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

Cesty na venkov. Letošní zima příliš sněhu zejména v nížinách nenadělila a je tak vidět pravá tvář silnic. O tom, že infrastruktura
na venkově je stále zanedbaná, není pochyb. A i když se nyní připravuje nové plánovací období EU 2014–2020, kde chtějí hrát zástupci venkova významnou roli ve všech fondech, budou to spíše jen náplasti než celková obnova. Ta bude stále postupná a pozvolná. Snad
se objeví i smysluplné projekty rozvojové.
Foto: TSu
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Aktuálně:
Národní síť MAS schválila
doporučení pro nový
LEADER po roce 2014
Národní síť MAS již schválila svůj nástroj
podpory venkova, který hodlá v nejbližší do
bě prosazovat pro příští plánovací období EU
2014–2020. V návaznosti na Národní stra
tegický plán LEADER 2014+, který zveřejni
la před rokem, nyní po jednání ve Vrbici na
Orlicku dokončila souhrn praktických dopo
ručení pro aplikaci návrhů Nařízení EU k tzv.
komunitně vedenému místnímu rozvoji, kte
rý naváže na současný LEADER. NS MAS bu
de usilovat o uplatnění této metody co nej
širším způsobem do všech dotačních fondů,
které se týkají venkova. K tomu využije 150
MAS, aby se pokrytí venkova blížilo 100 %.
MAS by měly co nejdříve začít zpracovávat své
Integrované strategie rozvoje území (ISRÚ),
které by navrhly priority území a způsob je
jich dosahování.
Více informací na straně 13
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Rozhovor:
Náš venkov je momentálně
v ohrožení, říká znovuzvolený
předseda SPOV Eduard Kavala
S Eduardem Kavalou jsme se tentokrát
setkali v Brně na výstavě Regiontour. Ten
den se účastnil i několika jednání s předsta
viteli venkova i politiky a jako vždy – lobbo
val za venkov, za témata, kterými se Spolek
aktuálně zabývá. Hovořil s nimi například
o chystané reformě systému financování re
gionálního školství, která má zlikvidovat prý
až osmdesát procent venkovských škol…
Jak moc byl slyšet jeho hlas, to ukáže tepr
ve čas. Každopádně je Eduard Kavala po
poslední valné hromadě Spolku opět v pozi
ci předsedy. Byl zvolen již popáté, což v pře
počtu na roky znamená čtrnáctý rok. V pl
ném nasazení nyní říká: „Teprve až na to
nebudu stačit, důstojně odejdu a přene
chám dalším. Doufám, že budu mít dost sí
ly, abych tak učinil v pravý čas.“
Rozhovor začíná na straně 8
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TÉMA:
Proti návrhu financování
regionálního školství se
bouří starostové i ředitelé
Nová koncepce financování regionálního
školství pobouřila řadu starostů i zástupce
Spolku pro obnovu venkova, Svazu měst a ob
cí či Sdružení místních samospráv. Všechny
tyto organizace se v poslední době společ
ně zasazují za to, aby tzv. reforma minister
stva školství neprošla. Záměr podle nich po
vede k likvidaci škol na venkově a výrazně
omezí i kvalitu a dostupnost základního
školství. Podle Spolku navíc naruší i kvalitu
života na venkově. Starostové i ředitelé se
bojí o své školy. Ministerstvo školství prosa
zuje, že stát bude posílat peníze na celé pla
ty učitelů jen těm školám, které budou mít
vyšší počet žáků ve třídách prvního i druhé
stupně. Stanovil k tomu minimální hranici
na prvním stupni 21 žáků, na druhém stup
ni ještě o jednoho víc.
Téma začíná na straně 5
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• REGIONTOUR 2012 ve znamení církevní turistiky
Téma
str. 5–7
• Obce se obávají likvidace škol na venkově, destrukce celé sítě škol a hledají spojence.
• Proti návrhu MŠMT k financování regionálního
školství se bouří starostové i ředitelé. Chybí analýza stavu.
Rozhovor
str. 8–9
• Náš venkov je momentálně opět ohrožen. Kvůli
školám. Bráníme je. Rozhovor se znovuzvoleným
předsedou SPOV ČR a starostou Bělotína Eduardem Kavalou
Z činnosti SPOV
str. 10–12
• Lednová schůze: Reforma systému financování
regionálního školství povede k jeho likvidaci, míní Spolek
Z činnosti NS MAS
str. 13–16
• Národní síť MAS schválila doporučení pro rozvoj venkova po roce 2014 (Komunitně vedený místní rozvoj
= nový LEADER: MAS pro všechny dotační fondy)
• Koordinátorem NS MAS pro vyjednávání nové politiky 2014–2020 bude Václav Pošmurný. Síť vyzývá všechny členy k aktivnímu prosazování metody LEADER na klíčových místech
• Jihomoravské MAS chtějí pomoci dalšímu rozšíření a rozvoji metody LEADER v kraji
Aktuálně o venkovu
str. 17–18
• Nůžky mezi námi a státem se rozevírají, varují obce před propastí rozpočtů
• ČSÚ odhaduje loňský zisk zemědělství na rekordních 15 miliard
• Ministerstvo zemědělství patří k nejúspěšnějším
v čerpání dotací z EU
• 14. ročník Zlatého erbu ukáže, která obec či město má nejlepší webovky
• Přichází soumrak vesnických plesů?
Akce v regionech
str. 19–20
• Konference k projektu Šance pro venkovské školy
se dotkne i aktuálního tématu reformy financování
• Jesenická 40 má ambici založit novou tradici velkého vytrvalostního závodu v běžeckém lyžování
• Zlínský kraj se představil na Slovakiatour 2012

Zástupci NS MAS a SPOV F. Winter (vlevo), J. Krist, E. Kavala, R. Večerka hovoří se zástupcem MMR J. Postráneckým

Regiontour 2012 v Brně:
SPOV a NS MAS prezentovaly
zajímavosti venkova
Spolek pro obnovu venkova ČR se ve
společném stánku s Národní sítí MAS ČR
a Folklorním sdružením ČR prezentoval ve
dnech 12. až 15. ledna na veletrhu cestov
ního ruchu Regiontour 2012 v Brně.
Během těchto čtyř dnů navštívilo expozi
ci téměř 30 tisíc návštěvníků, profesionálů
v cestovním ruchu i koncových klientů. Zvý
razněným tématem letošního ročníku byla
církevní turistika, která se představila i v po
době konkrétních produktů se sakrální te
matikou.

Veletrh byl ofici
álně zahájen v pa
vilonu P přestřiže
ním pásky, kterého
se ujali předseda Senátu Parlamentu ČR Mi
lan Štěch, ministr pro místní rozvoj Kamil Jan
kovský, ministryně kultury Alena Hanáková,
kardinál Dominik Duka a představitelé kra
je, města a pořádající společnosti. Význam
akce podtrhla i přítomnost nejvyšších před
stavitelů jednotlivých krajů.
–––>

Stánek SPOV

Stánek NS MAS

Dotační programy
str. 21
• Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 15. kolo PRV.
Rozdělí 1,5 miliardy korun
• Do Moravskoslezského kraje půjdou další 4 miliardy na zlepšení kvality ovzduší
• MMR ČR hlásí splnění cílů pro loňský rok
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Tajemnice SPOV Kateřina Kapková s Rostislavem Hoškem z MZe
Spolek: zájem o publikace staveb
Spolek návštěvníkům nabídl jako obvykle
nejnovější i starší brožury o soutěži Vesnice
roku a propagační materiály obcí, které byly
v tomto klání již úspěšné. Velký zájem byl už
tradičně o stolní i nástěnný kalendář. V prv
ním z nich se představují vítězné obce jed
notlivých krajů republiky z let 2010 a 2011
svým společenským životem, ve druhém jsou
zachyceny pohledy na krajiny vítězů ročníku
loňského.
Procházející lidé se v několika případech
vyjádřili o činnosti Spolku velmi kladně. By
li mezi nimi i Slováci, kteří českou soutěž
Vesnice roku srovnávali se „svou“, historic
ky mladší, Dedinou roka. U stánku se ov
šem zastavovali také architekti nebo ná
vštěvníci, které architektura zajímá. Pídili se
po tematických publikacích, jíž Spolek vydal
už dva díly – a sice Tvář venkova a Venkov
ské stavby. O dalším dílu této edice diskuto
val předseda Spolku Eduard Kavala přímo
na stánku se zástupci ministerstva pro míst
ní rozvoj, které ji hodlá i nadále finančně
podporovat.
Debata s MMR
i kardinálem o venkovu
Na významné hosty, kteří „spolkový“ stá
nek navštívili, Spolek pamatoval malým po
hoštěním v podobě zabíjačkových specialit,
svatebních koláčků a čerstvého moštu s pří

Tajemnice NS MAS Olga Špiková

chutí jablek, rybízu, červené řepy nebo cele
ru. Tyto domácí moravské dobroty ochutnal
mimo jiné i ministr pro místní rozvoj Kamil
Jankovský, jeho náměstek Michal Janeba,
vrchní ředitel Jiří Vačkář a ředitel Josef Po
stránecký.
Předseda Spolku s nimi hovořil o dalším
plánovacím období EU i o kompetencích jed
notlivých ministerstev ve vztahu k venko
vu. Se zástupci Svazu měst a obcí, poslanci
parlamentu a senátory debatoval na téma
připravované reformy regionálního školství
a sjednal, že SPOV ČR bude spolupořadate
lem veřejného slyšení, které se na toto té
ma uskuteční dne 20. února v prostorách
Senátu.
Velmi významnou návštěvou na společ
ném stánku FOS ČR, SPOV ČR a NS MAS ČR
byl kardinál Dominik Duka. S Eduardem Ka
valou hovořil například o minimuzeu v obci
Bělotín, věnované tamnímu faráři. Velmi po
chvalně se pak vyjádřil o publikaci Venkov
ské stavby, která spatřila světlo světa loni
v prosinci.
NS MAS: prezentace
nového stylu a projektů PRV
Prezentaci NS MAS ČR na veletrhu zaští
tilo a podpořilo ministerstvo zemědělství,
přesněji Celostátní sítí pro venkov. V rámci
této podpory byl vydán přehledový letáček
o úspěšných projektech PRV. Na veletrhu byl

Předseda SPOV E. Kavala s kardinálem D. Dukou
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prezentován nový logotyp organizace, a ta
ké nový přehledný leták o organizaci a MAS,
který byl vydán NS MAS ČR.
Návštěvníci měli zájem o informace tý
kající se programu rozvoje venkova (PRV),
možnostech financování projektů na venko
vě, rozšíření místních akčních skupin a také
regionálních značkách. Součástí prezentace
bylo promítání filmů s tématikou projektů
PRV, prezentačních akcí (LeaderFEST, Země
živitelka) a prezentací jednotlivých MAS.
V rámci veletrhu navštívili stánek zástupci
ministerstva pro místní rozvoj, kteří diskuto
vali společně s představiteli NS MAS ČR Fran
tiškem Winterem a Jiřím Kristem na téma bu
doucí politika rozvoje venkova po roce 2013.
Regiontour zahájil letošní sérii prezen
tačních akcí, kde můžete Národní síť MAS
spatřit a navštívit. Nejbližší plánovaná pre
zentace je na mezinárodním veletrhu země
dělské techniky TECHAGRO koncem břez
na, a poté mezinárodní veletrh investičních
příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech
Urbis Invest koncem dubna. Obě akce po
řádají Veletrhy Brno.
Spolek i NS MAS se budou společně pre
zentovat rovněž v létě na Agrokomplexu
v Nitře a na Zemi živitelce v Českých Budě
jovicích. Příští ročník veletrhů GO a REGION
TOUR se uskuteční 17. – 20. ledna 2013.
Kateřina Kapková, tajemnice SPOV
Olga Špiková, tajemnice NS MAS

Jiří Vačkář (MMR)
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GO a REGIONTOUR 2012
ve znamení církevní turistiky
Největší středoevropské veletrhy cestovního ruchu s akcentem
na regiony prezentovaly odborníkům i široké veřejnosti nabídku ví
ce než stovky zahraničních destinací. Zúčastnily se firmy z 20 zemí
vystavující na ploše 10 400 m2 netto. Zahraniční návštěvníci přijeli
z 12 zemí, především ze sousedního Slovenska, Německa, Polska
a také Chorvatska, jednotliví zájemci dorazili rovněž z USA, Švédska
nebo Španělska. V Press centru se akreditovalo 391 novinářů, mezi
nimi 23 zahraničních z Maďarska, Rakouska, Ruska a Slovenska.
Veletrh REGIONTOUR jako komplexní přehlídka turistických
cílů v českých a moravských krajích i na Slovensku opět obsadil
největší pavilon brněnského výstaviště. Zvýrazněným tématem
byla církevní turistika, která se představila již i v podobě konkrét
ních produktů se sakrální tematikou. Na regionální gastronomii
se zaměřil rozsáhlý projekt Asociace hotelů a restaurací s prezen
tací krajových specialit. Velká pozornost se věnovala také téma
tu aktivní dovolená, především pak cykloturistice. V rámci vele
trhu se poprvé otevřela cyklistická vesnička. Návrat k tradicím
a jejich rostoucí význam v cestovním ruchu zvýraznila folklórní
vystoupení a řemeslný jarmark.
Workshopu Církevní turistika se zúčastnili mimo jiné nejvyšší
představitelé České biskupské konference, sdružení I Camini d’Eu
ropa a agentury CzechTourism. Hlavním tématem jednání byl eko
nomický potenciál církevní turistiky spolu s možnostmi zapojení
našich církevních památek do celoevropské sítě poutních stezek.
U příležitosti veletrhu REGIONTOUR se v Brně uskutečnilo
25. zasedání Rady Asociace krajů ČR, během kterého hejtmani
jednali také s ministrem Kamilem Jankovským a arcibiskupy Do
minikem Dukou a Janem Graubnerem.
Na veletrhu byly vyhlášeny výsledky Velké ceny cestovního ru
chu 2011/2012, která zviditelňuje výjimečné a vysoce kvalitní po
činy v oblasti cestovního ruchu. V kategorii Nejlepší turistický pro
dukt zvítězily „Poutní stezky východní Moravy“, za nejlepší jednot
nou kampaň porota ocenila Ústecký kraj s kampaní „Brána do
Čech“ a v kategorii Nejlepší turistický portál zvítězil Pardubický kraj
s portálem východni-cechy.info. Nejlepšími cestovními kanceláře
mi loňského roku se podle hlasování široké veřejnosti na portálu
Sdovolená.cz. staly Kovotour Plus, CK Adventura a Exim Tours.
Nejvýznamnější událostí bohatého doprovodného programu
pro veřejnost byl 15. festival filmů, fotografií a knih o cestová
ní GO KAMERA 2012 s ústředním tématem Indie. Mezi pade
sátkou přednášejících osobností letos byl také slavný švýcarský
záhadolog Erich von Däniken. Přednášky probíhající paralelně
ve dvou sálech Kongresového centra navštívilo během čtyř dnů
několik tisíc cestovatelských nadšenců z ČR i zahraničí.

Ř
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Řekli o Regiontouru

Alena Hanáková, ministryně kultury ČR:
Je to nádherné, když na jednom místě „projdete“ celou repub
liku a získáte celkový přehled o tom, co všechno nabízí. Informa
tivní část veletrhu, setkávání lidí z různých krajů, profesí i mnoha
sfér je důležité. Mám tento veletrh velmi ráda, jsem tu podesáté
a s potěšením jsem přijela i letos.
Mons. Dominik Duka, kardinál a primas český:
Jsem rád, že se otázka historických i moderních církevních ob
jektů stala součástí veletrhů cestovního ruchu. Člověk je bytost,
která se pohybuje, i poutní cesty jsou vlastní všem náboženstvím
a v křesťanství jsou typické.
Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje:
REGIONTOUR začínal tak, že se prezentovala tu obec, tu měs
to, tu mikroregion a bylo to takové neucelené. Když vznikly kraje,
logicky vzaly jejich stánky pod sebe, protože společné prezentace
jsou levnější, ucelenější a lépe vypovídající. Je tam spousta syner
gických efektů v propagaci a přináší to užitek všem. Takže inves
tovat do veletrhu takovým způsobem, aby expozice oslovila ná
vštěvníky, což se nám letos myslím povedlo, jsou smysluplně a dob
ře vynaložené peníze.
Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje:
REGIONTOUR vnímám jako příležitost prezentovat novinky
krajů v rámci rozvoje cestovního ruchu. Je to také výborná šance
k navázání kontaktů a příležitost rozhlédnout se po tom, co je
v rámci České republiky k vidění a k navštívení. Osobně vnímám
REGIONTOUR velmi pozitivně, protože hodně věnuji pozornost
sbírání informací, nejen tady, ale i na svých cestách. Chci věci, kte
ré jinde dělají dobře, přenést do našeho kraje, protože upoutat
turistu je nikdy nekončící proces a potřebuje stále nové impulsy.
Na REGIONTOUR proto jezdím pravidelně a rád.
Franco Mattiussi, radní pro cestovní ruch provincie Udine
(Itálie):
Na mezinárodní veletrhy v Brně jsem přijel jako návštěvník v ro
ce 2009, kdy se také zrodila první myšlenka spolupráce se Zlín
ským krajem. Dnes v našich kontaktech pokračujeme, odpoledne
tu proběhnou naše společná jednání a přijeli jsme také představit
projekt Země patriarchů, který vychází z křesťanské tradice. Dě
kujeme společnosti Veletrhy Brno za flexibilitu při organizaci naší
expozice.
Více informací na:
http://www.bvv.cz/go-regiontour/2012/aktuality/120115-predbezna-zaverecna-zprava/

Pozvánka na únorovou schůzi Spolku
Schůze SPOV ČR se koná v úterý 7. 2. 2012 v 9 hodin v Černínském salonku (místnost č. 122) v Senátu Parlamentu ČR
(recepce Kolovratský palác).
Program:
1.		
9.00–10.00
Důchodová reforma
			
Pozvaný host: MPSV ČR – p. Tomáš Machanec – poradce ministra
2.		
10.00–10.15
Kontrola usnesení
3.		
10.15–11.45
Veřejná osobní železniční doprava na venkově (legislativa, omezení obcí apod.)
			
Pozvaní hosté: SŽD ČR – p. Jan Šatava
				
Město Jemnice – p. Miloslav Nevěčný
				
Ústecký kraj – p. Josef Seifert
4.		
11.45–12.45
Veřejné zakázky
			
Pozvaný host: MMR ČR – p. Jiří Šimon – referent odboru veřejného investování
5.		
12.45–13.00
Určení odpovědnosti členů předsednictva za jednotlivé okruhy činnosti Spolku – II. část
6.		
13.00–13.30
Různé – Ediční výbor Zpravodaje – návrh na znovuzřízení – p. Radomír Hanačík
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Obce se obávají likvidace škol na venkově,
destrukce celé sítě škol a hledají spojence
Proti návrhu MŠMT k financování regionálního školství se
bouří starostové i ředitelé. Chybí analýza stavu.
Nová koncepce financování regionálního školství pobouřila řadu starostů i další zástupce Spolku pro obnovu venkova, Svazu měst a obcí či Sdružení místních samospráv.
Všechny tyto organizace a instituce se v poslední době zasazují za to, aby tzv. reforma ministerstva školství neprošla. Záměr podle nich povede k likvidaci škol na venkově
a výrazně omezí i kvalitu a dostupnost základního školství. Podle Spolku navíc naruší i kvalitu života na venkově.
(Tématu se věnoval Spolek pro obnovu venkova na své únorové
schůzi. Podrobněji také v rubrice z činnosti SPOV a v rozhovoru
s předsedou SPOV.)

k protestní akci připojit. Učinil tak i starosta Choustníku Jindřich
Komárek na výzvu ředitele školy Karla Krejzy.
Ten zatím vychází z předpokladu, že stát bude financovat plně
platy učitelů v případě, když ve třídě na druhém stupni bude čty
řiadvacet dětí. „Pro mě z toho plyne jedna věc: v případě, že opat
ření projde, povede k likvidaci venkovských škol, včetně Choustní
ku. Jestli ministerstvo počítá s nějakou mírnější variantou, není tak
tragická, ale přesto pro nás problémy znamená,“ myslí si Krejza.

Starostové i ředitelé se kvůli koncepci bojí o své školy. Minister
stvo školství prosazuje, že stát bude posílat peníze na celé platy uči
telů jen těm školám, které budou mít vyšší počet žáků ve třídách prv
ního i druhé stupně. Stanovil k tomu minimální hranici. Na prvním
stupni bude mít škola na plat učitele, pokud do lavic usedne mini
málně jedenadvacet žáků. Na druhém stupni ještě o jednoho víc.
„Jedná se ale jen o průměrné platy. Když ve škole převažují kan
toři, kteří podle tabulek berou více, musí jim obec rozdíl nahradit,“
vysvětluje místostarosta Velhartic Jan Löffelmann. Je jedním z ini
ciátorů Velhartické výzvy, která vybízí venkovské školy, aby sezná
mily svého zřizovatele se záměrem ministerstva. Obce se mohou
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Na platy učitelů už teď musí obec doplácet. Ve třídách mají kan
toři v Choustníku průměrně patnáct dětí. V současné době platí,
že plně organizovaná škola, tedy škola mající všech devět ročníků,
získá peníze na celé platy učitelů, pokud je ve třídě průměrně se
dmnáct žáků. „Ani tento limit se nám teď nedaří plnit, takže obec
doplácí zhruba dvě stě padesát tisíc ročně na mzdy kantorů,“ do
plňuje Krejza.
Odpůrci vyhlášky MŠMT zatím
vyhráli bitvu, ne však válku
Jan Löffelmann totiž představuje zatím mírnější variantu. „Kal
kulujeme ještě s tím nejrozumnějším řešením ministerstva, které
počítá s jednou třídou v ročníku plně organizované školy. Jedná se
o jeden z normativů. Další normativy, které si vymiňují například
otevření třech tříd v jednom ročníku, by pro školy znamenaly to
tální a jistou likvidaci,“ přidává se místostarosta Velhartic.
Mluví především o obcích s počtem do 2500 obyvatel. Minulý
týden se s kolegy účastnil zasedání školní komise v parlamentu.
Komise prozatím koncepci odmítla, ale bude podle něj jistě zno
vu předložena. „Vyhráli jsme možná bitvu, ne však válku, “ dodá
vá Löffelmann.
Aby se tedy škole s devíti otevřenými ročníky žilo dobře, měla
na platy učitelů a obec na ně nemusela doplácet, potřebuje v ka
ždé třídě čtyřiadvacet žáků na druhém i prvním stupni.
Mluví ale o mírnější variantě a optimální situaci. Spodní hrani
ce, kdy škola ještě na platy dosáhne, je definována jako minimum.
To je zmíněných jednadvacet žáků v každé třídě na prvním stupni
a dvaadvacet na druhém.
Druhý stupeň je navíc znevýhodněný tím, že čím má menší po
čet žáků ve třídě, tím razantněji klesá dotace od státu. První stu
peň je na tom o málo lépe. Reforma se přímo nedotýká škol s ma
lotřídkami, ve kterých je spojených několik ročníků do jedné třídy.
Naopak je zvýhodňuje.
„Stát navíc zvýhodňuje soukromé školy. Pobírají dotaci od stá
tu a ještě můžou vybírat školné,“ doplňuje informace Löffelmann.
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v Radeníně. „Když jsem si spočítal předběžnou ztrátu peněz od
státu a vycházel z požadovaného počtu čtyřiadvaceti žáků na
třídu, musela by obec doplácet na platy učitelů kolem půl mi
lionu, což by asi neutáhla. Každou noc se mi z toho špatně
spí,“ přiznává Krejza. Kdyby choustnická škola zanikla, stejně
bude obec dál platit za každého žáka jiné škole, do které děti
nastoupí.
„Přímo z Choustníku chodí do školy kolem padesáti dětí. Obec
tak stojí asi tři sta padesát tisíc. To nepočítám dorovnání platů uči
telům,“ počítá Krejza. V příštím roce podle aktuálního zápisu ote
vře jednu první třídu s patnácti dětmi. Má ale silnou rezervu v ma
teřské škole. „Nevím, proč by reforma měla přijít právě teď, když
je obecně ve školkách přetlak dětí,“ podivuje se ředitel. Navíc se
snaží spojovat méně stěžejní předměty, aby obci šetřil náklady za
doplácení na úvazky učitelů.
Jen o něco menší obavy má ředitelka chýnovské školy Marie Há
nová. Příští školní rok přivítá nejspíš ve dvou třídách po jedenadva
ceti dětech. I tak se dívá na reformu s despektem. K nejslabším pa
tří pátý ročník. Do dvou tříd chodí patnáct dětí. „V ostatních jich
máme naštěstí kolem dvaceti,“ říká Hánová.
Reforma počítá s větší dotací školám, které dětmi obsadí více
židlí. „Tím je ohrožena kvalita výuky,“ míní ředitel Krejza.
Zároveň se obává, že když úředníci budou individuálně posuzo
vat, kterou podlimitní školu podpoří, aby nezanikla, vytvoří se tak
prostor pro korupci.
Bitva o zachování základních škol
začíná. Obce zbrojí a hledají spojence
Podle Sdružení místních samospráv (SMS), jehož členy je přes
1100 obcí a měst z celé země, záměr ministerstva povede k likvi
daci škol na venkově a výrazně omezí kvalitu a dostupnost základ
ního školství.
SMS ČR už zaslalo na MŠMT pětistránkové vyjádření, ve kterém
materiál předložený ministerstvem zásadně odmítlo. „Neobsahu
je ani vstupní analýzu, ani analýzu dopadů reformy. Modelové pří
klady uváděné v záměru nejsou založeny na reálné skutečnosti,“
uvádí předseda pracovní skupiny SMS ČR pro školství, starosta Tu
pes a sám profesí pedagog Oldřich Vávra a dodává: „Záměr pove
de k rozsáhlé likvidaci úplných škol na venkově a tím k destrukci
stávající sítě základního školství.“
Starosta Kamýku nad Vltavou Petr Halada odmítá poukazování
na nízkou kvalitu výuky a organizace ve vesnických školách jako
účelové: „Na venkově je ve školách daleko příznivější atmosféra,
jiné vztahy a méně patologických jevů než v často anonymizova
ných městských školách. A ve třídách nad 20 žáků, jaké prosazu
je ministerstvo, dochází obecně ke zhoršení kvality výuky.“
Starosta z Višňové Jiří Nekolný se zabýval rozborem dopadů
návrhu: „MŠMT tvrdí, že návrh přinese velké úspory, ale dopady
reformy nejsou přiměřené deklarovaným úsporám. A ty ještě jsou
z velké části stejně fiktivní, protože dojde pouze k přesunu nákla
dů na rodiče a obce. Zase na to doplatí venkov a jeho obyvatelé.
Další zhoršování životní úrovně a znevýhodňování obyvatel ven
kova povede k jeho vylidňování. To je zcela nepřijatelné.“
„Proti návrhu ministerstva se zvedají hlasy z různých stran a in
stitucí. V tak závažné věci je nutné pro záchranu podle našeho ná
zoru spojit všechny síly. Už jsme se dohodli s autory Velhartické
výzvy, dalšími organizacemi zastupující obce, oslovujeme poslan
ce a senátory. Aktuálně chceme žádat o spolupráci a podporu
Asociaci krajů, očekáváme, že hejtmani podpoří rovnoměrné roz
ložení plošné sítě škol v regionech,“ dodává předseda SMS ČR Jo
sef Bartoněk.

Rušení škol by poškodilo život v obcích,
a vyvolalo problém s dopravou i prací
Malotřídky a rušení škol podle mnohých poškodí život v ob
cích. Zhorší se už tak špatná dopravní obslužnost autobusů, pro
blémy prý budou mít obchody a mohly by nastat i lékařům. Obec
ně se zvýší nezaměstnanost i kvůli kantorům, pro které nebudou
mít školy pracovní úvazky, když z donucení sloučí slaběji obsaze
né třídy. Situace navíc odradí mladé lidi, aby se do menších obcí
Hejtmani a obce proti
přistěhovali.
přiškrcení malých škol
„To je stará pravda, kterou znám z případů obcí kolem Choust
O návrhu ministerstva školství na změnu financování regionál
níku,“ potvrzuje obavy ředitel školy Karel Krejza.
Do jeho školy navíc obec v posledních pěti letech investova ního školství jednal také hejtman a předseda Asociace krajů Mi
la 50 milionů. Sjíždí se do ní děti z třinácti okolních obcí i z DD chal Hašek (ČSSD) s předsedou Sdružení místních samospráv ČR
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Josefem Bartoňkem a rovněž se šéfem Svazu měst a obcí Danem
Jiránkem. „Shodli jsme se, že s předloženým návrhem nesouhla
síme a pokusíme se ho změnit,“ řekl Hašek. Navrhnou změnu,
aby nebyla omezena výuka na malých venkovských školách.
Chtějí jednat s ministrem školství Josefem Dobešem i premiérem
Petrem Nečasem, aby dosáhli změny návrhu. Ten totiž považují
za likvidační.
Alternativní model řízení
vesnických škol svazky obcí
Problematikou financování regionálního školství se na společ
ném jednání 26. ledna zabývala také pracovní skupina pro školství
a sport SMS ČR a školské komise SMO.
Náměstkyně ministra MŠMT Eva Bartoňová představila projekt
zaměřený na školy zřizované svazky obcí. Její prezentace byla uve
dena jako nabídka alternativního zajištění existence škol na malých
obcích. Bartoňová ujistila, že projekt zaměřený na podporu vzniku
škol zřizovaných svazky obcí začal vznikat v roce 2009 bez souvis
losti k aktuální Koncepcí financování regionálního školství a s tou
to není spojen.
Zástupci SMS ČR i SMO shodně prohlásili, že navržený postup
– zřizování škol svazky obcí:
• Není alternativou pro naprostou většinu škol ohrožených aktuál
ní Koncepcí financování regionálních škol.
• Nelze realizovat plošně.
• Je vhodné řešení tam, kde dlouhodobá situace, geografické a do
pravní podmínky toto umožňují.

„Venkovské školství není nekvalitní!“
ohrazují se odborníci z SMO a SMS
Prezentace byla zajímavá a inspirovala zástupce SMO i SMS k ná
Zástupci obcí a měst dále konstatovali, že MŠMT stále usiluje
padu prohlídnout si svazkové školy podrobněji a prodiskutovat po
o přesun nákladů spojených se základním vzděláním ze státu na ji
drobnosti se zřizovateli i ředitelem školy.
né subjekty (především na obce), což je pro zástupce municipalit ne
přijatelné. Členové SMS ČR i SMO poukazují na výsledek zasedání
Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR,
dne 18. ledna, kde poslanci vyjádřili hrubé znepokojení nad materi
álem koncepce reformy financování regionálního školství a nad ne
schopností MŠMT předložit analytické podklady, ze kterých se při
tvorbě návrhu vycházelo.
Při tomto jednání i jiných příležitostech několikrát ústy náměst
ka Němce zaznělo, že venkovské školství je nekvalitní, proti čemuž
se SMO ČR a SMS ČR velmi důrazně ohrazují a žádají, aby MŠMT
toto nepodložené tvrzení dále nešířilo.
Zástupci SMO a SMS se shodli na další spolupráci a na jednot
ném postupu vůči připravované reformě. Shodně požadují, aby
ministerstvo školství zveřejnilo připomínky z jednotlivých připomín
kových míst ke koncepce financování regionálního školství a ozřej
milo vypořádání těchto připomínek. Z mnoha jednání a mediálních
výstupů zástupců MŠMT totiž vyznívá, že se vlastně nic hrozného
neděje a že venkovské školy ohroženy nejsou. Opak je však prav
dou. Možná se nezruší hned, ale v druhé vlně ano.
Dne 20. února se v Senátu uskuteční veřejné slyšení pod odbor
nou záštitou Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv a Spol
ku pro obnovu venkova, na kterém dostanou šanci vyjádřit svůj ná
zor nejen starostové, ale i rodiče či zástupci zájmových organizací.
Následně 22. února bude pokračovat v jednání Výbor pro škol
ství Poslanecké sněmovny. Poslanci totiž vyjádřili hrubé znepoko
jení nad materiálem koncepce reformy financování regionálního
školství a nad neschopností MŠMT předložit analytické podklady,
ze kterých se při tvorbě návrhu vycházelo.
Zpracovala šum
Zdroj: www.spov.org, Právo, www.smscr.cz,
www.smocr.cz, www.taborskydenik.cz
Více např. na http://smscr.cz/aktuality.php?id=155, nebo
http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/skolstvi/skolska-komise
-smo-cr-opakovane-jednala-na-spolecnem-zasedani-s-pracovni
-skupinou-pro-skolstvi-a-sport-sms-cr-o-financovani-skolstvi.aspx
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Náš venkov je momentálně opět
ohrožen. Kvůli školám. Bráníme je

R

Rozhovor se znovuzvoleným předsedou SPOV ČR a starostou Bělotína Eduardem Kavalou
S Eduardem Kavalou jsme se tentokrát setkali v Brně na
výstavě Regiontour. Ten den se účastnil i několika jednání
s představiteli venkova i politiky a jako vždy – lobboval za
venkov, za témata, kterými se Spolek aktuálně zabývá. Hovořil s nimi například o chystané reformě systému financování regionálního školství, která má zlikvidovat prý až osmdesát procent venkovských škol… Jak moc byl slyšet jeho
hlas, to ukáže teprve čas. Každopádně je Eduard Kavala po
poslední valné hromadě Spolku opět v pozici předsedy. Byl
zvolen již popáté, což v přepočtu na roky znamená čtrnáctý
rok. V plném nasazení nyní říká: „Teprve až na to nebudu
stačit, důstojně odejdu a přenechám dalším. Doufám, že budu mít dost síly, abych tak učinil v pravý čas.“
Na valné hromadě Spolku jste byl zvolen jeho předsedou.
Zdá se, že volba byla jednoznačná. Přesto – jak vnímáte své
znovuzvolení?
Nikdy to není jednoznačné a já jsem moc rád, že výsledkem val
né hromady je kontinuita. To pro mě znamená nejvíc. Myslím, že
je před námi obtížné období, které bude především časově nároč
né. Budeme muset odvést možná ještě větší kus práce než v pře
dešlém období. Nechci to zveličovat. Každý máme svoji práci, za
kterou jsme placeni, a vedle toho budeme muset dělat to, co se
od nás očekává. Řada starostů očekává, že naše hlavní priority ja
ko je rozpočtové určení daní či příprava nové politiky po roce 2013
nepustíme na druhou kolej. A jinak – vyhrát poprvé není až tako
vý problém. Člověk je nový, něco se od něj očekává. Když je to ale
popáté, není to už tak jednoduché. Znám to jako starosta Bělotí
na. Velmi si proto vážím toho, že jsem znovu dostal důvěru a be
ru to jako veliký závazek. A kdybych cítil, že už na to nestačím, bez
ohledu na volební období bych tuto funkci předal dalším. Protože
náš venkov je momentálně v ohrožení.
Jak to myslíte, že je venkov v ohrožení?
Mám obavu, že řada starostů si dnes ani neuvědomuje, o co se
dnes hraje. A teď nejde o žádné vyzývání či jitření. Ale při prosin
covém setkání s prezidentem Klausem jsem řekl, že naše obce za
čínají být tunelovány. Pan prezident mě za to napomenul a řekl mi,
že jako učitel (zvláště pak jako učitel češtiny) si toto slovo nemůžu
dovolit a navíc, že to ani není pravda. Když si uvědomíme, že se
v tomto období bojuje o RUD, které je vázáno na školství a záro
veň se hraje o totální devastaci venkovského školství a ještě k to
mu znovu probleskla otázka zrušení stavebních úřadů, hovoří se o
rušení matričních úřadů, tak pak mně řekněte, co nám na venko
vě ještě zůstane? Nezůstane nám tam nic, venkov bude jen nocle
hárna. Je potřeba, aby odpovědní této země řekli, že tato země je
maličká a máme možnost pracovat i žít ve městě a všechno dělat
ve městě. Pouze spát budeme na venkově, protože jsme se tak roz
hodli. To je legitimní. Ale když někdo říká, že dělá tzv. „provenkov
skou“ politiku, Evropa že ji chce, a zároveň dělá všechno pro to,
aby venkov vytuneloval a vybrakoval, pak si z nás dělá srandu, a
nebo tomu nerozumí… Venkov je tedy z mého pohledu v tomto
okamžiku v ohrožení. A to nejsem žádný štváč ani provokatér a už
vůbec ne posera. To jsem schopen i zdokladovat svou prací na rad
nici, kdy byly době příjemné i sebetěžší.

regionálního školství zlikviduje venkovské školy. V jakém je
to nyní stádiu a co lze očekávat?
Ten nápad, který vznikl, má jediný zadávající bod – a tím je
úspora řádově čtyř miliard korun a zároveň naplnění předvolebních
slibů o navýšení učitelských platů (bez ohledu na to, že někdo ře
kl, že učitelské platy navýší a třetinu učitelů vyžene na ulici nebo
pod most). Ten nápad je ve varu a my budeme dělat všechno pro
to, aby se jej nepodařilo jeho strůjcům prosadit. A říkám na rovi
nu. Jako se nás oni snaží obalamutit, že chtějí tímto způsobem
zkvalitnit naše školství, tak my uděláme všechno pro to, abychom
ukázali, že venkovské školy budou, i když oni tady už nebudou.
Tento systém se tvořil dvě stě let a kvůli tomu, že dnes někomu
chybí (s odpuštěním z hlediska toho vývoje) pár drobných, nemá
nikdo právo podrazit školství a zároveň živit naprosto bezbřeze bu
jící administrativní moloch této země. Pokud tato země chce pro
kázat svéprávnost, bude se věnovat mládeži a budoucnosti a tudíž
ne tomu, co jim voliči dají v příštích volbách.
Mimo jiné z dnešního sezení tady mám jeden jediný otřesný zá
žitek, kdy mi jeden ze senátorů na našem stánku řekl: „Pane sta
rosto, vaše zájmy se mohou zúřadovat až za patnáct let – až ty dě
ti dospějí. Zatímco my potřebujeme konkrétní ekonomický výsle
dek dnes a zítra.“

Zmínil jste otázku školství, Spolek v nedávné době vydal
prohlášení k problematice plánovaných změn v oblasti venPro Vás, jako pro učitele, je toto téma o to palčivější. Zakovského školství. Říkáte, že reforma systému financování znamenal jste již nějaké reakce venkovských škol, které se
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že tímhle stát ušetřil, tak je padlý na hlavu. Tito lidé budou těžko
hledat práci někde jinde. Je potřeba platit z jiných fondů. Tak si to
dejme konečně jednou na váhu a zvažme, kdo co přinesl a kdo co
odnesl. Bude-li to privátní firma, bavme se o tom, do jaké míry je
to její svobodné právo. Pakliže ale dělá stát sám sobě škodu, ne
považuji to za normální stav.

na vás obrátily s prosbou o pomoc nebo s obavou, co bude
dál?
Zaznamenal. Ale tady nejde o to, jestli jsme se jich zastali. Oni
jsou spíš vyplašení. V naší škole v Bělotíně jsem řekl – jste jediná há
jená skupina, tak učte a nestarejte se o vnější svět, protože ten je
pro vás zástupný. Máte se věnovat dětem a ty to mají zúročit za
dvacet let. Horší, že strůjci toho návrhu to v podstatě převrátili pro
ti nám a říkají, to vy si sami zavřete školy, protože máte dětí málo,
vy nedosahujete na plnou kvalifikovanost. A to, že my dosahuje
me, nebude bráno v potaz, protože základem bude počet dětí ve
třídě. Jestli jedna jediná kategorie je důvodem pro zavedení či zru
šení venkovských škol v této zemi, pak „Pán Bůh s námi a zlý pryč“.

Jak je slyšet hlas Spolku, když zastává tyto názory a staví se takto razantně k zmíněným tématům?
Život není černobílý. My v této zemi nevládneme a žádné tako
vé ambice jsme nikdy ani neměli. Na druhé straně žijeme v demo
kratické společnosti a tak máme plné právo reagovat, když něco
považujeme za špatné. Jsme-li podpořeni členskou základnou, kte
rá není jen jednohlavá (za každým členem stojí z valné většiny stov
ky dalších členů nebo obyvatel), pak je naše role taková jaká je. Na
ším cílem není tuto zemi řídit, ale říkat věci, které ve svém důsled
ku mohou mít negativní vliv na naši budoucnost. Venkov jako
takový je jakýmsi katalyzátorem. A každý ať si to sám přebere, jest
li to dnes je nebo není pravda. Moje babička říkala, že i v tom nej
horším válečném období měla možnost vzít batoh na záda a vyra
zit na venkov – tam vás nikdy nenechali umřít hlady, zatímco v olo
moucké kolonii by to možné bylo. Až tak to dnes už samozřejmě
neplatí. Můžete se po vesnici projít, ale určitě už se nenajíte. Ale
venkov má pořád jiný styl, jiný způsob, jiné myšlení, lidé jsou si tam
bližší… A za to se stojí zasazovat. Musí existovat alternativa k to
mu, co se obecně říká: „Všichni do měst, hurá do měst.“
Jak hodnotíte své minulé předsednictví ve Spolku za poslední tři roky?
Nevím, to by spíš měla hodnotit členská základna. Například
v obci je pro mě vždycky měřítkem počet obyvatel – pokud meziroč
ně narostl. V době, kdy vznikla nová organizace zastupující venkov
ské obce, nám počet členů neklesl. Znamená to, že je tady pořád
potenciál, který musíme odpracovat. Jestli považuji něco za důleži
té, tak to, že nám členů neubylo. Ač jsem byl trochu pesimista a oče
kával jsem poměrně výrazný pokles. A to jsme ještě nevěděli, že
vznikne Sdružení místních samospráv. Jsem také rád, že Spolek ne
ní jen spolkem starostů a že se k němu hlásí řada lidí, kteří venkovu
jako takovému prostě fandí. Ostatní jednotlivosti jsou pro mě sice
důležité, ale nejsou vypovídající. Protože vypovídající je jestli něco
děláte nebo neděláte – buď se k tomu i přihlásíte anebo od toho
jdete pryč. A když jdu od toho pryč, znamená to, že už neoslovuji
a nemám co nabídnout. A teď nemluvím za sebe, ale za předsed
nictvo nebo za ty, kteří Spolek nějakým způsobem organizují, vedou.

Proslýchá se, že rušení škol by se týkalo až osmdesáti procent venkovských škol…
Například v našem mikroregionu Hranicko je šest škol plně or
ganizovaných, které nejsou městské. Právě kvůli tomuto tématu
jsme se včera v rámci mikroregionu sešli. Pokud by ke změnám sku
tečně došlo a to natvrdo, jsou Hranice schopny (vzhledem k tomu,
že mají obrovskou vojenskou akademii) pojmout všech těchto šest
venkovských škol. Bez toho, že by je to nějak ovlivnilo ekonomicky
či jinak, naopak na daních by na tom ještě vydělali. Z mého pohle
du se tedy jedná jen o vykrádání jednoho druhým. A velmi mě mr
zí, že se tento nápad zrodil. A vedle toho všichni víme, že gymná
zia a zvláště víceletá gymnázia jsou reziduem, přežitkem, který se
sem už neměl vracet. Ještě v loňském roce se hovořilo o tom, že je
to nesmysl a slepá ulička a letos (kdy se dalo vysledovat, kdo je po
radcem pana ministra) se najednou hovoří o tom, že gymnázia je
třeba podpořit. Z mého pohledu nafukovat privátní sféru středního
školství, která k ničemu dobrému nevede, a devastovat venkovské
Slyšela jsem tady na Regiontouru jeden takový hlas. Prý:
školství považuji za zrůdnost a nemám pro to slušná slova.
„Jak to ten Kavala všechno zvládá? Předseda Spolku, starosta Bělotína a ještě chodí zpívat…“
Spolek pro obnovu venkova má stále svá témata, který(Smích) Já se spíš divím, že to se mnou ještě zvládá moje man
mi se zabývá. Jednou je to rušení malých obcí, jindy rušení želka. Byl tady dnes předseda moravskoslezského Spolku Jan To
venkovských škol, stavebních úřadů, pošt, drah, problém li- miczek, přinesl mně kalendáře, o které jsem ho požádal. A proto
kvidace pracovních míst na venkově v podobě tendrů Lesů že se už dvakrát stavoval v Bělotíně, řekla mu tam prý děvčata na
ČR, napříč tím vším se táhne RUD… Spolek je tak stále v ro- úřadě – „Vy už jste tady častěji než náš pan starosta.“ Tak si mys
li, kdy za někým, za něčím stojí, především v rámci myšlen- lím, že to je vypovídající. Na druhou stranu bych vůči mým obča
ky trvale udržitelného života na venkově. Jakými tématy se nům chtěl říct, že v žádném případě nepouštím Bělotín na druhou
bude Spolek v následujícím období zabývat?
kolej – a to ne proto, že mě starostování živí. Ale proto, že pova
Jsem velice rád, že všechna ta témata nejsou vyšumělá. Že ne žuji za nutné, abych se veškerým svým vlivem (byť malým) zasadil
jsme v situaci, kdy se scházíme jen proto, že se známe. To je velmi o to, aby ani v Bělotíně nezrušili školu, na které nám velmi záleží,
dobře. Samozřejmě je nepříjemné, že to někdy bolí. Ale takhle pro abychom měli pravidla, která jsou pro nás důstojná, a to stejně tak
stě život jde a chceme-li venkov zachovat jako živoucí – nikoliv ja i ve Stříteži, Hustopečích atd. Někdy jsem už unavený, ale není to
ko skanzen – pak je třeba problémy řešit. Proto se nám témata tak stížnost, rozhodl jsem se a za sebe říkám – až nebudu stíhat, věř
střídají. A priori – když už jste zmínila tendry Lesů ČR – není to dnes te tomu, že nebudu čekat na konec volebního období nebo na to,
už jen otázka kácení na pni ale také třeba lanovek a jejich provo až mě někdo kopne do zadku. A doufám, že budu mít tolik síly,
zovatelů. Kvůli filozofii tendrů Lesů ČR zmizelo vloni na venkově abych odešel v pravý čas. Moje hlavní práce je řídit obec a starat
550 pracovních míst. Poté, co vyhlásily Lesy ČR provozovatelům se o to, aby měla perspektivu.
vleků a lanovek nájemné, to letos vypadá na dalších tisíc míst. Jest
li každý rok zlikviduje státní podnik tisíc pracovních míst a myslí si,
Rozhovor vedla Marie Šuláková
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Schéma rozdílu mezi moţnostmi působení financování „na ţáka“ ve stávajícím a v novém systému

Obrázek č. 3

Poznámka: Podrobný komentář k obrázku je uveden v příloze č. 1.

Ilustrační obrázek z návrhu Koncepčního záměru reformy systému financování regionálního školství (MŠMT 28. 11. 2011). Tento dokument je k dispozici na www.spov.org v sekci Aktuality, 8. ledna 2012. Zde jsou umístěny i odkazy na stanoviska SMO a SMS.

Reforma systému financování regionálního
školství povede k jeho likvidaci, míní Spolek
Téma venkovského školství zaplnilo z větší části program schůze Spolku pro obnovu venkova, která se konala 3. ledna na půdě Senátu v Praze. Jejím hostem byl
také Vlastimil Finke, člen skupiny všeobecného, odborného a dalšího vzdělávání
(MŠMT). V diskusi vystoupili rovněž zástupci Svazu měst a obcí či Sdružení místních
samospráv. Spolek v závěru přijal usnesení, v němž vyjadřuje nesouhlas s koncepčním záměrem reformy systému financování regionálního školství, kterou v současnosti předložilo MŠMT a považuje ji jednoznačně za způsob likvidace venkovského školství, vzdělanosti obyvatel venkova a tím i kvality života na venkově.
Finke: „Není naším cílem něco zlikvido- ních cílů reformy je to, aby školy, které ma
jí evidentně dobrou organizaci vzdělávání
vat.“
a mají v systému své potřebné místo, na tom
byly lépe a zejména aby měly dlouhodobou
jistotu, kolik budou ze státního rozpočtu na
vzdělávání svých dětí, popř. studentů do
stávat. Dlouhodobá jistota škol, ředitelů škol
i jejich zřizovatelů by měla umožnit dlouho
dobé plánování rozvoje školství v obci, ve
městě, v kraji, potažmo v celé republice.
„Není naším cílem něco zlikvidovat. Velmi
podstatným bodem budoucí reformy je do
brat se k funkčnímu systému, který by jasně
definoval školy, jež by sice z nějakého objek
tivního důvodu nesplňovaly zadaná kritéria,
ale aby na tom nebyly hůř než teď. Chceme
Vlastimil Finke představil přítomným vi nastavit obecný systém, který bude ne nepo
zi, která by podle jeho slov měla vést k ze dobný tomu dnešnímu. Nadále bude před
fektivnění školského systému. Jedním z hlav mětem financování žák, respektive jeho

vzdělávání. Ovšem bude tam více než dnes
bráno v úvahu, v jakých konkrétních pod
mínkách se žák vzdělává. Reforma bude ví
ce tlačit na ředitele i zřizovatele, aby více při
hlíželi k ekonomickým aspektům vzdělávání.
Aby byla organizace vzdělávání optimálněj
ší. Vyšší naplněnost tříd tam, kde je to mož
né, oborová optimalizace apod. Abychom
ve školách nevzdělávali žáky od cukráře po
kováře, jako dnes.
Na druhé straně však nechceme dopus
tit, aby díky tomuto ekonomickému tlaku
na tom byly školy, popř. jejich zřizovatelé
v případech, kdy škola objektivně nesplňuje
zadaná kritéria, ale není momentálně mož
ná jiná alternativa, hůře než dnes. Aby moh
ly existovat i bez toho, že by na ně zřizova
telé museli nějak podstatně doplácet. Veš
keré podpory však budeme moci realizovat
pouze za předpokladu, že v jiných částech
vzdělávací soustavy peníze ušetříme.
Dá se říci, že klíčovým parametrem naše
ho koncepčního záměru je podpora malo
třídek. Myslíme si, že do každé obce, která
o to stojí, škola patří. Ale pokud není něja
ký zvláštní důvod pro to, že by tam měla být
škola plně organizovaná, tak ať má obec ško
lu mateřskou, první stupeň a družinu. A my
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ru, který by se měl přetavit do funkčního
modelu, jež by měl platit od 1. 1. 2013. „Po
dle nás by MŠMT mělo vypracovat důklad
nou analýzu dopadů, mělo by proběhnout
minimálně pilotní odzkoušení a poté disku
ze nad tím, jakým způsobem bude tento no
vý systém nastaven. Aby začal platit od 1. 1.
2013, to je pro nás naprosto nepřijatelné.
Neposkytuje totiž zřizovatelům prostor k to
mu, aby na tuto situaci mohli zareagovat,“
řekl. Kritizoval rovněž princip slučování a ru
Vávra: „Tento princip povede jen k roz- šení základních škol, popř. druhých stupňů.
„Mělo by údajně probíhat po vzájemné do
hádání společnosti, obce, sousedů…“
hodě starostů a zastupitelstev. Já si za men
ší obce nedokáži představit, že by k takové
to dohodě opravdu mohlo dojít. Tento prin
cip, který chce MŠMT prosadit, povede jen
k rozhádání společnosti, obce, sousedů. Po
kud by reforma byla realizována s těmi para
metry, jak jsou navrženy, tak by byla pro ob
ce nepřijatelná,“ uzavřel Vávra.
slím si, že je to systém, který se v řadě obcí
osvědčuje. V médiích je to někdy podáváno
tak, jakoby případná likvidace druhého
stupně plně organizované školy byl konec
života. Ale když si vezmeme, že máme
zhruba 1800 základních škol pouze s prv
ním stupněm, tak by byl nesmysl říci, že ve
všech těch obcích skončil život nebo že se
z nich stávají pouze rekreační oblasti,“ shr
nul Finke v úvodu.

Oldřich Vávra, předseda pracovní skupiny pro školství a sport ze SMS ČR řekl,
že spolu se SMO hodlají vydat k tématu spo
lečné stanovisko. Podle Vávry nelze uplat
ňovat stejná čísla naplněnosti pro základní
a střední školy a zvláště u venkovských škol
nelze určit, že bude ve třídě například 24 žá
ků. Vávra vysvětlil, že téma optimalizace fi
nancování by měla být vedena pouze z po
hledu financí u ZŠ a SŠ. „Existuje propastný
rozdíl mezi čísly, která ve svém materiálu
uvádí MŠMT a reálným stavem. V obcích do
tisíce obyvatel je na prvních stupních prů
měrná naplněnost v počtu žáků 13,8. To je
něco úplně jiného, než co představuje MŠMT
ve svém materiálu jako cílový stav. V obcích
od tisíce do patnácti set obyvatel je to na
prvním stupni 13,6, v úplných školách 16 žá
ků. To jsou opravdu propastné rozdíly proti
číslům – 24 nebo 21 žáků, kdy se už dostá
váme na fixní minimum,“ uvedl.
Podle něj je dalším významným tématem
materiálu MŠMT výraz „vzdělávací služba“,
což má mít za následek rovnost financová
ní všech subjektů. „Myslíme si, že tak hrozí
nebezpečí privatizace i základního školství.
V materiálu se předpokládá zrušení zákona
306/99 Sb., který upravuje financování sou
kromých škol. Když se jednou škola dosta
ne do systému škol a začne fungovat fi
nanční tok, je pak obtížné dostat ji ze sys
tému ven. A pokud se to podaří, tím pádem
znemožňuji podnikateli jeho podnikatelský
záměr. Pokud bychom zrušili daný zákon,
otevřeme velké nebezpečí Pandořiny skříň
ky s mnoha velkými následky, co se týče fi
nancování škol,“ řekl dále Vávra.
Vávra připomněl, že chybí srovnání s fun
gováním škol v sousedních státech. Uvedl,
že zatím nelze hovořit o koncepčním zámě

Kavala: „Abychom stáda dětí převáželi
z jednoho místa na druhé proto, že někdo pomyslně ušetří, považuji za zrůdnost, které je potřeba říci důrazné NE!“
„Pokud se takto výrazně zasáhne do
školského systému, který byl – i stavebně –
budován skoro dvě stě let a parametry, kte
ré jsou dnes nastavovány, neplatily ani za
Rakouska-Uherska, tak si nemůžu myslet
nic jiného, než že se někdo zbláznil nebo že
je to cílená škodná na venkově. Několik lidí
zkrátka bez jakékoliv analýzy navrhlo destruk
ci školského systému,“ řekl Eduard Kavala,
předseda Spolku pro obnovu venkova,
zároveň bývalý učitel.
„Argument pana Finkeho, který předne
sl na Dni malých obcí, že se bojuje o zkvalit
nění a plnohodnotné kvalifikované vyučová
ní je nepravdou. V sousedním Polsku učitel
koluje za dětmi a ne opačně. Takový systém
je možný. Není potřeba mít tam 40 dětí
a školy fungují. Uvádět tady jako příklad
zdárného řešení satelity, je holý nesmysl.
Škola má být v centru obce a děti za ní mají
docházet a ne opačně. My budeme vozit 10,
20, 30 km děti do továren na vzdělání a ve
dle toho bude vaše ministerstvo dělat nové
programy, kde bude bojovat proti šikaně,
kriminalitě, návykovým látkám apod. Nemy
slím si, že malá škola je stoprocentní záru
kou, ale je rozhodně klíčovatelnější než co
koliv jiného. I závěr loňského roku jasně uká
zal, že je potřeba mít i jiné ideje než finanční.
Bez důsledné analýzy navrhuji, aby náš Spo
lek velmi důrazně vystoupil proti této nepři
pravenosti a destrukci základního školství,“
pokračoval Kavala.
„Každá škola má právo být kontrolována
školskou inspekcí. Já jsem učitel a řeknu
vám, že když přijde inspekce a na MŠ zkon
statuje, že tam nemají mít pověšeny Ladovy
obrázky, kterým současná generace nerozu
mí, ale k práci učitele neřekne nic, nebo
když přijde na ZŠ, konstatuje, že je škola si
ce výstavní a učitelé exkluzivní, ale je tam
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málo interaktivních tabulí, tak tam je ten za
kopaný pes. Přetahovaná, kterou dnes hrají
školy pod záminkou pseudohudební, pseu
dosportovní, pseudomatematická, nesvědčí
o kvalitě výuky,“ kritizoval Kavala.
Ten rovněž doporučil partnerským orga
nizacím, aby se společně kromě RUD věno
vali nyní přednostně tématice venkovského
školství. „Mám 14,5 mil. rozpočet, mám pl
ně organizovanou školu, která ani za Ra
kousko-Uherska nikdy neměla paralelu ve
všech třídách a kdyby byly třeba jen čtyři
miliony převedeny na bedra obecního roz
počtu, tak nakonec tu školu zavřeme sami.
A to je tím cílem. Přimlouvám se za to, aby
chom tuto hotovou věc přibrzdili a aby
chom důrazně požádali o podklady, které
k tomu všemu vedou. Abychom stáda dětí
převáželi z jednoho místa na druhé proto,
že někdo pomyslně ušetří, považuji za zrůd
nost, které je potřeba říci důrazné NE,“ řekl
přítomným.
Husičková: „Reforma je nepřipravená,
šitá horkou jehlou a neopírá se o zkušenosti lidí zezdola.“

Nad materiály MŠMT se pozastavila také
Marta Husičková, členka pracovní komise pro školství SPOV ČR. „My starostové,
kteří jsme původem kantoři, jsme vždy chtě
li, aby naše škola vypadala k světu. Domní
vám se, že ZŠ jsou výkladními skříněmi ob
cí. Velmi se mě v těch materiálech dotklo, že
naše škola asi zahyne. I když jsme spádovou
školou pro čtyři obce, máme v současné do
bě 19,9 žáků. Myslím si, že v menších ško
lách je lepší atmosféra. Od nás by žáci moh
li teoreticky dojíždět do 12 km vzdáleného
krajského města. Ale olomoucké školy mají
kapacitu naplněnou. Někteří rodiče se roz
hodli, že na druhý stupeň už budou jejich
děti dojíždět do Olomouce. Nyní se tito žá
ci vracejí zpátky, protože naše škola je i po
technické stránce vybavena velmi kvalitně,“
řekla Husičková.
Zajímalo ji také, jakým způsobem se bu
de dokladovat dočasný populační pokles
a jak se bude řešit dopravní obslužnost.
„Můj závěr je takový, že reforma je nepři
pravená, šitá horkou jehlou a vůbec se ne
opírá o zkušenosti lidí zezdola. Proto se do
mnívám, že by se měla zastavit,“ uzavřela
Husičková.
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Juřenčáková: „Vztahy mezi sousedními
obcemi se mohou narušit.“
Další problém nastínila senátorka a místo
předsedkyně Spolku Jana Juřenčáková. Uved
la, že kvůli nové koncepci by se mohly na
rušit i vztahy mezi sousedními obcemi. „Už
jsme to v minulosti zažili. V roce 1999 jsem
iniciovala petici za odtržení obce kvůli tomu,
že hrozilo zrušení naší školy. Podařilo se nám
ji zachránit. Je to malotřídka, takže jsme ko
operovali s vedlejší obcí. Najednou začalo té
vedlejší obci hrozit, že bude mít podlimitní
stav žáků. Poté si nechali své děti pro sebe
František Dobšík (předseda ČMOS pracovní- a ta kooperace skončila. Každá obec má ny
ků školství)
ní svou malotřídku a už se stalo, že musela Vedení lednové schůze SPOV
doplácet na neinvestiční náklady. Obávám se,
že pokud se začne rozhodovat, která škola se
zruší a která ne, vstoupí do toho politické
tlaky. Když se např. začalo hovořit o zrušení
gymnázií v rámci Zlínského kraje, nastoupili
krajští zastupitelé, kteří začali lobovat za „svá
gymnázia“ a podle toho se pak rozhodova
lo,“ připomněla Juřenčáková.
PŘIJATÉ USNESENÍ: SPOV ČR zásadně nesouhlasí s koncepčním záměrem reformy
systému financování regionálního školství,
kterou v současnosti předložilo MŠMT a považuje ji jednoznačně za způsob likvidace
venkovského školství, vzdělanosti obyvatel
venkova a tím i kvality života na venkově.

Marcela Štiková (předsedkyně školské komise SMO ČR), uvedla na jednání SPOV prezentaci, ve které je krátká rekapitulace z koncepce reformy, charakteristika pěti základních
kroků reformy, její přínosy a rizika, otázky
Úryvky ze zápisu vybrala šum
vyplývající z internetové diskuze na dané téma a v závěru je uvedeno stanovisko školské Celý zápis z lednového jednání SPOV si můkomise. (Prezentace je samostatně uložena žete přečíst na http://www.spov.org/zaznana webových stránkách SPOV ČR.
my-z-jednani/default.aspx

Veřejná služba. Na lednové schůzi SPOV
vystoupil také Štefan Duháň, ředitel odboru
koncepcí trhu práce, MPSV. Záznam z jeho
vystoupení a následné diskuse je v zápise
z lednové schůze na straně 10–14. Zdroj:
http://www.spov.org/zaznamy-z-jednani/
default.aspx.

Koncept navrhovaného řešení systému financování RgŠ
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Nový LEADER. Výbor NS MAS v penzionu Pod rozhlednou ve Vrbici u Kostelce nad Orlicí schválil dokument pro vyjednávání s centrálními úřady k budoucímu rozvoji venkova po roce 2013. NS MAS bude usilovat o uplatnění metody LEADER v ČR co nejširším způsobem do všech dotačních fondů, které se budou týkat venkova. NS MAS bude jednat s ministerstvy zejména o míře uplatnění Evropskou unií definovaného „komunitně vedeného místního rozvoje“, který je zkráceně označován jako LEADER 5. Nový LEADER by se měl
stát hlavním proudem politiky rozvoje venkova 2014–2020.
(TSu)

Národní síť MAS schválila doporučení
pro rozvoj venkova po roce 2014
Komunitně vedený místní rozvoj = nový LEADER: MAS pro všechny dotační fondy
V návaznosti na Národní strategický
plán LEADER 2014+, který NS MAS ČR
zveřejnila v lednu 2011 je v současné
době dokončován souhrn praktických
doporučení pro aplikaci návrhů Nařízení EU vztahující se k tzv. komunitně vedenému místnímu rozvoji, který má
v období 2014–2020 navázat na současný LEADER.
V říjnu 2011 byly Evropskou komisí zve
řejněny návrhy Nařízení vztahující se k tzv.
Společnému strategickému rámci, pod který
budou spadat všechny fondy EU. V čl. 28–31
návrhu Nařízení o společných ustanoveních
k EU fondům zveřejněného Generálním ře
ditelstvím pro regionální politiku (DG REGIO)
je jako jeden z průřezových principů navrho
ván komunitně vedený místní rozvoj, známý
dosud v rámci PRV jako LEADER.
NS MAS ČR, která je se svými 133 člen
skými MAS hlavním reprezentantem hnutí

LEADER v ČR, se rozhodla přispět svým ná
hledem na možnosti aplikace uvedených
návrhů nařízení a usilovat tak o uplatnění
metody LEADER v ČR v následujících letech
co nejširším způsobem.
Výbor NS MAS ČR proto ve středu 25. 1.
2012 ve Vrbici u Kostelce nad Orlicí přijal
dokument s názvem „KOMUNITNĚ VEDENÝ
MÍSTNÍ ROZVOJ V PRAXI ČESKÉ REPUBLIKY“, který shrnuje doporučení shromáž
děná PS LEADER jako podklad pro vyjedná
vání s odpovědnými osobami za nastavení
operačních programů pro období 2014–
2020.
Materiál doporučuje široké uplatnění
metody LEADER ve všech operačních programech, které budou realizovat své cíle ve
venkovském prostoru. K tomu navrhuje vy
užít stávajících a vznikajících cca 150 místních akčních skupin (MAS) jako nedílné
součásti jejich implementační struktury, tak,

aby se pokrytí venkovského území ČR fun
gujícími MAS blížilo 100%.
Pro splnění požadavků daných návrhy
Nařízení a pro zajištění integrovaného a ko
ordinovaného přístupu by MAS měly co nej
dříve začít zpracovávat své Integrované
strategie rozvoje území (ISRÚ), které by
navrhly priority rozvoje území a způsob je
jich dosahování pomocí tzv. Programových
rámců a Individuálních projektů.
Všechny cíle by měly být jednoznačně
a měřitelně kvantifikované pomocí indikátorů výsledku a podle těchto cílových hodnot
by měl být nastaven i finanční plán strategie.
Je zřejmé, že tyto strategie nebudou ře
šit všechny problémy daného území, ale cí
leně pouze ty, které místní partnerství iden
tifikuje jako klíčové a v rámci daného časo
vého i finančního rámce za zvládnutelné,
nebo k jejichž řešení může alespoň podstat
nou částí přispět.
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Na obecně formulovanou strategii by
měly navazovat tzv. Programové rámce
(obdoba stávajícího Strategického plánu
LEADER), které by konkrétně popisovaly
problémy, řešitelné v rámci daného dotač
ního fondu (např. EAFRD, ERDF, ESF, …)
a stanovily konkrétní podmínky specifické
pro tento fond. Propojováním, seskupová
ním a navazováním jednotlivých projektů,
realizovaných různými způsoby v rámci růz
ných Programových rámců bude MAS za
jišťovat svou integrační funkci a dosahovat
tak významných multiplikačních a indukovaných efektů, což je největší přidaná hodnota MAS.
ILUSTRATIVNÍ PŘÍKLAD
MAS by se tak měly stát nejnižším článSTRUKTURY INTEGROVANÉ
kem implementační struktury politik místníSTRATEGIE ROZVOJE ÚZEMÍ:
ho rozvoje. V případě požadavku na zapo
jení větších územních celků, než jsou stáva
jící MAS, doporučujeme využít MAS jako
základních skladebných jednotek a vytvá
řet společná tzv. „regionální partnerství“
skládající se z několika MAS, případně MAS
a měst.
Tento systém předpokládá, že by každý
fond měl v rámci svého portfolia pevně vy
členěnou část, která by byla distribuována
prostřednictvím metody LEADER. Finanční
vyjádření tohoto podílu by mělo vycházet
z poměrného zastoupení venkovských ob
lastí vůči urbánním celkům. Předpokládá
me, že takto by v rámci každého fondu
mělo být administrováno 10 – 25% jeho
alokace.
Posuzování ISRÚ a z nich vyplývajících Programových rámců by mělo
být v zásadě dvoukolové, přičemž v prvním
kole by byly po
souzeny jednotlivé
ISRÚ a následně ve
druhém kole již sa
mostatně jednotli
vé Programové rámce.
V případě neúspěchu by
hodnotící komise písemně odůvodnila největ
ší slabiny a daná MAS by měla možnost do
kumentaci předložit cca do 6 měsíců znovu.
Konečná podoba materiálu bude zveřej
něna v polovině února na www.nsmascr.cz
a následně počátkem března bude oficiálně
veřejně představena všem partnerům na
národní úrovni. Členové NS MAS ČR se bu
dou moc s hlavními body dokumentu se
známit na svých krajských setkáních a na
Valné hromadě NS MAS ČR v Rumburku,
kde bude k materiálu uspořádána i otevře
ná diskuse. Na prosazování doporučení se
bude následně podílet vyjednávací tým NS
MAS ČR vedený Václavem Pošmurným.
Jan Florian, místopředseda NS MAS,
j.florian@nsmascr.cz
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Koordinátorem NS MAS pro vyjednávání nové
politiky 2014–2020 bude Václav Pošmurný
Síť vyzývá všechny členy k aktivnímu prosazování metody LEADER na klíčových místech
Výbor Národní sítě MAS jednal na konci
ledna tentokrát ve Vrbici u Kostelci nad Or
licí v Královéhradeckém kraji. V tomto vydá
ní Zpravodaje venkova přinášíme výběr hlav
ních informací pro MAS.
Vznikl vyjednávací tým
pro budoucí LEADER
NS MAS ČR se již na konferenci VENKOV
2011 rozhodla s ohledem na dosavadní
roztříštěnost profesionalizovat a koordino
vat jednání na všech relevantních minister
stvech k připomínkování návrhů všech do
stupných dokumentů v rámci přípravy no
vého programovacího období 2014–2020,
která se týkají zapojení místních akčních
skupin do implementačních struktur. Výbor
proto schválil koordinátorem vyjednávací
ho týmu Václava Pošmurného, který má
nejen dlouholeté zkušenosti s prací a or
ganizační strukturou místních akčních sku
pin (Posázaví o.p.s.), ale také s činností ob
cí (12 let zastupitel, z toho 8 let místosta
rosta) a aktivitami svazků obcí (CHOPOS).
Díky úspěchům v organizacích, ve kterých
působil, se zúčastnil již přípravy součas
ného plánovacího období a podílel se na
přípravách rámců Strategického plánu
Leader.
Za cíle si vyjednávací tým stanovil vyjed
nání co nejlepších podmínek – minimálně
stejné podmínky jako v současném období.
Komunitně řízený místní rozvoj (neboli nový
LEADER) by se měl dostat do všech progra
mových dokumentů dotačních programů,
ale také do médií a měl by jej prosazovat
i členové NS MAS.
Informace o zpracovávání jednotlivých
dokumentů či postupech z jednání se bu
dou objevovat na webu NS MAS. Na stej
ném místě najdete informace o jednotlivých

N

Václav Pošmurný

Jan Florian

členech týmu. Pokud chcete vy sami po (Kontakt: o.spikova@nsmascr.cz). Data budou
skytnout své kontakty pro vyjednávání na on-line prezentována na nově připravovaném
jednotlivých klíčových místech, obracejte se webu.
na sekretariát NS MAS ČR.
Informace o postupu
Stav digitálních dat o MAS,
v záležitosti „Zelená úsporám“
jejich sběr a aktualizace
Předseda NS MAS František Winter se
Výbor NS MAS ČR byl seznámen se stavem známil členy výboru s postupem řešení ad
digitálních dat, které má organizace k dispozi ministrace projketu LEADERUS, který získal
ci. Na sekretariát byly předány datové soubo podporu ze Státního fondu životního pro
ry, které obsahují základní informace o MAS středí v roce 2010. Ze strany poskytovatele
od PhDr. Petra Sušanky, který tato data spra dotace byl projekt zastaven z důvodu pode
voval již od založení sdružení. Koncem roku zření, že nebyly dodrženy podmínky smlou
2011 získal Spolek pro obnovu venkova spo vy a poradenství nebyla podána úplně či vů
lečně s Národní sítí MAS možnost zpracovat bec. Z tohoto důvodu nebyly zatím propla
pro ministerstvo zemědělství „Analýzu bílých ceny žádné finanční prostředky, a proto
míst“, která bude zaměřena na popsání mož žádáme MAS o trpělivost v žádosti o pro
ného rozšíření metody LEADER v oblastech, placení pohledávek z důvodu prošetření re
alizace poradenství na straně SFŽP.
kde není zatím podpora z PRV 2007–2013.
Zápis z jednání bude v nejbližších dnech
Aktualizaci dat provede výhradně sekreta
dokončen a uveřejněn na stránkách
riát NS MAS. Žádáme MAS, aby nahlásily ta
jemnici Olze Špikové aktualizaci všech úda www.nsmascr.cz v sekci Zápisy z jednání.
Olga Špiková, tajemnice NS MAS
jů a změn, které u nich nastaly v roce 2011.

Zajímavosti z činnosti MAS

Pošumaví a Český ráj společně
mapovaly místní dědictví

Anketa napoví, kudy se bude ubírat rozvoj Posázaví po roce 2013

Místní akční skupiny Pošumaví a Brána do Českého ráje zmapo
valy v rámci projektu spolupráce nazvaného „Místní dědictví – bo
hatství, na které zapomínáme“ část objektů lidové architektury na
území své působnosti. Cílem projektu bylo veřejnosti přiblížit zají
mavé stavby, které se nacházejí v jednotlivých vesnicích a přes svůj
architektonický půvab a historickou cenu mnohdy unikají pozor
nosti. Na projektu se pod vedením profesionálních odborníků po
dílela i celá řada místních kronikářů a amatérských historiků, kteří
poskytli množství cenných informací.
Více informací: www.mistnidedictviposumavi.cz
a www.mistnidedictviceskyraj.cz

Obyvatelé i návštěvníci Posázaví mají šanci ovlivnit, do jakých ob
lastí budou v regionu směřovat dotace ze státních a evropských fon
dů po roce 2013. Stačí, když se zúčastní ankety vyhlášené společ
ností Posázaví o.p.s. a sdělí jí svá přání a náměty. Lístek s písemnou
odpovědí mohou do konce února vhodit do některé z krabic, které
jsou na veřejně přístupných místech, například obecních úřadech,
v knihovnách, školách, obchodech, mateřských či informačních cen
trech. V současnosti je takových míst 81 v 38 městech a obcích. Zá
jemci mohou svá přání vyjádřit i elektronicky na leader.posazavi.com
v sekci Strategie rozvoje regionu.
Více informací: www.posazavi.com
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Společně na Regiontouru:
Boskovicko PLUS
a MAS Partnerství venkova

Jihomoravské MAS chtějí
pomoci dalšímu rozšíření
a rozvoji metody LEADER v kraji

MAS Partnerství venkova a MAS Boskovicko PLUS nebyly na ve
letrhu Regiontour poprvé. Minulé dvě sezony se prezentovaly jako
region Boskovicka na společném stánku s mikroregiony v území,
letos zorganizovaly vlastní prezentaci samostatně.
Obě MAS zmapovaly potřeby svých regionů a chuť subjektů, kte
ré mají v oblasti cestovního ruchu co nabídnout, prezentovat se
a společně se do propagace zapojit. Ve stánku se našlo místo i pro
propagaci zahraničního partnera Regionální rozvojové agentury Se
nica, se kterou realizuje MAS Partnerství venkova společné projekty
přeshraniční spolupráce ČR-SR s názvy „Spoločný región“ a „S chu
ťou po stopách historie a krás prírody“.
Jednou z rolí MAS je stmelit a propagovat celý region jako ce
lek a to se nám letos povedlo. Věříme, že se v příštích letech stán
ků jednotlivých MAS na Regiontouru objeví více a nebudeme sa
motnou vlaštovkou.
Věra Krejčí, Petr Dvořáček

V prostorách Orlovny ve Vískách se na začátku prosince setkali zá
stupci místních akčních skupin Jihomoravského kraje se starosty, zá
stupci Celostátní sítě pro venkov, agentur pro zemědělství a venkova,
regionální agrární komory a Spolku pro obnovu venkova. Konferen
ce se zúčastnilo i několik podnikatelů a zástupců neziskových organi
zací. Akci zajišťovala Škola obnovy venkova Vísky a MAS Partnerství
venkova. Záštitu převzal přítomný náměstek hejtmana Ivo Polák.
Cílem setkání bylo představení metody LEADER, prezentace výsled
ků projektů a možnosti využití programu LEADER v dalším období.
V Jihomoravském kraji působí 9 MAS, které jenom v roce 2011
přinesly do regionu více než 82 milionů korun a to jednak podpo
rou projektů z programu LEADER, ale také realizací vlastních pro
jektů z jiných dotačních programů. Projekty, kterým pomohly MAS
na nohy – tj. zpracování námětů, podání žádostí, pomoc s řízením,
finanční management, poradenství apod. – by vydaly na další de
sítky milionů korun. Navíc jsou MAS členy Krajského sdružení Ná
rodní sítě MAS JMK, který realizuje další společné projekty.
Kromě bilance úspěšného čerpání dotací se konference zabýva
la i možnostmi pokrytí „bílých míst“ a rozšíření programu na úze
mí kraje tak, aby bylo co nejvíce nepodpořených oblastí zapojeno
do programu a začalo využívat tento jedinečný nástroj rozvoje,
který vychází z místních potřeb, zapojuje místní obyvatele a využí
vá místní zdroje. První konkrétní kroky k tomuto cíli byly učiněny
a účastníci se dohodli na společném postupu.
Petr Dvořáček, manažer MAS Partnerství venkova
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ČSÚ odhaduje loňský
zisk zemědělství
na rekordních 15 miliard

Nůžky mezi námi a státem
se rozevírají, varují obce
před propastí rozpočtů
Hodně dlouho nebude na Úřadu vlády
nouze o nůžky. Premiér Petr Nečas jich to
tiž dostal od předsedy Svazu Dana Jiránka
plnou krabici. Stalo se tak ve středu 18. led
na před jednáním vlády. Nůžky, jako symbol
stále se zvětšující propasti mezi státním roz
počtem a rozpočty obcí, zasílali do kance
láře Svazu starostové z celé republiky. Svaz
chtěl touto iniciativou upozornit zákono
dárce na stále tíživější situaci místních sa
mospráv.

Vývoj legislativy v posledních letech smě
řuje k neustálému přenosu dalších úkolů ze
státu na obce bez odpovídajícího finanční
ho krytí. Tímto způsobem přitom v žádném
případě nedochází k úspoře veřejných fi
nancí, neboť stát nehradí obcím služby,
které si u nich objednal, a ty jsou tak nuce
ny na ně doplácet na úkor služeb pro své
občany.
Zcela zásadní je pro obce také novela zá
kona o rozpočtovém určení daní. Nedojde
-li k předložení takového vládního návrhu,
který bude mít šanci být důstojně schválen,
finanční situace spádových obcí a menších
měst, které se nacházejí na dně tzv. U křiv
ky, se nezmění ani v roce 2013. Pokud ne
bude novela schválena v první polovině to
hoto roku, existuje reálné riziko, že toto té
ma degraduje na předvolební kampaň před
krajskými volbami, kdy politické cíle obvyk
le převáží nad věcným řešením.
Více informací:
http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/
tiskove-zpravy/nuzky-mezi-nami-a-statem-se-rozeviraji-varuji-obce.aspx

Tuzemští zemědělci loni hospodařili s re
kordním ziskem, který se pohyboval kolem
15 miliard korun, vyplývá z předběžných od
hadů Českého statistického úřadu. Pokud by
tomu tak skutečně bylo, šlo by se o nejlepší
výsledek od roku 1998, kdy statistici tento
údaj sledují. Uvedl to ředitel odboru statisti
ky zemědělství, lesnictví a životního prostře
dí ČSÚ Jiří Hrbek. Oficiální výsledek úřad zve
řejní začátkem března. Loni zisk tuzemského
zemědělství dosáhl 7,7 miliardy Kč.
„Skutečně se ukazuje, že rok 2011 byl
pro zemědělce velmi dobrý, a to jak po strán
ce vlastní úrody, tak úrovní cen, které jim pla
tí odběratelé,“ řekl Hrbek. Očekávanou výši
hospodářského výsledku podle něj pozitivně
ovlivnila rostoucí orientace farmářů na rost
linnou výrobu, zejména pěstování základ
ních obilovin, kukuřice, řepky či slunečnice.
Loňská sklizeň je odborníky označována
za jednu z nejlepších v uplynulém desetiletí.
Obilovin sklidili zemědělci takřka o pětinu
meziročně více. Úroda brambor se proti loň
sku zvýšila o více než 18 procent, cukrovky
o 13 procent, řepky o tři procenta. Výkupní
ceny zemědělských komodit za 11 měsíců
roku 2011 meziročně rostly v průměru o pě
tinu. Zvyšovaly se zejména ceny rostlinných
komodit, které vzrostly takřka o 40 procent.
České zemědělství je zejména díky evrop
ským dotacím od vstupu do unie ziskové. Za
tím nejvyššího zisku (10,1 miliardy korun)
obor dosáhl v roce 2008. Dotace zemědělcům
ze zemí, které do EU vstoupily až v roce 2004
a později, jsou však stále nižší, než kolik pobí
rají jejich kolegové ze starých členských zemí.
ČTK, zdroj: http://www.zscr.cz/aktuality-zscr/

Ministerstvo zemědělství
patří k nejúspěšnějším
v čerpání dotací z EU
Ministerstvo zemědělství v roce 2011 roz
dělilo celkem 42,5 miliardy korun, a to for
mou přímých plateb, národních dotací, dota
cí z Programu rozvoje venkova a podpory les
ního a vodního hospodářství. Peníze dostali
zejména zemědělci, byly za ně ale také posta
veny protipovodňové zábrany, zlepšila se in
frastruktura venkova, životní prostředí i kon
kurenceschopnost farmářů.
Největší objem peněz, více než 16 miliard
korun, ministerstvo loni vyplatilo jako jednot
né platby na plochu. Prostřednictvím Progra
mu rozvoje venkova (PRV) získalo zeměděl
ství a venkov v roce 2011 téměř 14,7 miliar
dy korun. Z rozpočtu PRV je již příjemcům
přiděleno (tzv. zazávazkováno) 2,4 miliardy
eur, což činí 66 % částky na celé rozpočto
vé období 2007–2013. Polovina rozpočto
vaných prostředků pak již byla příjemcům
také vyplacena.

Pokud jde o národní dotace do země
dělství, za rok 2011 ministerstvo vyplatilo
1,18 miliardy korun. Do vodního hospo
dářství vložilo za loňský rok ministerstvo
kolem 4,2 miliardy korun. Téměř 2,2 miliar
dy byly vyplaceny na vodovody a kanaliza
ce, na podporu prevence před povodněmi
II se vyplatilo 1,22 miliardy korun. Dokon
čeno bylo 56 protipovodňových staveb.
Pro rok 2012 se celková výše dotací z EU
zvýší na téměř 37 miliard korun (v roce 2011
dosáhla 35,2 miliardy korun). Národní dota
ce do zemědělství budou 832 milionů ko
run, přičemž je možné navýšení ze zdrojů
Pozemkového fondu až o 635 milionů ko
run. Vodní hospodářství by mělo být podpo
řeno částkou 3,4 miliardy korun.
Kateřina Böhmová, MZe
Podrobnosti včetně prezentace Bilance dotační politiky Ministerstva zemědělství za rok
2011 na http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2012_mze-patri-k-nejuspesnejsim-v-cerpani-dotaci-EU.html

Zlepšování podmínek
zvířat nesmí podlomit
konkurenceschopnost
Jednotné nařízení o společné organizaci
trhů se zemědělskými produkty a strategie
ochrany a dobrých životních podmínek zví
řat pro období 2012–2015 byly hlavními té
maty, o kterých diskutovali 23. ledna mini
stři zemědělství na zasedání Rady pro ze
mědělství a rybářství v Bruselu.
Návrh jednotného nařízení o společné or
ganizaci trhů reaguje především na budoucí
výzvy pro zemědělství a venkovské oblasti. Tě
mi jsou životaschopná výroba potravin, udrži
telné využívání přírodních zdrojů a vyvážený
územní rozvoj. „Mezi výzvy, kterým nyní čelí
me v oblasti zemědělství, patří neočekávané
výkyvy jak v produkci, tak následně i v cenách
potravin, ať už jsou způsobeny klimatickými
změnami nebo jinými okolnostmi. Proto Ko
mise navrhuje, aby nová podoba Společné ze
mědělské politiky disponovala účinnými me
chanismy ke zmírnění těchto negativních vli
vů. Tyto mechanismy však musí být nastaveny
tak, aby evropské zemědělství nadále zvyšova
lo svou konkurenceschopnost za efektivního
využívání všech zdrojů,“ uvedl náměstek mi
nistra zemědělství Martin Hlaváček, který čes
kou delegaci na zasedání v Bruselu vedl.
Zdroj: MZe

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 167 • 02/2012

A

Aktuálně o venkovu

MMR ČR: Zjednodušování
administrativy je zásadní

žitou stopu. Ve správní radě a poradenském
sboru fondu zasedají uznávaní představitelé
z nejrůznějších vědních, společenských či kul
turních oborů. V letošním roce byla oceněna
farmářka Ludmila Havránková z Hradce Krá
lové za svůj postoj a přesvědčení při obhajo
bě svého rodinného pozemkového vlastnic
tví a dále kronikářka Marie Zdeňková z Prahy
15 za svou mnohaletou badatelskou práci,
kterou věnovala právě osobnosti Antonína
tendrů na rok 2011 a především aktuálního Švehly. Jedním z partnerů projektu je Asocia
tendru pro lesnické činnosti od roku 2012,“ ce soukromého zemědělství ČR.
Zdroj: http://www.asz.cz
vysvětluje ministr zemědělství Petr Bendl.
Více informací: http://eagri.cz/public/web/
mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2012_ministerstvo-zemedelstvi-pripravi.html
XIV. Národní krojový ples

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR uspořá
dalo 27. ledna v Praze konferenci k hlavním
principům zjednodušování postupů pro ža
datele a příjemce při čerpání evropských pe
něz v období 2014–2020. Závěry z konfe
rence je možné shrnout do dvou základních
oblastí. Hlavním předpokladem je sjednoce
ní, zjednodušení a optimalizace administra
tivních postupů a zavedení srozumitelných
pravidel. Dále je to podpora realizace systé
mových projektů, které budou zaměřeny na
pomoc při přípravě a realizaci projektu.
„Není reálné si představovat, že evropské
peníze budeme rozdávat bez jakýchkoli pra
videl. Nicméně už dnes víme, jak a kde může
me budoucím žadatelům a příjemcům v jejich 14. ročník Zlatého erbu
roli ulevit, abychom zároveň dodrželi potřeb
ukáže, která obec či město
nou míru transparentnosti a kontroly,“ řekl
Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj, má nejlepší webovky
který přípravu nového programového obdo
Ještě do konce ledna mají obce a města
bí za Českou republiku koordinuje. Účastníky
konference byli zástupci jednotlivých resortů, možnost přihlásit se do klání o nejlepší webo
krajů, ale také zástupci z řad řídících orgánů vé stránky Zlatý erb. Cílem soutěže, která se
Zdroj: MMR koná již počtrnácté, je podpořit modernizaci
a také odborné sféry.
místní a regionální veřejné správy prostřednic
tvím rozvoje informačních služeb poskytova
ných občanům i specifickým skupinám uživa
55 obcí získalo dekrety
telů s využitím internetu a ostatních elektro
o udělení vlajky a znaku
nických médií, a přispět tak k rozvoji kvality
života ve městech, obcích a krajích České re
Ve čtvrtek 26. 1. převzali zástupci 55 obcí publiky. Soutěž vyhlašuje Sdružení Zlatý erb.
z rukou předsedkyně Poslanecké sněmovny Krajská kola vyhlašují krajské úřady. Soutěž je
Miroslavy Němcové dekrety o udělení znaku pořádána pod záštitou Asociace krajů České
a vlajky. Některé z obcí byly povýšeny na měs republiky, ve spolupráci s ministerstvem pro
tyse či města.
místní rozvoj, Svazem měst a obcí, sdružením
Zdroj: http://moderniobec.ihned.cz/ Český zavináč, portálem Města a obce online
c1-54540680-55-obci-ziskalo-dekrety-o- a konferencí ISSS.
-udeleni-vlajky-a-znaku
Více informací: www.zlatyerb.obce.cz

O biopotravinu roku
soutěží 58 výrobků,
nejvíce je biovín

Ministerstvo zemědělství
připraví aktualizaci
Dřevěné knihy
Ministerstvo zemědělství připraví aktua
lizaci takzvané Dřevěné knihy, která je kon
cepčním materiálem k hospodářské politi
ce státního podniku Lesy České republiky.
Podle aktualizovaného dokumentu bude
státní podnik postupovat již v tendrech na
lesnické činnosti pro období od roku 2013.
„Jako každý strategický materiál vyžaduje
i Dřevěná kniha pravidelnou aktualizaci. Do
kument v podobě zpracované na konci roku
2010 bude upřesněn a doplněn o poznatky,
které vyplynuly ze zkušeností při zadávání
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Do soutěže o nejlepší českou biopotravinu
loňského roku se přihlásilo celkem 21 výrob
ců dohromady 58 produktů, o šestnáct vý
robků více než před rokem. Největší zájem je
o kategorii biovín. V desátém ročníku soutě
že se výrobci utkají v šesti kategoriích. Odbor
ná porota vítěze vybere na začátku února.
Zdroj: MZe

Cena Antonína Švehly
pro farmářku Havránkovou
Ve středu 25. Ledna se v knihovně Ústa
vu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR
uskutečnil již šestý ročník udílení cen Antoní
na Švehly Nadačním fondem angažovaných
nestraníků nejrůznějším osobnostem, které
v českém agrárním prostoru zanechaly důle

v Praze – vrcholná akce
Folklorního sdružení
Folklorní sdružení ČR zve návštěvníky
4. února 2012 do TOP HOTEL Praha na velký
reprezentační Národní krojový ples, kterým
tradičně kulminuje folklorní plesová sezona.
Celonárodní ples je letos věnován regionu
střední Čechy a Praha. Stovky špičkových ta
nečníků, zpěváků, muzikantů a dalších uměl
ců nabídnou ve všech čtyřech kongresových
sálech i dalších prostoráchTOP Hotelu boha
tý program a pestrou společenskou zábavu.
Více informací na: http://www.folklornisdruzeni.cz/xiv-narodni-krojovy-ples-vrcholna-akce-folklorniho-sdruzeni-cr

Soumrak vesnických plesů?
Zimní sezóna je obdobím plesů a zábav.
Různé spolky a místní zájmová sdružení,
které tyto společenské události často pořá
dají, organizují pro zajištění prostředků na
činnost různé tomboly. Ceny do tombol za
jišťují buď sponzorsky, nebo z vlastní čin
nosti. Tomboly jsou velmi oblíbené a jedno
značně zpestřují kulturní život v obcích.
Od 1. ledna 2012 je nově nastaven systém
zdaňování loterií a jiných podobných her. Po
dle zákona o správních poplatcích je provozo
vání loterie nebo jiné podobné hry zpoplatně
no správním poplatkem v jednotné výši 5000
Kč. Zákon o loteriích pak pod termín „loterie
a jiné podobné hry“ vztahuje i tomboly, při
nichž se do slosování zahrnou pouze prodané
losy. Současně podléhají tomboly i odvodové
povinnosti podle zákona o loteriích. Podle zá
kona by každý provozovatel, tedy i organizá
tor tomboly na plese, měl podat po skončení
kalendářního čtvrtletí hlášení k odvodu z lote
rií a zaplatit zálohu. Zákon o loteriích v plat
ném znění dovoluje, aby jeden pětitisícový
správní poplatek sloužil pro organizování více
tombol. Místní spolky se tedy mohou domlu
vit a poplatek zaplatit pro všechny plesy najed
nou. Nezprošťuje je to ale povinnosti odvést
výše zmíněný odvod ve výši 20 % dle zákona.
Více informací na: http://www.smocr.cz/
cz/oblasti-cinnosti/sprava-obce/prichazi-soumrak-vesnickych-plesu.aspx
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Konference k projektu
Šance pro venkovské školy
se dotkne i aktuálního
tématu reformy financování
Na začátku letošního roku je v kanceláři
místní akční skupiny Chance in nature a na
partnerských školách v Šumavských Hošti
cích, Vacově a Malenicích rušno. Plné ruce
práce má nejen realizační tým projektu, uči
telé, ale i velcí a malí žáci. Společně se totiž
připravujeme na závěrečnou konferenci pro
jektu, jejíž hlavní část se uskuteční 16. břez
na 2012 v Prachaticích.
Tato akce je vyvrcholením našeho tříleté
ho snažení v projektu „Šance pro venkov
ské školy – znalosti schopnosti, dovednos
ti“, který byl podpořen z Evropského sociál
ního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro kon
kurenceschopnost.
Celým projektem se prolíná téma envi
ronmentální výchovy a tak není divu, že jak
hlavní, tak doprovodný program bude vě
nován z větší části také tomuto tématu.
V hlavní části konference plánujeme před
stavit projekt a to, co nám (ne)povedlo, s pří
spěvkem vystoupí také žáci z partnerských
škol, s odborným příspěvkem k problematice
udržitelného rozvoje venkova v Evropě vy
stoupí mj. také naši holandští partneři.
Neméně zajímavou částí konference
bude v současnosti velmi aktuální téma
reformy financování regionálního školství,
která může nepříznivě postihnout základ
ní školy.
V doprovodném programu se na školách
uskuteční celoškolní vzdělávací akce s envi
ronmentální tématikou a dále plánujeme
zajistit odborný seminář pro učitele škol za
měřený na aktivní metody výuky environ
mentální výchovy.
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Exkurze žáků do CHKO Třeboňsko
Některé výstupy prací žáků najdete na
webovém portálu projektu www.su-ma-va.cz.
Zde bude také během února zveřejněn po
drobný program závěrečné konference.
Zdroj: MAS Chance in Nature

Jesenická 40 má ambici
založit novou tradici
velkého vytrvalostního
závodu v běžeckém
lyžování
Založit novou tradici velkého běžkařské
ho závodu se chystají organizátoři Jesenic
ké 40. Jak název napovídá, půjde o masový
závod s hlavní trasou o celkové délce 40 ki
lometrů a převýšením 1750 metrů. Pořada

telé připravují i méně náročnou trať, a to 20
kilometrovou s převýšením 970 metrů. Ter
mín je stanovený na 18. února 2012.
„Vize projektu je postavená na uspořá
dání závodu na co nejkvalitnější úrovni ve
všech směrech, přibližující se nejvíce zná
mému závodu „Jizerská 50ka“, který je
prozatím v České republice bezkonkurenč
ně jasnou jedničkou na poli hromadných
maratonských závodů v běžeckém lyžová
ní,“ sdělil organizátor Pavel Zitta. Podle něj
se v tuzemsku pořádá jen pár závodů toho
to druhu a Jeseníky jsou neprávem více vní
mány jako oblast pro sjezdové lyžování. Při
tom těchto pár vytrvalostních závodů jako
je právě „Jizerská 50 se seriálem Skitour“,
či od loňského roku seriál „Stopa pro život“
zdaleka nepokrývá poptávku po tomto ty
pu masových akcí.
„Je tedy reálné dosáhnout, již prvním
ročníkem nového závodu v Jeseníkách veli
ce slušné účasti v řádu několika set závodní
ků. Mohla by tak započít tradice pořádání
akce, která v tomto směru Olomouckému
kraji, Jeseníkům, či Šumpersku chybí a ve vý
sledku zpropagovat po celé republice jak
kraj, tak i region, ve kterém bude závod zre
alizován,“ uvedl Zitta.
Trasa hlavního závodu odstartuje od pře
hrady Krásné. Povede přes Anenský dvůr,
dále nad Hraběšicemi, přes Traťovku, Hvěz
du, Rabštejn Skřítek a zpět na Krásné. Zde se
bude nacházet celé zázemí závodu. „Krás
né je dobře dostupné zhruba 2 kilometry
od hlavního tahu města Šumperka ve smě
ru na Jeseník,“ zdůvodnil výběr startu i cíle
organizátor.
Závodníci dostanou na startu čip napro
gramovaný svým startovním číslem. Ten bu
dou mít umístěný na noze. „Ihned po doběh
nutí, se každý závodník dozví svůj výsledek,“
dodal Zitta s tím, že veškeré informace o zá
vodu, propozice, možnost registrace i výsled
ky po závodě naleznou zájemci na webových
stránkách závodu www.jesenicka40.cz

JESENICKÁ 40
masový závod v bìžeckém lyžování

start závodu
18.2.2012
9.00 h.
trasy 20 a 40km
klasickým stylem

pøehrada
Krásné - Šumperk

www.jesenicka40.cz
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Akce v regionech

Ještě letos přibude nová
CHKO. Jejich celkový
počet se ale nemění
Ministerstvo životního prostředí plánuje
letos vyhlásit Chráněnou krajinnou oblast
(CHKO) Máchův kraj v okolí Doks. Jejich po
čet se ovšem nezmění a nezvýší na 26. „No
vá“ CHKO Máchův kraj vznikne rozšířením
a přejmenováním stávající CHKO Kokořín
sko. Název této staronové CHKO bude Ko
kořínsko-Máchův kraj.
Více informací: www.ekolist.cz
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Nové vzdělávání
pro venkovskou
turistiku
v Jihočeském kraji

V rámci projektu s názvem „Další vzdělá
Pracovníci v cestovním ruchu a zájemci vání v oborech cestovní ruch a venkovská tu
o uplatnění v cestovním ruchu budou mít v ná ristika, osobnostní rozvoj a manažerské do
sledujících dvou letech možnost rozvoje svého vednosti“ bude vytvořeno a pilotně ověřeno
vzdělání. Cílem nabízených vzdělávacích pro 8 vzdělávacích modulů dalšího vzdělávání
gramů je zvýšení odborných dovedností účast včetně studijních opor (učebnice, e-learning)
níků především v oblasti podpory péče o turis s využitím flexibilní modulové struktury vzdě
ty ve smyslu jejich zachycení, nabídky doplň lávání a kombinace prezenční a e-learningo
kových služeb, motivace k opakované návštěvě, vé formy výuky. Celkově projde vzděláváním
umění komunikace a práce se zákazníkem minimálně 160 osob.
dovednosti v cestovním ruchu.
Projekt je spolufinancován z Operačního
Zlínský kraj se představil a manažerské
Bezplatné vzdělávací moduly, které vznika programu Vzdělávání pro konkurenceschop
na Slovakiatour 2012
jí ve spolupráci Jihočeské univerzity v Českých nost.
Budějovicích a občanského sdružení CHAN
Další informace o projektu, obsah vzděPodpořit rozvoj cestovního ruchu i přá CE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP, bu lávacích modulů a informace o přihlášení na
telské vztahy se slovenskými partnery bylo dou v první vlně dostupné již od února 2012. www.chanceinnature.cz.
cílem cesty hejtmana Zlínského kraje Stani
slava Mišáka do Bratislavy, která se uskuteč
nila ve čtvrtek 19. ledna v souvislosti s ko
náním veletrhu ITF Slovakiatour 2012.
Sekce regionální geografie ČGS
Jde o nejdůležitější veletrh cestovního
Pražská – středočeská pobočka ČGS
ruchu na Slovensku a řadí se k nejvýznam
Přírodovědecká
fakulta Univerzity Karlovy
nějším událostem svého druhu ve střední
si Vás dovolují pozvat na diskuzní seminář
Evropě. Nabízí komplexní přehled příleži
tostí, jak strávit dovolenou nebo cestovat
prostřednictvím zúčastněných cestovních
kanceláří, domácích a zahraničních krajů,
Seminář se bude konat ve středu dne 1. 2. 2012 od 10.00 v budově Přírodovědecké fakulty
turistických centrál a subjektů, které posky
UK, Albertov 6, Praha 2, ve Velké geologické posluchárně.
tují služby cestovního ruchu.
Předpokládané ukončení je v 15.00 hod.
Zlínský kraj se v Bratislavě prezentoval
Seminář
se
koná
na
základě
podpory projektu VaV MMR ČR WD-01-07-1 Regionální
s celou šíří svých oblíbených turistických
diferenciace venkovského prostoru: disparity a možnosti rozvoje.
možností.
Úvodní vystoupení
Více na http://www.vychodni-morava.cz/

Pozvánka

Venkov 2012

Ing. František Winter

Vize rozvoje venkova

Předseda NS MAS ČR, o.s.
JUDr. Stanislav Polčák

Veřejná správa na českém venkově

Předseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR
RNDr. Radim Perlín, Ph.D. a kol.

Hlavní výsledky projektu

Na semináři dále vystoupí řešitelé projektu s prezentací dosažených výsledků jako podkladu
pro odbornou diskuzi.
Současně si vás dovolujeme případně vyzvat k přednesení krátkých příspěvků k tématu
rozvoje venkova v rámci diskuze. Máte-li zájem vystoupit na tomto semináři s vaším
příspěvkem, pošlete laskavě na adresu perlin@natur.cuni.cz následující informace:
Jméno, příjmení
Instituce
Název příspěvku
Příspěvek musí být doplněn powerpointovou prezentací a vystupující souhlasí s tím, že tato
prezentace bude zveřejněna na webu České geografické společnosti.
Vzhledem k omezené kapacitě potvrďte, prosím, svoji účast na e-mail: perlin@natur.cuni.cz
Více informací také na www.geography.cz. Občerstvení bude zajištěno. Vstup na seminář je
bez poplatku.
Radim Perlín
Ivan Bičík
Vít Jančák

vedoucí řešitel projektu
předseda Sekce regionální
předseda Pražskégeografie ČGS
středočeské
pobočky
ČGS
Rataje u Vlašimi zdobí upravená náves. V Ratajích u Vlašimi na Benešovsku se obyvatelé už dva měsíce těší z úhledných ulic,

účelně řešených zelených ploch a vhodně koncipovaných autobusových zastávek. V obci se totiž uskutečnila revitalizace návsi dotovaná
ze středočeského Fondu rozvoje obcí a měst. Úprava veřejných prostranství, oprava silnic, vybudování části bezbariérových chodníků
a autobusové zastávky – to vše přišlo v Ratajích u Vlašimi na 4 a půl milionu korun. Středočeský kraj na tento projekt přispěl 3,5 miliony
korun.
Zdroj: Obec Rataje
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Ministerstvo zemědělství
vyhlásilo 15. kolo PRV.
Rozdělí 1,5 miliardy korun

V rámci opatření IV.2.1 Realizace projek- síce února, k posouzení žádostí dojde v břez
tů spolupráce je v měřitelných indikátorech nu a projednání a schvalování žádostí projed
zdůrazněn vztah výstupu projektu při jeho re ná krajské zastupitelstvo 24. dubna 2012.
Zdroj: Portál Jihomoravského kraje
alizaci k výstupům v době udržitelnosti pro
jektu. U kulturního dědictví venkova a rozvo
Příjem žádostí o dotaci v 15. kole Progra je drobné venkovské ekonomiky neproduk
mu rozvoje venkova se uskuteční ve dvou tivními investicemi byla zrušena povinnost
Ministr Chalupa chce
termínech. Na opatření Další odborné vzdě zaúčtovat vybavení jako investici. Dále byly
lávání a informační činnost začne 22. února provedeny změny v postupu při posuzování pokračovat v Zelené
a skončí 28. února. Druhý termín bude ve kritérií přijatelnosti a bodování projektů.
úsporám, obce, podnikatelé
dnech 21. – 27. března, kdy se mohou hlá
Kateřina Böhmová, ředitelka
i nevládky to vítají
sit zájemci o podporu na všechna ostatní
odboru komunikace MZe
opatření. Žádosti přijímají pracoviště Státní
Ministr Tomáš Chalupa (ODS) prohlásil,
ho zemědělského intervenčního fondu.
že v následujícím půlroce povede debatu
Příjem žádostí a stanovená finanční ob
nad tím, jak rozdělit výnosy z aukcí emisních
jem se bude týkat opatření:
povolenek. Část peněz by měla putovat na
nové technologie, protipovodňová opatřeni
Opatření Název opatření
Alokace
a část do programu, který naváže na Zele
Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií
I.1.1.2
213 mil. Kč
nou úsporám. Zástupci obcí, podnikatelů ve
(resp. inovací) v zemědělství
stavebnictví i ekologických organizací záměr
I.1.4
Pozemkové úpravy
750 mil. Kč
I.3.1
Další odborné vzdělávání a informační činnost
41,8 mil. Kč poslat finance do zateplování vítají. Program
se ale nerozjede dříve než v roce 2013.
III.2.2
Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
402 mil. Kč
Více informací: www.ekolist.cz
IV.1.2.
Realizace místní rozvojové strategii
Dle MAS
IV.2.1
Realizace projektů spolupráce
56,6 mil. Kč
„Zhruba 1,5 miliardy korun půjde na ino
vace v zemědělství, pozemkové úpravy, od
borné vzdělávání a informovanost, obnovu
kulturního dědictví venkova a na projekty
podporující spolupráci mezi místními akční
mi skupinami. PRV je účinný nástroj pro pod
poru podnikání a na celkové zlepšení života
na venkově. K zachování typického vzhledu
venkova přispívá nemalou měrou i opatření
na ochranu kulturního dědictví, o které ma
jí obce čím dál tím větší zájem,“ řekl ministr
zemědělství Petr Bendl.
Konečná částka bude upravena podle ak
tuálního kurzového přepočtu a může být na
výšena o finanční prostředky ušetřené v před
chozích kolech.
Úplné znění pravidel, kterými se stano
vují podmínky pro poskytování dotace na
projekty Programu rozvoje venkova ČR pro
období 2007–2013 pro 15. kolo příjmu, je
k dispozici v elektronické podobě na in
ternetové adrese ministerstva zemědělství
www.eagri.cz (subportál Dotace – Program
rozvoje venkova a příslušná osa/opatření)
a rovněž na stránkách Státního zemědělské
ho intervenčního fondu www.szif.cz v sek
ci Program rozvoje venkova.
Důležitou změnou pravidel pro žadatele
v rámci opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj
kulturního dědictví venkova je vyhlášení
pouze záměru b) obnova a zhodnocování
kulturního dědictví venkova. Z tohoto důvo
du dochází i ke zrušení regionálních kritérii,
která by při vyhlášení jediného záměru po
zbyla smyslu. Dále byly odstraněny výdaje na
nákup staveb a pozemků. Nově budou pod
pořeny pouze ty objekty, které jsou evidova
nou kulturní památkou, nebo žadatel předlo
žil vyjádření Národního památkového ústavu,
že jde o památnou stavbu či objekt kulturně
-historických hodnot. Dílčí změny byly také
provedeny v rámci preferenčních kritérií.

MMR ČR hlásí splnění
Do Moravskoslezského
cílů pro loňský rok
kraje půjdou další 4 mld.
Statistickou tečkou za čerpáním evrop
na zlepšení kvality ovzduší ských fondů v roce 2011 je měsíční monito
Akční plán ministerstva životního prostředí
pro Moravskoslezský kraj na rok 2012, o kte
rém jednala pracovní skupina v Třinci, předsta
vuje další kroky ke zlepšování kvality ovzduší
a zdraví obyvatel v regionu. Zaměřuje se na
průmysl, domácnosti a děti mateřských a zá
kladních škol. Navíc kraji zajistí novou čtyřmi
liardovou dotaci. V rámci Akčního plánu na le
tošní rok bude vypsána nová výzva pro Morav
skoslezský kraj s celkovou alokací 4 miliardy
korun. „Peníze budou určeny na projekty vel
kých průmyslových podniků, které se na zne
čišťování ovzduší v regionu podílejí největší
měrou. Při bodovém ohodnocování jednotli
vých žádostí o podporu bude přihlíženo k pro
jektům, které počítají s investicí do nových
technologií a ne do pouhého udržování při ži
votě stávajících provozů,“ řekl ministr Tomáš
Chalupa.
Více informací: www.mzp.cz

Program rozvoje venkova
Jihomoravského kraje
Rada Jihomoravského kraje na svém jedná
ní 19. ledna 2012 dotační program schválila.
„Letos tento program vyhlašujeme dvou
fázově, nyní jde o první fázi, kdy chceme
podpořit především tři nejvíce postižené mi
kroregiony jižní Moravy – Vranovsko, Malou
Hanou a Horňácko,“ uvedl hejtman Michal
Hašek. V roce 2012 je na program v krajském
rozpočtu vyčleněna částka 20 milionů korun.,
maximální výše dotace na jednu akci může či
nit 300 000 korun. Podle harmonogramu se
budou žádosti o dotace přijímat během mě

rovací zpráva. Její souhrn potvrzuje, že žád
ný z operačních programů v rámci Národní
ho strategického referenčního rámce nebude
za rok 2011 vracet prostředky do evropské
ho rozpočtu.
Všechny tuzemské operační programy
splnily k 31. 12. 2011 tzv. pravidlo n+3 pro
alokaci 2008 (včetně 1/6 alokace 2007). Na
žádný operační program tak nebylo apliko
váno automatické zrušení závazku. Jednotli
vé operační programy se pouze lišily ve způ
sobu naplnění tohoto limitu čerpání v závis
losti na stavu realizace ke konci roku 2011.
V některých případech totiž došlo například
k užití institutu předběžných plateb. „Samo
zřejmě bychom mohli mít ambicióznější cíle,
nicméně se daří plnit klíčová kritéria. Naše
údaje se ukázaly jako spolehlivější ukazatel
než katastrofická vyjádření některých politic
kých expertů na evropské fondy,“ uvedl mi
nistr pro místní rozvoj Kamil Jankovský.
Stručný přehled čerpání z evropských
fondů k 4. lednu 2012
• 74 824 podaných žádostí o podporu v cel
kové hodnotě 1 166,4 mld. Kč (146,2 %
celkové alokace NSRR)
• 33 725 Rozhodnutí / Smluv o poskytnutí
dotace v celkové hodnotě 562,2 mld. Kč
(70,5 % celkové alokace NSRR)
• 308 mld. Kč proplaceno příjemcům
(38,6 % celkové alokace NSRR)
• 138,7 mld. Kč certifikovaných výdajů před
ložených Evropské komisi (17,4 % celkové
alokace NSRR
Více na http://www.strukturalni-fondy.
cz/Mesicni-monitorovaci-zprava.
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Kontakty

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
•
Ing. Marcela Harnová
Slaměníkova 37, Radslavice 751 11
tel. 737 520 886
harnova.marcela@tiscali.cz
•
Jiří Řezníček
Tučín 127, 751 16
tel. 732 876 307
ou@tucin.cz
•
Stanislav Rampas
337 01 Ejpovice 61
tel. 724 022 313
strampas@quick.cz
•
Ing. František Winter
Na Holbě 491, 788 33 Hanušovice
tel. 602 533 707
f.winter@atlas.cz
•
Členové předsednictva volení orgány krajských 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
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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
Ing. František Winter
Olomoucký kraj – MAS Horní Pomoraví
f.winter@nsmascr.cz
+420 602 533 707
•
MÍSTOPŘEDSEDOVÉ
Jan Florian
Plzeňský kraj
MAS Český západ – místní partnerství
j.florian@nsmascr.cz
+420 777 870 202
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
+420 739 042 933
•
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 Sdruěení 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
RNDr. Zuzana Guthová, CSc.
MAS Sdružení Růže
guthova@cb.gin.cz
+420 724 643 050
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

