
na cyklostezky za cenu dálnic?

Chcete-li, pane premiére, opravdu hod-
notit ideologicky, doporučuji Vám podívat se
na web www.ostravunedame.cz. Dočtete se
tam, proč a na co Ostrava potřebuje své do-
savadní příjmy ze sdílených daní: protože ji-
nak by v ulicích ubylo městských strážníků,
muselo by se zdražit jízdné, dražší by byla
vstupenka do bazénu i do divadla. Zcela stej-
né argumenty slýcháme například i z Prahy

a „potřebami“ argumentujete ve svém ne-
dávném rozhovoru pro E15 ze dne 7. září
(http://zpravy.e15.cz/nazory/rozhovory/neca
s-nejsme-pro-levicackou-politiku-697656)
i Vy: Ostravě se nesmí vzít, protože by se
„podvázal její rozvoj“, Praha, Brno a Ostrava
měla vždy „metropolitní charakter“ atd. Tak-
že „každému podle jeho potřeb“? Toto hes-
lo jistě znáte z nedávné minulosti. Takhle
nám slibovali, že bude vypadat komunizmus.
V životě by mě nenapadlo, že tuto zásadu –
seberme z regionů, kde se vyprodukovaly
hodnoty, a přerozdělme je „metropolím“,
které to „potřebují“ – bude hájit údajně pra-
vicový a konzervativní politik.

Dokonce i návrh novely zákona o rozpoč-
tovém určení daní z dílny Ministerstva finan-
cí, který ODS a pan premiér tolik kritizují, je
v tomto ohledu ještě nespravedlivý, protože
i po jeho přijetí budou mimopražští občané
posílat do Prahy značné, Prahou nevydělané
peníze na její „potřeby“. Dobře, chápeme,
že město Praha si na tyto sociální dávky už vy-
pracovalo jistý nezdravý návyk, a jsme ochot-
ni je v určité míře dané tímto návrhem posí-
lat i dál. Ale co je moc, je moc. Průměrný oby-
vatel Prahy nevyprodukuje 3krát víc než
průměrný obyvatel Ondřejova, a přesto sou-
hlasíme s tím, že náš obyvatel něco ze svých
daní do Prahy pošle, aby Praha měla skoro
3krát větší příjem na hlavu než Ondřejov. Je-
nomže dnes dostává Ondřejov 4,2krát méně
na jednoho obyvatele než Praha!

To je tedy podle ODS a pana Nečase pra-
vicová politika? Sebrat většině lidí v tomto
státě část jejich příjmu, který si poctivě vy-
dělali, a poslat ho několika privilegovaným,
aby byly uspokojeny jejich „potřeby“? A to
raději nepůjdu do podrobností o tom, co
všechno se do těchto „potřeb“ například
Prahy zahrnuje, bylo by to laciné, protože
v tomto ohledu je Praha až příliš snadným
terčem kritiky.

V uvedeném rozhovoru pro E15 pan pre-
miér také řekl: „Ani na okamžik nezpochyb-
ňuji, že máme pomoci malým obcím a měs-
tům.“

Tak tomu už vůbec nerozumím. My, obča-
né „menších“ obcí a měst (mezi něž však pa-

Martin Macháček
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tří třeba Zlín, Liberec, Olomouc nebo Hradec
Králové“) od pana premiéra přece nechceme
žádnou „pomoc“. My si na potřeby svých
měst a obcí dokážeme vydělat sami. My jen
chceme, aby nám to, co vytvoříme, nesebral
a nepřerozdělil ve prospěch jiných. Nic víc, ale
ani nic míň.

Do zasedání vlády, na kterém se o nove-
le zákona o RUD bude jednat, zbývá ještě
nějaký týden. Věřím, že to je dost času na
to, aby naše pravicová vláda v čele s pravi-
covým panem premiérem pochopila, co je
pravicové, co je levicové a co feudální.

Martin Macháček

Článek RNDr. Martina Macháčka, starosty
obce Ondřejov (okr. Praha-východ), který na
stejné téma vystoupil v Praze 21. září 2011 na
setkání starostů na podporu návrhu Minister-
stva financí na nové rozpočtové určení daní.

http://www.spov.org/aktuality/rozpoc-
tove-urceni-dani--ani-pravicove--ani-levi-

cove--ale-proste-feudalni.aspx

RUD. Cesta k volbám?

K článku: Starostové demonstrovali
za podporu rozpočtového určení daní

V Ostravě bude stát hodinová jízdenka
67 korun. Vstupenka do divadla přijde
v tomto městě na více než 1200 korun. Pří-
kladů, jak špatně na tom bude metropole
Slezska po přijetí nového zákona o rozpoč-
tovém určení daní (RUD), lze uvést více.
Krajské město by mělo přijít zkrátka o více
než 900 milionů korun. Ostrava se brání

vlastní a dobře viditelnou kampaní, která
údajně přijde pouze na půl milionu korun.
My, kteří v Ostravě nežijeme, se se všemi
argumenty můžeme seznámit na webové
stránce www.ostravunedame.cz. Iniciativu
podporuje řada osobností, třeba fotbalista
Václav Svěrkoš, který říká, že klub potřebu-
je každý rok 500 míčů, které přijdou na ví-
ce než milion korun. Po přijetí zákona by
město již klub penězi podporovat nemohlo.
S trochou nadsázky se můžeme tázat, jest-
li by se šetřit nedalo již na této položce…
Vždyť podle fotbalisty míč přijde na bratru
dva tisíce korun, přičemž ty nejkvalitnější
stojí přinejmenším o polovinu méně.

Nedávno mi jeden známý říkal, že mnoh-
dy starostové na vesnicích už nevědí, co s pe-
nězi. Všechno mají opravené z dotací a teď
už utrácejí za zbytečnosti. Je to přirozeně ne-
smysl, ale takových argumentů se objevuje
celá řada. Na občany to však působí, stejně
jako když jim po divadelním představení da-
jí petici: příště už to bude za 1200 korun.

Před několika lety došlo k prvnímu na-
rovnání ve zjevné disproporcionalitě mezi fi-
nancováním největších měst a zbytkem.
Součástí dohod bylo, že se v tomto musí po-
kračovat. Mj. politizací tohoto problému
uspělo v parlamentních volbách hnutí Sta-
rostové a nezávislí, které se stalo nejbližším
spojencem TOP 09. Z logiky věci pak vyplý-
vá, že ve vládním prohlášení se objevil ná-
sledující požadavek: Cílem vlády je dlouho-
dobá stabilní dohoda, která formou zákona
stanoví příjmy obcí tak, aby se snížil sou-
časný diskriminační rozdíl příjmů na obyva-
tele mezi „nejchudšími“ a „nejbohatšími“
obcemi a aby to odpovídalo situaci ve vy-
spělých zemích Evropské unie.

Dne 21. září se v Praze sejdou před Úřa-
dem vlády zástupci obcí a měst (starostky,
starostové), aby podpořili tuto část pro-
gramového prohlášení. Slogany „Blanka +
Opencard = chce to změnu RUD!“, „Na no-
vém RUD vydělá většina občanů“, „Větší
příjem z RUD = méně neprůhledných dota-
cí“ ukazují jednak na zbytečně promrha-
né částky, příkladem budiž Praha, ale zej-
ména na to, že čtyři pětiny obyvatel žijí ve
„finančně diskriminovaných městech“. Je ob-
tížné říci, jak to nakonec s tímto zákonem
dopadne, vždyť výhrady mají Věci veřejné
i ODS. TOP 09 jej však považuje za principi-
ální záležitost, s níž stojí a padá vládní koa-
lice. Lze si tedy představit určitý kompromis,
otázkou je, zda bude plně akceptovatelný
pro obě strany.

Stát se však může, jak víme, cokoliv. Zá-
kon může být klidně smeten ze stolu. Příští
rok budou klíčové dvě události: krajské a se-
nátní volby a loučení s Václavem Klausem.
Nepřijetí RUD by Miroslava Kalouska posíli-
lo v touze po předčasných volbách. Příhod-
nější situaci asi už mít nebude. Zbaví se Vě-
cí veřejných, ODS je na kolenou, Klausova
nová politická strana ještě nebude etablo-
vána a samotný prezident ji ve své funkci
ještě nebude moci plně utvářet. Miroslav
Kalousek možná vsadí na podzimní termín,
což by mu pomohlo i v krajských i senátních
volbách. A vládní koalice s ČSSD rozhodně
není nepředstavitelná.

Pavel Šaradín
Autor je politolog,

působí na Univerzitě Palackého v Olomouci

http://www.denikreferendum.cz/cla-
nek/tisk/11573-rud-cesta-k-volbam
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T Té m a : V e s n i c e r o k u 2 0 1 1 1 6

Komňa na Uherskohradišťsku je Vesnicí
roku 2011 České republiky. Obec s 580
obyvateli zvítězila v konkurenci 305 vesnic
ze třinácti krajů, což je tentokrát o 56 mé-
ně než v loňském roce. Zlínský kraj tak vy-
hrál Vesnici roku již potřetí (Liptál 2006, Li-
dečko 2008).

Členitá a malebná víska v Bílých Karpa-
tech se vyznačuje mimo jiné tím, že je uvá-
děna jako jedno ze tří možných míst, kde se
narodil Jan Amos Komenský. V obci Ko-
menskému věnovali stálou expozici v býva-
lé sýpce i památník, na jehož postavení se
v obci složili místní lidé už v roce 1950.
Obec je významná nejen tím, že si cení li-
dové architektury, uchovávání a udržování
místních tradic jako je například šavlový ta-
nec o fašanku, ale také činností místních

spolků. Aktivní jsou zde hasiči, myslivci, ale
také ochotnické divadlo, fotbalisté, sokoli,
folklorní soubor Podšable či dechová hud-
ba Komňané. Kromě první ceny získala
Komňa právě za činnost posledních dvou
jmenovaných spolků také putovní pohár
Folklorního sdružení ČR, který sdružení
uděluje obci s nejvýraznějším programem
dlouhodobé péče o místní lidové tradice.

„Nemysleli jsme si, že vyhrajeme první
cenu. Teď se musíme snažit, aby to tady stá-
le vypadalo pěkně a čistě,“ řekl komenský
starosta Karel Navrátil, který tuto funkci za-
stává již šesté volební období. Za dvacet let
jeho působení v obci se Komňa k nepozná-
ní proměnila. Do té doby byla totiž součás-
tí městečka Bojkovice a scházelo jí vlastní
zázemí i identita, které teprve v roce 1990

Vesnice roku 2011 tančí šavlový tanec:
Komňa v Bílých Karpatech znovu nabyla. „Bylo to velmi těžké období.

Začínali jsme s kontem nula. Ale také díky
moudrým a rozvážným lidem, kteří mně
obklopovali a podporovali, se nám podaři-
lo obec zachránit a dokonce přilákat další
stovku obyvatel,“ uvádí Navrátil.

SEDMNÁCTÝ ROČNÍK

Soutěž se uskutečnila již po sedmnácté.
V roce 1995 poprvé vzešla z Programu
obnovy venkova, u jehož zrodu stál
Spolek pro obnovu venkova ČR. Za ví-
tězství v celostátním i krajském kole získá
Komňa kromě prestižního titulu celkem dva
miliony korun, které by ráda použila napří-
klad na vybudování inženýrských sítí pro
stavby rodinných domků či na cyklostezku
do Bojkovic. Na druhém místě se umístila
vesnice Hlavenec ve Středočeském kra-
ji, která si z obou kol soutěže odnese
1,9 milionů a třetí místo získala obec Ska-
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lička z Olomouckého kraje, ta si v soutěži
vybojovala 1,8 milionů korun. Slavnostní
vyhlášení výsledků se uskutečnilo v sobotu
10. září v Luhačovicích a bylo součástí Mezi-
národního festivalu dětských folklorních
souborů Písní a tancem.

„Podle mne jsou tři základní charak-
teristiky, které z běžné vísky udělají Ves-
nici roku. Taková obec musí být živá ve
smyslu společenského života, čistá v ob-
lasti životního prostředí a atraktivní ja-
ko místo pro život. A Komňa taková be-
zesporu je,“ uvedl ministr pro místní rozvoj
Kamil Jankovský.

Rozvoj venkova považuje za jednu ze
svých priorit také ministr zemědělství Ivan
Fuksa. „Proto podporuji soutěž Vesnice ro-
ku, jejímž cílem je povzbudit obyvatele ven-
kova, aby se aktivně podíleli na rozvoji své-
ho domova. Soutěž také upozorňuje na
rozmanitost a pestrost Programu obnovy
venkova a zároveň informuje širokou veřej-
nost o významu venkova,“ řekl Fuksa.

BAREVNÉ STUHY A CENY

Kromě prvního, druhého a třetího místa,
udělila celostátní komise i tzv. Koláčovou
cenu za nejlepší koláče, která letos putuje
do obce Skotnice v Moravskoslezském kra-
ji. Za celostátní hodnotitelskou komisi ji sta-
rostce Anně Mužné předal vrchní ředitel
sekce Ústředního pozemkového úřadu Ja-
roslav Vítek.

Ministerstvo zemědělství uděluje v rámci
soutěže Vesnice roku i ocenění Oranžová
stuha za příkladnou a dobře fungující spolu-
práci mezi obcí a zemědělským subjektem,
popřípadě místní dobrovolnou organizací
myslivců, včelařů, rybářů a dalších. Celostát-
ní komise navštívila a hodnotila obce, které

získaly krajskou Oranžovou stuhu 2011, od
15. srpna do 19. srpna. Tři nominované ob-
ce na vítěze celorepublikového kola byly
slavnostně vyhlášeny v Senátu v Praze v úte-
rý 27. září. Slavnostní vyhlášení vítěze a drži-
tele titulu Oranžová stuha ČR roku 2011,
včetně druhého a třetího místa, se uskuteč-
ní začátkem října ve Vesnici roku 2011, v ob-
ci Komňa.

Vyhlašovateli soutěže Vesnice roku jsou
ministerstva pro místní rozvoj, zemědělství,
Svaz měst a obcí ČR a Spolek pro obnovu
venkova ČR. Vyhlášení výsledků celostátní-
ho kola v Luhačovicích se za vyhlašovatele
zúčastnili ministr pro místní rozvoj Kamil
Jankovský, vrchní ředitel sekce Ústředního
pozemkového úřadu Jaroslav Vítek, předse-
da Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a před-
seda Spolku pro obnovu venkova ČR Eduard
Kavala. Nad festivalem převzal záštitu před-
seda Vlády ČR Petr Nečas, místopředsedky-
ně Senátu PČR Alena Gajdůšková a hejtman
Zlínského kraje Stanislav Mišák.

Šum
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HODNOCENÍ
Obce, které se přihlásily do soutěže,

byly v průběhu měsíce května a června
hodnoceny v následujících oblastech:
koncepční dokumenty, společenský život,
aktivity občanů, podnikání, péče o sta-
vební fond a obraz vesnice, občanská vy-
bavenost, inženýrské sítě a úspory energií,
péče o veřejná prostranství, přírodní prvky
a zeleň v obci, péče o krajinu, připravova-
né záměry a informační technologie obce.

OCENĚNÍ
V rámci hodnocení krajských kol mohly

obce získat kromě Zlaté stuhy (za vítězství
v krajském kole) i další ocenění: Modrá stu-
ha (za společenský život), Bílá stuha (za čin-
nost mládeže), Zelená stuha (za péči o ze-
leň a životní prostředí), Oranžová stuha (za
spolupráci obce a zemědělského subjektu).
Dále byly uděleny diplomy např. za vzorné
vedení obecní kroniky nebo za kvalitní kvě-
tinovou výzdobu (tzv. Fulínova cena).

Koláče pro hodnotitelskou komisi ve Skot-
nici pekla paní Drahuše Smolíková. „Koláče
u nás hospodyňky vždycky pekly výborné,“
chválí starostka Anna Mužná.
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Když Eduard Kavala přečetl z čerstvě rozlepené obálky, že druhé
místo v soutěži Vesnice roku 2011 získává obec Hlavenec ve Stře-
dočeském kraji, ozval se z davu lidí jásot a provolávání slávy. Jeden
z obyvatel malé vesničky ve Středočeském kraji v tričku s nápisem
Hlavenec pak dokonce vběhl přímo na pódium a aniž by nechal do-
znít slavnostní ceremoniál, začal objímat svou starostku a vykřikoval:
„Ano, to jsme my! Hlavenec! Hurá!“ První oslavy krásného druhého
místa se pak uskutečnily v nedaleké hospůdce, kam se část obyva-
tel Hlavence přesunula ihned po vyhlášení. Dojatá starostka Jarmi-
la Smotlachová se s námi podělila o první pocity z druhého místa.

Čím myslíte, že jste si zasloužili druhé místo v soutěži?
Jste vlastně druzí nejlepší z 305 obcí, které se do soutěže le-
tos přihlásily.

Možná vším. Možná tím, jak se žije v naší obci. A nemám na
mysli je společenský život, ale hlavně vstřícnost lidí. Také tím, jak
jsme zapůsobili na komisi, když se nás v obci sešlo opravdu hod-
ně. Měli jsme také dobře připravený program. A komise zřejmě
poznala, že se v Hlavenci opravdu žije dobře a příjemně.

Jak byste představila Hlavenec?
Obec Hlavenec má v současné době zhruba 335 obyvatel, rozklá-

dá se poblíž Brandýse nad Labem a Staré Boleslavi, takže ve Střed-
ních Čechách. Nemáme školku ani školu. V současné době buduje-
me kanalizaci, připravujeme vodovod, opravili jsme hospodu, snaží-
me se co nejvíce čerpat dotace. Za posledních pět let jsme na dotacích
získali 13 a půl milionu korun, v letošním roce dalších pět milionů.

Byly vám vzorem Ratměřice, které se nacházejí ve stej-
ném kraji jako Hlavenec a které získaly prvenství v soutěži
v loňském roce?

Jednoznačně ano. My jsme se navíc soutěže zúčastnili již po pá-
té, máme už čtvrtou stuhu – z předchozích ročníků modrou, bí-
lou i zelenou, letos zlatou. Takže i díky těmto soutěžím jsme již
získali nějaké peníze na rozvoj obce.

Baví vás soutěžit ve Vesnici roku?
Moc nás to baví. Celá ta hra byla jednak velkým oživením pro

naše obyvatele a také byla důležitá právě v tom, že nám vždycky
přinesla nějaké peníze.

Máte pocit, že jste se za ty roky, kdy se účastníte soutě-
že, někam posunuli?

Jednoznačně ano. Jednak jsme vždycky na těch vyhlášeních
okukovali, co mají jinde. A také –když něco děláte delší dobu, pak
se v tom automaticky zlepšujete a zdokonalujete.

Jak jste na tom se spolkovou činností v Hlavenci?
Máme velice bohatý spolkový život. Máme folklorní sdružení,

hasiče, rybáře, sportovce, občanské sdružení Bratrstvo Kobylí hla-

vy… a vzhledem k tomu, že je nás v obci málo, jsou naši občané
většinou členy hned několika spolků. A tak život společenský a kul-
turní je u nás velice bohatý. A to také díky tomu, že zde máme
krásnou hospodu, velký sál, který využíváme. Takže je to bezvad-
né, že máme místo, kde se můžeme scházet a družit se.

Co plánujete s vyhranými penězi?
Když jsme vyhráli zlatou stuhu Středočeského kraje, řekli jsme si

– ne, ještě nebudeme plánovat, co uděláme s vyhranými penězi, ne-
cháme to otevřené do celostátního kola (smích). Představu o tom,
jak teď s vyhranými penězi naložíme, samozřejmě máme. Ale zatím
nechceme to zatím prozrazovat. Slibuji ale, že pak dáme vědět.

Tak to doufám. Jak dlouho děláte starostku Hlavence?
Starostkou jsem první volební období, před tím jsem byla dvě

volební období místostarostku. Ale jinak jsem vystudovaná ze-
mědělská inženýrka a s manželem vlastníme v Hlavenci zeměděl-
skou farmu, na které hospodaříme.

Čím to je, že se malým vesničkám kolem Prahy (jako jsou
Ratměřice nebo Hlavenec), tak daří žít po vesnicku a vyhrá-
vat tak v soutěži Vesnice roku?

Možná je to taková obrana proti Praze. Naše obec je v okrese
Praha – Východ a do Prahy to máme čtvrt hodiny autem. Možná
je to tím, že nechceme, aby nás Praha pohltila. Možná nás jednou
pohltí, možná je to nezadržitelný vývoj. Ale my cítíme, že jsme své-
bytní, soběstační a chceme tak zůstat i nadále. Chceme být ma-
lou středočeskou vesnicí, kde se lidé chtějí setkávat, něco vytvá-
řet. Odstrašující jsou pro nás satelitní městečka kolem Prahy, kam
se lidi chodí jen vyspat. My chceme být i nadále toho opakem.
Chceme, aby lidi žili ve vesnici, aby se tam sdružovali – tak, jako
tomu bývalo na vesnicích dříve. Aby si taky pomáhali a starali se
navzájem jeden o druhého v tom nejlepším slova smyslu.

Hurá! Hlavenec! To jsme my!
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Petra Kočnarová je starostkou Skaličky,
vesnice v Olomouckém kraji, pátým rokem.
Dříve pracovala například na Obecním úřadě
v obci Rouské, odkud také pochází. Na post
starostky nastoupila v době, kdy byly jejímu
synovi dva roky. „Nelituji toho. Ta práce je
všestranná a mně dost hodně baví!,“ říká. Za
tu dobu, kdy je starostkou, už toho mnoho
dokázala. Její obec byla již dvakrát úspěšná
v celostátním kole soutěže Vesnice roku.

Máte krásné třetí místo v celostátní
soutěži. Jaké jsou vaše první dojmy?

Je to nádherný pocit. Vůbec jsme to ne-
čekali a jsme moc rádi, že jsme se v takovém
množství obcí, které se soutěže zúčastnily,
získali tak krásné umístění. Je to pro nás vel-
ká pocta, čest a je to historicky poprvé, kdy
se Skalička takto umístila a tím i zviditelnila
v rámci celé republiky.

Skalička ale není poprvé úspěšná
v soutěži Vesnice roku…

Vloni jsme již získali oranžovou stuhu s po-
stupem do celorepublikové soutěže a tam
jsme obdrželi rovněž krásné třetí místo. Tak-
že ta trojka se nás drží a je nádherná!

Každý úspěch v této soutěži prý při-
náší vesnici rozvoj, někam ji to posune.
Co čeká Skaličku?

Je to prestižní záležitost pro každou obec.
A také peníze, které získáme, určitě dobře
využijeme a obci pomohou k dalšímu rozvo-
ji, k tomu, aby se lidem u nás dobře žilo.

Můžete být konkrétní?
Máme v plánu několik investičních akcí na

další období. Chceme zateplit sokolovnu, pos-
tavit in-line dráhu, která propojí obce Ústí
a Skaličku, její celková délka bude 2,2 kilo-
metry. To naši občané určitě budou rádi využí-

vat. A jistě se najde řada dalších věcí, na které
jsou peníze potřeba – opravy, rekonstrukce...

Rozhodování komise prý bylo velmi
těžké. Klidně se mohlo stát, že byste by-
li i první. Co myslíte, čím jste si zaslouži-
li to „skorovítězství“?

Myslím, že hlavně tím, že u nás pracují
všichni lidé – od malých dětí až po seniory.
Všechny u nás zajímá, jak to v
obci vypadá. Například, když k
nám přijela celostátní komise,
zapojila se do programu před-
stavení obce více než stovka li-
dí. Takže lidé u nás chtějí pra-
covat, mají chuť do života a pro
mě jsou motorem, který mě na-
bíjí k tomu, abych se snažila
obec někam dál posunout. Zís-
kávat dotace, hledat možnosti
dalšího rozvoje atd.

Trojka se nás stále drží. Jsme zase třetí. Nádhera!

Místním památkám vévodí větrný mlýn. Ten je
dominantou obce. Stále je ve vlastnictví rodi-
ny Červekových, kteří o ni po generace pečují.

SKALIČKA se nachází ve východní čás-
ti Olomouckého kraje, asi 7 kilometrů
jihovýchodně od Hranic. Je to poměrně
„mladá obec“ i když první písemná
zmínka o obci pochází z roku 1328.
Věkový průměr je zde totiž 33,7 let,
v obci přitom žije 558 obyvatel. Ve Ska-
ličce působí řada spolků. Hasiči, soko-

li, myslivci, velice aktivní jsou
zde včelaři, obec spolupracu-
je s ústavem pro dívky a že-
ny s mentálním postižením
a kombinovanými vadami, kte-
rý sídlí v zámku. A že to ve
Skaličce žije – o tom svědčí
i přehled kulturních akcí na
webových stránkách obce.
Každý víkend se zde něco
děje.

„Při procházce Skaličkou uvidíte opravenou kapličku, zvoničku, hřiště pro děti i dospělé,
větrný mlýn či uklizená veřejná prostranství. Je to vesnice s kouzlem a malebností a lidem
se zde žije dobře,“ zaznělo při slavnostním vyhlášení třetího místa.
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Je sobota 10. září, jsme v Luhačovicích,
kde právě probíhá mezinárodní folklorní
festival Písní a tancem a do vyhlášení vítě-
zů celostátní soutěže Vesnice roku 2011
zbývá asi půlhodina. Celostátní hodnotitel-
ská komise začala o výsledcích soutěže roz-
hodovat v pátek večer. Konečný verdikt
padl teprve kolem jedné hodiny ráno a spát
šli všichni až kolem třetí… Prý to bylo těž-
ké a museli nakonec použít tzv. „vylučova-
cí metodu“. Potvrdil nám to předseda ko-
mise Viktor Liška – mimochodem pro připo-
menutí – starosta Ratměřic, loňské Vesnice
roku.

Jak jste vnímal soutěž Vesnice roku
tentokrát z opačného konce, z pozice
předsedy komise a ne hodnocené obce?

Bylo to nesmírně inspirující. Nejprve jsem
měl možnost cestovat a poznávat vesnice
v našem kraji a posléze ty nejlepší v celé re-
publice. Přiznávám, že když se pak vracím
do Ratměřic, jsem někdy až protivný, jak
těm našim říkám: „Tam měli tohle a tam za-
se tohle a tohle bychom mohli taky…“.
Takže z toho je vidět, že mně to dalo hod-
ně a hodně mně to povzbudilo k dalším ná-
padům, jak oživit naši obec, otevřelo mně
to další obzory, vidím, jaké jsou další mož-
nosti. Potkal jsem se se zajímavými lidmi, vi-
děl jsem krásné obce a bezvadné projekty.

Jaké bylo rozhodování o tom, která
ze třinácti vesnic bude tou první a nej-
lepší? Byl vítěz i vaším vítězem?

Na vítězi se shodla celá komise. Ale ne-
měl jsem jen jeden tip, protože vyrovnanost
byla veliká. Rozhodně ale vítěz patřil mezi
mé horké favority.

Rozhodovali jste se až do jedné ho-
diny ráno. Jak to probíhalo?

Museli jsme na to jít vyřazovací meto-
dou. Špatně se to říká, ale museli jsme vy-
řazovat, přestože ty vesnice nebyly horší.
Ale zkrátka nás něčím nepřesvědčily tak ja-
ko jiné…, anebo nás ty ostatní přesvědčily
víc. Nakonec nám zbyli tři finalisté a tak jsme
nakonec museli určit, která z těchto tří ves-
nic bude první, druhá a třetí.

V čem je podle vás tato soutěž dob-
rá? Proč se má pořád ještě konat?

Určitě se má dál konat. Když vidím, co to
dělá s lidmi v těch vesnicích… V jedné nám
třeba řekli: „Vaše návštěva je pro nás jed-
ním z velkých momentů života v obci. Kvů-
li vám se tady lidé sešli, připravovali jsme se
na vás, objevovali jsme, co tady máme hez-
kého a co vám můžeme ukázat…“. Takže
to, že tato soutěž „probouzí“ místní lidi
a nutí je ke spolupráci, k prezentaci je ne-
smírně pozitivní. A u těch vítězných pak
soutěž posiluje jakési zdravé sebevědomí,
hrdost atd. To jsou přece samé dobré dů-
vody, které ukazují, v čem je tato soutěž
dobrá a proč se má dál konat.

O Ratměřicích, loňském vítězi soutě-
že, se dozvěděli lidé v celé republice. Rat-
měřice jsou přitom v porovnání s jinými
malinká vesnička. Co se díky Vesnici roku
změnilo v Ratměřicích?

Mohli jsme proinvestovat dva miliony,
které jsme vyhráli od ministerstva pro míst-
ní rozvoj. Za to jsme například upravili fot-
balové hřiště, které už teď máme pěkně
rovné...

Cože? Vy už nemáte to své unikátní
fotbalové hřiště z kopce?

(Smích) Ano. Někteří lidé také říkají, že
je to škoda. Ale na rovném se lépe hraje. In-
vestovali jsme také do infrastruktury. A mu-

seli jsme se také přizpůsobit tomu, že je
o nás teď větší zájem. Jezdí k nám noviná-
ři, zájezdy kolegů starostů, turisté, celé ex-
kurze… Takže jsme například i vylepšili na-
učnou stezku, doplnili jsme nějaké interak-
tivní prvky.

A co se změnilo na vnitřním chodu
v obci?

Tak na to musím říct, že nic. U nás bylo
skvěle, je skvěle a bude zase. Neusnuli jsme
a nakoplo nás to jedině dopředu. A v tu-
to chvíli už se připravujeme na prezentaci
před evropskou komisí, která k nám příš-
tí rok na jaře přijede. Takže už se nám ho-
ní hlavou, jak se představíme, co jim před-
vedeme.

Nevadí lidem v Ratměřicích, že jim
teď každý „vidí do talíře“?

My si tu slávu užíváme. A řekli jsme si
hned na začátku, pojďme si ten rok užít.
Teď už si to bude užívat nový vítěz. Při-
znávám, že někdy je ta pozornost až pro-
tivná, ale my jsme si z toho uměli vzít to
dobré a pozitivní.

Viktor Liška: Na vítězi jsme se shodli všichni

Už více než deset let je Folklorní sdružení
České republiky partnerem Spolku pro ob-
novu venkova ČR. Projevuje se to například
při pořádání soutěže Vesnice roku. Folklor
a venkov k sobě mají vždy blízko a tak není
divu, že i slavnostní vyhlašování soutěže se již
třetím rokem konalo v Luhačovicích při mezi-
národním folklorním festivalu Písní a tancem.
Jedna z obcí si ze slavnostního ceremoniálu
odváží putovní pohár folklorního sdružení.
Předává ji tradičně dlouholetý předseda sdru-
žení Zdeněk Pšenica.

Dnes jste opět předal putovní pohár
folklorního sdružení. Tentokrát ho zís-
kala obec Komňa. Co to znamená vyhrát
putovní pohár?

Tato cena se neuděluje za festival, ale za
počin z hlediska lidové kultury. Může to být
tanec, hudba, zpěv, ale také třeba gastrono-

mie či řemeslo. Snažíme se pak tu obec ješ-
tě více zviditelnit v rámci celé České republi-
ky, takže je to pro ni i prestižní záležitost.
Kromě medializace, toho malého poháru,
který obec získává, dostane také peníze (asi
deset až patnáct tisíc), kterými může podpo-
řit spolek, díky němuž pohár dostala.

Jak kromě Vesnice roku ještě spolu-
pracujete se Spolkem pro obnovu ven-
kova?

Snažíme se podporovat pomocí vzájem-
né propagace. Rovněž máme společný stá-
nek na veletrhu cestovního ruchu. Některé
malé obce pořádají významné festivaly. Tak-
že těch spojníků je velké množství. Navíc
spolupráce s panem Kavalou je nosná, kon-
struktivní, pan předseda drží slovo, je spo-
lehlivý. V obcích jsou nadšení lidé. A obec-
ně to platí, že při jakýchkoliv kulturních ak-

cích, nejen folklorních, může pomoct měs-
to nebo obec. Proto i ta spolupráce se Spol-
kem je pro nás nejdůležitější. A to neříkám
ze slušnosti.

Téma připravila Marie Šuláková

Putovní pohár FOS přináší prestiž i peníze
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Komenští – tak se nazývají obyvatelé
vesnice roku 2011, vesnice, která letos na
hodech oslavila 750 let od první písemné
zmínky. Komňa leží v Bílých Karpatech
v malebné krajině zvlněné a klikaté, les-
naté, kousek od hranic se Slovenskem.
První dojem z Komni? Dobře se tady dý-
chá a působí to tady tak nějak starodáv-
ně. Není to jen dojem. Ve vesnici si sku-
tečně cení starých objektů, historických
lidových staveb, starých stromů, pamá-
tek, tradic jinde dávno zapomenutých
i odkazu Jana Amose Komenského, kte-
rý se tady možná narodil a dnes zde má
i muzeum. Rozvaha a moudrost lidí zřej-
mě stojí za rozvojem vesnice Komňa, kte-
rá se před dvaceti lety osamostatnila od
městečka Bojkovice a od té doby se sna-
ží o citlivé zachování původního rázu.

Den před slavnostním vyhlášením
Vesnice roku v Luhačovicích jste se vrátil
z dovolené a nestihl jste prý ani nacvi-
čování ceremoniálu. Jak jste to zvládl?

Zase tak složité to nebylo.

A také jste byl ze všech starostů a sta-
rostek nejvíce opálený…

Ale já jsem byl opálený už před dovole-
nou. Protože v kanceláři moc neposedím
a pořád běhám někde po vesnici…

Vy jste starostou Komně už 21. rokem,
tedy šesté volební období. Jak se za tu
dobu proměnila Komňa?

Hodně. Do roku 1980 byla obec zaosta-
lá a moc se toho tady nedělalo. Od roku
1980 do roku 1990 jsme pak patřili pod
městečko Bojkovice – a to bylo ještě horší.
Nic se nikam neposunulo, všechno chátralo
a lidi byli otrávení, protože museli stále jen
poslouchat, že na nic nejsou peníze.

Osamostatnili jste se hned po převra-
tu v roce 1990. Jak na to vzpomínáte?

Ano. Do prvních svobodných voleb jsme
šli už jako samostatná obec. Bylo to velmi
těžké období. Bylo málo kandidátů, proto-
že tomu kdekdo ani nevěřil. Šli jsme do nez-
náma. Dnes se na to úplně zapomnělo a už
si to ani neumíme představit, za jakých
podmínek jsme dávali obec dohromady. Za-
čínali jsme s „kontem nula“, neměli jsme
vybavené kanceláře, tady (ukazuje na svou
kancelář) bývala šatna pro zedníky, v obci se
maximálně jednou za rok uklidilo… Převza-
li jsme majetek, který obci náležel a na kte-
rém dodnes hospodaříme. 630 hektarů le-
sa, vodovod, kanalizaci…

Komňa: Vesnice kde mají v úctě staré
lidi, tradice, lidové stavby i stromy

Rozhovor s Karlem Navrátilem,
starostou Vesnice roku 2011

V obci je dokonce lyžařská sjezdov-
ka…

Ano Lopata a Myšačka. Ale ty nejsou na-
še, jen na obecních pozemcích, které pro-
najímáme.

Co jste museli udělat pro to, aby se
vám tady dobře dařilo? Byla to píle, sna-
ha, chuť do práce?

Určitě. Někdo si myslí, že když máte ma-
jetek, peníze přijdou samy. Ale to není prav-

da. S majetkem musíte hospodařit a musíte
to umět. Tak jako v rodině. To je zásada, kte-
ré se držíme. Také jsem měl zpočátku oba-
vy z toho, jak to dopadne. Dal jsem výpo-
věď v práci…

Kde jste byl zaměstnaný?
Jsem stavební technik, dělal jsem ve Slo-

váckých strojírnách v Uherském Brodě tech-
nický dozor, později vedoucího stavebního
úřadu v Bojkovicích.

Starostou Komně je již 21. rokem Karel Navrátil (64). Komenský rodák žije v obci s man-
želkou, má dva dospělé syny, jeden z nich v obci žije, druhý se sem stále rád vrací.



Pomohly vám zkušenosti z těchto za-
městnání později ve funkci starosty?

Určitě. Věděl jsem co je státní správa, sa-
mospráva… takže nějaké zkušenosti jsem
měl. Všechno tady bylo vzhůru nohama,
všechno staré se rušilo a všichni chtěli všech-
no zpátky, bylo toho najednou moc k řeše-
ní. V úzkém kruhu lidí jsme tady proseděli ce-
lé večery.

Měl jste kolem sebe schopné lidi?
Velice schopné. Mohu o nich mluvit jedi-

ně v dobrém. Většinou to byli starší lidé, uváž-
liví a zkušení. A díky tomu, že jsme táhli za
jeden provaz a nasadili určité tempo, začalo
se nám dařit. A když lidé pochopili, že to mys-
líme vážně a dobře, začali nás podporovat.

Mám pocit, že vítězství v soutěži Ves-
nice roku 2011 je i vaše osobní vítězství
za to, co jste pro svou vesnici dělal a udě-
lal. Ale už vidím, jak vrtíte hlavou a urči-
tě teď řeknete, ne, to je vítězství celé ob-
ce… Tak dobře. Proč si tedy právě Kom-
ňa zasloužila vyhrát?

Hlavně proto, jak je aktivní a živá, byť je
na konci světa, na hranicích se Slovenskem.
Ve vesnici se žije, buduje, lidé odsud neod-
cházejí, i když musejí za prací většinou do-
jíždět. Počet obyvatel zde dokonce zhruba
o stovku stoupl, což je na naše poměry hod-
ně a svědčí to o pozitivním rozvoji obce. Ži-
je tady 580 obyvatel. Jen teď máme málo
dětí, což není dobré ani pro obec ani pro
naši školu, která má už tak málo dětí.

A máte pozemky pro nově příchozí
mladé rodiny?

Několik let jsme vykupovali okolní po-
zemky, teď už je máme i v územním plánu
a připravujeme stavební povolení, aby se
mohly začít stavět rodinné domy.

Komňa přežila v minulosti nepříznivé
vlivy přírody i vojenské nepřátelské ak-
ce spojené s loupením a žhářstvím, pře-
žila dokonce i léta, kdy nebyla samo-
statnou obcí a mnoho dalšího… Lidé zde
zřejmě byli houževnatí, pracovití, hned
tak něco je nepoložilo. Myslíte si, že ta-
kové zdravé jádro si obec uchovává i do
budoucích let a že jí zůstává? Že taková
vesnice přitahuje i určitý typ lidí?

Zřejmě ano. Je to tak. Když se skutečně
podíváte do historie, jde vám mráz po zá-
dech při představě, co všechno museli ti li-
dé prožít a přežít. Že se nenechali odradit
a neutekli z tohoto nehostinného kraje. Ta-
dy to navíc bylo na uhersko – moravské hra-
nici takovým územím nikoho, nechráněné,
lidé tady byli napospas všech těch nájezd-
níků, kteří tady drancovali, zabíjeli. A také
je zajímavé, že se dočteme v kronikách, že
se tady lidé vždycky vzchopili a znovu bu-
dovali to, co jim bylo zničeno. Je obdivu-
hodné, jak ty hrůzy překonali a věřili, že za-
se bude dobře. A podle toho, jak znám dě-
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Překvapilo nás přesto, že jsme zvítězili v sou-
těži a teď jsme si vědomi toho, že musíme
vesnici i nadále udržovat. Čistou a pěknou.

Na fasádě domu, kde sídlí obecní
úřad, už jste stačili dokonce vymalovat
jakýsi orientační plán obce a je tam i uve-
deno, že jste Vesnicí roku 2011. To byla
tedy rychlost. Jak vás to napadlo? Je to
netradiční propagace vesnice…

Původně jsme zamýšleli vydat nějakou
publikaci, nějaké propagační materiály. Na-
konec jsme si ale řekli, že takhle to bude
lepší. A lidem se to líbí, máme dobré ohlasy.

Komise, která hodnotí soutěž, větši-
nou o vítězné obci mluví v samých su-
perlativech. Nejčastěji říkají, že je ohro-
mila srdečnost lidí. Kde se projevuje ta
krásná lidská vlastnost v Komni nejvíce?

Myslím, že nejviditelnější je to ve spolko-
vé činnosti. Máme jich tady hodně. A jsou ve-
lice dobré, kvalitní a pracovité. Komenský

jiny a kroniky, které tady psali řídící učitelé,
jsou v Komni rody staré již pět set let.

A teď se o lidech z Komně dozví, dí-
ky Vesnici roku, lidé v celé republice. Při-
pravte se na nájezdy exkurzí starostů,
turistů, na zájem médií… Co jim v Kom-
ni ukážete?

Jsme celkem zvyklí na turistický ruch. Ob-
novili jsme řadu památek, muzeum Jana
Amose Komenského, v roce 2006 obec vy-
koupila a zrekonstruovala památkově chrá-
něný domek z roku 1850, který slouží jako
ukázka bydlení zvěrokleštiče z druhé polo-
viny 19. století a je zde umístěna expozice
velmi rozšířeného a dnes už zaniklého ře-
mesla zvěrokleštičství. Je tady krásná příro-
da, zřícenina hradu Zuvačov, v okolí se dají
podnikat krásné pěší túry, je tam naučná
stezka s krásnými výhledy. Slovensko jako
na dlani máte z Mikulčina vrchu, kde se v zi-
mě lyžuje. Dominantou obce je kostel sv. Ja-
kuba z roku 1846. Je tady na co se podívat.
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ochotnický spolek, který hraje divadlo, máme
tady dechovou hudbu Komňané, která do-
provází všechny důležité oslavy v obci, folk-
lorní soubor Podšable, který předvádí tradič-
ní komenský fašank a tance z blízkého oko-
lí – mimochodem tito tanečníci v doprovodu
muzikantů z dechové hudby Komňané vy-
stupovali dokonce na festivalu šavlových
tanců v anglickém Yorku a také jinde za hra-
nicemi. Důležitý je také Myslivecký spolek,
Spolek pro uctění památky Jana Amose Ko-
menského, fotbalový klub, Sokol, Spolek
stolních tenistů, dobrovolní hasiči, kteří kro-
mě tradičních akcí jako je pořádání kultur-
ních a společenských akcí, plesů a zábav
předvádí také dnes již skoro zapomenuté cvi-
čení s žebříky. K dalším zajímavostem v naší
obci patří i skupina harmonikářů známých i
za hranicemi obce. Spolky tady fungují moc
dobře a dalo by se říct, že jsou v nich zapo-
jeni snad úplně všichni. Když jsme letos sla-
vili v obci 750 let od první písemné zmínky,
nacvičili jsme starokomenskou svatbu z pře-
lomu 19. a 20. století a podílelo se na tom
čtyřicet lidí.

Ve kterém spolku se angažujete vy
sám? Hrajete divadlo?

Tam ne, můj otec byl velký ochotník. A já
vystupuji hlavně v souboru Podšable, jezdím
s nimi na vystoupení. Do Strážnice, Rožno-
va pod Radhoštěm, pravidelně na Starý Hro-
zenkov, do Anglie.

Mimochodem soubory Komňané
a Podšable vysloužily obci také putov-
ní pohár Foklorního sdružení České re-
publiky. Co je to ten šavlový tanec?

To je právě také místní rarita, která se
dnes už jen tak nevidí. Šavlový tanec před-
vádějí o fašanku čtyři „skakúni“ odvedenci
se šavlemi. Skakúny doprovází v průvodu
policajt, právo a další masky přestrojené

hlavně za staré řemeslníky (v průvodu bývá
až 70 masek). Tanec se předvádí před kaž-
dým domem v obci, vyhrává 5 hudebníků
a zpívá se píseň „pod šable“. Po obchůzce
se koná fašanková zábava, kde o půlnoci
zatančí skakúni poslední tanec a předají
šavle mladším vrstevníkům. Komenský fa-
šank je velmi populární a navštěvují ho lidé
z širokého okolí. Fašanková slavnost je u nás
nejznámější, ale udržují se tady i jiné zvyky
jako např. velikonoční „repání“, „vyklepá-
vání“, „mrskačka“. A další se postupně ob-
novují. Velkou oslavou jsou zde také hody,
které slavíme na svatého Jakuba, patrona
našeho kostela. Na nich se předvádí většina
našich spolků.

Komňa se uvádí jako jedno ze tří mo-
žných míst, kde se narodil Komenský.
V Nivnici má pomník, v Uherském Bro-
dě muzeum, zde má sochu i muzeum.
Jeho jméno je nejspíš odvozeno od ná-
zvu vaší obce, ne?

V roce 1520 se tady objevuje děd Ko-
menského Jan Segeš, který se zde přistěho-
val asi z Uher. Ten zde v 16. století zastával
úřad místního fojta. Takže opravdu spíš od
jména obce odvozoval Komenský své pří-
zvisko. Komenský zde má sochu, kterou vy-
tvořil Julius Pelikán. Na ni vybrali místní
mezi sebou peníze už v roce 1950, přispěli
dokonce i američtí krajané. A v roce 1992,
kdy jsme si připomínali 400 let od narození
Komenského, jsme v jednopatrové památ-
kově chráněné sýpce s břidlicovou střechou
otevřeli stálou expozici věnovanou Komen-
skému i historii obce.

Jaké služby v současnosti obec nabí-
zí místním lidem?

Máme zde školku, malotřídku pro první
stupeň, kam chodí 22 dětí, nechybí u nás
knihovna, obchod se smíšeným zbožím i ve-
čerka, jednou týdně sem jezdí lékař. Větší
část obyvatel ale musí dojíždět do škol i za

prací mimo obec, což bývá hlavně v zimě
někdy obtížné.

Vy jste se soutěže Vesnice roku
zúčastnili již čtyřikrát. Posunula vás ně-
kam? Dala vám něco?

Určitě nám pomohla. Například vloni
jsme získali druhé místo v kraji a zelenou
stuhu v rámci republiky. A to nás už navna-
dilo a řekli jsme si, že bychom to měli zku-
sit znovu. Že nemáme co ztratit. A vyšlo to.

Jaké byly spontánní oslavy toho ví-
tězství? Například Česká televize odvy-
sílala už večer ve zprávách, že se tady
lidé opravdu hodně radovali…

Když jsem přijel ještě večer z Luhačovic
s diplomem, už tady na mě čekali. A byli ta-
dy lidi všech věkových kategorií. A slavili
jsme až do rána. Ještěže to bylo ze soboty
na neděli.

Už víte, jak naložit s vyhranými pe-
nězi?

Stále je do čeho investovat i když to vy-
padá, že už je to tady dost pěkné. Rádi by-
chom připravili inženýrské sítě pro stavby
těch zmiňovaných rodinných domků, pro-
tože máme málo dětí a nechceme, aby
nám škola zanikla. Chceme opravit faru
a přestavět ji na pečovatelský dům, chce-
me postavit cyklostezku do Bojkovic, kam
vede jen úzká klikatá a pro cyklisty nebez-
pečná cesta.

Jak budou vypadat oslavy celostát-
ního vítězství? Sjede se sem spousta li-
dí z celé republiky, významní hosté…

Jednu oslavu krajského kola už máme za
sebou, takže z nás opadla i tréma. A udělá-
me to podobně a ještě něco vymyslíme. Teď
nám nezbývá už nic jiného než to dobře při-
pravit a doufat, že to dopadne dobře :-).

Rozhovor vedla Marie Šuláková
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Komňa se nachází v okrese Uherské Hradiště, na silniční spojce Brno – hranice Slovenské
republiky. Okolní reliéf je vrchovitý, 400–800 m nad mořem.
Zeměpisně patří obec Komňa svým přirozeným zázemím do střední části Bílých Karpat.
Geologická zajímavost je kamenolom Bučník, kde se vyskytují ojediněle i vzácné minerá-
ly. Jinak se zde těží andezit jako stavební kámen. Z původních i vyšlechtěných porostů
mají největší význam lesy.

Nálezy získané při archeologickém výzkumu v roce 1986 prokázaly, že nad Komňou byl
postaven již v polovině 13. století kamenný hrad. Na počátku 15. století náhle zanikl.
V historických záznamech je uváděn pod názvem Zuvačov.

V roce 1950 byl ze sbírek občanů a americ-
kých krajanů postaven a odhalen pomník
J.A.K. od akad. sochaře Julia Pelikána.
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Velikou událost prožívala obec v roce 1992 při 400. výročí naroze-
ní Jana Amose Komenského. U této příležitosti byl v Komni otevřen
Památník Komenského v bývalé sýpce z roku 1774. V památníku
umístěna stálá expozice o historii vesnice a o životě J. A. Komen-
ského. Obec navštívil pan prezident Václav Havel a paní Gerta Kal-
liková – Figulusová, poslední potomek z větve rodu Komenských.

roce 2006 obec vykoupila a zrekonstruovala památkově chráněný
domek č. 6 z r. 1850. Domek slouží jako ukázka bydlení zvěrokleš-
tiče z II. pol. 19. století a je zde umístěna expozice velmi rozšířené-
ho a dnes již zaniklého řemesla zvěrokleštičství.
Rozhodnutím ministerstva kultury byl v r. 2008 domek čp.6 pro-
hlášen za kulturní památku

Okolí vesnice skýtá návštěvníkům příjemné pěší túry s pohledem
na komenské údolí. Romantická lokalita „Modrá voda“ je zajíma-
vým přírodním útvarem s možností táboření.

R R o z h o v o r 2 5
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Chceme tu zůstat?
aneb podpora zdravé
rodiny v rukou
komunálních politiků

Národní centrum pro rodinu a Spolek pro
obnovu venkova ČR s podporou Nadace Kon-
ráda Adenauera pořádají 24. 10. 2011 semi-
nář pro komunální političky, politiky, pracov-
níky veřejné správy a další zainteresované,
který má podtitul „Co udělat, aby se demo-
grafická krize nedotkla vaší obce?“ Seminář
proběhne v refektáři Emauzského kláštera
v Praze od 10 do 15 hodin.

Zástupce Spolku pro obnovu venkova ČR
na něm představí Program obnovy rodiny,
zástupci obcí seznámí účastníky s řadou opa-
tření na podporu rodinné komunální politi-
ky, například s prací referentů pro rodinu. Ja-
ko příklady dobré praxe budou představeny
programy pro rodiny a projekt MPSV Audit
rodina & zaměstnání, který podporuje slu-
čitelnost rodinných a profesních povinností
pracovníků u zaměstnavatelů všech typů a ve-
likostí. Zástupce Aliance rodin nabídne po-
hled na preferovaná témata rodinné politiky
s ohledem na prevenci negativních dopadů
demografického vývoje. Návratky, obsahu-
jící Vaše jméno popř. název Vaší organizace,
obec, PSČ, e-mailovou adresu a tel., zasílejte
do 14. 10. 2011 e-mailem na ncpr@volny.cz
nebo faxem na 542 214 865.

Program:
10.15 – 10.45 Program obnovy rodiny

(SPOV – Ing. arch. Jan Florian)
10.45 – 11.15 Komunální rodinná politika krok za

krokem (NCR – PhDr. Ing. M. Oujezdská)
11.15 – 11.45 Referent pro rodinu – náplň práce

a pravomoci (MMB – Mgr. E. Rossi)
11.45 – 12.15 Příklad dobré praxe – výherce soutě-

že Obec přátelská rodině
12.15 – 13.00 Přestávka
13.00 – 13.30 Představení Aliance rodin

(Ing. L. Tomko)
13.30 – 14.00 Nabídka center pro rodinu

(CRSP Ostrava – J. Zajíček)
14.00 – 14.30 Audit rodina & zaměstnání

(MPSV – Mgr. V. Liška)
14.30 – 15.00 Diskuse
Hlavní vstup do areálu je z Vyšehradské ulice, cca
50 m dolů směrem z Karlova náměstí.

Chat k POV
Účastníky chatu na téma „Podpora rodin

na úrovni obcí“ byli 20. září 2011 Alžběta
Hošková z oddělení rodinné politiky MPSV
a garant soutěže Obec přátelská celé rodině,
Rut Kolínská a Kateřina Kulhánková Čejková,
prezidentka a 1. viceprezidentka Sítě mateř-
ských center, Mgr. Petra Michalová z Národ-
ního centra pro rodinu v Brně, Jan Zajíček,
předseda o.s. Centrum pro rodinu a sociální
péči v Ostravě, starostové a členové Spolku.
Web pro příští chat 18. října 2011 v 9 hod.:
www.chat.vsevjednom.cz/chat.php?room=

12482
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Program: 
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9.30 10.00 

10.00 10.20 
Z

10.20 10.40         
10.40 11.00         S projev k 10 

venkova, 

11.00 11.15 ministerstev 
11.15 

11.30 12.30 

12.30 13.30 ence 
 
13.30 
16.00                       

http://sov.tranovice.org/sov-konference[1451]-[cz]-prihlaska-na-akci  

Bc. Jan Tomiczek 
 p

polku pro obnovu venkova 
tel. +420 558 694 262, kl. 205, e-mail: sov@tranovice.org, http://sov.tranovice.org 

Krajská organizace Spolku pro obnovu venkova
Moravskoslezského kraje

Vás srdečně zve na konferenci k 10. výročí jejího založení

10 let iniciativy Krajské organizace SPOV MsK
Akce se koná pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje

Ing. Jaroslava Palase

Datum: 20. října 2011, od 10.00 – 16.00 hodin

Místo: Kulturní dům ve Slatině

www.chat.vsevjednom.cz/chat.php?room=12482
www.chat.vsevjednom.cz/chat.php?room=12482
http://www.prorodiny.cz/
http://www.prorodiny.cz/
http://www.rodiny.cz/
http://www.rodiny.cz/
http://www.materska-centra.cz/
http://www.materska-centra.cz/
http://www.obecpratelskarodine.cz/
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NÁRODNÍ KONFERENCE 
 

VENKOV 2011 
na Sedl ansku a Sedlecku-Pr icku ve St edo eském kraji 

 

14. až 16. listopadu 2011 
 

Národní konference Venkov 2011 navazuje na p edchozí konference, které se 
uskute nily v roce 2009 v Holešov a v roce 2010 v Lázních B lohrad. 
 
Obsahový rámec programu konference bude zahrnovat aktuální problematiky venkova, aby umožnil 
celostní pohled na venkov a celková ešení ve vzájemných vazbách. 
 
Programovými okruhy budou: 
A: Rozvoj venkova po roce 2013 – oborové vize rozvoje venkova, regionální a místní ekonomika, RUD ad. 
B: Venkov, tradice, rodina – sociální a spole enské aspekty života na venkov ad. 
C: Zem d lství a životní prost edí – ochrana p dního fondu a životního prost edí, prostupnost krajiny ad. 
D: Ve ejná osobní doprava na venkov – železni ní osobní a autobusová doprava jako ve ejná služba ad. 
 

asové uspo ádání: 
Pond lí 14. listopadu – Úvodní plenární zasedání (KD Sedl any)  
Úterý 15. listopadu  – Celodenní workshopy podle tématických okruh s exkurzemi v regionu 
St eda 16. listopadu – Konferen ní plenární zasedání, vyhodnocení a prezentace výstup Pracovních 
 skupin, formulace a p ijetí spole ných záv r (KD Sedl any) 
 
Poznamenejte si, prosím, termín konání do svých diá .
Detailní program a podrobné informace sledujte na portálech www.spov.org, www.eagri.cz/venkov,
www.nsmascr.cz a na webových portálech partner Celostátní sít pro venkov. 
Kontakt na organizátory: e-mail:  spov.sk@gmail.com, Spolek pro obnovu St edo eského kraje. 
P ihlášky k ú asti:  e-mail:  konference2011.spov.sk@gmail.com 

Konference se uskute ní s podporou 
 

Celostátní sít pro venkov, Ministerstva zem d lství R, Ministerstva pro místní rozvoj R, 
Ministerstva životního prost edí R, Ministerstva dopravy R, Asociace soukromého zem d lství R, 

Agrární komory R a dalších partner .
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Estonský venkovský parlament:
Dobrá zkušenost
pro rozvoj venkova „zdola“

Počátkem srpna jsem měla příležitost zúčastnit se jako zástup-
ce Národní sítě venkovských komunitních škol již devátého Ven-
kovského parlamentu estonských vesnic.

Estonský venkovský parlament se koná každé dva roky a účast-
ní se ho na čtyři stovky delegátů z řad vesnických aktivistů. Jeho
hlavní náplní je společná diskuse nad tématy rozvoje venkova a or-
ganizátorem je celostátní nezisková organizace Kodukant. Této vel-
kolepé akce se účastní pravidelně také skupina zahraničních hos-
tů (letos cca 20 z 10 zemí).

Estonský venkovský parlament začal v pátek 5. srpna slavno-
stním vyhlášením vesnice roku v kempu Roosta na břehu Baltské-
ho moře. S pozdravem a podporou vystoupil také prezident této
půvabné pobaltské země. Po slavnosti, kde ocenění získalo snad
několik desítek aktivních vesnic, následovala společná večeře for-
mou ochutnávky místních specialit z různých regionů Estonska. Ve-
čer jsme zakončili pod volnou oblohoua tancem.

Sobota byla ve srovnání s pátkem převážně pracovním dnem.
Účastníci se rozdělili do devíti pracovních skupin, které se rozjely
autobusy do blízkého okolí řešit zadané téma.

V letošním roce se diskutovalo o spolupráci s místními zastupi-
telstvy, zapojování do rozhodovacích procesů, o místních potravi-
nách, malém podnikání na venkově, o ochraně místního dědictví
na venkově, o učící se vesnici, komunitním rozvoji vesnic, o životě
v pobřežních vesnicích i o význam příběhů v místních komunitách.

Také zahraniční účastníci se těchto workshopů účastnili. Aby se
mohli aktivně zapojit, každý dostal svého osobního tlumočníka.
Workshopy vedli zkušení facilitátoři znalí potřebných metod ko-
munitního projednávání. Pracovní setkání trvalo bezmála 4 hodiny.
Čtyři hodiny, během kterých 30–60 účastníků došlo ke společným

závěrům. Z těchto závěrů pak tým facilitátorů sestavil deklaraci, kte-
rou prezentoval na plenárním zasedání následujícího dne.

Doprovodným programem venkovského parlamentu byla sou-
těž regionů, večerní párty, samozřejmě sauna a tvorba „chlebové
vesnice“, kterou nakonec účastníci parlamentu společně snědli.

Akce se účastnilo mnoho mladých lidí, ale i lidí zralého věku. Li-
dé spolu hodně diskutovali, vzájemně se seznamovali. Ačkoliv mi
dělalo potíže soustředit se na výstupy pracovní skupiny (psané v es-
tonštině – přeložené budou k dispozici později), celkový dojem z ak-
ce mám vynikající.

Shromáždění předchází dvoudenní studijní cesta pro zahranič-
ní hosty – letos účastníci procestovali čtyři z patnácti estonských
krajů a seznámili se s nejzajímavějšími venkovskými projekty.

Obdobné venkovské parlamenty se konají pravidelně v pěti
evropských zemích: ve Švédsku, Finsku, Holandsku, Estonsku i na
Slovensku.

Historicky první venkovský parlament se konal v dubnu 1989 ve
Švédsku. Byl završením kampaně podporující rozvoj švédského
venkova. Jedním z výstupů parlamentu bylo založení celonárodní
organizace podporující rozvoj venkova „Hela Sverige ska leva“.
V současné době je švédský venkovský parlament jedním z nej-
větších. Pravidelně se zde jednou za dva roky sejde na tisíc aktiv-
ních zástupců venkovských komunit. Tyto akce mají silný hlas a re-
spekt u politiků dané země. Švédský model venkovského hnutí se
postupně šířil i do dalších zemí zejména střední a východní Evro-
py. V tomto směru sehrála významnou roli organizace PREPARE.

V současnosti národní venkovská hnutí působí ve 23 evropských
zemích a spolu vytváří evropskou síť ERCA (European rural com-
munity association).

Organizace PREPARE o evropském venkovském hnutí a feno-
ménu venkovských parlamentů vydala publikaci „Rural pariaments
– Emerging participative democracy“. Publikace je k zapůjčení v se-
kretariátu MAS Sdružení Růže. Je to velká inspirace pro ty, kteří ma-
jí skutečný zájem o rozvoj venkova „zdola“.

Zuzana Guthová, MAS Sdružení Růže
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Ohlédnutí
za prezentací NS MAS ČR
na Zemi živitelce
a Agrokomplexu
v celkových číslech

S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS
ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitel-
ka. V letošním roce se NS MAS ČR společně
s Celostátní síti pro venkov (CSV), Spolkem
pro obnovu venkova (SPOV), Agrární komo-
rou ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR),
Asociací regionálních značek (ARZ) a sloven-
skou Národní sítí rozvoje vidieka (NSRV) pre-
zentovala v „Pavilonech venkova“ R1 a R3.
Opakovaně se také prezentovaly regionální
značky, které měly k dispozici pavilon R3
a „Venkovskou tržnici“ v okolí pavilonů.

Letošního ročníku se zúčastnil rekordní po-
čet 70 MAS, 14 regionálních značek, z nichž
11 bylo pod patronací Asociace regionálních
značek, 8 MAS ze Slovenska společně s Ná-
rodní sítí rozvoja vidieka SR. Tradičně naše řa-
dy také rozšířila Národní síť venkovských ko-
munitních škol.

Kulturní program zajišťoval SPOV a tradič-
ně zde vystoupily jihočeské folklorní soubory.

K očekávanému programu patřil Večer
venkova, který se uskutečnil v pátek, pod let-
ní noční oblohou. Zahájení večera se ujal, mi-
mo jiné náměstek ministra zemědělství Juraj
Chmiel, prezident Agrární komory ČR Jan
Veleba, předseda SPOV Eduard Kavala, před-
seda NS MAS ČR František Winter a také od-
cházející ředitelka Výstaviště České Budějo-
vice Marcela Payerová, se kterou se rozlouči-
ly MAS kyticí a malým symbolickým darem.
Součástí večera byla ochutnávka regionál-
ních výrobků – sýrů, vína, klobás, pštrosích
specialit, maďarského guláše a slovenských
halušek, na jejichž přípravě se podílely MAS
z Česka a Slovenska.

Odborný program pro MAS a další zájem-
ce o rozvoj venkova představoval seminář
SPOV „Podpora rozvoje venkova v ČR“, kde
se prezentoval aktuální stav PRV, budoucnost
metody Leader z pohledu NS MAS ČR, stav
venkovské politiky z pohledu MMR a další ak-
tuální témata, týkající se budoucnosti venko-
va. Podrobnosti o semináři naleznete ve Zpra-
vodaji venkova č.9/2011 (www.nsmascr.cz).

V letošním roce se bohužel nedostavil do
pavilonu prezident Václav Klaus, který se při
příležitosti otevření nového pavilonu T zdržel.
Zástupci NS MAS ČR, SPOV a MZe ho alespoň
oslovili při průchodu okolo pavilonu a obda-
rovali ho, mimo jiné Národním Strategickým
Plánem Leader 2014+, který je strategickým
dokumentem pro přípravu politiky rozvoje
venkova v rámci programovacího období
2014–2020.

Osobnostmi, které navštívily pavilon R1 a R3
byl například předseda Senátu Parlamentu ČR
Milan Štěch, premiér Petr Nečas, ministr pro
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místní rozvoj Kamil Jankovský, náměstek ministra zemědělství Ju-
raj Chmiel, vrchní ředitel Sekce rozvoje venkova Pavel Sekáč a no-
vý ředitel odboru Řídícího orgánu PRV Josef Tabery. Výjimečným
hostem byl pražský arcibiskupa Mons. ThLic. Dominika Jaroslava
Duka OP., který v rámci sobotního programu posvětil, na pódiu
u pavilonu R1, dožínkový věnec.

V tomto roce se Země Živitelky zúčastnilo 399 tuzemských a 19
zahraničních vystavovatelů, 220 spoluvystavovatelů a 139 obchod-
níků. Zahraniční účastníci byli z Austrálie, Běloruska, Finska, Francie,
Itálie, Japonska, Kanady, Německa, Nizozemí, Norska, Polska, Ra-
kouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Srí Lanky, Španělska, USA a Vel-
ké Británie. Během šesti dnů prošlo branami českobudějovického vý-
staviště přibližně sto tisíc návštěvníků.

Další fotografie naleznete na webu NS MAS ČR www.nsmascr.cz
a ve Zpravodaji venkova 9/2011.

AGROKOMPLEX NITRA

Ve dnech 18. – 21. 8. 2011 se NS MAS ČR společně s Celostát-
ní sítí pro venkov a Spolkem pro obnovu venkova účastnila 38. mezi-
národní zemědělské a potravinářské výstavy Agrokomplex 2011
v Nitře. Expozice se nacházela v pavilonu M1, který byl pod patro-
nací slovenské Národní sítě rozvoje venkova (NSRV).

Prezentovaly se zde implementace přístupu Leader na Sloven-
ku, regionální produkty, tradice, současnost a budoucnost sloven-
ského venkova. Společně s námi se prezentovaly i zahraniční MAS
z Polska a Maďarska. Po celou dobu výstavy probíhaly v pavilonu
ukázky folklórních tradic a řemeslné výroby.

Návštěvníci uvítali prezentaci MAS ČR a informace o stavu čes-
kého venkova a možnostech návštěv místních regionů. K dispozi-
ci zde byly nové materiály prezentující NS MAS ČR a také Národ-
ní strategický plán LEADER 2014+, strategický dokument pro pří-
pravu politiky rozvoje venkova v rámci programovacího období
2014 – 2020.

V rámci programu pro MAS se uskutečnil „Večer venkova“, je-
hož součástí se stalo vyhlášení nejkrásnější fotografie z území MAS

a také ochutnávky tradičních slovenských pokrmů. Zástupci ČR ne-
zaháleli s představením našich regionálních produktů a během ve-
letrhu uspořádali ochutnávku sýrů, vín a pštrosích specialit pro
MAS i návštěvníky.

V číslech se veletrhu zúčastnilo 26 MAS ze Slovenska, 6 MAS
z České republiky, 2 z Maďarska a 1 z Polska, které se prezento-
valy společně s národními sítěmi.

Fotografie naleznete na stránkách NS MAS ČR www.nsmascr.cz
a ve Zpravodaji venkova 9/2011.

Olga Špiková, tajemnice NS MAS ČR

Hodnocení MAS.
Místo návštěv komise v regionech
představení v Praze

Místní akční skupiny z celé ČR se prezentovaly v první polo-
vině září na ministerstvu zemědělství v rámci hodnocení MAS
2011. Protože ještě nejsou známy výsledky hodnocení společné
komise MZe, SZIF a NS MAS, které jsou reflexí činnosti místních
partnerství a budou mít také vliv na stanovení bonusů pro MAS,
přinášíme alespoň fotografie z prezentací 8. září jako připome-
nutí této akce.

www.nsmascr.cz
www.nsmascr.cz
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Podzimní FLORA OLOMOUC
– Největší výstava ovoce a zeleniny
bude zářit paletou barev

Špičkovou produkci domácích i zahraničních pěstitelů ovoce,
zeleniny a školkařských výpěstků představí podzimní zahradnická
výstava FLORA OLOMOUC 2011. Největší akce svého druhu v ČR
se uskuteční ve dnech 13.–16. října (otevírací doba: denně od 9–
18 hod., v neděli 9–17 hod.) na Výstavišti Flora Olomouc.

V hlavní expozici s názvem „PALETA BAREV“ se pod záštitou
Ovocnářské unie ČR a Zelinářské unie Čech a Moravy představí nej-
lepší domácí pěstitelé ovoce a zeleniny. Součástí výstavy bude už
tradičně podzimní klání v aranžování květin – tentokrát budou nej-
lepší čeští domácí floristé soutěžit ve zdobení tykví a aranžování
podzimních věnců.

Velkou společnou expozici s přehlídkou krajových odrůd ovoce,
různých druhů zelenin, včelařskými produkty i zahrádkářskou, či
mykologickou poradnou a zahrádkářským „sklípkem“ se skvělými
moravskými víny a burčákem připravují pro podzimní zahradnickou
Flora členové Českého zahrádkářského svazu. Specialitě podzimní
výstavy – ovocným školkařským výpěstkům – které každoročně při-
lákají do Olomouce stovky pěstitelů, zahradníků i zahrádkářů, vy-
hradí pořadatelé už tradičně venkovní plochy areálu výstaviště.

Největší českou přehlídku ovoce, zeleniny a podzimních květin
doplní festival gastronomie a nápojů OLIMA s nabídkou a ochut-
návkami krajových specialit, zdravých potravin, a také se Dny mo-
ravských vín a oblíbenou soutěží o nejlepší ovocnou pálenku Flo-
ra košt. Do té letošní přihlásili drobní i velcí „paliči“ 325 vzorků
tvrdých moků, slivovic, meruňkovic, hruškovic, jablkovic, broskvo-

vic, třešňovic, višňovic, či vínovic. Absolutní šampion i vítěz soutě-
že o nejlepší kolekci pálenek bude znám v sobotu 15. října hodi-
nu po poledni – a hned poté dostanou návštěvníci možnost vy-
chutnat si letošní soutěžní vzorky. Těšit se mohou i na zajímavos-
ti z kategorie ostatních pálenek – zejména na unikátní mrkvovici,
která odbornou porotu doslova zaskočila, nejen „materiálem“, ale
i chutí a kvalitou.

Zahrádkáře, chalupáře a kutily určitě zaujmou prodejní zahrad-
nické trhy s pestrým sortimentem květin, ovoce, zeleniny, okrasných,
ovocných dřevin, drobné zahradní mechanizace, pomůcek a potřeb.
Volné chvíle si mohou návštěvníci zpestřit návštěvou sbírkových skle-
níků a botanické zahrady výstaviště Flora, které jim budou otevřeny
zdarma, či poslechem dobré dechovky.

Informace na www.flora-ol.cz
Zdroj: Agris

www.flora-ol.cz
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Výzkum: Češi dávají přednost
domácím potravinám

Každý druhý obyvatel České republiky upřednostňuje potravi-
ny domácího původu. Vyplývá to z výzkumu, který pro ministerstvo
zemědělství vypracovala agentura I.N.Global. Jeho výsledky uka-
zují, že se 67 % respondentů při nákupu zajímá o původ potravin
více než dříve, přičemž větší zájem o lokální produkty mají spotře-
bitelé s vyšším vzděláním a senioři.

„Více než 95 % dotázaných vítá, že výrobci používají loga s
označením regionálních potravin, protože jim usnadňují orientaci
při nákupu. Opačný názor má pouze jedno procento responden-
tů. Těší mě, že se jasně ukázalo, že se zákazníci přiklánějí k regio-
nálním potravinám,“ říká ministr zemědělství Ivan Fuksa.

„Rostoucí spotřebitelský trend upřednostňovat potraviny do-
mácího původu svědčí o tom, že projekt Regionální potravina, je-
hož cílem je ocenit a zviditelnit kvalitní výrobce lokálních produk-
tů, dobře funguje a lidé si ho oblíbili,“ vysvětluje Karel Coufal, ře-
ditel Okresní agrární komory v Třebíči, který je organizátorem
soutěže Regionální potravina Kraj Vysočina.

„Potěšilo nás také, že Češi se stále více zajímají o kvalitu po-
travin. Podle výsledku průzkumu je důležitá pro 90 % spotřebite-
lů,“ říká Tomáš Kreutzer, ředitel úřadu Potravinářské komory ČR.
„Kvalitní potraviny přitom obvykle hledají v hypermarketech nebo
supermarketech, kde stále častěji nakupují dva ze tří responden-
tů. Na základě ceny výrobku se rozhoduje 68 % spotřebitelů,“ do-
dává Kreutzer.

„Výzkumu se na veletrhu Země živitelka v Českých Budějovi-
cích zúčastnilo 1 069 respondentů, mužů i žen všech věkových
skupin a úrovní vzdělání. Zadavatelem bylo ministerstvo zeměděl-
ství, které za projektem Regionální potravina stojí,“ říká Pavel Bo-
hatec, vrchní ředitel potravinářské výroby a legislativy ministerstva
zemědělství.

O LETOŠNÍM ROČNÍKU SOUTĚŽE REGIONÁLNÍ POTRAVINA

V soutěži Ministerstva zemědělství Regionální potravina letos
uspělo 99 výrobků, které získaly právo užívat po čtyři roky logo Re-
gionální potravina. Letošní ročník byl teprve druhý, přesto ukázal,
že zájem o prestižní logo mezi výrobci stoupá. Producenti do pro-
jektu přihlásili více výrobků než loni a odborné poroty také oceni-
ly více potravin než v loňském roce. Výrobci mohli své zboží při-
hlásit do dvou kategorií masných výrobků, dvou kategorií mléč-
ných výrobků, mezi pekařské výrobky, cukrářské výrobky,
alkoholické a nealkoholické nápoje, ovoce a zelenina a další vý-
robky v kategorii ostatní.

Více informací o projektu je k dispozici na webových stránkách
www.regionalnipotravina.cz.

Radek Ležatka, ředitel Odboru komunikace MZe

Expozici Regionálních potravin
na Zemi živitelce navštívilo
více než 80 000 lidí

Expozice projektu Regionální potravina byla jednou z hlavních
událostí letošního 38. ročníku mezinárodního veletrhu Země živi-
telka. Celkem 43 regionálních producentů ve třinácti stáncích jed-
notlivých krajů prezentovalo a prodávalo vítězné výrobky letošní-
ho i loňského ročníku této soutěže. Expozici navštívilo více než 80
000 lidí, včetně prezidenta Václava Klause, který společně s mini-
strem zemědělství Ivanem Fuksou zahájil provoz nového multi-
funkčního pavilonu T1, ve kterém se expozice nacházela.

„Návštěvnost expozice i ohlasy na ni dosvědčují velký zájem spo-
třebitelů. Samotní producenti regionálních potravin pak potvrzují,
že projekt je správnou cestou podpory přímého prodeje a přede-

vším menších výrobců, což jim nejlépe dokazuje zvýšená poptávka,“
říká ministr zemědělství Ivan Fuksa a dodává: „Návštěvníci veletrhu
si na stáncích lokálních producentů mohli ochutnat a zakoupit
všechny produkty, které zvítězily v letošním či loňském ročníku sou-
těže, tedy celkem 170 výrobků s logem Regionální potravina.“
O úspěchu svědčí i to, že všichni producenti své výrobky do po-
sledního kusu na veletrhu vyprodali.

„Věříme, že regionální produkty zaujmou veřejnost i na Region-
festu, který proběhne ve dnech 21. a 22. října v Praze, nebo v rám-
ci dalších plánovaných ochutnávek v jednotlivých krajích,“ dodává
Petra Havlíčková Podařilová z Odboru komunikace Ministerstva
zemědělství.

Pro veřejnost byly ve spolupráci s regionálními producenty při-
praveny kromě ochutnávek specialit z jednotlivých krajů také bo-
haté doprovodné soutěže, např. soutěž v pití mléka pro veřejnost
připravila jedna z vítězných společností prvního ročníku projektu
Regionální potravina. Pro milovníky uzenin připravila Potravinářská
komora ČR závod v konzumaci párků a závěrečnou disciplínou by-
la příprava bramborového salátu ze surovin od dalšího z nositelů
značky Regionální potravina.

O letošním ročníku soutěže
V soutěži Ministerstva zemědělství Regionální potravina letos

uspělo 99 výrobků, které tak získaly právo užívat po čtyři roky logo
Regionální potravina. V letošním druhém ročníku oproti loňskému
vzrostl počet soutěžních kategorií i oceněných výrobků; z loňských
71 vítězů na celkových 170. Na internetu naleznete přehled všech
oceněných výrobků zde. Více informací o projektu je k dispozici na
stránkách www.regionalnipotravina.cz. Zdroj: MZe

Startuje nová soutěž Eko Bio Rodina
Letos probíhá již 7. ročník informační akce pro spotřebitele „Zá-

ří – Měsíc biopotravin“. Novinkou letošního roku je, že se kromě
tradičních akcí uskuteční také tématická soutěž Eko Bio Rodina. Jak
z názvu vyplývá, soutěž je určena rodinám, zejména s malými dět-
mi a podporuje kreativitu a společně strávený čas členů rodiny.
Soutěž organizuje Vydavatelství Propolis, s.r.o.

Úkolem soutěžících rodin je tvůrčím způsobem ztvárnit jejich
vztah k ekologickému zemědělství, biopotravinám, nebo životnímu
prostředí obecně. Zároveň by měli členové rodin ukázat, jak se jim
daří tento vztah realizovat v praxi. Umělecké pojetí už je pak na
každé rodině, zda to bude literární, výtvarné nebo jiné umělecké
dílo. Konkrétním příspěvkem do soutěže tak může být napsaný ro-
dinný příběh, fotoreportáž, komiks, obraz, koláž, výrobek z recy-
klovatelných materiálů nebo amatérské video. Podmínkou ale je,
že na každém díle by měla spolupracovat celá rodina.

„Soutěž Eko Bio Rodina je další z cest, jak přitáhnout pozornost
zákazníků, ale i teprve budoucích zákazníků, tedy dětí, k tomu, aby
se zajímali o původ a složení potravin i o práci zemědělců a zvlášt-
ní nároky, které s sebou nese právě ekologické hospodaření,“ říká
ministr zemědělství Ivan Fuksa a dodává:“Podobné projekty přispí-
vají k tomu, aby se každý naučil přirozeně a každodenně podle
svých možností pečovat o životní prostředí a osvojil si co nejzdra-
vější životní styl.“

Do soutěže se může zapojit každá rodina čítající minimálně dva
členy. Soutěž trvá od 14. 9. 2011 do 15. 11. 2011. Slavnostní vy-
hlášení výsledků soutěže a předání cen vítězům proběhne dne
24. 11. 2011. V odborné porotě soutěže zasedne například mezi-
národně uznávaný odborník na ekologické zemědělství a biopo-
traviny Prof. Josef Dlouhý, dále provozovatel jednoho z nejzná-
mějších bioportálů bio-info.cz Mgr. Tomáš Václavík nebo moderá-
torka televize Metropol a zároveň majitelka aromaterapeutického
studia Rozmarýna Monika Valentová.

Celý projekt byl ze strany ministerstva zemědělství finančně
podpořen. Ceny do soutěže věnovali partneři projektu, kterým pa-
tří velký dík za to, že podpořili nově vznikající a dosud neznámý

www.regionalnipotravina.cz
www.regionalnipotravina.cz


Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č.163 • 10/2011

projekt. Mezi cenami pro vítěze je víkendový rodinný pobyt na eko-
farmě, půlroční rodinná jízdenka na vlak, aromaterapeutická ma-
sáž a poradenství pro celou rodinu a samozřejmě množství biopo-
travin, fair trade produktů a dalších cen z oblasti drogerie, kosme-
tiky, textilu a také knihy. Celkem bude uděleno 13 cen – 10 v hlavní
kategorii a 3 ceny v kategorii amatérských videí.

Hlavním partnerem soutěže je společnost Country Life, která sou-
těž Eko Bio Rodina již představila na svých Biodožínkách 11. 9. 2011
v Nenačovicích u Berouna. Mediálními partnery jsou pražská televize
Metropol a informační portál bio-info.cz. Dalšími partnery, kteří vě-
nují ceny do soutěže, jsou České dráhy, ekofarma Chadimův mlýn,
výrobce biopotravin Biopekárna Zemanka, výrobce biočajů a koření
Sonnentor, výrobci certifikované biokosmetiky a přírodní kosmetiky
Nobilis Tilia a Tierra Verde, prodejce tzv. superpotravin Iswari Super-
food a aromaterapeutické studio Rozmarýna.

Více informací o soutěži je k dispozici na webových stránkách
www.ekobiorodina.cz.

Třídíte ve vaší rodině odpad? Je vaše domácnost ekologická?
Chodíte na farmářské trhy? Kupujete bio výrobky? Vědí vaše děti,
co to je bio? Vaříte zdravě a víte co je pro organismus dobré a co
naopak? Chodíte do přírody a povídáte si o její ochraně? Slyšeli jste
o výrobcích fair trade? Umíte vysvětlit, co to znamená? Umíte si
doma vyrobit něco z recyklovatelných materiálů? Žijete na statku
a snažíte se celé rodině vštěpovat důležitost kontaktu s přírodou?
Zajímáte se o způsob života na této planetě? Chcete dát o svém
způsobu života vědět i ostatním? Pokud je jen něco z toho prav-
da, tak to všechno nějak umělecky ztvárněte!

Tereza M. Dvořáčková, tisková mluvčí MZe

Aktivní politikou zaměstnanosti
proti sociálnímu vyloučení

Napětí v obcích na Šluknovsku stále eskaluje, místní se potý-
kají nejen s pouliční kriminalitou, ale i projevy xenofobie a extre-
mismu. Sociální nepokoje se navíc začaly přelévat i do jiných obcí
a měst. Situací se na svém zasedání dne 23. září ve Strakonicích
zabývalo i Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR. Jeho členové se
shodli, že je třeba urychleně přijmout taková legislativní opatření,
která by podobným výbuchům násilí v sociálně vyloučených loka-
litách předcházela.

Starostové považují za nezbytné především vytvoření centrální-
ho registru přestupků a zajištění skutečné vymahatelnosti práva.
„Mezi spácháním trestného činu či přestupku a skutečným vymo-
žením finančního postihu nebo realizace plnění jiného než peně-
žitého trestu v současné době často uplyne spousta času. Pokud
by trest následoval ihned po činu, bylo by toto odstrašujícím pří-
kladem také pro ostatní,“ vysvětluje předseda Svazu Dan Jiránek.
Řešit je třeba i bytovou otázku. Nutné bude nastavit hygienické,
bezpečnostní a velikostní parametry pro obytné místnosti, které by
zamezily nekontrolovatelnému sestěhovávání osob. Neméně dů-
ležitá jsou opatření, která přispějí k dodržování povinné školní do-
cházky a k nastartování pracovních návyků.

Obce Šluknovského výběžku se potýkají také s nedostatkem po-
licistů, a to především ve výkonu hlídkové služby přímo v terénu.
Předsednictvo se shodlo, že je nemyslitelné, aby v problémových
místech byly rušeny další obvodní oddělení policie, naopak počet
policistů, kteří se pohybují přímo v terénu, musí být navýšen.

Ve stávajících vyloučených lokalitách je nezbytné podpořit pre-
venci, ke které kromě terénní sociální práce patří i aktivní politika
zaměstnanosti. Předsednictvo Svazu proto požaduje, aby na veřej-
ně prospěšné práce bylo uvolněno více prostředků. Stát by měl ob-
ce v zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnatelných osob podporo-
vat, ne jim bránit. Svaz měst a obcí ČR se sám svou účastí v pro-
jektu Rozjezdy 2011snaží přispět k vytváření příznivějších podmínek
pro podnikání sociálně znevýhodněných skupin.

Do budoucna je třeba zabránit vzniku dalších vyloučených lo-
kalit. „Apelujeme v této souvislosti i na vládu, aby přehodnotila
svou dotační politiku v oblasti sociálního začleňování. Dnes se se-
tkáváme i s tím, že pod rádoby snahou o sociální začleňování se
skrývá spíše vidina finančního prospěchu. Vždy by měly být re-
spektovány také místní podmínky a rozhodnutí dané obce,“ do-
dává Dan Jiránek. Zdroj: SMO

Svaz vlastníků půdy má nového
předsedu

V sobotu 24. září 2011 proběhla v Ha-
vlíčkově Brodě volební valná hromada Sva-
zu vlastníků půdy ČR (SVP ČR), který je sa-
mostatnou nezávislou organizací vlastníků
zejména zemědělské a lesní půdy.

Na úvod valné hromady vystoupil před-
seda SVP ČR František Janda. Nejprve zhod-
notil současný stav svazu a poté přednesl témata, jako například vy-
pořádání restitučních nároků, pozemkové úpravy, rozšíření členské
základny a zajištění pronajímání půdy především soukromým ze-
mědělcům, ke kterým směřovala i pozdější diskuze. Upozornil také
na loňské přistoupení SVP ČR do Asociace soukromého zemědělství
ČR, kterou na jednání reprezentoval její předseda Josef Stehlík, vy-
zdvihl společná témata asociace a svazu. Za prioritu označil kom-
plexní pozemkové úpravy a podporu restitucí, přičemž uvedl, že aso-
ciace jednoznačně na řadě jednání podporuje vyřízení církevních res-
titucí majetkovým vydáním. A to nejen proto, že je to morálně
správné, ale také z přesvědčení, že tímto krokem získají vlastníci vět-
ší autoritu. Zmínil také myslivecké právo, které je s právem vlastnic-
kým, i když to není úplně zřejmé, nerozlučně spjaté.

Následnou diskusi vystřídala volba nového předsednictva, které
je voleno na tři roky. Počet členů předsednictva je neomezený, na
volení období 2011–2014 bylo zvoleno sedm členů předsednictva
a také nové složení revizní komise. Předsedou, po odstupujícím
Františku Jandovi, byl zvolen Michal Pospíšil. Místopředsedy se sta-
li František Janda, Jaromír Morávek a Jaromír Šolaster. Nový před-
seda Svazu vlastníků půdy, ve svém proslovu nejprve poděkoval
odstupujícímu předsedovi za velký kus odvedené práce. Dále před-
stavil priority nového předsednictva, které chce zajistit vyšší člen-
skou základnu, rovnoprávné postavení SVP ČR v Evropském svaz
vlastníků půdy a dále rozvíjet spojení s ASZ ČR, i když zájmy ze-
mědělců a vlastníků mohou být někdy rozdílné. Za velkou výzvu
označil zajištění většího respektu vlastníků půdy ve společnosti.

Po velmi aktivní diskusi, delegáti svému novému předsednictvu ulo-
žili v usnesení celou řadu úkolů. Základem správného fungování SVP
ČR má být zejména posílení právního stavu vlastníků půdy ve státě a ve
společnosti, urychlení pozemkových úprav (především obnovením
hranic pozemků a přístupu k nim), usilování o spravedlivé vypořádání
restitučních nároků oprávněným osobám, zabezpečit poradenství pro
členy a také zvýšit členskou základnu svazu. Další záměrem předsed-
nictva do budoucna je aktivní zapojení do činnosti ELO (Europen Lan-
downers Association) na evropské úrovni a zpřístupnění některých do-
tací nejen pro uživatele půdy, ale také pro jejich vlastníky.

V programovém prohlášení se Svaz vlastníků půdy shodl na šesti
základních bodech, které shrnují cíle na nejbližším tříleté období:
1. Urychlení pozemkových úprav, jako nástroje obnovení práva a usi-

lovat o zvýšení informování vlastníků půdy o jejich odpovědnosti
a jejich právech

2. Revizi všech právních norem, které zasahují do práv vlastníků
a jejich úpravu ve prospěch posílení vlastnických práv

3. O posílení role vlastníka půdy jako tvůrce krajiny a životního pro-
středí České republiky.

4. O spravedlivé postavení vlastníka půdy ve společnosti zejména
respektování vlastnických práv k majetku
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5. V zájmu údržby a obnovy venkova (krajiny) připravit pro vládu (MZe)
podklad pro rozložení části dotace na půdu mezi uživatele a vla-
stníky půdy, kteří by údržbu a obnovu krajiny zajišťovali

6. Navrhnout opatření proti monopolizaci půdy neadresnými vla-
stníky (obchodní společenství)

Jana Breburdová, hlavní kancelář ASZ ČR
Zdroj:

http://www.svazvlastnikupudy.cz
/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=56059

Nová politika – nová byrokracie
navzdory všem proklamacím

Dotace do zemědělství dostávají nový rozměr. Navzdory všem
politickým proklamacím o zjednodušování je navržený systém dob-
ře prohnojenou zahrádkou pro růst byrokracie.

Dříve jednoduchá platba na plochu v I. pilíři SZP vyžadovala
splnění komplikovaného a byrokratického systému kontroly pod-
míněnosti-Cross Compliance. Návrh pro nové období tuto platbu
rozdrobil a tím vnesl do systému další byrokracii, kterou bude plně
hradit členský stát – tedy daňoví poplatníci.

Jaké jsou rozdíly a kde je potenciál pro úředníka: Dříve jedna
platba SAPS, nyní šest různých plateb, to je příležitost minimálně
pro šest dalších kolonek formuláři, ale spíše pro šest nových for-
mulářů. Splnění Cross-Compliance zůstává v nezměněné podobě.

Nová definice „Aktivního farmáře“ a nutnost prokazovat, defi-
novat a kontrolovat příjmy ze zemědělských aktivit – navíc, defini-
ce zemědělských aktivit také není jednoduchá. Předpokládaný vý-
sledek: dalších několik papírů a potvrzení

Zastropování – to je přímo ráj pro úředníka a jeho fantazii. Pro-
kazování platů zaměstnanců, dohod o práci, brigád a zajištění, aby
se podniky nerozdělovali kvůli dotacím, a to vše důsledně zkon-
trolovat nebude lehká úloha.

Ozelenění – další nový prvek vyžaduje evidenci nejméně tří různých
plodin a tím tak osevních postupů. Komu se budou předkládat a kdo
je bude archivovat. Kdo zkontroluje minimální rozlohu 5 % a maxi-
mální rozlohu 70 % jednotlivých plodin? Jak bude probíhat kontrola
minimálně 7 % ekologicky zaměřených ploch, jako jsou okraje u vo-
dotečí? Samozřejmě úředník s novými požadavky na dokladování.

Zdaleka nejsou v tomto článku vyčerpány všechny možnosti, kte-
ré skrývá pro kreativce v oblasti státní správy nový návrh reformy Spo-
lečné zemědělské politiky. Nezbývá, nežli si vzpomenout na jednoho
mého kolegu, euro-pamětníka. Říkal: „Pamatuji všechny reformy Spo-
lečné zemědělské politiky od roku 1992. Výsledkem vždy bylo více by-
rokracie a více „ozelenění““. Tato reforma pod vedením rumunské-
ho komisaře, Daciana Ciolose tato slova plně potvrzuje. Další pokro-
ková reforma se plánuje před rokem 2020. Michal Pospíšil

http://www.asz.cz/cs/aktualne-z-asz/nova-politika-
nova-byrokracie-navzdory-vsem-proklamacim.html

Polabí může být „zlatonosné“
Za účasti Michala Janeby, náměstka ministra pro regionální rozvoj

a cestovní ruch, bylo slavnostně podepsáno Memorandum o pod-
poře vodního turismu na řece Labi. Celkem 33 partnerů jím stvrdilo
svůj zájem na spolupráci na podpoře turismu na Labi a cestovního
ruchu podél Labe, i na jejím využití jako významné vodní cesty pro
nejekologičtější druh dopravy, tj., vodní dopravu“.

„Polabí se tak může s trochou nadsázky v brzké době označo-
vat jako zlatonosné. Je to opravdu území s obrovským potenciálem
nejen v cestovním ruchu,“ uvedl Michal Janeba, který pochvalně vy-
zdvihl iniciativu Zlatého pruhu Polabí a všech přistupujících subjek-
tů. Dále přislíbil spolupráci při dalším rozvoji vodního turismu a při
prosazování cílů Memoranda.

Zlatý pruh Polabí je obecně prospěšnou společností, která půso-
bí v oblasti podpory cestovního ruchu pro tu část Středočeského kra-
je, která je na severovýchod od Prahy a nese označení Polabí. Byla
založena podnikateli v cestovním ruchu roku 2005 a ve spolupráci
s městy a obcemi a dále s podnikateli v cestovním ruchu vytváří mar-
ketingovou podporu této destinace, propaguje a podporuje vytvá-
ření nových jednotlivých cílů a turistických produktů. Na základě 114
konkrétních partnerských smluv spolupracuje s turistickými infor-
mačními centry a dalšími subjekty cestovního ruchu, ať již v Posáza-
ví, Rakovnicku nebo v Českém ráji. Zdroj: MMR

Na MMR vznikla sekce pro veřejné
investování a legislativu.
Náměstkem se stává Jan Sixta

S účinností od 1. září 2011 jmenoval ministr Kamil Jankovský no-
vým náměstkem Jana Sixtu. Stal se náměstkem ministra pro veřejné
investování a legislativu. Na MMR tak vznikla nová sekce, která mimo
jiné podpoří priority ministra směřované do oblasti veřejných zakázek.

Povýšení agendy veřejných zakázek na samostatnou sekci v če-
le s náměstkem vystihuje názor ministra Kamila Jankovského. Ten
vidí vyřešení stavu veřejných zakázek v naší republice jako jednu ze
svých priorit. Nová sekce, má nyní zajištěné vedení na úrovni od-
povídající dalším prioritám MMR jako je kohezní politika, stavební
zákon, bytová politika apod. Agenda veřejných zakázek je dlouho-
dobá vládní priorita, kde se ukazuje nedostatek administrativní ka-
pacity. Nově vytvořená sekce se mimo problematiku veřejných za-
kázek bude dále věnovat internímu poskytování právního servisu,
zajišťování zastupování ministerstva při soudních jednáních a vede-
ní centrální evidence soudních případů, zajišťování spolupráce na
přípravě a uzavírání smluv, vedení centrální evidence smluv, legisla-
tivní spolupráce s věcně příslušnými útvary při přípravě, zpracování
a projednávání návrhů právních předpisů v působnosti ministerstva.

V souvislosti s připravovanou novelizací Zákona o veřejných za-
kázkách se již situace stává neudržitelnou a MMR by za současného
personálního stavu nebylo schopno poskytovat odpovídající služby
zadavatelům a dodavatelům, natož plnit legislativní roli a vyjednávat
o budoucnosti veřejných zakázek s EU. Představa ministra Janskov-
ského počítá s posílením administrativní kapacity sekce veřejného in-
vestování natolik, aby mohla řádně plnit všechny funkce – legislativ-
ní, metodickou, kontrolní a zastupovat ČR při tvorbě nové evropské
právní úpravy v oblasti veřejných zakázek a koncesí.

Sektor, který regulace veřejných zakázek pokrývá je 17% HDP,
cca 600 mld. Kč.

Jan Sixta pracuje na MMR od září roku 2006. Je členem rozkla-
dové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
pro oblast veřejných zakázek a dlouholetý zástupce ČR ve všech
pracovních skupinách a výborech v oblasti veřejných zakázek v EU,
OECD, UNCITRAL a WTO. Doposud zastával funkci vrchního ředi-
tele legislativně právní sekce. Své zkušenosti nasbíral také při pů-
sobení v agentuře CzechInvest. Vystudoval Právnickou fakultu Uni-
versity Karlovy v Praze. Zdroj: MMR

A A k t u á l n ě o v e n k o v u 3 4

http://www.asz.cz/cs/aktualne-z-asz/nova-politika-nova-byrokracie-navzdory-vsem-proklamacim.html
http://www.asz.cz/cs/aktualne-z-asz/nova-politika-nova-byrokracie-navzdory-vsem-proklamacim.html
http://www.svazvlastnikupudy.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=56059
http://www.svazvlastnikupudy.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=56059


Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č.163 • 10/2011

Ministr zemědělství na Karlovarsku
jednal o pozemkových
úpravách i budoucnosti
Společné zemědělské politiky

Prodej půdy a budoucnost Společné zemědělské politiky byly kro-
mě jiného tématem jednání ministra zemědělství Ivana Fuksy s před-
staviteli Agrární komory ČR, Asociace soukromých zemědělců a zá-
stupci místních samospráv při návštěvě Karlovarského kraje. Ministr
také navštívil soukromou farmu Kamenný dvůr v Kynšperku nad Ohří.

„Budoucnost Společné zemědělské politiky patří mezi moje pri-
ority. Princip férového přístupu ke všem členským zemím naše ag-
rární diplomacie opakuje na všech jednáních. Konkrétně se pro-
mítlo například do deklarace proti stropování přímých plateb a do
podpory, kterou jsme pro dokument získali od Slovenska, Rumun-
ska, Německa, Velké Británie a Itálie,“ řekl ministr zemědělství Ivan
Fuksa na dnešním setkání ve Františkových Lázních.

Se zástupci Agrární komory a Asociace soukromých zemědělců
ministr hovořil také o transformaci systému institucí a úřadů Minis-
terstva zemědělství, jejímž cílem je především pružnější fungování
resortu, snížení byrokracie a zjednodušení života pro zemědělce, po-
travináře i spotřebitele. „Reforma má zjednodušit agrární legislati-
vu, aby byla pružnější a méně byrokraticky zatěžovala zemědělce.
Chceme také omezit počet kontrolních návštěv, aby naše zeměděl-
ce zatěžovaly co nejméně,“ uvedl ministr Fuksa.

Při návštěvě Karlovarska dnes ministr Fuksa zavítal na soukro-
mou farmu Kamenný dvůr v Kynšperku nad Ohří. Hospodářství má
celkovou výměru zhruba přes 800 hektarů, přičemž většinu po-
krývají travní porosty. Majitel Evžen Ifkovich ministra při prohlídce
informoval, že se zaměřuje na travní porosty a masný skot. Na far-
mě chovají skot a prasata. „Líbí se mi, že jde o klasické a dobře fun-
gující hospodářství, jehož majitel patří k úspěšným podnikatelům
regionu,“ řekl ministr Ivan Fuksa.

Jedním z bodů setkání se starosty Karlovarského kraje byly pozem-
kové úpravy, které jsou další prioritou Ministerstva zemědělství. „Jsou
totiž příležitostí pro vlastníky, kteří skutečně chtějí na zemědělské půdě
pracovat. Pozemkové úpravy zároveň slouží jako prevence před erozí i
ochrana před kontaminací vody,“ řekl ministr Fuksa s tím, že pozem-
kové úpravy jsou impulsem pro obnovu venkovského prostoru, a pro-
to jim bude Ministerstvo zemědělství stále věnovat velkou pozornost.

Radek Ležatka, ředitel Odboru komunikace MZe

Principy a pravidla územního pláno-
vání slouží veřejnosti již pátým rokem

Principy a pravidla územního plánování vznikla v roce 2005 díky
projektu, jehož cílem bylo zpracovat příručku pro územně pláno-
vací praxi orgánů veřejné správy a další odbornou veřejnost a umo-
žnit tak lepší využití nových poznatků v územním plánování a jejich
rychlejší uplatnění v praxi. Zadavatelem práce bylo Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR, projektovým a řešitelským týmem Ústav územní-
ho rozvoje (ÚÚR) za spolupráce vysokoškolských pracovišť a vybra-
ných odborníků.

Od roku 2006 jsou Principy a pravidla územního plánování kaž-
doročně aktualizovány, viz http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571.
Pro letošní rok byla v rámci aktualizovaných kapitol pozměněna tvář
webových stránek. Zůstaly zachovány jednotlivé problémové okru-
hy, jimiž jsou:
A. Principy udržitelného rozvoje území
B. Koncepce územního rozvoje ČR
C. Funkční složky
D. Územní plánování, jeho orgány, nástroje a vazby
E. Pojmy

Ke změně dochází u kapitoly E. Pojmy, která je nově propojena
odkazem přímo s průběžně aktualizovaným Slovníkem územního
plánování (ÚÚR). Novinkou je vzhled úvodní webové stránky – ta
umožňuje snadnou orientaci v rozsáhlém textu a spolu s „živým“
obsahem u každé podkapitoly tak urychluje práci s dokumentem.
Zefektivnit činnost uživatelů stránek pomůže rovněž využívání mno-
ha internetových odkazů jak na celostátní koncepce, vztahující se
k dané problematice, tak na vybrané další práce ÚÚR:

Limity využití území http://www.uur.cz/default.asp?ID=2591
Slovník územního plánování http://www.uur.cz/?id=3790

Stanoviska a metodiky http://www.uur.cz/?id=3203

Věříme, že Principy a pravidla územního plánování jsou přínosnou
pomůckou pro orgány územního plánování, projektanty a studen-
ty, a že v ní najdou potřebné informace také členové samospráv ob-
cí a krajů a další uživatelé, kteří se setkávají s územním plánováním.

V souvislosti s pomůckou Principy a pravidla územního plánování
připomínáme, že volně ke stažení jsou k dispozici mimo jiné letáky:

OBEC A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
http://www.uur.cz/images/publikace/metodickeprirucky/plneznen
i/letak-obec-a-UP-2008/letak-obec-a-UP-2008.pdf

OBČAN A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
Práva a povinnosti občanů v oblasti územního plánování
http://www.uur.cz/images/publikace/metodickeprirucky/plneznen
i/Obcan_a_UP_2009/obcan_a_UP_20090226.pdf

Se zaměřením zejména pro obce jsou nejnověji zpracovány letáky:

URČENÝ ZASTUPITEL A JEHO ÚLOHA PŘI POŘIZOVÁNÍ
ÚZEMNÍHO PLÁNU
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-
knihovna/metodicke-prirucky-a-publikacni-materialy/2011/Urce-
ny-zastupitel-2011.pdf

OCHRANA PŘED POVODNĚMI V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-
knihovna/metodicke-prirucky-a-publikacni-materialy/2011/Letak-
povodne-04-2011.pdf

Cílem letáků je, vedle mnoha dalších kroků, přispět v obcích ke
zdárnému průběhu pořizování a úprav územních plánů tak, aby je
zastupitelstva do konce roku 2015 mohla v souladu s § 188 sta-
vebního zákona úspěšně vydat.

Všechny uvedené letáky a mnoho dalších výstupů na stránkách
www.uur.cz jsou výsledkem práce autorského kolektivu Ministerstva
pro místní rozvoj ČR a Ústavu územního rozvoje. Ústav od roku 1994,
kdy byl založen jako organizační složka státu, zřízená Ministerstvem
pro místní rozvoj ČR, působí v oborech územní plánování, regionál-
ní politika, bydlení a bytová politika, programy územního rozvoje re-
gionů a obcí České republiky a cestovní ruch. V uvedených oborech
vytváří podklady pro operativní činnost ministerstva, vykonává činnost
metodickou, konzultační, rešeršní, studijní, informační, dokumentač-
ní a publikační a podílí se na mezinárodní odborné spolupráci.

Ing. arch. Naděžda Rozmanová, Ústav územního rozvoje
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Manželé Medkovi z Veletin
obdrželi ocenění Lidová stavba
Zlínského kraje

Šek v hodnotě padesát tisíc korun, mosaznou destičku s nápi-
sem Lidová stavba Zlínského kraje 2011 a kytici s gratulacemi pře-
vzali manželé Anna a Miroslav Medkovi z rukou nejvyšších před-
stavitelů Zlínského kraje, hejtmana Stanislava Mišáka a náměstka
pro kulturu Jindřicha Ondruše. Stalo se tak při příležitosti slavno-
stního ocenění vítězů letošního ročníku iniciativy Lidová stavba Zlín-
ského kraje. Tato iniciativa je Zlínským krajem organizována již
čtvrtým rokem s cílem podpořit a motivovat vlastníky památek li-
dové architektury k jejich obnově.

Manželé Medkovi se přihlásili s vinohradnickou stavbou, kterou
zakoupili ve vesnické památkové rezervaci Veletiny Stará Hora. Ob-
jekt se však nacházel v havarijním stavu a byla nutná jeho bezod-
kladná obnova.

„Nelituji toho, že jsme se pustili do záchranných prací, protože
mám ke stavařině blízko. Přesto však vyvstaly problémy například
při opravě střechy, nebo když jsme dělali hliněné zdi. Bylo nutné
dodržet co nejpřesněji původní technologie a využít původních ma-
teriálů a s tím firmy nemají zkušenosti, proto jsme se museli hod-
ně radit s památkáři,“ řekl Miroslav Medek. Objekt, který zreno-
vovali, dnes slouží jako expozice, která seznamuje s tradičním způ-
sobem výroby vína a bude i zpřístupněn na požádání.

Do letošního ročníku Lidové stavby Zlínského kraje se přihlásili
vlastníci celkem čtyř objektů, z nichž musela odborná komise je-
den návrh vyloučit, neboť vybočil ze stanovených pravidel.

Uznání a poděkování se v letošním ročníku dostalo i starostům
dvou obcí, Strání a Jalubí, v nichž se také zdařila památková ob-
nova: V obci Strání zachránili dvě stavení, takzvaný Štrbákovec, což
byly dlouhodobě neudržované domky, do kterých zatékalo a dnes
slouží ke spolkovému a kulturnímu životu. V obci Jalubí pak do-

kázali vybudovat věrohodnou repliku větrného mlýna, který býval
dříve zdejší dominantou.

„Všichni, kdo se pustí do citlivé obnovy památek lidové archi-
tektury, si zaslouží veliký obdiv, protože někdy doslova pozvednou
z popela trosky něčeho, co kdysi fungovalo. Je to jako s bájným Fé-
nixem, který je symbolem znovuzrození,“ řekl mimo jiné při slav-
nostním ceremoniálu hejtman Stanislav Mišák.

„Památky, které se podaří takto uchránit před zánikem, se čas-
to stávají vyhledávaným cílem návštěvníků, takže památková ob-
nova je nejen výrazem úcty k tradicím, ale přináší efekt také z hle-
diska cestovního ruchu,“ konstatoval náměstek Jindřich Ondruš.

Součástí slavnostního setkání byl kulturní program, o který se pos-
tarali žáci a učitelé Základní umělecké školy Morava ze Zlína, a rov-
něž výstava fotografií dokumentující průběh letošního ročníku in-
iciativy Lidová stavba Zlínského kraje. Helena Mráčková

Lipensko navštívilo Opavsko, díky
projektu, ve kterém jde do světa

Starostové a další zástupci mikroregionu Lipensko podnikli ve
čtvrtek 15. září studijní cestu na Opavsko. Zájezd se uskutečnil
v rámci projektu Lipensko jde do světa podpořeného z Programu
obnovy a rozvoje venkova ministerstva pro místní rozvoj. Už z ná-
zvu projektu vyplývá, že členové výpravy nejeli jen na výlet pozná-
vat historické a technické památky Opavska, ale také získávat nové
poznatky. Cílem projektu je totiž výměna zkušeností regionů a dob-
ré praxe mezi vesnicemi.

Cesta začala za mlhavého počasí a tak mnozí hleděli s obava-
mi k obloze, jelikož většina programu byla v exteriérech. Hned za
Fulnekem se ale slunce ukázalo v plné parádě a nálada plného
autobusu okamžitě přešla do usměvava.

První zastávka patřila Hradci nad Moravicí. Průvodcovské služ-
by se ujal pan Chroust, zástupce MAS Opavsko. Milovníci historie
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Návštěvníci pražské Kampy se tak mohli na vlastní oči i uši pře-
svědčit, jak pestrou směsici řemeslných výrobků pro praktické po-
užití i jen tak pro radost, slaných i sladkých pochoutek a více či mé-
ně omamných nápojů nabízejí regiony, které svým producentům
udělují vlastní regionální značky. Na Kampě jich bylo zastoupeno
deset – Beskydy, Českosaské Švýcarsko, Górolsko Swoboda, Haná,
Jeseníky, Krkonoše, Moravský kras, Polabí, Prácheňsko a Šumava.

Kateřina Čadilová

Čtrnáct nových nositelů značky
Regionální produkt Jizerské hory

Značku Regionální produkt Jizerské ho-
ry může na své originální výrobky na ná-
sledující dva roky připojit čtrnáct nových
producentů ze severu Libereckého kraje.
Mezi výrobky jsou oproti loňské první
skupině tentokrát ve velké míře zastou-
peny potraviny a nápoje (pečivo, sýry, med, maso), početněji také
výrobky ze dřeva a textilu. Jednotlivě se přihlásili výrobci skleně-
ných obrázků a propagačních předmětů a suvenýrů.

Hodnotitelská komise, složená z devíti zástupců nositele značky
a jeho partnerů, Libereckého kraje a samotných výrobců, se sešla
26. září a podle předem stanovených kritérií přihlášené výrobky bo-
dovala. Nejde přitom o žádnou soutěž, cílem je přidělit značku vý-
robkům, které jsou místního původu, svou kvalitou a estetickými
hodnotami dobře reprezentují oblast Jizerských hor a v celém cy-
klu výroby i spotřeby jsou šetrné vůči životnímu prostředí.

Slavnostní předání certifikátů novým nositelům proběhne v říj-
nu letošního roku. K dosavadním 24 nositelům značky, jejichž cer-

zajásali při prohlídce empírového Bílého zámku s přepychově zaří-
zenými interiéry. Zástupce školských zařízení zase zaujaly projekty
dětských hřišť. Nejvíc nadšení ale byli ti, kteří obdivují zahrady, par-
ky a plánuji ve svých obcích renovaci zeleně. Ti totiž měli možnost
zhlédnout park v Hradci, park u zámku v Raduni, hlavně však ar-
boretum Nový Dvůr, kde pan ředitel svým podrobným výkladem
vysvětlil všem zájemcům problematiku ochrany stromů, zakládání
dendrologických sbírek a parkovou údržbu. Byli jsme rovněž se-
známeni s projektem „Ovoce k lidem, lidé do sadů“. Vzhledem
k tomu, že Lipensko je ovocnářská oblast, např. ve Veselíčku,
v Podhoří a v Týně, poslouchali účastníci velmi pozorně.

Lidé s podnikatelskými sklony ocenili projekt přestavby Vošárny
v na multikulturní prostor. (Viz obrázek) Také ve Starých Těcha-
novicích byl zrestaurován Davidův mlýn a je z něj přenádherné re-
kreační zařízení, které má ubytovací prostory, restauraci, tři rybní-
ky na chov ryb s možností okamžitého lovu pstruhů, keramické díl-
ny a relaxační centrum. Rovněž areál Davidův mlýn byl z poloviny
podpořen dotacemi Evropské unie.

Naši účastníci zájezdu se mohli přesvědčit, že šikovní lidé jsou všu-
de, získali nové kontakty i nápady, jak svým obcím pomoci a hlavně
jak přesvědčit lidi, že jak na Moravě, tak ve Slezsku je stále co vy-
lepšovat. Stanislava Čočková

Kampský krajáč – jarmark
regionálních výrobků
přilákal stovky návštěvníků

Dvoudenní jarmark regionálních produktů v kouzelném prostře-
dí náměstí na Kampě hostil ve dnech 17. a 18. září 20 stánků, v nichž
se představily výrobky od více než 30 producentů. Prodej zajišťovali
sami výrobci, kteří v rámci možností svá řemesla i předváděli.

Rekonstrukce vošárny v Raduni
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tifikáty jsou platné do konce roku 2012, tak přibudou další, opět
s dvouletým oprávněním označit své výrobky značkou Regionální
produkt Jizerské hory. Do konce října se medailony nových nosi-
telů značky objeví na www.jizerske-vyrobky.cz a do konce roku
2011 bude aktualizován tištěný katalog výrobců.

Značka vznikla v roce 2010, jejím správcem je Místní akční sku-
pina Mikroregionu Frýdlantsko a partnery město Smržovka a sdru-
žení Jizerské hory – turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýd-
lantsko a Tanvaldsko. Díky dotaci z Programu rozvoje venkova byl
vydán katalog, vznikla www.jizerske-vyrobky.cz a výrobky s novou
značkou byly společně propagovány na veletrzích a výstavách i trzích
a jarmarcích. Na podobě značky i na samotné propagaci se v maxi-
mální míře podíleli sami výrobci. O rozšíření značky i na polskou část
Jizerských hor zatím probíhají jednání a pokud budou úspěšná,
mohla by příští certifikace v roce 2012 zahrnout celou oblast Jizer-
ských hor. Jitka Doubnerová, MAS Frýdlantsko

Zlínský kraj podpisem dohody
přistoupil do sítě
Evropských poutních stezek

Dohodu o přistoupení Zlínského kraje do sítě „I CAMMINI D´EU-
ROPA“ (Evropské poutní stezky) podepsali v sídle Zlínského kraje
Alessandro Cardinali, president sítě I Cammini d´Europa, Stanislav
Mišák, hejtman Zlínského kraje a Dana Daňová, ředitelka Centrá-
ly cestovního ruchu Východní Moravy. Zlínský kraj je prvním kra-
jem v České republice, který byl evropskou sítí poutních stezek
osloven ke spolupráci.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, kterou Zlínský kraj
založil pro řízení cestovního ruchu v regionu, se tématem církevní
turistiky zabývá již třetím rokem. Konkrétní produktová nabídka
má charakter poznávání historie a kultury ve vazbě na církevní pa-
mátky a události. Tyto produkty, zařazené do projektu Moravská
Jantarová stezka, jsou realizovány zejména německými a italskými
cestovními kancelářemi. Např. v Itálii je současná nabídka Vý-
chodní Moravy zastoupena v katalozích 5 touroperátorů, kteří po-
skytují své služby cestovním agenturám a kancelářím zaměřeným
na církevní a poutní turistiku. Již nyní se to projevuje v cestách sto-
vek italských turistů na Východní Moravu, přičemž zájem turistů
neustále roste.

Právě připravenost produktů a konkrétní aktivity na italském
trhu byly rozhodujícím faktorem při jednání se zástupci Evropských
poutních stezek. „Vnímáme Zlínský kraj jako velmi významného
partnera. Uvědomujeme si historický odkaz regionu a jeho rostou-
cí potenciál v oblasti cestovního ruchu. Slovanští věrozvěstové Cy-
ril a Metoděj, kteří jsou s tímto krajem bezprostředně spojeni, jsou
spolupatrony Evropy a Velehrad je v tomto kontextu vnímán jako
místo, ve kterém se spojuje západní a východní křesťanství. Zlínský
kraj je prvním regionem střední a východní Evropy, který jsme na
základě viditelných výsledků přizvali ke spolupráci. Rozvoj nesmír-
ně významné poutní cesty obohatí nabídku evropského poznává-
ní,“ uvedl Alessandro Cardinali.

Zahájení spolupráce se sítí Evropských poutních stezek přichá-
zí v době, kdy začínají intenzivní přípravy k oslavám 1150. výročí
příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu, které si celá Evropa při-
pomene v roce 2013. „K ocenění významu obou světců pro dneš-
ní dobu máme připraven rozsáhlý projekt s názvem Velehrad
2013, jehož realizace bude v roce 2013 gradovat, nicméně puto-
vání za historií a kořeny naší civilizace považujeme za dlouhodo-
bý program, jehož význam v čase poroste,“ řekl Jindřich Ondruš,
náměstek hejtmana Zlínského kraje, do jehož gesce cestovní ruch
a církve patří.

Rostoucí zájem o historii podporuje i projekt Zlínského kraje
„Otevřené brány“, který pro turisty v roce 2011 zpřístupnil 22 cír-
kevních objektů, včetně průvodcovských služeb.
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I CAMMINI D´EUROPA (Evropské poutní stezky) je celoevropský
projekt, jehož cílem je obecně udržitelný rozvoj regionů, podpora
kulturních a vzdělávacích aktivit, propagace a turistické využití hlav-
ních evropských poutních stezek. Páteřními stezkami jsou poutní
cesta do Santiago de Compostela (Svatojakubská stezka) a pout-
ní cesty do Říma (Via Francigena), které jsou nejstaršími známými
poutními stezkami v Evropě. K těmto stezkám se přidružují např.
stezky krále Olafa ve Skandinávii, cesty do Jeruzaléma a dalších 22
stezek. Naše poutní stezka o délce cca 60 km, vedoucí ze Svatého
Hostýna přes Štípu a Napajedla na Velehrad, bude zanesena mezi
Evropské poutní stezky po podpisu dohody. Od roku 2012 bude
uvedena v katalogu Evropských poutních stezek, který se vydává
v angličtině, italštině a španělštině a je distribuován na nejvý-
znamnějších evropských veletrzích cestovního ruchu. Společnost
I Cammini d´Europa taktéž poskytuje certifikaci stezek – takto se
k putujícím z celé Evropy dostává určitá garance kvality, bezpeč-
nosti a schůdnosti trasy. Jan Vandík

Za venkovskými projekty
do mikroregionu Policko

Dvoudenní poznávací seminář v mikroregionu Policko zaměřený
na výměnu praktických zkušeností a příkladů úspěšné praxe part-
nerů Celostátní sítě pro venkov uspořádalo v září MAS Uničovsko
ve spolupráci s Krajskou agenturou pro zemědělství a venkov v Olo-
mouci a Spolkem pro obnovu venkova Olomouckého kraje.

Příležitost zúčastnit se tohoto semináře si nenechalo ujít na pě-
tadvacet zástupců mikroregionu Uničov a obcí, především z řad sta-
rostů. Právě pro ně, ale také partnery Celostátní sítě pro venkov, čle-
ny zastupitelstva a mikroregionů, drobné podnikatele, zemědělce,
ale i pro pracovníky samosprávných úřadů a partnery MAS byl se-
minář určen. „Celý seminář byl zaměřen na představení regionál-
ních projektů a na vzájemnou výměnu zkušeností a příkladů spo-
lupráce. Obě strany se inspirovaly nejen prohlídkou místních obcí,
škol, školek, kostelů, dětských hřišť, ale viděly i výsledky dřívější re-
gionální spolupráce. Získávání nových zkušeností a kontaktů je tím
nejdůležitějším krokem k úspěšné budoucí spolupráci při rozvoji
venkovských regionů.“ Iveta Kopcová, MAS Uničovsko

www.jizerske-vyrobky.cz
www.jizerske-vyrobky.cz


Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č.163 • 10/2011

Olomoucký kraj chce, aby byl Helfštýn
více vidět z celé Moravské brány

Porosty v celkové ploše 1,41 hektarů kolem hradu Helfštýn by
mohly být v budoucnu částečně odstraněny, aby památka byla ví-
ce viditelná a přístupná návštěvníkům. Kraj na odlesnění tohoto tu-
ristického cíle vyčlení přes 600 tisíc korun ze svého rozpočtu. V úte-
rý 13. září se na tom shodli krajští radní. Rada Olomouckého kra-
je pověřila Muzeum Komenského v Přerově zpracováním žádosti
o vydání stanovisek a povolení příslušných orgánů státní správy
nutných k realizaci úprav porostů podél hradu Helfštýn. Muzeum
si v nejbližších dnech vyžádá také vyjádření vlastníka porostů k to-
muto záměru.

„Lesní porosty neumožňují hradu Helfštýn důstojnou propagaci,
silueta hradu v krajině zaniká a ztrácí svou dominanci. Rozhodli jsme
se pro úpravu lesních porostů v těsné blízkosti hradu, která však ne-
naruší ekologickou stabilitu lokality. Bude ještě nutné při následném
hospodaření na odlesněných pozemcích zajistit ochranné funkce
tak, aby nedocházelo k erozím a sesuvům na prudkých svazích, kte-
ré Helfštýn obklopují. Jsem přesvědčen, že výsledný efekt podpoří
cestovní ruch v této oblasti,“ uvedl Martin Tesařík, hejtman kraje.

Olomoucký kraj chce hrad Helfštýn zviditelnit z pohledu od Mo-
ravské brány, zejména z komunikace I/47, dálnice D 47, železnič-
ní trati v úseku Lipník nad Bečvou – Hranice. Odlesnění proběhne
na pozemcích obhospodařovaných státním podnikem Lesy České
republiky, a to podél severní a částečně severozápadní strany
areálu hradu. Ivo Heger

Pozvánka na kulturn -vým nnou akci 
 

V trné mlýny na území R

MAS Moravský kras o.s.,  Mikroregión Termál a Mikroregión Dudváh si Vás 
dovolují pozvat na dvoudenní kultúrn -vým nnou akci, která bude realizovaná v rámci 
projektu „Spolo né zamú ené histórie - mlyny, obilie a miestne produkty v 
našich regiónoch“ Opera ního programu p eshrani ní spolupráce Slovenská republika-
eská republika (kód mikroprojektu: SK/FMP/04/036). 

Termín:  
11.10 .2011, od 13.00 do 20.00 hod. 
12.10.2011, od 8.00 do 18.15 hod. 
 
Místo:  
Hotel Sladovna, erná Hora, erná Hora 3/5 
Území MAS Moravský kras o.s. 
 

PROGRAM
CEZHRANI NEJ 
SPOLUPRÁCE

 
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ESKÁ REPUBLIKA SPOLO NE BEZ HRANÍC
2007
2013

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
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Hefaiston 2011, mezinárodní setkání ková-
řů na hradě Helfštýně
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Vyhlášeno 14. kolo PRV.
Pro žadatele z vesnic
přináší překvapivé změny

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 14. kolo Programu rozvoje
venkova. Rozděleny budou přibližně 4,3 miliardy korun na investi-
ce v lesích, pozemkové úpravy, poradenství, nezemědělské podni-
katelské činnosti, projekty obnovy vesnic a občanské vybavenosti či
na metodu Leader. Dochází k výraznému omezení rozsahu výdajů
v rámci projektů pro III. osu, které se týkají zejména žadatelů z ob-
cí do 500, v opatřeních Obnovy a rozvoje vesnic a Občanského vy-
bavení a služeb. Příjem žádostí bude probíhat v termínu 25. října
do 7. listopadu 2011 do 16:30 hodin na příslušných RO SZIF.

Dne 27. září 2011 schválil ministr zemědělství Ing. Ivan Fuksa
zpřesnění Pravidel pro opatření pro 14. kolo příjmu žádostí.

Příjem žádostí se bude týkat opatření:

Opatření Alokace
I.1.2 370 mil. Kč
I.1.4 1 300 mil. Kč
I.3.4 68 mil. Kč
III.1.2 600 mil. Kč
III.2.1.1 1 425 mil. Kč
III.2.1.2 465 mil. Kč
IV.1.2. Dle alokace MAS

Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o ak-
tuální kurzový přepočet a o finanční prostředky ušetřené v před-
chozích kolech příjmu.

Pro opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie je výše
alokace stanovována příslušnými místními akčními skupinami.

Příjem žádostí bude probíhat v termínu 25. 10. 2011 – 7. 11. 2011,
16:30 hodin na příslušných regionálních odborech Státního země-
dělského intervenčního fondu (RO SZIF). Žadatelé zasílají Žádost
o dotaci předem v elektronické podobě prostřednictvím Portálu far-
máře a následně vyplněnou a podepsanou Žádost o dotaci doručí
osobně nebo prostřednictvím pošty nebo datovou schránkou v ter-
mínu pro příjem žádostí na příslušný RO SZIF dle standardní pra-
covní doby RO SZIF uvedené v Pravidlech pro žadatele. Žádosti o do-
taci doručené na RO SZIF osobně nebo prostřednictvím pošty nebo
datovou schránkou poslední den příjmu žádostí, tj. 7. 11. 2011, po

16:30 hodin, nebudou zaregistrovány. U opatření IV.1.2 se způsob
registrace Žádostí na RO SZIF oproti 13. kolu nemění.

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro po-
skytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro
období 2007–2013 pro 14. kolo příjmu, je k dispozici v elektro-
nické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství
www.eagri.cz (subportál Dotace – Program rozvoje venkova a pří-
slušná osa/opatření) a rovněž na stránkách Státního zemědělského
intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.

Přehled hlavních změn podmínek opatření pro 14. kolo příjmu:
Zásadní změnou pro všechna opatření mimo IV.1.2 je změna po-

stupu administrace žádostí. Žadatelé zasílají předem Žádost o do-
taci v elektronické podobě prostřednictvím Portálu farmáře a ná-
sledně vyplněnou a podepsanou Žádost o dotaci doručí osobně ne-
bo prostřednictvím pošty nebo datovou schránkou v termínu pro
příjem žádostí na příslušný RO SZIF dle standardní pracovní doby
RO SZIF uvedené v Pravidlech pro žadatele. Všechny přílohy k Žá-
dosti o dotaci dokládají pouze žadatelé s vyšší pravděpodobností
schválení dotace, a to až na výzvu RO SZIF po obodování žádosti
resp. před schválením Žádostí. Dojde tak k významnému snížení ad-
ministrativní zátěže žadatelů.

V opatření I.1.2 Investice do lesů nejsou v rámci 14. kola příjmu
žádostí podporovány retenční vodní nádrže. Prostřednictvím pre-
ferenčních kritérií jsou zvýhodněny meliorace a ostatní infrastruk-
turní objekty upravující vodní režim v lesích. Dále jsou stanoveny
limity nákladů na výstavbu a celkové opravy, modernizaci nebo re-
konstrukci lesních cest.

Zásadní změna Pravidel pro žadatele v opatření I.1.4 Pozemkové
úpravy se týká nové preference projektů realizovaných v záplavových
oblastech (v souladu s prioritami MZe pro rok 2011). Na základě zku-
šeností z předchozí administrace projektů byla prodloužena doba
realizace projektů u záměru d) a navýšena maximální částka výdajů,
ze kterých je stanovena dotace na jeden projekt a maximální výše
dotace na žadatele.

V rámci opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb jsou z dů-
vodu zachování komplexnosti a maximální frekvence poskytované
poradenské služby provedeny nezbytné úpravy výdajů, na které
může být poskytnuta dotace. Zároveň bylo doplněno jednoznač-
né upřesnění příslušnosti poradců k poskytování jednotlivých dru-
hů tematického poradenství.

V rámci opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich roz-
voje není vyhlášen záměr b) bioplynové stanice, a to s ohledem na
rozhodnutí ministra zemědělství dále nepodporovat výstavbu bio-
plynových stanic investičními dotacemi.
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V opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, Občanské vybavení
služby došlo k výraznému omezení některých výdajů a snížení ma-
ximálních hodnot dotací. Byla zrušena regionální kritéria a prove-
deny dílčí změny v centrálních kritériích. V případě podopatření
III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic bude v rámci každého regionu
NUTS II vyhlášen pouze jeden záměr, a to buď záměr a) zlep-
šení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí nebo zá-
měr b) vodovody, kanalizace, ČOV pro veřejnou potřebu. V rámci
záměru b) byla maximální výše

výdajů na projekt, ze kterých je stanovena dotace, snížena na
30 mil. Kč. U podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služ-
by nebude nadále podporována občanská vybavenost v ob-
lasti sociální infrastruktury, v oblasti zdraví a v souvislosti
s církevními a spolkovými aktivitami. Budou podporovány
projekty zaměřené především na děti a mládež. Maximální
výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, byla snížena
na 10 mil. Kč. Zdroj: Ministerstvo zemědělství

MMR: Pomůžeme obcím
postiženým živelní pohromou

Ministr pro místní rozvoj Kamil Janovský schválil Zásady pro-
gramu pro poskytování dotací na obnovu majetku postiženého ži-
velní pohromou v roce 2011. Výzva příslušného dotačního titulu,
který je určen obcím a krajům, je otevřena do 15. listopadu 2011.

„Program je zaměřen na rekonstrukci nebo opravu obecního
a krajského majetku poškozeného v letošním roce živelní pohromou
jako jsou například bleskové povodně a záplavy, přívalové deště nebo
větrné smrště,“ uvedl Kamil Jankovský. Peníze jsou určeny zejména na
opravu komunikací, mostů, chodníků, koryt vodních toků, poškoze-
ných požárních nádrží a dalších druhů poškozené infrastruktury.

Výzva je otevřena od 29. září do 15. listopadu 2011. Veškeré infor-
mace je možné najít na webových stránkách MMR. Zdroj: MMR

Evropské fondy pomáhají
v krajích ve všech oblastech

Aktuální měsíční monitorovací zpráva týkající se čerpání z ev-
ropských fondů se ve své speciální kapitole věnuje problematice čer-
pání krajů. Kraje rozhodně patří mezi významnou skupinu žadate-
lů a příjemců z evropských fondů. Navíc naplňují těmito investice-
mi své strategické plány rozvoje (např. v oblasti sociálních služeb
nebo dopravní infrastruktury).

Kraje jako příjemci čerpají největší podíl dotace z regionálních ope-
račních programů, a to zejména na projekty dopravní infrastruktury
(např. silnice II. a III. třídy, mosty, obchvaty), na projekty cestovního
ruchu (např. propagace cestovního ruchu na krajské úrovni) a na pro-
jekty zaměřené na infrastrukturu spojenou s poskytováním veřejných
služeb v zařízeních kraje (např. odborné materiální vybavení škol). Dá-
le kraje čerpají finanční prostředky na projekty realizované z OP Lid-
ské zdroje a zaměstnanost – OPLZZ (především projekty zaměřené na
sociální služby, sociální integraci a zvyšování efektivnosti na krajských
úřadech) a z Integrovaného OP – IOP, kde jde hlavně o dotace na pro-
jekty e-Governmentu a pořizování územně analytických podkladů.

Oblasti, ve kterých kraje realizují projekty spolufinancované z ev-
ropských fondů, lze shrnout v těchto bodech:
– regionální dopravní infrastruktura
– rozvoj cestovního ruchu
– zvyšování kvality poskytování veřejných služeb
– rozvoj veřejné infrastruktury, služeb a center
– podpora sociálních služeb, sociální integrace a sociální prevence
– zlepšování kvality životního prostředí
– podpora vzdělávání ve školských zařízeních
– podpora výzkumu a vývoje

Stručný přehled čerpání z evropských fondů k 7. září 2011:
– Podané žádosti:

70 620 žádostí v hodnotě 1 141,2 mld. Kč
(151,9 % celkové alokace NSRR)
Meziměsíční nárůst o 1 662 žádostí v hodnotě 11,5 mld. Kč

– Schválené projekty:
31 238 Rozhodnutí / Smluv o poskytnutí dotace v hodnotě
522,9 mld. Kč (69,6 % celkové alokace NSRR)
Meziměsíční nárůst o 873 projektů v hodnotě 19,0 mld. Kč

– Proplacené prostředky příjemcům:
264,7 mld. Kč (35,2 % celkové alokace NSRR)
Meziměsíční nárůst o 11,5 mld. Kč

– Certifikované výdaje:
112,6 mld. Kč (15,0 % celkové alokace NSRR)
Meziměsíční navýšení o 6,8 mld. Kč, tedy o 6,4 %

Více na
http://www.strukturalni-fondy.cz/Mesicni-monitorovaci-zprava

Zdroj: MMR

O evropských fondech musíme
mluvit srozumitelně

Praha hostila fórum Publicity Platform: Keeping EU Funds At-
tractive. Dvoudenní akce věnovaná specifikům informování o ev-
ropských fondech v nových členských zemích přinesla jasné závě-
ry. Účastníci konference z 15 evropských zemí se shodli, že daná
témata je potřeba veřejnosti sdělovat jednoduše a jazykem cílovým
skupinám srozumitelným.

K probíraným tématům patřila publicita fondů EU v závěru sou-
časného programového období 2007–2013 a její příprava na dal-
ší období. Program tvořily přednášky odborníků, které se věnova-
ly politickým a sociologickým podmínkám ovlivňujícím problema-
tiku publicity. Diskutovány byly specifické podmínky informování
v nových členských státech. Přednášky se věnovaly i nejmoder-
nějším trendům v oblasti komunikace vzhledem k oslovovaným cí-
lovým skupinám. Velká pozornost byla věnována využití interne-
tu a sociálních sítí.

Všechna témata byla diskutována na workshopech – nefor-
málních pracovních setkáních, kde odborníci ze všech zúčastně-
ných zemí dostali příležitost podělit se o své zkušenosti s kolegy.

Zástupci Evropské komise, kteří se fóra také zúčastnili, oceňo-
vali hlavně netradiční pohledy a inovativní řešení problémů, které
přinesly hlavně neformální diskuze mezi účastníky fóra. Organizá-
torem akce byl Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro míst-
ní rozvoj České republiky.

Fondy EU jsou nejvýznamnějším nástrojem politiky hospodář-
ské, sociální a územní soudržnosti. Česká republika má v součas-
ném programovém období k dispozici více než 760 miliard korun
na další rozvoj. Ke konci července 2011 již bylo takřka 67 procent
dostupných prostředků přiděleno na konkrétní projekty.

Zdroj: MMR

http://www.strukturalni-fondy.cz/Mesicni-monitorovaci-zprava
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Kontakty na předsednictvo SPOV
Aktuální k 15. 3. 2011

•
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. Jana Juřenčáková

senátorka PČR
Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1

tel. 605 969 058, 577 342 881
jurencakovaj@senat.cz
jana@jurencakova.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
•

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
OÚ Modrá, 687 06 Modrá

tel. 572 571 180, 603 251 539
modra@uh.cz

•
Mgr. Petr Kulíšek

517 41 Kostelecké Horky 25
tel. 775 044 201
petr@krajiny.cz

•
Stanislav Rampas
337 01 Ejpovice 61
tel. 724 022 313

strampas@quick.cz
•

František Winter
Na Holbě 491, 788 33 Hanušovice

tel. 602 533 707
f.winter@atlas.cz

•
Členové předsednictva volení orgány kraj-
ských organizací SPOV (§ 8 stanov SPOV):

Ing. Luboš Peterka
Maltézské nám.82, 378 31 Radomyšl

tel. 383 392 255
radomysl@email.cz

•
Jihomoravský kraj

PaedDr. Zdeněk Peša
nám. Míru 20, 979 74 0lešnice
tel. 516463296, 603 816 152

starosta@olesnice.cz
•

Královéhradecký kraj
Martina Berdychová
508 01 Holovousy 39

tel. 493 691 538, 724 164 674
ou@holovousy.cz

Liberecký kraj
Jindřich Kvapil

468 22 Koberovy 140
tel. 483 389 346, 603 980 970

starosta@koberovy.cz
•

Moravskoslezský kraj
Bc. Jan Tomiczek

739 93 Třanovice 250
tel: 558 496 929; 602 857 528

tranovice@iol.cz
•

Olomoucký kraj
Leoš Hannig

790 64 Vápenná
tel. 737 286 377, 584 439 068

leos.hannig@seznam.cz
•

Pardubický kraj
Ing. Jiří Kosel

533 75 Horní Ředice 101
tel. 466 681 966

obec@horniredice.cz
•

Plzeňský kraj
MUDr. Tamara Salcmanová

332 11 Hradec 133
tel. 377 423 630

salcmanova@volny.cz
•

Středočeský kraj
Radomír Hanačík

Horní 74, 267 12 Loděnice-Jánská
tel. 723 787 653

spov.sk@gmail.com
•

Ústecký kraj
Václav Tyl

Na průhonu 270, 413 01 Vědomice
tel. 602 483 423

starosta@vedomice.cz
•

Vysočina
Zdena Švaříčková

Nová 473, 588 22 Luka nad Jihlavou
tel. 731 165 239, 567 219 601
svarickovazdenka@seznam.cz

•
Zlínský kraj

Vojtěch Ryza
756 15 Lidečko 467

tel. 571 447 945, 731 163 586
lidecko@centrum.cz

•
REVIZNÍ KOMISE

Jaroslav Knap
OÚ Mořice, 798 28 Mořice 68

tel. 774 431 136
obec@morice.cz

•
Ing. Ludmila Krušková

Větrovcova 7, 140 00 Praha 4
tel. 603 233 003

kruskova@volny.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. 733 327 195

KKapkova@tiscali.cz

www.spov.org

VÝBOR NS MAS ČR
•

PŘEDSEDA
Bc. 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
+420 777 870 202

Ing. Jiří Krist
Moravskoslezský kraj – MAS Opavsko

jiri.krist@ekotoxa.cz
+420 724 790 088
Mgr. Petr Kulíšek

Královéhradecký kraj – MAS NAD ORLICÍ
petr.kulisek@nadorlici.cz

+420 604 201 113
Ing. Jozef Jančo

Jihomoravský kraj – MAS Moravský kras
masmk@seznam.cz
+420 603 268 562

•
ČLENOVÉ VÝBORU

Vladimír Haš
Středočeský kraj – MAS Říčansko

manager@ricansko.eu
+420 774 097 757

PhDr. Petr Sušanka
Karlovarský kraj – MAS Vladař

petr.susanka@valec.cz
+420 608 231 314

Bc. Jiřina Karasová
Jihočeský kraj – MAS Strakonicko

lag.strakonicko@seznam.cz
+420 606 349 724

Jiřina Leinweberová
Pardubický kraj

MAS Sdružení pro rozvoj Poličska
manazer@maspolicsko.cz

+420 773 615 270
Hana Dufková

Ústecký kraj – MAS Západní Krušnohoří
dufkova@oakchomutov.cz

+420 737 177 432
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
Jindřich Šolc

Liberecký kraj – LAG Podralsko
solc@lagpodralsko.com

+420 775 110 397
•

NÁHRADNÍCI VÝBORU:
Ing. Radim Sršeň

MAS Šumperský venkov
RadimBz@seznam.cz
+420 603 578 141
Ing. Michal Arnošt

MAS sv. Jana z Nepomuku
mas.nepomucko@seznam.cz

+420 602 334 882
Ing. Pavel Kolář
MAS Nízký Jeseník
masnj@seznam.cz
+420 775 295 599

Jana Kuthanová
MAS Hradecký venkov

kuthanova@horineves.cz
+420 724 186 825

Anna Čárková
MAS Kyjovské Slovácko v pohybu

annacarkova@centrum.cz
+420 774 664 698

Ing. Jaromír Polášek
Chance in Nature

jaromirpolasek@centrum.cz
+420 602 531 594
Václav Pošmurný

MAS Posázaví
posmurny@posazavi.com

+420 604 890 190
Miroslav Bouda
MAS Sokolovsko

bouda@mu-brezova.cz
+420 724 180 833

Ing. Bohumir Jasanský
MAS České středohoří

mascs@tiscali.cz
+420 724 134 539

Romana Zemanová
MASiF

romana.zemanova@quick.cz
+420 724 209 706
Ivona Opletalová

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

•
KONTROLNÍ KOMISE

PŘEDSEDA
Jindřich Tollinger

MAS Střední Povltaví
tollinger@tollmi.cz
+420 731 603 603

ČLENOVÉ
Mgr. Galina Čermáková

MAS Vyhlídky
agconsult@seznam.cz

+420 724 068 686
Ing. Petr Brandl

MAS Aktivios
pbrandl@volny.cz

+420 721 747 966
Julie Zendulková

MAS Moravská cesta
Julie.zendulkova@moravska-cesta.cz

+420 724 111 510
Petr Pecha

MAS Rýmařovsko
pecha@rymarov.cz
+420 602 521 057

PhDr. Jitka Doubnerová
MASiF

masif@seznam.cz
+420 774 678 033

Jiří Kmoníček
MAS Mezi Úpou a Metují

jiri.kmonicek@centrumrozvoje.cz
+420 607 966 379

Lucie Hlavinková, DiS.
Via rustica

lucie.hlavinkova@viarustica.cz
+420 723 074 105

Ing. Jaroslav Chmelař
MAS Pomalší

jarda.chmelar@volny.cz
+420 602 116 848

TAJEMNICE NS MAS ČR
Mgr. Olga Špiková
MAS Horní Pomoraví

o.spikova@nsmascr.cz
tel. +420 602 832 880

www.nsmascr.cz
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