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Vítěz. Starosta Řepice Martin Vysoký se raduje z vítězství v soutěži Vesnice roku 2012. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v Luhačovicích na mezinárodním festivalu Písní a tancem.
Foto: TSu
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Aktuálně:
Hodnocení MAS 2012
potvrdilo trendy kvality,
přineslo i řadu zlepšení
Hodnocení místních akčních skupin
2012, které jsou podpořeny v rámci Programu rozvoje venkova LEADER na období
2007-2013, potvrdilo trendy kvality leaderovských regionů a jejich regionálních kanceláří v tříleté řadě. Přineslo i řadu zlepšení,
ale i ojedinělých propadů, často překvapivých. Hodnocení se uskutečnilo od 30. července do 9. srpna formou veřejných prezentací v budově ministerstva zemědělství
ve spolupráci MZe a SZIF. MAS byly dle počtu získaných bodů rozřazeny do skupin A,
B, C a D. Téměř 90 % místních akčních skupin se umístilo ve skupině A a B. Na vrcholu pomyslného žebříčku je tentokrát MAS –
Partnerství Moštěnka následována dalšími
moravskými MAS Moravský kras, MAS Horní Pomoraví a Region Haná. Všechny jsou
nebo mají část svého území v Olomouckém
kraji. Následují středočeská MAS Posázaví
a jihomoravská MAS Boskovicko PLUS.
Více informací na straně 11
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Rozhovor:
Myslím, že Řepice teď právě
vybouchla štěstím, říká
starosta Martin Vysoký
Na webových stránkách obce Řepice visí od slavnostního vyhlášení soutěže tento
vzkaz: „Vážení občané, díky získání prvního
místa v celostátní soutěži Vesnice roku
2012 se koná v pátek 5. října u nás v Řepici slavnostní předávání ocenění. Bude pro
nás ctí přivítat zde významné hosty a zástupce ostatních soutěžících obcí. Dovolujeme si vás požádat opět o spolupráci s přípravami, pečením, obsluhou při akci. Ve
čtvrtek 27. 9. se od 18 hodin koná před
hospodou informační schůzka. V pátek 28. 9.
od 8.30 hodin bude brigáda na úklid obce
a přípravy v samotné Knížecí stodole. S sebou
si vezměte hrábě, lopaty, košťata a dobrou
náladu. Předem děkujeme za pomoc a vaši
podporu.“ Přetočme ale na začátek a vraťme se do Luhačovic, kde právě ministr pro
místní rozvoj Kamil Jankovský předává překvapenému Martinu Vysokému diplom za
vítězství v soutěži Vesnice roku 2012.
Rozhovor začíná na straně 9
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TÉMA:
Vesnicí roku 2012 je
jihočeská Řepice. K vítězství
pomohli hasiči, děti i „babči“
Jihočeská víska Řepice je Vesnicí roku
2012. Obec s 430 obyvateli zvítězila v konkurenci třinácti krajských finalistů a 278 přihlášených obcí. Výherce získá příslib dotace
v celkové výši dva miliony korun. Na druhém místě se umístila jihomoravská obec
Tvarožná Lhota a třetí místo získala vesnice
Křižánky z kraje Vysočina. Řepice se vyznačuje například tím, že zde působí řada spolků. Hasiči, taneční klub seniorek Řepické
babči, sportovci nebo občanské sdružení
Děti Řepice, jež se stará o program nejmenším z obce i okolí. „Překvapení je slabé slovo. Přiznám se, že jsem to vůbec nečekal,“
řekl krátce po vyhlášení výsledků starosta
Martin Vysoký. Když prý po příjezdu viděl
prezentace ostatních finalistů, řadil svou obec
mezi outsidery. „První, co mě teď napadá,
je, že se dál soutěží v Evropě. Budeme tedy
asi muset zavést ve vesnici nějaké jazykové
kurzy,“ dodal s úsměvem Vysoký.
Více informací od strany 3
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Národní konference VENKOV 2012
v Nových Hradech
Letošní konference VENKOV 2012 se
koná v malém městečku jen pár kilometrů
od česko-rakouské hranice v období, kdy
jedno programové období končí a druhé se
teprve připravuje.
Koná se v místech, kde stále sousedí dva
odlišné světy, v čase, kdy se rozdíly mezi kdy venkov, kde žije většina z nás, potřebuměstem a venkovem stírají do té míry, že je hledat vlastní identitu a svébytnou cestu
máme problémy venkov vůbec definovat, k udržitelnosti.
Program:
Pondělí 1. 10. 2012
10:00 10:30 Úvodní slova:
Mgr. Vladimír Hokr (Město Nové Hrady), Mgr. Jiří Zimola (Jihočeský kraj), Ing. Petr Bendl
(MZe ČR),Ing. Michal Janeba(MMR ČR), Grubhofer (Jihočeská univerzita)
10:30 10:45 Prezentace Spolku pro obnovu venkova a Národní sítě MAS ČR:
Mgr. Eduard Kavala (SPOV ČR), Ing. František Winter, NS MAS ČR)
10:45 11:15 Stávající a budoucí podpora venkova z Ministerstva zemědělství ČR:
Ing. Pavel Sekáč (Mze ČR)
11:15 11:45 Stávající a budoucí podpora venkova – Operační programy 2014+:
Ing. Jiří Vačkář (MMR ČR)
11:45 12:15 Jak pomáhají rozvoji venkova další resorty? Ing. Vladimír Kváča, PhD.(MPSV ČR)
12:15 12:45 Podpora venkova ze strany kraje – Program rozvoje kraje (Asociace krajů, Jihočeský
kraj) Mgr. Jiří Zimola (s pohledu asociace krajů), Ing. František Štangl – JČ kraj, postoj
k podpoře venkova po roce 2013
12:45 13:00 Program rozvoje venkova – CSV a SZIF:
Ing. Vladislav Hadáček (CSPV), Ing. Iva Klementová, PhD.(SZIF)
Rozvoj venkova z pohledu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích:
doc. Ing. Dagmar Škodová Parmová, Ph.D)
Komunitnou vedený místní rozvoj – dosud největší výzva pro MASky,
PhDr. Oldřich Čepelka (TIMA. Liberec)
13:00 13:30 Zahraniční rozvoj venkova – partneři z AT: Jahann Hofbauer (Waldviertler Grenzland)
13:30 14:30 Oběd
14:30 18:00 Paralelní workshopy
17:30 18:00 Závěry z 1. Dne
18:00 19:00 Ubytování
19:00 21:30 Raut a kulturní program
Úterý 2. 10. 2012
9:00 13:00 Field trip dle zvoleného tématu
13:00 14:00 Oběd v terénu
14:00 16:00 Kulatý stůl dle zvoleného tématu
16:30 18:30 Návrat do Nových Hradů – Valná hromada NS MAS, alternativně jednání SPOV ČR
(alternativní program pro ne-MAS – komentovaná prohlídka Nových Hradů, výstavní
expozice, …)
19:00 20:00 Večeře
20:00
Kulturní program a ochutnávky místních specialit
Středa 3. 10. 2012
9:00 9:15 Úvod 3. Dne
9:15 10:00 Závěry PO+ÚT – Skupina 1 – 5, shrnutí výstupů
10:00 10:15 Rozpočtové určení daní: Mgr. Eduard Kavala (SPOV ČR)
10:15 10:30 Studie aridity: Ing. Jiří Hladík (VÚMOP)
10:30 10:45 Komplexní pozemkové úpravy: Ing Jaroslav Vítek (Mze ČR)
10:45 11:15 Coffee break
11:15 12:45 Jak na komunitní workshopy – příklady z praxe s ukázkami (LAG PLANED, Wales)
12:45 13:15 Postup tvorby integrované strategie území: Ing. Jiří Krist
13:15 13:30 Hodnocení MAS – Místní agenda 21: Václav Pošmurný
13:30 14:00 Závěry konference Václav Pošmurný
14:00 14:30 Tisková konference
14:00 15:00 Oběd
15:00
Odjezd
Informace z konference VENKOV 2012 přineseme v dalším vydání ZV.
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Starosta Křižánek Jan Sedláček, místostarosta Tvarožné Lhoty Vít Hrdoušek a starosta Řepic Martin Vysoký těsně po slavnostním vyhlášení vítězů letošního ročníku soutěže Vesnice roku 2012

Vesnicí roku 2012 je jihočeská Řepice.
K vítězství pomohli hasiči, děti i „babči“
Druhé místo patří jihomoravské obci Tvarožná Lhota,
třetí jsou Křížánky z Vysočiny
Jihočeská víska Řepice je Vesnicí roku 2012
České republiky. Obec s 430 obyvateli zvítězila v konkurenci třinácti krajských finalistů
a celkem 278 přihlášených obcí. Výherce celostátního kola získá příslib dotace v celkové
výši dva miliony korun. Na druhém místě se
umístila jihomoravská obec Tvarožná Lhota a
třetí místo získala vesnice Křižánky z Vysočiny.
Vesnice Řepice se vyznačuje například
tím, že zde působí řada spolků. Hasiči, taneční klub seniorek Řepické babči, sportovci nebo občanské sdružení Děti Řepice, jež
se stará o program nejmenším z obce i oko-

lí. „Překvapení je slabé slovo. Přiznám se, že
jsem to vůbec nečekal,“ řekl krátce po vyhlášení výsledků starosta vítězné obce Martin Vysoký. Když prý po příjezdu viděl prezentace ostatních finalistů, řadil svou obec
spíše mezi outsidery. „První, co mě teď napadá, je, že se dál soutěží v Evropě. Budeme tedy asi muset zavést ve vesnici nějaké
jazykové kurzy,“ dodal s úsměvem Vysoký.
Podle něho je zřejmě důvodem úspěchu
Řepice i to, že v žádné z komisí hodnocených
položek nepropadla. „Nejcennější na obci
jsou ale lidé, kteří tam žijí a jejich aktivita. Vel-

Taneční soubor před lázeňskou kolonádou v Luhačovicích

ká většina obyvatel se například účastní společenského života bez ohledu na to, kde jsou
hlášení nebo registrovaní,“ mínil starosta.
Řepice se pyšní několika pamětihodnostmi. Kromě kostela také baštami, obytným
stavením č. 1, kapličkou, špejcharem a kamenným můstkem mezi rybníky. První písemná zmínka o Řepici se objevuje roku 1251
v listině vydané Přemyslem Otakarem II.
Podle Karla Navrátila, předsedy hodnotící komise a starosty loňské Vesnice roku Komňa na Uherskohradišťsku, uspěla vítězná
Řepice zejména proto, že byla nejvyrovna-

Děti u poutače na festival Písní a tancem
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Otevírání obálek s vítězi

Zdeněk Pšenica za FOS

Pavel Sekáč za MZe

Dan Jiránek za SMO

Jana Juřenčáková za SPOV

Kamil Jankovský za MMR

Starosta Řepice se raduje z ocenění, které Své obce přijeli povzbudit na slavnostní vymu předal ministr Kamil Jankovský
hlášení i obyvatelé
nější. „Rozhodně patřila k mým favoritům.
Ta obec žije. Na každém kroku bylo poznat,
že tam mezi lidmi panuje sounáležitost.
Starají se také o památky a o obecní domy,
snaží se všechno udržovat a život u nich je
opravdu kvalitní,“ řekl Navrátil.
Soutěž se letos uskutečnila po osmnácté. V roce 1995 vzešla poprvé z Programu
obnovy venkova, u jehož zrodu stál Spolek
pro obnovu venkova ČR. Za vítězství v celostátním i krajském kole získá Řepice kromě
prestižního titulu celkem dva miliony korun,
které by ráda použila například na stavbu
mateřské školky, která je podle starosty
dlouhodobým snem obce.
V rámci luhačovického Mezinárodního
festivalu dětských folklorních souborů Písní
a tancem vyhlásil letošního vítěze ministr pro
místní rozvoj Kamil Jankovský. „Podle mne
jsou tři základní charakteristiky, které z běžné vísky udělají Vesnici roku. Taková obec
musí být živá ve smyslu společenského života, čistá v oblasti životního prostředí a atraktivní jako místo pro život. A taková obec Řepice bezesporu je,“ uvedl Jankovský.
Vedle této pochvaly a gratulace od zástupců vyhlašovatelů soutěže čeká občany
i příslib dotace ve výši 2 miliony korun (1 mil.
Kč za vítězství v krajském kole a 1 mil. Kč za
vítězství v celostátním kole) z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova ministerstva
pro místní rozvoj a celá řada dalších ocenění
a darů. Slavnostní předání těchto cen bude
již v režii samotných řepických občanů, kteří
toto setkání uspořádají dne 5. října 2012.
Pohár Folklorního sdružení ČR za péči
o lidové tradice a jejich rozvoj získala obec
Žlutava na Zlínsku. „Zlínský kraj má nejvíc

folklorních festivalů a spolu s jihomoravským
krajem také nejvíce folklorních souborů. A to
zejména díky podpoře měst a obcí,“ uvedl
předseda foklorního sdružení Zdeněk Pšenica, když předával ocenění starostovi Žlutavy
Stanislavu Kolářovi. „Tento vynikající úspěch
je oceněním především za více než dvousetletou tradici Mikulášského průvodu v obci,“
řekl poté starosta. Komise uděluje každoročně také speciální tzv. Koláčovou cenu za nejlepší domácí koláče. Letos ji získalo městečko Strážov z Plzeňského kraje.
Vyhlášení se za Spolek pro obnovu venkova ČR zúčastnila jeho první místopředsedkyně a senátorka Jana Juřenčáková. „Jsem ráda, že Spolek stál u zrodu této soutěže. 18 let
je věk, kdy lidé dosahují zletilosti, dospělosti.
Také tato soutěž se posunula dál. Je hlavně
o lidských vztazích a pomáhá také při navazování nových přátelství mezi zástupci obcí,
kteří se soutěže účastní a mají si co říct, i když
už je dávno po soutěži,“ uvedla Juřenčáková.
Cílem soutěže je vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a obyvatel, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí
i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci. Klání poprvé vyhlásil Spolek
pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem Soutěž o nejzdařilejší program obnovy
vesnice. Od roku 1996 patří k vyhlašovatelům
také ministerstvo pro místní rozvoj a Svaz
měst a obcí ČR. V roce 2007 se k nim připojilo i ministerstvo zemědělství. Vloni se soutěže zúčastnilo 305 obcí, tehdy zvítězila ves Komňa na Uherskohradišťsku.
Šum
další zdroj použitých informací:
weby oceněných obcí,
www.idnes.cz, www.vesniceroku.cz

Pohár Folklorního sdružení za péči o lidové Koláčovou cenu získalo městečko Strážov
tradice získal Stanislav Kolář za obec Žlutava z Plzeňského kraje
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Děláme čest tvarohům i oskeruším, říká Vít Hrdoušek,
místostarosta „stříbrné vesnice roku“ Tvarožné Lhoty
Jen o vlásek uniklo Tvarožné Lhotě vítězství v soutěži Vesnice roku 2012. Radost
z druhého místa ovšem není o tolik menší.
Starostka Martina Bílová byla toho času
zrovna v porodnici a těšila se z právě narozeného synka Jakuba. O to větší bylo její
štěstí, když jí místostarosta Vít Hrdoušek
oznámil „Jsme druzí!“.
Vy jste ta obec, kde mají ty chlapy
převlečené za napoleonské vojáky?
Ne, ti jsou v obci Tvarožná. A s touto obcí jsme v dobrém kontaktu. U nich měli Napoleona, který to tam vyčistil. My zase Turky.
Po tomto řádění u nás ale kupodivu byla 300
let krásná krajina, kterou si dodnes dokážeme udržovat a z níž dovedeme stále žít.
Co má společného Tvarožná Lhota
s tvarohem?
Děláme čest tvarohům. V naší místní pekárně se pečou výtečné tvarohové koláče.
A co se Lhoty týče – umíme žít po lhotsky
a také se s dalšími Lhotami se setkáváme. Dokázali jsme už řadu akcí. Například objevit
nejstarší a nejplodnější strom v Evropě oskeruši, který nás proslavil a na jehož počest jsme
letos již po jedenácté uspořádali Slavnost oskeruší. Dokonce jsme tomuto stromu zasvětili muzeum, ke kterému patří i naučná Oskorušová stezka. Na trase jsou mohutné chráněné stromy oskeruší i největší Adamcova
oskoruša, která má obvod kmene 460 centi- Vít Hrdoušek (40) je místostarostou Tvarožné
metrů a jehož stáří se odhaduje asi na 500 let. Lhoty a manažerem MAS Strážnicko. Ocenění převzal za starostku Martinu Bílovou, která
Takže u vás se zřejmě oskeruším daří? byla toho času v porodnici.
Ano. Máme ty nejkrásnější. A my je nejen objímáme, ale také z jejich ovoce umí- čové žíly. Ale nejjednodušší a také nejzdrame vyrobit to dobré. Plody se zpracovávají vější způsob užívání je jíst zralé měkké, kréna ovocný čaj, marmelády, mošty, vyrábí se movité plody čerstvé. To všechno se teď zrz nich pálenka oskerušovice a nebo může cadlí v našem úspěchu v soutěži, za to jsme
posloužit i léčivá tinktura z pupenů na kře- dostali i to krásné ocenění.

No alespoň někdo konečně ví, za co
to vítězství získal. Vy jste hned vyjmenoval krásnou krajinu, tvaroh, oskeruše…
A dobré lidi. Teď už máme o jednoho
obyvatele více, takže je nás 915. Náš nejmladší občan, syn paní starostky Jakub, se
narodil včera, váží tři kila patnáct a má se
čile k světu. A tak to má být. Na venkově
má být živo. A možná i proto jsme skoro vyhráli. Že jsme zdravý venkov a máme mladou starostku, jsme čilí a energičtí. Nejen
tělem, ale i duchem. Když venkov nebude
mít mladé lidi, nebude to tam žít. Chalupářství ani chatařství ho nezachrání. To musí
mladé rodiny, které tam žijí.
Co všechno v obci máte?
Máme školu, školku, cyklostezky, rozhlednu, zajímavé památky jako kostel sv. Anny,
zvonici či selský dům. Je nám tam dobře
a doufám, že nás toto ocenění ještě více
stmelí a že díky němu získáme další zkušenosti, které nás posunou dál. Také jistě potkáme zajímavé lidi, se kterými se utvrdíme
v tom, že na venkově je dobře. Rád bych touto cestou vzkázal všem čtenářům zpravodaje, aby se nestyděli za to, že jsou z venkova.
Má v sobě hodnotu, na kterou si lidé vzpomenou, když je jim někde nejhůř. Vracejí se
na venkov, do vzpomínek na dětství anebo
alespoň pro marmeládu za babičkou.
My víme o vašem skorovítězství o kapku dříve než paní starostka. Až bude
tento rozhovor ve zpravodaji číst, budete mít už po oslavách. Jaké budou ty
oslavy?
Slavíme už tady v Luhačovicích. Přijely nás
dva autobusy. Zpíváme a radujeme se. Tak
jako doma. Umíme si to užít.
Více informací:
http://www.tvarozna-lhota.cz/
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Naší obcí prochází zemská hranice mezi Čechy a Moravou,
říká Jan Sedláček, starosta bronzových Křižánek z Vysočiny
Křižánky jsou největší vesnickou památkovou rezervací v regionu Kraje Vysočina.
Z třetího místa v soutěži Vesnice roku a se
tam náležitě radují. „Je to ohromné ocenění hlavně pro naše občany. Už jsem jim tu
radostnou zprávu volal. Bude to pro nás
všechny obrovské nakopnutí k další práci,“
řekl krátce po vyhlášení v Luhačovicích starosta Jan Sedláček (38), původní profesí lesní inženýr.
Účastnili jste se i v minulosti soutěže
Vesnice roku. Co je u vás zajímavého?
Ano. A porota nás pravidelně oceňovala
za společenské aktivity i rozvoj obce. Čerstvou novinkou je naučná stezka „Za pilníkáři na Český kopec“. Navázali jsme na historii, pilníkářské řemeslo totiž v minulosti
přispělo k rozkvětu obce Křižánky.
Jak byste představil obec Křižánky?
Křižánky jsou malá obec v srdci CHKO
Žďárské vrchy. Vesnice má 386 trvale bydlících obyvatel a skládá se ze tří místních částí. Moravské Křižánky, České Křižánky a České Milovy. Všechny místní částí byly v druhé
polovině minulého století samostatnými obcemi. Jak již napovídají názvy místní částí,
patří Křižánky k několika málo obcím v ČR,
kterými probíhá historická zemská hranice
mezi Čechy a Moravou.
Čím jste zaujali komisi?
Snažili jsme se ukázat spolkový život,
který je u nás velmi čilý a také krásnou krajinu. Je u nás šest aktivních spolků. Myslivci, hasiči, fotbalisté, také divadelníci, svaz
žen a rybáři. A přímo ve vesnici pořádáme
také farmářské trhy. I když jsme vesnice
malá, hodně se u nás tyto trhy ujaly. Mají

Bronzové ocenění předal předseda SMO Dan Jiránek
dobrou atmosféru, kterou dotváří i krásné ní. A přijíždějí také lidé ze sousedních obcí.
Téměř 200 nemovitostí u nás není trvale
prostředí.
obydleno. Hlavně v letní a zimní sezoně je
Jakými akcemi nejvíce žijete v obci? tak počet obyvatel v Křižánkách několikaU nás se stále něco děje. Máme fotokro- násobně vyšší.
niku akcí a tato kniha je opravdu velmi silná.
Jaká je občanská vybavenost v KřiA vznikají i nové akce. Takovou novinkou
je například Křížanecké šplouchání, děláme žánkách?
Máme školu, školku, vzdělávací centrum,
i rybářské závody, spoustu akcí pořádají hasiči. Například oslavy prvního máje, svaz žen kde se lidé scházejí a mohou se i vzdělávat,
zase pálení čarodějnic, lampionový průvod, máme hasičskou zbrojnici, park v centru obce, který jsme ve čtyřech etapách vybudovasoutěž o největší slunečnici a řadu dalších.
li, neboť nám chyběla náves. Postupně obec
Mají lidé zájem účastnit se všech těch- zvelebujeme a zlepšujeme.
to akcí?
Více informací:
Obrovský. Máme i řadu chatařů a chaluhttp://www.obeckrizanky.cz/fotogalerie
pářů, kteří se našich akcí rovněž rádi účast-

Zajímavosti z Křižánek:
–	V obci je největší památková
rezervace v Kraji Vysočina.
–	Na Křižánkách se objevily první lyže
na Vysočině
–	V katastru obce se nachází skalní
útvar Devět skal – nejvyšší vrchol
Žďárkých vrchů a dle některých
názorů i Vysočiny
–	Kromě Devíti skal se v okolí obce
nacházejí také další známé skalní
útvary (Čtyři palice, Zkamenělý
zámek, Bílá skála a další)
–	Okolí obce je rájem houbařů,
cyklistů, turistů a běžkařů.
–	V obci je výrazně rozvinutá spolková
činnost. Spolky a sdružení připravují
nezapomenutelné kulturní akce pro
všechny obyvatele i návštěvníky

Starosta Křižánek Jan Sedláček
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V duchu soutěže se u nás stále něco děje, říká předseda
komise Vesnice roku a starosta Komně Karel Navrátil
Jste předsedou celostátní komise. Jaké bylo rozhodování a dokdy jste se radili?
Sešli jsme se v devět večer a radili se až do
čtyř hodin do rána. Rozhodování bylo velmi
těžké. Vesnice byly vyrovnané a určit mezi nimi pořadí mně zpočátku připadalo nereálné.
Vyhrát by měli všichni. Bylo těžké někoho vyloučit. Nakonec byl ale vítěz i mým favoritem. Možná se mně první tři místa trochu
pomíchala, ale na těch, kteří stanou nyní na
bedně, jsme se shodli nakonec všichni.

Karel Navrátil si letos od soutěže Vesnice
roku moc neodpočinul. Jako předseda celostátní komise a starosta loňské Vesnice roku
Komňa jí má vlastně přímo pod kůží. Musel
přivítat a svou obcí provést řadu hostů a zájezdů, kteří se do Komni jako do příkladné
vesnice přijeli podívat. Sám však při návštěvách krajských finalistů uznal, že se i v Komni
mají ještě co učit. „Načerpal jsem tam spoustu další inspirace,“ říká v rozhovoru.
Jak je v Komni po roce od vítězství
v soutěži Vesnice roku?
Bylo to velmi náročné období. Měli jsme
spoustu povinností, veškerý režim v obci se
musel soutěži přizpůsobit. Naše soubory jezdily po vesnicích, které se soutěže účastnily,
předváděly naše zvyky i naši hudbu, divadlo.
Teď pokračujeme v soutěži evropské, čeká nás
vyhlášení ceny v Rakousku. V duchu soutěže
se u nás stále něco děje. Už jsme vyhráli, teď
musíme dokázat, že nám titul právem patří.

Karel Navrátil, starosta obce Komňa, která
získala v nedávném evropském klání soutěže
vyznamenání „Evropská cena obnovy vesnice
za výjimečné výsledky ve více oblastech rozvoje vesnice“. Porotce zaujala především silná identita obce, zapojení občanů do života
v obci, přesvědčivá vize a finanční udržitelnost
rozvoje obce. Také místní vybavenost, především se zaměřením na mladé rodiny s dětmi,
péče o hodnotnou památkově chráněnou
zástavbu a zemědělské a lesní hospodářství
s ohledem na kulturní krajinu byly hodnoceny
Jak po uplynulém roce hodnotíte velmi pozitivně. Evropskou cenu obnovy vessoutěž?
nice 2012 získala švýcarská obec Vals.
Jako velice dobrý nápad. Obce soutěží
Jako starosta celostátní vítězné obce
a snaží se pozvednout, upravit se, poukázat
na dění, které je díky soutěži stále lepší. Na- jste čerpal inspiraci u krajských letošvíc když jsem teď jezdil po krajských vítěz- ních vítězů? Co vás například nadchlo?
Je to dáno krajovou odlišností. Ve Zlínných obcích, viděl jsem spoustu inspirace.
V každé vesnici je něco specifického a pro ském kraji je nám všechno blízké a známé.
nás nového, co upoutá pozornost starosty V jiných krajích mají ale úplně jiné nápady,
a nutí ho taky něco podobného udělat doma. nad nimiž žasneme.

Máte nějaké vysvětlení pro to, že se
letos zúčastnilo soutěže ještě méně obcí než vloni?
Obce se trochu bojí. Neměly by. Nevadí, že
nemají dokončenou kanalizaci nebo chodník,
natřená okna na úřadě. Je to soutěž o spolupráci občanů, pospolitosti, jde o to, aby vesnice žila kulturním a společenským životem.
To je to hlavní co se hodnotí. Také samozřejmě další kritéria, kterých je asi deset.
Za vítězství jste získali dotaci. Co jste
za tyto peníze udělali?
Koupili jsme starý mlýn, který teď renovujeme, ve školní jídelně jsme vybudovali půdní
vestavbu, pracujeme na novém ozelenění, nahrazujeme staré a již nebezpečné dřeviny. Další peníze jsme využili také na prezentaci obce.
Vydali jsme i knihu, která je právě v tisku. Samozřejmě jsme něco utratili také za zájezdy.

První tři místa jsem si tipl správně. Z toho mám radost
dvojnásobnou, říká ředitel soutěže Viktor Liška z Ratměřic
Ředitelem letošního ročníku soutěže byl
Viktor Liška, starosta Ratměřic, předloňské
Vesnice roku. Ještě před dvěma lety stál rozpačitě na pódiu v Luhačovicích, dojetím z vítězství plakal a nemohl ze sebe vypravit ani
slovo. „Chtěl bych být teď doma u svých,“

Viktor Liška, starosta Ratměřic, jež byly v evropské soutěži s pouhými 262 obyvateli nejmenší obcí. Komisi nadchly velmi dobré životní
podmínky a především široké a aktivní zapojení obyvatel do rozvoje obce, snaha o permanentní utváření veřejného prostoru, orientace
na udržitelný rozvoj, důraz na rovnost šancí a nekonvenční činnosti v sociální, kulturní
a podnikatelské oblasti. Po dlouhé diskuzi porotců byly Ratměřice vyznamenány „Evropskou
cenou obnovy vesnice za celistvý, udržitelný
a mottu odpovídající rozvoj výjimečné kvality“.

pamatují si dodnes novináři první jeho teh- na webové stránky. Jsou hrdí na to, že se o nich
dejší dojmy. Dnes už zkušený matador sou- píše. Turisté nám nevadí. Naopak se snažíme
těž bravurně spolu s Miroslavou Tichou v pří- budovat infrastrukturu, která je k nám přivede.
mém přenosu moderuje a v následujícím rozJak změnila soutěž Váš osobní život?
hovoru vypráví, jak se jeho obec poprala
Jsem hodně pryč z domu. Letos šel do škos prezentací před evropskou komisí.
ly poprvé můj syn a vloni dcera. A protože soutěž je nejžhavější první týden v září, nemohl
Jak se změnil život v Ratměřicích?
Jestliže jsme si doteď mysleli, že už jsme na jsem ani jednoho doprovodit, což mě mrzí. Teď
vrcholu, teprve před evropskou komisí jsme už se těším domů, zítra ráno budu hlídat děti.
předvedli, jak musíme být dobří. Příprava na
Co byste poradil starostovi vítězné
prezentaci byla složitější například i v tom, že
jsme ji museli dělat v němčině. Měli jsme ale obce? Pamatuji si, jak jste byl sám rozsvé vlastní tlumočníky a později žasli, kolik rušený a dojatý.
(Smích) Nemusí se nijak zvlášť připravovat.
máme v obci talentů v mladých lidech, kteří
váleli v angličtině. Například za fotbalový od- Myslím, že vítěze jsme vybrali i s ohledem na
díl nebo za pana kostelníka, jemuž tlumoči- to, že víme, co čeká takového starostu. To je
la jeho osmnáctiletá dcera. Bylo to moc fajn. součástí tohoto hodnocení. Jak působí pan
A nám se opět odkryly netušené možnosti.
starosta a jeho nejbližší tým, zastupitelstvo.
Oni už jsou připraveni, jsou zvyklí a žijí tak
Jak lidé v Ratměřicích vnímají tako- hezky pospolu, že se s tím dobře poperou.
vou popularitu. Nevadí jim, že jsou stáByl vítěz i Vaším favoritem?
le na očích?
Myslím, že právě naopak. Každý článek,
Ano. Dokonce mohu říct, že první tři mískterý o Ratměřicích vyjde – jakože s evropskou ta jsem si tipl správně. Z čehož mám dvojnácenou se nějaké objevily – je kvitován dobře. sobnou radost.
Téma zpracovala: Marie Šuláková
Lidi chtějí vědět kdy a kde to vyšlo, dávám to
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Celostátní oranžovou stuhu 2012 získala jihomoravská
Rudka, zelenou stuhu mají středočeské Dolní Břežany
Ocenění Oranžová stuha ČR 2012 získala obec Rudka ležící na úpatí Českomoravské vrchoviny. Druhé místo má obec Petrovice ze Středočeského kraje, třetí je obec Sovětice z Královéhradeckého kraje. Výsledky
soutěže, která se koná v rámci klání Vesnice
roku, byly vyhlášeny 24. září v Senátu Parlamentu ČR v Praze.
S vítěznou obcí spolupracují Zemědělská
společnost Devět křížů, a. s. a soukromá farma Blažek, které v průběhu posuzování celostátního kola navštívila hodnotitelská komise. Kromě toho, že zaměstnávají místní
obyvatele, pomáhají rovněž při údržbě cest
a veřejného prostranství a zapojují se do společenského dění. S obcí spolupracují také
drobní zemědělci. Je zde řada spolků, včetně včelařů a myslivců. Obec si zachovává
venkovský ráz, dodržuje tradice a má pestrý
společenský život.
Na druhém místě se umístila obec Petrovice ze Středočeského kraje, která spolupracuje se Zemědělským družstvem Krásná
Hora a.s. Obec také umožnila rybáři Jakubu
Vágnerovi začít budovat unikátní rybářský revír, který bude sloužit ke sportovnímu rybolovu a podpoří i cestovní ruch. Obec Sovětice z Královéhradeckého kraje získala třetí
místo. Komise ocenila spolupráci s místními
zemědělskými subjekty, zejména se Zemědělskou akciovou společností Mžany.
„Ministerstvo zemědělství je jedním z vyhlašovatelů soutěže Vesnice roku, v rámci
které udělujeme ocenění Oranžová stuha za
vytváření podmínek pro plnohodnotný život

Hody v obci Rudka
na venkově ve spolupráci místní samosprávy a zemědělských subjektů. Rozvoj venkova je jednou z důležitých priorit ministerstva,“ říká ministr zemědělství Petr Bendl.
Ocenění Oranžová stuha uděluje ministerstvo již po šesté. Letošního ročníku se zúčastnilo 278 obcí. Soutěží se na dvou úrovních, nejprve na krajské, poté na celostátní.
Třináct obcí, které uspěly v krajských kolech
a dostaly se do celostátního, získalo šek do
výše 600 tisíc korun. V letošním roce jde
o město Abertamy (Karlovarský kraj) a obce Bolešiny (Plzeňský kraj), Bořice (Pardubický kraj), Kučeř (Jihočeský kraj), Mnetěš (Ústecký kraj), Otice (Moravskoslezský kraj), Petrovice (Středočeský kraj), Pitín (Zlínský kraj),
Rozsochatec (kraj Vysočina), Rudka (Jihomoravský kraj), Skalka (Olomoucký kraj), Sovětice (Královehradecký kraj), Všelibice (Liberecký kraj). Ocenění převzali zástupci obcí.
Celorepublikový vítěz, obec Rudka, obdržel
šek do výše 800 tisíc korun, převzala jej starostka Marie Jirglová.

Slavnostní akt proběhl společně s vyhlašováním vítěze Zelené stuhy roku 2012.
První místo a poukaz na dotaci v hodnotě
700 tisíc korun získala obec Dolní Břežany
ze Středočeského kraje. Druhé místo a poukaz na 400 tisíc korun připadlo obci Machová ze Zlínského kraje a trofej spolu s poukazem na 400 tisíc korun za třetí místo získala obec Kestřany z Jihočeského kraje.
Zdroj: Kateřina Böhmová, MZe

Cíl ocenění „Oranžová stuha“
Cílem je vyhledávat, zveřejňovat a ocenit příklady dobrých výsledků partnerství
obce a zemědělského subjektu / zemědělských subjektů (zemědělského nebo
lesnického podniku, popř. místní dobrovolné organizace z resortu zemědělství,
jako např. myslivci, rybáři, včelaři) při obnově vesnice a rozvoji venkova, přičemž
ze strany obce může být toto partnerství
naplňováno také v rámci dobrovolného
svazku obcí nebo Místní akční skupiny.
Předmětem hodnocení je spolupráce
obcí a zemědělských subjektů v těchto oblastech:
1.	podíl místních zemědělských subjektů na zaměstnanosti obyvatel obce,
2.	péče o veřejná prostranství a kulturní
krajinu,
3. koncepční dokum. a společné projekty,
4. místní produkty a jejich marketing,
5. využití netradičních zdrojů energie,
6. nezemědělské aktivity.

Rouské v Olomouckém
Obec Drmoul obdržela bronzové ocenění za péči
o zeleň v rámci soutěže Entente Florale Europe 2012 kraji je letošní nejživější
Obec Drmoul, loňský vítěz celostátního
Toto prestižní ocenění je povzbuzující obcí podporující spolky
kola za péči o zeleň, obdržela 14. září v ho- nejen pro obec samotnou, ale i pro Karlo- a venkovskou pospolitost

landském městě Venlo bronzové ocenění
v soutěži Entente Florale Europe 2012. Tato
akce je v současnosti nejprestižnější evropskou soutěží zaměřenou na sociální a kulturní rozvoj sídel prostřednictvím péče o zeleň. Ocenění uděluje každý rok Evropská
asociace pro květiny a krajinu.
Letošního ročníku se účastnilo 9 vesnic
a 11 měst z jedenácti členských zemí EU.
Všechny soutěžící postupně navštívila mezinárodní hodnotící komise a na základě předem stanovených kritérií hodnotila přístup
k životnímu prostředí, kvalitu a rozvoj krajiny
a vegetace, a to nejen v obci, ale i v nejbližším okolí, stejně tak propojení s cestovním
ruchem a managementem volného času. Zájem hodnotící komise vyvolala i dobře zpracovaná dokumentace obce zaměřená na rozvoj jednotlivých ploch v obci. Stejně důležité
bylo i odpadové hospodářství a přístup ke
kulturnímu dědictví. V Drmoulu bylo kladně
hodnoceno také zapojení neziskových a zájmových organizací v obci a také ekologická
výchova v základní a mateřské škole.

varský kraj, který byl historicky poprvé na
této soutěži obcí Drmoul zastoupen. „Ocenění je jistě povzbuzující, zejména pokud je
naše obec porovnávána se sídly, která mají
za sebou mnohonásobně delší dobu nerušeného vývoje,“ poznamenala starostka obce Vladislava Chalupková.
Zdroj: http://www.obecdrmoul.cz

Převzetí ocenění, na fotografii zleva Jaroslav Brzák, člen hodnotící komise, Vladislava Chalupková, starostka obce, Josef Švajgl,
místostarosta obce, Inka Truxová, předseda
hodnotící komise

Letošním celostátním vítězem Ceny naděje pro živý venkov, kterou uděluje Sdružení místních samospráv již čtvrtým rokem,
se stala obec Rouské z Olomouckého kraje.
Ocenění spolu se šekem na 100 000 korun
bude slavnostně předáno dne 5. října 2012
v obci Řepice.
Cena naděje pro živý venkov
– přehled vítězů krajských kol:
Kraj Jihočeský
Obec Cehnice
Kraj Jihomoravský
Obec Křtiny
Kraj Karlovarský
Obec Poustka
Kraj Královéhradecký Obec Suchovršice
Kraj Liberecký
Obec Všeň
Kraj Moravskoslezský Obec Těškovice
Kraj Olomoucký
Obec Rouské
Kraj Pardubický
Obec Přívrat
Kraj Plzeňský
Obec Hromnice
Kraj Středočeský
Obec Sudovo Hlavno
Kraj Ústecký
Obec Vrbice
Kraj Vysočina
Obec Jiřice
Kraj Zlínský
Obec Skaštice
Zdroj: SMS
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Myslím, že Řepice teď právě vybouchla štěstím,
říká starosta obce, která dosáhla nejvyšší ceny
Rozhovor s Martinem Vysokým, starostou jihočeské Řepice, Vesnice roku 2012

Na webových stránkách obce Řepice
visí od slavnostního vyhlášení soutěže
tento vzkaz: „Vážení občané, díky získání prvního místa v celostátní soutěži
Vesnice roku 2012 se koná v pátek 5. října u nás v Řepici slavnostní předávání
ocenění. Bude pro nás ctí přivítat zde
významné hosty a zástupce ostatních
soutěžících obcí. Dovolujeme si vás požádat opět o spolupráci s přípravami,
pečením, obsluhou při akci. Ve čtvrtek
27. 9. se od 18 hodin koná před hospodou informační schůzka. V pátek 28. 9.
od 8.30 hodin bude brigáda na úklid
obce a přípravy v samotné Knížecí stodole. Občerstvení bude opět zajištěno.
S sebou si vezměte hrábě, lopaty, košťata a dobrou náladu. Předem děkujeme za pomoc a vaši podporu.“
Přetočme ale na začátek a vraťme se
do Luhačovic, kde právě ministr pro
místní rozvoj Kamil Jankovský předává
překvapenému Martinu Vysokému diplom za vítězství v soutěži Vesnice roku 2012.
Jaké jsou Vaše první dojmy z vítězství?
Jsem v šoku. Vážně. Když jsem si poprvé
přečetl jména finalistů této soutěže, řekl
jsem si, že vedle nich budeme outsidery.
A první co mě teď napadá? Že vzhledem
k účasti v evropské soutěži budeme muset
v obci zavést nějaké jazykové kurzy.
Co myslíte, že rozhodlo o vaší výhře?
Komise hodnotí více oblastí. A my jsme
u žádné z nich nepropadli. To byl možná
důvod, proč jsme tak fantasticky uspěli.
Martin Vysoký je neuvolněným starostou Řepic už třetím volebním obdobím. Profesí je
konstruktér. „K vítězství jsme došli díky aktivním lidem. Ročně vymyslíme až 70 akcí. Ty
Čeho si na životě vaší obce nejvíce lepší v dalším roce zopakujeme, na ty horší v tichosti zapomeneme,“ říká s humorem.
ceníte?
Ve Vesnici roku zpravidla lidé stále
Nejcennější jsou u nás lidi, jejich život vota bez ohledu na to, v jakém jsou nebo
a aktivita.
nejsou spolku. U nás to prostě žije a ostat- přicházejí s novými nápady na nové akce apod. Je tomu tak i u vás?
ní věci jsou vedlejší.
Kulturních akcí děláme i 70 do roka. TěžTo jistě souvisí se spolkovým životem. Jaký je a jak velká je vaše obec?
Účastnili jste se i v minulosti soutěže ko tedy vyjmenovat nějaké konkrétní. Většinu z nich jsme si sami vymysleli. Je to gejObec čítá 428 živých duší, takže jsme Vesnice roku?
poměrně malá vesnice. Mysleli jsme si, že je
Ano. To snad ani nejde tak, že by někdo zír nápadů, které se daří lépe či hůře uskuto spíš náš handicap v porovnání s většími náhle vylétl jako kometa. Získali jsme napří- tečnit. Lepší pak opakujeme, na horší tiše
obcemi. S tím totiž souvisí i chudší občan- klad Modrou či Bílou stuhu, druhé i třetí zapomínáme.
ské vybavení, počet spolků. V Řepici máme místo, občas nějaké bramborové medaile.
Jmenujte alespoň něco, co nikde jinale hodně spolků různě formálních i nefor- Letos jsme to několikaleté úsilí završili.
de nemají?
málních. Máme samozřejmě hasiče, tanečMáme v obci takový zajímavý prvek. Už
ní klub místních seniorek a jejich kamaráKolik úsilí vás to první místo stálo?
dek Řepické babči, sportovce, kteří mají něNevím, jestli se dá hovořit o úsilí. Nás to krajskou komisi jsme pozvali do opravené
kolik klubů, velice aktivní jsou Děti Řepice, většinou hrozně bavilo. Udělali jsme si ha- stodoly, která nám zbyla po knížeti Windisklub, jenž se stará o aktivity dětí nejen z Ře- ppening a vždycky když jsme měli chuť to chgraetzovi. Je to prostor velký 64 krát 16
pic, ale i širokého okolí. Nemyslím si ale, že divadlo sehrát, sehráli jsme ho. Předváděli metrů a vejde se do něj 1500 lidí. Upravili
úspěch je dán počtem spolků. Velká většina jsme komisi čtyři hodiny z každé části našich jsme jej do podoby multifunkčního sálu vesnického charakteru. Jsou tam kamenné zdi,
obyvatel se u nás účastní společenského ži- aktivit nějaký bonbonek. Viděli všechno.
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Budete teď středem pozornosti v žiUž jste domů volal, že jste vyhráli?
Zatím jsem neměl příležitost. Paní mís- votě soutěže, můžete očekávat zájezdy
tostarostka však volala. A já myslím, že Ře- a výpravy kolegů starostů, také novipice právě v tuto chvíli vybouchla (smích). náře. Jste na to připravený?
Už teď se bojím. Určitě na to nejsem přiUž máte představu, co uděláte s vy- pravený. Za rok se ale sejdeme a já vám pak
řeknu, jaké to bylo (smích).
hranými penězi?
Rozhovor vedla Marie Šuláková
Nevím. Ale náš dlouhodobý cíl a plán je
Více informací: http://www.repice.cz/
stavba mateřské školy, která nám chybí.

„Před komisí jsme si vždycky udělali happening a náramně si to užili,“ říká starosta Vysoký.
volná střecha. Možná i tento prostor byl pro
komisi tím zajímavým, co nás odlišilo od
ostatních.
Jaká je Vaše profese?
Jsem stále neuvolněný starosta a to už
třetím volebním obdobím. Jinak jsem profesí konstruktér.
Ještě jsem nezaznamenala, že by neuvolněný starosta dotáhl obec k celostátnímu vítězství.
Jestli to nebude spíš tím, že k vítězství ji
dotáhli všichni spoluobčané (smích). Já jsem
to jen tak trochu zastřešoval.

Z kroniky obce Řepice:
První písemná zmínka o Řepici se objevuje roku 1251 v listině vydané Přemyslem Otakarem II. Největšího rozkvětu
zažívala obec v době, kdy ji vlastnil a kdy
zde pobýval významný český humanista
a místosudí království českého Jan Hodějovský, který vynaložil na její zvelebení mnoho peněz. Přestavěl zámek v renesančním slohu, rozšířil poplužní dvůr
a zvelebil statek. Založil pěknou zahradu
se vzácnými rostlinami a také vzácnou
knihovnu. Do Řepice byli zváni významní
humanističtí básníci a jiné osobnosti. Hodějovští drželi Řepici až do konfiskace.
V 50. a 60. letech 20. století žila obec
bohatým kulturním životem. Fungovala
zde osvětová beseda, hrála se staročeská
konopická, máje, divadelní představení.
Do roku 1960 byla Řepice samostatnou
obcí, pak byla připojena k vedlejší obci
Rovná a v roce 1976 ke Strakonicím. Samostatnost získala opět v roce 1990.

Mezi významné památky v obci patří kostel, bašty, obytné stavení č. 1 včetně dvora štítu
na bývalé ratejně, kapličky, špejchar či kamenný můstek mezi rybníky.
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Ve fotografické soutěži NS MAS zvítězil v kategorii „Příroda“ snímek Malebná krajina Prostějovska od Boba Pacholíka z regionu MAS Prostějov venkov

Hodnocení místních akčních skupin 2012
potvrdilo trendy kvality, MAS se zlepšily
Na vrcholu žebříčku jsou čtyři moravské regiony. 90% MAS je v kategorii A nebo B
Hodnocení místních akčních skupin 2012, které jsou podpořeny v rámci Programu rozvoje venkova LEADER na období 20072013, potvrdilo trendy kvality leaderovských regionů a jejich regionálních kanceláří v tříleté řadě. Přineslo celkové zlepšení MAS, řadu dílčích zlepšení jednotlivých regionů, ale i ojedinělé propady,
často překvapivé.
Na vrcholu pomyslného žebříčku je tentokrát MAS – Partnerství
Moštěnka následována dalšími moravskými MAS Moravský kras,
MAS Horní Pomoraví a Region Haná. Všechny jsou nebo mají část
svého území v Olomouckém kraji. Následují středočeská MAS Posázaví a jihomoravská MAS Boskovicko PLUS.
Hodnocení se uskutečnilo od 30. července do 9. srpna formou
veřejných prezentací v budově ministerstva zemědělství ve spolupráci MZe a SZIF. MAS byly dle počtu získaných bodů rozřazeny do
skupin A, B, C a D. Téměř 90 % místních akčních skupin se umístilo ve skupině A a B (35+65).
Bodové hodnocení nelze považovat za absolutní, protože rozdíly bodů jsou velmi těsné, ale ukazují určité trendy. Navíc Národní síť MAS řadu otázek v dotazníku kritizovala, protože byly zařazeny ze strany řídícího orgánu na poslední chvíli bez předešlé konzultace v jinak fungující pracovní skupině, což byl i jeden z důvodů,
proč se letos její zástupci nezúčastnili hodnotitelské komise. Hlavním důvodem byl fakt, že se hodnocení neuskutečnilo v regionech, jak NS MAS požadovala.

Komentář výsledků
V první pětici MAS jsou tři, které zde byly i v loňském roce (Moštěnka, Moravský kras, Posázaví), navíc byly všechny v roce 2010
mezi deseti nejlepšími (označeny jsou jako A+, protože v roce 2010
nebylo zveřejněno bodové hodnocení).
V kategorii „A“ zůstalo 11 původních MAS „A+“, kromě již
zmíněných tří jsou to Horní Pomoraví, Region Haná, Rakovnicko,
Pošembeří, Vyhlídky, Železnohorský region, Nad Orlicí a Kyjovské
Slovácko v pohybu.
Největší skok směrem nahoru lze vysledovat u MAS Třešťsko,
která byla v roce 2010 v kategorii „D“, loni „B“ na 45. místě a letos je „A“ na 7. místě. Další zajímavostí je posun MAS Na cestě
k prosperitě, která byla dvakrát v kategorii „B“, loni na 65. místě
a letos je na 8. místě. Velký skok učinila i jihočeská MAS Lužnice,
která byla nejprve „B“, loni „C“ na 86. místě a letos je v „A“ na
18. místě.
Z „béčka“ si letos do „áčka“ polepšily MAS Aktivios (Plzeňsko),
Strážnicko, Pobeskydí, Frýdlantsko a Vyhlídky (střední Čechy). Vzestupnou tendenci mají Horňácko-Ostrožsko (postupně CBA) a Nízký Jeseník (DBA) a Luhačovské Zálesí (DCA).
Naopak z kategorie „A“ do „B“ si letos pohoršily MAS Krajina srdce, Šumperský venkov, Hradecký venkov, Rožnovsko, Český západ, Šluknovsko, Opavsko, Znojemské vinařství, Sdružení
Růže, Podchlumí, Labské skály, Chance in Nature, Brána do Čes-

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 175 • 10/2012

Z

Z činnosti NS MAS

12

kého ráje a Zlatá cesta. Faktem ovšem je, že polovina z těchto deno, kolik bodů může MAS za odpověď získat. Maximální počet
MAS byla vybrána v tzv. třetí vlně jako 32+ a v loňském roce pro bodů byl stanoven na 150.
ně byla hranice bodů posunuta níže oproti MAS z první (48)
a druhé (32) vlny.
Činnost místních akčních skupin
Z dalších zajímavých posunů směrem nahoru je potřeba zmínit
byla hodnocena v šesti oblastech:
MAS Uničovsko, která byla dvakrát v kategorii „D“ a letos je „B“
1. Základní parametry a strategické dokumenty MAS
na 51. místě, čili v první polovině. Do „béčka“ si také polepšily
MAS Vladař, Český ráj, Via Rustica, Podhůří Železných hor, Havlíč2. Personální zajištění činnosti MAS
kův kraj, Blanský les – Netolicko, Jemnicko, Kelečsko-Lešensko3. Administrace výzev a výběr projektů v rámci SPL
-Starojicko, Litomyšlsko, Svatojiřský les, Karlštejnsko a Holicko, celkem 13 MAS.
4. Integrace a rozvoj MAS
5. Monitoring a evaluace MAS
Způsob hodnocení
Členy hodnotitelské komise byli zástupci ministerstva zeměděl6. Propagace MAS
ství a Státního zemědělského intervenčního fondu. Jako podklad
pro hodnocení sloužil hodnotitelské komisi dotazník vyplněný
Každá MAS měla vyhrazeno 30 minut na předložení potřebmístními akčními skupinami. Hodnoceno bylo období od července ných podkladů, kterými hodnotitelské komisi dokládala tvrzení
2011 do června 2012. V dotazníku bylo u každé otázky jasně uve- uvedená v dotazníku, případně zodpovídala konkrétní dotazy jednotlivých členů komise.
Stejně jako v loňském roce byly MAS
rozřazeny do 4 skupin dle získaného počtu
bodů.
Hodnocení MAS v roce 2012 proběhlo
podle zprávy ministerstva zemědělství převážně úspěšně, zejména díky přípravě většiny místních akčních skupin. Některé zasílaly kompletní dokumentaci ještě před samotným hodnocením, případně uváděly
konkrétní internetové odkazy, což velmi
ulehčilo práci hodnotitelské komisi.
TSu, Zdroj: MZe
http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/
mistni-akcni-skupiny/aktuality/hodnoceni-mistnich-akcnich-skupin-2012.html
Porovnání výsledků v roce 2010, 2011 a 2012:

Posuny MAS:
„A“ zůstalo: 24
Polepšilo si do „A“: 11 (z toho 2 z „C“)
Vypadlo z „A“: 14
„B“ zůstalo: 38
Polepšilo si do „B“: 13 (z toho 5 z „D“)
Vypadlo z „B“: 4 (z toho 2 do „D“)

KAtegorie MAS:
název MAS

doplňující komentář

A

150-130

nejlépe fungující MAS
– příklady dobré praxe

vysoce transparentní a důvěryhodné, aktivní a aktivizující území

B

129-105

dobře fungující MAS

je u nich prokazatelná nadstavba metody LEADER (tj. umí
nejen rozdělovat peníze, ale mají jasnou strategii a distribuce finančních prostředků
přes ně má přidanou hodnotu oproti centralizovanému rozdělování)

C

104-80

průměrné MAS

splňují formální požadavky pro existenci a čerpání, efekt je
téměř stejný, jako kdyby finance byly přerozdělovány centrálně

D

79-0

MAS, které by
svůj přístup měly
přehodnotit

jsou na hranici toho, co se od nich očekává, splňují pouze
formální pravidla
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Celkové pořadí hodnocení MAS 2012 a srovnání s hodnoceními 2011 a 2010
Kategorie

1.
2.

5.
7.
8.
10.
12.
14.

18.

24.

27.

32.

36.

39.

42.

49.
51.

58.

Název MAS
MAS ‐ Partnerství Moštěnka, o.s.
MAS Moravský kras o.s.
MAS Horní Pomoraví o.p.s.
Region HANÁ, o.s.
Posázaví o.p.s.
MAS Boskovicko PLUS
Místní akční skupina Třešťsko
Rakovnicko o.p.s.
Na cestě k prosperitě, o.s.
LAG Podralsko o.s.
MAS Podlipansko, o.p.s.
Občanské sdružení Aktivios
MAS Český les, o.s.
Místní akční skupina Společná cesta
Strážnicko Místní Akční Skupina
Region Pošembeří o.p.s.
Moravská cesta (Litovelsko ‐ Pomoraví), o.s.
MAS Lužnice, o.s.
"Rozkvět zahrady jižních Čech ‐ místní akční skupina"
Rozvojové partnerství Regionu Hranicko
Místní akční skupina Regionu Poodří, o.s.
Místní akční skupina Pobeskydí ‐ z.s.p.o.
Místní akční skupina Mikroregionu Frýdlantsko
Sdružení SPLAV, o.s.
MAS Říčansko
Vyhlídky, o.s.
Místní akční skupina LAG STRAKONICKO, o.s.
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko
Místní akční skupina Nízký Jeseník
MAS Železnohorský region, o.s.
NAD ORLICÍ, o.p.s.
Kyjovské Slovácko v pohybu
Luhačovské Zálesí, o.p.s.
RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
Královská stezka o.p.s.
Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, o.s.
Místní akční skupina ORLICKO
Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE
MAS "Přiďte pobejt!" o.s.
Místní akční skupina Podhostýnska, o.s.
MAS Partnerství venkova
Lípa pro venkov o.s.
Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov
MAS Východní Slovácko
Místní akční skupina Šumperský venkov
Místní akční skupina Hrubý Jeseník
MAS Vladař o.p.s.
Hradecký venkov o.p.s.
Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku
Místní akční skupina POHODA venkova
Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
Místní akční skupina Rožnovsko
Uničovsko, o.p.s.
"Místní akční skupina České středohoří"
Český Západ ‐ Místní partnerství, o.s.
MAS Světovina o.p.s.
MAS Šluknovsko
Zpravodaj venkova
Místní akční skupina Hornolidečska
o.s. (měsíčník SPOV
Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.s.
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141
141
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124
124
124
124
124
124
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Body
2012 2011 2010 2011
A
A
A+
178
A
A
A+
190
A
A
A+
166
A
A
A+
161
A
A
A+
189
A
A
B
169
A
B
D
154
A
A
A+
164
A
B
B
144
A
A
A
171
A
A
A
176
A
B
A
147
A
A
B
168
A
A
A
169
A
B
B
157
A
A
A+
178
A
A
A
170
A
C
B
128
A
A
B
174
A
A
A
165
A
A
A
167
A
B
B
154
A
B
A
153
A
A
C
174
A
B
B
159
A
A
B+
164
A
A
A
177
A
A
A
160
A
B
C
147
A
B
D
149
A
A
A+
160
A
A
A+
166
A
A
A+
174
A
C
D
133
A
A
D
167
B
B
C
157
B
B
C
122
B
B
B
145
B
A
A+
177
B
B
B
153
B
B
A
155
B
B
B
153
B
B
B
141
B
B
A
150
B
B
B
142
B
A
A
147
B
B
B
136
B
D
B
118
B
A
A
165
B
B
A
151
B
B
B
159
B
C
D
137
B
A
D
143
B
D
D
113
B
B
C
142
B
A
A
174
B
B
C
135
B
A
A+
170
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156
B
B
C
124

Pořadí
2011
3.‐4.
1.
22.‐23.
31.‐33.
2.
16.‐18.
45.‐47.
27.‐28.
65.
12.‐13.
7.
60.
19.
16.‐18.
38.‐40.
3.‐4.
14.‐15.
86.
8.‐12.
24.‐26.
20.‐21.
45.‐47.
48.‐51.
8.‐12.
35.‐36.
27.‐28.
5.‐6.
33.‐34.
59.‐62.
57.‐58.
33.‐34.
22.‐23.
8.‐12.
81.‐82.
20.‐21.
38.‐40.
92.‐95.
64.
5.‐6.
48.‐51.
43.‐44.
48.‐51.
71.‐73.
54.‐56.
68.‐70.
59.‐62.
77.‐78.
99.‐101.
24.‐26.
53.
35.‐36.
76.
66.‐67.
106.
68.‐70.
8.‐12.
79.
14.‐15.
41.‐42.
90.

Kraj
Č/M
OK
JMK
OK
OK
StČ
JMK
VYS
StČ
OK
LIB
StČ
PLZ
PLZ
JMK
JMK
StČ
OK
JiČ
JiČ
OK
MSK
MSK
LIB
KHK
StČ
StČ
JiČ
StČ
ZK
MSK
PAR
KHK
JMK
ZK
MSK
VYS
VYS
PAR
JiČ
LIB
ZK
JMK
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ZK
ZK
OK
MSK
KV
KHK
PLZ
KHK
KHK
ZK
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ÚST
PLZ
PLZ
ÚST
ZK
ZK

výběr
32
32
32
48
48
48
48
32+
32
48
32
48
48
32
48
32
48
48
32
48
48
48
48
48
48
48
32
48
48
48
32+
32+
48
32
48
32
32+
32
48
48
48
32
48
32
32
32+
32+
48
32+
48
48
32
32+
48
32
48
32+
32+
48
32+

Z
58.

62.

66.

69.
71.
72.

75.
77.
79.

84.

87.

91.
93.
94.
95.
96.

99.
101.

104.
105.

108.
109.
110.
111.
112.

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
124
B
C
D
137
76.
Místní akční skupina Rožnovsko
124
B
A
D
143
66.‐67.
Uničovsko, o.p.s.
124
B
D
D
113
106.
"Místní
skupina
124
B
B
C
142
68.‐70.
Z č i akční
nno
s t i České
N S středohoří"
MAS
Český Západ ‐ Místní partnerství, o.s.
124
B
A
A
174
8.‐12.
MAS Světovina o.p.s.
124
B
B
C
135
79.
MAS Šluknovsko
123
B
A
A+
170
14.‐15.
Místní akční skupina Hornolidečska o.s.
123
B
B
B
156
41.‐42.
Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.s.
123
B
B
C
124
90.
International Education and Consultation Centre, o.p.s.
123
B
B
A
122
92.‐95.
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZÁHOŘÍ‐BEČVA, o.s.
122
B
B
B
158
37.
Prostějov venkov o.p.s.
122
B
B
B
155
43.‐44.
Místní akční skupina Opavsko
122
B
A
A
165
24.‐26.
Otevřené zahrady Jičínska
122
B
B
C
138
75.
Znojemské vinařství, o.s.
121
B
A
D
163
29.
Via rustica o.s.
121
B
C
C
134
80.
Podhůří Železných hor o.p.s.
121
B
C
D
132
83.
MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s.
120
B
B
B
157
38.‐40.
Havlíčkův kraj o.p.s.
120
B
C
B
120
96.‐97.
Místní akční skupina Broumovsko+
119
B
B
B
150
54.‐56.
Místní akční skupina Sdružení Růže
118
B
A
A
171
12.‐13.
Království ‐ Jestřebí hory, o.p.s.
118
B
B
C
141
71.‐73.
Podhorácko, o.p.s.
118
B
B
A
143
66.‐67.
MAS Blanský les ‐ Netolicko o.p.s.
117
B
C
B
126
87.‐88.
BYSTŘIČKA, o.p.s.
117
B
B
C
142
68.‐70.
MAS Třeboňsko o.p.s.
116
B
B
B
153
48.‐51.
Podchlumí o.s.
116
B
A
A
161
30.‐32.
MAS Vltava, o.s.
115
B
B
C
147
59.‐62.
MAS Labské skály
115
B
A
A
161
30.‐32.
Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s.
115
B
D
D
93
111.
Ekoregion Úhlava, o.s.
115
B
B
B
131
84.‐85.
MAS Sokolovsko o.p.s.
115
B
B
B
154
45.‐47.
CHANCE IN NATURE ‐ LOCAL ACTION GROUP
114
B
A
A+
169
16.‐18.
Místní akční skupina Krkonoše, o.s.
114
B
B
B
131
84.‐85.
Společná CIDLINA, o.s.
114
B
B
B
156
41.‐42.
Místní akční skupina Valašsko ‐ Horní Vsacko, o.s.
113
B
B
B
150
54.‐56.
Místní akční skupina Kelečsko ‐ Lešensko ‐ Starojicko
113
B
D
C
119
98.
113
B
B
D
123
91.
Místní akční skupina Dolní Poolšaví, o.s.
MAS Sdružení Západní Krušnohoří
113
B
B
B
149
57.‐58.
MAS Brána do Českého ráje, o.s.
112
B
A
B
141
71.‐73.
MAS 21, o.p.s.
112
B
B
B
139
74.
MAS Litomyšlsko o.p.s.
110
B
C
C
116 104.‐105.
Místní akční skupina Svitava
109
B
B
B
122
92.‐95.
Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, o.s.
108
B
C
D
126
87.‐88.
Místní akční skupina Ploština
106
B
B
D
136
77.‐78.
MAS Zlatá cesta, o.p.s.
106
B
A
B
146
63.
MAS Karlštejnsko, o.s.
106
B
C
x
111
107.
Místní akční skupina Hlučínsko
105
B
B
B
120
96.‐97.
MAS Holicko, o.p.s.
105
B
D
C
90
112.
Místní akční skupina Pomalší o.p.s.
102
C
D
C
116 104.‐105.
Živé pomezí Krumlovsko ‐ Jevišovicko
102
C
D
B
117 102.‐103.
Rozvoj Krnovska o.p.s.
102
C
C
C
110
108.
MAS Sedlčansko, o.p.s.
96
C
C
B
108
109.
Místní akční skupina Hlubocko‐Lišovsko o.p.s.
93
C
D
D
117 102.‐103.
Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s.
93
C
D
D
118 99.‐101.
MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
93
C
B
D
122
92.‐95.
Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují
92
C
B
C
125
89.
Střední Haná, o.p.s.
87
C
C
D
100
110.
Místní akční skupina Podještědí o.s.
80,5
C
D
C
118 99.‐101.
Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.
66
D
B
B
133
81.‐82.
Místní akční skupina Pošumaví, z.s.p.o.
52
D
B
C
152
52.
Pozn. Některé dlouhé názvy MAS jsou zkráceny. Ostatní názvy jsou ponechány dle tabulky oficiálních výsledků.
V letech 2010 a 2011 byly zvlášť bodovány MAS 32+.
V roce 2010 nebylo zveřejněno bodové hodnocení, ale bylo oceněno 14 MAS (A+).
Pořadí MAS je uvedeno dle oficiální zprávy MZe.
Zdroj: MZe, tabulka: TSu
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Vyhlášení vítěze fotografické soutěže NS MAS 2012:
„Vypuštěná přehrada aneb konec vodníka na Plumlově?“
Přes tři týdny měli možnosti lidé hlasovat
na facebookové stránce Národní sítě MAS,
aby podpořili nejenom své fotografie zaslané do soutěže s názvem „Nejkrásnější fotografie z území MAS”. Celkem bylo do tří
kategorií zasláno 52 fotografií a mezi ně se
rozdělilo 242 hlasů. Každý mohl v jedné kategorii podpořit pouze jednu fotografii.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a odměnění těch nejlepších se uskutečnilo v pátek 31. srpna na Večeru venkova, který se
konal v rámci výstavy Země živitelka.
Kategorie LIDÉ:
1. místo: Prostějov venkov o.p.s. / Vypuštěná přehrada aneb konec vodníka na
Plumlově? / Jarek Hruška
2. místo: LAG Podralsko / Spanilá jízda
historických bicyklů v Dubé / Miroslava
Váradiová
3. místo: Království – Jestřebí hory, o.p.s.
/ Hasičská tradice pokračuje / Michal Sou Kategorie LIDÉ: 1. místo – Vypuštěná přehrada aneb konec vodníka na Plumlově? / Jarek
Hruška
ček

Kategorie LIDÉ: 2. místo: Spanilá jízda historických bicyklů v Dubé
Kategorie LIDÉ: 3. místo: Hasičská tradice pokračuje / Michal Souček
/ Miroslava Váradiová
Kategorie PŘÍRODA:
1. místo: Prostějov venkov o.p.s. / Malebná krajina Prostějovska / Bob Pacholík
2. místo: LAG Podralsko / Bezděz / Věra
Spilková
3. místo: Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o. s. / Litovel u splavu podzimní
zrcadlení / Jana Bednárová
Kategorie MAS:
1. místo: LAG Podralsko / REGIONY 2012
/ Jindřich Šolc
2. místo: Hradecký venkov o.p.s. / Naše
MAS / Jana Kuthanová
3. místo: Království – Jestřebí hory, o.p.s.
/ Olympiáda seniorů / Kateřina Valdová
Absolutním vítězem byla vyhlášena fotografie z území MAS Prostějov venkov o.p.s.
„Vypuštěná přehrada aneb konec vodníka
na Plumlově?“ Součástí expozice v pavilonu Z byla i výstava všech fotografií. Soutěž
Kategorie PŘÍRODA: 2. místo – Bezděz / Věra Spilková
se konala pod záštitou NS MAS ve spolupráci s MAS Království – Jestřebí hory. OŠ
Více na http://nsmascr.cz/fotogalerie/fotograficka-soutez/
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 175 • 10/2012
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Kategorie PŘÍRODA: 3. místo – Litovel u splavu podzimní zrcadlení
Kategorie MAS: 1. místo – REGIONY 2012 / Jindřich Šolc
/ Jana Bednárová

Kategorie MAS: 2. místo – Naše MAS / Jana Kuthanová

Kategorie MAS: 3. místo – Olympiáda seniorů / Kateřina Valdová

Výbor Národní sítě jednal na Živitelce o standardech MAS
Výbor NS MAS se 2. září v Českých Budějovicích podrobně seznámil s dokumentem „Základní standardy MAS pro období
2014–2020“, projednal obdržené připomínky členů a doporučil
zpracovatelům při prezentaci na mimořádné valné hromadě 2. října blíže vysvětlit členění MAS na tzv. místní partnerství, právnickou osobu a kancelář. Upravený podklad bude rozeslán členům
před mimořádnou valnou hromadou.
Výbor rovněž vyzval členy v regionech, aby navrhli základní
směřování NS MAS. Pracovní skupina hodnocení bude mít za úkol
navrhnout alternativy na hodnocení MAS a „soutěž“ MAS. Výbor
se rovněž zabýval strukturou obsahu integrované strategie rozvoje území (ISRÚ) a vyzval členy k připomínkám a komentářům. Zároveň bude zaslán oficiální dopis s žádostí o vyjádření nutnosti
SEA u strategie MAS na ministerstvo životního prostředí a krajské
úřady.

Zpráva o činnosti vyjednávacího týmu za uplynulé
období (Pošmurný)
SMO – vymezení si témat a kompetencí při podpoře projektů
z operačních programů v oblasti zákonných povinností veřejné
správy. Byla vedena diskuse nad tématem vzniku svazků obcí (DSO),
jejichž cílem by měla být garance stejné úrovně veřejné správy
v plošně na území ČR > podpora místního rozvoje k udržení dostupnosti veřejných služeb.
Česká biskupská konference – Mons. ThLic. Tomáš Holub Th. D.,
PhDr. Miloslava Váňová podpora činnosti MAS, memorandum v neziskovém sektoru > diskuse nad oblastmi spolupráce a začleňováním farností a vikariátů do práce MAS

MMR – strategie by měly mít posouzení SEA – jaká bude forma usnesení je projednáváno společně se SMO, je potřeba zaslat
oficiální žádost k vyjádření k SEA na MŽP a kraje
Jednání SEA – Ing. Jaroslava Honová, Ing. Veronika Šímová –
odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence. S ohledem na schvalování místní rozvojové strategie území pro
období 2014–2020 se vyskytl problém s nutností zpracování posouzení SEA v okamžiku, kdy je takováto koncepce schvalovaná
orgánem veřejné zprávy. Původně jsme chtěli použít tento text
usnesení zastupitelstva pro schválení finální verze strategie všemi
zastupitelstvy z území působnosti MAS.
Zastupitelstva všech obcí a měst na území působnosti MAS musí schválit finální verzi MRS (místní rozvojové strategie). Schválení
této finální verze ISRÚ obecním zastupitelstvem musí předcházet
závěrečnému schválení rozhodovacím orgánem MAS.
Text usnesení:
1) Zastupitelstvo obce (městyse, města) schvaluje, že správní území obce (městyse, města) XXX je součástí regionu XXX a územím
působnosti místní akční skupiny XXX.
2) Zastupitelstvo obce (městyse, města) schvaluje úplné znění
Integrované strategie rozvoje území regionu XXX na období
2014–2020 jako platnou územní strategii pro správní území obce XXX.
3) Zastupitelstvo obce (městyse, města) schvaluje zpracování
Programových rámců pro EZFRV, OP XXX, … a OP XXX.
4) Zastupitelstvo obce (městyse, města) pověřuje starostu podpisem schvalovacího protokolu.
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Problematická je právě výše označená věta. Možným řešením je
úprava do následujícího znění:
2) Zastupitelstvo obce (městyse, města) schvaluje realizaci Místní rozvojové strategie Místní akční skupiny XXX ve správním
území obce (městyse, města) XXX.
Nemá to ovšem takovou závaznost pro obec, jakou jste na jednáních požadovali. Prosím Vás o součinnost a projednání vašim legislativci. Jde o výklad § 3 b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí):
Pro účely tohoto zákona se rozumí koncepcí strategie, politiky,
plány nebo programy zpracované nebo zadané orgánem veřejné
správy a následně orgánem veřejné správy schvalované nebo ke
schválení předkládané.
Dle názoru MŽP je nutné zpracovat SEA v okamžiku, kdy danou
koncepci schvaluje orgán veřejné správy – což by v tomto případě
bylo žádoucí. Problémem je pro MAS především finanční náročnost tohoto procesu a v druhé řadě také časové prodloužení zpracování strategie.
Důležitým argumentem je především to, že Místní akční skupina,
která zpracování strategie zadává a zpracovává a následně také
schvaluje a předkládá ke schválení, není orgánem veřejné správy.
NSZM – kritéria pro hodnocení MA 21, dokument bude schválen na mimořádné VH, první seminář 26. 10. v Prostějově, řešení
a diskuze o výši členského příspěvku, zapojení je dobrovolná věc.
Škola NSZM v Prostějově je otevřena zájemcům z jednotlivých
MAS. Program bude doplněn v průběhu září. Podrobnější informace na http://www.nszm.cz/index.shtml?apc=r2222530a
Ing. Ivo Gajdoš – viceprezident České manažerská asociace,
výkonný ředitel České podnikatelské rada pro udržitelný rozvoj >
diskuse nad možnou spoluprací

Program mimořádné valné hromady
NS MAS – (Nové Hrady, 2. 10. 2012, 16:30)
1. Úvodní slovo předsedy sdružení
2. Informace vyjednávacího týmu
3. Základní standardy fungování MAS pro období 2014 – 2020
4. Kritéria místní Agendy 21 pro MAS
5. Struktura Integrované strategie rozvoje území
6. Financování vyjednávacího týmu – koordinátora
7. Zpráva o činnosti Kontrolní komise
8. Informace o možné změně právní formy organizace
9. Usnesení a závěr Valné hromady

Národní konference o využití metody
LEADER v Bulharsku
Zástupce NS MAS Radim Sršeň se zúčastnil konference o využití
metody LEADER v Bulharsku. Cílem konference byl přenos zkušeností s uplatňováním metody v ČR a dalších členských zemích ELARDu,
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Propojování aktérů na venkově a jejich začleňování do
směrů rozvoje venkova
Veřejný sektor > podepsáno Memorandum
Svaz měst a obcí ČR *
Sdružení místních samospráv ČR *
Spolek pro obnovu venkova ČR *
Národní síť zdravých měst ČR > tvorba kritérií a hodnocení
nadstandardní činnosti MAS dle MA21
Soukromý sektor
Podnikatelský sektor > podepsáno Memorandum s nezemědělskými podnikateli
Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR *
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR *
Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
Zemědělský svaz ČR
Agrární komora ČR
Asociace soukromého zemědělství ČR
Sdružení mladých agrárníků
Potravinářská komora
Svaz českých a moravských spotřebních družstev
Majitelé lesů
Rybníkáři
Správci vodních toků
Neziskový sektor
Asociace nestátních neziskových organizací
Ekumenická rada církví
Česká biskupská konference
Myslivecký svaz
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Rybářský svaz
Skaut
Sokol /Orel
Ze zápisu vybral TSu

SPOLUPRÁCE JE KLÍČ
K ROZVOJI A UDRŽITELNOSTI VENKOVA
29.10.2012, 13:00 – 18:30 PRAHA
„Setkání je začátek, soudržnost je pokrok a spolupráce je úspěch.“
Henry Ford
„Spolupráce znamená společné úsilí zaměřené na dosažení prospěchu všech,
kteří se na něm podílejí.“
Otevřená encyklopedie
Pořádá:
 Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s.
 MAS Říčansko o.p.s.
Ve spolupráci s: Ekumenickou radou církví ČR
U příležitosti:
Modlitby za domov 2012
k oslavě Dne vzniku samostatného ČS státu
Termín konání:
29.10.2012 13:00 – 18:30
Místo:
Sál kardinála Berana, Arcibiskupství pražské
Hradčanské náměstí 16, Praha 1 (Pražský hrad)
http://konference-2012.webnode.cz/

PROGRAM:

Spolupráce a odpovědnost
Vývoj venkova od roku 1989 do současnosti – proměna společnosti a vztahů
Národní strategický plán Leader 2014+ a metoda Leader na venkově
Příklady dobré praxe – práce pro rozvoj venkova (práce MAS a církví, NNO)
Jak to vidí sousedé – zahraniční zkušenosti

13.00
Slavnostní zahájení, úvodní slovo o projektu
13.00 – 14.40 Konferenční část I. – příspěvky a diskuze
15.00
Přestávka na kávu
15.00 – 17.00 Konferenční část II. – příspěvky a diskuze
17.00
Společné shrnutí a závěr
17.00 – 18.30 Neformální setkání u občerstvení
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zdůraznění nutnosti vytváření neformálních sítí a spolupráce v rámci efektivnějšího uplatňování metody LEADER v zemi i EU, seznámení s pozicí ELARDu pro uplatnění komunitně vedeného místního rozvoje v budoucím programovacím období 2014–2020.

18
6. ekumenické shromáždění
Roudnice nad Labem a Říp

Spolupráce – klíč k rozvoji
a udržitelnosti venkova
Národní síť Místních akčních skupin uspořádá pod taktovkou
MAS Říčansko o.p.s., již šestý ročník akce „Modlitba za domov“
a to k oslavě dne vzniku samostatného československého státu.
Vedle slavnosti a přímého přenosu ČT v Roudnici nad Labem proběhne i letos prestižní otevřená konference pro venkov na Arcibiskupství pražském. Jaký bude letošní ročník, ví Ludmila Třeštíková,
koordinátorka MAS Říčansko a manažerka Modlitby za domov.
Představte nám, kdy a co vlastně chystáte?
Letos pod hlavičkou „Modlitba za domov“ připravujeme opravdu bohatý program. Začíná již v předvečer slavného dne vzniku samostatného státu – 27. října v 18 hodin v katedrále sv. Víta v Praze, kde pan kardinál Mons. Dominik Duka pořádá ekumenické setkání a koncert klasické hudby „S vírou a odvahou do budoucna“.
Den na to proběhne velká oslava a celodenní program především
pro rodiny s dětmi v Roudnici nad Labem. Malí i velcí se mohou těšit na divadla, koncerty, soutěže o ceny, poutní stezku, tematický
trh. Kyvadlová doprava pak bude vozit výletníky na bájnou horu
Říp. Místní akční skupiny se tradičně budou představovat především skrze regionální výrobky, materiály cestovního ruchu a vlastními komunitními akcemi.
A kdo se do Roudnice nad Labem nedostane?
Pro všechny příznivce venkova, kteří se nemohou akce přímo
zúčastnit, je připraven přímý přenos 28. 10. na ČT 2 od 15 hodin. Zde vedle zajímavých hostů např. Erazima Koháka, Petry Procházkové nebo rozhovorů s prezidentskými kandidáty, zazní písně Roberta Křesťana a Třeboňských pištců. Samozřejmě jde i o setkání všech církví z České republiky a jejich společné požehnání
naší zemi.
Titul konference je „Spolupráce – klíč k rozvoji a udržitelnosti venkova“. O co jde? Kdo s kým vlastně spolupracuje?
Místní akční skupiny, které pomáhají rozvíjet venkov především po investiční a informační stránce, začaly v roce 2009 blíže
spolupracovat s Ekumenickou radou církví a jejími členy, kteří
rozvíjí venkov po té duchovní a charitativní (sociální) stránce. Slovo dalo slovo a vytvořil se společný projekt „velkého kulatého
stolu“– otevřená konference. Letos proběhne v nádherných prostorách Pražského Arcibiskupství na Hradčanském náměstí a to
29. října od 13 hodin. Na konferenci vystoupí odborníci, ale i nadšenci a dobrovolníci, kteří představí příklady dobré praxe pro rozvoj venkova.
Jak se MAS Říčansko dostala k organizaci takové akce?
MAS Říčansko je prostě blízko Prahy, kde se schází pracovní
skupina a kde sídlí Ekumenická rada církví ČR, která celou akci
v roce 2006 vymyslela. Od roku 2008 jsme se k akci připojili samostatně, díky našemu zakladateli a kazateli Církve bratrské v jedné
osobě. O rok později jsme pozvali kolegy ze středních Čech a zjistili, že spolupráce mezi MAS a církvemi je přínosná. V minulém roce se akce zúčastnilo už 25 MASek z celé České republiky. Zveme
všechny, přijďte se podívat a třeba se nechat inspirovat! Dobrých
nápadů a aktivních lidí není nikdy dost!
Další informace o akci Modlitba za domov, včetně termínů
a programu najdete na www.modlitbazadomov.cz; o konferenci
pak na www.konference-2012.webnode.cz

28.10. 2012
www.modlitbazadomov.cz
Pravda vítězí!
„Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.“
J 18, 37. 38.

SOBOTA 27. 10.
od 18 hodin

PRAHA

Ekumenická modlitba za vlast „S vírou a odvahou do budoucna“
Katedrála sv. Víta

Slavnostní modlitební setkání představitelů církví a koncert klasické hudby
(A. Dvořák, B. Smetana), účinkují Severočeský filharmonický sbor Česká Lípa –
Liberec, Plzeňská filharmonie a Katedrální sbor Cantores Gradecenses, dirigent
Josef Zadina

NEDĚLE 28. 10.

ROUDNICE NAD LABEM

od 10 hodin Celodenní program pro malé a velké
Husovo nám., Kulturní dům Říp, centrum města
– koncerty (Jan Burian, Benjammin, Acant a další),
divadla (Sváťovo divadlo, Bohnická divadelní společnost)
– soutěžně-naučný program pro děti a jejich rodiče
– stánky s výrobky chráněných dílen, prodej fair-trade výrobků
– čtení Bible a modlitby v rotundě na Řípu (kyvadlová doprava z Roudnice)
– poutní stezka po duchovních místech Roudnice nad Labem
od 15 hodin Ekumenická slavnost Modlitba za domov
kostel Českobratrské církve evangelické, ul. Švagrovského 674
– společné setkání a modlitba představitelů církví působících v ČR
– v přímém přenosu České televize moderují Martina Kociánová a biskup Dušan Hejbal
– vystoupí Robert Křesťan & Druhá tráva a Třeboňští pištci
od 18 hodin přednáška „Archeologie a Bible“ Doc. Petra Charváta pořádaná
Podřipským muzeem a Městskou knihovnou
Městská knihovna

PONDĚLÍ 29. 10.

PRAHA

od 13 hodin otevřená Konference Místních akčních skupin (MAS) a zástupců
církví na téma „Spolupráce – klíč k rozvoji a udržitelnosti venkova“
Pražské arcibiskupství, sál kardinála Berana
organizují

za podpory

Ekumenická rada
církví v ČR
Modlitba za domov 2012 probíhá pod záštitou ministryně kultury Aleny Hanákové, hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové a starosty města
Roudnice nad Labem Vladimíra Urbana. Ekumenická rada církví v ČR, Donská 5, 101 00 Praha 10, tel. 271 742 326, www.ekumenickarada.cz

Ekumenická rada církví

zve na program

CESTOU
PRAVDY

pro děti a rodiče

NEDĚLE 28. 10.

ROUDNICE NAD LABEM

OD 10 HODIN

HUSOVO NÁMĚSTÍ

Jsi správná holka nebo kluk? Chceš prožít se svými rodiči zajímavé
chvíle, kdy můžete spolupracovat a vydat se společně cestou pravdy?
Podívej, na co se můžete těšit:
HOROLEZECKÁ STĚNA
VYSVOBOZOVÁNÍ ZAJATCE ZE ZÁMECKÉHO SKLEPENÍ
TUNELOVÝ LABYRINT
HRAVÁ ZDRAVOVĚDA
MISTREM HRY NA UKULELE ZA 20 MINUT
SOUTĚŽ O CENY
VOLNÝ VSTUP
OBČERSTVENÍ
Akce se koná v rámci 6. ročníku Modlitby za domov.
Na místě bude tržiště, hudební program, divadlo…
Od 15 hodin odvysílá živě část programu Česká televize na ČT2.

Modlitba za domov 2012 probíhá pod záštitou ministryně kultury Aleny Hanákové, hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové a starosty města
Roudnice nad Labem Vladimíra Urbana. Ekumenická rada církví v ČR, Donská 5, 101 00 Praha 10, tel. 271 742 326, www.ekumenickarada.cz

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 175 • 10/2012

Z

Z činnosti SPOV ČR

19

Plánovaná reforma veřejné správy ohrožuje
fungování menších měst a obcí, znělo v Senátu
Účastníci semináře „Veřejná správa – součást života měst a obcí“ který svolal Výbor
pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní
prostředí Senátu Parlamentu ČR považují
současný návrh „Koncepce dokončení reformy veřejné správy“ za nepřipravený a ohrožující fungování veřejné správy zejména na
menších městech a obcích. Negativní stanovisko k plošnému rušení stavebních úřadů na
semináři shodně vyjádřili ve svých vystoupeních předseda SMO Dan Jiránek, předseda
SMS Josef Bartoněk a Jan Florian, člen předsednictva Spolku pro obnovu venkova.

Z

Závěry

Účastníci semináře
Upozorňují – na „Programové prohlášení
vlády“ zejména kapitolu „Veřejná správa
a eGovernment“ a konstatují, že navržená
„Koncepce dokončení reformy veřejné správy“ je v rozporu s obsahem tohoto programového prohlášení.

Diskuse k místnímu programu obnovy rodiny
– návrhu manuálu pro starosty malých obcí

K diskusi je předkládán návrh starostky obce Skotnice a členky pracovní skupiny POR
Upozorňují – na nutnost změny stanovení
Anny
Mužné.
výše příspěvku na výkon státní správy ve
smyslu zohlednění velikosti území, počtu
25. 9. 2012
Návrh manuálu POR mě příjemně překvapil. Je napsaný stručně, jednoduše, pro každéobyvatel a zejména výkonu.
Hana Školoudová ho pochopitelně a je v něm myšleno na všechny oblasti, které rodiny řeší. Připojuji svůj
souhlas. Teď půjde o to, jakým způsobem ho prezentovat starostům a zastupitelům...
Považují – reformu ústřední státní správy
Málokterá obec má tak prorodinné klima jako Skotnice. Máte už nějaký plán k rozšiřoza nedílnou součást reformy veřejné správy.
vání tohoto manuálu a motivaci obcí? Přes soutěž Obec přátelská rodině nebo i jinak
18.
9.
2012
Pojďme to změnit! Začněme definicí funkční rodiny...
Považují – současný návrh „Koncepce doMojmír
Kovář
Libuše
Pavelková – „Záleží jaké prostředí na děti působí, ale rodina se ničím nedá nakončení reformy veřejné správy“ za nepřihradit. I náhradní rodiče čelí vlivu rodiny, i když v ní dítě nevyrůstá. Vliv otce je obrovský,
pravený a ohrožující fungování veřejné sprámůže položit základ nebo zdevastovat, i když je nepřítomný. Všechny snahy různých
vy zejména na menších městech a obcích.
institucí se míjejí účinkem, když dítě nevyrůstá v rodině.“ (in: POR SPOV, chat 18. 9.
2012, 09:28:33) – Klíčové! Vinou lhostejnosti politiků, občanů a médií – nefunguje!
Navrhují – aby novému zpracování kon18. 9. 2012
Program je základ, realizace je to klíčové. Možná by nebylo špatné, kdyby se aspoň
cepce dokončení reformy veřejné správy Aleš Hodina
několik starostů společně s pracovní skupinou POR pustilo do realizace konkrétních
včetně reformy ústřední státní správy předaktivit – a inspirovali tím i ostatní. Pracovní skupina POR ráda pomůže.
cházelo ve shodě s programovým prohláše8. 9. 2012
Stanovisko předsedy SPOV Jihočeského kraje: S návrhem manuálu POR souhlasím
ním vlády vypracování koncepce optimální- Jan Malík
bez připomínek, myslím, že je dobře zpracovaný a díky za něj!
ho uspořádání veřejné správy, jako odborného rámce pro dokončení reformy veřejné
správy.

Pozvánka na 38. Den malých obcí

Navrhují – odložit přepracování a následné projednání dokončení reformy veřejné
správy až do doby po širším projednání
koncepce optimálního uspořádání veřejné
správy.
Žádají – senátní Výbor pro územní rozvoj,
veřejnou správu a životní prostředí, aby se
závěry semináře zabýval.
Zdroj: www.spov.org
více http://www.spov.org/aktuality/
planovana-reforma-verejne-spravy-ohrozuje-fungovani-mensich-mest-a-obci.aspx

Termín a místo konání: 1. 11. 2012 (čtvrtek) – Prostějov, Komenského 6
6. 11. 2012 (úterý) – Národní dům Smíchov
Začátek v 9.00 hodin
Více informací www.denmalychobci.cz
Hlavní témata
Blok Ministerstva pro místní rozvoj
Regionální rozvoj, veřejné zakázky a stavební zákon
Blok Ministerstva zemědělství
Program rozvoje venkova – výsledky a výhledy dalšího období
Blok Ministerstva financí
Financování obcí a nové rozpočtové určení daní
Blok Ministerstva vnitra
Aktuální změny ve veřejné správě, kontrolní činnost
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Nejkrásnější z českých kvetoucích sídel V Praze se uskuteční konference
se představují v Národní knihovně
o budoucnosti starých nádraží
Putovní výstava 10 let Evropských kvetoucích sídel v ČR je od
5. září 2012 k vidění v prostorách Národní knihovny (NK) ČR. Panelová expozice zobrazující snímky z 10 vesnic a 10 měst oceněných v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe se v Klementinu zdrží až do 12. října 2012. Poté se přesune do Uherského
Hradiště.
Mezinárodní soutěž Entente Florale Europe (Evropská kvetoucí
sídla), vyhlašuje nezisková organizace Association Européenne
pour le Fleurissement et le Paysage (AEFP) se sídlem v Bruselu.
„Jsme rádi, že můžeme v Klementinu jako první prezentovat výstavu, která by měla inspirovat k větší vnímavosti a ohleduplnosti
vůči okolí, ve kterém žijeme,“ řekla Zuzana Hochmalová, vedoucí
oddělení výstav NK ČR.
„Výstava je určena širokému spektru návštěvníků – laikům i odborníkům, úředníkům i veřejnosti. Naším cílem je zvýšit povědomí
o této zajímavé soutěži a současně tak předat motivaci a inspiraci
k pozitivním změnám našich měst a vesnic. Ohlédnutí za posledními deseti lety názorně dokumentuje jak bohatost našeho kulturního dědictví v České republice, tak i rozmanitost a množství vykonané práce v oblasti péče o životní prostředí,“ uvedla ředitelka
Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu Dana Štechová.
Po hostování v Klementinu bude výstava celý rok putovat po českých a moravských městech (např. Uherské Hradiště, Semily, Havířov, Tábor, Plzeň, Děčín…) až do 31. října 2013, kdy bude ukončena v prostorách Senátu ČR.
Výstava je pořádána pod záštitou ministryně kultury ČR Aleny
Hanákové, Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova, Spolku pro obnovu venkova a Svazu měst a obcí. Je možné ji navštívit do 12. 10
2012 v přízemí Národní knihovny každý den od 9.00 do 19.00 s výjimkou neděle.
Dana Štechová
Informace o soutěži zde: http://www.szkt.cz/entente-florale-europe/index.php

Institut pro památky a kulturu uspořádá 13. listopadu 2012 konferenci o obnově a využívání historických nádražních budov. Pátý ročník mezioborové konference PROPAMÁTKY se uskuteční v budově
hlavního nádraží v Praze. Na programu zazní příspěvky o využití nádražních budov na zaniklých i fungujících tratích, příklady úspěšných rekonstrukcí a konverzí nádražních budov v objekty s jinou funkcí a další zajímavosti. Zájemci a zájemkyně o konferenci se mohou registrovat již
nyní na internetových stránkách www.konference.propamatky.cz.
„Otázky obnovy a využívání historických nádražních budov jsou
součástí širší debaty o budoucnosti industriálních staveb a jako takové jsou velmi aktuální pro pracovníky památkové péče, architekty a neziskové organizace pečující o památky a další. Proto jsme se
rozhodli nádražím věnovat pátý ročník konference PROPAMÁTKY,
která tradičně poskytuje prostor mezioborové diskuzi o obnově
a péči o různé typy památek,” říká Aleš Kozák, ředitel Institutu pro
památky a kulturu, o.p.s.
Jako příklad k diskusi uvádějí pořadatelé konference dohady
o dalším osudu pražského nákladového nádraží Žižkov, které se tak
stalo asi nejznámějším historickým nádražním areálem v České republice. Zajímavé příběhy nádražních budov se ale najdou i za hranicemi hlavního města. Ve středočeských Ujkovicích vznikl v budově bývalého nádraží minipivovar, v Hevlíně na jihozápadní Moravě
se díky prohlášení nádraží kulturní památkou pravděpodobně podaří zachránit celý jeden úsek železniční trati.
Aleš Kozák, ales.kozak@instituteu.cz; www.konference.
propamatky.cz; www.instituteu.cz

Turistická centra budou víc
propagovat ekofarmáře
Turisté nově najdou informace o produktech ekologických farmářů v síti turistických infocenter. Uvedly to PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců a Asociace turistických a informačních center
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ČR. Návštěvníci tak na více jak 200 místech v ČR najdou údaje
o hospodářích, kteří prodávají své produkty přímo ze dvora nebo
poskytují na svých farmách ubytování.
Agroturistika je součástí činnosti mnoha ekologických sedláků
a získává na oblibě i u turistů, uvedla manažerka PRO-BIO Svazu
ekologických zemědělců Kateřina Nesrstová. Nejen turisté ale i místní obyvatelé se díky navázané spolupráci jednodušeji dozví, kde mohou získat kvalitní bioprodukty vyrobené přímo v místě.
„Zvýšení počtu možných turistických cílů je vždy pro danou oblast přínosem, a v případě, když se jedná o spojení s kvalitním jídlem, je vítáno obzvlášť,“ uvedl prezident Asociace turistických a informačních center Miroslav Foltýn.
www.agris.cz

Nízkoemisní zóny jsou šancí
pro čistší život v obcích
Obce budou moci omezit vjezd vybraným motorovým vozidlům
do svých center.
Ministerstvo životního prostředí posílá do vlády návrh nařízení,
kterým se stanoví pravidla pro nízkoemisní zóny. V praxi to znamená, že si obec bude moci určit, jaké typy motorových vozidel a kam
v rámci svého území vpustí.
„Nízkoemisní zóny jsou nástrojem, kterým se sníží v obcích
prašnost, množství výfukových zplodin i hluk. Pro místa, kdy obcí
denně projíždí kamiony místo toho, aby volily objízdnou trasu, je
zavedení nízkoemisních zón optimální řešení,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.
Nízkoemisní zóna bude vytyčena značkami zákazu vjezdu, které
budou doplněné podobou emisní plakety, pro kterou omezení platit nebude. Rozdělení plaket bude dané podle toho, jakou hodnotu
emisí EURO automobil splňuje. Vozidla, která jsou nejšetrnější k životnímu prostředí, budou označena zelenou plaketou a budou mít
povolen vjezd do všech typů nízkoemisních zón. Emisní plakety budou podobné dálničním známkám a jejich distribuci budou zajišťovat obce s rozšířenou působností a Státní fond životního prostředí.
V budoucnu bude možné plaketu získat i od dalších subjektů, které může pověřit ministerstvo a které o distribuci projeví zájem. Mohlo by se to týkat např. stanic technické kontroly, prodej by mohl probíhat také přes internet. Cena plakety bude 80 korun.
„Zavedení nízkoemisních zón bude plně v kompetenci obcí.
Ony nejlépe vědí, jaké jsou místní podmínky. Ministerstvo dává
pouze možnost nízkoemisní zónu vyhlásit, konkrétní řešení je plně v rukou obcí,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.
Po účinnosti nařízení vlády, které se předpokládá v říjnu, budou moci obce svojí vyhláškou zavést nízkoemisní zóny. Po jednom roce od vyhlášení nabyde vyhláška účinnost, poté začne zóna fakticky fungovat.
„Rok, který je daný mezi účinnosti obecní vyhlášky a reálným
zavedením zóny, je doba na přípravu nízkoemisní zóny. Obce budou mít dostatek času na realizaci zóny a občané na obstarání
emisní plakety,“ říká ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstva
životního prostředí Jan Kužel.
Ministerstvo životního prostředí čerpalo zkušenosti pro celý systém nízkoemisních zón v Německu. Dalším krokem tak bude snaha
o vzájemnou uznatelnost emisních plaket mezi českými a německými zónami. Do budoucna pak ministerstvo plánuje zahájit diskuzi na
úrovni Evropské unie o jednotném systému nízkoemisních zón.
Matyáš Vitík, MŽP

21
„Cílovou skupinou projektu Zdravá svačina jsou žáci prvního stupně základních škol. Domnívám se, že se jedná o velmi prospěšný projekt, protože má nejen informovat o tom, jaké dopady mají špatné
stravovací návyky, ale má ukázat, jakým způsobem jídelníček upravit,
aby prospíval zdraví dětí. Zdravou alternativou k sladkým a tučným
svačinkám je ovoce a zelenina,“ uvedl ministr zemědělství Petr Bendl.
Do soutěže, jejímž zadáním je „Vymyslete kreativní návrh, jak motivovat děti k tomu, aby ovoce a zeleninu jedly pravidelně a s chutí,“
se mohou od 13. 9. 2012 do 31. 1. 2013 přihlásit studenti středních,
vyšších odborných škol a škol vysokých. Registrační formulář najdou
na stránkách www.zdravydesign.eagri.cz.
Porota vybere 10 nejlepších návrhů, které budou zveřejněny. Tři
nejlepší získají finanční odměnu. Výsledky soutěže budou vyhlášeny
1. 3. 2013 v prostorách ministerstva zemědělství.
Zdroj: MZe
Více informací k soutěži: h.sebestova@talkpr.cz;
www.facebook.com/zdrava.svacina

Svaz města obcí: Rozhodně NE
navrhované reformě veřejné správy!

Tato slova zazněla v Senátu 11. září 2012 na semináři ke Koncepci dokončení reformy veřejné správy. Na seminář se sjeli starostové z celé republiky, aby si vyslechli názory odborníků i představy
ministerstva vnitra k fungování veřejné správy.
Podle ministerstva vnitra je důvodem reformy zvýšení efektivnosti veřejné správy, zejména zvýšení kvality výkonu veřejné správy a také redukci výdajů státu. Zatímco návrh je již rozpracován pro
územní veřejnou správu, o reformě ústřední státní správy a o tom,
kdo bude gestorem, se teprve hovoří. Materiál nyní leží na vládě,
která by měla rozhodnout o dalším osudu obcí základního typu a
obcí s pověřeným obecním úřadem.
Jak jsme již dlouhodobě upozorňovali na našich stránkách a akcích, navrhovaná reforma přináší zásadní zlom v přiblížení veřejné
správy občanům. Snahy o centralizaci státní správy dosahují svého
naplnění. Navrhovaný model „1 stát – 14 krajů – 205 obcí s rozšířenou působností“ rozmetá stávající praxí a občany již ověřený systém výkonu státní správy. Bude totiž znamenat přenesení takřka
všech kompetencí v přenesené působnosti na obce s rozšířenou působností. Každé, byť i prosté, vyřízení jednoduché úřední záležitosti bude pro obyvatele obcí a menších měst znamenat minimálně
jednu cestu tam a zpět do jejich „trojky“. V závislosti na dopravní
dostupnosti a vzdálenosti to může v mnoha případech znamenat
i celý den. Role správních úřadů z obcí a měst zmizí a obyvatelé budou často zmateni tím, co tedy vlastně takový obecní nebo městský úřad dělá, když nevyřizuje úřední záležitosti občanů, jak se nedávno ukázalo např. u občanských průkazů. Přítomní starostové,
senátoři i odborníci jednoznačně vzkázali vládě, že takto tedy NE!
Předseda Svazu Dan Jiránek uvedl, že obce s rozšířenou působností nejsou na takové přesuny připraveny ani technicky, ani personálně a koneckonců ani finančně. Jako příklad uvedl malé šestitisícové Černošice, které mají velký správní obvod (120 000 obyvatel).
Starosta Příšovic Antonín Lízner i starosta Velkého Oseka Pavel Drahovzal velmi ostře vystoupili proti úmyslu plošně rušit stavební úřady
a redukovat počty matričních úřadů, aniž by se vedla debata o převedení některých jednoduchých správních úkonů zpět na základní úroveň. Diskutovalo se o diskriminaci obyvatel obcí a malých měst a dopadech reformy na život v těchto obcích. Materiálu bylo vytýkáno, že
nejsou vyčísleny dopady na rozpočty obcí a koneckonců ani úspory státu. Dosud naznačovaná výše úspory je natolik marginální (cca 20 Kč
na občana/rok), že naprosto neodůvodňuje takto zásadní krok zpět.
Miroslav Uchytil, starosta Chlumce nad Cidlinou, pak vystoupil na
MZe vyhlašuje designérskou
obranu obcí s pověřeným obecním úřadem a jejich funkce v životě obyvatel správního obvodu. Uvedl, že občané velmi nelibě nesou rušení
soutěž pro ovoce a zeleninu
agend a jejich přesouvání na „trojky“ a požadoval navrácení exponoDesignérskou soutěž určenou mladým tvůrcům vyhlašuje Mini- vaných agend zpátky. Zásadním požadavkem všech vystupujících bylo
sterstvo zemědělství. Jejím cílem je, aby mládež do svého jídelníč- hlavně dokončení reformy na úrovní ústřední státní správy.
ku častěji zařadila ovoce a zeleninu.
Zdroj: SMO
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VENKOVSKÉ miniEXPO:
představení venkova na veletrhu
cestovního ruchu ITEP v Plzni
U příležitosti mezinárodního veletrhu cestovního ruchu ITEP 2012,
který se konal od 20. do 22. září v Plzni, byla otevřena také živá prezentace venkova nazvaná „VENKOVSKÉ miniEXPO“. Místní akční
skupiny z Plzeňského kraje zde netradiční formou představily kulturní a turistickou nabídku svých regionů a navázaly tak na aktivity města Plzně – Evropského hlavního města kultury 2015.
Místní akční skupiny z celého Plzeňského kraje připravily pro návštěvníky veletrhu ITEP zajímavou prezentaci venkova na otevřených
plochách areálu.‘ „Název EXPO jsme si vypůjčili od světových výstav,
kde se jednotlivé země snaží co nejvíce zaujmout návštěvníky a připravují pro ně okázalé expozice a předhánějí se v novátorství. Chceme ukázat, že i venkov má návštěvníkům co nabídnout a umí to zajímavě a neotřele prezentovat,“‚ řekl Jan Florian z MAS Český Západ
– Místní partnerství, který přípravu venkovské expozice koordinoval.
Návštěvníci se mohli seznámit s místními zajímavostmi, při jejichž prezentaci byl kladen velký důraz na originalitu a nápaditost.
Neotřelou formou se tak každý mohl projít krajinou a zhlédnout
sama sebe v nejrůznějších prostředích, stejně tak jako cestovat
„prstem po mapě“ a prohlédnout si tamní zajímavosti. Děti si budou moci nakreslit nebo vymodelovat různé pamětihodnosti, nebo si jejich fotografii složit z dřevěných maxi-kostek nebo z oblíbeného puzzle. Zájemci si mohli vyzkoušet práci v keramické nebo
papírové dílně, nebo si vyrobit vlastního koně a vydat se s ním na
vyjížďku po kraji. Otrlejší návštěvníci se pustili do tradiční práce zemědělců – dojení krávy, nebo práci s vidlemi. Expozice pamatovala i na nejmenší návštěvníky – batolata, která měla jedinečnou příležitost prolézt celý kraj doslova křížem krážem během chvilky.
Snahou organizátorů bylo co nejvíce a nejzajímavější formou přiblížit návštěvníkům dnešní venkov.
„Velkým impulsem pro nás byla iniciativa města Plzně, které si
svůj prestižní titul Evropské hlavní město kultury 2015 nechce nechat jen pro sebe, ale nabízí spolupráci i okolnímu regionu. Po několika společných schůzkách se členy týmu Plzně 2015 vznikl společný projekt sedmi MAS, který následně získal podporu z Programu rozvoje venkova ČR,“ dodal Florian.

Místní akční skupiny sdružují obce, podnikatele i neziskové organizace, působící v daném regionu. Ti pak společně na principech iniciativy LEADER zpracovávají integrovanou strategii místního rozvoje,
kterou poté postupně realizují. V Plzeňském kraji působí celkem 11
MAS. Akce se konala v rámci projektu „Skrytá bohatství aneb venkov
Plzni“, který je spolufinancován Evropskou
unií v rámci Programu rozvoje venkova.
Zdroj: www.venkovskenoviny.cz
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Konference UNIVES hodnotila
Vlaky mezi Ostravou a Jeseníkem
přiblížení moravského venkova
přes polské území zachrání kraj
s vysokými školami a zapojení občanů
Olomoucký kraj od příštího jízdního řádu převezme financoVe Vlastivědném muzeu v Olomouci se 26. a 27. září 2012 uskutečnila závěrečná konference k projektu UNIVES nazvaná „Občanská participace na venkově“, která přilákala různorodou skupinu
zájemců od studentů a vysokoškolských učitelů přes manažery
MAS a starosty obcí až po úředníky.
V úvodním tématu představil „Politiku a participaci“ Pavel Šaradín z Katedry politologie a evropských studií Univerzity Palackého v Olomouci. Činnost Centra pro regionální rozvoj prezentoval
Vilém Řehák. Přednášku na téma „Vzájemná spolupráce MAS –
zkušenosti a potenciál do příštího období 2014–2020, plánování
strategií rozvoje“ se zhodnocením nynějších projektů v programu
LEADER na venkově a s uvedením praktických návodů přípravy
budoucích strategií regionů předvedl Tomáš Šulák ze Středomoravské agentury rozvoje venkova.
Ve druhém bloku věnovanému příkladům dobré praxe zapojení
občanů do veřejného života představila Veronika Kozlová z obce Citov Místně zakotvené učení a komunitní plánování v obci, Eva Zirhutová měla přednášku „Nečín místo pro život“. Participáciu občanov na rozvoji středoslovenského regionu MAS MALOHONT představila Miroslava Kubaliaková a projekty spolupráce moravských
MAS zhodnotila Julie Zendulková z Moravské cesty. Druhým zahraničním hostem konference byl David Adamson z Centre For Regeneration Excellence Wales (CREW).
Druhý den konference pokračovala blokem Význam spolupráce v místní veřejné správě.
Mapu obcí ČR podle příslušnosti k venkovskému prostoru
představil Vít Pászto z Katedry geoinformatiky PřF UP, Plánování
rozvoje jako důležitý proces pro posílení participace v obcích prezentoval Jan Binek ze společnosti Garep, Institucionalizované formy spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě
a jejich právní regulaci představil Michal Illner ze Sociologického
ústavu AV ČR. Občanská participace prostřednictvím internetu
byla dalším tématem přednášky Daniela Čermáka ze Sociologický ústavu AV ČR.
Prezentace z konference můžete vidět na www.smarv.cz v sekci Projekt UNIVES.
Více informací na www.unives.eu

vání vlaků mezi Jeseníkem a Ostravou vedoucích částečně polským územím. Tyto spoje chtěl stát v zastoupení ministerstva dopravy zrušit. „Pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj je to důležité spojení, proto jsme se dohodli, že vlaky budeme objednávat
my a zajistíme také úhradu příslušné ztráty,“ uvedl ředitel Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Jaroslav Tomík.
Trať vedoucí polskými Glucholazy je již delší dobu předmětem
jednání mezi českou a polskou stranou. Naši odborníci upozorňovali na špatný stav kolejí vedoucích územím našich severních
sousedů, jemuž navíc neodpovídaly neúměrně vysoké poplatky
za jejich používání. Při posledních schůzkách se podařilo domluvit částečnou opravu trati. Konkrétní obrysy začíná dostávat také myšlenka zřídit přímo v Glucholazích druhou železniční zastávku. Ta první je totiž asi dva kilometry za městem, což nepřispívá k atraktivitě tohoto dopravního spojení mezi oběma státy.
„Pokud bude možné nastoupit a vystoupit přímo v Glucholazech,“ jistě to přispěje k rozvoji přeshraniční turistiky,“ konstatoval Jaroslav Tomík.
Dosud mezi Jeseníkem a Ostravou jezdily denně čtyři páry vlaků. Ty kraje zachovají také pro následující období. Dokonce se jim
podařilo dojednat, že spojení budou zajišťovat i původní rychlíkové vlakové soupravy, takže cestující nepoznají oproti současnému
stavu žádný rozdíl. Nový jízdní řád pro příští období vstoupí v platnost 9. prosince.
Ivo Heger, KÚOK

Lesy ČR zvýšily protipovodňovou
ochranu v oblasti kolem Velehradu
Lesy ČR významně přispěly k celkovému zvýšení protipovodňové ochrany a ke zlepšení vodního režimu oblasti vodního toku Salaška v katastru obce Velehrad, v okrese Uherské Hradiště, ve Zlínském kraji. Jeden z tzv. bezejmenných pravostranných přítoků Salašky podnik, v rámci postupné realizace protipovodňových
opatření, přehradil soustavou menších retenčních vodních staveb.
V krajině se tak díky novým přehrážkám nazvaným Rákoš I a II
daří zadržovat větší množství vody a zároveň zachycovat naplaveniny a nečistoty, které by jinak v případě povodňových stavů mohly ohrožovat sídla a vodní stavby ležící níže na potoce Salaška.
V současné době je dokončována stavba Rákoš III, která již realizovaná opatření doplní. Celkové náklady na vybudování přehrážek
dosáhnou výše takřka 6 milionů korun.
Protipovodňovým opatřením na malých vodních tocích, které
mají Lesy ČR ve své správě, je věnována velká pozornost dlouhodobě. Budování přehrážek, vytváření tůní a použití dalších opatření při úpravách toků rovněž přispívá ke zlepšení minimálních průtoků v dobách sucha a tím i k udržení biodiverzity vodních toků.
Náklady na péči o malé vodní toky ve správě Lesů ČR ve Zlínském
kraji přesáhnou za rok 2011 a 2012 více než 100 milionů korun.
V převážně většině se jedná o investiční úpravy vodních toků a odstraňování povodňových škod.
Zbyněk Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR

Uznání Lidová stavba roku Zlínského
kraje letos putuje do Jasenné
Uznání „Lidová stavba roku Zlínského kraje“ převzaly v krajském sídle majitelky fojtství č. p. 60 v Jasenné. Dana Daňová, Libuše Kovářová a Zdeňka Turková tak byly oceněny za vydařenou
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Občané při hlasování vybírali z celkem 21 nominovaných zajímavostí. Ty tvořily atraktivity vybrané odborníky na cestovní ruch,
ale také méně známá místa kraje. Olomoucký kraj bude i letošních
vítězných 7 divů propagovat prostřednictvím vlaků Českých drah,
a to jak na regionální úrovni, tak i celostátně prostřednictvím souprav Pendolino.

Regionální potravina Ústeckého kraje
na Zahradě Čech v Litoměřicích

stavební obnovu této usedlosti, nazývané též Mikuláštíkovo fojtství. Z rukou hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka obdržely
kromě samotného uznání i květiny a šek v hodnotě 50 tisíc korun.
„S velkou úctou a pokorou předstupuji před oceněné, neboť si
dobře uvědomuji, kolik finančních prostředků, práce i trpělivosti si
žádá obnova starších lidových objektů. I když dnešním vítězem je
jen jedna stavba, naše poděkování a obdiv si zaslouží všichni ti,
kteří k obnově památek lidové kultury přistupují a významně tím
přispívají k tomu, aby nám zůstal zachován odkaz našich předků,“
uvedl hejtman Stanislav Mišák.
Uznání „Lidová stavba Zlínského kraje“ uděluje hejtmanství každoročně od roku 2008 za příkladnou obnovu staveb lidové architektury a významný přínos k zachování kulturního dědictví ve Zlínském kraji. Smyslem uznání je podpořit a ocenit majitele a stavebníky ochotné přičinit se o záchranu a využití památek lidového
stavitelství. Není bez zajímavosti, že Zlínský kraj je jediným krajem
v republice, který ocenění tohoto druhu uděluje.
Jan Vandík, KÚZK

Divem Olomouckého kraje jsou
letos Rychlebské stezky
Vítězem druhého ročníku ankety 7 divů Olomouckého kraje
jsou Rychlebské stezky. Zvítězily s celkovým počtem 954 hlasů.
Druhé místo patří letos Poutnímu místu Panny Marie Pomocné ve
Zlatých Horách a třetí Zámku Tovačov. Do ankety, v níž se hlasovalo celý červenec a srpen, se zapojilo 4 896 hlasujících.
Skupinu sedmi divů dále tvoří Javoříčské jeskyně, unikátní střešní
zahrada na střeše bývalé konírny zámku v Lipníku, Císařsko-královská olomoucká pevnost a Plumlovský zámek.
Olomoucký kraj využil k hlasování internet, který minimalizoval možnost, aby
jeden občan hlasoval vícekrát.
Vznik ankety 7 divů Olomouckého
kraje inicioval hejtman Martin Tesařík,
jehož inspirovala podobná akce uspořádaná na Slovensku Trenčínským samosprávným krajem. „Těší mě rostoucí zájem o hlasování v naší anketě,
která posiluje povědomí o jedinečných
místech a zajímavostech Olomouckého kraje. Rád bych, aby se i u nás stala tradicí,“ konstatoval hejtman Martin Tesařík. Loni bylo v anketě celkem
4 135 hlasů a zvítězila přečerpávací
vodní elektrárna Dlouhé Stráně.

Devět regionálních potravin Ústeckého kraje ocenil v rámci nejnavštěvovanější zahradnické výstavy Zahrada Čech náměstek ministra zemědělství Radek Braum. Po celou dobu trvání výstavy, která se konala v polovině září, měli návštěvníci možnost regionální
delikatesy také ochutnat. „Značku Regionální potravina uděluje
ministerstvo zemědělství již třetím rokem. Každý rok je tak bohatší v každém kraji o devět nejkvalitnějších regionálních potravin.
Podmínkou je, aby byly vyrobené minimálně ze 70 % z místních
surovin, hlavní surovina pak musí být 100% tuzemského původu,“
vysvětlil podmínky soutěže ministr zemědělství Petr Bendl. Značkou Regionální potravina, která se uděluje na čtyři roky, je oceněno už 273 potravinářských výrobků z celé republiky.
Kateřina Kudlová, MAS Šluknovsko

Představitelé Uničovska se vydali za
venkovskými projekty na Mikulovsko
Poznávací seminář na jižní Moravu uspořádala ve dnech od 13.
do 14. září místní akční skupina Uničovsko ve spolupráci s krajským sdružením NS MAS, mikroregionem Uničovsko a partnery
Celostátní sítě pro venkov. Během dvoudenní akce se účastníci setkali s kolegy z MAS Mikulovsko, aby navázali spolupráci a inspirovali se na příkladech úspěšné praxe.
Semináře se zúčastnili hlavně starostové obcí, členové zastupitelstva a mikroregionů, drobní podnikatelé, zemědělci, ale i pro
pracovníci samosprávných úřadů a partneři MAS. Na Svatém kopečku si prohlédli rekonstruovaný Boží hrob, což se podařilo díky
projektu za jeden milion korun z Programu rozvoje venkova, prošli si také domácí minipivovar „MAMUT“, který získal dotaci z programu rozvoje kraje. Pivovar se specializuje na ječmenná, spodně
kvašená piva plzeňského typu. Pivo se zde vaří na ohni, ze sladu,
chmele a vody, formu pak v závěru ladí ve skutečném kvelbeném
sklepě pod zemí.
Iveta Kopcová, MAS Uničovsko
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Francouzský Les Traversées Baroques
zahraje na Zámku Jemniště koncert
„Nešpory: krása a vznešenost“

Zástupci mikroregionu Lipensko
viděli projekty Kyjovského Slovácka
Zástupci obcí mikroregionu Lipensko se vypravili 20. září na studijní cestu na jižní Moravu do regionu MAS Kyjovské Slovácko v pohybu. Představitelé obcí zejména poznávali zkušenosti s obnovou tradic
a památek na Kyjovském Slovácku, aby se mohli inspirovat doma.
První zastávkou byla návštěva zámku v Miloticích. Jedna skupina účastníků si prohlédla s průvodcem zámek a druhá výstavu „Tradice na zámku“, která je věnována prezentacím krojů jednotlivých
obcí mikroregionu Nový Dvůr (www.novy-dvur.cz) a každoročně se
obnovuje. Mikroregion získal na tento projekt, který prezentuje nejen kroje, ale i jednotlivé obce, podporu z programu LEADER.
Další směřování zavedlo účastníky zájezdu na oběd do hotelu
Vinohrad v místní části Šidleny, ke kterému se došlo typickou
sklepní uličkou. Hotel byl vybudován na základě široké poptávky
k podpoře cestovního a turistického ruchu ve vinařském regionu.
Manažerka MAS Kyjovské Slovácko v pohybu (KSP) Anna Čárková zde představila místní akční skupinu, která vznikla mezi prvními již v roce 2002 a jako občanské sdružení v roce 2004. MAS se
tak mohla zúčastnit již prvního evropského programu „LEADER+“
v letech 2004–2006. Ještě předtím však manažerka coby starostka,
později místostarostka obce Vlkoš a manažerku mikroregionu Nový Dvůr připravovala projekt Moravské vinařské stezky, který sjednotil starosty na podpoře společného tématu.
MAS Kyjovské Slovácko v pohybu tvoří v současnosti 44 obcí,
kde žije 60 tisíc obyvatel. MAS má 35 členů a obce jsou zastupovány prostřednictvím předsedů 7 mikroregionů, které tvoří MAS.
Kromě řízení programu LEADER, ve kterém již celkově za osm let
podpořila 217 projektů za 80 milionů korun, provozuje kancelář
MAS ekoporadnu, pořádá Den země či Slovácký rok v Kyjově, organizuje konference LEADER nebo facilituje složitá jednání mezi
znesvářenými subjekty. Spolupracuje také se slovenskou, srbskou
či chorvatskou MAS. Díky projektům spolupráce vytvořila například síť venkovských muzeí, které mají společné označení, vydala
publikace o historii (Putování za památkami a historií tří regionů)
či nakoupila zázemí pro pořádání společenských akcí. Aktuálně řeší projekt „Společně proti neonacismu“ v rámci OP Přeshraniční
spolupráce Česko-Slovensko, do kterého jsou zapojeni také žáci
škol. (Více informací na www.kyjovske-slovacko.com)
Po diskusi u oběda ke zkušenostem s činností MAS a k budoucnosti programu LEADER se účastníci studijní cesty vypravili do čtyřtisícové obce Ratíškovice. Nejprve navštívili knihovnu a „Školu pohody“ (podpořenou rovněž z programu LEADER), poté se vydali do Muzea ve vagonu (projekt LEADER) a projeli se ve skupinkách na drezíně.
Následovala návštěva obecní kompostárny, vybudované z OP Životní
prostředí, která slouží pro místní obyvatele i jako sběrný dvůr a na závěr si účastníci prohlédli sportovní
areál s bazénem, rybníkem a hřišti.
Nakonec celé akce pobyli účastníci, jak jinak v kraji vína, ve stylovém slováckém sklípku.
TSu

Mimořádný hudební zážitek slibuje koncert francouzského souboru Les Traversées Baroques (Barokní přechody) nazvaný „Nešpory: krása a vznešenost“. Svědky virtuálního setkání italského skladatele počátku 17. století Claudia Monteverdiho a jeho polského
současníka Marcina Mielczewkého budou 7. října 2012 návštěvníci Zámku Jemniště. Koncert, který překvapí svou moderností
a swingem, je součástí evropského turné a vystoupí na něm i řada
českých hudebníků. Zahrají v krásném prostředí rodinné zámecké
kaple sv. Josefa, která vyniká výbornou akustikou.
Pod názvem Nepravděpodobné nešpory měl koncert premiéru
25. května 2012 v dijonské opeře. Prestižní hudební událost svedla dohromady 40 hudebníků, zpěváků a instrumentalistů, kteří
společně interpretují smyslnou a dynamickou vícehlasou hudbu
počátku 17. století.
Nešpory patří k významným církevním tradicím. Jedná se o večerní modlitby, kterými věřící děkovali za skončený den a prosili za
odpuštění hříchů. Nešpory obvykle začínaly zapálením lampy či svíce. Ve starověku se k této večerní modlitbě běžně scházeli lidé
v kostele.
Koncert na Zámku Jemniště se uskuteční v neděli 7. října 2012
od 15 hodin. Pořadatelé požadují společenský oděv. Vstupenky je
možné si rezervovat na telefonu 731 903 995.
Jaroslava Tůmová

Poštolka ve Zdislavicích se uzdravila
Prvňáčci ze Základní školy ve Zdislavicích si nelehké první týdny
školního roku zpestřili vypuštěním uzdravené poštolky zpět do přírody. Akci pro ně zorganizovala vedoucí Záchranné stanice pro živočichy vlašimské organizace Českého svazu ochránců přírody Michala Musilová. Ta s sebou přivezla uzdravenou samičku poštolky, kterou bylo potřeba vypustit zpět do volné přírody. Nejprve si s dětmi
povídala o práci záchranných stanic, o tom, jak se mají děti chovat,
najdou-li v přírodě poraněné zvíře. Pozorně poslouchali nejen prvňáčci se svojí paní učitelkou, ale i ředitelka školy a starosta Městyse
Zdislavice Bc. Pavel Bouček, který se celé akce rovněž zúčastnil.
Děti si směly poštolku pohladit, dobře si ji prohlédly a pak už se
vše připravilo na tak důležitou chvíli pro poštolku – její vypuštění.
Ptáka si od paní vedoucí opatrně převzal pan starosta, obrátil se
tak, aby poštolka dobře vylétla, otevřel dlaně a frrrrr – šťastný a volný pták zmizel na obzoru. Děti mu zamávaly, popřály šťastný let
a plny dojmů se vracely do školy.
Irena Králová, ředitelka školy
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Nepodpořené a nové
MAS mohou získat
peníze na rozjezd v novém
opatření PRV III.4.1.
Získávání dovedností,
animace a provádění
Ministr zemědělství Petr Bendl schválil
11. září pravidla pro opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění. Jedná
se o nové opatření Programu rozvoje venkova v rámci kterého budou místní partnerství získávat dovednosti MAS pořádáním informačních a propagačních akcí a vzděláváním svých zaměstnanců, partnerů a členů
orgánů. Opatření bude rovněž zaměřeno na
tvorbu integrovaných rozvojových strategií
formou komunitního plánování a na poradenství a služby spojené s jejich tvorbou.
Místními partnerstvími se rozumí subjekty, které působí na celistvém území s počtem Všechny cesty vedou do MAS
Foto: Václav Jokl, Horní Pomoraví
obyvatel od 10 do 100 tisíc a pracují na prinV této rubrice jsou zařazeny snímky z fotosoutěže NS MAS 2012 z kategorie příroda.
cipu partnerství mezi veřejným a soukromým
sektorem a zároveň nebyly v letech 2007–2013 podpořeny v rámci
Brusel opět obnovil přísun dotací.
opatření IV.1.1 Místní akční skupina.
Pro zájemce o toto nové opatření se uskuteční 4. prosince 2012 ČR již obdržena prvních 9 miliard
v budově ministerstva zemědělství školení, na kterém budou
Podle informace ministerstva financí poslala Evropská komise
zájemcům představeny základní podmínky, tedy definice příjemce
dotace, způsobilé výdaje, samotný systém podání žádosti o dotaci, v srpnu do Česka 9,3 miliardy korun. Jde o první peníze, které ČR
povinné výstupy projektu apod. Potencionálním žadatelům budou z unie dostala po červencovém částečném obnovení toku dotací
zodpovězeny i případné další otázky spojené s vyhlášením opatření. do tuzemských programů. Na přelomu srpna a září pak mají doraPro opatření III.4.1 se předpokládá jedno kolo příjmu žádostí, zit další asi dvě miliardy korun.
a to od 6. 2. do 12. 2. 2013 v rámci 18. kola příjmu PRV. PosledČerpání evropských dotací se letos výrazně zkomplikovalo. Evní den příjmu žádostí, tj. úterý 12. 2. 2013 musí být konečná ver- ropská komise totiž tuzemským úřadům vytkla nedostatky souvize Žádosti o dotaci, kterou žadatel odeslal prostřednictvím Portá- sející s kontrolou a auditem. Od března proto ministerstvo financí
lu farmáře, doručena osobně nebo prostřednictvím pošty nebo da- nežádalo Brusel o zpětné proplácení dotací, které stát příjemcům
tovou schránkou na CP SZIF do 16:30 hodin.
vyplácí nejdříve z vlastního rozpočtu.
Pravidla nabývají platnosti dnem schválení a podpisu ministra
Ve druhé polovině července EK oznámila, že Česko uskutečnězemědělství a účinnosti nabývají po schválení změn Programové- ním takzvaného akčního plánu neutěšený stav zlepšilo. Splnila toho dokumentu ze strany Evropské komise.
tiž všechny požadavky, jenž stanovila Evropská komise. Nyní dojde
Alokace pro toto opatření představuje 28,4 mil. Kč (částka přepo- například k posílení nezávislosti auditorů, kteří přejdou z úrovně
čítána kurzem EUR/CZK = 25,3). Konečná výše závazkovaných pro- operačních programů přímo pod ministerstvo financí.
středků bude upravena o aktuální kurzový přepočet. Úplné znění praI tak na začátku července evropské peníze dál neproudily do
videl, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro míst- sedmi z 18 operačních programů, které spravují tuzemské úřady.
ní partnerství v rámci Programu rozvoje venkova ČR pro období Komise s nimi totiž řeší podezření na různé nesrovnalosti zvlášť.
2007–2013, je k dispozici v elektronické podobě na internetové ad- Ministr financí Miroslav Kalousek však doufá, že urychlená náprarese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (subportál Dotace – Pro- va bude provedena i na úrovni těch regionálních operačních program rozvoje venkova – Osa III – Získávání dovedností, animace a pro- gramů, u kterých certifikace dosud uvolněna nebyla.
vádění) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního
Podle aktuálního kurzu může Česká republika v průběhu prografondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova. Zdroj: MZe movacího období 2007 až 2013 čerpat přibližně 799 miliard korun.
Na začátku července přitom činil celkový objem proplacených dotací zhruba 355 miliard korun. Od začátku letošního roku pak unie poV MAS Moravský kras mohou lidé žádat slala do Česka celkem 542 milionů eur, tedy asi 13,6 miliardy korun.
však předpokládá, že ještě do konce roku od EK obdrna podporu výsadby tradiční zeleně žíMinisterstvo
dalších minimálně 15 miliard korun.
Zdroj: Deník.cz
MAS Moravský kras o. s. a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro
krajinu a okrasné zahradnictví vyhlásily 14. září 2012 výzvu k předkládání projektů v rámci výzkumného projektu NAZV „Lokální ROP Severozápad zřejmě přijde
identita zeleně venkovských sídel“. „Chceme podpořit kvalitní výo miliardy MMR chce část peněz dát
sadby zeleně ve veřejně přístupných plochách v intravilánech menších vesnických sídel na území mikroregionů Moravský kras a Čas- na jiný program
nýř. K výsadbám je nutné využít tradiční dřeviny, staré odrůdy, tyDotačnímu úřadu, který rozděluje evropské peníze pro Ústecký
pické trvalky a letničky, genové rezervy apod.,“ uvádí autoři výzvy.
Na projekty je k dispozci 100 tisíc korun. Jejich příjem bude probí- a Karlovarský kraj, hrozí, že přijde o více než tři miliardy korun. Prohat od 1. do 5. října. Žadatelé mají možnosti získat minimálně pět středky, které mu nechce Evropská komise proplatit kvůli netransa maximálně dvacet tisíc korun.
Zdroj: MAS MK parentním výběrovým řízením by pak musel zaplatit z vlastní kasy.
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Úřad Regionální rady Severozápad také s největší pravděpodobností přijde i o část peněz ze zhruba 4,5 miliardy korun, které mají sloužit na kofinancování dalších projektů. Ministerstvo pro místní rozvoj totiž plánuje, že část zbývajících prostředků vyčleněných
pro ROP Severozápad v současném programovacím období převede na jiný operační program. Návrh má během několika dnů projednat vláda. Opatření má zabránit tomu, že prostředky z evropských fondů se nestihnou vyčerpat.
Ředitel ústeckého dotačního úřadu Pavel Markvart však tvrdí,
že o krácení alokace ROP Severozápad oficiálně nic neví. Vedení
úřadu bylo pouze naznačeno, že pokud nenajde společnou řeč
s ministerstvy financí a místního rozvoje do února 2013 a nepřipraví program k certifikaci, o peníze přijde.
Dotační úřad má s ministerstvy ale času mnohem méně, jen do
konce září. Do té doby musí Evropskou komisi přesvědčit, aby
znovu otevřela tok unijních dotací na severozápad Čech. Změnit
budou muset především to, jak se projekty budou hodnotit. Dosud totiž bylo běžné, že v poslední skupině hodnotitelů figurovali především regionální politici, například Petr Kušnierz (bývalý ředitel úřadu, který byl nyní kvůli úplatkům odsouzen), Vladimír Bártl (bývalý primátor Mostu), Petr Horký (bývalý náměstek hejtmana
v Karlovarském kraji) nebo bývalý radní v Karlovarském kraj Kamil
Řezníček.
Vedení dotačního úřadu proto ministerstvům navrhlo změnu.
Skupiny politiků již projekty hodnotit nebudou. Všechny podklady byly nyní předloženy ministerstvu financí a ministerstvu pro
místní rozvoj k připomínkování. Jedním z nich je třetí kolo hodnocení, které chce ROP Severozápad zrušit. Zůstala by tak jen dvě
kola. Změnit by se měl také výběr externích hodnotitelů. O změně hodnocení projektů bude výbor jednat už v pondělí na svém
zasedání.
Zdroj: Aktuálně.cz

Ministerstvo životního prostředí
připravuje nástupce Zelené úsporám.
Nový program má využívat nástroje
finančního inženýrství Jessica
Dotační program Zelená úsporám letos sice končí, ale na ministerstvech životního prostředí a místního rozvoje začínají připravovat jeho nástupce. Název nového programu není ještě znám, změní se však skladba typů projektů na které evropské peníze půjdou.
Ministerstvo životního prostředí chce z jednotlivých priorit vyřadit
například budování různých ekologických center a naopak podpořit čistou mobilitu, především pak budování infrastruktury pro elektromobily.
V oblasti snižování výdajů za vytápění v budovách nový dotační systém již nebude tak velkorysý jako dosavadní zelené dotace,
kde dotace pokryla až 67 procent nákladů. Nahradí je kombinace
nízkoúročených úvěrů a nevratného bonusu, které by mohly být
ve výši kolem 25 procent nákladů.
Úvěry místo dotací však nemají být změnou k horšímu. Přechod
od nevratných dotací na nízkoúročené úvěry znamená, že v budoucnu se už podpora nebude týkat pouze úzké části žadatelů,
kteří dotace dostaly. Ze splácených úvěrů budou naopak podpory
opakovaně poskytovány i dalším zájemcům.
Cenou úvěru by podle Státního fondu rozvoje bydlení byl úrok
od dvou procent. Délka splatnosti úvěru by měla být až 30 let a výše úroku má být po celou dobu neměnná. Z této půjčky by pak lidé mohli pokrýt až 90 procent nákladů vynaložených na úsporná
opatření. Nový program by měl vzniknout do konce příštího roku.
Umožnit má jak dílčí zásahy do nemovitostí, tak celkové modernizace zaměřené na energetické úspory a zkvalitnění bydlení.
V praxi to znamená, že investiční část, která bude směřovat ke
snižování energetické náročnosti, bude hrazena z výnosů z emis-

27

Poetika

Foto: Kamil Pikhart, MAS Pošumaví

ních povolenek. Státní fond životního prostředí může podle vládou
schváleného návrhu zákona v příštích sedmi letech získat z prodeje emisních povolenek zhruba 40 miliard korun. Opravy statických
a konstrukčních částí domů, jako jsou výtahy, balkony, střechy a podobně, pak mají být financovány z prostředků SFRB. Peníze na poskytování výhodných úvěrů fond získá z evropských zdrojů, například z evropského projektu na rozvoj měst Jessica.
Zdroj: IDnes.cz

Nadace Open Society Fund Praha bude
rozdělovat finance z Norských fondů
Ministerstvo financí vybralo zprostředkovatele programu CZ12
realizovaného v rámci Finančního mechanismu Norska 2009–2014.
Vybraným uchazečem je Nadace Open Society Fund Praha, se kterým byla následně uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zajištění implementace programu.
V současné době nadace připravuje návrh programu, jehož schválení ze strany Norska se předpoklá na začátku roku 2013. Program
CZ12 se zaměřuje na prosazování rovných příležitostí žen a mužů,
podporu slaďování pracovního a soukromého života a také na problematiku domácího násilí a násilí založeného na pohlaví. První projekty z tohoto programu nadace podpoří v průběhu roku 2013.
Nadace OSF se problematice rovných příležitostí v ČR věnuje
dlouhodobě. Poskytuje podporu organizacím, které prosazují systémové změny a využívají nové postupy směřující k prosazení rovných příležitostí v praxi.
Cílem programu je přispět k:
– Zvýšení podílu žen na rozhodování ve veřejné i soukromé
sféře.
– Posílení ekonomického postavení a nezávislosti žen v ekonomice.
– Vytvoření celospolečenských podmínek pro efektivní slaďování
pracovního, soukromého a rodinného života.
– Odstranění všech forem násilí založeného na pohlaví.
– Zamezení stereotypnímu nahlížení na ženy a muže, včetně
těch s odlišnou sexuální orientací, ve společnosti.
– Rozvinutí spolupráce veřejné správy, sociálních partnerů,
nestátních neziskových organizací, akademické obce a občanské společnosti v prosazování rovných příležitostí žen a mužů.
Finanční mechanismus Norska na tato témata poskytne celkem
153 376 000 korun. Nadace OSF pak tyto finance rozdělí prostřednictvím otevřených grantových výzev českým organizacím v průběhu let 2013–2015. Součástí projektů bude i sdílení zkušeností s nevládními organizacemi a institucemi působícími v Norsku.
Zdroj: Nadace OSF
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Svaz měst a obcí: Aktuální stav
vyjednávání kohezní politiky 2014+
Příprava na čerpání evropských fondů v programovém období
2014+ je v plném proudu. Hlavní koordinační úlohu jak na úrovni
národní, tak na nadnárodní hraje v současné chvíli Ministerstvo pro
místní rozvoj (MMR), ačkoliv o změně koordinačního orgánu probíhají debaty.
Na nadnárodní úrovni dánské předsednictví v první polovině tohoto roku uzavřelo většinu témat vyplývajících z návrhů nařízení Evropské komise, která se však nevěnovala urbánní a územní problematice a tématu komunitně vedeného místního rozvoje, tj. článkům
týkajícím se primárně měst a obcí. Dále zbývají dojednat některé části finančního řízení a kontroly a některých článků Evropské územní
spolupráce. Současné kyperské předsednictví má ambici zbylé bloky do konce roku v Radě pro obecné záležitosti (GAC) schválit. Hlavní aktivita probíhá v Pracovní skupině pro strukturální opatření (B5)
Rady EU, kde je Česká republika zastoupena právě ministerstvem
pro místní rozvoj. Svaz se tohoto procesu aktivně účastní a návrhy
připomínkuje prostřednictvím svého zástupce v Resortní a koordinační skupině MMR (RKS MMR).
Česká republika také využívá platformy V4+Slovinsko, díky
které se snaží prosadit lepší podmínky pro ČR spojením se stejně smýšlejícími státy. Nutno však dodat, že schválení upravených návrhů nařízení Radou pro obecné záležitosti ještě není
zdaleka definitivní. Po podpisu Lisabonské smlouvy byla značně
posílena pozice Evropského parlamentu – viz pozn. Evropský
parlament tak musí návrhy nařízení spoluschválit. V Evropském
parlamentu byly k jednotlivým nařízením podány téměř čtyři tisíce pozměňovacích návrhů. Zde má Svaz velice silné zastoupení v osobě místopředsedy EP a místopředsedy Svazu pro evropské záležitosti Ing. Oldřicha Vlasáka a má jedinečnou příležitost
prosazovat zájmy českých samospráv. Evropský parlament projednává nařízení v prvním čtení.
Na národní úrovni byl v dubnu 2012 předán na vládu dokument
s návrhem šesti operačních programů – OP Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost (MPO), OP Páteřní infrastruktura (MD),
OP Praha, OP Technická pomoc (MMR), Integrovaný operační program (MMR) a OP Zaměstnanost a vzdělávání (MPSV). Do současné doby však tento materiál schválen nebyl a probíhají politická
jednání na nejvyšší úrovni, která návrh nejspíše částečně změní.
Debata o zániku ROPů je však prakticky uzavřena, seznam tematických operačních programů bude pravděpodobně rozšířen o dva
operační programy v gesci Ministerstva životního prostředí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. MŠMT bude i přes současné problémy řídit vícefondový program, který bude financovat jak
měkké projekty v oblasti vzdělávání, tak tvrdé projekty v oblasti vědy a výzkumu.
Upravené návrhy mají jít nejprve do meziresortního připomínkového řízení ještě před krajskými volbami a následně ke schválení na
vládu, která by materiál měla schválit na konci října či na začátku
listopadu. Závěrem je nutné říci, že Česká republika se tímto váhavým postojem dostala do značného skluzu a začátek čerpání evropských peněz z nového programovacího období od 1. ledna 2014 je
v ohrožení.
Tomáš Lysák
vnější oddělení Kanceláře Svazu měst a obcí

Čahouni na stráži

Foto: Hana Vrbovcová, MAS Pošembeří

Open Days 2012 – evropský týden regionů
Ve dnech 8. – 11. října se v Bruselu bude odehrávat Evropský týden regionů a měst. Každoroční čtyřdenní událost, během níž města
a regiony předvedou své schopnosti růstu, vytváření pracovních míst
a implementaci politiky soudržnosti Evropské unie. Za NS MAS ČR
se bude aktivně účastnit Radim Sršeň prezentací
na na workshopu „The LEADER approach evolving through time: 20 years of community-led local development (CLLD) in practice Followed by
networking event”.

Pozn.: Lisabonská smlouva (2009) zavedla tzv. řádný legislativní postup v případě nařízení týkajících se politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU. Co to znamená? Evropská komise
předloží návrhy nařízení Radě EU a Evropskému parlamentu, které o nich spolurozhodují. V obou institucích jsou možné až tři čtení. V případě, že nedojde ke shodě po druhém čtení a legislativa
nebyla zamítnuta, dojde mezi Radou EU a Evropským parlamentem k tzv. dohodovacímu postupu. Následuje třetí čtení, v rámci
kterého je dokument přijat nebo odmítnut.
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Národní konference

VENKOV 2012
1. - 3. října v Nových Hradech u Českých Budějovic
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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
Bělotín 151, 753 64
tel. 777 258 628
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
Václav Pošmurný
Středočeský kraj – MAS Posázaví
posmurny@posazavi.com
+420 604 890 190
Ing. Zdeněk Mach
Karlovarský kraj – MAS Vladař
mach@job-asistent.cz
+420 737 444 602
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, Ph.D.
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
Miloslav Oliva
MAS Pošembeří
oliva@posemberi.cz
+420 721 210 662
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

